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Ne štejem
medalj, to
prinaša nesrečo

Hokejistom
zlato in
srebro

Pogovor z nadarjenim
ukrajinskim plavalcem
Timofijem Surovikinom, ki je
zaradi vojne prišel v Kranj

Hokejisti Triglava so bili v
državnem prvenstvu
drugi, v Mednarodni
hokejski ligi pa so ohranili
naslov najboljših.
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Izbrali najboljše
predloge za novi park

Nova cesta v Letenicah
Simon Šubic

C: 20
M: 100
Y: 65
K: 15

Letenice – Župan Matjaž
Rakovec, podžupan Janez
Černe in predsednik sveta
Krajevne skupnosti Goriče
Gregor Grašič so prejšnji te
den v Letenicah odprli pre
novljen, 750 metrov dolg
odsek ceste. Cesto Letenice
– jug so novembra začeli ob
navljati zaradi dotrajanosti.
S tristo tisoč evrov vredno
investicijo so jo razširili,
uredili so tudi odvodnjava
nje ceste in zalednih voda z
obnovo obcestnih jarkov in
prepustov za odvodnjavanje
kmetijskih površin ob njej.
Obnovili so tudi most. Ob
tem so v izogib prekopava

bodo počastili tudi oba av
torja besedil himn Franceta
Prešerna in Simona Jenka.
Oba sta pokopana v bliž
njem Prešernovem gaju,
zato je bil eden od poudar
kov natečaja tudi, da se nova
parkovna površina uredi
tako, da se bo ustrezno vpela
v kontekst mesta s premiš
ljeno vzpostavitvijo odnosa
do Prešernovega gaja.
Na natečaju so bili tako
uspešnejši avtorji, ki so za
snovo spominskega parka

a

a

a

a
Grafični prikaz prvonagrajene natečajne rešitve / Foto: MOK

povezali z bližnjim Prešer
novim gajem. Ocenjevalna
komisija je nagrado za naj
boljšo rešitev podelila biro
ju a2o2 arhitekti. »Izmed
vseh prispelih elaboratov so
avtorji najbolj poglobljeno
razmislili o pripovednosti
zasnove v kontekstu spre
minjanja skozi letne čase,«
je zapisala v obrazložitvi.
Druge nagrade niso podeli
li, pač pa se je komisija od
ločila za dve enakovredni
nagradi za tretje mesto. Ob
tem so podelili tudi prizna
nje za »idejo introvertirano
oblikovanega kontemplativ
nega prostora«. Podatki o
sestavi ocenjevalne komisi
je, ocene in podrobne obra
zložitve natečajnih rešitev
ter druge informacije so na
voljo na Portalu javnih na
ročil.
MOK bo v kratkem natečaj
ne rešitve predstavila tudi
na javni razstavi, ob tem pa
bo skladno z zakonodajo
izvedla postopek s pogaja
nji brez predhodne objave
z avtorji prvih treh nagraje
nih natečajnih rešitev za
izdelavo projektne doku
mentacije. Načrtujejo, da
bi gradbena dela začeli iz
vajati poleti, Park sloven
ske himne pa bi lahko zaži
vel do oktobra letos.
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Izvoljeni
a štirje
Kranjčani

Po meri invalidov

Vrhunsko gledališče

Iz kranjskih volilnih okrajev
se je v državni zbor uvrstilo
pet poslanskih kandidatov,
štirje so Kranjčani.

Župan Matjaž Rakovec je
podpisal dogovor o vključitvi
Mestne občine Kranj v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov.

52. Teden slovenske drame:
Grumova nagrada za besedilo Usedline dramatičarke Katarine Morano, Šeligova nagrada uprizoritvi Solo.

Prvega aprila dopolnila
sto štiri leta
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Ema Šilar je najstniška leta
preživela v Kranju, po poroki
živela v Zgornjih Bitnjah,
104. rojstni dan pa je praznovala v Domu starejših
občanov Preddvor.
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V Letenicah so obnovili 750 metrov ceste.

Spoštovane občanke in občani,
čestitam ob prazniku dela in želim obilo
ustvarjalnosti ter uspehov pri aktivnostih,
Ilustracija Mitja Bokun, Sv. Jošt nad Kranjem

Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je na javnem nateča
ju za izbiro strokovno naj
primernejše rešitve za Park
slovenske himne v Kranju,
ki ga je januarja razpisala v
sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor Slove
nije, prejela kar 15 natečaj
nih rešitev. Ocenjevalna ko
misija jih je proučila in naj
boljše nagradila, v kratkem
pa jih bodo predstavili tudi

na javni razstavi. Novi park
nacionalnega pomena bodo
sicer po načrtih uredili do
oktobra letos.
Poročali smo že, da MOK
namerava ob Prešernovem
gaju urediti spominski park,
posvečen slovenski državni
himni Zdravljici in himni
Slovenske vojske Naprej za
stava slave, nekdaj slovenski
narodni himni. S projek
tom, katerega častni pokro
vitelj je predsednik Republi
ke Slovenije Borut Pahor,

www.mok.si

Simon Šubic

Foto: Saša Despot (Mediaspeed)

Novi Park slovenske himne ob Prešernovem gaju v Kranju nameravajo urediti do oktobra letos.

nju ceste v bližnji prihodno
sti izvedli še predpripravo za
optično omrežje in za kana
lizacijo. Do konca leta 2023
je namreč na tej trasi v načr
tu izgradnja primarnega ka
nala Golnik–Mlaka, s čimer
bodo vzpostavili navezavo
na Centralno čistilno napra
vo Kranj. Nanj se bodo v pri
hodnosti lahko priključevala
bližnja naselja, tudi Letenice
in Kamnjek.
Župan je ob tej priložnosti
še napovedal, da bodo letos
izvedli projektiranje kole
sarske poti od Golnika do
Kokrice, tako da bo kolesar
jenje v tem lepem delu ob
čine udobno in predvsem
varnejše.

ki vas veselijo in izpolnjujejo.
Živel 1. maj!
Matjaž Rakovec,
župan
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Občinske novice
Na Planini zasadili
še drevored hrušk
V drevoredu na zahodnem delu Ceste Rudija
Šeliga v Kranju po novem raste 26 hrušk.
Simon Šubic

Foto: Luka Kotnik (Mediaspeed)

Kranj – Mestna občina
Kranj (MOK) je projekt ozelenjevanja mesta konec
marca dopolnila z novim
drevoredom na Planini III.
Pred novimi večstanovanjskimi stavbami na zahodnem delu Ceste Rudija Šeliga so zasadili drevored 26
okrasnih hrušk (Pyrus calleryana 'Chanticleer') in s
tem uslišali tudi željo tamkajšnjih prebivalcev po

Henjak je zato z županom
Matjažem Rakovcem tudi
simbolično posadil eno hruško (na sliki). Župan se je ob
tem banki zahvalil za podporo zelenemu Kranju.
"Zasaditve in vzpostavljanje
drugih zelenih površin so le
eden od korakov pri našem
zavzemanju za trajnost, za
zdravo okolje in veseli me,
da nas pri tem podpira tudi
lokalno okolje, tokrat
Gorenjska banka," je dejal
župan in Henjaku izročil

zasaditvi drevja. Hruške
bodo vsako pomlad pomembno pripomogle k zgodnji
paši čebel, so poudarili na
MOK. Gre za okrasne hruške, plodovi so redki, velikosti frnikole, ki jih z veseljem pozobajo ptice.
Gre za peti drevored, ki ga je
MOK zasadila s podporo
podjetij, ki delujejo v Kranju, tokratnega z donacijo
Gorenjske banke. Njen
predsednik uprave Mario

listino, ki potrjuje, da je tudi
Gorenjska banka del zgodbe
o zelenem Kranju.
"Ponosni smo, da lahko
podpiramo projekte, ki prispevajo k višji kakovosti bivanja v mestu ter varovanju
okolja. Uspešno sodelujemo
z MOK in skupaj skrbimo,
da mesto z novim drevoredom postaja bolj zeleno," pa
je dejal Henjak in dodal, da
je tudi Gorenjska banka
zavezana k varovanju okolja.

Podaljšanje razpisa za občinska priznanja
Kranj – Komisija za nagrade in priznanja Mestnega sveta
Mestne občine Kranj, ki je 25. februarja 2022 objavila Razpis
za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2022, podaljšuje
rok za oddajo pobud: s priporočeno pošiljko jih je treba po
novem oddati najpozneje do vključno torka, 31. maja 2022,
na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in
priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE
ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 2022«. Obrazec za
oddajo pobude in več informacij je na voljo na spletni strani
Mestne občine Kranj na povezavi https://www.kranj.si/
mestna-obcina/javni-razpisi.
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Ne štejem medalj,
to prinaša nesrečo
Zaradi vojnih razmer je pred mesecem dni zapustil rodni Harkov. Zatočišče so mu – skupaj z mamo,
babico, teto ter mlajšima bratom in sestro – ponudili Kranjčani, ki želijo ostati anonimni. Po naporni
enajstdnevni poti z vojnega območja je ukrajinski mladinski državni prvak v prsnem plavanju najprej
vprašal, ali bo lahko šel v šolo in kako bo plaval.
Katja Štruc

čih. Težko opišem, kako,
vendar so mi zelo všeč, bolj
so učinkoviti. Tako da mislim, da bom z novim načinom postal še močnejši in
hitrejši. Moj trener Roni
Pikec sicer pravi, da se
moram treningom še nekoliko prilagoditi.

Kranj – Šestnajstletni Timofij Surovikin, ki se ponaša
tudi z zavidljivimi rezultati z
mednarodnih tekmovanj, je
mladenič, čigar življenje je
do nedavnega potekalo v
zanj povsem običajnem ritmu vzhajajoče plavalne zvezde s ciljem uvrstitve na
olimpijske igre 2024. Zdaj
že novopečenemu dijaku
Gimnazije Kranj in članu
Plavalnega kluba Triglav
Kranj, ki mu je všeč, da imamo v parku La Ciotat od lanskega novembra kip največjega ukrajinskega pesnika
Tarasa Ševčenka, se obraz
razleze v nasmeh, ko beseda
nanese na plavanje.
Prve stvari, ki si jih opazil ob
prihodu v Kranj – kakšne so
razlike glede na tvoje rodno
mesto?
Najprej sem opazil letala v
zraku, že dolgo nismo videli
običajnih potniških letal.
Zaznal sem, da imate precej
čiste ulice, ker so moji čevlji
ob koncu dne manj umazani, kot so bili v Harkovu ali
Kijevu. Tu je trenutno topleje kot v Harkovu. Zanimivo
mi je tudi, da sem že v
desetih minutah z enega
konca mesta na drugem.
Harkov je res velik in sem
za takšno pot potreboval
veliko časa.
Približno mesec dni si dijak
Gimnazije Kranj. Lahko slediš pouku v slovenskem
jeziku, kako se znajdeš?
Najlažje mi je pri angleščini
in matematiki, pri slednji so
tudi podobni izrazi kot v
mojem maternem jeziku.
Sem pa zelo hvaležen, da so
mi v šoli ponudili dodatni uri
učenja slovenskega jezika na
teden, ki jih izvajata dva profesorja. Slovenščina se mi ne
zdi težka, saj ima slovnično
strukturo podobno kot ukrajinščina. Dvojine sicer nimamo, ampak se mi zdi enostavna in smiselna. Je pa res še
prezgodaj, da bi dobro razumel pouk pri drugih predmetih. S sošolci se pogovarjam v angleščini in vsi so
zelo prijazni. Opažam, da
angleščino zelo dobro obvladajo. V Ukrajini je znanje
tega jezika na nižjem nivoju.
Se v Ukrajini učite tudi ruščine?
Ne, nikoli se je nismo učili v
šoli, a smo tako blizu Rusije,
da vsi v Harkovu znamo rusko. Vendar večina ljudi zdaj
govori samo ukrajinsko.

Mladi Ukrajinec Timofij Surovikin trenira v kranjskem
plavalnem klubu Triglav. / Foto: Gorazd Kavčič
Se ti zdi, da smo Slovenci in
Ukrajinci podobni?
Ja, po videzu že. Če pa primerjam naš razred iz Ukrajine s sedanjim, ste vi bolj
vljudni, vse poveste na uglajen način, mi pa smo bolj
neposredni. Sploh če je kaj
narobe, pri nas to naravnost
povemo.
Kdo so vzorniki mladih v
Ukrajini? Morda kakšni
glasbeniki, skupine?
V naši generaciji bendi niso
prav popularni, bolj so solisti. Seveda ima vsak svoj
okus. Meni so všeč različne
zvrsti glasbe. Na predvajalniku imam več kot dva tisoč
pesmi. Moja generacija najbolj posluša hip hop, predvsem ruske izvajalce, ker na
splošno nismo tako dobri v
znanju angleščine. Določeni
ruski pevci kopirajo ameriške pesmi in tako ljudje lahko razumejo besedila. Osebno menim, da pesmi v
angleščini zvenijo lepše kot
v ruščini.
Tudi v teh časih poslušate
rusko glasbo?
Da. V Rusiji je veliko pevcev,
ki močno podpirajo Ukrajino. Povedali so, da bodo
delali koncerte in pošiljali
izkupiček Ukrajini, pri tem
ne gre za politične zadeve.
Kako je bil videti tvoj običajen dan v Ukrajini?
Po zajtrku me je oče vozil na
bazen na jutranji trening.
Potem me je športni avto-

bus odpeljal do šole, kjer
sem naredil še nekaj dodatnih vaj pred poukom. Po
pouku je bilo šolsko kosilo,
nato sem šel na popoldanski
trening, ki so mu sledile
nove vaje. V tem času je trening opravil tudi moj desetletni brat, za katerega ocenjujem, da je perspektiven
plavalec, mislim, da bolj kot
jaz v njegovih letih. Nato
naju je oče odpeljal domov.
Ob sobotah sem imel dopoldanski trening, nedelje so
bile proste. V prostem času
sem se rad sprehajal s prijatelji po središču mesta. Septembra lani smo se preselili
v hišo na obrobju mesta,
zato mi je zadrževanje v
centru postalo težje in sem
raje več počival. Sem pa v
novi hiši dobil lastno sobo,
kar je bilo dobro.
V Plavalnem klubu Triglav
Kranj so te radi sprejeli v
svoje vrste. Tvoja paradna
disciplina je prsno plavanje.
Si tudi v Kranju v vrhu med
plavalci, tako kot si bil
doma?
V PK Triglav Kranj plava
vrhunski tekmovalec Peter
John Stevens. Do njega
gojim veliko spoštovanje, se
pa še ne morem primerjati z
njim. Drugih še ne poznam
dovolj, da bi lahko ocenil. V
Ukrajini sem v svoji starostni skupini prvi v državi,
med starejšimi zasedam
drugo mesto. Vsebina treningov v Kranju je precej
drugačna od mojih doma-

