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Nejc Urh

Na mladih
svet stoji

Nejc Urh iz Gimnazije
Kranj je na
spomladanskem roku
splošne mature
dosegel vse možne
točke in postal
diamantni maturant.

Pogovor z Urško Pintar,
mentorico ekipe iz Osnovne
šole Orehek Kranj, ki se je s
svetovnega tekmovanja
World Scholar's Cup v
Dubajuvrnila z osmimi
srebrnimi medaljami.
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Končali prve projekte

Priznanje Kranju
in Pametni Mlaki

Prvi projekti v okviru letošnjega participativnega proračuna so že končani. Čas za oddajo predlogov
za investicije v okviru participativnega proračuna v letu 2023 se izteče 3. septembra.

Kranj se je s pilotnim projektom Pametno naselje
Mlaka znašel v družbi Rotterdama, Guimarãesa,
Helsinkov in Talina.

Simon Šubic
Kranj – Medtem ko je Mes
tna občina Kranj (MOK) v
krajevnih skupnostih (KS)
Golnik in Trstenik realizi
rala prve tri projekte, ki so
jih v okviru letošnjega par
ticipativnega proračuna
predlagali krajani, že vabi k
sodelovanju pri uresničitvi
participativnega proračuna
za leto 2023. Predloge pro
jektov v vrednosti do 24 ti
soč evrov (z DDV), za kate
re bi radi, da jih naslednje
leto izvedejo v vaši krajevni
skupnosti, lahko oddate še
do 31. julija. V okviru leto
šnjega participativnega pro
računa so sicer v športnem
parku na Golniku že posta
vili fitnes na prostem, v
krajevni skupnosti Trstenik
so obnovili dva cestna odse
ka, projekti pa se uresniču
jejo tudi v drugih krajevnih
skupnostih.

Simon Šubic

Na novo asfaltirana serpentina na Babnem Vrtu / Foto: MOK

Predlogi do septembra

V Športnem parku Tivoli na
Golniku je rekreativcem po
novem na voljo tudi fitnes
na prostem. V okviru inve
sticije so uredili ustrezno
podlago in postavili naprave
za zgibe, trebušnjake in
bradljo. Vrednost del in na
prav je 21.241 evrov. Na Tr
steniku so izvedli dva pro
jekta, in sicer preplastitev
150-metrskega cestnega od
seka in ureditev prve serpen
tine na relaciji Babni Vrt–

Krničar ter preplastitev 230
metrov ceste v Čadovljah.
Skupna vrednost del je zna
šala 23.946 evrov.
»Prvi projekti participativ
nega proračuna so zaključe
ni. Vesel sem, da imajo kra
jani Golnika odslej možnost
uporabljati fitnes naprave
na prostem, krajani Trsteni
ka pa asfaltirana dva odseka
krajevnih cest in s tem iz
boljšano prometno varnost.
V izvedbo so šli projekti, ki
so jim na Golniku in na Tr
steniku namenili največ
glasov. Izvajamo pa že ak
tivnosti za participativni
proračun 2023 in ponovno
vabimo vse, ki želijo izbolj
šati življenje v svoji krajevni
skupnosti, da jih čim prej
oddajo. Prav vsak predlog
bo dobrodošel in bomo po
gledali, ali je izvedljiv v letu
2023,« je povedal župan
Matjaž Rakovec.
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KULTURA

ZANIMIVOSTI

Še malo do odprtja
glasbene šole

Kanjon Kokre ni
smetišče

Pevsko sezono
zaključili z zlatom

Kranjski gasilci
na Krasu

V Kranju trenutno potekajo
dela na dveh večjih projek
tih, v nekaterih kranjskih šo
lah pa izvajajo manjše in ve
čje obnove ter druga potreb
na dela.

Poziv kmetovalcem in prebi
valcem, da odpadnih fekal
nih vod ne izlivajo v reko
Kokro s pritoki. V suši je ne
dovoljen tudi odvzem vode
iz reke.

APZ France Prešeren je na
mednarodnem zborovskem
tekmovanju Zlata lipa Tuh
lja na Hrvaškem po štirih
letih ponovno posegel po
zlatu.

V boju z obsežnim požarom
na goriškem Krasu je sode
lovalo tudi 219 prostovolj
nih in poklicnih kranjskih
gasilcev.
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Fitnes in cesti

Rok za oddajo predlogov je
podaljšan do 4. septembra.
Starejše od 16 let in s stal
nim prebivališčem v MOK
vabijo, da oddajo predloge
za manjše investicije v nji
hovem kraju po spletnem
obrazcu na predlagaj.kranj.
si ali po e-pošti krpredlagaj@
kranj.si, izpolnjeni obrazec
pa lahko pošljejo tudi po po
šti na naslov Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, s pripisom »Za parti
cipativni proračun (ne odpi
raj)«. Predlog lahko oddajo
tudi v glavni pisarni MOK.
Izvedljivost oddanih predlo
gov, ki morajo biti ovredno
teni med 2500 in 24.000
evri (z DDV), bo preverila
komisija. Glasovanje o potr
jenih projektnih predlogih
bo potekalo od 29. septem
bra do 9. oktobra.

Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je prejela novo pri
znanje v mednarodnem oko
lju. Evropska komisija je na
mreč pred mesecem dni pi
lotni projekt Pametno nase
lje Mlaka uvrstila v najnovej
še mednarodno poročilo o
pametnih skupnostih.
Kranjski projekt se je s tem
znašel v družbi projektov iz
nizozemskega Rotterdama,
portugalskega Guimarãesa
in finsko-estonske naveze
Helsinki-Talin.

ske komisije in raziskoval
nega podjetja Gartner. Celo
ten proces preučevanja je
trajal približno pol leta, Pa
metno naselje Mlaka pa je
uspešno prestalo več sit oce
njevanja. Rezultati so pred
stavljeni v poročilu Skupne
ga raziskovalnega središča
(JRC), znanstvene službe
Evropske komisije, ki s svo
jimi izsledki sodeluje pri
oblikovanju politik Evropske
unije. Poročilo navaja pilotni
projekt Pametno naselje
Mlaka kot enega od štirih
primerov dobre prakse na

Pilotni projekt Pametno naselje Mlaka so predstavili aprila
na Forumu županov v Ženevi. / Foto: MOK
V Kranju so se pilotnega
projekta Pametno naselje
Mlaka lotili v letu 2020. Vo
denje projekta je prevzela
družba Riko, priključila pa
so se mu tudi lokalna podje
tja 3fs, Iskraemeco, Komu
nala Kranj, Domplan, Elek
tro Gorenjska in Vigred,
elektroinstalacije. Lani je
projekt vzela pod drobno
gled Evropska komisija in ga
preučevala s ciljem poiskati
in izpostaviti zgolj najboljše
evropske projekte na podro
čju pametnih praks. Pri tem
so bile raziskovalcem poja
snjene okoliščine projekta,
tehnične in vsebinske reši
tve, projekt se je umeščal v
ocenjevalne metrike Evrop

področju pametnih mest v
evropskem prostoru.
Projekt Pametno naselje
Mlaka je mednarodna jav
nost sicer bolje spoznala spo
mladi, ko ga je župan Matjaž
Rakovec predstavil na svetov
nem Forumu županov v Švi
ci. Pametno naselje Mlaka
predstavlja osnovo za vzpo
stavitev digitalne platforme v
najširšem obsegu, ki jo MOK
uvaja kot prva občina v drža
vi. »Poglabljanje statusa pa
metnega mesta se bo nada
ljevalo z uvedbo mestne
kartice. Kranj s tem vse bolj
utrjuje tudi svoj položaj v mi
siji 100 podnebno nevtralnih
in pametnih mest do leta
2030,« poudarjajo na občini.
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Ustvarite koledar
MOK 2023

Zadovoljni z rezultati

Pošljete lahko eno fotografijo, nastalo med
letošnjim majem in avgustom.

Na Gimnaziji Kranj je splošno maturo v spomladanskem roku z odliko opravilo šestnajst maturantov,
med njimi je Nejc Urh zbral vse možne točke in postal diamantni maturant. Trinajst zlatih
maturantov je bilo tudi na mednarodni maturi. Z rezultati letošnje mature so zadovoljni tudi v
Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj.

Petra Jošt Tršan
Kranj – V Mestni občini
Kranj (MOK) bodo koledar
za leto 2023 ustvarili skupaj
z občankami in občani, zato
vse zainteresirane vabijo k
sodelovanju na fotonatečaju
z avtorskimi fotografijami,
nastalimi na območju kranjske občine. »Kranj z okolico
je res lep in slikovit, pritegne fotografsko oko vse od
starega mestnega jedra do
podeželja in naravnih lepot.
Zato sem prepričan, da tisti,
ki se ljubiteljsko ukvarjate s
fotografijo, te lepe prizore
med potepanji pogosto lovite v svoje objektive, svoje fo-

tospomine pozneje tudi podoživljate, jih delite z drugimi. Delite jih še z nami in
skupaj ustvarimo koledar, ki
bo navduševal naše občane
in obiskovalce. Ustvarimo
skupaj nekaj lepega in za
trajni spomin,« je namen fotonatečaja strnil župan
MOK Matjaž Rakovec. Svoje
prispevke naj zainteresirani
za takšno sodelovanje pošljejo na e-naslov koledar@
kranj.si. Vsak lahko pošlje
eno fotografijo, ki je ali pa še
bo nastala med letošnjim
majem in avgustom. Rok za
oddajo fotografij je 15. september 2022. Toplo vabljeni
k sodelovanju.

Nebo nad Kranjem / Foto: arhiv MOK

Se bi pridružili prostovoljcem Prostoferja
Kranj – Mestna občina Kranj želi okrepiti ekipo prostovoljnih
voznikov, ki opravljajo brezplačne prevoze za starejše in invalide v okviru projekta Prostofer. Do zdaj so sicer opravili že
skoraj 440 brezplačnih prevozov do zdravstvenega doma,
lekarne ali dnevnega centra za starejše. Prostovoljni voznik
je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. »Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo
do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo
nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri hoji po
stopnicah ...« poudarjajo na občini. Zainteresirani naj pokličejo na telefonsko številko 04/2373 161 (Simona).

kranjske novice
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNIK
Simon Šubic
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
OGLASNO TRŽENJE
Janez Čimžar, 041/704 857
janez.cimzar@g-glas.si
Kranjske novice (ISSN 2463-8099) št. 7/letnik VIII so izšle 29. julija 2022 kot priloga Gorenjskega glasa. Brezplačno
so poslane v vsa gospodinjstva v mestni občini Kranj. Izšle so v nakladi 21.500 izvodov. Tisk: Tiskarsko središče d. o. o.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42
47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske
počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek
2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta;
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Mateja Rant
Na Mestni občini Kranj so
11. julija podelili maturitetna
spričevala 122. generaciji
kranjskih gimnazijcev. Čestital jim je tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž
Rakovec in poudaril pomen
gimnazijskega šolanja. Kot
je poudaril, se na maturi
morda vedno ne izide vse
tako, kot bi si želeli, a se kasneje vseeno vse postavi na
svoje mesto. Ravnatelj Aljoša Brlogar pa se je ob predstavitvi rezultatov maturantom
in
njihovim
profesorjem zahvalil za trud,
ki so ga vložili v priprave na
maturo, kjer se lahko pohvalijo z odličnimi rezultati.
K splošni maturi na Gimnaziji Kranj je pristopilo 178
kandidatov, med katerimi le
dva nista bila uspešna, ena
kandidatka pa zaradi bolezni
opravlja maturo v dveh delih. Maturo je tako uspešno
opravilo kar 98,87 odstotka
kandidatov, ki so v povprečju dosegli 21,48 točke. Na
nacionalni ravni je maturo
uspešno opravilo 95,41 odstotka kandidatov, ki so v
povprečju dosegli 20,79 točke. Z odliko sta letos maturo
opravila 302 dijaka, od tega
jih 16 prihaja z Gimnazije
Kranj, kar je devet odstotkov
njihove populacije, je pojasnil ravnatelj. Nejc Urh je
dosegel vse možne točke in
je tako postal eden od letošnjih 18 diamantnih maturantov. Zlati maturanti letošnje generacije na Gimnaziji
Kranj so še: Nina Cankar,
Brina Nemanič, Benjamin
Bajd, Janez Peter Bohinc,

Zlati maturanti Gimnazije Kranj na podelitvi v avli Mestne občine Kranj / Foto: Tina Dokl
JonaL
 evar, Živa Zidar, Filip
Žebovec, Lan Jeler, Aljaž Kirar, Jaka Pelko, MarkFrantar, ZaraKejžar, Anara Nemanič, Jure Potočnik in
Martina Šipec.
Na Gimnaziji Kranj je enajstič v zgodovini njihove šole
22 dijakov uspešno opravilo
tudi mednarodno maturo, 13
med njimi z odličnim uspehom, to pomeni, da so dosegli vsaj 40 od skupno 45 možnih točk. Zlati maturanti
na mednarodni maturi so
postali: Nejc Horvat, Nace
Kokelj, Žiga Roblek,Varvara
Titova, GajaBumbar, Nika
Mencej, Brina Erznožnik,
Lana Klemenčič, Klemen
Osterman, MetaPeneš, Ana
Šmid, Anja Demšar inŽiva
Mesec. »Svetovno povprečje
na mednarodni maturi je
približno 30 točk, naše pa visokih 40,05 točke. V svetovnem merilu maturo vsako

leto uspešno opravi približno 80 odstotkov dijakov, na
Gimnaziji Kranj pa je uspešnost stoodstotna,« so ponosni na šoli.

Uspešna
»kovidgeneracija«
Z rezultati letošnje mature
so zadovoljni tudi v Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj,
saj gre po besedah ravnateljice Mirjam Bizjak za generacijo, ki se je skoraj tri leta
soočala s kovidomejitvami.
K maturi je skupaj pristopilo
123 dijakov, od tega 56 v programu Gimnazija. »Uspeh v
programu Gimnazija so žal
znižali štirje dijaki, ki so
uporabljali nedovoljena
sredstva, naši nadzorni učitelji pa tega niso mogli spregledati, zato smo o tem obvestili tudi RIC.« Obenem
se veliko dijakov na njihovi
šoli ukvarja s športom in je

Diamantni Nejc Urh
Nejc Urh iz Gimnazije Kranj je eden od osemnajstih letošnjih maturantov,
ki so na spomladanskem roku splošne mature dosegli vse možne točke in
postali diamantni maturanti.
Mateja Rant
Letošnjega maturitetnega
spričevala se je lahko posebno veselil tudi Nejc Urh iz
Kranja, ki je zbral vseh 34
možnih točk, pri čemer je
pri fiziki osvojil sto odstotnih
točk. Kot je priznal, je popolnoma zaupal v znanje, ki ga
je v preteklih štirih letih pridobil na gimnaziji, zato ga
maturitetni izpiti niso pretirano skrbeli. Pri večini predmetov je samo ponovil, kar si
je zapomnil iz preteklih let,
le pri književnosti si je vzel
malce več časa, da je usvojil
vse znanje, ki ga je potreboval na maturi.

Generacija letošnjih maturantov se je dve šolski leti
soočala z izkušnjo šolanja
na daljavo, a Nejc Urh je
poudaril, da se zaradi tega
ni počutil pretirano prikrajšanega, saj so se s sošolci dobivali na sprehodih
ali na klepetu na Teamsih,
učitelji pa so poskrbeli, da
tudi glede šolske snovi
niso imeli nobenega primanjkljaja. Na Gimnaziji
Kranj, je poudaril Urh, je
dobil veliko dobrih prijateljev, dobri profesorji pa so
mu dali veselje do znanja.
Tega je nadgrajeval tudi v
Glasbeni šoli Kranj, kjer se
je učil igranja kitare, igral

Nejc Urh / Foto: Tina Dokl

tudi to, poleg dejstva, da za
vpis niso potrebovali najvišjih točk, eden od vzrokov, da
niso izbirali višje ravni, brez
katere pa ni mogoče doseči
30 točk in več, je še pojasnila ravnateljica. Ob tem je
opozorila, da se je letošnja
generacija maturantov res
dolgo izobraževala na daljavo in je bila podvržena še
mnogim drugim omejitvam.
»Ocene so podobne kot lani,
pri nekaterih predmetih pa
celo višje in bodo večini odprle vrata na želene fakultete.« Še posebno pa so ponosni na njihovega dijaka,
harfista Jerneja Mišiča, ki se
je vzporedno izobraževal na
konservatoriju v Vidmu in
bil uspešen tudi na maturi, s
čimer si je že po zaključenem gimnazijskem izobraževanju pridobil akademsko
izobrazbo, je še poudarila
Mirjam Bizjak.

pa je tudi v orkestru in pel
v zboru. Zdaj se pri Janezu
Hostniku posveča še solo
petju. Jeseni bo nadaljeval
študij fizike na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani. »Že od osnovne šole
dalje je to moj najljubši
predmet. To se mi zdi res
zanimivo področje, ki ponuja tudi široke možnosti
za naprej,« je pojasnil svojo odločitev. Svoje najdaljše počitnice preživlja na izletih v gore in se posveča
vsem športom, za katere
zaradi treningov košarke
med letom ni imel toliko
časa. »Pa kakšne dobre
knjige si bom zdaj lahko
privoščil. In spet več časa
posvetil igranju kitare, za
katero v zadnjem času prav
tako nisem imel veliko
časa.« Kar nekaj kilometrov pa se mu je že nabralo
na kolesu, saj je prekolesaril polovico poti do Metlike, kjer je obiskal prijatelje
tabornike.
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Ministri v Kranju

Človek, ne jezi se!

