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Veselijo se prizidka

Izbrana rešitev za
novi dom starostnikov

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt
Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja.

Izmed petih rešitev, prispelih na javni natečaj
Mestne občine Kranj, je najboljšo oceno prejela
zasnova podjetja Multiplan arhitekti.

Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – V teh dneh so stekla
pripravljalna dela za gradnjo
prizidka – telovadnice k
Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj. Ta 2,84 milijona
evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo poleg telovadnice zgradili še šest učilnic in večnamenski prostor,
s skupno 1,44 milijona evrov
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Mestna občina
Kranj (MOK) pa bo investiciji namenila še 1,4 milijona
evrov lastnih sredstev. Gre
za že četrti projekt v zadnjih
treh letih, za katerega je
MOK pridobila odločitev
Službe vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko o podpori iz mehanizma
Celostnih teritorialnih naložb za revitalizacijo degradiranih urbanih območij.
Gradnja bo trajala približno
eno leto, cilj pa je, da bi nove
prostore predali v uporabo
že v začetku šolskega leta
2022/2023.
»Končno bomo lahko začeli
uresničevati težko pričakovan in nujno potreben projekt. To bo res pomembna
pridobitev za sedanje in bodoče učence in zaposlene v
Osnovni šoli Staneta Žagarja, obenem pa tudi za bližnjo okolico. Nov prizidek

in športno igrišče z urejeno
okolico šole bosta namreč
doprinesla k lepšemu videzu lokacije in soseske, tamkajšnji prebivalci, zlasti
otroci, bodo imeli dostop do
bolj urejenih naravnih in rekreativnih površin,« je ob
odločitvi SVRK povedal župan MOK Matjaž Rakovec.
Začetka investicije, ki pomeni uresničitev njihovih večdesetletnih prizadevanj, se
seveda veselijo tudi na OŠ
Staneta Žagarja, ki jo v letošnjem šolskem letu obisku-

je petsto učencev. "Iz utesnjenih in premajhnih učilnic se bodo učenci preselili v
zračne in svetle prostore.
Komaj čakamo tudi telovadnico, saj učenci že številna
leta dnevno, tudi ob slabem
vremenu, hodijo v Športno
dvorano na Planini, kjer izvajajo ure športa. Šestošolci
plavajo dve uri tedensko na
olimpijskem bazenu," je razložila ravnateljica Fani
Bevk.
Z dozidavo skoraj ničenergijskega prizidka s šolsko

telovadnico in z nadzidanimi šestimi učilnicami ter
zunanjega igrišča bodo pokrite potrebe po vpisu otrok
v OŠ Staneta Žagarja in izvajanju pouka po normativih. Novi objekt bodo zgradili na mestu, kjer je sedaj
zunanje igrišče, tega pa
bodo prestavili na prostor,
kjer je zdaj montažni prizidek. V novem objektu, ki ga
bo z obstoječim šolskim poslopjem povezoval hodnik,
bo zgrajeno tudi dvigalo za
gibalno ovirane osebe.
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V Kranju bo
zaplapolala nova
zastava

Festival uspel, sledi
nadaljevanje

Kolesarski praznik bo

S ponosom povedala,
da praznuje sto let
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Nove prostore bi radi predali v uporabo že v začetku šolskega leta 2022/2023. / Foto: MOK

S podelitvijo nagrad najboljšim igralcem se je v nedeljo
zvečer zaključil prvi Igralski
filmski festival Krafft.

Kranj bo 24. in 25. julija v
znamenju kolesarstva. Kriterijski dirki bo sledila Velika
nagrada Kranja – Memorial
Filipa Majcna.

Zofija Červ iz Kranja je 8. junija praznovala stoti rojstni
dan.

Nagrado šest tisoč evrov za zmagovalno natečajno rešitev
je župan Matjaž Rakovec izročil Alešu Žnidaršiču iz
podjetja Multiplan arhitekti. / Foto: MOK

posteljami, ki ga bodo zgradili na Zlatem polju. Zmagovalno zasnovo arhitekturnega biroja Multiplan arhitekti, ki so jo poiskali v okvi-

Spoštovane Kranjčanke,
spoštovani Kranjčani,
naj bo letošnji dan državnosti
dan veselja in ponosa.
Želim vam prijetno praznovanje
ter lepe in varne počitnice.
Matjaž Rakovec,
župan
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tudi razstavljene. Tri najbolje ocenjene so tudi denarno
nagradili.

43. stran

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Slavnostni dvig nove občinske zastave, v katero je umeščen grb, bo na predvečer
dneva državnosti.

Kranj – Mestna občina Kranj
na javnem natečaju izbrala
arhitekturno zasnovo novega doma starostnikov s 150

ru natečaja, na katerega je
sicer skupaj prišlo pet idejnih rešitev, so v ponedeljek
predstavili v Mestni knjižnici Kranj. V knjižnici so vse
prispele natečajne rešitve
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Občinske novice
Gorki2 poskrbel
za veliko pridobitev
V Britofu že poteka priklapljanje na novo
kanalizacijsko omrežje, letos jeseni in spomladi
drugo leto pa se bo moč priključiti tudi v
Predosljah, Orehovljah in na Mlaki.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prejšnji teden so na
zaključni novinarski konferenci odgovorni predstavili
pridobitve konec maja zaključenega projekta Gorki2.
"Kar 2664 prebivalcev oziroma 810 gospodinjstev je
dobilo več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč
odpadne vode, več kot 15
kilometrov obnovljenega
vodovoda, 13,5 kilometra
obnovljene in dograjene
meteorne kanalizacije in
skoraj šest kilometrov javne razsvetljave. Izvedli smo
še nekaj drugih izboljšav: v
Britofu smo zgradili povezovalni pločnik, v Predosljah dva večja oporna zidova ob potoku Belca, na Mlaki pa izvedli cevenje ulic,"
je povedal župan Mestne
občine Kranj Matjaž Rakovec in dodal, da pridobitve
projekta Gorki 2 v Kranju
in okolici izboljšujejo kakovost življenja ter prispevajo
k trajnostnemu razvoju v
občini. Župan je še pojasnil, da so s podjetjem Riko
in lokalnimi podjetji – 3fs,
Iskraemeco, Komunala
Kranj, Domplan, Elektro
Gorenjska in Vigred elektroinstalacije – sočasno
zagnali tudi pilotni projekt
digitalizacije mesta Pametna Mlaka.
"Čestitke Mestni občini
Kranj, da je tako hitro ujela
duh časa in zgrabila vse
moderne imperative sodobne Evrope, predvsem zeleno
in digitalno transformacijo.
Vesel sem, da smo del vseh
teh perspektivnih projektov," je v imenu izvajalcev
poudaril direktor podjetja
Riko, d. o. o., Janez Škrabec.
Kot je nato pojasnil direktor Komunale Kranj Matjaž

Berčon, se bo v Britofu na
novo kanalizacijsko omrežje priklopilo 290 objektov,
od tega je devetdeset že priklopljenih. "Tam smo zagnali tudi že dve črpališči od
skupno petih. V Predosljah
in Orehovljah, kjer je 342
objektov, pa se bodo na javno kanalizacijo najverjetneje začeli priklapljati v poznem jesenskem in spomladanskem času naslednje
leto, na Mlaki, kjer se bo
priklopilo predvidoma 176
objektov, pa bodo krajani
obvestila o obveznem priklopu in informativni
odmeri komunalnega prispevka prejeli predvidoma v
kratkem, nato pa bo sledilo
postopno priklapljanje," je
povedal Bečon in dodal, da
je Komunala Kranj praktično za vseh osemsto objektov obnovila tudi hišne priključke.
"Če je bila vrednost investicije dobrih 18 milijonov
evrov, smo mi dodali še
dober milijon evrov. To
financiramo iz omrežnin, ki
jih plačujejo občani," je še
povedal Berčon. "Vsak zaključek projekta je hkrati
popotnica novim. Čakajo
nas Čirče in še nekateri drugi deli Kranja," je še dodal
direktor Berčon in pojasnil,
da je povprečna cena priključka za gospodinjstvo okoli 1600 evrov.
"V vseh krajevnih skupnostih, kjer je potekal Gorki
2, bomo simbolično posadili drevo," je tudi povedal
župan Rakovec in se za
uspešno sodelovanje zahvalil Komunali Kranj, podjetjema Riko in Pirc gradnje
ter tudi vsem krajanom
Britofa, Orehovelj, Predoselj in Mlake za potrpežljivost in razumevanje v času
gradnje.

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

Smer Prešernovega
gledališča je prava
Ta teden je novi direktor Prešernovega gledališča postal režiser Jure Novak iz Ljubljane. Z bogatimi
izkušnjami na področju gledališke dejavnosti se zaveda, da prihaja v gledališče s trdnimi temelji in
jasnim pogledom v prihodnost.
Igor Kavčič
Pred dnevi ste si ogledali
premiero odrske priredbe
Kosovelove poezije Kons:
Novi dobi. Kaj vam je Kosovel povedal o Prešernovem
gledališču?
Poleg tega, da mi je potrdil,
da je Marinka Poštrak odlično izbirala kombinacije
besedilnih predlog in režiserjev, je očitno pokazal
tudi, da je ansambel v
vrhunski formi. Natančnost,
prezenca, predanost, glas,
vse "štima".
Po stroki ste gledališki režiser. Imate pa izkušnje na
tako rekoč vseh področjih,
povezanih z gledališčem, od
pisanja zanj in o njem, dela
v njegovi promociji, do režije in umetniškega vodenja
Gledališča Glej. V čem se po
vašem mnenju povezujeta
gledališka režija in vodenje
gledališča?
Vodenje gledališča, vsaj
umetniški del vodenja, na
neki način vidim kot nekakšno metarežijo, režijo cele
sezone. Tako kot moram kot
režiser zaupati igralcem in
svoji avtorski ekipi, tako bom
moral v prihodnjih letih zaupati še režiserjem, dramatikom, drugim sodelavcem
gledališča. A mislim, da to v
Kranju ne bo problem.
Kaj vas je pravzaprav spodbudilo h kandidaturi?
Karierno sem na točki, kjer
se lahko gledališki instituciji
posvetim odgovorno in zbrano. Želel sem izziv in odgovornosti in Kranj mi je izkazal to zaupanje. Je pa bilo
Prešernovo gledališče od
nekdaj eno mojih najljubših.
Kako je sicer videti kranjski
teater iz Ljubljane? Kakšen
odnos ste imeli do Prešernovega gledališča prej, kakšnega zdaj – mogoče o tem,
kakšen sloves ima kranjsko
gledališče v Ljubljani?

Dosedanja direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček in novi direktor Jure
Novak / Foto: arhiv Prešernovega gledališča
Jaz sem slab gledalec. Izbirčen, zoprn, že leta težko gledam predstave kot celoto,
vedno jih seciram, analiziram. Obiskujem predvsem
predstave, ki imajo potencial, da me presenetijo, da
vidim nekaj novega, drugačnega, izrednega. V Kranj
sem zahajal pogosto in skoraj nikoli me ni razočaral.
Lahko bi rekli, da je v zadnjih 15 letih Prešernovo gledališče precej pridobilo prepoznavnost – uprizarja klasična dramska besedila,
hkrati pa se odpira sodobnim gledališkim praksam,
avtorskim projektom in
podobno. Kakšno smer boste zavzeli vi?
Poleg širše prepoznavnosti
je Prešernovo gledališče
tudi ali predvsem mestno
gledališče, ki mora zadovoljevati široke kulturne potrebe regije. Tako gledališče
težko zavzame eno smer,
vsekakor pa bom vztrajal pri
kvaliteti in prodornosti projektov.
V vaši prijavi na razpis ste
poseben poudarek dali gledališču med epidemijo in po
njej? S tem najbrž mislite

na to, kako nazaj v dvorano
pripeljati gledalce (tudi abonente), ki so se v letu in pol
morda nekoliko "odvadili"
gledališča?
Tako kot so zdravstvena ter
posledični ekonomska in
politična kriza prizadele vse
družbene podsisteme, so
prizadele tudi gledališče in
naša občinstva. Prav gotovo
bo potrebna neka doba okrevanja, preden se stvari stabilizirajo in postanejo spet
bolj predvidljive in obvladljive. Me pa zdaj, ko sem nekaj
zadnjih naših predstav spremljal iz kranjskega občinstva, ki je gledalo s koncentracijo, zanimanjem, spoštovanjem in precej množično,
ne skrbi, da bi se kdo gledališča "odvadil". Nasprotno:
očitno so ga pogrešali in
prepričan sem, da se bodo
tudi naslednjo sezono vrnili
k nam!
Na eni strani imamo matineje, namenjene otrokom,
na drugi abonmaje, po katerih posega predvsem starejša publika. Kakšen je vaš
recept pridobiti publiko
vmesnih generacij?
Strategije tako imenovane
gradnje občinstev, "audien-
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Praznični dan v Mavčičah
Mavčiče – Jutri, na dan državnosti, bo v Mavčičah ob 16.30
slovesno odprtje obnovljenega odseka ceste Breg–Mavčiče.
Obnova odseka od gasilskega doma v Mavčičah do objekta
Praše 4, ki jo je izvedla Gorenjska gradbena družba, je bila
vredna 590 tisoč evrov. Razširili so 570 metrov cestišča z
enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo,
obnovili vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vgradili cevi za fekalno kanalizacijo in na novo lokacijo
prestavili več kot 60-tonsko kapelico. Na odprtju bosta prisotne nagovorila župan Matjaž Rakovec in predsednik KS
Mavčiče Marjan Tušar, Gorenjska gradbena družba pa bo
PGD Mavčiče donirala več intervencijskih čelad. Sledil bo
kulturni program v organizaciji KUD Simona Jenka Šmonca
in ŠD Mavčiče, organizirana bo tudi Mavška tržnica.

Foto: MOK

UREDNICA
Vilma Stanovnik

ce building", so kompleksen
problem, s katerim se v zadnjih letih intenzivno ukvarjajo gledališča po vsem svetu. Osnova so seveda kvalitetne in raznolike vsebine,
nikakor pa to ni dovolj. Na
vprašanje bom lažje odgovoril, ko bomo v gledališču
izvedli natančnejšo raziskavo in analizo naših publik,
bo pa seveda strategija širjenja občinstva na dijaško in
študentsko generacijo ena
prioritet mojega mandata.
Ker kdor hodi v gledališče
kot študent, ne odneha, ko
se zaposli.
Kaj je ključna novost, ki jo
nameravate vpeljati, in
zakaj?
Gledališke institucije so
velike ladje, ki se le počasi
obračajo, hkrati pa kranjska
pluje v pravo smer. Načrtujem, da bo gledališče ustvarjalo dobre, odmevne, relevantne predstave, se vključevalo v lokalno skupnost in
umetniške skupnosti po
Sloveniji in Evropi, a pri
ničemer od tega ne moremo
govoriti o novostih. Prešernovo gledališče, njegov
ansambel in ekipa so že
sedaj v odlični formi!
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Občinske novice

Proračun, o katerem
odločajo občani

Trideset let

Mestna občina Kranj želi z izvedbo participativnega dela proračuna spodbuditi aktivno sodelovanje in
vključenost občanov za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.
Tatjana Kocijančič
Kranj – Participativni proračun je sodoben demokratičen pristop vključevanja občanov v odločanje o delu
proračunskih sredstev. Več
kot milijon sredstev bo namenjenih temu mehanizmu, v okviru katerega se
bodo uresničevale pobude,
namenjene večji kakovosti
življenja in tudi enakomernejšemu razvoju naselij.
Začetki za izvajanje participativnega proračuna segajo
v leto 1989. Od takrat pa do
danes se uspešno izvaja v
stotinah mest po vsem svetu, uspešno se je pobuda
razširila tudi v slovenske
občine. Zametki v Mestni
občini Kranj segajo v leto
2017, ko je mestni svet
sprejel sklep o izvedbi participativnega proračuna za
leto 2018. Žal je v takratnem proračunskem letu
zmanjkalo dejanskih aktivnosti za izvedbo. Tokrat pa

želi občina projekt, v okviru katerega lahko občani
neposredno odločajo o porabi dela proračunskih
sredstev, ponovno vzpostaviti in realizirati.

nem nivoju in povečala seznanitev z lokalnim dogajanjem in težavami, pred občani pa bo izziv za novo pot
demokratičnega sodelovanja.

Več odgovornosti svetov
krajevnih skupnosti

Glasovanje za projekte

Po uvedbi participativnega
proračuna se bo na novo
oblikovala tudi vloga svetov
krajevnih skupnosti. Njihova dodatna naloga bo odgovornost za pomoč mestni
občini pri zagotavljanju obveščanja občanov o izvajanju procesov priprave predlogov, posvetov in glasovanj. Na ta način se bo okrepilo sodelovanje na lokal-

Zbiranje predlogov v okviru
participativnega proračuna
bo namenjeno manjšim
projektom, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, so realni in izvedljivi ter skladni
z razvojnimi nalogami in
usmeritvami Mestne občine
Kranj. Občani bodo predlagali pobude na osnovi javnega poziva in z glasovanjem
sami odločili, kateri predlogi
se bodo uvrstili v proračun

in se bodo izvedli v letih
2022 in 2023. Mestna uprava bo s predlagatelji preverila vsako projektno pobudo,
skupaj jo bodo dopolnili oziroma nadgradili, zlasti v finančnem in izvedbenem
delu.
Občani bodo projektne predloge v jesenskem času oddali s pomočjo spletne aplikacije na spletni strani Mestne občine Kranj, po klasični pošti ali osebno na mestni občini.
Aktivnosti za izvedbo participativnega proračuna se
bodo začele konec julija
2021 z objavo v Kranjskih
novicah in drugih medijih.
Vabljeni, da spremljate spletno stran www.kranj.si.