Plavati si začel pri šestih
letih. Tvoji trenutni cilji v
plavanju pa so že usmerjeni
na naslednje olimpijske
igre. Kakšen je bil začetek
tvoje plavalne poti?
V bistvu me je mama peljala na plavalni tečaj. Po koncu me je vprašala, ali bi
želel še naprej plavati; seveda sem bil navdušen. Vedno
več sem treniral, vse skupaj
je postalo bolj resno. Zdaj
treninge potrebujem stalno,
ker je za tekmovalca zelo
slabo, če tega nima. Tako je
tudi veliko mojih plavalnih
kolegov iz Ukrajine šlo hitro v nove športne klube,
večina jih je na Poljskem,
nekateri so v Moldaviji, tudi
v Avstriji. Moja želja danes
je, da bi se uvrstil na olimpijske igre, ki bodo v Parizu
leta 2024. Tedaj bom star
18 let in res bi bilo čudovito
biti del tega.
Si iz Ukrajine prinesel kakšen spomin na uvrstitve na
tekmovanjih? Morda kakšno
medaljo?
Prinesel sem prav vse medalje. Jih pa ne preštevam
zaradi vraževerja. Kajti pred
leti sem slišal nekega ukrajinskega plavalnega šampiona reči: "Ne štej medalj." To
prinaša nesrečo. Imam
posebno torbo, kjer jih hranim. A ne vem, koliko jih je.
Tvoj oče, ded in stric so ostali v Ukrajini, da branijo vašo
državo. Kako vam uspe
ohranjati stike?
Vsak dan se slišimo po video
klicu. Dedek, ki je starejši
od šestdeset let, bi lahko prišel z nami v Slovenijo. Vendar tega ni hotel, ker želi
braniti Ukrajino.
Kaj najbolj pogrešaš od
doma?
Ljudi, dom in bazen, v katerem sem treniral. V Kranju
je odličen bazen, vendar
imam v domačem svojo zgodovino, je naš.
Bi rad kaj sporočil Kranjčanom?
Predvsem družini, ki nas je
sprejela in mi dala možnost,
da plavam, javno izrekam
največjo zahvalo za vse.
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Podprli medkulturno
pripravljalnico

Poskrbeti moramo
za dobro vseh

Mestni svetniki so na aprilski seji znova obravnavali in tokrat tudi potrdili pobudo o spremembi
zakonodaje o vključevanju otrok tujih priseljencev v šole in vrtce.
Simon Šubic
Kranj – O predlogu pobude
za spremembo šolske zakonodaje glede vključevanja
otrok tujih priseljencev v
osnovne šole so mestni svetniki razpravljali že marca,
ko jo je župan Matjaž Rakovec po daljši razpravi umaknil z dnevnega reda z namenom, da jo v mestni
upravi popravijo. Pobudo, ki
jo je MOK naslovila na vlado
ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so
tokrat potrdili. Z njo predlagajo preverjanje otrokovega
poznavanja slovenskega jezika pred vstopom v osnovno šolo, in če to ni zadostno,
obvezno enoletno obiskovanje medkulturne pripravljalnice, kjer bi se poleg slovenskega jezika učil tudi uporabno slovensko kulturo.
Podobno medkulturno pripravljalnico predlagajo tudi
za predšolske skupine v vrtcih, temeljila pa bi na igri in
spoznavanju jezika, ki je prilagojeno od pet- do šestletnim otrokom. Potekala bi
eno uro dnevno v ločenih
skupinah, ki imajo na programu učenje slovenščine.
Otroku, ki je v predšolski
skupini in ne obvlada slovenskega jezika niti na

osnovni ravni, bi se začetek
osnovnega šolanja odložil za
eno leto. Predlagajo tudi določitev normativa za vključene otroke, ki ne govorijo slovensko, v oddelke šol.
"Gre zgolj za apel in predlog, na kakšen način se
lahko zadeva uredi. Pri tem
so sodelovali vsi ravnatelji
kranjskih in okoliških
osnovnih šol, govorili smo s
socialnimi delavkami in psihologinjami v šolah," je povedala Tanja Hrovat, vodja
urada za družbene dejavnosti. Pobuda po njenem tudi
ni diskriminatorna, vsaj ne
toliko, "kot je diskriminatoren pouk, ki je trenutno v
zelo veliki meri moten slovenskim otrokom".
Samostojna svetnica Andreja Kert se je v razpravi vprašala, ali so pri pripravi gradiva sodelovali strokovnjaki,
saj svetniki to niso. "Jaz definitivno nisem in ne morem odločati o takih zadevah. Strinjam se, da težave
obstajajo, vendar da tako
eksplicitno nalagamo vladi,
da mora te naše predloge
upoštevati," je dejala. Po
njenem mnenju bo takšno
reševanje občutljivega področja pustilo posledice tako
slovenskim otrokom kot
otrokom priseljencev.

Irena Dolenc (NSi) je poudarila, da je problem, ki je
velik, treba začeti reševati.
"Rešujemo ga lahko tako, da
damo pobude, ki jih pošljemo naprej na vlado. Vlada
ima zadosti strokovnjakov,
ki bodo te pobude preučili."
Igor Velov (LRK) je dejal, da
so strahovi v smislu, da posegajo v drugo pristojnost,
neupravičeni. Tudi sam je
bil sprva skeptičen, a se je v
vmesnem obdobju o problematiki podrobneje poučil in
pobudo zdaj podpira, saj je
prav, da se na občutljiv problem odzovejo. Tudi Ana
Černe (Levica) je dejala, da
se je v vmesnem času pogovorila z več strokovnjaki s
tega področja in mestni
upravi podala konkretne
predloge. Verjame, da ima
mestna uprava dobre namene in da si vsi želijo problematiko naslavljati, a pobude
vseeno ne podpira, ker z
medkulturno posvetovalnico ne bo dosežen pravi namen – naučiti otroke slovenščine. Predlagala je, da si
vzamejo še več časa za izboljšanje pobude.
Branko Grims (SDS) je poudaril, da je prva stvar vsakega naroda ohranjanje lastnega jezika, identitete in kulture. "Za kakršnokoli integra-

cijo je temeljni pogoj, da se
vzpostavi vsaj minimalno
znanje slovenskega jezika,
in to že od prve stopnje naprej. Če hočemo videti primer, kako se to dobro rešuje, je zgled sosednja Avstrija. Tam že za vstop v javne
vrtce potrebuješ neko minimalno znanje," je povedal.

Namakalni sistem
Svetniki so tudi soglašali, da
MOK uvede postopek za
vzpostavitev lokalnega javnega namakalnega sistema
na območju Sorškega polja.
Marko Čehovin, vodja urada
za gospodarske dejavnosti
in promet, je pojasnil, da bi
njegovo izgradnjo ministrstvo za kmetijstvo sofinanciralo do sto odstotkov upravičenih stroškov. Zgradili bi
ga na območju, velikem od
devetdeset do sto hektarjev,
namakali pa bi krompir,
krušne in krmna žita ter zelenjadnice. Investicija je
ocenjena na okoli milijon
evrov, a zaradi državnega sofinanciranja po njegovi oceni končni stroški ne bi bili
visoki.
V razpravi sta Manja Zorko
(SD) in samostojni svetnik
Tomaž Ogris pozdravila, da
se občina namerava lotiti
tega projekta.

Izvoljeni štirje Kranjčani
Iz kranjskih okrajev se je v državni zbor uvrstilo pet poslanskih kandidatov, štirje so Kranjčani.
Simon Šubic

poslancev). Izvoljena sta
bila tudi poslanca narodnih
skupnosti. Volilna udeležba
je bila 70-odstotna.
Kranjčani smo volili v treh
volilnih okrajih, v vseh je
zmagalo Gibanje Svoboda,
drugi pa je bil SDS. V okraju Kranj 1 sta bili izvoljeni
Andreja Kert s 36,33 odstotka glasov in Ana Černe
s 5,41 odstotka. Sandra Ga-

zinkovski (34,73 odstotka)
je bila izvoljena v okraju
Kranj 2, Branko Grims
(25,76 odstotka) pa v okraju Kranj 3. V istem okraju
je bil izvoljen tudi Matej
Tonin (NSi), ki je prejel
11,12 odstotka glasov. Tonin je sicer hkrati kandidiral še v okraju Kamnik,
kjer ga je podprlo 12,38 odstotka volivcev.

Ana Černe / Foto: arhiv KRN

Branko Grims / Foto: arhiv KRN

Foto: arhiv KRN

Kranj – Med devetdesetimi
državnimi poslankami in
poslanci, ki smo jih izvolili
na nedeljskih volitvah, so
po neuradnih delnih rezultatih tudi štirje Kranjčani,
vsi tudi mestni svetniki. V
državni zbor so bili namreč
izvoljeni Sandra Gazinkovski in Andreja Kert z liste

Gibanje Svoboda, Branko
Grims iz SDS in Ana Černe
iz Levice.
Na volitvah je sicer zmagalo
Gibanje Svoboda s 34,5 odstotka glasov (41 poslancev), SDS je prejel 23,5 odstotka glasov (27 poslancev), NSi 6,9 odstotka
(osem poslancev), SD 6,7
odstotka (sedem poslancev)
in Levica 4,4 odstotka (pet

Andreja Kert / Foto: Gorazd Kavčič

Sandra Gazinkovski

V zadnjem času nas več občanov sprašuje o priseljevanju tujcev (ne mislim na begunce), ki dobivajo dovoljenja za bivanje v Kranju.
Sprašujejo, kaj namerava
občina storiti glede tega. Naj
uvodoma pojasnim, da na
občini ne izdajamo dovoljenj
za bivanje, na to nimamo
vpliva. Za to so pristojne državne institucije, mi sodimo
pod lokalno samoupravo. V
Kranju sta upravna enota in
občina v isti stavbi, na Slovenskem trgu 1, zato pogosto pride do napačnega razumevanja, kdo ureja kaj.
Na upravni enoti lahko na
primer uredite osebne izkaznice, potne listine, prijavo
bivališča, vozniška dovoljenja, registracijo vozil, prijave
ali sklenitve zakonskih/partnerskih zvez in tako dalje.
Na občini pa smo pristojni
za lokalne javne službe, gradnjo in vzdrževanje lokalnih
cest, rekreacijske in druge
površine, vodovodne in energetske komunalne objekte
ter opravljamo druge dejavnosti varstva okolja. Pokrivamo vzgojno-izobraževalne,
informacijske, turistične in
kulturne dejavnosti, organiziramo pomoč in reševanje
za primere elementarnih in
drugih nesreč. Zadolženi
smo za občinske prostorske
načrte in druge naloge, ki se
tičejo lokalne uprave.
V zvezi s priseljevanjem tujcev smo občine največkrat
prepuščene same sebi. Nimamo pristojnosti za izdajanje oziroma odvzem dovoljenj za bivanje, moramo pa
se spoprijemati s posledicami. Na MOK vemo, da je situacijo treba reševati sistemsko oziroma zakonodajno. V
preteklosti smo v zvezi s problematiko čezmernega priseljevanja tujcev že ustanovili
posvetovalno komisijo in k
sodelovanju povabili različne
institucije. Na podlagi njihovih predlogov je MOK oktobra 2020 vladi in državnemu
zboru poslala pobudo za
spremembo zakonodaje, ki
bi omejila priseljevanje oseb
iz tako imenovanih tretjih
držav in s tem povezane zlorabe pri prijavah bivališča ter
pridobivanju socialnih transferjev. Državni zbor je nato
lani sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki ureja tudi to
problematiko.

Tokrat smo mestnemu svetu, ki je predlagane rešitve
po upoštevanih komentarjih
podprl, predlagali, da na vlado in resorno ministrstvo
podamo pobudo o spremembi zakonodaje za področje izobraževanja, ki jo
narekujejo potrebe pri vključevanju otrok tujih priseljencev v osnovne šole. Med
drugim smo predlagali, da
se preverja otrokovo poznavanje slovenskega jezika. Na
ta način bi lahko šolska svetovalna služba otroka, ki
nima zadostnega znanja slovenskega jezika, napotila v
obvezno medkulturno pripravljalnico, to je enoletno
učenje slovenskega jezika
po stopenjsko prilagojenem
programu.
Marsikdo sprva misli, da je
to diskriminatorno do otrok
tujcev, kar pa ni res. Smo
odprta in vključujoča družba, a moramo poskrbeti za
dobro vseh. Trenutni pristop je necelovit in škodi
vsem učencem v razredih,
prav tako učiteljem, ki se ne
uspejo vsem zadostno posvetiti. Neznanje slovenskega jezika otrok tujcev negativno vpliva tako na njihovo
lastno učno uspešnost kot
na uspešnost drugih otrok v
razredu, ki jim je slovenščina materni jezik. Vse našteto še stopnjuje konfliktne
situacije. S predlogom bi
premostili razlike v zmožnostih učenja jezika in
omogočili tudi otrokom priseljencev spremljanje pouka
ter ublažili marsikatero stisko, ki se zadnja leta pogosto pojavlja ravno zaradi jezikovnih ovir in s tem povezanih motenj pouka. Komunikacija med ljudmi je namreč ključna za dobre odnose in funkcioniranje družbe.
Upam, da bo vlada prepoznala koristi pobude, ki jo je
sprejel kranjski mestni svet,
pozneje pa tudi poslanci v
državnem zboru, med katerimi bodo kar tri poslanke in
poslanec iz MOK, ki so bili
izvoljeni minulo nedeljo.
Vsem skupaj izrekam iskrene čestitke! Veselim se tako
zanje kot za Kranj, ker verjamem, da bomo z njihovim
delom v državnem zboru
veliko pridobili.
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Občinske novice
Obrez rastlinja
ob javnih cestah
Lastniki zemljišč morajo obrezati nevarne
zasaditve v okolici cest in poti.
Kranj – V pomladnih mesecih je nujno obrezovanje in
vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in druge vegetacije na površinah ob cesti,
s čimer zagotovimo preglednost in prost profil ceste
ter da je prometna signalizacija vidna in dostopna.

Mestna občina Kranj je zaprosila za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri
Planiki. Prestavili bodo tudi električne daljnovode.
Simon Šubic

Kako obrezati rastlinje
V praksi to pomeni, da je
prepovedano postavljati
ograje, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke
nasade ali poljščine, ki bi
ovirali preglednost ceste.
Zaradi preglednosti rastline
ne smejo presegati višine 75
centimetrov od nivoja vozišča, drevesa ali grmičevje, ki
raste ob omenjenih cestah,
mora biti obrezano tako, da
je prosta višina nad cesto
najmanj 4,5 metra (prosti
profil ceste), grmičevje ali
drevje pa mora biti po širini
obrezano najmanj do zunanjega roba bankine.
Višji posevki tik ob cestišču
zmanjšujejo vidljivost in
preglednost na vozišču
(npr. drevesa, grmovnice,
višje poljščine, kot je koruza), ki z vejami segajo v
prosti profil ceste ali zračni
prostor ceste (sedem metrov). Take zasaditve zmanjšujejo varnost v prometu in
jih je treba urediti.

Obveznosti lastnikov
zemljišč
Lastniki zemljišč morajo
skrbeti za varovalni pas, v
katerem se razrašča vegetacija s stavbnih in kmetijskih
zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na
varen potek cestnega prometa. Zato velja opozorilo,

Nepravilno obrezana živa
meja posega v prosti profil
ceste.

Primer pravilno obrezane
žive meje
naj obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti, saj
so sicer tudi v prekršku po
Zakonu o cestah.
Za vegetacijo je treba skrbeti
vse leto in tako zagotavljati
minimalno polje preglednosti, hkrati pa tudi lepši videz
naselij.