Kranj so v začetku julija obiskali trije ministri nove vlade: ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon,
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister, pristojen za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Aleksander Jevšek.
Simon Šubic
Kranj – Ministre Tanjo Fajon, Matjaža Hana in Aleksandra Jevška je na delovnem sestanku najprej sprejel župan Matjaž Rakovec z
ožjo ekipo. Goste je seznanil
z dosedanjimi rezultati in
delom Mestne občine Kranj
(MOK), aktualnimi investicijami in projekti. V nadaljevanju so si ministri ogledali
občinski vozni park električnih vozi, obiskali kranjski
podjetji Iskratel in 3fs ter si
ogledali potek prenove prostorov za Glasbeno šolo
Kranj in podjetniški inkubator Kovačnica v starem mestnem središču. Z MOK so
sicer vsem ministricam in
ministrom nove vlade ob
imenovanju poslali dopise
in jih povabili v Kranj, da bi
jim predstavili aktualne investicije in projekte. »Odziv
več ministrstev nove vlade je
dober. Kmalu sledijo novi
sestanki še z drugimi,« so
napovedali.
»Kranj je tretja največja slovenska občina in je v velikem razvojnem potencialu.
Na današnjem sestanku je
bilo ozračje zelo delovno.
Ministrici in ministroma
smo predstavili dosežke zadnjih let in izzive za naprej.
Zaključuje se trenutna finančna kohezijska politika,
pred vrati je že nova. Soočeni smo s turbulentnimi okoliščinami za dokončanje naših projektov, zato je bil
obisk kolegov ministrov izredno dobrodošel. Lokalne
potrebe velikokrat presegajo
lokalni okvir, zato je sodelovanje z ministri izredno pomembno,« je po srečanju z
ministrsko trojico povedal
Rakovec.

Jevška navdušilo
Pametno naselje Mlaka
Minister Jevšek pa je poudaril, da kot nekdanji župan
(Murske Sobote) zelo dobro
razume probleme lokalne
skupnosti. »Kot minister pa
sem občinski upravi in župa-

Ministre Aleksandra Jevška, Matjaža Hana in Tanjo Fajon sta na delovnem sestanku
najprej sprejela župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe. / Foto: Tina Dokl
nu predstavil postopke, v katerih – v luči nove finančne
perspektive – teče naše delo
na ministrstvu,« je dejal. Ta
mesec so Evropski komisiji
poslali uradno verzijo Partnerskega sporazuma za finančno perspektivo 2021–
2027, ki naj bi ga v Bruslju
potrdili in vrnili v Ljubljano v
avgustu. »Z julijem pa začenjamo pripravo programov
za novo finančno perspektivo. Gre za dokument, v katerem konkretno piše, kateri
projekti se bodo izvajali in
koliko so vredni. Vključili
bomo tako zahodno kot vzhodno kohezijsko regijo, tudi
razvojne agencije in lokalne
skupnosti,« je dodal.
Na vprašanje, kako se bo
Evropska unija odzvala na
višanje gradbenih cen in s
tem že potrjenih projektov,
je Jevšek odgovoril, da gre za
problem celotne Evrope.
»Evropska komisija zato v
okviru prejšnje finančne
perspektive pripravlja ukrepe, da bo mogoče te projekte
zaključiti bodisi s premikom
v novo finančno perspektivo
bodisi z drugimi mehanizmi, ki bodo omogočili, da se
bodo projekti zaključili,« je
dejal.
Med predstavljenimi kranjskimi projekti je Jevška naj-

Na ogledu demo centra v Iskratelu / Foto: Anže Krže/mediaspeed

bolj navdušilo Pametno naselje Mlaka. Po njegovih
besedah je namreč »v projektu združeno zeleno in digitalno, kar je tudi vodilo v
novi finančni perspektivi«.
Glede gorenjske bolnišnice
pa je dejal, da gre za velik in
upravičen projekt, v katerega
se mora država vključiti z
več ministrstvi, tudi s službo
vlade za kohezijo.

V Iskratelu o gospodarski
diplomaciji
V Iskratelu pa so se z ministrico Fajonovo in ministrom Hanom pogovarjali
tudi o pomenu gospodarske
diplomacije pri naslavljanju
izzivov, ki jih prinaša svetovna družbeno-politična situacija, so sporočili iz družbe.
»Iskratel, ki ima dolgoletne
izkušnje s trgi nekdanje Sovjetske zveze, prepoznava v
državah, kot so Uzbekistan,
Kazahstan in druge države
SND, velike potenciale, ki
poleg trgov EU lahko sčasoma nadomestijo zunanjetrgovinski manko zaradi trenutne zamrznitve poslovanja
v Ruski federaciji in Belorusiji,« so pojasnili. Priložnosti
se kažejo predvsem na področju modernizacije širokopasovnega dostopa in komunikacijskega omrežja,

modernizacije transportne
in energetske infrastrukture,
rešitev za varne in pametne
skupnosti ter digitalizacije v
industrijah.
»Vsi skupaj si želimo aktivne gospodarske diplomacije
na trgih, ki jih zastopa veleposlanik Slovenije v Moskvi
Branko Rakovec in so izven
embarga, ki je usmerjen na
trga Ruske federacije in Belorusije. Nadejamo se obnovitve aktivnosti mednarodnih mešanih komisij na
trgih Uzbekistana, Turkmenistana in Kazahstana ter
čimprejšnje organizacije
obiska gospodarske delegacije v teh državah, je poudaril Mitja Dolžan, izvršni direktor za finance v Iskratelu.
»Gospodarska diplomacija
je tista, od katere imajo slovenska podjetja največjo korist, zato ji bom v tem mandatu posvetila posebno
pozornost. Okrepitev mreže
ekonomskih svetovalcev ter
druge rešitve v dogovoru z
ministrom za gospodarski
razvoj in tehnologijo bodo
prispevale k promociji, internacionalizaciji in uspešnosti našega gospodarstva,« je dejala zunanja
ministrica.
V Iskratelu poleg podpore
gospodarske diplomacije vidijo tudi pomoč SID banke
pri zavarovanju poslov in financiranju projektov v Uzbekistanu, Kazahstanu in
Ukrajini. Gospodarski minister Han je povedal, da izkušnje, ki jih imajo uspešna
slovenska izvozna podjetja,
med katera spada tudi Iskratel, ministrstvu pomagajo
pri skupni pripravi odgovorov in ciljno usmerjenih rešitev za izzive, ki nas čakajo
jeseni, prioritetno na področju visokih cen energije.
»Obenem pa bomo nadaljevali krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva,
saj
moramo
diverzificirati izvoz slovenskih podjetij tudi na trge
izven EU,« je še dejal Han.

Z očetom, ki šteje 87 let, še
danes rada igrava igro človek, ne jezi se! Bistvo je seveda v najinem druženju,
saj to ni igra, pri kateri bi
človek lahko ustvarjal kak
šne strategije. Največ, kar
se lahko odločiš, je, ali boš
imel več figuric hkrati v
igri, če kocka večkrat pade
na šest, ali pa boš z eno hitel proti cilju. Ali nasprotnika izbiti, če imaš izbiro. Večinoma preostalo določi
kocka. Se mi pa igra na trenutke zdi dobra prispodoba
za (moje) županovanje.

odobrili izvoz AC sever, za
katerega smo se res neumorno borili; delamo novo
telovadnico na Osnovni šoli
Staneta Žagarja, zgradili
smo pločnike, kjer jih ni bilo
– denimo pri Ibiju; zgradili
bomo nadhod nad državno
cesto; prvič v zgodovini občine smo uvedli participativni
proračun, da občani lahko
odločate o porabi denarja za
svoje okolje. Ti projekti me
spominjajo na modre figurice, saj smo za izvedbo potrebovali dobro mero modrosti
in prilagodljivosti.

A na občini ne izdajamo dovoljenj za bivanje
priseljencem, čeprav se potem v praksi
srečujemo s posledicami odločitev, na katere
nismo imeli vpliva.
Da ne bo napačno razumljeno: primerjava ni dobesedna
v smislu, da nimam vpliva
na spremembe. So pa situacije, v katerih bi želeli drugače, a to ni odvisno od MOK.
Delo opravljam s srcem in
mi ni težko niti na polju rdečih figur, kjer so največji izzivi. Če ta barva doma sicer
pomeni ljubezen in še kaj,
kar ne sodi v javnost, si v
službi pod njo predstavljam
pereče teme. Ena takšnih, ki
ni v naši pristojnosti, je problematika priseljevanja tujcev, ki dobivajo dovoljenja
za bivanje v Kranju. Večkrat
me sprašujejo, kaj namerava
občina storiti glede priseljevanja. Ker imamo slučajno
prostore v isti stavbi kot državna upravna enota, ki pa
za to je pristojna, ljudje reševanje te problematike pripisujejo občini in županu.
Zato smo že večkrat predlagali spremembo zakonodaje, s katero bi zamejili s tem
povezane težave, ustanovili
smo posebno delovno skupino s predstavniki različnih
institucij, ki se s tem ukvarja
– pa za to nismo pristojni.
Nekdo se je moral lotiti tega.
A »kocka« s strani ustreznih
institucij še ni dala števila
pik, da bi figure prišle na
cilj. Vendar bomo vztrajali,
da se to reši.
Tako kot smo na MOK že
dokazali, da lahko uresničimo tudi projekte, ki so prej
veljali za »nemogoče«: odprli smo pot na Majdičev log;
na državni ravni so nam

Moje najljubše figure priljubljene igre so zelene. Predstavljajo zdravo in trajnostno okolje, dobro za nas in
prihodnje generacije. Naš
občinski projekt E-mobilnost je pripeljal do tega, da
se vsa občinska uprava in vsi
javni zavodi v Kranju vozimo z električnimi vozili, ki
jih napajamo iz sončnih celic. Kmalu pričakujemo v
Kranju električne avtobuse.
Evropska komisija nas je izbrala v misijo 100 podnebno
nevtralnih in pametnih mest
do leta 2030 ... A žal – tudi
tu nas večkrat izbije rdeča.
Recimo odmetavanje odpadkov v kanjon Kokre, ki je
kljub tradicionalni čistilni
akciji in rednemu čiščenju
Komunale Kranj vedno znova poln odpadkov. Lepo prosim vse, odpeljite smeti do
ustreznih zabojnikov ali v
zbirni center na Zarico. Z
odmetavanjem škodite tudi
sebi, ne le drugim. Našel pa
se je celo »junak«, ki je že
štirikrat izpulil in odvrgel
koš za smeti (dvakrat ga je
popolnoma uničil) v Kokro,
naš vodni biser.
Kar se tiče rumenih figur,
jih tokrat prepuščam vam:
naj vas v prispodobi sonca
vse poletje polnijo s pozitivno energijo. Ime igre pa naj
glede jeze za vse velja tudi
dobesedno, in svet bo hitro
lepši!
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Še malo do odprtja glasbene šole
V Kranju trenutno potekajo dela na dveh večjih projektih, v nekaterih kranjskih šolah pa v poletnih mesecih izvajajo manjše in večje obnove ter druga
potrebna dela.
Jana Zupančič Grašič
Kranj – Dela na bodoči
Glasbeni in baletni šoli na
Cankarjevi ulici 2 dobro
napredujejo. Zunanji del,
torej streha, okna, fasada,
je v celoti zaključen, prav
tako notranji del, kjer so
zaključili slikopleskarska
dela, tlake, finomontažo in
stalacij in že nameščajo no
tranjo opremo.
V Mestni občini Kranj
(MOK) so v juliju oddali vlo
go za uporabno dovoljenje,
tako da bo 1. septembra šola
lahko sprejela svoje učence,
enako velja tudi za Javni
sklad RS za kulturne dejav
nosti Kranj. Gre za precej
star objekt in tudi že nekaj
let star projekt, zato so se
med gradnjo pojavila ne
predvidena dela, predvsem v
smislu dodatnih ojačitev
sten ter spremembe opreme
glasbene šole. Končna višina
cene bo skupaj z obnovo

objekta, opremo v objektu
ter nadzorom in projektno
dokumentacijo znašala
okvirno 1.850.000 evrov.
Naložbo sofinancirata Repu
blika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, skupaj
približno poldrugi milijon
evrov.

Do konca oktobra
prizidek na »Žagarci«
Pospešeno poteka tudi grad
nja prizidka pri Osnovni
šoli Staneta Žagarja, v kate
rem bo nova telovadnica,
šest učilnic in večnamenski
prostor, zunaj pa novo igri
šče. To bo velika pridobitev
za vse, ki obiskujejo oziro
ma delajo na šoli, saj so se
zadnja leta soočali s precej
šnjo prostorsko stisko. Želja
je bila, da bi bili novi prosto
ri na voljo že ob začetku no
vega šolskega leta, vendar
pa je v preteklem obdobju
prišlo tako do pomanjkanja

nekaterih gradbenih materi
alov kot do podražitev, kar je
izvedbo nekoliko zavleklo. Z
izvajalci del se je MOK
uspelo uskladiti, tako da
dela spet intenzivno poteka
jo in je zaključek vseh po
godbenih obveznosti – grad
bena dela ter oprema
prostorov – določen za 28.
oktobra 2022, ko bo MOK
na Upravno enoto Kranj od
dala tudi vlogo za tehnični
pregled ter pridobitev upo
rabnega dovoljenja. Končna
investicijska vrednost bo
okvirno znašala 3.150.000
evrov, to pomembno inve
sticijo pa z nekaj manj kot
1,5 milijona evrov sofinanci
rata država in Evropska uni
ja iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Večje in manjše obnove,
lepotni popravki
V nekaterih drugih kranj
skih šolah v teh poletnih
mesecih izvajajo vzdrževal

Za dozidavo OŠ Helene Puhar Kranj Mestna občina Kranj že ima gradbeno dovoljenje.
/ Foto: MOK

Minister Aleksander Jevšek na ogledu prenove Glasbene šole / Foto: Anže Krže/Mediaspeed
na in druga potrebna dela
(beljenje sten, manjša po
pravila …). Na OŠ Franceta
Prešerna bodo do predvido
ma konca septembra sanira
li parket v športni dvorani,
vrednost investicije bo okoli
96.000 evrov. Prav tako naj
bi bila do 30. septembra
2022 urejena druga polovica
vhodnega platoja pred OŠ
Jakoba Aljaža. Skupna vre
dnost del bo okoli 57.000
evrov. Ta šola bo v letošnjem
poletju dobila tudi zobno
ambulanto (vrednost 30.000
evrov), na OŠ Matije Čopa
bodo na novo opremili tri
učilnice (v vrednosti 7550
evrov), v OŠ Staneta Žagarja
do konca septembra uredili
kotlovnico (v vrednosti
12.000 evrov), v OŠ Predos
lje pa izvedli razpis za izbor
izvajalca za zamenjavo svetil

v vrednosti 180.000 evrov,
kar bodo izvedli do konca le
tošnjega leta.

V pripravi še več večjih
projektov
V prihodnje se obetajo še
drugi večji projekti na podro
čju izobraževalnih ustanov.
Za dozidavo OŠ Helene Pu
har Kranj Mestna občina
Kranj že ima gradbeno dovo
ljenje, izdelava PZI projektne
dokumentacije je v zaključni
fazi. Nato bo sledila izdelava
projektne dokumentacije za
izvedbo gradnje in izbor izva
jalca del z izvedbo javnega
naročila. Javni razpis je pred
viden v prvi polovici leta
2023. V šoli se že dlje časa
soočajo s prostorsko stisko,
zato je želja vodstvu šole in
učiteljem zagotoviti boljše
pogoje za delo, otrokom pa

razmere za še boljši razvoj.
Novi prostori bodo v pritličju,
kjer bo dodatni prostor za
zbornico, in v nadstropju,
kjer je predvidena izgradnja
štirih novih učilnic, treh ka
binetov in sanitarij.
Do leta 2024 v MOK načrtu
jejo tudi izgradnjo novega
vrtca Sonček, za kar je plani
ranih 2,76 milijona evrov.
Trenutno je v pripravi javni
razpis za projektiranje, prav
tako v nekdanji trgovski šoli,
kjer so za zdaj še prostori
Kovačnice – podjetniški in
kubator. Ta se bo predvido
ma oktobra preselila v staro
mestno jedro Kranja, v nek
danji objekt poštne posloval
nice, katerega obnova pospe
šeno poteka (pleskanje in
opremljanje notranjih pro
storov, začenja se sanacija
fasade in atrija).

Kranj se brati z Američani

Spodbude socialnemu
podjetništvu

Župana Kranja in Colorado Springsa Matjaž Rakovec in John Suthers bosta podpisala sporazum
o pobratenju.