Izbrana rešitev za novi dom
starostnikov

letne želje naših prednikov.
Je trideset let veliko? To je
relativno. V tem pogledu se
težko primerjamo denimo z
Grčijo, Francijo, Kitajsko in
tako dalje. A to, kar smo Slovenci dosegli, je veliko. Imamo svoj prostor pod soncem, kar marsikomu ni
uspelo. Imamo zgodovino,
svojo zemljo, državo, himno, zastavo, izjemne ljudi
na najrazličnejših področjih
in pogum, da sprejmemo izzive.
Zaradi preteklosti danes še
bolj cenim to, kar imamo.
Toplo mi je pri srcu, ko namesto zvoka siren ponosno
poslušam državno himno,
ki jo je napisal prav pesnik,
po katerem Kranj poimenujemo tudi Prešernovo mesto. Ena zame najljubših izvedb Zdravljice zvoni vsak
dan ob 11.30 iz cerkve sv.
Kancijana in tovarišev mučencev v središču Kranja, to
je Kranjsko melodično zvonovje ali Glockenspiel.
Ponosen sem, da smo na
Mestni občini Kranj ob
30-letnici naše države naredili nekaj prav posebnega, s

To, kar smo Slovenci dosegli, je veliko. Imamo
svoj prostor pod soncem, kar marsikomu ni
uspelo. Imamo zgodovino, svojo zemljo, državo,
himno, zastavo, izjemne ljudi na najrazličnejših
področjih in pogum, da sprejmemo izzive.

31. stran
Župan Matjaž Rakovec je ob
tej priložnosti poudaril, da
Kranj nov dom nujno potrebuje, saj podatki kažejo, da v
občini primanjkuje več kot
tristo postelj za starejše. V
Domu upokojencev Kranj,
kje je 214 postelj, imajo kar
1100 aktualnih prošenj, na
takojšen sprejem pa čaka
dvesto oseb, čakalna doba pa
je od dve do tri leta. Kot je še
pojasnil, bo občina na podlagi lani sprejete strategije
varstva starejših na Planini
vzpostavila dnevni center za
približno trideset starostnikov, ki potrebujejo le dnevno varstvo.
MOK pa se pripravlja tudi na
začetek gradnje novega
doma za starejše na Zlatem
polju, za katerega naj bi
gradbeno dovoljenje pridobili še letos, zgradili pa bi ga
radi do leta 2023. V ta namen je občina izvedla javni
natečaj za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo novega
doma, pri čemer so morali
sodelujoči upoštevati finančno omejitev vrednosti projekta. Po besedah podžupana

Leto dni pred razglasitvijo
nove države sem diplomiral.
Celotno obdobje študija in
absolventski staž sem kot
gostinec, skupaj s prijateljem Matjažem, danes kuharskim mojstrom na Joštu,
skrbel za zabavo starih in
mladih na kranjskem letnem bazenu in – takrat še
– na golfu. To so bili nepozabni trenutki. Gostje, po
večini mladi, so prihajali iz
cele Gorenjske in tudi Ljubljane. Poslušali smo glasbo, pogosto domoljubno,
povezano s tistim časom.
»Še kolesa nisi mogel parkirati,« še danes obujamo spomine. Celotno dogajanje v
Kranju se je tedaj preselilo v
športni park. Prav tam se je
spoznalo in zaljubilo tudi
veliko parov.
Potem se je zgodilo ... Vojska iz vojašnice, mi pa na
teren. Dobesedno izza "šanka" sem zadolžil orožje in
smo šli na Jezersko. Nelagoden občutek, nekaj strahu,
vendar z močnim upanjem
in vero, da si bomo morali
domovino priboriti sami.
Predobro se še spomnim

Izbrana idejna rešitev novega doma starostnikov na Zlatem polju / Foto: MOK
Janeza Černeta, predsednika
natečajne komisije, je prispelo pet rešitev v vrednosti od
11 do 12 milijonov evrov. Kot
najboljša je bila izbrana rešitev podjetja Multiplan arhitekti, ki je sestavljena iz skupnega atrija treh stolpičev,
kar omogoča večjo odprtost
prostora in lepše poglede v
naravo.
Aleš Žnidaršič iz podjetja
Multiplan arhitekti je razložil, da so pri zasnovi doma
veliko razmišljali o izkušnjah
z epidemijo covida-19, ki je
razgalila vse težave v domovih za starejše, kjer se zaradi
njihove arhitekturne zasnove
niso bili sposobni prilagoditi
krizni situaciji. "Eno naših

glavnih vodil je zato bilo,
kako zasnovati nov tip domov, ki bo sposoben enostavno odgovoriti na takšne
situacije in bo hkrati zagotavljal visoko kakovost bivanja," je dejal.
Občina bo v projekt vložila
1,5 milijona evrov vredno zemljišče in pol milijona evrov
za projektno dokumentacijo,
gradnjo doma pa naj bi financirala država, zato si občinsko vodstvo želi čimprejšnjega razpisa ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Čaka
nas še nekaj usklajevanja in
dela, smo pa na ministrstvu
prepričani, da lahko zadevo
pripeljemo do konca," je o

tem povedal v. d. direktorja
Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo Andrej
Grdiša.
Novi dom bo deloval kot dislocirana enota Doma upokojencev Kranj. Namestnica
direktorice doma Bojana Petrovič je dejala, da novi dom
že težko pričakujejo, največji
izziv pa bo zagotoviti dovolj
ustreznega kadra, saj je napovedana gradnja tudi več
drugih domov v bližini. Podžupan Černe je sicer razkril,
da se je Kirurgija Bitenc zaradi premajhnega zemljišča
odpovedala načrtovani gradnji doma starostnikov na
Golniku in se bo osredotočila
le na bolnišnični del.

zvoka siren. Ljudje so po
razgretem asfaltu hiteli v zaklonišča. Nekateri preplašeno, drugi dokaj umirjeno,
eni praznih rok, drugi z zalogami. Pisalo se je leto
1991. Konec junija in prve
dni julija. Nihče od nas ni
vedel, kaj nas v resnici čaka.
Bilo je čudno, nenavadno,
strašljivo in zlovešče. Paradoksalno pa obenem polno
upanja, vere v boljše čase,
solidarnosti in poguma. Za
moje kolege in zame se je
dobro izšlo. Po nekaj dneh
smo se vrnili na stare položaje, vendar v druge čase.
V resnici sploh ni bilo tako
dolgo nazaj. Pred tridesetimi leti smo našo prelepo deželo, Republiko Slovenijo,
kot samostojno državo
končno umestili na svetovni
zemljevid. Predhodna plebiscitarna odločitev, pogum
naroda ter vera, da bomo
sami najboljši gospodarji, so
privedli do samostojnosti in
s tem smo uresničili večsto-

čimer želimo počastiti jubilej samostojne države. Umestili smo grb na občinsko
zastavo, zaradi česar bo tretja največja slovenska mestna občina še bolj prepoznavna v naši državi in širše.
Prav te dni smo stopili iz
težke preizkušnje, ki nam jo
je zadala zdravstvena epidemija. Znova nismo vedeli,
kaj lahko pričakujemo. Med
ljudmi je bil prisoten strah,
zaščititi smo morali svoja življenja. Pri tem smo bili izjemno solidarni in smo znali stopiti skupaj. Država, občina in krajevna skupnost
pomenijo povezanost. Verjamem, da bo tudi koronavirus nekoč le spomin. Zato
bodimo ob prazniku polni
upanja in vere v boljše čase.
Slovenija, iskrene čestitke
za jubilej!
Se vidimo,
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Izstopali so s svojimi dosežki
Danes se končuje nenavadno šolsko leto, v katerem je zaradi epidemije covida-19 pouk za osnovnošolce in dijake več mesecev potekal na daljavo. Ob tej
priložnosti je Mestna občina Kranj obdarila 244 mladih talentov in t. i. prebojnikov.
Simon Šubic
Kranj – Letos osnovne šole
zapušča 125 učencev, ki so z
odličnim uspehom izdelali
vseh devet razredov, 68 dijakov je bilo odličnih v vseh
štirih letih srednje šole, ob
bok pa jim stopa še 51 prebojnikov, ki so na državnih
ali mednarodnih tekmovanjih iz znanja oziroma pri
mladinskem raziskovalnem
delu dosegli zavidljive rezultate. Na Mestni občini Kranj
(MOK) so jim čestitali virtualno v okviru projekta Brihte
Kranja, vse so tudi obdarili z
mladinsko kriminalko Smrdljivc avtorja Roka Bohinca.
"Dokazali ste, da se znate
prilagoditi tudi najzahtevnejšim okoliščinam. Pa ne
samo to. V težkih razmerah
ste bili nadpovprečni. Izstopali ste s svojimi dosežki.
Zato si vsak od vas zasluži
posebno priznanje. Ohranite ta zagon. Pilite svoje sposobnosti in odkrivajte nova
znanja. Bodite še naprej
radovedni, sprašujte, raziskujte, berite, opazujte svet
okrog sebe. In nove zmage
vam ne uidejo. Ponosni
smo, da imamo v občini
tako prodorne mladostnike,
kot ste vi," je v video čestitki
uspešne mlade Kranjčane
nagovoril župan Matjaž
Rakovec.
Na MOK ob tem poudarjajo,
da skupaj s partnerji izvajajo
projekt TIP – talenti, inova-

Župan Matjaž Rakovec je letos kranjske talente in
prebojnike nagovoril na daljavo. / Foto: posnetek zaslona
tivnost, podjetnost, ki vključuje sistematično delo z
mladimi, mentorji in učitelji
v povezavi z gospodarstvom.
Verjamejo, da so – in bodo
– kreativni in podjetni mladi
dodana vrednost Kranja,
zato jim bodo skušali v čim
večji meri pomagati s kakovostnim izobraževanjem, ki
bo spodbujalo razvoj talentov, z vzpostavljanjem programov in sodelovnih
(coworking) prostorov, v
katerih se bodo mladi podjetniki lahko kalili in delali.
Ena od teh je tudi Kovačnica, ki bo kmalu prerasla v
Podjetniški inkubator.
In kdo so letošnji talenti in
prebojniki? Z OŠ Franceta
Prešerna prihajajo Matevž

Prvo cepljenje brez
naročanja
V ponedeljek je bilo v kranjski vojašnici prvo
cepljenje brez naročanja. O novih terminih
"odprtih vrat" bodo obveščali sproti.
Suzana P. Kovačič
Kranj – V državi je trenutno
dovolj cepiva proti covidu-19,
minister za zdravje Janez
Poklukar je zagotovil, da bodo
ponudili možnost izbire med
cepivi. Doslej so imeli na
Gorenjskem vsa štiri cepiva
na zalogi v največjem cepilnem centru v kranjski vojašnici, kjer so v ponedeljek, 21.
junija, izpeljali tudi prvo cepljenje brez naročanja. Obisk je
bil skromen, v dveh urah so
namesto predvidenih tristo
ljudi cepili le 130 nenaročenih
pacientov, večinoma s cepivoma Moderna in Janssen. O
novih terminih "odprtih vrat"
bodo obveščali sproti.
V ponedeljek, 21. junija, so
začeli tudi cepljenje otrok,
starejših od 12 let. Na cepljenje vabijo prijavljene, za
katere je cepljenje odobril

njihov pediater. Otroka mora
pri cepljenju spremljati odrasla oseba oziroma zakoniti
zastopnik. Če prihaja sam,
mora s seboj prinesti podpisano soglasje, ki je dostopno
na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj. Na tej
spletni strani k cepljenju
pozivajo vidni predstavniki
lokalne skupnosti (župan,
direktorica zdravstvenega
doma, športniki, kulturnik).
V mestni občini Kranj je bil
po podatkih cepimo.se delež
cepljenih s prvim odmerkom 39,7-odstoten, delež
polno
cepljenih
pa
30,1-odstoten. Zdravstveni
dom Kranj še vedno zbira
prijave za cepljenje z lastnim spletnim obrazcem,
upoštevajo pa tudi prijave
na spletnem portalu zVEM.
Prijavljene nato obvestijo o
terminu cepljenja.

Arsenšek, Jure Breskvar,
Lana Bundalo, Lara Flerin,
Blaž Gašperlin, Jona Golob,
Mark Erik Jezeršek, Zara
Karabegović, Oskar Lebar,
Ožbej Markun, Lovro Plesnik Orehar, Urban Pleša,
Nina Rakovec, Noel Sorgo,
Ajda Štempihar, Neja Tišler
in Erik Žitnik, z OŠ Jakoba
Aljaža Tajda Batagelj, Jan
Bavdek, Luka Bujanović
Kokot, Timotej Grošelj,
Sara Margeta, Gal Rudović
Bukovšek, Nika Uršič in
Žan Zupan, z OŠ Matije
Čopa Uma Černe Klofutar,
Naja Kolar, Maja Lunar,
Mia Munih Lakotič, Allisa
Pelko, Natan Polenec, Ažbe
Polšak, Nika Por in Lara
Stoilov Spasova, z OŠ Ore-

hek Sanja Ješe, Urban Kralj,
Svit Nemanič, Špela Škufca, Jaša Urh, Pia Vidmar,
Jerca Bizjak, Maša Bradeško, Asja Čufer, Maj Gorjanc, Bor Gorjanc, Gal Grabec Zorman, Maksimilijan
Jarc, Luka Kern, Jaša Koder,
Jan Korošec, Tia Kozjek,
Ajda Meglič, Maša Milač,
Zala Mlakar Starič, Klara
Oblak, Neža Polajnar, Zala
Pristov, Patrik Repar, Nika
Sodnik, Lovro Sokol, Tom
Teršek in Nina Zevnik, z
OŠ Predoslje Teodor Cumbo, Andraž Korenjak, Julia
Kranjc, Lenča Pečnik, Neža
Perčič, Eva Rebol, Tin Sajovic, Monika Šink, Jena Tavčar in Jaš Zelnik, z OŠ
Simona Jenka Mia Ažman,
Martin Baggia, Lan Bernard
Kmetec, Viktor Bidovec,
Anna Butseva, Julija
Dolenc, Eva Dolinar, Tinkara Dolžan, Žan Gazvoda,
Neca Grilec, Mija Hiti,
Maks Hudobivnik, Žiga
Jere, Vita Kejžar, Karlo
Kočevar Polak, Lara Krstič
Hilčer, Lucija Merčun Zore,
Ambrož Oman, Kevin Pajkič, Eva Pečar, Blaž Perko,
Vid Peternel, Danaja Podgoršek, Jošt Remic, Doroteja Rozman, Nika Sajovic,
Jon Seliškar, Hana Srakar,
Hana Šavs, Lara Tomše,
Gašper Uranič Sedej, Sara
Urbanc, Zala Vehar, Ana
Vojsk Kozina, Brina Zelič,
Nik Zelnik in Aleks Žagar,
z OŠ Staneta Žagarja Maša

Justin, Katarina Korenčan,
Lana Kristanc, Gaja Novak,
Zoja Šiler Klemenčič, Sara
Škapin, Emilija Zlatkov in
Ela Zupan Debelak, z OŠ
Stražišče pa Matevž Bogataj, Neža Bogataj, Eva Bračun, Lea Čampa, Žiga
Eržen, Nace Flajnik, Pino
Homovec, Izak Jereb, Ajda
Juvan, Gaja Lebar, Katarina
Maček, Maks Maček, Ana
Meglič, Lalita Plevnik, Ema
Pogačnik, Eva Potočnik,
Uršula Starič, Jaka Škrjanc,
Pia Terkaj in Rebeka Zaveljcina. Z Glasbene šole Kranj
pa prihajata Drejc Bohinec
in Marko Vene.
Srednješolski seznam talentov in prebojnikov pa je
naslednji: z Gimnazije
Franceta Prešerna so Neža
Colja, Sara Galof, Gregor
Grilc, Pia Iskra, Zala Jenko,
Jernej Mišič, Katja Katrašnik, Jure Korent Vodnik,
Žan Krajnik, Hana Kralj,
Katarina Lucija Lakota, Tjaša Maradin, Iza Petek, Teja
Lana Rupel, Erazem Stanonik, Eva Štern, Paulina Lina
Tomažič, Andraž Verbič,
Urban Zajec, Maša Zaplotnik in Klementina Žos, z
Gimnazije Kranj Žan
Ambrožič, Klara Babič,
Vida Babič, Ana Babnik
Jeglič, Benjamin Bajd, Julija
Benedik Markovič, Janez
Peter Bohinc, Hana Brezar,
Hana Bujanović Kokot,
Simon Bukovšek, Gaja
Bumbar, Nina Cankar, Lov-

renc Cvijič, Anja Demšar,
Tara Gantar, Benjamin
Gašperin, Nika Govekar,
Eva Grašič, Jerca Gril, Maja
Gros, Filip Herlec, Nejc
Horvat, Eva Igličar, Ana
Jagodic, Anže Jarc, Tina
Jelovčan, Tadej Jeršin, Maks
Jovanović, Zara Kejžar,
Nace Kokelj, Špela Koprivnikar, Lana Košnik, Nika
Kraigher, Maruša Kristan,
Pia Kristanc, Ana Kveder,
Lovro Lotrič, Lara Malovrh,
Lea Meglič, Brina Mohar,
Neli Mrkun, Ivana Nagode,
Nika Ošlaj, Drejc Perčič,
Tara Podjavoršek, Pia Potnik, Maja Razinger, Žiga
Roblek, Nives Rupnik, Tjaša Sušnik, Anita Šalej, Maj
Marcel Škof, Hana Šuligoj,
Lana Šumi, Natalija Urh,
Nejc Urh, Neža Uršič, Maja
Valjavec in Filip Žebovec, s
Šolskega centra (ŠC) Kranj
– Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Belma Benić, Ardit Cikaqi, Žan
Ferlan, Maja Habjan Košir,
Nika Jeraj, Gašper Kavčič,
Pia Zupanc, s ŠC Kranj –
Srednje tehniške šole Žiga
Kemperle, Nejc Mihelič,
Peter Novak, Benjamin Pervić, Aljaž Stucin, Lovro
Vrhunc in Kristjan Zavrl, s
ŠC Kranj – Strokovne gimnazije Sašo Boškan, Jernej
Dežman, Juš Dolžan,
Tomaž Gregorc, Urban Klemenčič, Luka Košir, Andraž
Sitar, Jakob Urana, Tadej
Valjavec in Adam Valjavec.