Brezplačen tudi mestni
promet v Kranju
Simon Šubic
Kranj – Ministrstvo za infrastrukturo je ugodilo pobudi
Mestne občine Kranj, naj
tako kot v Ljubljani in Mariboru tudi v drugih mestnih
občinah zagotovi brezplačni
mestni prevoz za starejše in
invalide. Dogovor o subvencioniranju mestnega prevoza za omenjene kategorije
potnikov je župan Matjaž
Rakovec pred tednom dni
podpisal z ministrom Jernejem Vrtovcem. Od 1. junija
naprej bodo tako lahko upokojenci, osebe, starejše od
65 let, invalidi in vojni veterani tudi v Kranju brezplačno uporabljali javni mestni
promet, tako kot že slabi
dve leti brezplačno uporabljajo medkrajevni potniški
promet.

Savska cesta in most
pri Planiki bosta širša

"Prav je, da bodo upokojenci in invalidi v Kranju deležni enake obravnave kot v
Ljubljani in Mariboru, saj
je tudi Kranj mestna občina, razlik pa zdaj ne bo niti
po drugih mestnih občinah.
To je pomemben korak tudi
v smeri manjšega onesnaževanja zraka v mestih: več
ljudi bo uporabljalo potniški promet, manj bo gneče
na cestah, pa tudi na parkiriščih, ki jih po mestih kronično primanjkuje," je
povedal Rakovec.
V Kranju je sicer mestni prevoz, ki ga izvaja podjetje
Arriva Slovenija, znatno subvencioniran: za vozovnico za
mestni prevoz za vse relacije
in ves dan je treba odšteti en
evro, medtem ko mesečna
vozovnica stane deset, letna
pa devetdeset evrov.

Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je oddala vlogo za
pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri Planiki. Urejena prometna in
komunalna infrastruktura
sta namreč pogoj za začetek
gradnje stanovanj v soseski
Ob Savi, ki jo načrtuje Stanovanjski sklad RS. MOK je
poleg tega z Elektrom
Gorenjska podpisala pismo
o nameri, da se na tej lokaciji odstranijo električni daljnovodi in se napeljava premakne v nosilec Delavskega
mosta.
Stanovanjski sklad načrtuje
izgradnjo soseske Ob Savi s
skupno okoli 240 neprofitnimi stanovanji, pri čemer
naj bi v prvi fazi zgradili
187 stanovanjskih enot in
od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše. Ključno
vlogo pri razvoju projekta
ima MOK, ki mora zagotoviti komunalno in prometno opremljeno območje za
gradnjo soseske z rekonstrukcijo dela Savske ceste,
izgradnjo novega mostu čez
Savo, prestavitev tlačnega
kanala pod mostom čez
Savo ter izvedbo zaščite
pred poplavami. "Zdaj, ko
nam je uspelo odkupiti
večino zemljišč, potrebnih
za rekonstrukcijo ceste in
mostu, smo oddali vlogo za

Grafika idejne zasnove novega mostu pri Planiki / Foto: MOK
pridobitev gradbenega
dovoljenja in upam, da čim
prej dobimo zeleno luč in
začnemo delati. Ta del Kranja bo tako poleg gospodarske infrastrukture dobil še
sodobno cesto in most čez
Savo, ki je ne glede na dotrajanost prometno precej
obremenjen. To prinaša
koristi tako prebivalcem in
podjetjem v Savski loki kot
tistim na drugem bregu
Save …" je dejal podžupan
Janez Černe.
Ko bo soseska Ob Savi zgrajena, bo Kranj pridobil prepotrebna stanovanja, ki jih
močno primanjkuje. "Čakalne vrste so dolge, zato si na
vso moč prizadevamo, da se
situacija na tem področju
čim prej izboljša," je dejal

Černe in opozoril, da do 3.
maja poteka javni razpis za
dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem. Kot je pojasnil, se
morajo vsi tisti, ki jim neprofitno stanovanje še ni bilo
dodeljeno in ga še potrebujejo, na novi razpis ponovno
prijaviti.

Širša cesta in most
Savska cesta bo po rekonstrukciji širša po celotni dolžini in bo imela tudi pločnik. Razširili bodo tudi
most pri Planiki, ki bo postal dvopasoven ter bo imel
pločnik in kolesarsko stezo
na obeh straneh. Poleg tega
bo dvignjen za dodatnega
1,5 metra, kar bo omogočilo
veliko večjo poplavno var-

nost na tem območju. Ob
tem so se na MOK skupaj s
stanovanjskim skladom in
Elektrom Gorenjska zavzeli
še, da bi na tem območju
odstranili električne daljnovode in napeljavo premaknili v nosilec Delavskega
mostu.
Medtem v stanovanjskem
skladu pripravljajo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo soseske Ob Savi.
Računajo, da ga bodo pridobili v začetku leta 2023.
Mestna uprava MOK se bo
potem poskušala dogovoriti,
da bi v upravljanje pridobila
vsaj četrtino stanovanj. O
tem so že potekali pogovori,
obe strani sta naklonjeni tej
ideji, so sporočili z MOK.

Infektivni pregledi otrok
spet v ambulantah
Zdravstveni dom Kranj ločene preglede covidnih pacientov ohranja v zunanjih zabojnikih.
Kratkoročna rešitev za ločene infektivne ambulante znotraj zdravstvenega doma ni možna.
Simon Šubic
Kranj – Iz Zdravstvenega
doma (ZD) Kranj so sporočili, da so s tem tednom v
zunanjih zabojnikih zadržali le še obravnave covidnih
pacientov, kar velja tako za
otroke kot odrasle. Ostale
preglede otrok z drugimi
infektivnimi stanji so vrnili
v obstoječe čakalnice znotraj
doma, kjer z doslednim razporejanjem in naročanjem
časovno infektivne bolnike
ločujejo od neinfektivnih.
Infektivne bolnike na preglede naročajo ob posebnih
urah, ko (pa tudi pred in po
tem) v čakalnici ni drugih

Infektivne bolnike na preglede naročajo ob
posebnih urah, ko v čakalnici ni drugih
pacientov. "S toplim vremenom in višjimi
temperaturami pričakujemo manj virusnih
obolenj, ki so bila v zadnjem času v velikem
porastu predvsem pri otrocih, najranljivejši
skupini, ki je najbolj dovzetna za okužbe ter
morebitne zaplete," pojasnjujejo v ZD Kranj.
pacientov. "S toplim vremenom in višjimi temperaturami pričakujemo manj virusnih obolenj, ki so bila v zadnjem času v velikem porastu
predvsem pri otrocih, najranljivejši skupini, ki je naj-

bolj dovzetna za okužbe ter
morebitne zdravstvene
zaplete," pojasnjujejo.
Znova poudarjajo, da kratkoročne rešitve za ločene
infektivne ambulante znotraj zdravstvenega doma niso

možne: "Zato skupaj z Mestno občino Kranj, ustanoviteljico in lastnico objektov
zdravstvenega doma in
zemljišč okoli stavbe, intenzivno preučujemo možnosti
in iščemo ustrezno dolgoročno rešitev. ZD Kranj se
nahaja na gosto naseljenem
urbanem območju, kjer je
za vsak poseg v prostor zaradi spremembe občinskih
prostorskih načrtov potrebno široko soglasje in potrditev. Rešitev bomo predvidoma poiskali znotraj projekta
novega Satelitskega urgentnega centra, začetek gradnje
bo morda konec tega leta,
zagotovo pa v letu 2023."
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Zavzemam se za povezovanje

Kotiček KrPovej

Zavzemam se za povezovanje ljudi in različnih področij: gospodarstvo, turizem in kmetijstvo bi
morali biti tesneje povezani, pravi Nataša Majcen, mestna svetnica LMŠ.

Ali načrtujete ustanovitev tržnice na Primskovem (ob
stavbi Doma krajanov), takšne, kot je Stražiška, Mavška, v Cerkljah? Verjemite, z
veseljem bi jo sprejeli, ker si
je želimo.

Simon Šubic

Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
Političen krst sem doživela s
kandidaturo na državnozborskih volitvah leta
2018. Volivci so me istega
leta izvolili v mestni svet
MO Kranj. Z ustanovitvijo
lokalnega odbora stranke Lista Marjana Šarca Kranj
sem bila potrjena na mesto
sekretarke. Delovanje na lokalnem nivoju mi je bližje
kot delovanje na državnem
nivoju, zato sem se kandida-

Foto: Gorazd Kavčič

Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Nataša Majcen?
Ponosna mama dveh najstnikov, Kranjčanka s srcem in dušo, magistrica
javne uprave z dolgoletnimi
izkušnjami v gospodarstvu.
Tako lažje povezujem gospodarske interese z delovanjem javne uprave. Tovrstno udejstvovanje mi omogoča predsedovanje Komisiji za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo v okviru
mestnega sveta MO Kranj.
Od rane mladosti sem navdušena kulturnica in že dobrih trideset let članica KD
Iskraemeco.

bili tudi pri podpori projektu PC Hrastje, potrditvi
OPPN Kanjon Kokra, Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju MO Kranj.
S potrditvijo OPPN Stanovanjska soseska ob Savi pa
se je premaknilo tudi na področju stanovanjske problematike.

Nataša Majcen
turi na letošnjih aprilskih
volitvah odpovedala.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Kljub pestri "druščini" 33
mestnih svetnikov nam je
uspelo podpreti dobre projekte in odloke ter potrditi
razvojno naravnan proračun. S tem je omogočen
trajnosten razvoj občine.
Lahko smo povsem enotni,
kadar gre za dobrobit občanov. Ne glede na politično
pripadnost in prijateljske
vezi s pobudniki smo soglasno nasprotovali ustanovitvi
občine Golnik z izločitvijo
dela MO Kranj. Složni smo

Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestna svetnica?
Zavzemam se za povezovanje, tako ljudi kot tudi različnih področij. Gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
bi morali biti tesneje povezani. Kljub temu da smo
mestna občina, se zavzemam, da bi imelo kmetijstvo pomembno vlogo pri
oblikovanju lokalne politike.
Na mojo pobudo je v novem
odloku, sprejetem septembra 2020, oprostitev plačila
komunalnega prispevka za
nestanovanjske kmetijske
stavbe v višini petdesetih odstotkov. Sledila bom strategiji EU "od vil do vilic", ki
teži k skrajševanju pridelovalnih verig in se zavzemala
za večji delež lokalno pridelane hrane v javnih zavodih.

Spodbujala bom dvig lokalne samooskrbe in se še naprej trudila povezati tri pomembne deležnike v razvoju: gospodarstvo, turizem in
kmetijstvo.
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako ga rešiti?
Poleg večjega deleža lokalno
pridelane hrane v javnih zavodih bi poudarila pomanjkanje dnevnih centrov za
varstvo starejših. Želim si,
da bi našli več takšnih lokacij, kot bo obnovljena stavba
Mercatorja na Planini. Stremim k temu, da bi oskrbovanci ostali v domačem okolju in bi bilo zanje manj
stresno, zato bo treba poiskati primerne stavbe po
krajevnih skupnostih.
Zakaj je v Kranju dobro živeti?
Izšolana in zaposlena sem
v najlepšem mestu. Kranj
ima vse, kar imajo velika
mesta, zelenje in bogato
kulturno dediščino. Premalo ga cenimo!
Življenjsko vodilo?
Bodi sprememba, ki jo želiš
videti v svetu. (Mahatma
Gandhi)

Cilj nov dom upokojencev
Zelo pomembno je dejstvo, da starejši lahko potrpimo, če vemo, da je to za dobro naših otrok in
vnukov, pravi Jožef Rozman, mestni svetnik stranke DeSUS.
Simon Šubic
Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Jožef Rozman?
Kranj je moje mesto praktično od rojstva. Tu sem se
šolal, tu sem delal in zdaj tu
živim kot upokojenec. Sem
starejši letnik, že vnukinji
sta odrasli. V obdobju
2010–2014 sem bil predsednik KS Vodovodni stolp,
zaključujem drugi mandat
mestnega svetnika. Zaljubljen sem v kolesarjenje,
čeprav sem z manjšimi gorskimi vzponi in daljšimi cestnimi turami že zaključil.
Zdaj je zame kolo najbolj
priročno in priljubljeno
transportno sredstvo.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
Pravijo, da se je politika
spridila, da je pokvarjena
in odtujena od problemov
malega človeka. Mislim, da
ni tako, sprijeni so politiki,
ki jim je mar le zase oz. za
lastno promocijo ali promocijo njihove stranke.
Uspešnost politika je sorazmerna njegovi moči oz.
njegovi stranki, na lokalnem nivoju svetniške skupine. Ta moč se pridobi na

Sicer pa mislim, da imamo
kaj pokazati. Vnaprej zavračam pripisovanje zaslug
le posameznim svetnikom
ali svetniškim skupinam,
zaslužni smo vsi. Ima pa
vsak svetnik možnost podajati predloge in opozarjati na probleme, na katere
se občinska uprava sicer
odzove, a z njenim odgovorom predlagatelj ni vedno
povsem zadovoljen.

Jožef Rozman / Foto: arhiv GG
volitvah, torej volivci odločajo, kdo in kako bo zastopal njihove interese.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Uspešno. Svetniki smo dokaj enotni v podpiranju
idej, ki so koristne za občane. Včasih pa se je treba
odločati na podlagi zakonskih predpisov, potreb za
funkcioniranje občine in
njenih institucij; to je težko, a neobhodno. Sam
osebno praviloma ne podpiram pobud, ki so populistične ali dišijo po samopromociji predlagatelja.

Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestni svetnik?
Na neki način sem predstavnik starejše populacije,
upokojencev, in temu primerni so moji cilji. Najprej
nov dom upokojencev na
Zlatem polju pod pogojem,
da bo javni zavod, sicer si
večina upokojencev ne bo
mogla privoščiti namestitev. Tesno s tem je povezan
tudi drugi cilj, to je zadostna in cenovno sprejemljiva pomoč na domu. Pa seveda gradnja stanovanj, varnost otrok in starejših v
prometu, skrb za prijazno
in zdravo okolje. Seveda nič
od navedenega ne sme iti
na škodo mlajših generacij.
Zelo pomembno je dejstvo,

da starejši lahko potrpimo,
če vemo, da je to za dobro
naših otrok in vnukov.
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako ga rešiti?
Problem pomanjkanja postelj v domu upokojencev
se rešuje optimistično, a
prepočasi. Več bi si želel
kolesarskih poti. Predvsem
pa več najemniških stanovanj. Le na ta način bomo
mlade zadržali v tem okolju. Kako to rešiti? Izkoristiti vsako ponudbo potencialnih investitorjev, ustvarjati
pogoje za gradnjo, posodabljati infrastrukturo.
Zakaj je v Kranju dobro živeti?
Kranj imam preprosto rad.
Ima prijazno in dokaj čisto
okolje. Praktično je vse dosegljivo peš ali s kolesom.
Dostop do Ljubljane, bližnjih turističnih destinacij
in izletniških točk je enostaven. Možnosti izobraževanja, zaposlitve, športnega udejstvovanja, obiska
kulturnih prireditev so velike. Ne nazadnje pa tu živijo moji prijatelji, sošolci,
sodelavci.