Simon Šubic

Mojca Finc
Colorado Springs – Mestna
občina Kranj (MOK) se bo ta
konec tedna pobratila z ame
riškim mestom Colorado
Springs. Ideja o pobratenju
med Kranjem in Colorado
Springsom se je razvila na
pobudo MOK in Ameriške
gospodarske zbornice – Am
Cham Slovenija, katere član
je tudi Goodyear Slovenija,
ameriško podjetje, ki v Kra
nju zaposluje 1600 ljudi.
Glavne priložnosti za sode
lovanje med mestoma Kranj
in Colorado Springs pred
stavljata gospodarstvo in
šport. V Colorado Springsu,
ki ima približno pol milijo
na prebivalcev, je sedež
ameriškega olimpijskega in
paralimpijskega komiteja.
Eno sodelovanje imata me
sti že za sabo; MOK je dija
kom športnikom Gimnazije

Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) tudi letos za spodbu
janje razvoja socialnega pod
jetništva namenja 40 tisoč
evrov. Na javni razpis se je
odzvalo pet vlagateljev in vsi
bodo tudi prejeli pomoč.
Podpora programu, ki ni za
konska obveza občine, pred
stavlja doprinos k razvoju te
oblike nepridobitnega podje
tništva, poudarjajo na MOK.

MOK bo sofinancirala upra
vičene stroške za prenovo
objektov ali poslovnih pro
storov, najem poslovnih pro
storov, pokritje plače novih
delovnih mest, nakup stro
jev in opreme ali druge vrste
delovnih sredstev kot osnov
nega sredstva ter izobraževa
nje in usposabljanje zaposle
nih. Upravičenci morajo
zahtevke za izplačilo sred
stev z ustreznimi dokazili
predložiti do 20. novembra.

Gradnja parkirišča P+R
Simon Šubic

Ameriško mesto Colorado Springs / Foto: Colorado Springs
Franceta Prešerna omogoči
la udeležbo na tečaju Young
Champion Ambassador, ki

so ga izvedli na spletu. Spo
razum o pobratenju bosta
župana obeh mest, Matjaž

Rakovec in John Suthers,
podpisala 29. julija v Colo
rado Springsu.

Kranj – V polnem teku so
dela za prvo kranjsko parki
rišče P+R, ki bo na Zlatem
polju. Na gradbišču trenu
tno potekajo zemeljska dela
za pripravo temeljnih tal za
izvedbo opornih zidov in
parkirnega platoja. Novo

parkirišče bo namenjeno
predvsem dnevnim uporab
nikom, ki prihajajo v Kranj,
kar bo razbremenilo parkiri
šča v gosto poseljeni soseski.
Na voljo bo 56 parkirnih
mest za avtomobile in pet za
motorna kolesa ter do dvaj
set koles za izposojo v siste
mu KRsKOLESOM.
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Na mladih svet stoji

Kotiček KrPovej

Ekipa iz Osnovne šole Orehek Kranj, ki so jo sestavljali Martin Rožanski, Nina Paunovska in Jaša
Urh, se je s svetovnega tekmovanja World Scholar's Cup (Svetovni šolski pokal), ki je konec junija
potekalo v Dubaju, vrnila z osmimi srebrnimi medaljami v kategoriji starejših tekmovalcev. Vtise s
tekmovanja je strnila njihova mentorica Urška Pintar.

Predlagam postavitev mestnega čebelnjaka v bodočem Parku slovenske himne
v Kranju.

Za vami je svetovno tekmovanje World Scholar's Cup.
Kako ste zadovoljni z nastopom vaših učencev?
Zelo sem zadovoljna, saj je
bila konkurenca res huda.
Vseh udeležencev je bilo
1500; v starejši kategoriji, v
kateri so naši učenci nastopili kot najmlajši, jih je bilo
800. Letos so se pomerili
celo z 19- in 20-letniki, saj
so se zaradi korone njihove
kvalifikacije prenesle v letošnje leto.

Kako poteka tekmovanje?
Prvi dan je bil na programu
neke vrste lov za zakladom –
razporedili so jih v ekipe po
devet do deset udeležencev
različnih narodnosti, da so
imeli možnost navezati stike
drug z drugim in se spoznati. Postavili so jim zabavne
izzive, kot je recimo fotografiranje pred določeno trgovino. Lov je namreč potekal v
nakupovalnem središču, saj
se zaradi vročine dejavnosti
ne morejo odvijati na prostem. Naslednji dan pa se je
že odvijal glavni del tekmovanja, debate so potekale
tako dopoldne kot popoldne.
Učitelji smo sodelovali kot
sodniki. V prvem delu sem
sodila skupaj z žensko indijskega porekla iz Bahrajna in
se mi je zdelo zanimivo, da
je bila pri točkovanju prizanesljivejša do ekip iz zahodnega sveta. Pakistanci in
Indijci recimo imajo namreč
debaterstvo, javno nastopanje, v šolskem kurikulu,
zato je očitno od njih pričakovala več. Ocenjevali smo
sam nastop ter vsebino in
strategijo debat, pa tudi sodelovanje v ekipah in kako
so na koncu drug drugemu
podali povratne informacije.
Na katero temo so izmenjevali argumente?
Bilo je šest tem. Med drugim so recimo razpravljali o
reševanju podnebnih sprememb s pomočjo geoinže-

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se za vašo pobudo, pojasnjujemo pa, da
smo obstoječi projekt izbrali
na javnem natečaju in da
projektantski biro pri zasnovi novega parka ni načrtoval
izvedbe urbanega čebelnjaka. Na pobudo in v sodelovanju z Zavodom za turizem
in kulturo Kranj ter lokalnim čebelarjem pa nameravamo predvidoma v letu
2023 postaviti učni center z
urbanim čebelnjakom ob kanalu Save, nasproti Majdičevega loga ob Stari cesti. V
mestu je sicer še nekaj drugih čebelnjakov, med drugim Županov čebelnjak,
imajo ga tudi v Osnovni šoli
Staneta Žagarja Kranj.

Mateja Rant

Kako so se torej vaši učenci
odrezali v tej konkurenci?
Skupaj so osvojili osem srebrnih medalj, največ iz debaterstva, kar šest, Martin
Rožanski jo je prejel še s področja literature, Nina Paunovska pa s področja pisanja. Ob tem je treba
poudariti, da smo edina država, iz katere udeleženci
prihajajo zgolj iz državnih
šol, zato je to super dosežek
– iz ostalih držav udeleženci
večinoma prihajajo iz zasebnih šol. Poleg tega ni bilo veliko udeležencev iz evropskih držav, samo še ekipe iz
zasebnih šol iz Romunije,
Bolgarije in Albanije.

Vprašanje: Park
slovenske himne

Vprašanje: Hrup v
stanovanjskih naseljih

Urška Pintar / Foto: osebni arhiv
niringa – kako izboljšati življenjske pogoje v najbolj
poseljenih državah, pa o
tem, da dobri debaterji
ustvarjajo dobre voditelje,
pa da so danes tradicije
manj pomembne kot v preteklosti ...
Na omenjenem tekmovanju
ste sodelovali že peto leto.
Kaj je na vaši šoli botrovalo
odločitvi, da učencem ponudite možnost udejstvovanja
na teh tekmovanjih?
Predvsem smo želeli ponuditi možnost stopiti stopničko višje na področju jezikovnega
izobraževanja.
Izhajamo namreč iz tega, kaj
je še mogoče storiti pri poučevanju jezika in medpredmetnem povezovanju. Učenci v pripravah na tekmovanje
svoje besedišče nadgradijo v
zelo kratkem času.
Učenci pri pripravah na tekmovanje spoznavajo vsebine, ki niso del učnega programa. Kako jim približate
te vsebine?
Nekako so se kar sami razporedili in poiskali svoja
močna področja. Sicer pa
smo poskušali čim več vaditi, ogledali smo si tudi posnetke s preteklih svetovnih
tekmovanj. Informacije so
iskali tudi na socialnih
omrežjih, spodbujala sem
jih, da se povežejo z drugimi
udeleženci tega tekmovanja,
ki imajo na spletu zaprte
skupine. Za v prihodnje pa
smo se v šoli že dogovorili,
da bi te vsebine dodali tudi v
sklopu dodatnega pouka.
Kako pa so se urili v samem
debaterstvu?
Uporabili smo debaterske
predloge iz preteklih let in
smo delali po enakem formatu, kot poteka tekmovanje, od uporabe spleta do
predstavitve argumentov in
podajanja povratnih infor-

macij. Na preteklih tekmovanjih smo se naučili tudi
nekaj najbolj uporabnih
fraz: kako začeti in zaključiti
debato, kako nizati ideje, citirati članke, študije ...
Kaj je tisto najpomembnejše, kar po vašem učenci pridobijo s sodelovanjem na
teh tekmovanjih?
Da spoznajo, da jim je svet
na voljo, če so pripravljeni
vstopiti vanj. In da so lahko
ponosni na deželo, iz katere
prihajajo, kar se je krasno
pokazalo na kulturnem sejmu, na katerem so navdušeno predstavili svojo rodno
deželo. Verjamem pa, da si
bodo za vedno zapomnili
tudi, da čeprav smo na prvi
pogled tako različni, lahko
potegnemo ogromno vzporednic med sabo. Pogosto so
mi citirali tudi našo učiteljico zgodovine, ki pravi: Po
svetu hodi z odprtimi očmi.
Bi bilo smiselno, da bi vsaj
del teh vsebin vključili tudi v
učni program oziroma jih
ponudili kot izbirne vsebine?
Zagotovo – veščina debaterstva prispeva k odprtosti do
različnih mnenj, pripravljenosti poslušati sočloveka,
dopuščati, da zaradi dobrih
argumentov drugega celo
spremenimo svoj pogled na
določeno zadevo. Pomaga,
da se res otresemo čim več
predsodkov oziroma da se
vsaj zavedamo, da to nosimo
v sebi, in da razumemo, zakaj to nosimo v sebi. Vsebine debat so zasnovane na
tem, da smo proti rasizmu,
seksizmu, ksenofobiji, diskriminaciji ... To je naša prihodnost – na mladih svet
stoji.
Glede na to, da tekmovanje
poteka v angleščini – kakšna
je raven znanja angleščine
pri naših otrocih v primerjavi z učenci iz drugih držav?

Zelo visoka. Priznam, da
sem na tekmovanju marsikomu odbila točke, če nisem
dobro razumela njihovih argumentov zaradi slabega
znanja jezika ali naglasa recimo. Ta artikulacija v angleščini je po mojem mnenju v
Sloveniji na zelo visoki ravni, otroci se brez težav sporazumevajo s posamezniki
iz drugih držav.
Kakšna izkušnja pa je bila
za učence obisk Dubaja?
Opazila sem, da so zelo pozorno spremljali vse okrog
sebe. Zanimivo je bilo, da
so recimo opazili, kako so
se na nekem gradbišču delavci začeli zbirati šele po
šesti uri popoldne, saj zaradi vročine delajo ponoči, po
narodnosti pa so bili samo
tujci in da je to neke vrste
moderno suženjstvo. To so
razbrali tudi iz mojega pogovora s taksistom, ki je
govoril o 12-urnem delavniku, da so brez pokojninskih skladov, bolniškega
nadomestila ... Živijo z
drugimi delavci, če gredo
domov, jih v tistem času
lahko tudi odpustijo. Tako
da so se hitro zavedeli, da
je ves blišč v Dubaju samo
površinski.
Kot navajajo organizatorji,
naj bi bil cilj tekmovanja
navdihniti globalne skupnosti prihodnjih rodov učenjakov in voditeljev. Vi v svojih
učencih vidite prihodnje voditelje?
Ja, absolutno. Upam, da
bodo motivirani za to, čeprav je ta čas splošni vtis
tako v politiki kot gospodarstvu, da na vodilnih položajih niso voditelji s pravimi
moralnimi vrednotami.
Upam, da bo v prihodnje
drugače – da ne bo agresija
tista, ki nas žene naprej, ampak sledenje svojemu moralnemu kompasu.

Stanovalci se na Zlatem polju v okolici Levstikove in
bližnjih ulic se spopadamo z
rednimi kršitvami miru v
nočnih in zgodnjih jutranjih
urah. Med drugimi gre največkrat za avtomobile, ki se
vozijo (pre)hitro po ulicah,
kjer je sicer omejitev 30 ali
10 km/h. Predlagam, da se
na ulicah namestijo ležeči
policaji.

Odgovor mestne uprave
V prihodnje bomo na Levstikovi ulici opravili meritve in
ukrepali v skladu z ugotovitvami. Glede grbin pa pojasnjujemo, da jih v območju,
kjer velja omejitev hitrosti
30 km/h, ne postavljamo,
saj gre za skrajen ukrep.
Ovirajo namreč kolesarje,
povzročajo hrup 24 ur na
dan (spanje v okolici ob odprtem oknu za več sto ljudi
ni možno), pri nižjih hitrostih pa jih ni mogoče postaviti, saj prometni predpisi
tega ne omogočajo.

Vprašanje: Kolesarska
steza Kranj–Škofja Loka
V duhu zelene prihodnosti,
zdravega življenja in seveda
varčevanja bi se radi na delo
iz Kranja v Škofjo Loko (in
obratno) vozili s kolesom,
vendar je vožnja po lokalni
cesti za kolesarje prenevarna; pot po Sorškem polju pa
zaradi prometa, ki tam ne bi
smel biti in ga seveda ne pričakuješ, še toliko bolj. Policije in redarstva tam v vseh
teh letih še nisem videl. Podobna zgodba je v smeri
Medvod. Gradi se nova cesta
brez kolesarske steze. V 21.
stoletju težko razumem takšno miselnost.

Odgovor mestne uprave
Tudi v Mestni občini Kranj
si želimo, da se ob državni
regionalni cesti čim prej
vzpostavi kolesarska površina, ki bi ustrezneje povezala
našo občino z občino Škofja

Loka. Predlog, da se tam
vzpostavi vzporedna trasa
kolesarske povezave, smo že
večkrat predložili Direkciji
RS za infrastrukturo (DRSI),
saj ima država na tej trasi rezerviran koridor za širitev
ceste. Ker pa DRSI proučuje
več možnosti za izboljšanje
prometa na relaciji Kranj–
Škofja Loka, utegne to trajati
kar nekaj časa. Vseeno pa v
letu 2022 v sodelovanju z
DRSI načrtujemo, da bomo
uskladili in potrdili projektno nalogo ter pristopili k
nadaljnjim fazam projektiranja. S težavami, s katerimi
se srečujete na javni poti za
kolesarje
Orehek–
Žabnica,smo seznanili medobčinsko redarstvo. To je sicer v juniju na omenjeni
lokaciji vsaj 15-krat izvajalo
nadzor, pa ni bilo niti ene
kršitve.

Vprašanje: Dodatni tricikli
Predlagam, da se doda še
nekaj tovornih koles – triciklov v sistem KRsKOLESOM, saj pridejo zelo prav
pri nakupovanju.

Odgovor mestne uprave
V sistemu javne izposoje koles KRsKOLESOM imamo
trenutno vključena dva trikolesnika, namenjena sta
prebivalcem starega mestnega jedra ter gibalno oviranim. Po podatkih upravljavca sistema beležimo zelo
majhen interes za te storitve. Širšo javnost smo in jo
bomo tudi v prihodnje z možnostjo koriščenja teh storitev seznanjali preko javnih
medijskih kanalov. Spremljali bomo tudi potencialni
interes za vključitev trikolesnikov pri vseh običajnih
uporabnikih sistema KRsKOLESOM, na osnovi tega
pa pred uveljavitvijo novih
cenikov in novelacijo splošnih pogojev pretehtali možnost vključitve posebnega
(nadgrajenega) paketa.

Vprašanje: Preplastitev
Bleiweisove ceste
Zanima me, ali imate v planu preplastiti razsuto Bleiweisovo cesto pred glavno
policijsko postajo in sedežem Gorenjske banke. Tako
katastrofalne ulice na tako
prominentnem osrednjem
delu mesta nisem videl še v
nobenem drugem večjem
kraju v tej državi. To je resnična sramota za Kranj.