Podpisali Kodeks obnašanja
Krajevna skupnost Jošt je v sodelovanju z Mestno občino Kranj (MOK) pripravila in podpisala Kodeks
obnašanja obiskovalcev Jošta, s čimer želijo vzbuditi spoštljiv odnos do narave, njenih prebivalcev,
lastnine in drugih obiskovalcev.
Maša Likosar
Kranj – Med epidemijo se je
število obiskovalcev na Sv.
Joštu še povečalo, kar je prineslo dodatne obremenitve
v naravi. Zaznali so več primerov nepravilnega parkiranja, neustreznega obnašanja na pohodnih poteh,
nekontroliranega širjenja
stez, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, in nepravilnega odlaganja odpadkov v
naravo. Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Jošt Peter Zaletelj je ob podpisu
kodeksa dejal: "Mestna občina Kranj nam je prisluhnila
in zgradila dodatna parkirišča, upamo, da bodo v prihodnje še varnejša. Še naprej si bomo prizadevali za
uvedbo parkirnine, da bi
lahko s tem pokrivali stroške vzdrževanja poti. Želimo
si tudi izgradnjo pločnika in
kolesarske steze, s čimer bi

Kodeks, ki sta ga podpisala tudi kranjski župan Matjaž
Rakovec in predsednik KS Jošt Peter Zaletelj (na
fotografiji), vsebuje pravila obnašanja s štirimi sklopi:
Spoštujem naravo, Spoštujem sebe, sem zgled drugim,
Spoštujem lastnino in zakone, Spoštujem druge
obiskovalce. / Foto: Primož Pičulin
pohodnike umaknili s ceste.
Smo pa danes z uvedbo
kodeksa, ki ni le vsebinsko

dober, pač pa tudi privlačen
na pogled, naredili velik
korak naprej."

Podpisniki kodeksa, katerega cilj je zagotoviti red pri
uporabi površin v naravi in
na zasebnih zemljiščih, so
bili poleg Zaletelja in župana MOK Matjaža Rakovca še
predstavniki lokalnih društev in več interesnih skupin.
"Verjamem, da si vsi podpisniki želimo večjega sožitja
med vsemi akterji, in upam,
da bo kodeks dosegel svoj
namen," je povedal župan.
Pravila so zapisana na informativnih tablah, s katerih
na spoštljiv odnos do narave
in ljudi poziva Kranček
avtorja Jožeta Trobca. Tri
table z vsemi vsebinskimi
sklopi kodeksa so že postavili. Načrt je, da skupne table
v obliki kozolca stojijo ob
vznožju Sv. Jošta na treh
najbolj obiskanih planinskih poteh, ena na vrhu,
prav tako pa bodo samostojne table postavili na teh treh
najbolj priljubljenih poteh.
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Ta mandat je najprijetnejši

V Kranju bo zaplapolala
nova zastava

Po mnogih letih ima Kranj župana in vodstvo, ki prioritetno razmišlja o potrebah občanov, posebej pa
o razvoju dobrih pogojev za gospodarstvo, ocenjuje Evstahij Drmota, mestni svetnik SD.

Petra Jošt Tršan

Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Evstahij Drmota?
Sem veteran vojne za Slovenijo. Rojen sem v kmečko-delavski družini v Murski
Soboti. Do devetega leta
sem odraščal na kmetiji, kasneje pri starših v Stražišču
pri Kranju. Po poklicu sem
gradbeni tehnik in diplomirani ekonomist. V gradbeništvu in komunalni dejavnosti delujem že 43 let. Službeno kariero sem pričel v podjetju VO-KA Ljubljana in jo
leta 1995 nadaljeval na
DDC, Družbi za državne ceste, danes DRI. Med letoma
2011 in 2015 sem bil direktor Komunale Kranj. Trenutno sem spet zaposlen na
DRI, kjer se trenutno ukvarjam tudi z evropskim projektom ELENA pri energetski sanaciji stavb v državni
lasti, med drugim tudi Bolnišnice za ginekologijo in
porodništvo Kranj. Sem tudi
direktor DRC, Družbe za
raziskavo v cestni in prometni stroki Slovenije, ki je že
več kot trideset let nosilec
strokovnih srečanj o problematiki prometne infrastrukture na nacionalni ravni.

Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
Leta 1998 sem vstopil v občinsko politiko in sem že
četrti mandat mestni svetnik SD. V vseh teh letih
sem se zavzemal za socialno
državo in za ohranjanje demokratičnih pridobitev samostojne Slovenije. Na občinskem nivoju sem sodeloval v različnih delovnih telesih občine, še največ v Komisiji za prostor, okolje in
komunalno infrastrukturo,
ki jo vodim tudi v tem mandatu.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Trenutno delovanje v mestnem svetu, ki ga vodita župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe, je v vsej
moji dolgi politični karieri v
Kranju najprijetnejše in najmirnejše. Ocenjujem, da občino vodita politično povezovalno, čeravno z različnimi
zahtevnimi interesnimi skupinami v mestnem svetu. Po
mnogih letih ima Kranj župana in vodstvo, ki na široko
prioritetno razmišlja o potrebah občanov, vsa nekdanja občinska vodstva od leta

Foto: osebni arhiv

Simon Šubic

Evstahij Drmota
1991 so namreč lastne interese postavljala na prvo mesto. Poseben poudarek pri
delovanju vodstva občine in
mestnega sveta je na razvoju pogojev za lažje delo gospodarstva. To se dokazuje z
oživitvijo stanovanjske gradnje, razvojem Industrijske
cone Hrastje, kompleksom
Severna vrata itd. Želja je,
da Kranj ostane oziroma se
razvije v nesporno regijsko
središče Gorenjske. Glede
na bližino Ljubljane to ni
lahko, saj je odliv najboljših
kadrov velik, vendar so demografski podatki, ki Kranj
vedno bolj uvrščajo na tretje
mesto v državi, spodbudni.

Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestni svetnik?
Zavzemam se za javno šolstvo in zdravstvo, ki se je v
času epidemije pokazalo za
ključno. Sem za konec razprav o narodovi spravi, za
pošteno socialno državo in
svobodno novinarstvo. Torej
za vse demokratično pridobljene dobrine, za katere
opažam, da so v zadnjem
času ogrožene.
Kaj je največji problem v občini in kako ga rešiti?
Konkretno mesto Kranj potrebuje novo avtobusno postajo, izboljšano univerzitetno oziroma visoko šolstvo,
pospešeno stanovanjsko
gradnjo, ki zagotavlja dobrim strokovnjakom ugodne pogoje za bivanje, povečano skrb za starejše in skrb
za njihovo digitalno pismenost.
Zakaj je v Kranju dobro živeti?
Pogoji za življenje v Kranju
so dobri, okolica je prijetna
za zdravo rekreacijo, prometna dostopnost do Ljubljane
in večjih centrov v Evropi je
dobra, zato je bivati v našem
mestu lepo.

Kranj – Mestni svet Mestne
občine Kranj je 28. maja v
drugi obravnavi sprejel predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj. Med drugim bo to
omogočalo spremembo občinske zastave, na katero se
umešča občinski grb. Slavnostni dvig nove občinske
zastave bo na predvečer dneva državnosti.
Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z
obojestranskim plitvim rezom bočne strani, srebrnim
poljem in orlom z razprtimi
krili in na desno obrnjeno
glavo. Orel je cinober bordo
rdeče barve. Ob upoštevanju
heraldičnih pravil se srebrno
kovinska barva ščita v tisku
nadomešča z belo barvo.
Orel bo ne glede na postavitev oziroma izobešanje zastave vedno z glavo zgoraj.
Zastavo sestavljata belo in
cinober bordo rdeče polje.
»Na zastavo Mestne občine
Kranj umeščamo kranjski
grb, na katerem je andeški
orel iz 13. stoletja, simbol tedanjih kranjskih mestnih
gospodov. Mestna občina

objektivnim vzrokom iz poznih devetdesetih let. Vesel
sem, da je mestni svet potrdil predlagano spremembo
in nam bo nova zastava s
kranjskim zgodovinskim grbom vsem v ponos,« je dejal
podžupan Janez Černe.
Celotna grafična podoba pomeni splošno prepoznavnosti mestne občine. Župan
Matjaž Rakovec: »Občinska
simbola grb in zastava predstavljata identiteto lokalne
skupnosti. Z umestitvijo
grba na občinsko zastavo želimo prepoznavnost Mestne
občine Kranj še bolj utrditi
in združiti oba simbola. Tu
gre zahvala mestnim svetnicam in svetnikom, ki so
novo opredelitev zastave potrdili v Statutu, še bolj natančno pa bo opisana v odloku o simbolih. Zastava vselej pomeni tudi čustven odziv, občutje do skupnosti in
območja, ki mu pripadamo,
kjer je naš dom. Vesel sem,
da bomo novo zastavo Mestne občine Kranj simbolno
razvili ob počastitvi tridesetletnice samostojne države.«
Slavnostni dvig nove zastave
Mestne občine Kranju bo 24.
junija ob 19. uri na Maistrovem trgu. Sledil bo osrednji

Občina ima škarje in platno
"Ko pomislim, kakšen je bil Kranj leta 2002 in kakšen bo 2022, smo lahko zadovoljni z njegovim
razvojem. Seveda pa se da še veliko postoriti," pravi Igor Velov, mestni svetnik Liste za razvoj Kranja.
Simon Šubic
Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Igor Velov?
Sem mestni svetnik z dolgoletnimi izkušnjami. Največji
pečat Kranju sem pustil kot
podžupan v mandatu 2006–
2010. To obdobje velja za
razvojno naravnano z največ
počrpanimi evropskimi
sredstvi. Tudi zaradi mojega
zavzemanja in dela je Kranj
dobil novo knjižnico, več
šolskih telovadnic, urejeno
mestno jedro s trgom, Khislsteinom, Layerjevo hišo, tremi stolpi, tribuno Hribček
na centralnem stadionu,
ureditev prve brezplačne ure
parkiranja v centru in pri
zdravstvenem domu, veliko
prometnih izboljšav ... Sem
tudi državni svetnik, v prostorih državnega zbora in
sveta pa zastopam interese
Kranja in še desetih občin
spodnje Gorenjske.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
V dvajsetih letih, kar sem
mestni svetnik in že štiri
leta državni svetnik, sem videl in doživel marsikaj. Ponosen sem, da sem že toliko

Mestni svet v tem mandatu
je zelo razumevajoč in nekonflikten. S tega vidika ima
župan lahko delo. Mestni
svet razumsko pristopa k
svojemu delu. Na prvem
mestu je vedno, kaj je dobro
za razvoj Kranja in občine
oz. naše prebivalce. Včasih
smo tudi na različnih bregovih, kar je normalno. Ne zaznavam pa političnih igric
in nagajanj, kar je bilo v kakšnem od prejšnjih sestavov
mestnega sveta.

Igor Velov / Foto: osebni arhiv
časa del soustvarjanja in razvoja naše občine. Mi mogoče tega niti ne opazimo, saj
se spremembe dogajajo počasi, a vsak dan. Ko pomislim, kakšen je bil Kranj leta
2002 in kakšen bo 2022,
smo lahko zadovoljni z njegovim razvojem. Tako kot
mi opazimo v Ljubljani ali
Kopru, tako drugi opazijo
razvoj Kranja. Seveda pa se
da in mora še veliko postoriti.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?

Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestni svetnik?
Teh je veliko, da bi jih vse
predstavil na tem mestu.
Vsekakor pa Kranj šepa pri
stanovanjski politiki, na kar
večkrat opozorim in predlagam rešitve.
Kaj je največji problem v občini in kako ga rešiti?
Bi izhajal kar iz prejšnjega
odgovora. Kranj je prijetno
mesto, tudi geografska pozicija je zelo dobra. Problem
je nedostopnost stanovanj
in previsoka cena. Občina bi
z aktivnejšo politiko lahko
naredila veliko več. Ne le da

omogoča gradnjo investitorjem. Občina ima svoja zemljišča, ima tudi predkupno
pravico pri zemljiščih ter
sprejema prostorske plane,
torej kaj bo zazidljivo in za
kakšen namen. Občina ima
škarje in platno v svojih rokah. Prav tako bi morala razbremeniti svoj fond skoraj
petsto neprofitnih (socialnih) stanovanj. Veliko bi jih
za primerno ceno lahko prodala in s tem denarjem reševala družine, ki potrebujejo
stanovanje. Hkrati bi se rešila vlaganja v stara stanovanja.
Zakaj je v Kranju dobro živeti?
Kot rojen Kranjčan si ne
predstavljam, da bi živel
drugje. Kranj je resnično
lepo mesto, ki nudi vse, kar
potrebuješ. Ravno prav veliko, blizu vsemu, veliko narave, športnih objektov, lepih kotičkov itd.
Življenjsko vodilo?
Lahko si vedno nezadovoljen, "jamraš" in čakaš, kaj
bo nekdo drug naredil zate.
Lahko pa vidiš dobre stvari,
si pozitiven in aktiven. Tako
učim tudi svojih šest otrok.

Nova zastava Mestne občine Kranj / Foto: MOK
Kranj je doslej v svojih dokumentih, kot sta Statut in
odlok, imela neurejene simbole, celo različne barve na
grbu in zastavi. Po heraldiki
oziroma grboslovju in veksilologiji, zgodovinski vedi o
zastavah, je zastava nekakšen podaljšek grba. Takšno
stanje nam zagotovo ni bilo
ponos, kljub nekaterim

dogodek, proslava ob dnevu
državnosti, v Letnem gledališču Khislstein. Kulturni program bodo oblikovali Pihalni
orkester Mestne občine
Kranj, igralca Prešernovega
gledališča Kranj Doroteja
Nadrah in Borut Veselko ter
praporščaki. Na ogled bo tudi
razstava Gorenjskega muzeja
Gorenjska vojna 1991.

Gradijo kolesarsko
povezavo z Brdom
Simon Šubic
Kokrica – Med Kokrico in Brdom poteka gradnja kolesarske poti, ki jo Mestna občina
Kranj (MOK) gradi s pomočjo evropskih in državnih
sredstev. Kakor so sporočili
iz Službe vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko, so za operacijo, vredno
362.385,38 evra, odobrili finančni prispevek EU (iz
Evropskega sklada za regionalno politiko) in Republike
Slovenije v višini 194.339
evrov, medtem ko bo MOK

prispevala 168.046 evrov.
Doslej manjkajoča kolesarska povezava med Kokrico in
Brdom bo mestno središče v
celoti povezala z naselji v severnem delu občine, MOK
pa bo ob tem dodatno poskrbela še za večjo prometno
varnost, zlasti pešcev. Ob
novi kolesarski povezavi je
predviden tudi drevored; drevesa bodo sadili najvišji predstavniki posameznih držav
članic EU v času slovenskega
predsedovanja Svetu EU.
Dela bodo predvidoma končali do 1. julija.
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Človeško ribico selijo
v kranjske rove
Turistično ponudbo Kranja bo še letos dopolnila predstavitev človeške ribice v kranjskih rovih. V ta
namen je Mestna občina Kranj sklenila javno-zasebno partnerstvo z Zavodom Tular.
Simon Šubic
Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je ob soglasju mestnega sveta sklenila javno-zasebno partnerstvo z Zavodom Jamski laboratorij Tular
za projekt Človeška ribica v
Kranju. Občina s tem postaja
32,5-odstotna solastnica
zasebnega zavoda, z njenim
vložkom 140.300 evrov (z

DDV), pa bodo predvidoma
do oktobra v kranjskih rovih
uredili informacijski center
in trgovinico, pridobili uporabno dovoljenje in v velik
akvarij preselili človeške ribice iz Jamskega laboratorija
Tular. Kranjski rovi bodo
tako ob Postojnski jami postali druga lokacija, kjer bo
človeška ribica redno na
ogled javnosti.