Vprašanje: Tržnica na
Primskovem

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se za pobudo,
ki jo tudi podpiramo, zato jo
bomo posredovali Krajevni
skupnosti Primskovo. Krajevni skupnosti Mavčiče in
Stražišče namreč sami organizirata tržnici na svojih območjih. Pred Domom krajanov na Primskovem, ki ste
ga predlagali kot primerno
lokacijo za tržnico, je dovolj
prostora, vendar pa parkirišča niso v celoti v lasti MOK,
ampak so tudi v lasti Mercatorja in Pošte Slovenija. Verjetno bi bilo zato treba pridobiti tudi soglasje obeh družb.

Vprašanje: Luknje na
Mrakovi ulici
Ali je možno popraviti luknje na cestišču v Mrakovi
ulici, saj se vsakodnevno tu
mimo vozi veliko otrok s
skiroji in rolerji in so že bili
primeri padcev in poškodb
zaradi teh lukenj v asfaltu.

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se vam za obvestilo. Posredovali smo ga
Komunali Kranj, ki bo sanirala cesto v okviru rednega
vzdrževanja.

Vprašanje: Semaforji na
Delavskem mostu
Zanima me, čemu ponoči
rdeča luč na semaforjih na
Delavskem mostu (opaženo
na koncu mostu v smeri
proti Škofji Loki). Prometa
je ob teh urah izredno malo.

Odgovor mestne uprave
Omenjena cesta je državna
in zato vključno s semaforizacijo v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo
(DRSI). Predvidevamo, da

obstajajo varnostni razlogi
za delovanje semaforjev tudi
v nočnem času (v preteklosti
so se na tej lokaciji zgodile
tudi nesreče s smrtnim izidom). Lahko pa svoje vprašanje naslovite neposredno
na DRSI: gp.drsi@gov.si.

Vprašanje: Kolesarska
steza v Stražišču
Zanima me, ali se bo morda
urejala (oz. zarisala na cestišče) tudi kolesarska pot na
Škofjeloški cesti v Stražišču,
torej vse od glavnega križišča na Laborah mimo kolesarskega kluba, pošte in naprej od krožnega križišča do
križišča za Sv. Jošt? Seveda v
obe smeri.

Odgovor mestne uprave
Hvala za vaš predlog. Podobno razmišljamo tudi na
Mestni občini Kranj, saj želimo označiti kolesarski pas
na Škofjeloški cesti. Trenutno tako izvajamo izmere
(širina vozišča ipd.), kar je
prvi korak pri urejanju novih kolesarskih pasov.

Vprašanje: Prehod za
pešce
Predlagam zavarovanje prehoda za pešce pri vhodu na
stadion s Ceste Koroškega
odreda. Nespametni starši
na prehodu čakajo otroke in
posledično vse druge spravljajo v nevarnost. Prosim za
takojšnje ukrepanje, predno
se zgodi kakšna nesreča.

Odgovor mestne uprave
Vaše opozorilo smo posredovali medobčinskim redarjem, saj gre za prekršek voznikov; na prehodu čez cesto
in na kategorizirani cesti (in
ta na tej lokaciji je kategorizirana) je namreč parkiranje
prepovedano. Medobčinski
redarji bodo v prihodnje
opravili več nadzorov na
omenjeni lokaciji, predvsem
v popoldanskem času, ko v
Športnem centru Kranj poteka več aktivnosti, in zoper
morebitne prekrškarje
ustrezno ukrepali.

Zbiranje pomoči
za Ukrajince
Simon Šubic
Kranj – Zbiranje humanitarne pomoči za ljudi z vojnih
območij v Ukrajini, ki ga organizirajo Mestna občina
Kranj, kranjsko območno
združenje Rdečega križa
Slovenije in Fajdigova ambulanta, še vedno poteka.
Zbirni center za hrano in
higienske pripomočke je v
humanitarnem centru RKS
OZ Kranj na Gregorčičevi
10 v Kranju. Odprt je ob ponedeljkih od 14.30 do 16.30
in ob sredah od 9. do 12.
ure. Vse informacije so na
voljo na www.kranj.ozrk.si.
Zdravila zbirajo v Fajdigovi
ambulanti na Gosposvetski

9. V MOK sicer tesno sodelujejo z institucijami, ki
prve prihajajo v stik s prišleki iz Ukrajine – s šolami, ki
so že vpisale ukrajinske
otroke, RKS in drugimi. Še
vedno velja tudi poziv lokalnemu prebivalstvu in organizacijam, naj na posebni
e-naslov ukrajina.sos@
kranj.si sporočijo, če imajo
možnost ponuditi nastanitev ljudem, ki so se pred vojno zatekli v Kranj, če bi lahko pomagali pri prevajanju v
ukrajinski jezik, ponudili
psihološko pomoč ali pomagali kot prostovoljci (pri logistiki, s prevozi …). Več podrobnosti na spletni strani
MOK.
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Na Brdu pri Kranju bo maja potekala konferenca
o kibernetski varnosti.
Ana Vizovišek
Brdo pri Kranju – Vsakih 39
sekund se zgodi hekerski
napad in kar 95 odstotkov
nepooblaščenih dostopov
do podatkov je posledica
človeške napake. Spoprijemanje s kibernetskimi
grožnjami in tveganji je
ključnega pomena pri zagotavljanju nacionalne kibernetske odpornosti. Tudi v
Sloveniji se povečuje tveganje za uresničitev kibernetskih napadov.
Digitalna preobrazba prinaša gospodarstvu, javnemu
sektorju in prebivalcem
držav Evropske unije izjemne prednosti, saj inovativne
tehnološke rešitve dvigujejo
učinkovitost njihovih storitev in hkrati zmanjšujejo

negativne vplive na okolje
ter omogočajo preprostejšo
uporabniško izkušnjo. Digitalizacija poslovnih in javnih storitev prinaša številne
izzive, povezane z digitalno
pismenostjo uporabnikov in
kibernetskimi grožnjami, ki
pogosto izvirajo iz geopolitičnih konfliktov.

Podjetja brez razdelanega
sistematičnega pristopa
Pomembno je, kako kot družba ocenjujemo pomen varnosti in kako opredelimo
njen strošek. Nadalje je
pomembno, kako bo Slovenija zagotovila ustrezen

kader, ki bo na tem pomembnem področju danes in v
prihodnosti skrbel za varnost v kibernetskem prostoru. Po podatkih Nacionalnega odzivnega centra za
kibernetsko varnost kar 60
odstotkov podjetij, ki so utrpela kibernetični napad, v
obdobju šestih mesecev po
napadu preneha poslovati,
kar dve tretjini podjetij pa
nima sistematičnega pristopa pri zagotavljanju kibernetske varnosti.

Na Brdu tudi predstavniki
Googla in Microsofta
Z namenom prepoznati in
opozoriti na kibernetske in
druge tehnološke nevarnosti
bodo Mestna občina Kranj,
BSC Regionalna razvojna
agencija Gorenjske, SRIP

PMIS in IPM Digital organizirali konferenco Kibernetska varnost – izzivi uporabnikov digitalnih storitev.
Konferenca bo potekala 10.
maja od 10. do 13. ure v Kongresnem centru Brdo pri
Kranju (dvorana Splendens).
Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki, politiki in
predstavniki mednarodno
uveljavljenih podjetij, kot
sta Google in Microsoft.
Brezplačne prijave na konferenco so možne na spletni
strani www.bsc-kranj.si do
6. maja 2022. Več informacij: www.bsc-kranj.si.

V preddverju občine odprli Varuhov kotiček

Foto: Anže Krže (Mediaspeed)

Kranj – V začetku aprila so na Mestni občini Kranj gostili
varuha človekovih pravic Petra Svetino in ob tej priložnosti
v preddverju občinske stavbe odprli prvi Varuhov kotiček v
Sloveniji. Z njim želijo institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, v katerem živijo. Kotiček je opremljen s stojalom, na katerem so zloženke in brošure s koristnimi informacijami o delu institucije, med njimi pa je tudi
obrazec za vložitev pobud. Varuh človekovih pravic sicer
vsako leto prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, ki prosijo
za pomoč, ker menijo, da so jim kršene pravice. Vsako
temeljito preučijo in se ustrezno odzovejo, je zagotovil Svetina. Še posebno so občutljivi na kršenje pravic otrok, invalidov in drugih ranljivih skupin prebivalstva, je dodal.

Po meri invalidov
Mestna občina Kranj si prizadeva izboljšati položaj invalidov in jim olajšati vsakodnevno življenje,
zato želi pridobiti tudi naziv Občina po meri invalidov.
Simon Šubic
Kranj – V preteklih mesecih
je mestni svet že potrdil dva
dokumenta – analizo trenutnega položaja invalidov (s
kakšnimi ovirami in kje se
srečujejo) in akcijski načrt
do leta 2025 s koraki za
odpravo ovir. Na začetku
aprila pa je župan Matjaž
Rakovec s podpredsednikom Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivanom Kostrevcem in predsednikom
Medobčinskega društva
invalidov Kranj (MDI) Janezom Zelnikom podpisal
dogovor o vključitvi MOK v
projekt za pridobitev listine
Občina po meri invalidov.
Pridobitev naziva bo MOK
uvrstila med občine, ki načrtno, po korakih, izboljšujejo
stanje oziroma odpravljajo
ovire, s katerimi se srečujejo
invalidi, so pojasnili.
MOK trenutno problematiki
v povezavi z invalidi namenja približno 1,3 milijona
evrov na leto za odpravljanje
arhitekturnih ovir v občinski
stavbi, taktilne oznake za
slepe, financiranje javnih
del, poglobitev robnikov pločnikov, sofinanciranje nevladnih organizacij, institucionalno varstvo, program
družinski pomočnik, VDC
Kranj, OŠ Helene Puhar,
sofinanciranje otrok s pose-

Foto: MOK

Izzivi kibernetske
varnosti

Podpis dogovora o vključitvi MOK v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov
bnimi potrebami v vrtcih,
sofinanciranje nevrofizioterapije in prevozov otrok s
posebnimi potrebami, kar
bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Ustanovili so tudi
Svet za invalide in koordinacijo invalidskih društev, ki
jo je vzpostavil MDI Kranj.
Občina tako pri novogradnjah intenzivno opozarja, da
se že pri projektiranju upoštevata dostopnost in uporabnost za vse. Sproti odpravljajo morebitne arhitekturne
omejitve, trudijo se omogočati spremljanje okroglih
miz in pomembnih tem za
javnost tudi gluhim in
naglušnim in podobno,
pojasnjujejo na MOK.

"Invalidi so pomemben del
naše družbe in zato delamo
na večjih prilagoditvah za
lažje vsakdanje delovanje te
ranljive skupine ter se zavzemamo, da bi postali Občina po meri invalidov. Na
podlagi tega naziva bi bolj
sistematično lahko poskrbeli zanje," je ob podpisu
dejal župan. MOK si bo v
projektu prizadevala za
odpravo gradbenih in konstrukcijskih ovir, zaposlovanje in zagotavljanje socialne varnosti invalidov, informiranje javnosti o problematiki ter delovanje invalidov na različnih področjih,
kot sta kultura in šport, je
še pojasnil.

Kostrevc je pojasnil, da
lokalne skupnosti vse bolj
razumejo specifične potrebe
invalidov. "Iskrene čestitke
vsem, ki ste aktivno vključeni v projekt, za dosežke in
odgovornost, ki jo prevzemate pri ustvarjanju možnosti socialnega vključevanja in nediskriminacije invalidov,« je povedal. Janez
Zelnik, predsednik MDI
Kranj, pa je povedal: "Hvaležni smo, da se je MOK
vključila v projekt, saj menimo, da je že mnogo naredila
za korist invalidov in jim s
tem olajšala ter popestrila
življenje v občini, v kateri
živijo," je dejal ob podpisu
dogovora.

Konec projekta Citycircle
Ob koncu evropskega projekta o krožnem gospodarstvu Citycircle so v Kranju predstavili vizijo
prehoda v krožno gospodarstvo.
Simon Šubic
Kranj – Marca se je končal
projekt o krožnem gospodarstvu, v katerem je Mestna
občina Kranj (MOK) skupaj s
partnerji iz Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Italije in Nemčije sodelovala od leta 2019.
Ekipa Citycircle Kranj je ta
mesec predstavila dosežene
cilje in vizijo prehoda v krožno gospodarstvo za MOK.
Na dogodku so poleg nosilcev projekta v MOK sodelovali tudi nekateri zunanji
predstavniki podjetij in organizacij, vključenih v projekt.
Med drugimi so ideje in prakse v projektu delili zaposleni iz Območne obrtne zbornice Kranj, Ezavoda, N-Investa, Šolskega centra Kranj,
BSC – Regionalne razvojne
agencije Gorenjske, Lokalne
energetske agencije Gorenjske (LEAG), Iskratela, Fundacije Vincenca Drakslerja …
"Trenutne razmere v Evropi
in svetu nas opozarjajo, kako
zelo so omejeni naravni viri
in kako močno smo odvisni
od njihove razpoložljivosti in

Vodja ekipe Citycircle Kranj Marija Ahačič Premrl (na sredini) / Foto: MOK
dostopnosti. Vsi skupaj
moramo stopiti iz ustaljenih
tirnic in narediti premik v
glavah. Tako bo naš način
življenja bolj trajnosten,
usmerjen v večjo samooskrbo in manjšo odvisnost od
omejenih naravnih virov. Le
odgovorno in trajnostno
upravljanje naravnih virov
vodi v konkurenčno in dolgoročno uspešno gospodarstvo,
katerega razvoj smo v MOK
umestili med strateške raz-

vojne dokumente," jih je
nagovoril podžupan Janez
Černe.
"Kranj se bo z zelenim prehodom v krožno gospodarstvo preobrazil v odgovornejše, še bolj trajnostno in najbolj rastoče sodobno mesto
v regiji. Verjamem, da se vsi
zavedamo, da je prehod v
krožno gospodarstvo nuja in
ne več izbira," je poudarila
vodja Citycircle ekipe v Kranju Marija Ahačič Premrl.