Odgovor mestne uprave
Bleiweisovo cesto tekoče
vzdržujemo. Lani smo sanirali vozni pas med križišči z
Oldhamsko cesto in Nazorjevo ulico. Letos nameravamo preplastiti del ceste (v celotni širini) med krožiščem
in priključkom ceste Staneta
Žagarja. Dela se bodo izvajala v poletnih mesecih, ko je v
mestu manj prometa. Zavedamo se, da bi bila potrebna
celovita obnova, kar bo predvidoma realizirano ob gradnji potniškega terminala
na železniški postaji.
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Kanjon Kokre
ni smetišče

Pravila za e-skiroje
Uporaba električnih skirojev je v porastu, žal pa mnogi uporabniki ne
spoštujejo (ali ne poznajo) cestnoprometnih pravil.
Simon Šubic
Kranj – Vozniki e-skiroja
morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti uporabljati zaščitno kolesarsko čelado. Uporabniki lahkih motornih vozil, med katere sodi
tudi e-skiro, morajo voziti po
kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali kolesarskih
poteh. Kjer teh prometnih
površin ni, smejo voziti ob
desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je
največja dovoljena hitrost
vožnje omejena na do 50
km/h.
Vozniki e-skirojev smejo voziti tudi v območju za pešce,
vendar ne smejo ogrožati pešcev in morajo način in hitrost svojega gibanja prilagoditi razmeram v prometu,
njihova hitrost pa ne sme
preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.
Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora biti e-skiro
ustrezno označeno z lučmi
in odsevniki. Na sprednji
strani mora imeti žaromet z
belo svetlobo, na zadnji stra-

ni pa rdečo svetilko in rdeč
odsevnik. Na obeh straneh
mora imetibočne odsevnike.
Na e-skiroju je prepovedano
prevažati druge osebe, razen
če je proizvajalec to predvidel. V tem primeru lahko
osebe prevaža le polnoletna
oseba. E-skiro sicer smejo
voziti otroci od 12. do 14. leta
starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe,
ki so starejše od 14 let.
Dovoljena so samo vozila, ki
dosegajo hitrost do 25 km/h.
Med vožnjo se mora voznik
e-skiroja vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu.
Uporaba telefona je zato
prepovedana.
»E-skiroji so zaradi električnega pogona zelo tiha vozila,
zato jih pešci običajno slišijo
šele takrat, ko so že skoraj v
njihovi neposredni bližini.
Zato morajo biti vozniki e-skirojev toliko bolj pozorni
na ravnanje in gibanje drugih udeležencev v cestnem
prometu, predvsem pešcev,«
svetujejo gorenjski policisti,

Poziv kmetovalcem in prebivalcem, da odpadnih fekalnih vod ne izlivajo
v reko Kokro s pritoki. V sušnem času ni dovoljen tudi odvzem vode
neposredno iz reke.
Jana Zupančič Grašič
Kranj – Znano je, da se vode
naravno penijo ob daljši suši
in visokih temperaturah, kot
jih beležimo v zadnjem obdobju. Telo vode pa v takšnih razmerah izgubi tudi
naravno zmožnost prečiščevanja, zato vsako, tudi manjše onesnaženje lahko povzroči okoljska tveganja.
V sredini junija opravljena
analiza kopalnih voda na neuradnih naravnih kopališčih
na Kosorepu in Save je pokazala, da so vode varne za kopanje. Naknadna, podrobnejša analiza vode v kanjonu
reke Kokre, ki jo je na pobudo Krajevne skupnosti Center ter nato po naročilu Mestne občine Kranj izvedel
Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pa je ob delnih, mikrobioloških bioloških rezultatih pokazala, da se v vodi
pojavlja tako imenovano staro fekalno onesnaženje. V
njej so namreč odkrili mikrobiološke parametre, kot
so enterokoki in E.coli, ki so
značilni za dlje stoječo fekalno vodo človeka, domačih in
divjih živali ter uporabo v
poljedelstvu, hkrati pa nakazujejo nepravilno in nelegalno izlivanje greznic in gnojevke. Bolj podrobni
rezultati bodo znani konec
julija (mogoče bo do izida že
kaj več znanega).
Kakovost vode je sicer skladna z normativi Uredbe o
upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št.
25/08), toda ob takšnih enkratnih, prepovedanih dejanjih, ko se posledično povišajo enterokoki in E.coli,
voda postane neprimerna za
kopanje, predvsem za otroke
in najmlajše.

Vozniki e-skirojev smejo
voziti tudi v območju za
pešce, vendar tako, da
pešcev ne ogrožajo.
/ Foto: Gorazd Kavčič

ki so letos obravnavali 22 kršitev voznikov e-skirojev.
Najpogostejše so: nepravilna
uporaba prometnih površin,
vožnja po pločnikih, brez čelade, v napačno smer, prevažanje dveh oseb, (ne)označitev z lučmi in odsevniki.

OGLASNO SPOROČILO

Svetniška skupina Resni.ca

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; svetniška skupina Resni.ca

Nedovoljen tudi odvzem
vode iz rek
Ob daljši suši in posledično
nizkem vodotoku je velika
težava tudi nedovoljen odvzem vode neposredno iz
reke. Kakor kažejo rezultati
merilnih postaj vodotoka
Agencije RS za okolje
(ARSO), se med Preddvorom in Kranjem izgubi tudi
precej vode. Zato v MOK pozivajo, naj ljudje v sušnem
času vode ne črpajo iz rek in
je ne uporabljajo za zalivanje ali pranje.
Kršilce prepovedi v obeh primerih je težko odkriti, saj
Kokra in njeni pritoki tečejo
od Jezerskega, Preddvora,
Šenčurja, Cerkelj, Tržiča do
Kranja, poleg tega gre za hitra, enkratna dejanja, ki jih
je zato težko odkriti na licu

Kanjon Kokre je naravna vrednota, edinstvena v svetovnem
merilu. / Foto: MOK
mesta. V primeru, da obiskovalci opazijo nedovoljen
izpust odpadnih voda ali črpanje vode, naj nemudoma
pokličejo 112, saj gre za resno ogrožanje narave in posledično tudi zdravja ljudi. O
analizi vode v kanjonu reke
Kokre bo MOK obvestila

mejijo na kanjon, pa tudi
tamkajšnje stanovalce in
obiskovalce prosijo, da odpadke odlagajo v zabojnike
ali pa v bližnji zbirni center
Zarica, tja sodi tudi zeleni
odrez, saj ga ustrezno predelajo, s tem pa se zmanjša
tudi možnost širjenja tujero-

Mestna občina Kranj in Komunala Kranj v
sušnem obdobju, ko se je izdatnost vodnih virov
zmanjšala, pozivata k smotrni rabi pitne vode.
Redno tudi spremljajte obvestila Komunale
Kranj o prepovedih uporabe pitne vode za
zalivanje zelenic in podobna opravila.
tudi Inšpekcijo RS za okolje
in prostor ter jo pozvala k
nadzoru nad izpusti v reko.

Kanjon Kokre ni smetišče
V kanjonu Kokre, drugem
najvišjem obmestnem kanjonu v Evropi in naravni
vrednoti, ki je edinstvena v
svetovnem merilu, skrb
vzbuja tudi dejstvo, da je ta
kljub vsakoletni tradicionalni čistilni akciji Očistimo
Kranj – Kranj ni več usran in
rednemu čiščenju Komunale Kranj vedno znova in spet
poln odpadkov. Stanje je še
posebej slabo tik pod konglomeratnimi stenami, saj je
tam najti odpadke vseh vrst
– gradbene, biološke, celo
mešane. Zdi se, da je kanjon
Kokre neke vrste priročno
smetišče, in to zlasti okoliških stanovalcev, ki so poleg
tega območje tudi nelegalno
pozidali. Te črne gradnje bi
bilo treba zaradi krušenja in
nevarnosti podorov odstraniti, saj predstavljajo nevarnost tako zanje kot tudi za
vso skupnost. Zaradi nelegalnih posegov se je nedolgo
nazaj že porušil del brežine.
V MOK lastnike parcel, ki

dnih invazivnih rastlin, ki
jih ljudje pogosto zasajajo
na svojih vrtovih.
Tudi MOK bo v naslednji
zimski sezoni prekinila stoletno prakso odvažanja snega v kanjon Kokre, saj tudi
to lahko poškoduje konglomeratne stene, v kanjonu
Kokre pa pristane sol in
ostala nesnaga s cest.

Nova povezava od
Pungerta do Huj
Ti koraki so nujni za zagon
oživljanja in odpiranja kanjona Kokre za občane in
obiskovalce, za kar si v MOK
prizadevajo že desetletje.
Lani so tako končno sprejeli
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kanjon
Kokre, tako da lahko zdaj aktivno začne urejati to območje. Najprej bo na vrsti rekonstrukcija
delov
obstoječih poti, s pomočjo
evropskih sredstev pa nato
nameravajo na levi strani kanjona vzpostaviti povezavo
na novi vstopni točki nasproti elektrarne Standard pod
Pungertom do lesene brvi v
kanjonu, torej vse do središča mesta in do Huj.
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Kaj pravijo naše številke
V prvih petih mesecih letošnjega leta je Kranj obiskalo 11.113 turistov, od tega je bilo nekaj več kot 16 odstotkov Slovencev, večina pa je bila tujcev.
Zabeleženih je bilo 28.698 nočitev, povprečna doba bivanja je bila 2,6 dneva. Letošnje številke se sicer še ne morejo primerjati z letom 2019, a kažejo,
da se Kranj po zadnjih dveh covidnih letih ponovno postavlja na turističen zemljevid.
Klemen Malovrh
Kranj – Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj redno
spremljamo turistične kazalnike, podatke o prihodih
in nočitvah, o vodenjih, o
obisku dogodkov, spremljamo statistiko na naših digitalnih kanalih in ostale podatke, ki bi nam pripomogli k vpogledu v kranjski
turizem in nadaljnjemu ra-

zvoju. Uradne podatke o
prihodih in nočitvah pridobivamo iz Statističnega
urada republike Slovenije,
redno beležimo obisk v
TICu, občasno izvajamo
tudi ankete med obiskovalci in domačini. Podatke
analiziramo in zbrane informacije uporabljamo kot
podlago nadaljnjim aktivnostim na področju turizma v destinaciji, pa tudi za

Število nočitev *

28.698

predikcije o naslednjih turističnih sezonah.
Kranj v času turističnih bonov ni bil ena izmed bolj
obiskanih destinacij, pri nas
je bilo izkoriščenih le 4018
turističnih bonov. Trend v
Sloveniji je bil, da so bila
najbolj obiskana obmorska
mesta, zdraviliški kraji ter
outdoor destinacije. Mesta,
bogata s kulturo in zgodovino, niso bila tako zanimiva.

A veseli nas, da imamo tako
močen odstotek tujih turistov, ti večinoma prihajajo iz
Madžarske, Nemčije, Srbije,
Italije in Avstrije …Na digitalnih kanalih vidimo, da
naši uporabniki prihajajo iz
več kot 100 različnih držav
po svetu. Tudi doba bivanja
je narasla iz 1,7 dneva v letu
2019 na 2,6 dneva v zad
njem letu. Številke pri vodenih ogledih se približujejo

Število prihodov *

89,4 %

10,6 %
domači

tuji

11.113

Klemen Malovrh, direktor ZTKK / Foto: arhiv ZTKK

83,6 %

16,4 %
domači

tuji

* v obdobju januar - maj 2022

Obisk Turistično informativnega centra*

Število obiskovalcev *

19.707
spletna
stran

* v obdobju januar - maj 2022

17.902
facebook

7.604
instagram

2.995

84 %

16 %

domači

tuji
* v obdobju januar - maj 2022

* v obdobju januar - junij 2022

Opravljenih 105 turističnih vodenj v obdobju januar – junij 2022

številkam iz leta 2019 in
močno prekašajo zadnji dve
covidni leti.
Zelo obiskani so tudi naši
dogodki – na primer na Prešernovem smenju in ob koncertu Californije je mesto
skorajda pokalo po šivih. Na
digitalnih kanalih VisitKranj
pa celo presegamo referenčno leto 2019. Število uporabnikov na spletni strani je
zraslo za 39 odstotkov. Število sledilcev na FB-ju je samo
v šestih mesecih tega leta
prekašalo celo leto 2019 za
22 odstotkov, IG-številke
imajo enak trend in prekaša-

jo leto 2019 za 50 odstotkov.
Smo v pričakovanju vrha poletne sezone. Prejšnja leta so
pokazala, da Kranj med junijem in oktobrom obišče največ turistov. Poletje ponuja
tudi največ dogodkov, turističnih produktov, kot so
npr. različna vodenja z našimi izjemnimi turističnimi
vodniki in najlepši razgled s
ponovno odprtega zvonika
cerkve sv. Kancijana. Če se
bo trend rasti številk v letu
2022 nadaljeval z istim tempom, bomo v letu ali dveh že
ujeli rezultate, s katerimi
smo zaključili leta 2019.

Ne zamudite: Kranfest 2022
Zadnje julijske dni si rezervirajte za najbolj vroč poletni festival! Kranfest v mesto prinese pravo poletno vzdušje brezskrbne zabave. Tudi letos boste
29. in 30. julija lahko izbirali med različnimi kulturnimi in kulinaričnimi dogodki, zabavnim programom, koncerti, aktivnostmi za otroke in tržnicami.
Eva Pirnat
Kranj – Sejem domače in
umetnostne obrti se bo oba
dneva vil po Maistrovem
trgu, Poštni in Prešernovi
ulici. Na mestnih ulicah
prav tako ne zamudite barvitega uličnega programa, za
katerega bo poskrbela žonglerska in ognjena skupina

Čupakabra, zabave polnega
lunaparka in vedno nasmejanih lajnarjev.
Amfiteater Letnega gledališča Khislstein bodo do zadnjega kotička napolnili
Siddharta (29. julij) in Nina
Pušlar (30. julij). Na trgu
pred Prešernovim gledališčem prisluhnite koncertu
BQL & Budale in Til Čeh &

Petelini (29. julij) ter se nasmejte komediji Fantovščina (30. julij).
Pred Prešernovim gledališčem bo v soboto pestro že
od 16. ure dalje, saj bo na
trgu potekal dogodek Pod
krošnjami – kulinarično,
modno in glasbeno obarvano popoldne z zmagovalcem
MasterChefa Luko Nova-

Kranfest v mesto prinaša brezskrbno zabavo. / Foto: Jošt Gantar

Manjkalo ne bo niti zabave za otroke. / Foto: Jošt Gantar

kom. Karavana okusov bo
poskrbela, da bo omamno
dišalo tudi na Glavnem trgu.
V gostilni Stari Mayr prisluhnite ritmom DJ-a Lilsona (29. julij) in hiphop koncertu (30. julij). V Terasa
baru bodo poskrbeli, da se
bodo po Mohorjevem klancu
slišale melodije jugoroka
(29. julij) in skupine Vagabunda (30. julij). Sprehodite
se še do konca kranjske ska-

le in na Pungertu prisluhnite skupinam Soul, jazz in
jaz (29. julij) in Swingter
(30. julij). Nad strehami Kranja v Panorami Stara pošta
bo v petek nastopil Vili Resnik, v soboto pa pripravljajo
Rooftop House Party! Zabava v KluBar gastropubu bo
DJ-evsko obarvana – v petek
vas bo zabaval DJ Tomy
D'King, v soboto pa Glezzi &
Bleau in Luminus. Trainsta-

tion SubArt tudi tokrat ne bo
razočaral s svežo alternativno energijo, ki jo bodo prinesli Raggalution in Smetnaki (29. julij) in S.A.R.S.
(30. julij).
Manjkalo ne bo niti zabave
za otroke, ki bodo v soboto
uživali v otroški predstavi
pred Prešernovim gledališčem in na Otroškem Kranfestu na idilični lokaciji gradu Khislstein.
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Občinske novice
Skrivno življenje
škrata Krančka
Razstava o pravljičnem svetu škrata Krančka
Urša Erjavc
Kranj – Vsi poznamo naše
ga škrata Krančka, ampak
kje pravzaprav je on? Jorine
Homan je z ilustracijami

Avtorica ilustracij Jorine Ho
man prihaja iz Nizozemske,
kjer je študirala ekonomijo,
trženje in umetnost, preden
jo je ljubezen pripeljala v
Kranj. Zelena narava, ki ob

Ilustratorka Jorine Homan / Foto: Urša Erjavc
pričarala njegovo skrivno
življenje visoko v drevesnih
krošnjah, pod zemljo in v
reki. V njegov skrivnostni
svet so vključeni prepo
znavni kranjski elementi iz
mesta in iz narave kanjona
reke Kokre. Risbe lahko
služijo tudi kot vodnik, ki
vas popelje po skritih kotič
kih mesta in Krančkovega
domovanja.

daja naše mesto, ji je v veli
ko inspiracijo. Pogled skozi
okno na kanjon reke Kokre,
rdeče strehe mesta, mogoč
na drevesa, ki objemajo
nebo, so v njej prebudili že
ljo po raziskovanju.
Razstava bo na ogled v Gale
riji Kranjske hiše do 2. avgu
sta vsak dan od 9. do 20.
ure. Vljudno vabljeni v prav
ljični svet škrata Krančka!