Na MOK so prepričani, da
človeška ribica v rovih predstavlja izjemen potencial za
razširitev trajnostne turistične ponudbe, zaradi katere
bodo obiskovalci Kranja tudi
podaljšali bivanje v mestu. S
projektom želijo širši javnosti tudi prenesti sporočilo o
krhkosti in pomembnosti
naravnega okolja ter čiste
pitne vode, ki si jo človeštvo

Foto: arhiv GG
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Človeška ribica bo postala nova atrakcija kranjskih rovov.

deli z ogroženo dvoživko. S
projektom želijo ustvariti
trajnostni poslovni model,
zbrana sredstva pa vložiti v
raziskovanje in varstvo človeške ribice ter ozaveščanje
javnosti.
Zakonca Gregor in Magdalena Aljančič vodita Jamski
laboratorij Tular, ki ga je
Gregorjev oče Marko Aljančič leta 1960 s pomočjo Bio-

loškega inštituta Medicinske fakultete v Ljubljani
zasnoval v jami Tular pod
Gaštejskim klancem, da bi
preučeval človeško ribico.
Za laboratorij od leta 1976,
ko ga je Medicinska fakulteta opustila, skrbi družina
Aljančič brez javne finančne
podpore. »Kot Kranjčan si
želim, da bi bil Jamski laboratorij Tular bolj povezan z

Lepa naša domovina

Kotiček KrPovej

Poslanica predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše ob Dnevu državnosti

V besedah Ivana Cankarja v črtici Lepa naša domovina se
skriva hrepenenje naroda po lastni državi. Hrepenenje rodov
Slovenk in Slovencev, da bi o svoji usodi in
prihodnosti odločali sami. Da bi bili gospodarji na lastni
zemlji ter da bi živeli v svobodni in samostojni državi.
Pred tridesetimi leti smo si izborili svobodo, da lahko
odločamo sami o sebi. Na Slovenskem smo postali sami
svoji gospodarji. Sanje so postale resničnost. Svobodno in
samostojno Slovenijo, ta dragoceni sad truda generacij
Slovenk in Slovencev, smo končno dočakali. Pripadli sta nam
čast in privilegij, da smo bili del tega svetega časa
slovenskega naroda.
Bitko za svobodo in samostojno Slovenijo smo dobili tako, da
smo si najprej izborili demokracijo. Demokracijo pa smo si
izborili preko boja za spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Trideset let nazaj smo, ponosno in z
navdušenjem, dosegli vse te cilje. V tistih časih se je
pokazalo, da je iz globin našega naroda privrela neslutena
moč, ki nas je združevala. Moč, ki je pritekala iz globokih
korenin.
Od tedaj smo se kot suverena država vključili v evropske in
evroatlantske povezave in zavezništva in v svetovno
mednarodno skupnost. Skupaj z drugimi delamo za naš
blagor in za mir med narodi. Da lahko svobodno žive vsi
narodi. Na vse to smo lahko ponosni in tega se veselimo.
Vse našteto pa se ni zgodilo čez noč, brez žrtev in truda.
Prehojena pot nam je znova potrdila, da nič v življenju, tako
človeka kot naroda, ni naključno in samo po sebi umevno.
Spet se je potrdilo, da ima vse v življenju svoj namen in
smisel. Vsaka življenjska okoliščina do sedaj je
priprava na naslednjo preizkušnjo.
Za nami je težko leto. Z obilo potrpežljivosti, odrekanj in volje
smo se prebijali skozenj. Po enem letu je razumljivo, da
zmanjkuje volje in ni treba veliko, da val nezadovoljstva in
črnogledosti pljuskne čez rob. Ustvarjanje napetosti, širjenje
sovraštva in nestrpnosti, pozivi k izključevanju in celo smrti,
kar spodbujajo in celo namerno netijo nekatere politične
stranke in posamezniki, je v teh težkih časih sila
neodgovorno in nevarno.
Trideset let je hkrati malo in veliko. Ko smo stopali na pot
samostojnosti, smo vedeli, da ne bo lahko. A nas je vse gnala
naprej srčna želja, ki nam je dajala pogum in vero, da je vse,
kar delamo, prav in dobro. Želeli smo živeti v
svobodni in demokratični državi, kjer bodo vrednote
svobode, pravičnosti, solidarnosti in poštenja hodile z roko v
roki z gospodarsko uspešnostjo in blagostanjem. V državi,
ki bo mati domovina za vse.

Če se danes ozremo nazaj, vidimo, da smo dosegli zelo
veliko, da pa smo marsikatero priložnost tudi zamudili. Da
smo na nekatere od vrednot, na katerih je nastala s
amostojna Slovenija, pozabili. Da smo nekje na poti začeli
celo izgubljati stik s tistim v nas samih in v narodu, kar nas
ohranja
od
nekdaj
in
nam
je
pred
30.
leti dalo moč zato, da smo dosegli nemogoče.
A nič ni zamujeno. Še vedno smo isti narod, ki je lahko spet
močan, odločen in pogumen, ko je treba. Zato se ob okrogli
obletnici spet spomnimo, kako pomembno je pogumno
vztrajati in se ne prepustiti črnogledosti in malodušju.
Iz izkušnje vemo, da je pošteno in skupno delo vedno
nagrajeno z neverjetnimi, lahko tudi neslutenimi dosežki.
Ta slovesen čas, ko se spominjamo junijskih dni pred 30. leti,
naj bo zato čas, ko se spomnimo predvsem veličine in
hrabrosti dejanj, ki so nas vodila v samostojno državo. Moja
hvaležnost gre najprej in predvsem narodu v najširšem
smislu, ki je v tistih zahtevnih časih pokazal svojo zrelost in
pogum. Hvala vsem, ki ste v tistih negotovih časih z orožjem
branili referendumsko odločitev za samostojno Slovenijo. V
mojem
srcu
in
srcu
domovine
bo
vselej
posebno mesto za tiste, ko so zanjo dali največ – svoja
življenja. Hvala vsem Slovenkam in Slovencem doma in v
tujini, vsem državljankam in državljanom. Hvala tudi vsem
prijateljem Slovenije širom po svetu, ki so nas na tej poti
podpirali in bodrili.
Izzivi današnjega časa so zahtevni. A če bomo našo
prihodnost gradili na spoštovanju drug drugega,
sprejemanju naše različnosti in pomembnosti dialoga med
različno mislečimi ter predvsem spoštovanju vrednot, na
katerih je nastala samostojna Slovenija, se nimamo česa
bati.
Slovenija 1. julija prevzema predsedovanje Svetu Evropske
unije. Že drugič v času od našega članstva v družini
evropskih narodov bomo vodili skupnost 27 evropskih držav.
To zahtevno nalogo sprejemamo z vso resnostjo in dobro
pripravljeni. Razumemo pa jo tudi kot izraz zaupanja in eno
lepših daril vsem nam ob 30. rojstnem dnevu.
Draga Slovenija, ljuba naša domovina, vse najboljše ob
tvojem in našem prazniku. Praznujmo ponosno in
pokončno. Naj domovini v čast zaplapolajo slovenske
zastave, doma in povsod po svetu, kjer bijejo slovenska srca.
Ostanite zdravi in Bog živi Slovenijo.

Janez Janša

Predsednik Vlade Republike Slovenije
in predsednik Slovenske demokratske
stranke

Vprašanje: cesta v
Letenicah

Odgovor Mestne uprave
Kranj

Cesta v Letenicah v smeri
zaselka Kamnjek, kjer nas
živi več kot petdeset prebivalcev, je "sama jama". Bankine so nenasute, voda potoka pa jo je že skoraj odnesla
oz. jo vsak čas bo. Prosimo
za ogled ceste in popravilo,
preden pride do še hujše
škode ali prometne nezgode, v naselje vsak dan vozi
tudi šolski kombi.

Opozorilo smo posredovali
Komunali Kranj, ki je opravila ogled in ocenila, da je
potrebna zamenjava rešetke
in okvirja. Oboje je že naročeno, izdelava bo trajala predvidoma dva tedna, nato pa
bodo takoj opravili menjavo.

Odgovor Mestne uprave
Kranj

Oglasno sporočilo. Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana

"Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so
nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo
dobili povrnjeno in poplačano s stoterimi obrestmi! Naša
domovina je boj in prihodnost; ta domovina je vredna
najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja."

mestom in njegovimi prebivalci, ob 60-letnici našega
edinega tovrstnega laboratorija pa si predvsem želim,
da bi s pomočjo informacijskega centra zagotovili trajnostni finančni okvir za
delovanje in razvoj laboratorija, iz česar izhaja tudi neprofitni poslovni interes promotorja,« pojasnjuje Gregor
Aljančič.

Rekonstrukcija ceste v Letenicah je eden od projektov, ki
jih za letos oziroma za prihodnje leto načrtujemo na
območjih primestnih krajevnih skupnosti. Kdaj točno se
bo začela obnova, žal še ne
moremo napovedati, saj je to
odvisno tudi od odločitve, ali
se bo na relaciji Golnik–Mlaka gradila komunalna infrastruktura oziroma primarni
kanal za odvajanje odpadnih
voda za priklop na CČN
Kranj. Komunala Kranj trenutno izdeluje ekonomsko
študijo upravičenosti, ali graditi novo veliko čistilno napravo na Golniku ali kanalizacijo povezati na CČN Kranj.
Če bo izbrana druga možnost, bi lahko trasa kanala
potekala po državni cesti ali
prek Letenic, to pa bi seveda
vključevalo tudi obnovo tamkajšnje ceste oziroma vsaj v
delu, kjer bi potekal novi
kanal. V nasprotnem se bo
cesta rekonstruirala kot
samostojni projekt, najbolj
uničene dele ceste pa bo
Komunala Kranj v čim krajšem času uredila v okviru
rednega vzdrževanja.

Vprašanje: prerjaveta
rešetka
Rešetka pri izvozu iz garaže
"B" na Ulici Lojzeta Hrovata
v Kranju je povsem "prežrta"
od rje in je zato nevarna za
vse uporabnike garaže in
otroke, ki se spuščajo po
rampi s skiroji ali s kolesom.

Vprašanje: "pump track"
Trstenik
"Pump track" bi si zaslužila
tudi mladina na Trsteniku.
Prostora ob šoli je dovolj,
mladine pa še več.

Odgovor Mestne uprave
Kranj
Vaš predlog bomo evidentirali in uvrstili na seznam
pobud za proračun za obdobje 2022–2023, z njim pa
seznanili tudi vašo krajevno
skupnost.

Vprašanje: širitev
parkirnih mest
Na Planini 3 (Ulica Janka
Puclja) so parkirna mesta
preozka za vozila današnjih
dimenzij. Tudi v pravilniku
o prometni signalizaciji je
navedeno, da je standardna
dimenzija za pravokotna
parkirna mesta 2,5 × 5 metrov.

Odgovor Mestne uprave
Kranj
Če bi želeli vsa parkirna
mesta označiti skladno s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (za pravokotno
parkiranje je res predpisana
dimenzija 2,5 × 5 m), bi to
verjetno pomenilo manjše
skupno število parkirnih
mest, ki pa jih na območju
Planine že tako močno primanjkuje. Po opravljenem
pregledu s Komunalo Kranju smo ugotovili, da znašajo
dimenzije parkirnega mesta
2,35 m × 5 m, vozila pa so
bila v času ogleda vzorno
parkirana na posameznih
parkirnih mestih.
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Občinske novice

Kranj je lahko destinacija za več
kot en dan
Verjamem, da ima Kranj ponudbo, za katero se splača pri nas ostati več kot le en dan, da je Kranj destinacija za alpske počitnice in mestni konec tedna!
Čez dan pohodniške in kolesarske avanture, zvečer uživanje na dogodkih Prešernega poletja.
Klemen Malovrh
Kranj – Konec leta 2019, ki
je bilo za Kranj turistično
uspešno leto, je bila povprečna doba bivanja v naši
destinaciji 1,7 dneva. Zdaj
smo zaradi epidemije v situaciji, ko moramo na Zavodu
za turizem in kulturo Kranj
napeti vse moči, da v destinacijo privabimo obiskovalce. A verjamem, da ima
Kranj ponudbo, za katero se
splača pri nas ostati več kot
le en dan, da je Kranj destinacija za alpske počitnice in
mestni konec tedna!
Naši hoteli in drugi ponudniki prenočitev so odprli
svoja vrata. Gostinci so prilagodili in osvežili ponudbo.
Začelo se je Prešerno poletje
v Kranju. V juliju dobimo
dve novi in zanimivi turistični doživetji: na Kranj in
okolico bo mogoče pogledati
iz višin zvonika cerkve sv.
Kancijana, na posebnem vo-

Klemen Malovrh, direktor ZTKK / Foto: Primož Pičulin

Napovednik dogodkov
Od 1. do 31. julija
Petek, 2. julij
17.30 	Pravljice na dvoriščih – Poletne zgodbe, OKC Krice Krace, Junin
kotiček; Tomšičeva 14
Na vrtu Krice Krace boste v senci nihajočih vej in dehtenju cvetočih rastlin,
prisluhnili zgodbam z neznanih vetrov, ki jih bo pripovedovala Nataša Herlec.
21.00

Predstava: Monologi s kavča, Letno gledališče Khislstein

21.00

Koncert: The Jam:men (Avstrija), Cafe galerija Pungert

Ponedeljek, 5. julij
20.30

Koncert: Gal Gjurin, vrt gradu Khislstein

Sreda, 7. julij
20.00

Koncert: Janez Škof in Čompe, vrt gradu Khislstein

Četrtek, 8. julij
21.00

Kino: Filmski obzornik 80 – Metka, Meki, Vovkov vrt

Petek, 9. julij
11.00	Odprtje razstave Pogled na Madžarsko, ZKDK, Glavni trg 23, pri
vodnjaku
17.30

Pravljice na dvoriščih, vrt gradu Khislstein

21.00

Koncert: Nina Pušlar, Letno gledališče Khislstein

Veselje do življenja in pozitivna sporočila, okrašena z enkratnim glasom,
nepogrešljivim nasmehom ter iskricami v očeh, so rdeča nit 15-letnega niza
uspešnic, ki redno zasedajo vrhove lestvic in Nino Pušlar držijo med najbolj predvajanimi slovenskimi izvajalci.
21.00

Koncert: Tango Appassionato, Cafe galerija Pungert

Torek, 13. julij
20.00

Kviz znanja, vrt gradu Khislstein

Sreda, 14. julij
20.00

Četrtek, 15. julij
Kino: Gagarine, Vovkov vrt

Petek, 16. julij
17.30

Pravljice na dvoriščih, Kabinet Janeza Puharja

21.00

Koncert: Rudi Bučar in Banda, Letno gledališče Khislstein

21.00

Koncert: Nina Virant duo, Cafe galerija Pungert

Torek, 20. julij
20.00 	Irena Cerar s pravljicami iz zamejske Slovenije, vrt gradu Khislstein

Sreda, 21. julij
20.00

Koncert: Avtomobili, vrt gradu Khislstein

Primorska skupina Avtomobili letos praznuje 38 let delovanja in je gotovo
ena najstarejših rockovskih skupin, ki so neprekinjeno delovale vsa leta
obstoja.

Četrtek, 22. julij
21.00

Dr. Andreja Gomboc je astrofizičarka in profesorica za astronomijo na
Univerzi v Novi Gorici. Njeno glavno področje raziskovanja so plimska
raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj, izbruhi sevanja gama in dogodki
gravitacijskih valov. Slovenijo povezuje z mnogimi pomembnimi mednarodnimi astrofizikalnimi sodelovanji.

Kino: Undine, Vovkov vrt

Četrtek, 29. julij
21.00

Kino: Jadralke, Vovkov vrt

Navdihujoč dokumentarec o Tracy Edwards, ki je postala skiperka prve jadrnice z izključno žensko posadko na najbolj ekstremni regati sveta.

Petek, 30. julij
17.30

Pravljice na dvoriščih, Galerija Prešernovih nagrajencev

21.00

Koncert: Ansambel Saša Avsenika, Letno gledališče Khislstein

21.00

Koncert: Karin Sever in Emil Spanyi, Cafe galerija Pungert

Sobota, 31. julij
21.00

Koncert: Blaž Mencinger band, Cafe galerija Pungert

21.00

Koncert: Klapa Kampanel, Letno gledališče Khislstein

Ujemite delček Dalmacije na koncertu Klape Kampanel, ki neguje izvorno
tradicionalno a capella petja in tudi petja ob instrumentalni spremljavi
mandolin in kitar.

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

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem
Vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00

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

Petek, 23. julij
17.30

Pravljice na dvoriščih, ploščad pred Prešernovim gledališčem

8.00

Bolšji sejem, Glavni trg

21.00 	Predstava: Špas teater: Kriza srednjih let,
Letno gledališče Khislstein

20.00

Koncert: Dinamitke, Panorama Stara pošta

21.00

20.30

Koncert: Večer ob ognju s Čedahučiji, vrt gradu Khislstein

Sobota, 10. julij

v Kranjski hiši ter popust pri
obisku Kabineta Janeza Puharja in sobe pobega Carniola.
Prav tako pa vabimo vse obiskovalce koncertnih dogodkov v gradu Khislstein, ki
niso domačini, naj ne hitijo
domov, naj ostanejo v Kranju in naslednji dan izkoristijo za prijetno raziskovanje našega mesta – nočitev v
Kranju prinese 10-odstotni
popust pri nakupu vstopnic.
Za Kranj pravimo, ker ima
bogato vsebino in je obkrožen z zeleno in hribovito
okolico, da je mesto z alpskim mikom in mestnim
šikom. Čez dan pohodniške
in kolesarske avanture, zvečer uživanje na dogodkih
Prešernega poletja. Prav vse
kliče po tem, da domačini
preostale Slovence povabimo v Kranj na kombinacijo
aktivnih alpskih počitnic z
večerno kulturno sprostitvijo v mestnem jedru.

Koncert: Slavko Ivančić, vrt gradu Khislstein

Slavko Ivančić je v svoji dolgoletni karieri prepeval v različnih zasedbah, še
najbolj ga poznamo kot glavni vokal vsem dobro znanih skupin Bazar in
Faraoni.