Zala Strojin Božič, menedžerka prehoda v krožno gospodarstvo Mestne občine
Ljubljana, je predstavila, na
kakšen način so se prehoda
v krožno gospodarstvo lotili
zaposleni v ljubljanski mestni upravi. "Vsi zaposleni se
zavedajo, da bomo uspešni
toliko, kolikor bo vsak od
nas prepoznal, da so trajnostne, krožne izbire dosegljive, izvedljive in konkurenčne,« je dejala.
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Dogodki so paradni konj turizma
Gostinska ponudba v naši destinaciji sodi med pomembnejše gradnike kranjskega turizma. Kako se povezovati, kako razvijati in nadgrajevati skupno
ponudbo, kje so težave in katere so naše prednosti, so bile teme aprilskih srečanj med sodelavci Zavoda za turizem in kulturo Kranj in kranjskimi
gostinskimi ponudniki.
Klemen Malovrh
Kranj – Lanskoletna Kranjska dolga miza, zeleni kulinarični dogodek, ki smo ga
izpeljali skupaj z gostinskim
sektorjem in mnogimi drugimi lokalnimi partnerji, je
v javnosti dosegla pozitiven
odziv. Načrtujemo jo tudi
letos. Dogodek bi lahko postal nov turistično-kulinarični produkt, ki ne bi le privabljal novih gostov v Kranj,
ampak bi v kranjski gastronomiji začrtal nove smernice. Te sledijo trajnostnim
prizadevanjem v destinaciji.
Skrb za ohranjanje okolja,
lokalne in sveže, nepredelane sestavine, kratke dobavne verige, podnebju prijaznejša prehrana, preplet
tradicije in sodobnega … Prvine, ki jih kranjski gostinci
vedno bolj vključujejo v svoje kuhinje, kar je bilo tudi
opaženo: gostilna Krištof je
že drugo leto zapored zaradi
trajnostnih praks umeščena

v Michelinov vodnik, kmetija odprtih vrat Pr' Končovc
je poleg certifikata Zeleni
ključ za vključevanje okoljskih standardov v svoje poslovanje prejela tudi znak
Slovenia Green Cuisine.
Na skupnem srečanju smo
izvedeli, da se marsikatera
kranjska gostilna lahko pohvali z dobrimi praksami,
le da jim ob vsem delu svojim gostom ne uspe povedati, da je tako. Dela je preobilo, kadra pa manjka.
Kljub tem skrbem že vihamo rokave in skupaj pripravljamo letošnjo Kranjsko
dolgo mizo. To je ena izmed najlepših in najboljših
priložnosti za okušanje
kranjske kulinarike, ni pa
edina. Skupaj z gostinci
snujemo tudi druge aktivnosti in popeljali vas bomo
do njihovih vrat.
Veseli nas tudi, da so letos
kranjski kuharski mojstri
začeli sodelovati tudi brez
nas. Primer takšnega pove-

zovanja bo v petek, 13. maja,
na Svetem Joštu, kjer bo na
pikniku sodelovalo kar nekaj izkušenih kranjskih kuharskih rok. Le tako naprej!
Drugi aprilski sestanek je
bil z gostinci iz mestnega
jedra. Z medsebojnim sodelovanjem bi lahko še povečali obisk mestnega središča. Seznanili smo jih z
dogodki, ki bodo potekali v
Kranju, razvijali smo skupen gostinski produkt za
mestno jedro, jim ponudili
sodelovanje pri dogodkih v
sklopu prireditve Kr' petek
je! in drugih dogodkih, kjer
ponujamo gostinske storitve. Sestanek je bil zelo
konstruktiven, za lažjo in
redno komunikacijo bomo
tudi ustanovili skupino gostincev za razvoj mestnega
jedra. Veseli nas, da so v gostinstvu ne glede na splošno postcovidno krizo še
vedno prisotni optimizem,
nova energija ter novi obrazi, ki si želijo ustvarjanja.

Klemen Malovrh, direktor ZTKK / Foto: arhiv ZTKK

Tako kot gostinska ponudba so za destinacijo pomembni tudi dogodki. Lahko rečem, da so v Kranju
dogodki kar paradni konj
turizma. Zelo sem vesel, da
lahko po dveh težkih, omejitev polnih letih ponovno
odpremo sproščeno sezono
prireditev. Na zavodu imamo že pripravljen program
od maja pa vse do začetka
oktobra. Prešerno poletje v
Kranju je polno raznolikih
dogodkov, od kulinaričnih
do športnih, koncertnih,
kulturnih, filmskih … In
kaj novega še prinaša ta pomlad? Info točka na železniški postaji dobiva novo
podobo. Vsi obiskovalci
mesta, ki bodo k nam prišli
z vlakom, bodo že takoj ob
prvih korakih deležni namiga, kaj je pri nas mogoče
videti in doživeti. Če ne boste hodili mimo železniške
postaje, pa lahko navdih
najdete na spletni strani VisitKranj.

Prizadevanja kranjskih
gostincev odmevajo širše

Jesenska Vinska pot
v majski preobleki

Tudi kranjska trajnostna gastronomija je prispevala svoj kamenček v mozaiku pogovorov in delavnic
na konferenci Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih, ki je pred približno
sto udeleženci potekala 31. marca v ljubljanskem Hotelu Union.

Kranj – Že ptički na vejah
čivkajo, da si novembra rezervirajte čas za obisk Vinske poti v Rovih pod starim
Kranjem. Ker pa izvedba
lansko jesen ni bila mogoča

Polona Abram

Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
Konferenco je organizirala
fundacija Umanotera skupaj s partnerji Convento,
Kongresnim uradom Slove-

pom pohitite, saj je na voljo
le še nekaj vstopnic!
Ob vstopu v rove boste že
tradicionalno prejeli kozarec
in nosilno vrečko zanj. Vina
slovenskih vinorodnih območij, sire, krušne izdelke
in mesnine boste v rovih
lahko degustirali do dve uri.

Izkušnje so,
prepoznavnosti premalo

Nika Tavčar in Renata Karba iz Umanotere: "Kranjska
dolga miza je bila za nas eden izmed najbolj navdihujočih
trajnostnih dogodkov preteklega leta." / Foto: arhiv ZTKK (Luka Kotnik)
nije in Turizmom Ljubljana
v okviru mednarodnega projekta Climate Action to the
Table, ki je del Evropske
podnebne iniciative (EUKI).
Umanotera je s svojim poglobljenim znanjem na področju trajnostnih praks v
Kranju pustila svoj pečat
tudi na Kranjski dolgi mizi,
saj ji je bilo zaupano izraču-

navanje ogljičnega odtisa
mobilnosti in porabe energentov na dogodku. S tovrstno analizo, ki prinaša dragocene smernice za prihodnost, razpolaga redkokateri
organizator dogodkov v Sloveniji. Avtorica poročila dr.
Renata Karba ocenjuje, da
so snovalci Kranjske dolge
mize dosegli pomembno

Še sveže vtise s konference
sta obe predstavnici Umanotere predstavili 11. aprila
na Letnem srečanju kranjskih gostinskih ponudnikov
v Gostilni Rekar. Najprodornejši uporabljajo trajnostna načela že vrsto let in so
za to prejeli tudi priznanja.
Skupna ugotovitev je bila,
da smo o ukrepih za uravnoteženje podnebnih sprememb dobro poučeni, marsikdo jih že vpeljuje v svoje
poslovanje, najšibkejša točka pa je komuniciranje. Tisti, ki se že lahko pohvalijo
z okolju prijazno ponudbo,
so pogosto navzven premalo prepoznavni. Dober glas,
ki seže v deveto vas, se namreč vse bolj seli na digitalne kanale in brez njih postaja nagovarjanje gostov
vedno težje.

Foto: arhiv ZTKK (Primož Pičulin)

Ljubljana – V programu so
se pred predstavniki destinacij, vladnih in nevladnih
organizacij, turističnih ponudnikov in podjetnikov vrstile predstavitve primerov
dobrih praks iz Slovenije pa
tudi iz tujine. Kranjska dolga miza, zeleni kulinarični
dogodek, izveden v začetku
lanskega septembra v gradu
Khislstein, je s svojo svežino
in timskim duhom požela
pohvale ter bo verjetno dobila posnemovalce tudi na
drugih koncih Slovenije.
Kranjska gostinska naveza
pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Kranj je s to
turistično-kulturno prireditvijo pokazala, da ima veliko
izkušenj na področju trajnostne gastronomije, že zaradi
tesnega sodelovanja s pridelovalci v okolju, v katerem so
mnoge stare, naravi prijazne modrosti še vedno žive.

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvsem zaradi oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov ter
spodbujanjem udeležencev,
da na dogodek pridejo peš
ali s kolesom oziroma si delijo avtomobilske prevoze.

Eva Pirnat in
Srečko Štagar

in ker vseh ljubiteljev ter
zvestih obiskovalcev Vinske
poti nismo želeli pustiti na
cedilu, smo se odločili, da
dogodek prestavimo na maj.
Vinska pot se bo tako po rovih vila 13., 14., 20. in 21.
maja. Vstopnice so v prodaji
na vseh Eventimovih prodajnih mestih, Petrolovih servisih, v Kranjski hiši in na
spletni strani Eventima.
Svetujemo vam, da z naku-

Zaradi obnove rovov bo letošnja prireditev potekala le v
prvem delu in z izhodom v
kanjonu Kokre.
Na dogodku se je v 13 letih
predstavilo že več kot 180
različnih vinarjev, vsako leto
pa ga obišče več kot pet tisoč
ljubiteljev žlahtne kapljice z
vseh koncev Slovenije in
tudi iz tujine. Vabljeni na
najbolj nenavadno lokacijo
za pokušanje vina!
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Občinske novice
Za ljubitelje keramike
Simona Mohorič
Kranj – Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj smo v
okviru evropskega sklada za
regionalni razvoj Interreg v
začetku jeseni leta 2019 s
partnerji zagnali projekt
CerDee, s katerim smo žele-

kov poslovanja. Medij, ki se
bo uporabljal, je svetovni
splet. Vse informacije in
rezultati projekta so dostopni na posebnem portalu
Ceramic in Europe na naslovu www.ceramicsineurope.
eu, ki bo delovalo kot središče znanja in stičišče sodelo-

Pestro poletno
dogajanje je nazaj
V času, ko je bila izvedba dogodkov močno omejena, smo se na Zavodu za turizem in kulturo Kranj
intenzivno posvečali prihajajočim dogodkom in se optimistično ozirali k poletju v upanju, da bomo
pripravljeno lahko izvedli tako, kot smo si zamislili.

li z inovativnimi pristopi
spodbuditi podjetništvo v
"keramičnih" regijah. K projektu je pristopilo še šest
evropskih držav, ki so najpomembnejše evropske regije
z več stoletno tradicijo oblikovanja keramike. Konec
aprila bo zaživela spletna
stran, ki jo lahko obiščejo
vsi ljubitelji keramike.
Cilja projekta CerDee sta
ozaveščenost izdelovalcev
keramike in izmenjava znanj
– tako stilističnega in tehnološkega znanja kot tudi ekonomskih ali finančnih vidi-

vanja ter trženja za sodelujoče na področju keramičnega
ustvarjanja. S projektom
CerDee, ki se bo zaključil v
aprilu, je tako vzpostavljena
srednjeevropska mreža
sodelujočih, ki bo združevala
vodilne institucije na področju keramike, srednja in
mala podjetja, posamezne
regije in mrežo muzejev.
Slednji bodo stičišča za sodelovanje, zbirali in shranjevali
bodo relevantne podatke v
povezavi s keramiko ter delovali kot dostopen arhiv in
platforma za trženje.

Pohod na Špičasti hrib
tudi v spomin Berniku
Eva Pirnat

Foto: arhiv ZTKK

Kranj – Zahodno od Sv. Jošta je 873 metrov visoki Špičasti hrib. Obisk priporočamo še posebno tistim pohodnikom, ki ne marajo prevelike gneče in si želijo v miru
uživati v lepotah narave.
Vzpon ni zahteven in je primeren tudi za družine. Na
vrh vodi več lažjih poti, ki so
dobro označene. Najkrajša
je tista s Čepulj, ki vam bo
vzela približno štirideset
minut. Kot izhodišče pa lahko izberete tudi Spodnjo
Besnico pri Ribogojnici,
Zgornjo Besnico pri Podrovniku, obe poti vam bosta
vzeli približno uro in pol, ali
Rakovico, od koder traja
vzpon slabi dve uri in pol.
Vse poti vodijo večinoma po

gozdu, zato je vzpon prijeten tudi v poletnih dneh.
Turistično društvo Besnica v
sodelovanju z Zavodom za
turizem in kulturo Kranj v
nedeljo, 8. maja, med 7. in
12. uro organizira 37. Pohod
na Špičasti hrib in 2. Pohod
v spomin na Mirka Bernika,
ki je bil glavni organizator
tega priljubljenega pohoda.
Pohod poteka samostojno,
brez skupnega starta.
Vsak pohodnik bo prejel
knjižico, v katero lahko vpisuje svoje vzpone na Špičasti hrib. Za prvi obisk si
boste prislužili bronasti
znak, za tretji obisk srebrnega in za šesti obisk zlatega.
Če se boste na Špičasti hrib
povzpeli desetkrat, pa boste
prejeli posebno plaketo, ki
bo obeležila vaše vzpone.

elektrika (29. 7.), Nina Pušlar (30. 7.), Klapa Rišpet (5.
8.), Opera Carmen (14. 8.),
Helena Blagne (20. 8.), MI2
(26. 8.) ter Petar Grašo (2.
9.). Vstopnice so že v prodaji
na vseh Eventimovih prodajnih mestih, Petrolovih servisih, v Kranjski hiši in na
spletni strani Eventima. Če
pohitite, lahko do 9. maja
izkoristite nakup po najnižji,
"early bird" ceni. Nakup
vstopnic je v Kranjski hiši in
na spletni strani Eventima

mogoč tudi z bonom BON21.
Vsako sredo v juliju in avgustu bodo na grajskem dvorišču potekali Glasbeni večeri
pod grajsko lipo. Torki bodo
namenjeni literarnim pogovorom in gledališkim predstavam. Torkovi kulturni vdihi so rezultat medsebojnega
povezovanja in sodelovanja s
Prešernovim gledališčem,
Mestno knjižnico in Gorenjskim muzejem. Vsi ljubitelji
filmov si obvezno rezervirajte vse četrtke v juliju in avgu-

stu, saj na Vovkov vrt zopet
prihaja kino na prostem.
Pozabili pa nismo niti na
šport. Na grajskem vrtu
bodo od maja do avgusta
potekala druženja kolesarjev, ki se bodo s kolesarjenjem po Kranjski kolesarski roži in druženjem pripravljali na amatersko
kolesarsko dirko L'Etape
Slovenia. Dirka bo v Kranju potekala med 3. in 4.
septembrom. Poletje, mi
smo pripravljeni!