Aktivni družinski izlet
Za idejo, kako kvalitetno preživeti prosti čas, se ni treba odpraviti daleč. V Britofu boste našli vse,
kar potrebujete. Izlet je popolna mešanica športa, zabave in ohladitve, v čemer bodo uživali vsi
družinski člani!
Eva Pirnat
Britof – Aktivni center Ple
zarna s svojo raznoliko infra
strukturo navdušuje tako ak
tivne rekreativne in profesio
nalne plezalce. Zelo priljub
ljena je tudi med družinami,
saj nudijo bogato ponudbo
otrokom prilagojenih pro
gramov. Njihova najnovejša
pridobitev je namenjena
prav najmlajšim! Na dvori
šču Plezarne se je namreč
pred kratkim odprlo Gibali
šče pod soncem. Gre za
edinstven adrenalinskote
matski park v Sloveniji. Park
je narejen v dveh nivojih,
njegova posebnost pa je ta,
da se otroci po njem lahko
prosto gibljejo, brez kakršne
gakoli varovalnega sistema.
Za varovanje namreč poskrbi
varovalna mreža. Med vzpo
ni in spusti bodo otroci spo
znavali kulturne in naravne
znamenitosti Slovenije. Med
gibalnimi izzivi se bodo sre
čali s slovenskimi pravljični
mi in mitskimi junaki. Obisk
Gibališča pod soncem je pri
meren za otroke, starejše od
šest let. Otroci med tretjim
in petim letom starosti lahko
v park vstopijo v spremstvu
staršev ali skrbnikov.
Medtem ko vaši otroci razi
skujejo kotičke parka, se

Koruzni labirint
Labirint je doživetje za vso družino, ki združuje spoznavanje narave,
rekreacijo in veliko zabave.
Nataša Drozg, idejna
vodja projekta
Kranj – V Kranju na Zlatem
polju v bližini Kalije se lahko
sprehodite skozi koruzni la
birint, zabavno-poučni te
matski park v koruznem po
lju, ki je odprt vsak dan od
9. do 20. ure. Z zemljevi
dom se bo skozi koruzno po
lje mogoče sprehoditi pred
vidoma do konca septembra,
ko bodo koruzo poželi.
Ideja je nastala pred petimi
leti kot projekt s ciljem pre

živeti dan brez tablice in pa
metnega telefona. Izjemno
dobro je bila sprejeta tako
pri otrocih kot pri odraslih,
saj se oboji zavedamo, da
vse preveč časa preživimo za
»pametnimi« napravami. V
zadnjih letih smo idejo še
nadgradili, tako da naši labi
rinti danes ponujajo pravi
družinski »teambuilding«.
Motiv labirinta, ki ga vsako
leto oblikujejo študenti ar
hitekture, je čebela. Sesta
vljata ga dve čebeli in satov
je, kar se nam je zdelo več

Koruzni labirint je narejen v obliki dveh čebel in satovja.
/ Foto: Zavod v naravo

kot primerno za gorenjsko
prestolnico, posebno ob
letu, ko se mesto poteguje
za naziv čebelam prijazne
občine.
Koruzni labirint je doživetje
za vso družino, ki združuje
spoznavanje narave, rekrea
cijo in veliko zabave.
Obisk koruznega labirinta
omogoča spoznavanje nara
ve, naravnih zakonitosti in
ciklov rastlin ter tudi živali.
Raziskovanje pri odraslih in
otrocih izboljšuje orientacij
ske sposobnosti, razvija in
tuicijo in krepi logično skle
panje ter samostojnost.
Naloge, ki jih morajo obi
skovalci izpolnjevati, spod
bujajo sodelovanje, poveza
nost in srčnost, s tem pa
labirint poskrbi za kakovo
stno preživljanje prostega
časa v naravi.
Povprečno se obiskovalci v
labirintu zadržijo uro in pol.
Sicer pa obisk ni časovno
omejen in si lahko obisko
valci sami organizirajo razi
skovanje. Najave in rezerva
cije niso potrebne, vse nujne
informacije pa so na voljo ob
labirintu.

Na dvorišču Plezarne se je pred kratkim odprlo Gibališče pod soncem. / Foto: Tine Marenče
starši povzpnite po kateri iz
med zahtevnejših sten v no
tranjosti Plezarne ali pa si v
kavarni vzemite čas za od
mor in se na terasi s pogle
dom na Kamniško-Savinjske
Alpe ohladite s sladoledom
ter osvežilno pijačo. Vsi, ki
vam adrenalinskih doživetij
še ni dovolj, obiščite še grbi
nasti poligon oziroma
pumptrack, ki se nahaja v

neposredni bližini. Poligon
s 320 kvadratnimi metri pro
ge je primeren za različne
starosti in sposobnosti. Po
njem se lahko zapeljete s ko
lesom, rolko ali skirojem.
Pri tem pa ne pozabite na
ustrezno zaščitno opremo!
Med vožnjo po poligonu vas
bo spremljalo žuborenje
reke Kokre, ki se nahaja za
njim. Raziskovanje ohlaje

nega nabrežja je zelo prije
tno zlasti v vročih poletnih
dneh. Tisti najbolj pogumni
se lahko ohladite tudi s sko
kom v reko, vendar velja
opozoriti, da se temperatura
vode zelo pogosto giblje pod
20 stopinjami Celzija.
Prosimo vas, da se do narave
in njenih prebivalcev obna
šate spoštljivo in za seboj
skrbno pospravite vse smeti.

Kaj skriva gradbeni oder
Podjetje Gnom izvaja konservatorsko-restavratorska dela na fasadi zvonika.
Matevž Remškar,
odgovorni
konservator
Kranj – Projekt obnove in re
stavriranja zvonika župnij
ske cerkve sv. Kancijana je v
prvi fazi zajemal predvsem
izvedbo novega lesenega sto
pnišča v zvoniku, ureditev
polžastega stopnišča iz 19.
stoletja, ki vodi iz ladje na
kor, čiščenje notranjih sten
v zvoniku, ureditev prosto
rov za pritrkovalce, ureditev
prostorov v stolpiču ter in
terpretacijo.
V drugi fazi, ki poteka in se
je začela oktobra lani, podje
tje Gnom izvaja konservator
sko-restavratorska dela na fa
sadi zvonika. Na podlagi
likovnih in pisnih virov razi
skovalci predvidevamo, da so
leta 1934 ob obnovi, ki jo je
vodil deželni konservator
France Stele, z zvonika odbi
li omet – takrat so namreč
cerkev vrnili nekaj stoletij v
preteklost in ji poskusili vrni
ti njeno gotsko podobo. Za
dnja večja obnovitvena dela
so se na zvoniku izvajala
pred okrog petdesetimi leti.
Takrat so, kot je pokazal na
tančen pregled stanja zvoni

Konservatorsko-restavratorska dela bodo končana jeseni.
/ Foto: Matevž Remškar/ZVKDS, OE Kranj

ka, verjetno tudi izvedli do
m o de l a ci j o
nekaterih
kamnitih elementov in izve
dli fugiranje s cementnimi
maltami.
Po več kot pol tisočletja, od
kar zvonik obvladuje kranj
sko razgibano veduto, je pri
šel čas, da se konglomerat in
peščenjak, ki sta bila upora
bljena na fasadi zvonika, oči
stita in utrdita. Močna kranj
ska industrija prve polovice
20. stoletja je pripomogla k
nastanku črnih oblog na ka
mnu. Stene neprestano na
maka in izpira dež, veter in
temperaturno nihanje pa

njegovo delovanje še pove
čujeta. Posledice so vidne v
prašenju in luščenju ter celo
odstopanju materiala.
Konservatorsko-restavrator
ska dela, ki bodo končana
jeseni, bodo tako obsegala
predvsem čiščenje kamna
in odstranjevanje neprimer
nih cementnih plomb in
fug, najpomembnejše pa je,
da bodo kamni in gotski ka
mnoseški izdelki utrjeni in
konservirani. Gre za projekt
generacije, kakršnega si ga
ena od najpomembnejših
gotskih cerkva v Sloveniji
zasluži.
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Koledar prireditev
Koledar dogodkov od 29. julija
do 31. avgusta
Petek, 29. julija, ob 17.00, Kranfest 2022
Karavana okusov, Glavni trg
Sejem domače in umetnostne obrti, staro mestno jedro
Lunapark, parkirišče Stara Sava

Nedelja, 7. avgusta, ob 9.00, Teniški klub Triglav

Torek, 23. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein

Šport: Teniški turnir Triglav Open 2022

Počitniške delavnice z Muzejčico

Torek, 9. avgusta, ob 12.00, Švicarska šola

Torek, 23. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Švicarske zgodbice

Torek, 9. avgusta, ob 20.00, vrt gradu Khislstein
Torkov kulturni vdih: Pričevanje – Aleš Šteger, Jure Tori

Sreda, 10. avgusta, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: KRAJNČANI

Petek, 29. julija, ob 20.00, Kranfest 2022

Četrtek, 11. avgusta, ob 18.30, Park miru

Jugorock, Terasa bar
Lajnarji, Staro mestno jedro

Petek, 12. avgusta, ob 16.00, Glavni trg

Petek, 29. julija, ob 20.30, Kranfest 2022
Vili Resnik, Panorama Stara Pošta

Petek, 29. julija, ob 21.00, Kranfest 2022
Siddharta Elektrika, Letno gledališče Khislstein
BQL & Budale in Til Čeh & Petelini, trg pred Prešernovim
gledališčem

Soul, jazz in jaz, Cafe Galerija Pungert
DJ Tomy D'King + live act with sax – Always full party!, Klubar
DJ Lilson, Gostilna Stari Mayr
Raggalution in Smetnaki, TrainStation SubArt

Petek, 29. julija, ob 22.00, Kranfest 2022
Čupakabra, ognjeni spektakel, Plečnikove stopnice

Sobota, 30. julija, ob 8.00, Kranfest 2022
Sejem domače in umetnostne obrti, staro mestno jedro

Sobota, 30. julija, ob 10.00, Kranfest 2022
Otroški Kranfest, Grad Khislstein
Karavana okusov, Glavni trg
Lajnarji, staro mestno jedro

Sobota, 30. julija, ob 16.00, Kranfest 2022
Pod krošnjami: Kulinarično, modno in glasbeno popoldne
z zmagovalcem MasterChefa Luko Novakom,
trg pred Prešernovim gledališčem

Šport: Joga pomaga
Kr' petek je!

Petek, 12. avgusta, ob 17.30, Kabinet Janeza Puharja
Predstava: Pravljice na dvorišču

Petek, 12. avgusta, ob 19.00, Trainstation SubArt

Delavnica: Poletna ustvarjalnica

Torek, 23. avgusta, ob 12.00, Švicarska šola
Švicarske zgodbice

Torek, 23. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Maaike Den Dunnen Kvintet

Sreda, 24. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein
Počitniške delavnice z Muzejčico

Sreda, 24. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Poletna ustvarjalnica

Sreda, 24. avgusta, 17.00, Layerjeva hiša
Kranj Foto Fest

RockFest 2022 (II. del): Birdland, Babooni, Jet black diamonds,
Drone society

Sreda, 24. avgusta, ob 20.30, vrt gradu Khislstein

Petek, 12. avgusta, ob 21.00, Cafe Galerija Pungert

Sreda, 24. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert

Glasbeni večeri pod grajsko lipo: MANOUCHE

Koncert: Ana Čop

Jazz Kamp: Vladimir Samardžić Trio

Sobota, 13. avgusta, ob 10.30, Stolp Pungert

Četrtek, 25. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein

Predstava: Stolpova pripovedovalnica

Počitniške delavnice z Muzejčico

Sobota, 13. avgusta, ob 21.00, Layerjeva hiša

Četrtek, 25. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Koncert: Belau – Kaos 2022

Delavnica: Poletna ustvarjalnica

Sobota, 13. avgusta, ob 21.00, Klubar

Četrtek, 25. avgusta, ob 18.30, Park miru

Koncert: Grunge Show: Peter Hudnik in Matic Ajdič – Večeri z
okusom

Šport: Joga pomaga

Nedelja, 14. avgusta, ob 21.00, Letno gledališče
Khislstein

Sub koncert: REPETITOR

Koncert: Opera Carmen

Torek, 16. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein
Počitniške delavnice z Muzejčico

Torek, 16. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Četrtek, 25. avgusta, ob 20.00, Trainstation SubArt
Četrtek, 25. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Momento Tzigano

Petek, 26. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein
Počitniške delavnice z Muzejčico

Delavnica: Vandrovci: Japonska

Petek, 26. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Sejem domače in umetnostne obrti, staro mestno jedro
Lunapark, parkirišče Stara Sava

Torek, 16. avgusta, ob 12.00, Švicarska šola

Delavnica: Poletna ustvarjalnica

Švicarske zgodbice

Petek, 26. avguta, ob 16.00, Glavni trg

Sobota, 30. julija, ob 19.00, Kranfest 2022

Sreda, 17. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein

Kr' petek je!

Predstava za otroke: čarovnik Grega, trg pred Prešernovim

Počitniške delavnice z Muzejčico

Petek, 26. avguta, ob 17.00, Glavni trg

gledališčem

Sreda, 17. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Kultura: Če bi se srečali Puhar, Prešeren in Pajer

Sobota, 30. julija, ob 20.00, Kranfest 2022

Delavnica: Vandrovci: Japonska

Skupina Vagabunda, Terasa bar
S.A.R.S, TrainStation SubArt

Petek, 26. avgusta, ob 17.30, Hortikulturno društvo Kranj

Sreda, 17. avgusta, ob 20.00, Cafe Galerija Pungert

Predstava: Pravljice na dvorišču

Fotografska razstava Jazz Kamp Kranj

Petek, 26. avgusta, ob 20.00, Panorama Stara Pošta

Sreda, 17. avgusta, ob 20.30, vrt gradu Khislstein

Koncert: Klapa Sidro

Glasbeni večeri pod grajsko lipo: PLIŠ

Petek, 26. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert

Četrtek, 18. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein

Jazz Kamp: Audade Com Açúcar Tribute To Astrud Gilberto
(The Girl From Ipanema)

Sobota 30. julija, ob 17.00, Kranfest 2022

Sobota, 30. julija, ob 20.30, Kranfest 2022
Rooftop House Party, Panorama Stara Pošta

Sobota, 30. julija, ob 21.00, Kranfest 2022
Nina Pušlar, Letno gledališče Khislstein
Swingter, Cafe Galerija Pungert
HIP HOP koncert, Gostilna Stari Mayr
Glezzi & Bleau / Luminus – New age dance party!, Klubar

Počitniške delavnice z Muzejčico

Četrtek, 18. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Vandrovci: Japonska

Petek, 26. avgusta, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: M!2 Električni

Sobota, 27. avgusta, ob 10.00, Avla Mestne občine Kranj

Sobota, 30. julija, ob 21.30, Kranfest 2022

Četrtek, 18. avgusta, ob 18.30, Park miru

Predstava Fantovščina, trg pred Prešernovim gledališčem

Šport: Joga pomaga

Zaključni koncert 10. Poletnih delavnic vokalne glasbe:
A Little Jazz Mass

Sobota, 30. julija, ob 22.00, Kranfest 2022

Četrtek, 18. avgusta, ob 20.30, Glavni trg

Čupakabra, ognjeni spektakel, Plečnikove stopnice

Jazz Kamp: David Gazarov & Emil Spanyi duet

Sobota, 27. avgusta, ob 10.00, Staro mestno jedro

Torek, 2. avgusta, ob 12.00, Švicarska šola

Petek, 19. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein

Švicarske zgodbice

Počitniške delavnice z Muzejčico

Torek, 2. avgusta, ob 20.00, vrt gradu Khislstein

Petek, 19. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Torkov kulturni vdih: Peta olimpijada Tadeje Brankovič

Delavnica: Vandrovci: Japonska

Torek, 2. avgusta, ob 21.00, TrainStation SubArt

Petek, 19. avgusta, ob 16.00, Glavni trg

Koncert: Uff Raps + Emkej + Drill – TM22

Sreda, 3. avgusta, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: 1na1: PREDIN IN MEF

Četrtek, 4. avgusta, ob 17.00, Gibi Gib
Kultura: Bližnjica do knjižnice na igrišču Gibi Gib

Četrtek, 4. avgusta, ob 18.30, Park miru
Šport: Joga pomaga

Četrtek, 4. avgusta, ob 20.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Klapa Rišpet

Petek, 5. avgusta, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 5. avgusta, ob 17.30, Kanjon reke Kokre
Predstava: Pravljice na dvorišču

Petek, 5. avgusta, ob 21.00, Cafe Galerija Pungert
Koncert Jazz kvarteta Eleutheria

Sobota, 6. avgusta, 8.00, vrt gradu Khislstein
L'Étape Slovenia: Kranjska kolesarska roža – Blejčanka

Sobota, 6. avgusta, ob 10.30, Stolp Pungert
Predstava: Stolpova pripovedovalnica

Sobota, 6. avgusta, ob 21.00, Klubar
Koncert: Gal Gjurin, glasbeno-literarno druženje –
Večeri z okusom

Kr' petek je!