21.00

denju Cifra-mož, pravem
petzvezdičnem doživetju, pa
spoznati usodno dvojnost
našega mesta in vse njegove
kotičke, ki so povezani s
Prešernom. Življenje je steklo dalje, v našem mestu je
ponovno čutiti mestni vrvež,
prav vsak kranjski ponudnik, ki je na tak ali drugačen način vpet v turizem, pa
se trudi, da bi mesto poleg
domačinov obiskali tudi turisti.
Da bi bila njihova ponudba
še privlačnejša, smo na Zavodu vsem, ki bi v Kranju
vsaj enkrat nočili ali pri nas
uporabili turistične bone,
ponudili nekaj brezplačnih
vodenj: po Kranju, po Rovih
pod starim Kranjem in po
kanjonu reke Kokre. Gostom mesta je na voljo tudi
nekaj drugih ugodnosti:
brezplačen ogled parka
Brdo, brezplačna uporaba
sistema KRsKOLESOM, popusti pri nakupu spominkov

Koncert: Petra Polak in Klemen Smolej trio, Cafe galerija Pungert

Kr' petek je!
Vsak petek ob 15.00 na Glavnem trgu

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00 na Glavnem trgu

Sobota, 24. julij
Nedelja, 11. julij
20.30

Kitarski koncert - David Pavlovits, Pungert

Ponedeljek, 12. julij
21.00

Predstava: Vid Valič: Sex po slovensko, Letno gledališče Khislstein

10.00 	Ulični koncert Koroško poletje na poti s skupino Klarkladl, Glavni
trg 23, pri vodnjaku

Počitniško ustvarjalno druženje

Torek, 27. julij

Stolpove pripovedovalnice

20.00

Vsako soboto ob 10.30 na Pungertu

Znanost na cesti: dr. Andreja Gomboc, vrt gradu Khislstein

Vsak torek in četrtek ob 10.00 v OKC Krice Krace
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Prireditve

Prešerno poletje v Kranju
Tudi to poletje se bodo ulice Kranja napolnile s čarobno energijo koncertov, kulturnih in kulinaričnih užitkov. Ob dolgotrajnem kulturnem zatišju se
Prešernega poletja še toliko bolj veselimo in vas vabimo, da obiščete urbani Kranj in se naužijte toplih večerov, ki poleti trajajo še kakšno uro dlje.
Urša Erjavc
Grad Khislstein bo to poletje
gostil več kot petdeset
dogodkov. Za obzidjem se
bodo odvijali koncerti, predstave, kulturna druženja ob
odkriti besedi ter filmski
večeri pod zvezdami. Prešerno poletje se je že začelo
s filmskim festivalom
KRAFFT. Nadaljevalo pa se
bo s temperamentnimi
večeri v Letnem gledališču
Khislstein, kjer vas letošnje
poletje vabijo Nina Pušlar,
Rudi Bučar in Banda,
Ansambel Saša Avsenika (s
programom Vse najboljše,
Slovenija ob 30-letnici
samostojnosti države), Klapa Kampanel, Hamo & Tribute 2 Love, Vlado Kreslin z
Malimi bogovi, Big foot
mama in Mrfy. Oder Letnega gledališča Khislstein bo
gostil tudi koncert Glasbene
šole Kranj, Etno folk festival
ter predstave Monologi s
kavča, Kriza srednjih let in
Večno samska.
Na Glasbenih večerih pod
grajsko lipo vas letošnje
poletje vsako sredo vabijo
prekaljeni mačkoni slovenske glasbe: Janez Škof in
Čompe, Slavko Ivančić,
Avtomobili, Janez Bončina Benč, Tomaž Štular - Bordo
in Andraž Hribar. Pod lipo
bodo nastopili tudi Gal Gjurin in Čedahuči v sklopu
Tedna mladih. Dogodke bo
spremljala kulinarična
ponudba hrane in vrhunskih vin. Z letošnjim letom
je destinacija Kranj namreč
vstopila v projekt Evropska
gastronomska regija 2021,

V Kranju bo živahno vse dni poletja. / Foto: Mankica Kranjec
ki ga skupaj z različnimi
partnerji vodi Slovenska
turistična organizacija.
Pod lipo na vrtu gradu
Khislstein se bodo odvijali
tudi Torkovi kulturni vdihi,
ki prinašajo literarne večere
in pogovore. Pripravljamo
jih skupaj z Mestno knjižnico Kranj, Prešernovim gledališčem in Gorenjskim
muzejem. Ob četrtkih bo
čas za Filme na Vovkovem
vrtu, kino na prostem, kjer
se boste lahko prepustili
izjemnim filmskim zgodbam. Da vam bo udobneje s
seboj prinesite odejo ali sto-

lček, vstop na torkove pogovore in filme pa je brezplačen.
V odlični glasbi, ki jo podžiga kavarniško vzdušje, boste
lahko uživali v Poletnih petkih na Pungertu. Na oder
bodo stopili Maša s spremljevalnim bandom, The
Jam:men, Tango Appassionato, Nina Virant duo, Petra
Polak in Klemen Smolej
trio, Karin Sever in Emil
Spanyi s prijatelji ter Blaž
Mencinger band. Na Pungert ter v stari Kranj konec
avgusta prihaja znamenit
Jazz Kamp. Gosti odličen

program s slovitimi glasbeniki za ljubitelje džeza od
blizu in daleč.
Tudi Maistrov trg je odlična
kulisa za poletne dogodke. V
intimnem ozračju Kavka
bara bodo svojo ustvarjalnost
in unikatnost predstavile
manjše zasedbe in solisti,
predvsem v akustičnih izvedbah. Nad strehami Kranja v
Panorami stara pošta bodo
za poletne ritme skrbeli
DJ-ji. Nekaj terminov bodo
tematsko obarvali z osvežilnimi poletnimi pijačami.
Tudi KluBar gastropub bo
poleg slastne kulinarike pos-

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

tregel z vrsto zanimivih koncertov. Poletje v Layerjevi
hiši bo kot vedno bogato z
umetniškimi razstavami,
festivali, urbanimi projekti
in prijetnimi večeri na terasi
kavarne.
Na vrhuncu poletja od 29.
do 31. julija bo na ulicah
Kranja potekal Kranfest.

Tokrat z manjšimi, butičnimi dogodki, ki jih pripravljamo skupaj z gostinci in drugimi deležniki iz mestnega
jedra.
Čez poletje bodo v Kranju
tudi Teden mladih, Subart
festival, Državno prvenstvo
v odbojki na mivki, kolesarska dirka Velika nagrada
Kranja in 12-urni tek po ulicah Kranja. Živahen vrvež
mesta dopolnjujejo poletne
dobrote v kranjskih restavracijah. Ne zamudite ulične
tržnice Kr' petek je, in sicer
vsak petek od 16. ure dalje.
Obiščite urbani Kranj v
objemu Alp, pripeljite prijatelje in skupaj poiščite kulturni užitek za vsak večer v
tednu. Ker si želimo, da bi
obiskovalci koncertov tudi
prenočili v Kranju, smo se
na Zavodu za turizem in
kulturo Kranj odločili vsem
gostom, ki bodo prespali v
destinaciji, ponuditi popust
ob nakupu kart za dogodke
na gradu Khislstein. Kako
do ugodnosti in katere dodatne ugodnosti še ponujamo,
najdete na spletni strani
visitkranj.com.
Naj povemo še to, da se
bodo na vseh dogodkih upoštevala priporočila in varnostni ukrepi NIJZ. Za vstop
na dogodke je obvezno
izpolnjevanje enega izmed
pogojev PCT.

Festival razgledov
Gregor Grašič
Kranj – Festival razgledov bo
to poletje v Kranju ob robu
slovenskemu predsedovanju Svetu EU predstavil kulturo sosednjih narodov –
Madžarske, Avstrije, Italije
in Hrvaške. V juliju se bomo
srečali z madžarsko in avstrijsko kulturno dediščino.

Nepozabna Madžarska
Madžarska je ena najstarejših evropskih držav. Njene
znamenitosti, kulturo in
umetnost razkriva razstava
Pogled na Madžarsko, ki jo
v Območnem stičišču kulturnih društev – ZKD Kranj
na ogled postavlja Madžarski kulturni inštitut. Odprtje
razstave bo v petek, 9. julija,
ob 11. uri. V nedeljo, 11. julija, ob 20.30 sledi kitarski
koncert na Pungertu v organizaciji ZKD Kranj, Društva
Pungert, ZTKK in Madžarskega kulturnega inštituta iz
Ljubljane. Predstavil se bo
kitarist in skladatelj Dávid
Pavlovits, eden najboljših
kitaristov svoje generacije,
prejemnik mnogih prestižnih nagrad, med njimi

nagrade Artisjus za ustvarjanje na področju sodobne
glasbe.

Srečanje s Koroško
V Kranj prihaja Koroško
poletje na poti s skupino
Klarkladl (Carinthicher
Sommer unterwegs mit Klakradl). S svojimi predstavami glasbeni ambasadorji
Koroškega poletja ne navdušujejo le na običajnih odrih,
ampak se približajo publiki v
množicah na tržnici, v galerijah, na primestnih vlakih
avstrijske državne železnice,
ki jih popelje tudi v sosednje
države. V Kranju bo Koroško
poletje na poti gostovalo s
svežimi aranžmaji ljudskih
napevov iz alpsko-jadranske
regije, furlanske skladateljice Marie Beatrice Orlando
na besedila Birgit Radeschnig ter Elene Messner. Ulični koncert ZKD Kranj v
sodelovanju s festivalom
Koroško poletje/Carinthisher Sommer iz avstrijske
Koroške, Avstrijskim kulturnim forumom iz Ljubljane
in ZTTK pripravlja v soboto,
24. julija, ob 10. uri na Glavnem trgu 23 (pri vodnjaku).
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Evropska gastronomska regija 2021

Teden restavracij tudi v Kranju
Na kulinaričnem tednu sodelujejo Gostilna Krištof, Gostilna Pr' Matičku in restavracija Brioni, kjer goste razvajajo z lokalnimi dobrotami.
Mina Mokar
Teden restavracij, v katerem
izbrane slovenske restavracije in gostilne pripravijo jedilnike po približno enaki
ceni, ki se tokrat giblje okoli
dvajset evrov, poteka še do
sobote, 27. junija. Med skoraj stotimi restavracijami, ki
sodelujejo pri "okusnem"
tednu, so tri iz Kranja, zato
povzemamo, kaj so za dobrojedce pripravili Gostilna
Krištof, Gostilna Pr' Matičku in restavracija Brioni.

Krištof: lokalno, vrhunsko
Najprej pogled v Gostilno
Krištof, ki ji je Michelin podelil dve laskavi priznanji:
priporočilo krožnik (The
Plate) in zaradi trajnostne
usmerjenosti še zeleno
zvezdico. Kuharskega mojstra Uroša Gorjanca, ki je
doma na drugem koncu
Kranja, smo poklicali v Predoslje. Na vprašanje, kaj je
njihova posebnost letošnjega Tedna restavracij, je povedal: "Gostom bomo skušali pokazati čim bolj lokalno in čim bolj naravno kuhanje. Odlično, pripravljeno

z dušo in veseljem. Vse surovine, ki bodo na krožniku,
so preverjene in za njimi
stojimo."
Pri Krištofu so za Teden restavracij pripravili dva jedilnika, vsak stane 25 evrov. Za
vrhunske krožnike so uporabili sestavine številnih lokalnih dobaviteljev, denimo
meso in mesne izdelke z
Ekološke kmetije Pri Šuštarju (Hotemaže), mleko in
mlečne izdelke Mlekarstva
Podjed (Olševek), moka je iz
mlina Tomaža Novaka (Prebačevo), ribe iz Ribogojnice
Vodomec (Zalog pri Cerkljah), jajca s Kmetije Koprivnikar (Golnik) in zelenjava s Kmetije Pirc Šušteršič (Planjava).

Inovativno Pr' Matičku
V Gostilni Pr' Matičku so se
odločili, da pripravijo en jedilnik, ki stane 21 evrov, pri
čemer gostje lahko izbirajo
med dvema predjedema in
dvema glavnima jedema. Po
pričakovanju je jedilnik, ki
ga je sestavil kuharski mojster Matjaž Erzar, poln presenečenj, med slovenskimi
dobavitelji pa gre omeniti

predvsem brancina iz Ribogojnice Fonda in divjačino
iz Nimroda (Škofja Loka),
nato so tu še zelenjava iz bližnjega vrtnarstva ter druge
lokalno pridelane sestavine.
O tednu, ki med slovenskimi gostinci že desetletje velja za najbolj delavnega v
letu, je Erzar v svojem značilnem slogu dejal: "Pripravili bomo posebno jed, ki je
ne dobiš nikjer drugje – to
so brancinova jajca, nekaj,
česar svet še ni videl."

Na Brionih svetovljansko
Tretja od kranjskih restavracij, ki sodelujejo pri najokusnejšem slovenskem tednu,
so Brioni. Tam je kuharski
mojster Tomaž Polenec za
19 evrov pripravil jedilnik
zanjo in še enega zanj. Zanjo so sestavili glavno jed, ki
se zavrti okoli polenovke,
njemu pa bodo postregli rožnato pečeno govedino angus z maslenim krompirjem in pehtranovo kremo.
Tudi na Brionih, podobno
kot pri Krištofu in še marsikje drugje, prisegajo na
mlečne izdelke iz Mlekarstva Podjed (Olševek), med-

Takoj je bilo na terasi Gostilne Krištof tik pred začetkom Tedna restavracij, ki traja vse do
sobote. / Foto: Mina Mokar
tem ko mikrozelišča v jedro
Kranja prihajajo iz Mikrozelenja Šebenik (Vrhnika).
Uporabljajo še moko z besniške kmetije pr' Krt,
krompir s kmetije Krakovc
(Voglje), zelenjava s Planja-

Nasvet za izlet: Učna pot
Rovnik in slap Šum
Učna pot Rovnik in slap Šum je primerna za poletni izlet, saj večino časa poteka v senci gozdov,
slap Šum pa oddaja osvežujoč hlad.
Eva Pirnat
Čeprav se pot večino časa
vzpenja, ni zahtevna in je
primerna tudi za otroke. Izhodišče krožne, približno tri
kilometre dolge poti na Rov-

Slap Šum

nik je na koncu naselja Nova
vas v Zgornji Besnici. Za tablo, ki označuje konec vasi
Zgornja Besnica, zavijete
levo na makadamsko parkirišče, kjer lahko pustite svoj
avtomobil. S tablami ozna-

čena pot vas bo vodila mimo
številnih kraških pojavov.
Zaradi tega nekateri to območje imenujejo kar Besniški kras.
Najbolj znani jami v bližini
Rovnika sta Bidovčeva lu-

knja in Podskokarjeva jama,
ki sta zavarovani kot naravni
vrednoti državnega pomena. Ogledate si ju lahko le
ob predhodnem dogovoru z
Rekreativno-turističnim
društvom Rokovnači. Pot do
slapa Šum s parkirišča peš
nadaljujete nazaj proti vasi.
Pozorni bodite na informacijsko tablo o slapu, ki stoji
na levi strani ceste in za njo
zavijte ostro navzdol, mimo
hiš. Označena in z ograjo
zavarovana pot se v gozdu
začne strmo spuščati, zato
previdnost in dobra obutev
nista odveč. Na dnu se odpre pogled na 25 metrov visok slap.
Ob slapu po strugi navzgor
poteka utrjena gorska steza,
ki vas pripelje do Rimskih
toplic, o katerih je že v 17.
stoletju pisal Janez Vajkard
Valvasor. V sredini 20. stoletja so na termalnem izviru
zgradili manjša bazena, ki
sta bila priljubljena točka
revmatičnih bolnikov. Danes
so vidni le ostanki bazenov.
Izlet lahko zaključite v gostilni Pr' Jazbcu, kjer se boste
okrepčali z domačo hrano.

ve, testenine, izdelane v
Dorfarjah, s Kranjem tesno
povezano oljčno olje Monte
Rosso in solni cvet Piranskih solin.
Tomaž Polenec je takole
opisal posebnost tokratnega

Tedna restavracij v Brionih:
"Kuhali bomo kozmopolitanske jedi z regionalnim
pridihom. Torej sodobne
jedi, v katere bomo vključili
večinoma lokalne sestavine."

Andrejina potovalna
agencija Mi znamo
Eva Pirnat
V Kranju že enajsto leto
uspešno deluje majhna potovalna agencija za domače
in tuje goste s pristno popotniško energijo. Potovalno
agencijo vodi Andreja Knific, prof. nem. in univ. dipl.
sociol. kult. Andrejo odlikuje vsestranski in aktivni
duh, ki se preliva tudi v Mi
znamo. Poleg državne licence za turistično vodnico je
opravila tudi licenco za lokalno turistično vodnico za
mesta Kranj, Ljubljana, Koper, Izola in Piran, planinsko vodnico in smučarsko
učiteljico. Potovalna agencija izžareva Andrejino ljubezen do Slovenije, narave in
kulture. Svoje goste zato popelje tako po najbolj priljubljenih kot tudi po bolj skritih kotičkih. Ker želi, da ljudje začutijo povezanost s
krajem, ki ga obiščejo, velik
poudarek daje spoznavanju
utripa mesta, energije domačinov in lokalnih specialitet. Andreja pravi, da je
»raznolikost in unikatnost
kraja potrebno spoznati z
vsemi čuti!«. Ker njene misli nikoli ne počivajo, vedno
išče ideje za nove izlete, zelo
pa se razveseli tudi izziva,
da za goste oblikuje edinstveno doživetje, ki ga drugače ni v ponudbi. Kot otrok

Andreja Knific
se je zelo rada udeleževala
poletnih taborov in kolonij,
ki so ji zlezli pod kožo. Zato
ne preseneča, da so se v njihovi poletni ponudbi znašle
tudi 5-dnevne počitnice v
Kranju za otroke. Aktivne
počitnice bodo združevale
učenje nemškega ali angleškega jezika in spoznavanje
kulturnih ter naravnih lepot
Kranja. Skupaj z agencijo je
poskrbela, da se je v Kranj
zaljubil že marsikateri obiskovalec in prepričani smo,
da bo nasmejanih obrazov z
nepozabnimi spomini v prihodnosti še ogromno.