Priporočamo: Pr' Končovc
Ekološka kmetija Pr' Končovc je zagotovo ena izmed tistih, ki si v Kranju močno prizadeva za trajnostno
delovanje. Njihov trud in vizija sta bila zopet potrjena s prejemom znaka Slovenia Green Cuisine.
Eva Pirnat
Javornik – Kaj in kako jemo,
ima velik vpliv na okolje. S
spremembo prehranskih
navad lahko pomembno prispevamo k svetlejši prihodnosti našega planeta in
generacij, ki prihajajo za
nami. Kakšna pa je podnebju prijaznejša hrana? Večinoma rastlinskega izvora,
pridelana na sonaraven –
ekološki ali biodinamični
način, tista, ki je ne zavržemo, sezonska, lokalna in
čim manj predelana ter
zapakirana. Ekološka kmetija Pr' Končovc je zagotovo
ena izmed tistih, ki si v Kranju močno prizadeva za trajnostno delovanje. Njihov
trud in vizija sta bila zopet
potrjena s prejemom znaka
Slovenia Green Cuisine.
"S prejetjem znaka Slovenia
Green Cuisine dokazujemo,
da smo ekološko usmerjeni,
ne le na kmetijskem področju, temveč tudi na gastronomskem. Lansko leto smo
pridobili mednarodni znak
za okoljsko odličnost v gostinstvu zeleni ključ, letos pa
smo to nadgradili še s slovenskim. Vsi ti standardi

Foto: arhiv ZTKK (Dean Dubokovič)

Skleda, 19. stoletje / Foto: arhiv Gorenjskega muzeja

Kranj – Letošnja pomlad nas
tako ni razveselila le z lepim
vremenom, ampak tudi z
rahljanjem protikoronskih
ukrepov. Kar pomeni, da se
nam v Kranju obeta dogodkovno zelo pestro poletje!
Prešerno poletje bomo na
Glavnem trgu odprli 10.
junija s koncertom skupine
California, ki bo 15-letni premor od glasbenih odrov prekinila prav v Kranju, in z
LPS, zmagovalci letošnje
EME.
Grad Khislstein bo ponovno
postal središče koncertov,
literarnih večerov, filmov in
gledaliških predstav. V amfiteatru Letnega gledališča
Khislstein se bodo zvrstili
odlični domači in tuji izvajalci: Perpetuum Jazzile –
vokalna ekstaza (1. 7.),
Gibonni (9. 7.), Magnifico
(15. 7.), Hamo & Tribute 2
Love (22. 7.), Siddharta –

Foto: arhiv ZTKK

Eva Pirnat in
Srečko Štagar

nas zavezujejo k izpolnjevanju kriterijev, ki so usmerjeni k varovanju okolja in trajnostnemu delovanju. Hočemo spodbuditi zavedanje o
varovanju okolja na vseh
področjih. Tako lahko vsak z
majhnimi koraki pripomore
k ohranjanju narave, kot
celotna skupnost pa bomo s
tem naredili velik skok," je
prejem znaka komentirala
Katarina Kristan.
Znak prejemnike zavezuje k
spoštovanju sedmih trajnostnih načel: avtentičnosti

ponudbe, povezovanju z
lokalnimi dobavitelji, usmerjenosti k naravi, delovanju s
čim manj odpadki, uporabi
neoporečne vode, odgovornosti do okolja in odgovornosti do zaposlenih. Ekološka
kmetija Pr' Končovc s svojo
vizijo in delovanjem postavlja standarde. Bili so tudi
prva kmetija odprtih vrat v
naši občini! Njihove jedi
odražajo tradicijo naših krajev, marsikatera izmed njih
je dobila tudi svežo preobleko, ki jo je zakuhal Aleš Kri-

stan. Njihov cilj je čim večja
samooskrba in sklenjen krog
narave, živali ter ljudi. Zato
vse, kar na kmetiji pridelajo,
tudi porabijo za pripravo jedi
skozi vse leto. Njihova vrata
so odprta ob petkih med 12.
in 22. uro, sobotah med 12.
in 20. uro ter nedeljah med
12. in 17. uro. Za zaključene
družbe pa je možno odprtje
po dogovoru. Če vam dišijo
domače jedi z domiselno
sodobno nadgradnjo, je
obisk ekološke kmetije Pr'
Končovc obvezen!
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Koledar Prireditev
vezenja poglabljala kot mentorica krožka za ročna dela pri
Kulturno umetniškem društvu Sejalec Besnica. Pripravila in
izdala je priročnik za spoznavanje in učenje 36 tehnik vezenja
iz različnih dežel sveta.

Napovednik dogodkov
Od 1. do 31. maja
Torek, 3. maj
16.00	Otroška igralnica "SKALCA" v Družinskem centru Oaza, Vodopivčeva ulica 2

19.00 Delavnica: Joga pomaga, Maistrov trg 11 (2. nad.)

Četrtek, 5. maj
16.00	Otroška igralnica "SKALCA" v Družinskem centru Oaza, Vodopivčeva ulica 2
17.00	Delavnica: Mala šola prava za podjetnike – 2. del, Spletni dogodek – Kovačnica
19.00 Delavnica: Joga pomaga, Maistrov trg 11 (2. nad.)
20.00 Koncert: Kje so roke, pistol mustang?, TrainStation SubArt

Petek, 6. maj
20.00 Koncert: Jimmy Barka Experience, Layerjeva hiša
21.00 Koncert: P. Valjak Tribute band, Klubar

Sobota, 7. maj
11.00	Brezplačen voden ogled kanjona reke Kokre, ob 11.00, Kranjska hiša
	Velika posebnost Kranja je, da se mesto dviguje nad 30 metrov globokim kanjonom reke Kokre, kar ga uvršča na 2. mesto med najvišjimi mestnimi kanjoni v Evropi. Po kanjonu
poteka krožna pot, po kateri vas popeljejo izkušeni vodniki.
Ogledali si boste znamenitosti, ki pričajo o človekovem sobivanju z naravo na tem območju. Obvezna je predhodna prijava na info@visitkranj.com ali 04 2380 450, vsaj en dan pred
vodenim ogledom.

15.00	Kulinarika: Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem, Rovi pod
starim Kranjem
21.00 Koncert: Killerface – izid prvega albuma!, Klubar

Sobota, 14. maj
13.00	Kulinarika: Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem, Rovi pod
starim Kranjem
21.00 Koncert: Rok'n'Band, Klubar

Sreda, 18. maj
10.00 Kultura: Mednarodni dan muzejev, Mestna hiša
18.00 Odprtje razstave Mojster Jože Plečnik, Mestna hiša
19.00	Kultura: Predstavitev kataloga Izbor iz zbirke Kabineta slovenske fotografije, Ullrichova hiša

7.00
11.00

18.00 Predstava: Mladi lutkarji, OKC Krice Krace
16.00 Sejem: Kr' petek je!, Glavni trg

Sobota, 28. maj
8.00 	Šport: Kranjska kolesarska roža in druženje – priprave na kolesarsko preizkušnjo L'Etape Slovenia, Grad Khislstein
	V svojem koledarju si za kolesarjenje in druženje rezervirajte
soboto, 28. maj 2022! Šest sobotnih kolesarskih treningov bo
potekalo po razgibanem terenu v okolici Kranja – po etapah
Kranjske kolesarske rože. Čar le-te je ravno v tem, da nas vsaka etapa vodi na svoj konec, kjer spoznavamo bližnja mesta,
okoliške hribe, naravna jezera, park Brdo, kanjon reke Kokre
pod mestom Kranj … Vsaka etapa ali cvet pa se tu in tam
dotakne tudi prave trase L'Etapa Slovenia.

18.00	Območno odprtje Tedna ljubiteljske kulture 2022, Mestna
knjižnica Kranj
	Izpostavljena tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je
filmska umetnost. Premierno bomo v Kranju predvajali film o
velikem človeku, ki je pomemben del svojega življenja služboval in živel v Kranju, tu izdal prvo pesniško zbirko v slovenskem jeziku in o njem premalo govorimo.

Petek, 20. maj

Nedelja, 8. maj

Petek, 27. maj

Četrtek, 19. maj

19.00 Delavnica: Joga pomaga, Maistrov trg 11 (2. nad.)

20.30 Koncert na srečo, Klubar

19.00 Delavnica: Joga pomaga, Maistrov trg 11 (2. nad.)
19.00 Kultura: Kratki sladki filmi, OKC Krice Krace

Petek, 13. maj

Sreda, 4. maj
17.00 Odprtje razstave Narava v objektivu mojstra naravoslovne fotografije Jurija Kurrila, Galerija Kranjske hiše

Četrtek, 26. maj

9.00 Zabava: Velika otroška zabava v Besnici, OŠ Besnica
17.00	Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet, Stolp
Škrlovec
19.00	Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet, Stolp
Škrlovec

7.00 Terenska krvodajalska akcija, Gasilsko reševalna služba Kranj
15.00	Kulinarika: Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem, Rovi pod
starim Kranjem
16.00 Sejem: Kr' petek je!, Glavni trg
	Na Glavni trg se vrača tržnica "Kr' petek je!", kjer boste lahko
nakupili sveže lokalne pridelke. Namen tržnice je ponuditi
kvalitetne, sveže in sezonske pridelke ter izdelke, povezati in
podpreti lokalne kmete, pridelovalce in ponudnike ter v sodelovanju z gostinci razvijati kranjsko kulinarično ponudbo.

Pohod na Špičasti hrib, Špičasti hrib
Kulinarika: Nedeljski brunch lokalnih dobrot, Brdo pri Kranju

Ponedeljek, 9. maj
18.00	Delavnica: Pričakujem otroka … Kaj lahko storim, da bo porod
varen, in kako izbrati porodno pomoč po moji meri?, Spletni
dogodek – Združenje Naravni začetki

21.00	Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet, Stolp
Škrlovec
	Aurora je 45-minutni intenzivni zborovsko-izkustveni koncert.
Pod umetniškim vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja je
ženski pevski zbor Carmen manet pripravil nov konceptualni
glasbeni dogodek za 45 poslušalcev in 30 pevk, ki je svojo
inspiracijo znova našlo v nordijski glasbi.

Torek, 10. maj
19.30	Koncert: Spomladanski koncert Gimnazije Kranj: Za vse, ki
sanjajo, Letno gledališče Khislstein
	Na koncertu bodo zazvenele najlepše skladbe iz filmov in risank. Kot običajno vas bodo navduševali orkester, šolska zbora in gimnazijski solisti.

Četrtek, 12. maj
19.00 Odprtje razstave Umetnost vezenja, Mestna hiša
	Razstava Umetnost vezenja predstavlja izdelke Marije Šolar v
različnih tehnikah vezenja iz zakladnice svetovne dediščine.
Iz zbirke Gorenjskega muzeja so dodali še vajenice, ki pričajo
o učenju vezenja pred 100 in več leti. Marija Šolar je znanje

Nedelja, 29. maj
17.00	Kultura: Razvitje prapora ob 120-letnici Čebelarskega društva
Britof Predoslje, Glavni trg

Sobota, 21. maj
13.00	Kulinarika: Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem, Rovi pod
starim Kranjem
20.00 Koncert: Ladybugz, Panorama Stara pošta
	Ladybugz sestavljajo izkušene vokalistke Katja Kovačič, Nastja Vodenik in Ana Marčun. S svojo glasbo poslušalce popeljejo v štirideseta leta prejšnjega stoletja. Poleg hitov iz tistega
časa tudi moderne skladbe različnih žanrov preoblikujejo v
sving, džez in boogie woogie ritme. Koncert ob instrumentalni spremljavi ponuja doživetje, polno nostalgije in vedrosti, ki
ga nočete zamuditi!

9.00 Šport: Scottov kolesarski dan v Kranju, Glavni trg
10.00 Sejem: Vseslovenski dan domačih dobrot, Brdo pri Kranju
19.00	Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet, Stolp
Škrlovec
21.00	Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet, Stolp
Škrlovec

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg

Sprehodi po Parku Brdo
Vsako soboto in nedeljo

Klasičen voden 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 ter vsako soboto in nedeljo ob 10.00

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

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre
21.00

Koncert: Hladno pivo – 35 let, Klubar

Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00
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Kultura

Vrhunsko gledališče

V spomin

Domi Vrezec
(1973–2022)

Letošnji, 52. Teden slovenske drame je postregel s trinajstimi odličnimi uprizoritvami. Grumova
nagrada za besedilo Usedline dramatičarke Katarine Morano, Šeligova nagrada uprizoritvi Solo.

Tišina je marsikdaj zgovornejša od besed. Ko je tistega februarskega dne Domijeva mama Tanja po telefonu sporočila, da njenega sina ni več, sem za nekaj sekund – zdelo se
je dolgih kot večnost – obmolknil. Nisem našel besed, v
mislih se je porajalo le: Ne, to ni mogoče. Kako, zakaj,
kdaj? Po neozdravljivi bolezni je na svojo zadnjo pot želel
oditi sam, v tišini in brez vseh nas, ki smo ga spoštovali in
ga imeli radi, kot človeka, prijatelja, mogoče le znanca, velikega zaljubljenca v gledališče in neumornega mentorja
mladim. Diplomiral je iz sociologije, da ima gene iz učiteljske družine, je potrdil z opravljeno profesuro, a ga klasično
učiteljevanje nikoli ni zares zanimalo. Njegova največja
ljubezen je bila gledališče. Že na škofjeloški gimnaziji si je
v začetku devetdesetih izmislil Gledališko skupino Figura
in z uspešno predstavo Brbotajoči psihohonder, nastalo po
njegovi avtorski predlogi, nastopil tudi na festivalu v avstrijskem Gradcu. Leta 1997 je Kulturno društvo Figura tudi
uradno postalo njegova blagovna znamka, v okviru katere
je v naslednjih dvajset in nekaj letih pripravil kopico gledaliških uprizoritev s skupinami igralcev, različnimi tako
generacijsko kot po znanju in izkušnjah. Sledil je načelu,
da se prav za vsakega najde kakšna vloga, česar so se zavedali predvsem udeleženci njegovih delavnic, samo v okviru
kranjskega JSKD jih je vodil skoraj deset let. Predstave je
režiral, v njih igral, pripravljal scenografije, bil kostumograf, rekviziter, največkrat je zanje napisal tudi besedilo,
polno obešenjaškega humorja, absurdnih situacij, duhovitih dovtipov, ki so se gledalca dotaknili, tudi če jih ta ni
povsem razumel. Tudi zato, ker je Domi vse to počel s
srcem, ker je z vsako besedo, zgolj obrazno mimiko, premikom po odru dokazoval, da je takrat srečen. Njegova zadnja predstava je imela naslov Konflikt, pripravil pa jo je v
okviru društva Auris. Namesto da bi razmišljal o komunikacijskih ovirah pri vajah in na odru, je te uporabil v prid
predstave, v kateri je združil gluhe, naglušne, gluhoslepe in
slišeče igralce. Marca, tik pred epidemijo, so jo uprizorili
zadnjič. Vaje za novo predstavo Plagiat se še niso začele, ko
je zbolel. Verjamem, da je zdaj v nekem vmesnem prostoru,
kot ga je ustvaril v eni njegovih predstav Posthumna smetana. "Prostor med smrtjo in večnostjo je odličen poligon za
razmišljanje na temo, kaj bo, če bo. Zato sem pri pisanju
besedila lahko neizmerno užival in pri tem s pridom uporabljal svojo domišljijo," je dejal in nas povabil k vnovičnem
razmisleku o življenju, smrti in vsem, kar je vmes. Smo
torej po smrti res čisto dokončno mrtvi, ali pa pravzaprav
nikoli nismo bili popolnoma živi? Domi je bil v gledališču
še kako živ, in če ob vnovičnem branju teh vrst vsak 'bil'
spremenimo v 'je', vemo, da je tu nekje in nas hudomušno
opazuje izza enih od svojih številnih ekstravagantnih očal.
Igor Kavčič

Spletna trgovina: https://b2c.bc-naklo.si/

na žirija v sestavi Diana
Koloini (predsednica), Viktorija Rangelova in Tery
Žeželj je za najboljšo predstavo tekmovalnega programa in s tem prejemnico
Šeligove nagrade razglasila
uprizoritev Solo Nine Rajić
Kranjac in ekipe ustvarjalcev, ki je nastala v koprodukciji Zavoda Maska in Slovenskega mladinskega gledališča.
Uprizoritev Solo Nine Rajić
Kranjac in ekipe ustvarjalcev je kompleksen in polno-

Foto: PG Kranj (Mediaspeed)

Kranj – Na letošnjem Tednu
slovenske drame je slovenska dramatika spet zasvetila
v polnem sijaju, kar potrjujeta tako dober obisk, občinstvo se je po dveh negotovih
letih spet vrnilo v dvorane,
in izjemen nabor uprizoritev, ki razveseljuje in kaže
na to, da tako moč kot kvaliteta slovenskega gledališča
kljub mnogim težavam v
času epidemije nista usahnila. Nasprotno, letošnji

Katarina Morano, prejemnica nagrade Slavka Gruma

Nina Rajić Kranjac, režiserka uprizoritve Solo, nagrajene s
Šeligovo nagrado / Foto: PG Kranj (Mediaspeed)

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo

Delovni čas trgovine:
od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.