Petek, 19. avgusta, ob 17.30, Glavni trg
Predstava: Pravljice na dvorišču

Petek, 19. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Nuška Drašček kvintet

Sobota, 20. avgusta, ob 10.30, Stolp Pungert
Predstava: Stolpova pripovedovalnica

Sobota, 20. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Nina Strnad kvintet

Sobota, 20. avgusta, ob 21.00, Klubar
Koncert: Večeri z okusom: Panda

Sobota, 20. avgusta, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Helena Blagne Intimno

Nedelja, 21. avgusta, ob 19.00, avla Mestne občine Kranj

Jazz Kamp Kranj Fest

Sobota, 27. avgusta, ob 10.30, Stolp Pungert
Predstava: Stolpova pripovedovalnica

Sobota, 27. avgusta, ob 21.00, Klubar
Večeri z okusom: Moon time quartet

Sobota, 27. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Je – Veux

Nedelja, 28. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert
Jazz Kamp: Ratko Divjak Kvintet

Torek, 30. avgusta, ob 12.00, Švicarska šola
Švicarske zgodbice

Sreda, 31. avgusta, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: NEISHA

Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg
Sobotni sejem

Vsako soboto in nedeljo
Sprehodi po Parku Brdo

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

10. Poletne delavnice vokalne glasbe: A Little Jazz Mass

Vsak torek in petek ob 17.00 ter vsako soboto in
nedeljo ob 10.00

Nedelja, 21. avgusta, ob 20.30, vrt Cafe Galerije Pungert

Redno vodenje – Rovi pod starim Kranjem

Jazz Kamp: Rozina Patkai kvartet

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo
ob 11.00 ter vsako soboto in nedeljo ob 13.00

Ponedeljek, 22. avgusta, ob 9.00, Grad Khislstein
Počitniške delavnice z Muzejčico

Ponedeljek, 22. avgusta, ob 10.00, Mestna knjižnica
Kranj
Delavnica: Poletna ustvarjalnica

Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep, Mesto skriva,
podzemlje odkriva

Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00
Redno vodenje po kanjonu reke Kokre
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Kaotičen svet,
kajne? V Layerjevi
hiši vas čaka tišina
Junija so v Layerjevi hiši odprli četrti mednarodni
festival sodobnega kolaža Kaos, ki se na več
galerijskih in javnih površinah posveča tišini.
Neža Mlakar in ekipa
Layerjeve hiše
Kranj – Kolaž se kot ena
mlajših izraznih umetnosti
s svojim navidezno lahko
tnim pristopom loteva najra
zličnejših tem, ki lahko moč
no zarežejo v čustva obisko
valca, zaradi narave razstav
ljenih umetniških predstavi
tev pa je tokrat našel vse še
tako skrite kotičke v hiši, ki z
njim zopet postane živahen
umetniški center, znan med
Kranjčani in širše.
»Na letošnji ediciji festivala
sodelujejo mednarodni ume
tniki kolaža, ki se na tak ali
drugačen način spoprijemajo

terialov – kot nekakšen tihi
dialog simbioze,« je povedala
kranjska umetnica kolaža
Maruša Štibelj, umetniška
vodja festivala.
V Layerjevi hiši si želimo, da
bi bila umetnost del življe
nja vseh, ki tu živimo, da bi
bila lahkotno vpeta v naš
skupni prostor, vseprisotna
in ustvarjena zato, da pride
te na ogled in se začudite,
nasmejite, zamislite ali le
skomignete z rameni. V av
gustu za vas pripravljamo
filmsko projekcijo, koncerte,
delavnice, nastala bo nova
stenska poslikava pred Me
stno knjižnico, vabimo vas
na ogled razstav – pri nas

Festival Kaos v Layerjevi hiši / Foto: Maša Pirc
z vprašanjem tišine. Nekate
ra dela govorijo skozi teme, o
katerih premalo govorimo
(bolečina, jeza, demenca, mi
nevanje itd.), druga pa izpo
ved tišine gradijo skozi barvo
in obliko, s plastenjem, pre
krivanjem ter spajanjem ma

obisku kulture in umetnosti
vedno lahko dodate tudi raz
lične napitke iz kavarne, ob
katerih uživate na terasi La
yerjeve hiše. Mednarodni fe
stival sodobnega kolaža
Kaos vas v našo sredino vabi
do 13. avgusta.

Kaos v Stolpu Škrlovec / Foto: Maša Pirc

Razstava ob jubileju Andreja Šifrerja
Kranj – V Gorenjskem muzeju v teh dneh pospešeno priprav
ljajo razstavo Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti. An
drej Šifrer, slovenska glasbena legenda, avtor številnih pona
rodelih skladb, bo torej le za kakšen mesec pristal v muzeju,
natančneje v galeriji Prešernove hiše, kjer bodo razstavo od
prli v četrtek, 25. avgusta, ob 19. uri. Njegova glasbena ustvar
jalnost nas spremlja že 45 let, od leta 1977, ko je ustvaril pe
sem Zoboblues. Skladbo naj bi posnel za TV Slovenija. Pro
ducent jo je pomotoma poslal na radio, kjer so jo začeli pred
vajati. Spoznati ga je želel direktor Založba kaset in plošč RTV
Slovenija. Vse, kar sledi, pa je ena sama čudovita zgodovina.

Umetnost nima meja
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava Brezmejno – Borderless, na kateri s svojimi deli
gostujejo likovniki društva <kunstaspekt> iz mesta Baden južno od Dunaja.
Igor Kavčič
Kranj – Razstava Brezmejno
– Borderless je plod sodelo
vanja in izmenjave med Li
kovnim društvom Kranj in
društvom umetnikov <kun
staspekt> iz Badna v Avstri
ji. Društvi sta željo po med
sebojnem sodelovanju izra
zili že pred štirimi leti, a je
zaradi epidemije do prve iz
menjave prišlo šele lani z
gostovanjem umetnikov iz
kranjskega društva v Badnu.
Tokrat gostoljubje Avstrijcev
s povabilom v Galerijo Me
stne občine Kranj nudijo
Kranjčani.
S svojimi deli se v Kranju
tako predstavljajo Eva Baka
lar, Marc Haltmeyer, Maria
Hoffmann, Dagmar Stelzer,
Christine Todt in Traude
Haslauer, ki pa se odprtja
razstave v začetku meseca ni
mogla udeležiti. Umetniki,
ki se predstavljajo s slikami
v različnih tehnikah, kipi in
stenskimi objekti, tokrat pr
vič razstavljajo v Sloveniji,
vsak pa je v postavitev pri
speval od štiri do pet del.
Društvo umetnikov <kunsta
spekt>, ki letos praznuje
25-letnico delovanja, je bilo
ustanovljeno z namenom, da
sodobno vizualno umetnost

Gostujoči umetnice in umetniki iz mesta Baden s kranjskimi gostitelji / Foto: Tina Dokl
predstavi širši javnosti in jo
hkrati povabi k aktivnemu
sodelovanju v kulturnih pro
cesih. Kar se je začelo kot lo
kalno umetniško združenje,
je sčasoma preraslo v dru
štvo, katerega 26 aktivnih
članov prihaja tako iz okolice
Badna kot tudi iz Spodnje
Avstrije, Dunaja, Gradiščan
skega, Švice in Nizozemske.
Po razstavi na Finskem je to
letos že njihova druga razsta
va v tujini. Nekateri izmed

avtorjev so izbrali dela iz za
dnjega ustvarjalnega obdo
bja, kot je dejal Marc Halt
meyer, pa je svoj umetniški
prispevek ustvaril posebej za
kranjsko razstavo.
Odprtja razstave in srečanja
z umetniki sta se udeležila
tudi župan Matjaž Rakovec
in podžupan Janez Černe.
Župan Rakovec je ob tem
poudaril, da je po koncu
pandemije mednarodno po
vezovanje MOK v polnem

razcvetu. »Nismo pa v tem
času še imeli mednarodne
razstave v naši galeriji. Vese
li me, da jo bogatimo prav z
vašo razstavo in s slovensko
-avstrijsko navezo. Tovrstna
povezovanja in sodelovanja
so izjemno dragocena. Naj
odprejo nove poti, prebudijo
nove ideje in motive,« je še
dejal župan. Razstava bo v
času uradnih ur v Mestni
občini Kranj na ogled vse do
5. septembra.

Bagrat, Goran in Jur
Še do konca meseca je v Mali galeriji Likovnega društva Kranj na ogled razstava treh novih članov.
Društvu so se pridružili Bagrat Arazyan, Goran Medjugorac in Jur Samec.
Igor Kavčič
Kranj – Na tradicionalni vsa
koletni razstavi novih članov
v Galeriji Likovnega društva
Kranj se predstavljajo trije
novi člani društva. »Tokrat
nobeden izmed njih ni Kra
njčan, saj v naše društvo
sprejemamo tudi člane iz
drugih mest po Sloveniji in
prav tako iz tujine. Tako je
tudi tokrat, pomembno pa
je, da gre za tri izjemne
umetnike in prav vsak iz
med njih na specifičen na
čin pripoveduje svojo avtor
sko zgodbo,« je uvodoma
povedla umetniška vodja Li
kovnega društva Kranj Mar
tina Marenčič.
Tokratni razstavljavci so si
stilsko zelo različni. Bagrat
Arazyan je slikar, oblikova
lec, kurator, glasbenik in fi
lozof, po rodu Armenec, ki
je likovno znanje pridobival
v Moskvi. Na razstavi se
predstavlja z nekaj deli, ki si
cer tvorijo večji projekt z na
slovom Lines (Linije). Na
ogled je postavil šest risb na
platnu.
Goran Medjugorac je aka
demski slikar, ki je magistri
ral na Akademiji za likovno

Novi člani Likovnega društva Kranj: Bagrat Arazyan, Goran Medjugorac in Jur Samec
/ Foto: Igor Kavčič

umetnost Univerze v Berce
loni, tokrat pa se predstavlja
s starejšo serijo tihožitij.
Motivno gre za predmete,
razporejene na mizi, nasli
kane v tehnikah olje na pla
tnu in akvarel.
Tu je še Jur Samec, ki je di
plomiral na Visoki strokovni
šoli za risanje in slikanje,
predstavlja pa se s serijo

Kockanje s kvadratki. V seri
ji se poigrava z eno izmed
osnovnih oblik, ki tvorijo
predvsem naš umetni ži
vljenjski prostor. »Sicer sem
poskušal s kombinacijo raz
ličnih barv, a sem ugotovil,
da so posamične barve do
volj močne in sem zato
vztrajal pri monokromnosti.
Predvsem iščem nasprotja

in hkrati ravnovesja med
transparentnejšim reliefom
in nežnimi strukturami,« je
povedal Jur Samec, Goran
Medjugorac pa je dodal, da
je navdušen nad organizira
nostjo kranjskega društva,
zato je vesel, da je postal del
ekipe. Razstava se sicer izte
ka, saj je na ogled le še do
konca meseca.
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Pevsko sezono zaključili z zlatom
Kranjski zbori so ob zaključku zborovske sezone redni vsakoletni gostje mednarodnega zborovskega tekmovanja Zlata lipa Tuhlja na Hrvaškem. Po štirih
letih je APZ France Prešeren letos ponovno posegel po zlatu.
Igor Kavčič
Kranj – V juniju je v hrvaškem Tuhlju potekalo že 13.
mednarodno zborovsko tekmovanje Zlata lipa Tuhlja,
na katerem so bile tudi letos
izdatno zastopane slovenske
barve oziroma zborovski glasovi. V Tuhlju sta se v družbi 21 zborov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine predstavila tudi dva gorenjska zbora – Akademski
pevski zbor France Prešeren
Kranj pod vodstvom dirigenta Erika Šmida in Mešani
pevski zbor Musica viva pod
vodstvom dirigenta Jana
Gorjanca.
Kranjski zbori so sicer redni gostje tega zborovskega
tekmovanja, ki je poleg bližine in prijetnega vzdušja
pri naših sosedih glede na
udeležene zbore in pevske
sestave vsako leto na zelo visokem kvalitetnem nivoju.
Če gremo nekoliko v preteklost: v letih 2016 in 2017 je
dvakrat po vrsti grand prix
osvojil Ženski pevski zbor
Carmen manet s Primožem
Kerštanjem, leta 2018 je
»pozlatel« APZ France Prešeren, v naslednjih letih pa
je Tuhelj »zavzel« dirigent
Erik Šmid, vselej z različnimi zbori. Leta 2019 je do
nagrade grand prix popeljal
Moški pevski zbor Cantores
Carnioli, lani pa še Dekliški

pevski zbor Gimnazije
Kranj.

»Apezejevci« navdušili
žirijo
Vrnimo se v letošnji junij.
Erik Šmid je tokrat v Tuhelj
popeljal APZ France Prešeren, katerega umetniško
vodstvo je prevzel poleti
pred tremi leti. Zbor je bil
po epidemijskem obdobju
še posebno dejaven v zadnjem letu. V Tuhlju so se
Prešernove pevke in pevci
izkazali. Po prvem delu tekmovanja je žirija, ki so jo sestavljali Goran Jerković, Borut Smrekar in Ivan Josip
Skender z Armandom Slavičkom v razširjeni sestavi,
podelila zlate plakete in izbrala finaliste za veliko nagrado (zbore, ki dosežejo
nad 90 točk). To so postali
Akademski pevski zbor
France Prešeren Kranj
(93,33 točk), Mešani pevski
zbor Leo Fortis iz Trebnjega
(93 točk), Komorni ženski
zbor Cantus ante omnia iz
Zagreba (91 točk) in Mešani
pevski zbor Prosavus iz Zasavja (90,33 točk). Dobro je
nastopil tudi Zbor Musica
viva Kranj, ki si je prislužil
srebro (85 točk).
V tekmovalnem sporedu se
je APZ France Prešeren
Kranj predstavil s štirimi
skladbami – renesančno
skladbo Williama Byrda

Zlata plaketa APZ France Prešeren v Tuhlju je lepa spodbuda za zborovsko jesen. / Foto: arhiv APZ France Prešeren
Haec dies, slovensko ljudsko
v priredbi Hilarija Lavrenčiča Kje so tiste stezice, sodobno skladbo O Sapientia skladateljice Tadeje Vulc ter
spiritualom Witness v priredbi Jacka Hallorana. Zbor
je z izvedbo zahtevnega programa navdušil strokovno
žirijo, ki mu je podelila najvišje število točk izmed vseh
zborov tekmovanja. V tek-

movanju za veliko nagrado
so v družbi treh najboljših
zborov ponovno zapeli priredbo slovenske ljudske, poleg nje pa še Ta na Solbici
skladatelja Sama Vovka.

Zbor raste v kvaliteti
Četudi je velika nagrada Tuhlja letos romala v roke zboru Leo Fortis iz Trebnjega,
so »apazejevci« zadovoljni

in ponosni na svoj dosežek.
Najvišja ocena tekmovanja
po mnenju strokovne žirije
je po dveh »koronskih« letih
in letošnji stilsko zelo razgibani pevski sezoni jasen
znak, da zbor nadaljuje rast
v svoji kvaliteti. Po besedah
dirigenta Erika Šmida tudi
prihajajoča sezona prinaša
zanimive koncerte, tekmovanja, sodelovanja s prizna-

nimi slovenskimi glasbeniki
ter – če bo vse po načrtu –
mednarodno tekmovanje,
tokrat nekoliko dlje od hrvaškega Tuhlja. Seveda pa bo
zbor v avgustu, tik pred začetkom nove sezone, razpisal tudi avdicije za nove člane, na katere že zdaj vabi vse
zborovske navdušence, ki si
želijo prepevati v ambiciozni
pevski zasedbi.

Navdušili švicarsko publiko

Poletne delavnice
z Mysteriumom

Junija je Gorenjski oktet nastopil na šestem mednarodnem srečanju moških zborov Vallée
de Joux v Švici.

KPZ Mysterium konec avgusta že desetič organizira
Poletne delavnice vokalne glasbe. Letošnja tema je
maša angleškega skladatelja Boba Chilcotta.

Igor Kavčič
Kranj – Mala vokalna zasedba
Gorenjski oktet, ki deluje pod
umetniškim vodstvom Eve
Jelenc Drozg, je eden najkvalitetnejših tovrstnih sestavov
na Gorenjskem. Oktet, ki ga
sestavljajo Martin Kovačič,
Jože Tišler (prvi tenor), Marko Sušnik, Aleš Leben (drugi
tenor), Tomaž Debeljak, Andres Jose Arnšek (bariton) in
Job Tišler ter Boštjan Jordan
(bas), je to pomlad pripravil
zanimiv koncertni cikel z naslovom Življenja krog, v katerega so vključili nabor pesmi,
tako ljudskih kot umetnih, ki
tematsko zaokrožajo naše zemeljsko bivanje od rojstva do
smrti.
V juniju je oktet program že
zapel na treh pripravljalnih
koncertih, zadnji konec tedna v mesecu pa so se pevci
odpravili na gostovanje v
Švico, kjer so nastopili na 6.
mednarodnem srečanju moških zborov (Rencontres internationales de Choeurs

Pred nastopom v Švici je bil oktet z mislimi tudi pri
slovenskem dnevu državnosti. / Foto: arhiv Gorenjskega okteta
d'hommes de la vallée de
Joux). Slovensko pesem so
predstavili v odlični družbi
zborov oziroma sestavov In
Sacris iz Bolgarije, italijanskega Coro della SAT, baskovskega zbora Biotz Alai
Abesbatza, švicarskega La
Schola de Sion in zbora go-

stitelja Chorale du Brassus.
Gorenjski oktet se je na prvem koncertu skupaj z drugimi sestavi predstavil v
krajšem 15-minutnem programu, na dveh samostojnih
koncertih pa so izvedli zaokrožen program Življenja
krog. »Težko bi se kdo od

pevcev, pa imamo vsi za seboj dolgo pevsko 'kilometrino', spomnil toplejšega sprejema, polnejših dvoran in
bolj temperamentne publike
na štirih koncertih, kot smo
jih doživeli tokrat v Švici,«
pove basist Boštjan Jordan
in v isti sapi doda: »Vrhunec
festivala je bil, ko je okrog
sto moških grl združilo moči
v zbor, ki je z orkestrom
Simfonietta de Lousanev
pod taktirko umetniške vodje festivala Stanislave Nankove izvedel nekatere popularne skladbe opernih
zborov.« Zazveneli so zbori
iz Mozartove Čarobne piščali, Bellinijeve Norme, Verdijevega Rigoletta in Gounodevega Fausta.
Oktet bo jeseni še nekajkrat
predstavil program iz Švice,
oktobra bodo nastopili kot
del projekta, ki bo potekal v
okviru Glasbenega abonmaja v Kropi, dobili pa so tudi
že nekaj povabil za bogatitev
kulturnega programa na prireditvah po Gorenjski.