10

Kranjske novice, četrtek, 24. junija 2021

Kultura

Avtoportret za dvajset let
Skupinsko razstavo del članov Likovnega društva Kranj z naslovom Avtoportret 20/21 je spodbudila umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj,
ki ji je razstava ob dvajsetletnici sodelovanja z društvom tudi posvečena.
Igor Kavčič
Kranj – Govora je nekako o
dveh številkah, ko pogled
prevlada besede, pa je pred
nami serija raznolikih avtoportretov, ki so jih na dano
temo ustvarili člani Likovnega društva Kranj. Pobudo je
dala umetnostna zgodovinarka in kuratorka Petra
Vencelj, in sicer ob 20-letnici sodelovanja z osrednjim
kranjskim društvom, v katerem se združujejo likovni
ustvarjalci različnih provinienc in generacij.
"Avtoportret sicer ni tema, ki
bi izginila z likovne scene,
res pa je, da se o njem prav
pogosto ne pogovarjamo,"
ugotavlja Vencljeva, ki je s
pobudo želela predvsem
obuditi ta žanr, hkrati pa jo je
tudi zanimalo, ali se bodo
člani društva odzvali. "Za ta
izziv je nedvomno treba imeti tudi določeno mero poguma," je prepričana sogovornica, ki si z zanimanjem
ogleduje razstavo. "Zdaj, ko

Likovno društvo Kranj se ob skupinskih razstavah pokaže v vsem svojem sijaju. / Foto: Igor Kavčič
si lahko ogledamo to čudovito razstavo, sem zelo zadovoljna, lahko bi rekla nadhvaležna in izjemno presenečena nad dobrim odzivom."

Na razstavi z avtoportreti
namreč sodeluje kar 27
avtorjev, od tega so dela
treh pokojnih članov Melite
Vovk, Vinka Tuška in Izi-

dorja Jalovca prispevali
sorodniki oziroma prijatelji. Polovica vseh sodelujočih je svoje avtoportrete
ustvarila posebej za to raz-

stavo. "Tokrat smo bolj uravnoteženi kot v parlamentu, saj je polovica avtoportretov ženskih, polovica pa
moških," je zadovoljna Pet-

ra Vencelj. Poleg omenjenih na razstavi sodelujejo
še Mitja Bokun, Brut Carniollus, Boleslav Čeru, Boge
Dimovski, Domen Dimovski, Irena Jeras Dimovska,
Nataša Druškovič, Andreja
Eržen, Lojze Kalinšek,
Biserka Komac, Marko
Lukan, Martina Marenčič,
Mira Narobe, Irena Orel,
Miha Perčič, Eva Petrič,
Janez Ravnik, Evelin Sitar,
Nejč Slapar, Tomaž Šebrek,
Lučka Šparovec, Maruša
Štibelj, Klavdij Tutta in
Ladijana Vijay.
Razstava je zelo pisana, tako
kot so raznolike likovne
govorice posameznih avtoric in avtorjev. Ti so ustvarjali tako v klasičnih tehnikah, kot so olje na platnu,
risba s tušem, ogljem, svinčnikom, v različnih vrstah
grafike, kot tudi s sodobnimi mediji, kot so digitalni
print, svetlobni objekt …
Izbor avtoportretov je izjemno kvaliteten, na ogled pa še
do 3. julija.

O nevladnih organizacijah
V Območnem stičišču kulturnih društev ZKD Kranj je na ogled razstava
stripa Kaj so nevladne organizacije? Podelili so priznanja ZKD Kranj.
Igor Kavčič
Kranj – Galerija ZKD pri
vodnjaku na Glavnem trgu
je v teh dneh ubrana na
temo nevladnih organizacij.
Na ogled je namreč razstava
izobraževalno-zabavnega
stripa z naslovom Kaj so
nevladne organizacije? s
simpatičnimi pernatimi
junaki, ki so oživeli s pomočjo akademskega slikarja in
striparja Cirila Horjaka.
Si lahko sploh predstavljamo, kako dolgočasna bi bila
naša življenja brez kulturnih društev, ki ustvarjajo vse
od folklornih nastopov do
mednarodno priznanih

celovečernih filmov? Za
koga bi danes navijali, če ne
bi bilo športnih klubov in
društev, ki spodbujajo svoje
mlade varovance? Kdo bi
nam pomagal v stiski, požarih in ob naravnih nesrečah,
če ne bi bilo gasilskih društev – več kot 1300 jih v Sloveniji skrbi za požarno varnost. Vse to nam Ciril Horjak pojasni v duhovitem
stripu, ki je nastal v produkciji Mirovnega inštituta v
sodelovanju s CNVOS (Centra nevladnih organizacij
Slovenije). Ob odprtju razstave je o pomenu nevladnih
organizacij spregovorila
Nina Arnuš iz Zavoda Tri, ki

deluje v Škofji Loki in hkrati
skrbi tudi za regijsko povezovanje nevladnikov v okviru CNVOS. V kulturnem
programu pa je sodeloval še
citrar Dejan Praprotnik.
Predsednica ZKD Kranj
Mija Aleš je ob tej priložnosti podelila štiri priznanja
ZKD. Za podporo delovanju
in zagotavljanje prepoznavnosti nevladnih organiazacij
v lokalnem okolju so priznanja prejeli dolgoletna vodji
Urada za družbene dejavnosti MO Kranj, Nada Bogataj
Kržan, vodja Območne izpostave JSKD Vladimir Brlek
ter medijski hiši Gorenjski
glas in Radio Kranj.

Ob podelitvi priznanj ZKD: (z leve) Nada Bogataj Kržan, Franci Valjavec (Radio Kranj),
Mija Aleš, Igor Kavčič (Gorenjski glas) ter Nina Arnuš in Anka Pintar iz Zavoda Tri. V
ozadju je citrar Dejan Praprotnik / Foto: Gregor Grašič
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Festival uspel, sledi nadaljevanje
S podelitvijo nagrad najboljšim igralcem se je v nedeljo zvečer zaključil prvi Igralski filmski festival Krafft. Glavna nagrada grand prix Jasni Đuričić za
vlogo Aide v filmu Quo Vadis, Aida?
Igor Kavčič
Kranj – "Ni lahko narediti
dobrega festivala v teh časih.
Izberejo se filmi, organizator pripelje goste, težko pa je
ustvariti dobro umetniško
atmosfero. Kranjskemu festivalu je to uspelo že v prvi

di se je še enkrat poklonil
Kranju in organizatorjem
festivala Krafft z besedami:
"Doma imam polico za nagrade, na eni strani so domače, na drugi tuje. Ta nagrada bo šla med domače,
ker sem se tu tri dni počutil
res doma."

Dan sekcije plesnih ustvarjalcev DSI je minil v
znamenju projekcije kratkih plesnih filmov in
pogovora s strokovnjaki.
izvedbi," je povedal častni
gost festivala in prejemnik
nagrade častno zlato jabolko
igralec, producent, scenarist
in režiser Dragan Bjelogrlić;
da se tam, kjer se zberejo
igralci, vedno zgodi nekaj
dobrega, saj igralci prinašajo dobro energijo. Ob nagra-

Prva edicija Igralskega filmskega festivala Kranj –
Krafft, je s sklepno podelitvijo nagrad zaokrožila novo
kranjsko tradicijo, ki je šele
v nastajanju. Igralske presežke raznolikega tekmovalnega filmskega programa je
ocenjevala tričlanska med-

narodna žirija v sestavi Dragan Bjelogrlić, Markoa Mandič in Bernarda Oman
(predsednica). Nagrado
grand prix (veliko nagrado)
za najboljšo glavno vlogo
oziroma izjemen umetniški
dosežek je prejela Jasna Đuričić za monumentalno vlogo naslovne junakinje v filmu Quo vadis, Aida?, kjer
po besedah žirije film od
prvega do zadnjega kadra
napolni z natančnim in
kompleksnim naborom
emocij, neusahljivim pogumom in energijo ter neomajnim, zaščitniškim materinskim nagonom.
Podeljena so bila tudi tri zlata jabolka za posebne igralske dosežke, in sicer Goranu Bogdanu za nepozabno
vlogo Nikole v filmu Oče, v
katerem se "igralec v lik po-

Povezovalec programa Kranjčan Toni Cahunek je napovedal mednarodno strokovno žirijo,
ki so jo sestavljali Bernarda Oman, Dragan Bjelogrlić in Marko Mandić. / Foto: Tina Dokl

Ob razstavi fotografij Petra Musevskega na vrtu gradu Khislstein (z leve): idejni pobudnik
in vodja festivala Krafft Brane Završan, prva žena Petra Musevskega Ana in sin Nino ter
režiser in Petrov prijatelj Damjan Kozole. / Foto: Igor Kavčič
topi do te mere, da gledalci z
njim čutimo, kako se tako
psihična kot fizična izmučenost korak za korakom počasi naseljujeta v vsako poro
njegovega bitja"; Franzu Rogowskemu za očarljivo vlogo Christopha v filmu Undine, kjer "nenavaden in večplasten lik subtilno gradi
skozi ranljivo fizično prezenco ter lahkotno in intuitivno prepletanje čustvenih
stanj"; ter Nadi Šargin za
presunljivo vlogo Biljane v
filmu Oče, s katero "uspe v
enem samem kadru gledalca pretresti do kosti".
Kot je na zaključni prireditvi
poudarila programska selektorica Ana Šturm, pa je bil
"najlepši del festivala to, da
smo filme spet pripeljali nazaj med ljudi. Ni lepšega,
kot na topel poletni večer

V tekmovalni program festivala je selektorica
Ana Šturm uvrstila devet celovečernih filmov.
sedeti tu, v prijetno napolnjenem letnem kinu in
spremljati publiko, ki v spoštljivi tišini obsedi po koncu
filma Quo vadis, Aida? ali
poslušati prešeren smeh, ki
odmeva v noč ob ogledu komedije Palm Springs."
Festival ima vse reference za
svoje nadaljevanje. Tako
razmišljajo filmski ustvarjalci in je v zaključnem nagovoru razmišljal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec:
"Žal smo na koncu, ampak
vsak konec je nov začetek.
Zdaj vemo, kaj nas čaka prihodnje leto." Ob tem je poimensko naštel ekipo sode-

lavcev, od tistih iz prve do
vseh iz zadnje vrste, ki so
bili zaslužni za izvedbo festivala. Vodja in idejni pobudnik festivala igralec Brane
Završan je poudaril, da gre
za edini zares igralski festival v regiji in si je Kranj zaslužil ta privilegij.
V nadaljevanju večera je k
odličnemu vzdušju dodal še
Magnifico s svojo skupino,
katerega glasba je pustila pečat tudi v filmih našega častnega gosta, Dragana Bjelogrlića. Tako filmska srenja
kot občinstvo sta bila enotnega mnenja, da se prihodnje leto ponovno srečamo.

NOVA ŠKODA
OCTAVIA

Da je dobro vzdušje nalezljivo, je še enkrat znova dokazal
Magnifico z bendom. / Foto: Tina Dokl

AVTOHIŠA VRTAČ, Šuceva ulica 28, Kranj, tel.: 04 270 02 35
Na festivalu so potekali pogovorni večeri: z
igralcema Ivom Barišičem in Draganom
Bjelogrlićem ter z režiserjem Damjanom
Kozoletom o lani umrlem Petru Musevskem.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 0,00038 – 0,00012 g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. 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.

12

Kranjske novice, četrtek, 24. junija 2021

Šport

Navdušeni za namizni tenis
Kranjski namiznoteniški klub B2 center se je z mlado ekipo v svoji prvi sezoni igranja v tretji slovenski namiznoteniški ligi uvrstil v drugo slovensko ligo,
poleg uspehov in druženja ob športu pa odgovorni v klubu poudarjajo tudi sodelovanje v programu NLB Šport mladim.

Kranj – Športniki večkrat
pravijo, da jih je obdobje
covida-19 močno zaznamovalo. "Tudi za nami je težko
obdobje, v katerem smo se,
potem ko smo ostali brez
šolskih prostorov, morali
prilagoditi in si poiskati primeren prostor za vadbo.
Preselili smo namiznoteniške mize in začeli vaditi. S
projektom NLB Šport mladim smo si zelo pomagali
obdržati otroke v športu.
Bilo je težko, a nam je uspelo obdržati skoraj vse otroke,
ki so bili del tega projekta,"
pravi predsednik Namiznoteniškega kluba B2 center
Miodrag Drljača in dodaja,
da je bilo na koncu poleg
šolskih obveznosti še veliko
tekmovanj, ki jim jih prej ni
uspelo odigrati.
"Naša mladina je zdržala do
konca. V šoli so bili uspešni,
na tekmovanjih so dosegali
zelo dobre rezultate. Naj
omenim najboljšega v

Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Navdušeni mladi kranjski namiznoteniški igralci in igralke dosega tudi lepe uspehe.
osemletni zgodovini našega
mladega kluba, in sicer drugo mesto na državnem
prvenstvu za kadetinje v
dvojicah," je ponosen predsednik Drljača.
Prav tako je ponosen na dejstvo, da se jim je lani z mlado ekipo v svoji prvi sezoni
uspelo iz tretje slovenske
namiznoteniške lige kot

prvakom uvrstiti v drugo
slovensko člansko ligo in da
so v izkupičku sezone imeli
dve uvrstitvi na tretje mesto
na državnih tekmovanjih in
kar nekaj uvrstitev med najboljših osem v državi. "Vseeno smo letos dosegli več.
Ostali smo skupaj in skupaj
smo močnejši na prihodnjih
poteh," pravi Miodrag Drlja-

ča in dodaja, da bodo nadaljevali tudi uspešen program
NLB Šport mladim, v katerega vabijo vse mlade. Obenem vabijo vse starejše ljubitelje namiznega tenisa, ki
bi radi igrali, da se priključijo kateri od njihovih vadbenih skupin. Vsi, ki se želite
pridružiti programu NLB
šport mladim ali rekreaciji

za odrasle, jih lahko pokličete po telefonu 041 837 384,
ogledate pa si lahko tudi njihovo FB-stran Namiznoteniški klub B2 center.
"Za naše delovanje je izjemno pomembno odgovorno,
učinkovito in transparentno
delo ob dejstvu, da želimo
pri varovancih vzpodbuditi
pripadnost, ki je več kot potrebna za delovanje kluba. Le
skupaj smo namreč močnejši in le prave ekipe v slogi
najdejo moč. Iz moči pa,
vem, izhajajo zmage, ponosno dvignjeni pokali in sladki
poljubi kolajn … Po drugi
strani pa le močni športniki
hrabro prenašajo poraze,"
pravi predsednik Drljača in
pojasnjuje, da zastavljeni cilji kluba zasledujejo cilj, kako
pri mladih spodbujati zdrav
način življenja. "Zato smo
izjemno veseli, da smo del
projekta NLB Šport mladim,
s katerim delimo isto vizijo:
mlade ljudi izpred televizorjev, računalnikov in telefonov vrniti v naravo, telovad-

nice in na igrišča. Poleg
sponzorske podpore, s katero imamo olajšano delovanje
in hkrati nižje stroške treningov, se znotraj projekta učimo tudi preudarnega ravnanja z denarjem, se vključujemo v aktivacije, s katerimi
skupaj z otroki navijamo za
svoje idole, in smo družbeno
odgovorni. Na letošnji Zlati
lisici smo denimo z NLB, s
pomočjo navijaških vzklikov
naših mladih namiznoteniških igralcev poskrbeli za
navijaško kuliso, s pomočjo
katere so se lisičke počutile
obdane z večtisočglavo množico – točno tako, kot če bi
bili srčni navijači ob progi in
v izteku smučišča. Smučarkam smo na takšen način
vlili dodatne atome moči,
Meti Hrovat pomagali celo
do stopničk, otroci pa so iz
domačih naslonjačev vseeno
spodbujali svoje najljubše
smučarke in ob tem bili slišani. Ker smo le skupaj močnejši," še pravi predsednik
Miodrag Drljača.

Varuh se je uveljavil
Varuh športnikovih pravic Kranjčan Rožle Prezelj je predstavil Letno
poročilo za leto 2020.

Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Letno poročilo je
nekdanji vrhunski atlet
predstavil na novinarski
konferenci, na kateri je bila
prisotna tudi ministrica za
izobraževanje, znanost in
šport prof. dr. Simona Kustec.
Poročilo kaže, da število primerov, ki jih varuh obravnava, skozi leta narašča. V letu
2018, torej v prvem letu
delovanja, je obravnaval 43
primerov, leto kasneje 44, v
letu 2020 pa 56 primerov.
Po njegovem mnenju se je
institut varuha med športniki in športnimi delavci dob-

ro uveljavil. Nanj se največkrat obračajo po elektronski
pošti, posameznikom pa je
na voljo tudi po telefonu.
Rožle Prezelj je v poročilu
leto 2020 opisal kot specifično. "Zaradi svetovne zdravstvene in humanitarne krize, ki jo je povzročil covid-19,
je bilo to zelo posebno leto.
Razsežnost krize se kaže
tudi v prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu. Prav zaradi nenadnosti in nepričakovanih ukrepov so bile pravice športnikovi in strokovnih
delavcev še posebno na udaru in potrebne skrbnega
nadzora nad njihovim zagotavljanjem, varovanjem in

Varuh pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu je
nekdanji vrhunski atlet Rožle Prezelj, ki se je po karieri
posvetil trenerskemu delu. Njegova varovanka je tudi
odlična skakalka v višino Lia Apostolovski (levo).

nadzorom," je v poročilu
med drugim pojasnil Prezelj. Največ obravnavanih
primerov se je nanašalo
prav na vprašanja, povezana
z epidemijo covida-19, in na
34. člen Zakona o športu, ki
govori o prostih prestopih
športnikov. "Klasificirati je
mogoče tri osnovne oblike
pomoči oziroma vrste postopkov. Prva vključuje seznanitev športnikov in strokovnih delavcev s pravnimi
podlagami in vsebino njihovih pravic ter svetovanje,
povezano s konkretnim
vprašanjem. Druga oblika je
pridobivanje informacij o
primerih, zaradi katerih so
se športniki ali strokovni
delavci obrnili po pomoč.
Tretja oblika pa je nudenje
pomoči pri reševanju posameznih primerov oziroma
sporov," pravi Prezelj.
Kot poudarja, si bo kot varuh
tudi v prihodnje prizadeval
za razvoj "čistega športnega
okolja", ki bo omogočilo razvoj športa v Republiki Sloveniji ter tako pripomoglo k
ohranjanju in promociji
pozitivnih vrednot, ki jih
šport predstavlja v slovenski
družbi. "Prav čisto športno
okolje je eden ključnih elementov za ohranjanje konkurenčnosti slovenskega
športa in uspešnosti slovenskih športnikov in športnic v
svetu," zaključuje varuh
športnikovih pravic.

BREZPLAČNO TESTIRANJE NA ZBORNICI
Na OOZ Kranj poteka brezplačno testiranje za člane zbornice in njihove
zaposlene. S seboj prinesete osebni dokument in zdravstveno kartico.
PRIJAVE SO NUJNE – vsak teden znova na info@oozkranj.com. Testiranje
poteka VSAK TOREK od 10. ure do 11.30.
Pisnega potrdila ne dobite, prejmete le SMS sporočilo z rezultatom.
JESENSKA ŠOLA RAČUNOVODSTVA
V septembru 2021 bo naslednji termin ŠOLE RAČUNOVODSTVA, ki obsega
100 ur in vas odlično pripravi na NPK računovodja.
Za nami je že vrsto let uspešnega izvajanja tega programa, ki je primeren
za vse, začetnike in že malo »izpiljene«.
Predava ga. Urška Trobej, strokovnjakinja na področju računovodstva z
licenco preverjanja NPK.
Izobraževanje se izvaja 2 x tedensko od 15.30 do 18. ure. Skupina šteje min
5 in največ 8 udeležencev.
Prijavite se lahko na telefon 04 2818 310 ali na info@oozkranj.com.
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE
V stavbi Podjetniškega centra Kranj se oddajajo poslovni prostori v 1. nadstropju. Odda se lahko skupaj 3 pisarne v izmeri 60 m2 (povezano) ali dve
pisarni povezano ali posamezno po 20 m2. Imate možnost najema parkirnega mesta v garaži za vsako enoto posebej. Več informacij na telefon 04
2818 310 ali info@oozkranj.com.

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

Maja Bertoncelj

13

Kranjske novice, četrtek, 24. junija 2021

Šport

Kolesarski praznik bo

AVK TRIGLAV TUDI POLETI
VPISUJE V VATERPOLO
V juliju nadaljujemo z vpisom v naš klub. Še vedno
vabimo vse mlade nadobudneže, da se nam pridružijo na kranjskem bazenu. Vpisujemo tako deklice kot dečke. Predpogoj za vpis v skupini C in D
je predznanje plavanja, saj tu otroci že spoznavajo
posebne tehnike, značilne za naš šport in vadijo
le v olimpijskem bazenu. Vabimo tudi k vpisu najmlajših v vaterpolsko šolo, kjer se v malem bazenu
učimo osnov plavanja in gibanja v vodi. Upamo,
da bomo z vami tudi poleti, tako da spremljajte
našo spletno stran, kjer bomo objavljali vse informacije o poteku treningov čez poletje.

Kranj bo 24. in 25. julija v znamenju kolesarstva. Kriterijski dirki bo sledila Velika nagrada Kranja –
Memorial Filipa Majcna. Znova se obeta močna mednarodna konkurenca. Na domači dirki si uspeha
želijo tudi v vrstah organizatorjev – Kolesarskega kluba Kranj.
Maja Bertoncelj

bo 24. julija s kriterijem in
nočnim kriterijem za vse kategorije, ki bo štel tudi za
državno prvenstvo v kriteriju za mladinske in članske
kategorije. Dan kasneje bo
klasična dirka za 53. VN Kranja – Memorial Filipa Majcna (UCI 1.2). Kolesarji bodo
vozili 13 krogov, skupaj 157
kilometrov. Na startu bo 29
ekip s po šestimi kolesarji.

Kranj – Tudi letos bo v Kranju potekal kolesarski praznik, in sicer 24. in 25. julija.

Veliko zanimanje za dirko
Več o tem je povedal Matjaž
Zevnik, direktor Kolesarskega kluba Kranj: "Začelo se

Zanimanje za našo dirko je
bilo veliko. Interes je izkazalo kar štirideset ekip, tako da
smo jih nekaj morali zavrniti. Dirka bo tako polno zasedena. Upam, da bo situacija
glede covida-19 v redu, da
ne bo kakšnih odpovedi.
Imamo pa nekaj ekip v rezervi, če bi do tega prišlo. Na
startu bodo kar močne ekipe, tudi vse slovenske. Vsekakor se obeta zanimiv kolesarski konec tedna." Ta ima
v Kranju že res dolgo tradicijo. Velika nagrada Kranja –
Memorial Filipa Majcna je
najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka, ki
poteka pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Do
dirke je še mesec dni, kot pa
pojasnjuje Zevnik, imajo večino stvari že urejenih. "Seveda je še veliko podrobnosti, a glavne stvari so urejene, tudi kar se tiče finančne
slike. Nekaj skrbi je zaradi
covida-19, a že lani smo s
protokolom dirko uspešno
izpeljali."

Foto: arhiv KK Kranj

Visoki rezultatski cilji

Erazem Valjavec se je izkazal tudi na državnem prvenstvu v
Kopru. Med mlajšimi mladinci je postal državni prvak v
kronometru, na cestni dirki pa je bil drugi.

Oba dneva si v Kolesarskem
klubu Kranj želijo tudi čim
boljšega nastopa njihovih
kolesarjev. "Organizacija
dirke in dobri rezultati na
njej so vedno eden največjih
ciljev kluba v sezoni, poleg
državnih prvenstev in drugih velikih tekmovanj, na

katerih nastopajo naši kolesarji. Po državnem prvenstvu se bomo s člansko ekipo malo umaknili, pred Kranjem pa vozimo še dve dirki
v Italiji. Vsekakor z optimizmom in največjimi pričakovanji pričakujemo kolesarski konec tedna v Kranju,"
še pravi Zevnik in hkrati
dodaja, da imajo v letošnji
sezoni kar veliko težav s poškodbami, da pa je razveseljiva novica, da Jaka Primožič, ki je padel na dirki Po
Sloveniji, ni huje poškodovan in že začenja trenirati,
po poškodbi se vrača tudi
Bine Lotrič.

Ponovno je nazaj vaterpolo šola, pridruži
se nam tudi ti
Veseli smo, da se je kljub dolgemu premoru večina otrok
vrnila na bazen, upamo pa tudi na nove člane in članice,
ki se nam bi želeli pridružiti. Vabljeni, da se nam pridružite vsak torek in četrtek med 16. in 17. uro na Pokritem
olimpijskem bazenu v Kranju. Vadba bo potekala še julija,
avgusta pa vaterpolo šola odhaja na počitnice.
Člani državni podprvaki

Uspešni na državnem
prvenstvu

Člansko moštvo se je, po polfinalnem uspehu proti Kopru,
v finalu nato pomerilo z moštvom Calcit Kamnik. Na štirih
napetih finalnih srečanjih so naši fantje, ob eni zmagi, nasprotniku morali priznati premoč trikrat in v državnem prvenstvu končali na drugem mestu. Ekipa se sedaj že obrača k novi sezoni in temu, da naslov v letu 2022 ponovno
pripelje v Kranj. Najprej seveda sledi nekaj poletnega premora, nato pa priprave na novo tekmovalno obdobje.

Pretekli konec tedna so tekmovali na državnem prvenstvu v Kopru. V vožnji na
čas je Nik Čemažar v konkurenci mlajših članov osvojil
drugo mesto, znova pa se je
izkazal tudi Erazem Valjavec. V vožnji na čas je med
mlajšimi mladinci postal državni prvak, na cestni dirki
pa je bil drugi – in to v svojem prvem letu v tej kategoriji. Mlajše kategorije so se
ta mesec za naslove državnih prvakov v cestni vožnji
pomerile v Gabrju na Dolenjskem. Naslova državnega prvaka se je med dečki B
veselil Bor Nograšek.

Mladinci in kadeti prvaki, mlajši dečki podprvaki

Kranjčana na največji dirki

Začela se je sezona v mlajših kategorijah, ki poteka po
spremenjenem formatu, zgolj s turnirji, ki odločajo o naslovih državnih prvakov. V preteklih vikendih smo spremljali zaključke v kategorijah U19, U17 in U13. Starejši
dve ekipi sta suvereno osvojili naslov državnih prvakov,
mladi upi pa so se dobro borili in na koncu prišli do srebra. Dečki (U15) in malčki (U12) so igrali pretekli konec
tedna, a smo že prej morali oddati gradivo, tako da njihove rezultate najdete na naši spletni strani.

Matej Mohorič in Luka Mezgec bosta v soboto na startu Dirke po Franciji, največje etapne kolesarske
dirke na svetu, na kateri bo zmago branil Tadej Pogačar.
drugič postal državni prvak.
Prvič mu je to uspelo leta
2018. "Zame je to pomembna zmaga. Hvala mojima
kolegoma iz ekipe za podporo. Ponosen sem, da bom
odslej lahko vozil v dresu
državnega prvaka," je po
prestižni zmagi v Kopru za
spletno stran ekipe med
drugim povedal Mohorič.
Na prvenstvu so nastopili

Luka Mezgec

Jan Polanc / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V soboto se bo s prvo
etapo začela kolesarska Dirka po Franciji. Na tej največji etapni dirki na svetu
bodo letos nastopili štirje
Slovenci: Tadej Pogačar
(UAE Team Emirates) in
Primož Roglič (Jumbo-Visma), lanska prvi in drugi,
ter Kranjčana Matej Moho-

rič (Bahrain Victorious) in
Luka Mezgec (BikeExchange).
Oba sta v zadnjem obdobju
pokazala dobro pripravljenost. Mohorič je osvojil rdečo majico za najboljšega po
točkah na dirki Po Sloveniji,
na kateri je osvojil skupno
sedmo mesto, pretekli konec tedna pa je na državnem
prvenstvu v cestni vožnji

Matej Mohorič

vsi naši najboljši kolesarji z
izjemo Rogliča.
Mezgec je dobil kriterij za
Pokal Tadeja Pogačarja in
VN Plastike Virant v Komendi, državno cestno prvenstvo pa je končal na tretjem mestu. Oba nastopa sta
bila zanj dober test pripravljenosti po dvomesečni odsotnosti s tekmovanj. Vmes
je prebolel covid-19 in bil na
daljših višinskih pripravah.
Tako na dirki Po Sloveniji
kot na državnem prvenstvu
se je izkazal še en Kranjčan
– Jan Polanc (UAE Team
Emirates). Po Sloveniji je bil
skupno deveti, na državnem
prvenstvu pa podprvak tako
v vožnji na čas kot na cestni
dirki. Vlogo Pogačarjevega
pomočnika je odlično opravljal že na lanski francoski
pentlji in tudi na drugih dirkah.
Tour de France se bo z 21.
etapo zaključil 18. julija v
Parizu.

Reprezentanca dečkov brez EP, kadeti med
24. in 27. 6. v Mariboru
Reprezentanca U15, je v konkurenci Malte in Francije
ostala brez nastopa na evropskem prvenstvu. Naš klub je
zastopala četverica igralcev – David Laketić, Nace Štromajer, Bor Udovč in Nikola Lukić, ter pomočnik trenerja
Tadej Peranovič. Reprezentanca U17 pa ravno v tem trenutku nastopa v Mariboru. Kadeti se merijo z Rusi, Romuni, Britanci in Avstrijci. Triglav v vodi zastopajo Jaša Lah,
Aleksander Paunović, Jure Zupanc, Nejc Osel in Nikola
Rajlić, v štabu pa sta Jaka Mikoletič in Jan Justin.
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Zanimivosti

Počitnice v Kranju
Tudi letošnje poletje bo Mestna občina Kranj sofinancirala počitniške dejavnosti za otroke od šestega
do dvanajstega leta. Za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij so omogočili brezplačne aktivnosti.
Simon Šubic
Kranj – Mestna občina Kranj
tudi letos sofinancira počitniške aktivnosti, ki jih bo koordinirala Ljudska univerza
Kranj (LUK), v štirih različnih terminih pa jih bodo izvajali tudi na osnovni šoli na
Orehku in v Predosljah. Otroke je možno prijaviti od 7.
junija dalje na spletni strani
LUK.
Na letošnjih počitniških
aktivnostih se bodo otroci v
družbi vrstnikov zabavali na
ustvarjalnih, kulinaričnih,
športnih in filmskih delavnicah, v družabnih igrah, na
poučnih uricah in počeli še

marsikaj zanimivega. Počitniški program je namenjen
otrokom, starim med šest in
dvanajst let, izvajal pa se bo
od 8. do 16. ure v naslednjih
terminih: 28. junij–2. julij,
5.–9. julij, 16.–20. avgust in
23.–27. avgust. Prispevek
staršev bo petdeset evrov za
en teden za enega otroka,
cena vključuje tudi kosilo.
Na vseh lokacijah bodo na
dan sprejeli največ 15 otrok,
prijava pa je zavezujoča:
otrok uporabi počitniški
dan, četudi se ga ne udeleži.
Sprejemali bodo le popolnoma zdrave otroke, ob tem pa
poskrbeli za izvajanje vseh
drugih ukrepov. Podrobne

informacije so objavljene na
spletni strani LUK.
V okviru projekta VGC
Gorenjske bodo v medgeneracijskem centru celotno
poletje izvajali tudi brezplačne počitniške aktivnosti za
otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. Aktivnosti
so namenjene otrokom, starih od šest do dvanajst let,
izvajale se bodo od 8. do 16.
ure in ne vključujejo kosila.
Med 12. in 12.30 je na voljo
možnost toplega obroka (za
ceno 5,20 evra). Na voljo so
enotedenski termini od 28.
junija do 27. avgusta. Več
informacij je objavljenih na
spletni strani LUK.

Škrlovec – dnevni center za
mlade in družine pa pripravlja prvi del poletnega počitniškega programa od 28.
junija do 9. julija. Počitniške aktivnosti bodo v večji
meri namenjene že vključenim uporabnikom, ob morebitnih prostih mestih pa
tudi drugim. Dejavnosti se
bodo večinoma odvijale v
dopoldanskem času oziroma ves dan (odvisno od aktivnosti), za uporabnike pa
bodo brezplačne. Drugi del
poletnih počitnic je predviden v zadnjih dveh tednih
avgusta. Aktualne informacije bodo na voljo na spletni
strani centra Škrlovec.

Torta velikanka za
štirideset let šole
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj je v letošnjem
šolskem letu praznovala štirideseti jubilej.
Maša Likosar
Kranj – Štirideseti jubilej so
na OŠ Jakoba Aljaža Kranj
praznovali sredi junija. Ob
tej priložnosti so pripravili
kratek dokumentarni film o
zgodovini šole in zbornik, ki
vključuje prispevke nekdanjih in aktualnih učiteljev,
ravnateljev in učencev. Dan
praznovanja so preživeli ob
različnih dejavnostih, pogostili so se s tradicionalnim
slovenskim zajtrkom in tor-

to velikanko. Na igrišču
pred šolo so zapeli sedaj že
nekdanjo šolsko himno
Aljažkovo pesem, ta dan so
namreč izmed treh predlogov izbirali novo. "Naši
učenci dosegajo odlične
uspehe in osvajajo priznanja, a kar je ključno, na šoli se
dobro počutijo in jo ob koncu šolanja zapustijo z lepimi
spomini in koristnim znanjem za prihodnosti," je
povedala Maja Pajntar,
pomočnica ravnatelja.

Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor
se je potrebno predhodno prijaviti.

»Nikoli ni prepozno, da postaneš tisto, kar bi lahko bil.«
George Eliot

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER
GORENJSKE V KRANJU
V mesecu juliju vse aktivnosti v LUK - medgeneracijskem
centru potekajo V ŽIVO.
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete
aktivnost, na katero se prijavljate, svoje ime, priimek,
telefonsko številko in e-naslov na: mck-prijava@luniverza.si
ali pokličete na 04 280 48 25
 VSAKA SREDA ob 16.00 uri
ŠAH - Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.
 VSAK PETEK ob 17. uri
DRUŽABNI VEČER - TAROK - Vabljeni na druženje ob igri
taroka.
 VSAK PETEK ob 18. uri
MAGIC - družabna igra
 VSAK PETEK ob 17.30. uri
LJUDSKO PETJE

Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

 ČETRTEK, 1. 7. 2021 ob 17. uri
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE - Zaupanje vase in samozavest
	Na tokratnem predavanju se bomo učili, kaj je zaupanje
vase in kako ga okrepiti. Spoznali bomo nekaj zakonitosti,
ki jih je koristno poznati in se naučili nekaj tehnik za
samopomoč. Na koncu bo izvedena vodena meditacija za
prebuditev naravne samozavesti.
 ČETRTEK, 1. 7. 2021 ob 19.15 uri
SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA
	Skupinski pogovori način osebnostne rasti skozi skupinske
pogovore v skupini do 10 oseb. Udeleženci lahko preko
skupinske dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo
(do 10 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.