Igor Kavčič

festival je presegel pričakovano, kar velja pripisati tudi
odličnemu izboru selektorja
dr. Roka Andresa. V dvanajstih dneh smo si namreč
ogledali trinajst najboljših
uprizoritev preteklega leta,
ki so seveda nastale po slovenskih dramskih besedilih.
Od tega je bilo osem predstav v tekmovalnem in pet v
spremljevalnem programu.
Na sporedu je bila še predstava, namenjena mlajšemu
občinstvu, obiskovalci pa so
se lahko udeležili tudi devetih dogodkov bogatega dodatnega programa: od bralnih
uprizoritev, okroglih miz,
problemskih razgovorov,
predstavitve prevodov slovenske dramatike v tujini,
novih knjižnih izdaj slovenske dramatike in tradicionalnega dneva nominirancev do dveh gledališko-koncertnih dogodkov.

Šeligova nagrada za Solo
Festivalski zaključek seveda
vedno zaznamuje podelitev
nagrad najboljšim. Strokov-

krven dogodek srečanja skupnosti. "Te skupnosti uprizoritev ne predpostavlja,
ampak jo nenehno preobrača, ukinja in na novo vzpostavlja. Po vsebini in izrazu je
zelo pogumna in gledališko
inventivna. Kolektiv, ki ga
sestavljajo tudi Nataša
Keser, Benjamin Krnetić in
Marko Mandić, oblikuje
stvaritev, ki jo prežemata
izjemna energija in duhovitost, obenem pa medsebojna povezanost in zaupanje
vseh ustvarjalcev. Vsi brezkompromisno izpostavijo
sebe in svoje delo. Še posebej pa Nina Rajić Kranjac, ki
se brezsramno ponaša s svojimi dosedanjimi uspehi,
obenem pa ohranja avtoironično distanco," je k nagradi
zapisala žirija; da si ta skupina drzne zarezati v občutek
vseenosti, ki preveva sodobno družbeno izkustvo in gre
"grlom u jagode"!
Nagrado za najboljšo igralko
tekmovalnega programa je
prejela Marjuta Slamič za
vlogo Bogdane v uprizoritvi
jerebika, štrudelj, ples pa še

kaj (Simona Semenič) v
režiji Jureta Novaka, ki je
nastala v produkciji SNG
Nova Gorica in Slovenskega
mladinskega gledališča,
nagrado za najboljšega igralca pa je prejel Benjamin
Krnetić za vlogo v prej omenjeni uprizoritvi Solo.
Posebno nagrado festivala
za kreacijo, ki inventivno
povezuje različne gledališke
jezike, je prejela uprizoritev
Under construction (Počemučka – Nataša Keser, Klemen Kovačič, Karolína Kotrbová, Aljoša Lovrić Krapež,
Filip Mramor, Domen
Novak, Nejc Potočan, Filip
Štepec, Miranda Trnjanin) v
režiji Aljoše Lovrića Krapeža
in produkciji Gledališča
Glej.
Nagrado po izboru občinstva Prešernovo gledališče
podeljuje v sodelovanju z
Gorenjskim glasom in Mestno občino Kranj. Največjo
povprečno oceno gledalcev
4,897 (glasovalo se je z ocenami od ena do pet) je prejela uprizoritev In stoletje bo
zardelo. Primer Kocbek
(Andrej Inkret) v režiji Matjaža Bergerja, ki je nastala v
produkciji Anton Podbevšek
teatra in SNG Nova Gorica v
sodelovanju s Cankarjevim
domom in Galerijo Božidar
Jakac.

Usedline prinesle
Grumovo nagrado
Strokovna žirija v sestavi
Vesna Jevnikar (predsednica), Jakob Ribič in Tomaž
Toporišič je nagrado za mladega dramatika, za katero se
potegujejo avtorji, stari do
trideset let, soglasno podelila Eli Božič za besedilo
Interpretacija Sanje. Nagrado Slavka Gruma za najbolj-

še novonastalo dramsko
besedilo so letos podelili že
triinštiridesetič. Žirija je
nagrado soglasno podelila
Katarini Morano za besedilo
Usedline.
Ko se po mamini smrti družinski člani in članice zberejo, da pospravijo stanovanje in ga pripravijo na
odprodajo, se znajdejo pred
nalogo, ki je težja, kot se zdi
na prvi pogled. Skupaj
morajo namreč pregledati
stvari, ki jih je mama pustila za sabo, in se odločiti, kaj
storiti z njimi: ali jih odpisati in odvreči ali pa jih raje
vendarle ohraniti in zadržati. V obrazložitvi med drugim preberemo tudi: "Čeprav ne gre za kakšne velike
dogodke ali zgodbe, marveč
za malenkosti, detajle, podrobnosti, ki se nam v času,
ko se nam dogajajo, nemara
niti ne zdijo tako pomembni in jih morda niti ne
opazimo, nas prav takšni
majhni drobci, ki se postopoma usedajo na dno naše
biti, definirajo in konstituirajo kot osebnosti. Tej ideji
tekst spretno sledi tudi na
ravni dramske strukture, ki
je zgrajena iz prav takšnih
drobnih vtisov in fragmentov ter spisana v skorajda že
(hiper)naturalističnem slogu." Besedilo je bilo februarja v režiji Žige Divjaka že
uprizorjeno na odru Mestnega gledališča ljubljanskega in beleži odličen odziv.
Uvodoma so podelili še stanovski nagradi Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije – nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko
delo je prejela Alja Predan,
priznanje Vladimirja Kralja
za kritiške in teatrološke
dosežke v zadnjih dveh letih
pa so podelili Petri Vidali.
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Prvi poganjki
Kraffta
Znani so prvi trije filmi tekmovalnega programa Igralskega filmskega
festivala Kranj – Krafft: Pohodi plin!, Spomin in Morena.

Kranj – Druga edicija Igralskega filmskega festivala
Kranj – Krafft, ki bo potekala med 14. in 19. junijem v
Kranju, se nazadržno bliža.
Festivalski program počasi
že dobiva končno obliko.
Organizatorji so te dni že
predstavili prve tri filme iz
tekmovalnega programa, ki
se bodo potegovali za nagrade zlato jabolko, in tudi novost letošnjega Kraffta –
strokovni program za poslovno mreženje domačih in
tujih avdiovizualnih (AV)
ustvarjalcev ReActing as a
Star.
V tekmovalnem programu
si bo sicer mogoče ogledati
devet celovečernih filmov
sodobne svetovne filmske
produkcije zadnjih dveh sezon, ki izstopajo po igral-

skih presežkih. Tokrat predstavljajo prve tri, ki jih je izbrala selekcijska ekipa v sestavi Ana Šturm, filmska
kritičarka, publicistka in
urednica revije Ekran, Veronika Zakonjšek, kulturologinja in filmska kritičarka, ter
Petja Labović, gledališki in
filmski igralec, in sicer celovečerni prvenec Pohodi
plin! (Hit the road) iranskega režiserja Panaha Panahija, film Spomin (Memoria)
tajskega režiserja Apichatponga Weerasethakula
in celovečerni prvenec Morena (Murina) hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović. Filmi se bodo potegovali za pet zlatih jabolk
(zlato jabolko grand prix, tri
zlata jabolka za posebne
igralske dosežke in častno
zlato jabolko), ki bodo podeljeni na zaključni festivalski

večer.
Na pobudo Slovenskega
filmskega centra se letos v
okviru igralskega filmskega
festivala Krafft prvič predstavlja strokovni program
festivala ReActing as a Star.
Cilj programa je povezati
igralce, kasting direktorje in
agente ter jih promovirati
predvsem regionalno in
nato tudi mednarodno. Zasnovan je kot dogodek za
poslovno mreženje. Igralci
bodo lahko ustvarili nove
poslovne priložnosti ter
hkrati povečali svoje kompetence in nadgradili svoje
znanje.
Na tridnevnem dogodku
bodo svoje strokovne izkušnje kot strokovnjaki in vodje tematskih delavnic z udeleženci delili priznani igralci, režiserji in kasting direktorji. Udeleženci bodo uži-

Utrinek iz filma Morena režiserke Antonete Alamat Kusijanović
vali v intimnem vzdušju neformalnega druženja, ki bo
omogočilo boljše spoznavanje, pogovore in poslovno
mreženje.
Ob začetku novega sodelovanja je Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, povedala: "Filmski igralec je obraz vsakega
filma. Skoznje se gledalec
vživlja v zgodbe in preko
njih doživlja filmske zgodbe. Slovenski filmski igralci
imajo v domačem okolju

Portreti velikih

pomagajmo skupaj

Slavko

Avtorice portretov Monika Sunesko, Klara Stariha, Lavra Šubic in Ula Simonič, manjka
Gaja Bumbar. / Foto: Tahlia Wick

maja keuc

ivančič Amaya

govorijo in se vam njihove
osebnosti razkrijejo še bolj
neposredno," je razstavo pospremila mentorica Nataša
Kne in povedala, da bodo s
tem sklenili projekt Slovenski velikani, v mislih pa imajo že nove ustvarjalne izzive.
Po besedah mladih portretistk so bili največji izziv,
kako zajeti pravi pogled portretiranca – osredotočen in
zamišljen pri Otonu Župančiču, drzen pri Iti Rini, kako
bi Rihard Jakopič ocenil portret, kako upodobiti veličino
Stanka Bloudka, pogum Kristine Gorišek … S končnimi
izdelki so zadovoljne, drugi
pa prav tako. Razstava bo na
ogled še do 31. maja.

spremljava
Big band orkestra Slovenske vojske

LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Kranj – Slovenski velikani
2022 so že tretja izvedba koledarja in hkrati tudi potujoče razstave Gimnazije Kranj.
Projekt so začeli leta 2020
in pod spretnimi prsti skupno devetih dijakinj je doslej nastalo že 36 portretov.
Od vsega začetka v projektu
pod mentorstvom Nataše
Kne sodeluje Gaja Bumbar,
ob njej pa so tokrat ustvarjale še štiri nadarjene portretistke: Ula Simonič (z Gajo
sta 4. letnik mednarodne
mature), Monika Sunesko
(4. letnik), Klara Stariha (3.
letnik) ter Lavra Šubic (2. letnik). V risarski tehniki so

ustvarile portrete znanih
Slovenk in Slovencev, med
katerimi so tokrat Alma Karlin, Rihard Jakopič, Kristina
Gorišek Novaković, Nejc Zaplotnik, Oton Župančič, Kristina Brenk, Stanko Bloudek, pater Simon Ašič, Ita
Rina, Josip Plemelj, Franja
Bojc Bidovec in Janez Bleiweis.
"Podobe so preproste in čiste, v skromni enobarvnosti
na prvi pogled zadržane in
molčeče. Tako so ustvarjene
z namenom: da se ustavimo, za trenutek zapremo
vrata kričečim barvam in
sporočilom, hitenju … in
portrete doživimo v njihovi
čistosti. Pustite si, da vas na-

nost slovenske filmske
ustvarjalnosti. Čas, v katerem je ustvarjanje filmov in
serij v velikem porastu in
zanimanje za snemanje v
Sloveniji narašča, je treba
izkoristiti tudi za povečanje
priložnosti za delo naših izvrstnih igralk in igralcev."
Festival bo poleg tekmovalnega programa in programa
ReActing as a Star seveda
postregel tudi z bogatim
strokovnim in spremljevalnim programom.

dobrodelni koncert

V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava Slovenski velikani 2022
– portreti znamenitih Slovencev, ki so jih narisale dijakinje Gimnazije Kranj.
Igor Kavčič

premalo priložnosti za
ustvarjanje, saj so sredstva,
ki so namenjena filmu, veliko premajhna. Z vzpostavitvijo nove mednarodne platforme, ki bo v Kranj pripeljala tuje kasting agente,
producente in režiserje,
bomo domačim n igralcem
ponudili priložnost za mreženje, promocijo in nova
filmska sodelovanja. Želimo
si večje prepoznavnosti naših filmskih igralcev in s
tem tudi večjo prepoznav-

Vstopnina 15 €
Nakup vstopnic:
Škofja Loka: Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg
kraNj: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

Medijski pokrovitelji:

Športna dvorana
TRATA

BREZPLAČNA OBJAVA

Igor Kavčič

Škofja Loka

sobota, 28. maj 2022,
ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka
organizator
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Šport

Hokejistom zlato in srebro
Članska ekipa hokejistov Triglava je v pravkar končani sezoni v državnem prvenstvu osvojila drugo mesto, v Mednarodni hokejski ligi pa so varovanci
Gorazda Drinovca po treh težkih finalnih tekmah ohranili naslov najboljših, ki so si ga prvič priborili v lanski sezoni.

Po lanski sezoni ste člansko
ekipo precej pomladili, zato
takšnih uspehov najbrž niste pričakovali?
Res je bila ekipa pomlajena,
saj je po lanski sezoni moštvo zapustilo pet igralcev. Šli
so v tujino, na Jesenice,

Trener članske ekipe hokejistov Triglava Gorazd Drinovec
eden pa je končal igranje
hokeja. Tako nismo vedeli,
kaj lahko pričakujemo. Vendar moram reči, da so se
mladi v ekipi odlično znašli.
Naša igra je sicer temeljila
na izkušenih igralcih, še
kako dobrodošla pa je bila
mladost, ki nam je dala nov
zagon. Uvrstitev v finale
državnega prvenstva in končno drugo mesto je res zgodovinski uspeh za naš klub,
ponovna osvojitev naslova v
Mednarodni hokejski ligi, v

kateri je nastopalo dvanajst
ekip, pa je bil za moštvo nov
velik dosežek.
Nova zmaga v Mednarodni
hokejski ligi (IHL) je odprla
vprašanje igranja na še višjem nivoju, morda v Alpski
hokejski ligi (AHL)?
Alpska hokejska liga je vsekakor korak naprej, vendar
pa je to za klub velik finančni zalogaj. Govorimo o
okoli pol milijona evrov,
česar pač ne zmoremo in za

nas predstavlja prevelik strošek. Poleg tega je treba vedeti, da bi sledila dolga potovanja med tednom, česar naši
igralci, ki so v službah, ne bi
zmogli. Je pa res, da naša
ekipa, glede na kvaliteto,
sodi vsaj v srednji ali celo
zgornji del te lestvice.
Ste se ob koncu sezone v
klubu že pogovarjali o novi?
Po zaključku sezone smo
res že opravili nekaj pogovorov z igralci, vendar smo se
dogovorili, da se konkretno
pogovorimo v mesecu maju.
Morda se obeta, da bo kdo
prenehal ali šel drugam,
vendar mislim, da bo jedro
ekipe ostalo. Nekaj je tudi
zanimanja, da se nam pridruži kdo od novih igralcev,
kakšnega od igralcev pa
bomo priključili tudi z vrst
mladincev. Ekipo bomo gradili tako, da bo kvalitetni
nivo ostal na enaki ravni.
Tekmovanje so končale tudi
hokejistke. Kako ste zadovo-

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Hokejisti v klubih so
prejšnji teden dokončno
zaključili različna tekmovanja, od torka naprej pa bo
čas za nastop naše članske
moške reprezentance, ki se
že pripravlja na svetovno
prvenstvo divizije 1-A, ki bo
v Hali Tivoli.
Led se je ta teden stopil tudi
v dvorani Zlato polje, po kratkem počitku pa selekcije
Hokejskega kluba Triglav po
praznikih čakajo kondicijske
priprave na novo sezono. O
pravkar končani pa sva se
pogovarjala z glavnim trenerjem članskega moštva in
športnim direktorjem kluba
Gorazdom Drinovcem.