Igor Kavčič
Kranj – Komorni pevski zbor
Mysterium zadnji avgustovski teden pripravlja že 10.
Poletne delavnice vokalne
glasbe. Ob jubileju so se v
zboru odločili, da bodo namesto izsekov več skladb izvedli eno delo v celoti in s
tem delavnicam dodali večjo
tehtnost. Dogodku posebna
je tudi skladba, ki jo bodo izvedli. Izbrali so A little jazz
mass angleškega skladatelja
Boba Chilcotta. Gre za koncertno uglasbitev liturgičnih
delov svete maše v petih
stavkih, prirejenih v različnih džezovskih slogih. Vsak
stavek je prirejen v drugačnem slogu, tako se bodo
pevci spoznali z bossa novo,
swingom ter bluesom. To
zahteva od pevcev prav posebno sposobnost, da se hitro prilagajajo različnim ritmom, prav tako pa se učijo
drugačnega načina petja.
Pevci se urijo v drugačnih

ritmih, spoznavajo nove harmonske strukture ter s tem
razvijajo svojo splošno pevsko širino.
Vsakoletne Poletne delavnice
so prepoznavne in se jih vsako leto udeleži večje število
pevcev iz vse Slovenije. Delavnice so namenjene vsem
ljubiteljem glasbe, ne glede
na starost ali predznanje.
Preizkusa pevskega znanja
petja tudi tokrat ne bo. Koncept je zasnovan tako, da izbor skladb lahko usvojijo vsi
udeleženci, ne glede na pevsko predznanje. Delavnice
bodo vsak večer pod vodstvom dirigenta Lovra Freliha potekale v avli Mestne občine Kranj. Začele se bodo v
nedeljo, 21. avgusta, in končale z zaključnim koncertom
v soboto, 27. avgusta, ko
bodo udeleženci predstavili,
kaj so se v tednu intenzivnih
vaj naučili. Na delavnico so
obvezne prijave, in sicer na
spletni strani ali profilu KPZ
Mysterium na Facebooku.
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Šport
Na mivki novi
državni prvaki

Kolesarski praznik

V Kranju je zadnji konec tedna potekalo tudi
Zavarovalnica Sava državno prvenstvo v odbojki
na mivki Kranj 2022.

Kranjski kolesarji so blesteli predvsem na sobotnem državnem prvenstvu v kriteriju, na katerem so
osvojili tri naslove državnih podprvakov.

Simon Šubic
Kranj – Kranj je minuli teden
že 21. zapored gostil državno
prvenstvo v odbojki na mivki,
na katerem sta naslova državnih prvakov osvojili novi dvojici – lanska podprvaka Nejc Zemljak in Klemen Šen ter mla-

di odbojkarici Maja Marolt in
Živa Javornik. Dekleti in Šen
so v Kranju osvojili svoje prve
naslove državnega prvaka, Zemljak pa je vknjižil že svojega
tretjega. S četrtim mestom sta
pred domačim občinstvom
navdušila tudi Jure Glamočanin in Žak Lukšič.

Nejc Zemljak in Klemen Šen, nova državna prvaka v
odbojki na mivki / Foto: Gorazd Kavčič

Veselje Maje Marolt in Žive Javornik po zmagi v finalu
državnega prvenstva / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic
Kranj – Zadnji konec tedna v
juliju je v Kranju tradicionalno potekal kolesarski praznik. V soboto sta po ulicah
gorenjske prestolnice potekala kriterij in nočni kriterij, ki
je hkrati štel tudi za državno
prvenstvo, v nedeljo pa so že
54. izpeljali Veliko nagrado
Kranja – Memorial Filipa
Majcna, sicer najstarejšo
mednarodno kolesarsko dirko pri nas. Dobil jo je Italijan
Andrea Peron, ki kolesari za
ameriško profesionalno ekipo Team Novo Nordisk, katere člani imajo vsi sladkorno
bolezen tipa 1. Od kolesarjev
domačega Kolesarskega kluba (KK) Kranj sta bila na nedeljski dirki s 16. in 17. mestom najboljša Luka Ziherl
in Matej Drinovec.
Ameriška ekipa Team Novo
Nordisk na kolesarskih dirkah

Matej Drinovec

Na nedeljski 54. Veliki nagradi Kranja – Memorialu Filipa Majcna je nastopilo 126
kolesarjev iz 21 ekip, ki so v 13 krogih prevozili skoraj 160 kilometrov. / Foto: Gorazd Kavčič
po vsem svetu sodeluje s poslanstvom, da razišče, kaj je
mogoče doseči s sladkorno
boleznijo, krepi samozavest
oseb s sladkorno boleznijo in
jih navdihne, da sledijo svojim
sanjam. V Slovenijo so se vrnili po treh letih, saj so leta
2019 prvič sodelovali na Dirki
po Sloveniji. Ob tem so podprli akcijo ozaveščanja o sladkorni bolezni #darujemkilometre, ki jo vodi Zveza društev
diabetikov Slovenije.
Na sobotni kriterijski dirki je v
absolutni konkurenci zmagal
češki kolesar Daniel Babor,
naslov državnega prvaka pa je
v kategorijah članov in mlajših

članov osvojil Škofjeločan Matic Maček, nekdanji član KK
Kranj. Trije kranjski kolesarji
pa so postali podprvaki: Matej
Drinovec pri članih, Luka Ziherl pri mlajših članih in Jan
Lešnik pri mladincih. Na zmagovalni oder je s tretjim mestom v kategoriji do 13 let stopil še Marcel Hafner.
Trener KK Kranj Uroš Repše
je bil z nastopom mlade kolesarske ekipe zadovoljen. »V
nedeljo smo želeli biti aktivni
in priti v ubežno skupino, kar
pa nam ni uspelo, saj glavnina ni dovolila večjih ubežnih
skupin. Fantje so vseeno naredili soliden rezultat, pet jih

je končalo med 15. in 35. mestom. Na sobotnem kriteriju
je Matej Drinovec vozil zelo
dobro, bili smo v dobrem položaju, žal pa je imel smolo
zaradi okvare kolesa. Kljub
temu smo v kriteriju, torej na
državnem prvenstvu, osvojili
tri druga mesta, kar tudi ni
tako slabo za domač teren,« je
nastope kranjskih kolesarjev
ocenil Repše.
V Kranju je potekalo tudi državno prvenstvo v krosu na
izpadanje (XC eliminator).
Pri članih je pričakovano državni prvak postal Jakob Klemenčič, tudi aktualni evropski prvak.

Vzgajajo obetavne namiznoteniške igralce
V kranjskem namiznoteniškem klubu B2, ki je nastal na pogorišču nekdaj uspešnega kluba Merkur, so veseli, ker imajo nove prostore, v katerih se zbirajo
in trenirajo namiznoteniški igralci in igralke iz mesta in okolice.
Vilma Stanovnik
Kranj – »Po tem, ko smo ponovno dobili prostore v dvorani IBI, so se naši rezultati
začeli vzpenjati na višji
nivo. Delo v klubu je kvalitetnejše, poleg tega ne izgubljamo časa s postavljanjem
in pospravljanjem miz.
Dvorana je namenjena
samo igranju namiznega tenisa, pa naj gre za začetnike, tekmovalce, rekreativce,
upokojence in parkinsove
bolnike, s katerimi stopamo
v stik, saj bi jim radi omogočili čim boljše pogoje
pred nastopom na svetovnem prvenstvu, ki bo letos
na Hrvaškem,« pravi predsednik Namiznoteniškega
kluba B2 center Kranj Miodrag Drljača in poudarja dobro sodelovanje v projektu
NLB Šport mladim. »Istočasno uspešno sodelujemo v
projektu trajnostnega razvoja #ZavarujmoPrihodnjost

zavarovalnice Triglav. S pomočjo obeh projektov financiramo različne programe
dela z mladimi, ki že dajejo
sadove,« pravi Drljača.
Tako se je v zadnji sezoni
May Bočko uvrstil med štiri
najboljše igralce od 6. do 9.
razreda v Sloveniji, Kaja

Drljača pa je postala šolska
državna prvakinja do 5. razreda. »S tem je postala
naša tretja državna prvakinja v devetletni zgodovini
kluba, ki je nastal na pogorišču nekoč uspešnega NTK
Merkur, pred leti nastopajočega v ženski ligi prva-

kov,« pravi Drljača in dodaja, da sta oba omenjena
igralca osvojila pokale za
skupni seštevek na medregijskih prvenstvih. Kaja je
bila viceprvakinja, May pa
je osvojil 3. mesto.
Pet igralcev je bilo uvrščenih
na top 12 turnir najboljših

Mladi namiznoteniški igralci in igralke B2 center Kranj / Foto: arhiv kluba

mlajših kadetov v Sloveniji,
kjer je Maruša Arnež osvojila 1. mesto v 2. kakovostni
skupini in s tem zasedla 9.
mesto na lestvici, Kaja, ki je
še dve leti mlajša kadetinja,
je bila skupno 14, Metka
Mercen, ki bo v tej kategoriji
nastopala tudi prihodnje

leto, je bila 22. May, ki bo
nastopal v isti kategoriji še
prihodnje leto, je z osvojenim 1. mestom v 3. kakovostni skupini osvojil skupno
17. mesto v Sloveniji, Urban
Ekar pa s 4. mestom skupno
21. mesto.
Tudi pri članih so bili uspešni. Z enakim številom točk
kot prvouvrščena ekipa iz
Logatca so zaradi slabšega
medsebojnega rezultata
osvojili 2. mesto v 3. Slovenski namiznoteniški ligi.
»Moto našega kluba je: Uživaj v igri in navduši svojo
okolico z lepotami našega
športa. Zrasti v dobrega, poštenega, skrbnega in borbenega človeka z dobrimi delovnimi navadami,« še
dodaja Drljača in poudarja,
da brez podpore Mestne občine Kranj, projekta NLB
Šport mladim in projekta
Zavarovalnice Triglav #ZavarujmoPrihodnost ne bi
bili tako uspešni.
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Šport
Iz Orana sta se
vrnila z bronoma
Simon Šubic
Kranj – Slovenska odprava se
je z letošnjih, že 19. sredozemskih iger v alžirskem
Oranu vrnila s 23 medaljami, kar je precej manj kot
pred štirimi leti, ko so slovenski športniki v Španiji
osvojili 36 medalj. So pa zato

kilogramov, medtem ko je
njegova neolimpijska kategorija do 54 kilogramov. Domen je (tako kot nekdaj Stevens) dijak Gimnazije Franceta Prešerna, sicer pa zadnja leta trenira v vrhniškem
Taekwondo klubu Pantar.
»Bil sem v ospredju, zadnjih
deset metrov pa se mi ni po-

Zlata v Birminghamu
Simon Šubic
Kranj – V ameriškem Birminghamu so v prvi polovici
julija potekale svetovne igre,
na katerih se od leta 1981 naprej vsake štiri leta merijo
športniki neolimpijskih
športnih panog in disciplin.

Slovenija osvojila pet
medalj, Maja zlato
Na letošnjih, 11. svetovnih
igrah je sodelovalo tudi
osemnajst slovenskih športnikov iz sedmih športnih
panog: ju-jitsu, akrobatski
rock'n'roll, kickboks – wako,
balinanje, ritmična gimnastika, lokostrelstvo in športno plezanje. V ZDA so
osvojili pet medalj, največji

Maja Povšnar se je s svetovnih iger vrnila z zlato medaljo.
/ Foto: arhiv OKS

uspeh pa je dosegla 28-letna
članica kranjskega Judo kluba Triglav Maja Povšnar, ki
se je v domovino vrnila z zlatom v ju-jitsu ne-waza oziroma brazilskem ju-jitsu do 63
kilogramov. Za Majo, sicer
aktualno svetovno in evropsko prvakinjo, so bile svetovne igre tudi glavni cilj v letošnjem letu.
Svetovne igre so za športnike iz neolimpijskih športov
tudi sicer eno najpomembnejših tekmovanj. Na letošnjih igrah, ki so potekale v
ameriški zvezni državi Alabama, je sodelovalo okoli
3.600 tekmovalcev iz več kot
sto držav, nastopili pa so v
več kot trideset različnih
športnih panogah.

Peter John Stevens / Foto: OKS

Nekateri vidijo izjemno priložnost.
Mi vidimo pot do uspeha.

Več na audi.si.
Domen Molj / Foto: OKS
letos osvojili šest zlatih medalj, dve več kot na prejšnjih
sredozemskih igrah. K slovenski beri medalj sta svoj
delež z bronoma prispevala
tudi 27-letni plavalec Triglava Peter John Stevens na 50
metrov hrbtno in 18-letni tekvondoist Domen Molj v
olimpijski kategoriji do 58

srečilo, v preveliki želji nisem več 'grabil vode',« je o
finalnem nastopu za STA
povedal Stevens. »Zadovoljen sem. Sredozemske igre
so v naši panogi zelo pomembno tekmovanje. Tu so
bili tekmovalci z vrha svetovne olimpijske lestvice,« pa je
dejal mladi borec Molj.

www.gorenjskiglas.si

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

27
EUR

+ po

št ni n a

Avtohiša Vrtač
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj,
tel: 04 27 00 270, www.avtohisavrtac.si

Audi e-tron Sportback
Audi e-tron od 59.990€

od 61.780€

Podatki o porabi in emisijah Audi e-tron in Audi e-tron Sportback:
Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 24,0 - 21,4. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisijska stopnja: AX. Emisije CO₂ so odvisne od vira
električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na audi.si.
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Zanimivosti
Spremembe pri
pomoči na domu
Vodenje pomoči na domu je v Domu
upokojencev Kranj prevzela Nataša Senčar.
Simon Šubic
Kranj – V Domu upokojencev Kranj, ki izvaja storitev
pomoč družini na domu že
22. leto, so se 1. julija poslovili od dolgoletne koordinatorke pomoči na domu Brede Arnež, ki se je upokojila.
Zadnjih pet let je službo pomoči na domu vodila Jelka
Humar, ki se je prav tako
poslovila s 1. julijem in zasedla drugo delovno mesto
v Domu upokojencev Kranj,
namesto nje pa je vodenje
prevzela Nataša Senčar, so

sporočili iz Doma upokojencev Kranj in dodali, da
vse kontaktne številke ostajajo enake, prav tako program dela. Za osebni obisk
se je treba predhodno naročiti na tel. številko 04 280
13 00 ali e-naslov kranj@
ssz-slo.si.
V kranjskem domu upokojencev sicer iščejo nove sodelavce in sodelavke, socialne
oskrbovalke
in
oskrbovalce za izvajanje socialne oskrbe na domu uporabnikov. Nudijo zaposlitev
za določen ali nedoločen čas.

V Domu upokojencev Kranj pomoč družini na domu
izvajajo že 22. leto. / Foto: MOK/Dean Duboković

Obnavljali energetsko
postajo, ograjo ...
Simon Šubic
Kranj – Zaposleni v kranjski
družbi Goodyear so v okviru
projekta Boljša prihodnost,
navdihujoča kultura, s katerim podpirajo lokalne skupnosti, v preteklih mesecih
na Gorenjskem izvedli več
prostovoljnih akcij. Med
drugim so Radioklubu Kranj
pomagali pri obnovi energetske postaje in rušne kritine na glavni postojanki na
1562 metrov visokem Blegošu. Na vadišču Kluba lokostrelcev Kranj so pomagali
pri menjavi 145 metrov dotrajane zaščitne ograje, sku-

paj s člani Kulturno-turističnega društva Pod krivo jelko
pa so sodelovali pri ureditvi
podstrehe Vogvarjeve hiše v
Spodnjih Dupljah, čiščenju
prostorov in eksponatov stalne razstave, ob tem so zasadili tudi zeliščni vrt. V Materinskem domu Kranj so pomagali pri obnovi železnih
vhodnih vrat in otroških
igral, s pomočjo podizvajalca
pa so poskrbeli tudi za urejanje visoke žive meje in čiščenje žlebov. Pri vrtcih Kokrica in Orehek pa so postavili
visoke grede, v katerih bodo
otroci vzgajali jagode, zelenjavo in zelišča.