 TOREK, 6. 7. 2021 ob 18. uri
SPREHOD DO BOBOVŠKIH JEZER
	Zbor je 6. 7. 2021 ob 18.00 uri pred Kulturnim domom na
Kokrici. V rondoju na Kokrici nas pozdravlja kip mamuta, ki
nas spominja na to, da so v Čukovem bajerju nekoč kopali
glino in tam našli okostje mamuta in razne druge fosile.
Pridružite se nam. Zanimivo bo.
 SREDA, 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7. 2021 ob 10.00
	
DELAVNICA/TEČAJ MASAŽE DOJENČKOV po mednarodno priznanem programu IAIM - 5 SREČANJ
	Naučili se boste blagodejne masaže celotnega dojenčkovega
telesa, komunikacije, ter spoznali moč dotika, kar bo
pripomoglo k boljšemu povezovanju z dojenčkom.
	Masaža pomaga pri sprostitvi, prebavnih težavah, krčih,
izboljšanju imunskega sistema ter omogoča dojenčku
razviti boljšo samozavest in samopodobo.
	Tečaj masaže dojenčkov je varen prostor, kjer se upošteva
dojenčkove potrebe ( lahko ga boste previli, nahranili,
uspavali..) ter priložnost za starše, da si izmenjajo svoje
izkušnje.
Število je omejeno. Prijave obvezne.
 ČETRTEK, 15. 7. 2021 ob 18.30 uri
OM Chating - je več tisoš let stara skupinska tehnika
zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje zvoka OM
v krog razorejene skupine ljudi ustvari močno energetsko
valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico. Za delavnico
ni potrebno nobeno predznanje.
 V
 abljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK medgeneracijski center vsak dan med 8.00 in 20.00 uro
- obvezna predhodna prijava

V rojstnodnevno torto velikanko je zarezala Maja Pajntar,
pomočnica ravnatelja. / Foto: Primož Pičulin

Štorklje medijske zvezde
Simon Demšar
Predoslje – Na strehi OŠ
Predoslje s krajšimi presledki že pet let prebiva par štorkelj z mladiči. Postale so
prave male zvezdnice, saj je
o njih poročalo že več medijev. Največji zagon prepoznavnosti je prinesla odločitev šole, da izkoristi ponudbo opremljevalca videonadzornih sistemov in štorklje
začne spremljati 24 ur na
dan, povezavo pa objavi na
YouTubu – v iskalnik vpišite
»gnezdenje štorkelj«.
V šolski avli so postavili
velik zaslon, kjer poteka
»neposredni televizijski prenos« dogajanja iz gnezda, ki
si ga z zanimanjem ogledujejo tako otroci iz vrtca kot
odrasli (na sliki). Prisotnost
štorkelj so obeležili tudi
učenci drugega razreda pod
vodstvom Jerneja Jemca,
učitelja podaljšanega bivanja, sicer pa likovnika. Izdelali so veliko sliko z motivom

V času poletnih počitnic bo prostore LUK - medgeneracijskega
centra poživel smeh in vrišč otrok. Veseli nas, da lahko tudi
letos otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo
brezplačno počitniško varstvo. Mesta brezplačnih počitniških
aktivnosti so bila hitro zasedena in verjamemo, da bomo
marsikateremu otroku polepšali počitniški čas s kakovostnim
programom in zanimivimi aktivnostmi.
Foto: OŠ Predoslje

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

 PETEK, 2. 7. in 9. 7. 2021 OB 9.30 uri
	
ZADIHAJMO VADBE »v VAJI vaj«: Zadihajmo skupaj.
Vadbe so protistresne in pomlajevalne, ker poskrbijo, da se
razbremenite čustvenih navlak in da dobivate po krvi spet
optimalnejši pretok kisika. Ob rednem izvajanju dosežemo
več zdravilne globinske sprostitve in pristnejši stik samega
s seboj.

štorklje, ki leti proti soncu,
in jo obesili v šolsko avlo.
V okolici OŠ Predoslje so
par štorkelj prvič opazili leta
2016, naslednje leto sta
zgradili gnezdo. Spomladi
2019 je parček vzredil prva
mladiča, lani pa kar štiri.
Takrat so mlade štorklje
prvič tudi obročkali. Letošnjo pomlad se je po vsej verjetnosti isti par štorkelj odločil vzrediti novo leglo.
Tokrat so se na šoli odločili,
da jih bodo začeli resneje
spremljati in proučevati.
Podjetje Geutebruck Adria
je posodilo snemalno napravo in kamero, s katero lahko
pokukamo v gnezdo. Učenec Bor Kristan bo izdelal
raziskovalno nalogo o vzreji
mladih štorkelj, pri tem pa
ga bosta usmerjali učiteljici
mentorici Lea Štajer in Petra Špiček, strokovno pomoč
pa mu nudijo tudi v Društvu
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Prirodoslovnem muzeju.
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Zanimivosti

S ponosom povedala,
da praznuje sto let
Zofija Červ iz Kranja je 8. junija praznovala stoti rojstni dan. Župan Matjaž Rakovec ji je ob tej
priložnosti izročil častno listino Mestne občine Kranj.
Maša Likosar

Zofija Červ je 8. junija praznovala sto let. / Foto: Maša Likosar

Kranj – Zofija Červ, po domače Červova mama, se je iz
rodnega Logatca naprej preselila na Jezersko, zatem pa v
Kranj, kjer živi že približno
štirideset let. Na Gorenjsko
je prišla zaradi dela, pred
upokojitvijo je 18 let delala v
Iskri. Že vrsto let je vdova,
imela je pet otrok, od tega je
eden žal umrl. Ko smo jo
vprašali, koliko ima vnukov,
ob naštevanju njihovih imen
pove, da jih je devet. "Za
pravnuke pa ne vem, ker jih
je preveč," je pojasnila.
Gospa, znana kot Zofka, je
pri svojih zavidljivih stotih
letih še vedno čila in izredno
zgovorna, le slabše sliši in
težje hodi. Vedno je živela
skromno, rada je šivala, brala, pletla, se vračala v rodni
Logatec k sorodnikom in skr-

bela za rože. "Ko sem bila
stara 16 let, sem se priučila
šivanja in si z iglo in sukancem služila denar," je dejala.
Zadnji dve leti, odkar si je
zlomila kolk, zanjo skrbi
vnuk Robert Sauer, ki je dejal, da takih, kot je babica, "ne
delajo več". Dneve preživlja v
družbi sosedov in prijateljev,
med katerimi velja za izredno družabno in dobrosrčno
osebo. Domače se počuti tudi
v kuhinji, kjer za najbližje
speče okusno pecivo.
Sorodniki so ji ob rojstnem
dnevu pripravili praznovanje
z družinskim kosilom, obiskali so jo prijatelji, jo obdarili s cvetjem in sladkimi dobrotami, manjkala ni niti
torta. "Danes praznujem sto
let," je večkrat s ponosom poudarila ob našem obisku in

Stoletnica Zofija Červ v družbi kranjskega župana Matjaža Rakovca in predsednice Sveta
Krajevne skupnosti Huje Sonje Mašić / Foto: Maša Likosar

skromno dejala, da si pri teh
letih želi le zdravja. "V življenju se mi je veliko dogodilo,
a žal sem že veliko tega pozabila. Vesela sem, da lahko še
kaj naredim in povem, le bolj
naglas se je treba pogovarjati
z mano, ker me zapušča
sluh," je v smehu povedala
slavljenka, vnuk Robert pa je
ob tem dodal: "Želimo si, da
bi bila babica srečna, zadovoljna in še vrsto let med
nami."
Stoletnico je z obiskom, cvetjem in čestitkami počastil
tudi kranjski župan Matjaž
Rakovec in ji izročil častno
listino Mestne občine Kranj.
Praznovanja se je udeležila
še predsednica Sveta Krajevne skupnosti Huje Sonja
Mašić in gospo Červ obdarila z bonom za nakup copat.

Požarna vaja v Kranju
Simon Šubic
Kranj – Minulo soboto je v
Kranju potekala požarna
vaja, ki so jo organizirali
Krajevna skupnost Bratov
Smuk, družba Domplan, Civilna zaščita Mestne občine
Kranj (MOK) in Gasilsko reševalna služba (GARS)
Kranj skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Njen
namen je bil ozavestiti in
informirati krajane, prebivalce blokovskega naselja, o
ravnanju v primeru požara
in identificirati pomanjkljivosti požarne varnosti večstanovanjskih stavb. Obenem so javnosti predstavili
tudi novo gasilsko avtolestev, ki so jo kranjski poklic-

ni gasilci prejeli lansko jesen. Devetsto evrov vredno
investicijo so financirali požarni sklad, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo
(350.000 evrov), MOK
(332.640 evrov) ter občine
Jezersko, Naklo, Preddvor,
Šenčur, Škofja Loka in Tržič
(skupaj 217.360 evrov).
Prva vaja je potekala v večstanovanjskem objektu na
Ulici Tuga Vidmarja na Planini, gasilci pa so z njo med
drugim preverjali intervencijske poti in postopke evakuacije. Predpostavka je
bila, da je zagorelo v enem
od stanovanj, prihod na kraj
dogodka pa je onemogočalo
osebno vozilo, parkirano na
intervencijski poti. S tem so

po besedah poveljnika
GARS Kranj Andraža Šifrerja želeli prikazati, da se zaradi zasedenosti intervncijskih poti podaljšuje reakcijski čas gasilcev.
Druga vaja, ki si jo je ogledal
tudi minister za obrambo
Matej Tonin, je potekala v
Prešernovem gledališču v
starem mestnem jedru. Zaradi požara so ostale osebe
ujete na ravnem delu strehe
nad vhodom v gledališče in
v samem gledališču. Prikazali so tudi reševanje z razgledne ploščadi na zvoniku
kranjske cerkve. Gasilci so
vodo zagotovili iz dveh različnih virov – iz reke Kokre
in iz požarnega bazena na
Glavnem trgu.

Prenovljena

Nissan Micra N-Sport
ŽE ZA 149 €/MESEC*
BON OB FINANCIRANJU*
5 LET JAMSTVA*

Kombinirana poraba goriva: 6,5–5,4 l/100 km. Emisije CO2: 146–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0295–0,0335 g/km. Emisije
trdnih delcev: 0,00020 g/km. Št. delcev (x1011): 0,02–1,67. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno
usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Informativni izračun je narejen na dan 29. 3. 2021 za Nissan MICRA 1.0 N-SPORT s kovinsko barvo. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 15.880,00
€. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 9.717,39 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in polog v višini
6.162,61 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.283,58 €, od tega znašata
zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 194,35 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje
za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem
financiranja 24 mesecev. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 300 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija
velja do 30. 6. 2021 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne
odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike so simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Foto: Primož Pičulin

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Na obeh vajah je sodelovalo več kot 140 prostovoljnih in poklicnih gasilcev.
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V Globus po knjige

Okrepila odnose držav

V torek bo minilo deset let, odkar so v nekdanjem Globusu svečano odprli
Mestno knjižnico Kranj. Že ves junij nam v Hiši razgledov vsak torek
odprejo kakšen nov razgled.

Predsednik Slovenije Borut Pahor in portugalski predsednik Marcelo Rebelo
de Sousa sta v Kranju na Glavnem trgu odkrila klop prijateljstva.

Igor Kavčič
Kranj – Najprej so prvi torek
odprli Nagradni Knjižnično
Globusalni 3D kviz, s katerim nam širijo razgled v
drobovje knjižnice. Naslednji torek so se knjižničarji
mudili v Domu upokojencev, kjer so stanovalce razveselili z majhnimi pozornostmi in tistim, ki še niso člani, ponudili letno članstvo.
Na vratih knjižnice pa so
označili, da je v knjižnici

odslej tudi demenci prijazna
točka. Tretji torek so obiskali kranjsko porodnišnico in
novorojenčkom izročili pismo, v katerem staršem sporočajo, kako pomembno je
branje, in jih hkrati vabijo v
knjižnico. Po mestu se je
sprehajal Modri pes in otrokom delil balone. Osrednji
dogodek praznovanja desetletnice je bil ta torek, ko so
odprli priložnostne razstave
v Galeriji na mestu pred
knjižnico, zanimivo razsta-

vo tudi nenavadnih predmetov pa so postavili tudi v pritličju knjižnice. Prihodnji
torek pa bodo posvetili zaposlenim knjižnice, v knjižnico pa bodo obiskovalce
povabili, da v svečano knjigo, ki bo replika Dalmatinove Biblije, zapišejo svoja
sporočila in ideje ter želje za
prihodnost knjižnice. Vsak,
ki bo prestopil prag knjižnice v Globusu, bo prejel tudi
sladko darilo. Zato, ker je
knjižnica Hiša razgledov.

Modri pes je med kranjskimi otroki nedvomno najbolj priljubljen pes na svetu. Ker je
prijazen, zabaven, predvsem pa, ker zna tudi brati. / Foto: MKK

Maša Likosar
Kranj – Predsednik republike Borut Pahor je junija v
okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU gostil Marcela
Rebela de Souso, predsednika Portugalske, trenutno
predsedujoče države. Ob
obisku Kranja sta se v družbi župana Mestne občine
Kranj (MOK) Matjaža Rakovca in podžupana Janeza
Černeta sprehodila po starem mestnem jedru do Glavnega trga, kjer jih je s ple-

som pozdravila Folklorna
skupina Iskraemeco Kranj.
Pred Prešernovim gledališčem Kranj sta nato predsednika odkrila klop prijateljstva.
Gre za posebni del programa,
ki se je uveljavil ob uradnih
obiskih tujih državnikov pri
predsedniku republike in
predstavlja trajen spomin ter
krepitev odnosov med dvema
državama. Klopi prijateljstva,
ki jih je po Sloveniji postavljenih več kot dvajset, v simbolnem pomenu spodbujajo k
razmisleku o vrednotah, kot

so prijateljstvo, medsebojno
spoštovanje in mir.
Klop prijateljstva v Kranju
se razlikuje od predhodnic,
saj je edina, ki se ponaša z
verzom, in sicer Simona
Jenka, slovenskega pesnika
in pisatelja. Verz je izbrala
MOK v sodelovanju s Kulturnim društvom Simona
Jenka Šmonca Mavčiče in je
zapisan tako v slovenskem
kot portugalskem jeziku.
Predsednika sta se vpisala
tudi v častno knjigo gostov
MOK.

Kranjski župan Matjaž Rakovec, portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa,
slovenski predsednik Borut Pahor in kranjski podžupan Janez Černe ob odkritju klopi
prijateljstva / Foto: Gorazd Kavčič

Obletnica rojstva slavista
Mineva sto deset let od rojstva slavista, pesnika in pisatelja Toneta Šifrerja
iz Žabnice, ki je umrl kot talec v avstrijskem taborišču Mauthausen.
Maša Likosar

V Mestni knjižnici Kranj so v sodelovanju z društvom Spominčica enega izmed torkov
namenili odprtju demenci prijazne točke. / Foto: Primož Pičulin

Kaj vse knjižničarji najdejo med knjižnimi platnicami, ko uporabniki vrnejo knjige, je na
ogled na razstavi v pritličju. / Foto: Igor Kavčič

Žabnica – Tone Šifrer s
kmetije Boncelj v Žabnici se
je rodil 8. junija leta 1911. Po
izobrazbi je bil slavist, a ker
sprva ni dobil izobrazbi primernega dela, je opravljal
kmečka dela, medtem pa
ves čas uril literarno pero.
Služboval je na Ptuju, v Ljutomeru in Murski Soboti in
se ob okupaciji vrnil v rojstni kraj ter sodeloval v
NOB.
Tone Šifrer po besedah
nečaka Vladimirja Pirca

sodi med najizrazitejše
literarne predstavnike Sorškega polja. "Tragika Šifrerjeve usode je v prezgodnji smrti, ki se je dogodila
ravno ob njegovem ustvarjalnem začetku. Padel je
kot talec v avstrijskem
taborišču Mauthausen leta
1942 na Hitlerjev rojstni
dan," je pojasnil Pirc in
dodal: "Veljal je za intelektualca, ki je tesno povezan
z vaškim življenjem, naravo in predvsem Sorškim
poljem, kar se odraža v njegovem literarnem opusu,

ki ga je po njegovi smrti
uredil in izdal brat Jože
Šifrer." Preden je Šifrer
odšel k vojakom, je nekaj
svojih del spravil v skrinjo
in jo po pripovedovanju
drugih članov družine
zakopal nekje na vrtu.
Potomci so jo iskali, a je
doslej še niso našli.
Slovesnost pred hišo v Žabnici, ki stoji na mestu Šifrerjeve rojstne hiše, so sorodniki pripravili v sodelovanju z
žabniško krajevno skupnostjo, društvom upokojencev
in podružnično šolo.

Slovesnost ob stodeseti obletnici rojstva Toneta Šifrerja pred hišo v Žabnici, kjer je
nameščena spominska plošča / Foto: Primož Pičulin