Goodyearjevi prostovoljci, ki so rokave zavihali v
Materinskem domu Kranj / Foto: Goodyear

Gasilci ob jubileju
izdali tudi zbornik
V Prostovoljnem gasilskem društvu Stražišče so v začetku julija praznovali 120. obletnico ustanovitve.
Danes je v društvu 145 članov, od tega petnajst operativnih gasilk in gasilcev.
Simon Šubic
Kranj – Stražiški gasilci so v
začetku julija 120-letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva zaznamovali s
slavnostno parado in slovesnostjo pred gasilskim domom, kjer je zbrane nagovoril tudi minister za obrambo
Marjan Šarec. Ob okroglem
jubileju so izdali tudi četrti
zbornik o zgodovini društva.
PGD Stražišče so ustanovili
3. avgusta 1902. Prvo brizgalno je kupil že pripravljalni odbor, leta 1903 pa so
dobili tudi prvo orodišče.
Prvi avto so kupili leta 1931.
Z njim so prevažali tudi bolnike v bolnišnice v Ljubljano
in na Golnik. Gasilski dom v
zdajšnji podobi so namenu
uradno predali leta 2012 ob
110-letnici društva. V zadnjih letih so kupili motorno brizgalno FOX 3 Rosenbauer (2014) in vozilo za
prevoz moštva GVM Volkswagen (2016), še pred tem
so od Gasilske zveze Mestne
občine Kranj prejeli vozilo
GVV 1 Iveco. Danes ima
društvo 145 članov in članic,
od tega je 15 operativnih gasilcev in gasilk ter trije gasilci pripravniki.
»Na podlagi predhodnega
uspešnega dela gasilskega
društva imamo danes ustre-

S praznovanja 120-letnice PGD Stražišče: predsednik društva Tomaž Perdan, minister
Marjan Šarec in župan Matjaž Rakovec / Foto: Gorazd Kavčič
zne prostore za svojo dejavnost. S ciklom posodobitve
opreme in vozil v preteklih
desetih letih imamo tudi solidno opremljeno operativno
enoto. Investicije v opremo
so v zadnjem desetletju zagotovili Mestna občina Kranj
preko Gasilske zveze MOK
ter v izredno veliki meri
podjetja in krajani na našem
požarnem okolišu krajevnih
skupnosti Stražišče in Gorenja Sava,« je povedal predsednik društva Tomaž Perdan.
»Odkar je Slovenija samostojna, se je slovensko gasil-

stvo razvilo do neslutenih
razsežnosti. Slovenski gasilec, tako poklicni kot prostovoljni, sta usposobljena, motivirana
in
vedno
pripravljena priskočiti na
pomoč sočloveku,« je med
drugim dejal minister Šarec
in čestital stražiškim gasilcem za visoki jubilej.
Prisotne sta pozdravila tudi
kranjski župan Matjaž Rakovec in Jože Derlink kot podpredsednik Gasilske zveze
Slovenije. »Sto dvajset let je
občudovanja vreden jubilej.
Če pomislimo, koliko gene-

racij se je v teh letih zvrstilo
v društvu, koliko različnih
osebnosti z enim skupnim
ciljem, koliko zahtevnih preizkušenj in nevarnosti, hkrati pa povezovalnosti in tovarištva. Gasilci ste vedno bili
in boste eden ključnih temeljev družbe. Vsak od vas si
za pogum in skrb za sočloveka zasluži posebno priznanje,« je dejal Rakovec. 
Jože Derlink je med drugim
predsedniku PGD Stražišče
ob 120-letnici društva izročil
srebrno plaketo Gasilske
zveze Slovenije.

Kranjski gasilci na Krasu
V boju z obsežnim požarom na goriškem Krasu je sodelovalo tudi 219 prostovoljnih in poklicnih
kranjskih gasilcev.
Simon Šubic
Kranj – Z obsežnim požarom na goriškem Krasu, ki
je po zadnjih podatkih zajel
okoli 3500 hektarjev površin, se je od 17. julija naprej
spopadalo na tisoče poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz vse Slovenije. Pri gašenju požara je do torka sodelovalo tudi več kot tisoč
gorenjskih gasilcev, od tega
219 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz Kranja z okoli 60 vozili. »Z odzivom naših gasilcev smo lahko zadovoljni. Pozna pa se, da so
dopusti,« je dejal Tomaž
Vilfan, regijski poveljnik
Gasilske zveze Gorenjske,
sicer pa direktor Gasilsko
reševalne službe Kranj. »Iskrena hvala vsem, ki so bili
v več kot tednu dni aktivni v
zvezi s požarom na Krasu,
ki so organizirali, vodili
enote, ki so delali na terenu.

Kranjski poklicni gasilci na Krasu / Foto: GARS Kranj
Hvala gasilcem v prvi bojni
liniji in tistim, ki so skrbeli,
da so ti gasilci sploh lahko
delali,« je poudaril.
Gašenje na Krasu so med
drugim oteževala številna neeksplodirana ubojna sredstva

iz prve svetovne vojne, zato
so imeli gasilci prepoved
vstopa na površine, ki so bile
požgane od požara, saj je v
vroči zemlji prihajalo do eksplozij starih granat, je razložil Vilfan in dodal, da so sli-

šali veliko pokov granat, ena
je eksplodirala tudi v bližini
gasilk iz Predoselj, a se je vse
srečno izteklo. Intervencijo
sta oteževala tudi zahteven
teren in velika vročina, je dodal Vilfan.
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Vedno nasmejana
Ivana oziroma Ivica Oblak, stanovalka Doma starejših občanov (DSO) Preddvor, sicer pa občanka
Kranja, je 24. junija 2022 praznovala stoti rojstni dan.

Preddvor – Ivica Oblak se je
rodila pred sto leti v Gornjem Logatcu materi Mariji
in očetu Vinku Ambrožiču.
Mama je bila doma z Medvedjega Brda, oče iz Vipave.
Osnovno šolo je obiskovala v
rojstnem kraju in že zgodaj
pokazala talent za šport.
Vendar za njeno ukvarjanje
s skokom v višino takrat ni
bilo posluha.
Pred začetkom druge svetovne vojne je družina, kjer je
bilo osem otrok (štirje bratje
in štiri sestre) zapustila Notranjsko in se preselila v
Kranj, na Sejmišče, trg pod
starim mestom. Starši so
prevzeli gostilno Pri zlati ribi
in še najstniških let je Ivica
zakorakala v učno dobo, pravijo tisti, ki jo dobro poznajo.
Najprej je pomagala v domači gostilni, kasneje se je kot
natakarica zaposlila v kavarni
Evropa in hotelski gostilni Jelen. Skupaj s sestro Elči sta
bili dolga leta zvesti bifeju
DU Kranj, upokojitev pa je
Oblakova dočakala v znani
Mlečni restavraciji.
Leta 1953 se je slavljenka
omožila z Ivanom Oblakom,
leto kasneje se je zakoncema
rodil prvi sin Janez (Jani),
pet let kasneje pa še drugi,
Bojan.

V DSO Preddvor so za častitljivih sto let Ivici Oblak pripravili praznovanje. / Foto: Tina Dokl
V 90. letih je Ivico Oblak neizmerno razveselilo rojstvo
vnukov. Vedno sta ji bili pomembni tako ožja kot širša
družina.
Leta 1993 je ovdovela. Takrat
se je okrepilo njeno druženje s sestrami, občasno so se
pridružili tudi bratje. Sestre
so skupaj odhajale na počitnice in izlete, največkrat na
Pokljuko in na morje, marsikatero popoldne pa so si
krajšale čas z igranjem taro-

ka. Oblakova je vztrajno hodila tudi na Šmarjetno goro.
DSO Preddvor je postal njen
drugi dom leta 2014. Izvemo, da je bila vedno optimistična, z jasnim pogledom
na življenje. Poznajo jo tudi
kot nasmejano, prijazno in
vedno pripravljeno pomagati.
Tokrat so Ivici Oblak za njen
stoti rojstni dan v DSO
Preddvor pripravili simpatično praznovanje. Za glasbeni

del sta poskrbela člana Folklorne skupine DU Naklo,
zdravic in želja ni manjkalo.
Oglasili so se njeni najbližji
– sinova Janez in Bojan s soprogama, prisotni pa so bili
tudi slavljenkina sestra Gabrijela Prelesnik, nečak Zvone Rešek in svakinja Sonja
Ambrožič. Prelesnikova in
Ambrožičeva sta namreč
skupaj z Oblakovo v DSO
Preddvor. Seveda brez torte
in cvetja tudi ni šlo.

Kulturno društvo Priden možic, Podlimbrskega pot 4, 12414 Kamnik

Alenka Brun

Sto let Jerneja Bizovičarja
Predoslje – Jernej Bizovičar
se je rodil 23. julija 1922 v
kraju Zadobje v Poljanski
dolini kot deseti od enajstih
otrok. Z družino so živeli na
hribovski kmetiji, šolo je
obiskoval v Lučinah.
Leta 1949 se je poročil z
Apolonijo Lamovec. V zakonu so se Bizovičarjevima rodili trije otroci, sin in dve
hčerki. Leta 1957 se je mla-

da družina preselila v Predoslje, kjer so najprej dve
leti stanovali na kmetiji in
pomagali pri delu, nato pa
sta s soprogo kupila staro
hišo, kjer so živeli osem let.
Bila sta pridna in delovna,
tako da sta v nadaljevanju
kupila zemljo ter zgradila
novo hišo. Vselili so se leta
1967.
Slavljenec je do upokojitve,
do leta 1983, delal v tovarni
Inteks v Kranju. Vdovec je

Slavljenec Jernej Bizovičar v družbi najbližjih / Foto: Tina Dokl

sedaj že enajst let, se je pa
12 let pred ženino smrtjo s
tega sveta poslovil tudi njun
sin. Ima sedem vnukov in
dvanajst pravnukov. Sedaj
živi s hčerkino družino, kjer
lepo skrbijo zanj.
Jernej Bizovičar je nasmejan
in radosten stoletnik, ki sicer slabo sliši, tako da mu to
otežuje komunikacijo z okolico, pa vendar: se pa ljudje z
njim pač pogovarjajo glasneje, kakšno stvar morda dva-

krat ponovijo, a se na koncu
vse zmenijo.
Dan pred rojstnim dnem so
se v Predosljah pri slavljencu, kjer mlaji in fotografije
pričajo o tem, da je še ena od
njegovih vnukinj pred kratkim praznovala štirideseti
rojstni dan, oglasili predstavniki DU Britof - Predoslje s predsednikom Tonetom
Borovnico
in
poverjenico Joži Zelnik, pa
predsednik in tajnica RK
Predoslje, Srečo Jerman in
Francka Likozar; KS Predoslje pa je tokrat zastopal Silvo Oblak. Predvsem so slavljencu zaželeli zdravja, mu
izročili darila, Borovnica pa
je v svojem nagovoru tudi
poudaril, da mu je v čast, da
Jerneju Bizovičarju lahko
stisne roko ter vošči ob tako
visokem jubileju. Iz rok podpredsednika domačega društva upokojencev Mira Zelnika, ki je obenem tudi
slavljenčev sosed, pa je stoletnik prejel še častno plaketo
društva. Od domačih sta bili
s soprogoma prisotni hčerki
Majda (s katere družino Bizovičar sedaj tudi živi) in
Francka, vnuk in pravnuki,
manjkali pa niso tudi najbližji sosedje.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Že skoraj 30 let je ime Aichlseder na Koroškem
sinonim za kakovost in usposobljenost v vsem, kar
je povezano z avtomobili. Prodajamo avtomobile
proizvajalcev Jaguar, Land Rover, Renault in Dacia.
Na lokaciji v Celovcu zasebnikom in pravnim
osebam nudimo vrhunske storitve
za osebne avtomobile in gospodarska vozila.
DELOVNO MESTO:

AVTOMEHANIK V AVSTRIJI (m/ž)
Opis delovnih nalog:
avtoservis in popravilo avtomobilov
odpravljanje težav in iskanje rešitev
testiranje, demontaža in montaža različnih
komponent vozila
splošne dejavnosti v delavnici
Pričakujemo:
opravljeno poklicno izobraževanje – smer
avtomehanik
ustrezne delovne izkušnje
vozniško dovoljenje kategorije B
znanje srbskega ali hrvaškega jezika
zaželeno znanje nemškega jezika, ni pa pogoj

CM CARINTHIAN MOBILITY GmbH, Ladinacher strase , Klagenfurt

Alenka Brun



Nudimo:
zaposlitev za polni delovni čas
delo od ponedeljka do petka – 38,5 ure
začetek dela takoj
mesečna neto plača cca. 1675,10 EUR
Prijavo z življenjepisom in fotografijo ter kopije potrdil
pošljite po elektronski pošti na bewerbung@aichlseder.
at ali po navadni pošti na naslov Autohaus Aichlseder,
Völkermarkter Straße 270, 9020 Klagenfurt am Wörthersee.
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Kmečke igre spet
na Gorenjskem
Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine je
v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske
mladine organiziralo in izvedlo že 36. državne in
13. mednarodne kmečke igre.
Maša Likosar
Goriče – Državne kmečke
igre so največji dogodek podeželske mladine, ki vsako
leto poteka pod okriljem
Zveze slovenske podeželske
mladine. Izvede jih društvo,
ki si je v prejšnjem letu priborilo zmago. Društvo
kranjske in tržiške podeželske mladine je julija leta
2019 osvojilo prvo mesto in
s tem po 34 letih državne
kmečke igre častno pripeljalo nazaj na Gorenjsko.

rili v dveh že tradicionalnih
igrah, košnji in grabljenju,
ter treh različnih spretnostnih igrah. Svoje spretnosti
so pokazali v igrah s pridihom gorenjskih običajev, ki
so vključevale žganjekuho,
molžo krav v planinah ter
pobiranje pridelkov, ki so
vzklili na gorenjskih njivah.
Najboljši kosec je postal Gašper Čarman iz Društva
kranjske in tržiške podeželske mladine, srebro si je prislužil Miha Podkubovšek iz
DPM Slovenske Konjice,

Ekipa gorenjskih županov je s sodelovanjem pokazala
podporo organizatorjem. / Foto: Tina Dokl
Na letošnjih igrah je sodelovalo 26 ekip, med njimi se je
21 ekip društev podeželske
mladine potegovalo za laskavi naziv državnih prvakov,
tri tuje ekipe iz ZDA, Nemčije in Švice so tekmovale v
mednarodni kategoriji. Dve
ekipi, in sicer ekipa gorenjskih županov, ki so jo oblikovali župani oziroma podžupani Mestne občine Kranj
ter občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Tržič,
Preddvor in Jezersko in ekipa Zveze kmetic Slovenije,
sta tekmovali izven konkurence in s tem pokazali podporo organizatorjem. Gorenjske barve so poleg
organizatorske ekipe zastopali še člani ekip Društva podeželske mladine Škofja
Loka in Društva podeželske
mladine Zgornjesavske doline. Tekmovalci so se pome-

bron pa je odšel na Koroško,
prislužil si ga je Grega Javornik iz DPM Mislinjske doline. Najboljša grabljica je postala Katja Šturm iz DPM
Škofja Loka, na drugem mestu je stala Brina Brinovec iz
DPM Hribci, tretje mesto pa
si je prislužila Ana Likeb iz
DPM Šaleška dolina. Ekipno
so bili najboljši člani ekipe
DPM Slovenske Konjice, s
čimer so si prislužili naziv
državnih prvakov v kmečkih
igrah. Drugo mesto v igrah
so zasedli člani DŠM Litija
in Šmartno, tretje mesto pa
so osvojili člani ekipe DPM
Mislinjske doline.
Dogodek so organizatorji
med drugim popestrili s
sejmom kmetijske mehanizacije, bazenom, kmečkimi koktajli, brivcem,
kmečko kuhinjo in nastopi
glasbenikov.

Ekipa Društva kranjske in tržiške podeželske mladine
/ Foto: Tina Dokl

Vroče Prešerno
poletje v Kranju
Za nami je približno polovica poletnih prireditev, ki v Kranju potekajo pod imenom Prešerno poletje.
Bilo je vroče, a pestro.
Simon Šubic
Kranj – Vodja kompleksa
Khislstein Srečko Štagar
pravi, da so z obiskom na
dosedanjih glasbenih dogodkih zelo zadovoljni, tudi vsi
koncerti, ki se še obetajo do
sredine septembra, so že
razprodani. »Sam presežek
je bilo že odprtje Prešernega

poletja s koncertom Californie, ki je povsem napolnil
mesto. Nostalgija, ki jo je
vzbudil ta koncert, je v mesto privabila generacijo, ki je
včasih rada zahajala v
Kranj,« je dejal.
Po Štagarjevi oceni ima
Kranj letošnje poletje najmočnejši glasbeni program
v državi in za povrh tudi naj-

daljši, saj bo trajal skoraj tri
mesece, medtem ko drugod
večinoma potekajo največ
mesec dni. »Glasbeni in
drugi dogodki so bili do zdaj
res odlično obiskani kljub
vročini, kar kaže, da so ljudje lačni takih dogodkov.
Zmotil jih ni niti dež, ki je
na primer padal med koncertom Magnifica. Še več, po

Magnifico / Foto: Primož Pičulin</p>

Gibboni / Foto: Primož Pičulin

Rade Šerbedžija / Foto: Primož Pičulin

Vlado Kreslin / Foto: Primož Pičulin

Perpetuum Jazzile / Foto: Primož Pičulin

koncu smo vsi skupaj ugotavljali, da tako dobrega koncerta Magnifico še ni imel,«
je še povedal Štagar in povabil Kranjčane, da tudi sami
okusijo pester poletni utrip v
gorenjski prestolnici.
V nadaljevanju vam ponujamo nekaj utrinkov z glasbenih večerov v središču mesta
in v Khislsteinu.