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Hokejisti Triglava so sezono zaključili nad pričakovanji.
ljni z njimi in mlajšimi ekipami v klubu?
Članice so prvenstvo končale
na drugem mestu, do konca
pa so bile tudi v igri za naslov
prvakinj. Tudi to je lep rezultat, želimo pa si, da dekletom, za ves trud, ki ga vlagajo
v ta šport, uspe postati tudi
prvakinje. Mladinci so prišli
do polfinala, kjer so nastope
končali po težkih tekmah
proti Olimpiji in prvenstvo
končali na četrtem mestu.

Kadeti so izpadli v četrtfinalu, dečki so prišli do polfinala, kjer so osvojili tretje mesto. Tudi mlajši dečki so izpadli v četrtfinalu in lahko
rečem, da so se tekmovanja
končala po pričakovanjih.
Nekje malce bolje, nekje
malo slabše. Pod črto pa lahko rečem, da smo s sezono
zelo zadovoljni. Predvsem pa
smo zadovoljni, da smo v
klub znova vpisali več kot trideset najmlajših.

Drugo mesto kranjskih
lokostrelcev

Novi Taigo
Samosvoj. Dan za dnem.

V Klubu lokostrelcev Kranj se lahko pohvalijo z odličnimi rezultati, med
vsemi slovenskimi klubi pa so se uvrstili na drugo mesto.
Vilma Stanovnik
Kranj – Članom Kluba lokostrelcev Kranj so na slovenskem dvoranskem tarčnem
pokalu v minuli sezoni puščice pogosto letele v zlato središče tarče, saj so med tridesetimi klubi iz vse Slovenije
zasedli drugo mesto. V posameznih kategorijah so osvojili kar 13 pokalov. Prav tako
so bili člani kluba uspešni na
januarskem lokostrelskem

državnem dvoranskem
prvenstvu v Šenčurju, kjer so
v petih kategorijah prejeli kar
osem medalj.
"V našem klubu trenira 26
lokostrelcev različnih starostnih skupin. Najmlajša članica je stara osem let, najstarejši član pa 57. Poleg dobrih treningov nas druži tudi
prijetno vzdušje. Želimo si
le, da bi nas podprlo več
sponzorjev," pravi predsednik kluba Robert Ferencek.

Kot tudi pojasnjujejo kranjski lokostrelci, ima klub prostore za zimske treninge v
dvorani Smučarskega skakalnega centra Gorenja Sava,
s skakalci pa lepo sodelujejo.
Sedaj člane Kluba lokostrelcev Kranj čaka sezona na
prostem. "Sezone na prostem se veselimo, saj bomo
lahko streljali tudi na večje
razdalje, pa še v naravi
smo," pravi lokostrelec Igor
Štilec.

Dizajn,ki pokaže značaj
Nekateri so radi v središču pozornosti. Tako kot novi Taigo, edinstvena
kombinacija SUV-ja in kupeja. Navdušuje s spektakularnim dizajnom,
napredno tehnologijo ter izjemno komfortno notranjostjo.
Emisije CO2: 138−124 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,1−5,5 l/100 km.
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0344−0,0218 g/km. 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. Slika je simbolna.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269
www.avtohisavrtac.si
VW_Oglas_Dealer_Taigo_137x198.indd 1

17/01/2022 11:59

Lokostrelci Kluba lokostrelcev Kranj s pokali slovenskega dvoranskega tarčnega pokala za
leto 2021 / Foto: arhiv KL Kranj
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Jabolko navdiha v prave roke
Za sistematično delo z mladimi športnimi talenti in za spodbujanje razvoja tekmovalcev in tekmovalk na športnem in izobraževalnem področju si je
jabolko navdiha zaslužil Državni panožni nordijski center Kranj, ki sta ga ustanovili Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Smučarska zveza Slovenije.
Vilma Stanovnik
Kranj – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v
Predsedniški palači pred
kratkim vročil priznanje jabolko navdiha Državnemu
panožnemu nordijskemu
centru Kranj. »Naj bo jabolko
navdiha oblika zahvale vsem
tistim, ki v času vzgoje in izobraževanja skrbijo za osebnostno rast naših športnic in
športnikov,« je poudaril
predsednik Pahor in dodal:
»Naj bo tudi oblika zahvale z
moje strani in s strani države
vsem tistim, ki v času vzgoje
in izobraževanja skrbijo za
osebnostno rast naših športnic in športnikov – tistih, ki
šele nastajajo, tistih, ki že
osvajajo medalje, in tistih, ki
s svojimi uspehi v življenju
po šampionski karieri dajejo
orientir mladim ljudem, da
jih športni dosežki navdihujejo in jim sledijo.«
Priznanje je v imenu Gimnazije Franceta Prešerna
Kranj prevzela ravnateljica
Mirjam Bizjak, v imenu
Smučarske zveze Slovenija
pa direktor Uroš Zupan.
»Vse medalje in tudi kristalni globus kažejo na to, da
gre za zelo uspešen sistem,
ki predvsem predstavlja
kontinuiteto vrhunskih
športnih rezultatov, ki smo
jim bili priča tudi to sezono,« je poudaril direktor
Smučarske zveze Slovenije
Uroš Zupan.

»Veseli in ponosni smo, da
je Republika Slovenija prepoznala naše kakovostno
delo in že več desetletij prizadevanj, da bi vrhunskim
športnikom čim bolje omogočili usklajevanje šolskega
dela in športnih ambicij,« je
dejala ravnateljica Mirjam
Bizjak in poudarila, da se je
v centru šolalo kar pet dobitnikov olimpijskih odličij –
Nika Križnar, Primož Roglič, Peter Prevc, Žan Košir
in Vesna Fabjan –, ob njih
pa tudi številni drugi slovenski športniki.
"Že zelo dolgo si na naši
šoli prizadevamo navduševati dijake, da skušajo biti
uspešni na različnih področjih in ne samo v šoli. Da
razvijajo svoje talente. Splet
okoliščin je nanesel, da je ta
naša usmeritev najprej začela kazati svoje rezultate
na področju športa. Kljub
temu da bo šport pri nas vedno igral zelo pomembno
vlogo in da bomo sistem
dela s športniki še naprej
razvijali in ga izboljševali,
pa si tudi za ostale naše dijake želimo, da najdejo svojo zvezdo, ki ji bodo sledili.
Morebiti je to v današnjih
negotovih časih še toliko
bolj pomembno, saj se
predvsem mladi soočajo z
mnogo stiskami. Šport in
drugi interesi, kot so glasba, znanost in tudi čisto navadni hobiji, pa jim pri tem
lahko izjemno pomagajo ter

Slovesnosti v Predsedniški palači so se poleg direktorja Smučarske zveze Slovenije Uroša Zupana ter sedanje ravnateljice
Gimnazije Franceta Prešerna Kranj Mirjam Bizjak in nekdanje ravnateljice Marije Simčič udeležili članice slovenske ženske
reprezentance v smučarskih skokih in člani moške reprezentance v smučarskih skokih. / Foto: Gorazd Kavčič
poskrbijo za tisti tako potrebni ventil, s katerim našo
dušo in telo razbremenimo
stresa in vsaj za nek določen čas ne mislimo na stvari, ki nas težijo. In nikakor
si ne delam utvar, da skrbi
in stresa mladi ne občutijo.
Mnogokrat še mnogo bolj
kot mi, odrasli. To in ostala
priznanja nam torej pomenijo predvsem potrditev, da
smo na pravi poti in da se je
za mlade še kako vredno

kar najbolje potruditi," je
tudi povedala ravnateljica
Bizjakova, ki se skupaj z
ostalimi profesorji trudi, da
bi tudi vrhunski športniki
dobili potrebno znanje in
popotnico za življenje.
"Vrhunski športniki, ki izjemno veliko prispevajo k
ugledu naroda in njegove
identitete, morajo imeti
možnosti, da se izobražujejo in da bodo po končani
športni poti še naprej uspe-

šni. Srednješolska leta so
tista, ko se njihova športna
pot začne strmo vzpenjati
ali pa se popolnoma ustavi,
če ni prave podpore in razumevanja. Pri nas vsakega
dijaka, pa ne samo športnika, obravnavamo osebno,"
je tudi povedala ravnateljica
Mirjam Bizjak in dodala, da
je delo pogumno začela sedaj že upokojena ravnateljica Marija Simčič. "Ena izmed najzaslužnejših oseb,

da smo s ponosom prevzeli
jabolko navdiha, je gotovo
nekdanja ravnateljica takrat
še Ekonomske šole Kranj
Marija Simčič. Njena vizija
in neverjetna vztrajnost sta
doprinesli, da smo se v Kranju na Zlatem polju vselili v
novo, moderno šolo, velik
pa je bil tudi njen doprinos
pri organizaciji DPNC-ja in
skakalnice Bauhenk pod
Šmarjetno goro," je še dodala Bizjakova.

Kegljači do novih naslovov
Moška ekipa Kegljaškega kluba Triglav Kranj je osvojila naslov državnih prvakov, uspešni pa so bili
tudi med posamezniki.
Maja Bertoncelj

SAMO

7€

STE VEDELI ...

Slike so izdelane hitro,
enostavno in poceni!

ACTAL, D.O.O., ŽLEBE 2 C, MEDVODE

da, Vas na upravni enoti Kranj čaka
fotoavtomat, kjer si pridobite
biometrično sliko za dokumente, tudi
za novo osebno izkaznico.

Kranj – Po enoletni prekinitvi ekipnega ligaškega tekmovanja Slovenije je v sezoni 2021/22 moška ekipa
Kegljaškega kluba Triglav
Kranj prepričljivo osvojila
naslov državnih prvakov –
že dvanajstič v samostojni
Sloveniji.
Pod vodstvom trenerja Braneta Strleta so nastopili v postavi: Davor Sobočan, Grega
Bajželj, Tomaž Žvanut, Jure
Fleischman, Janže Lužan,
Aleš Blaž, Franci Velišček,
Matej Lepej in Darko Šterbenk. Z naslovom državnega
prvaka so si pridobili možnost nastopa na svetovnem
prvenstvu državnih prvakov,
ki bo v Münchnu v Nemčiji
od 5. do 9. oktobra. Igrali
bodo tudi v ligi prvakov Evrope v sezoni 2022/2023. Po
koncu ekipnega ligaškega
tekmovanja je sledilo še državno prvenstvo Slovenije v

Zmagovalna ekipa Kegljaškega kluba Triglav Kranj s predsednikom Dušanom Erženom in
podeljevalcem pokala in medalj podpredsednikom Kegljaške zveze Slovenije Borisom
Vehovcem / Foto: arhiv kluba
kegljanju za posameznike. V
disciplini kombinacija je v
moški konkurenci znova
zmagal Matej Lepej (1916 podrtih kegljev) pred Francijem
Veliščkom (1900). Oba pri-

hajata iz KK Triglav Kranj.
Enak vrstni red na prvih dveh
mestih je bil tudi v disciplini
posamezno, kjer se igra na
izpadanje. Lepej je bil v finalu
od Veliščka boljši s 591 : 570.

Kot pojasnjujejo v Kegljaškem klubu Triglav Kranj,
bo v prihodnji sezoni
ogrodje ekipe ostalo isto.
Naskakovali bodo nov naslov prvakov.
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Zanimivosti
Polnih sto let
Angela Verčič je praznovala stoti rojstni dan.
Slavljenki je voščil tudi kranjski župan Matjaž
Rakovec. Brez torte in cvetja ob jubileju ni šlo.
Alenka Brun
Kranj – Slavljenka se je rodila 27. marca 1922 kot druga
od desetih otrok, se začne
zapis o njeni življenjski zgodbi. Ker sta tako prvi kot

starši po letu dni vso shirano in bolno vzeli nazaj
domov. Nato je dninila pri
bližnjem kmetu." Ko je prišla vojna, je šla za gospodinjsko pomočnico k družini Erpič v Čirče pri Kranju,

Prvega aprila je
dopolnila sto štiri leta
Ema Šilar je prvega aprila letos praznovala 104. rojstni dan. Rodila se je v Bohinjski Bistrici leta 1918,
najstniška leta je preživela v Kranju, po poroki živela v Zgornjih Bitnjah, letošnji rojstni dan pa je
dočakala in praznovala v Domu starejših občanov (DSO) Preddvor.
Alenka Brun

Angela Verčič / Foto: Primož Pičulin
predzadnji otrok doma umrla, še preden sta dopolnila
eno leto starosti, je veljala za
najstarejšo med osmimi brati in sestrami, od katerih jih
je danes živih še pet. Njena
rodna vas je Leskovica pod
Blegošem v Poljanski dolini.
Oče Anton je bil zaposlen
kot gozdni delavec, hkrati pa
je bil tudi "mežnar" v domači župniji. Tako je družina
živela v mežnariji, Angela
oziroma največkrat Angelca
je veliko pomagala v cerkvi,
bila je tudi članica Marijine
družbe.
"Časi so bili zelo trdi, hrane
pa v visokogorski vasici bolj
malo," pripoveduje zapis o
slavljenki. "Zato so Angelco
že pri šestih letih dali za
pestrno h kmetu na Dovje
pri Mojstrani. Ves čas te
odsotnosti je zelo žalovala
za domom, tako da so jo

zadnji dve leti vojne pa je
bila dekla pri enem od velikih kmetov v Gorici pri
Radovljici. Konec petdesetih
let prejšnjega stoletja se je
zaposlila v kranjski Iskri, za
tekočim trakom, kjer je tudi
dočakala upokojitev.
Angelca se ni nikoli poročila
in nima otrok. Ker je bila
varčna in sila skromna, si je
sčasoma kupila stanovanjce
na Nazorjevi ulici v Kranju,
v katerem je živela vse do
odhoda v dom starejših v
Kranju. Takrat je imela 89
let. Samostojno življenje
namreč ni bilo več mogoče.
V domu se je kljub prvotnim pomislekom zelo lepo
vživela. Da pa je dosegla
tako visoko starost, ima verjetno zasluge tudi njena
vera. Ta namreč že vseskozi
predstavlja pomemben del
njenega življenja.

Preddvor – Ker je slavljenka
občanka Kranja, se je poleg
preddvorskega župana Roka
Robleka simpatičnega praznovanja ob osebnem prazniku Eme Šilar, ki so ga pripravili v DSO Preddvor, udeležil tudi kranjski župan
Matjaž Rakovec. Prišli so
njeni domači: hči Magda
Bukovšek s soprogom Jožetom ter sin Janez Šilar s
soprogo Marino. Oglasila se
je prostovoljka Zinka Papež,
ki slavljenko obiskuje kot
individualna družabnica ter
ji med drugim včasih tudi
kaj na glas prebere. Častitljivi starosti so nazdravili še s
pesmijo in napitnico, za kar
so poskrbeli člani Folklorne
skupine Sava Kranj. Šilarjevi sta poleg direktorice DSO
Preddvor Lidije Kos voščila
tudi župana.

Ema Šilar v družbi najbližjih / Foto: Tina Dokl

V mesecu maju 2022 je na voljo 35 različnih
aktivnosti, od katerih izpostavljamo:
KRANJ

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

Program medgeneracijskega
sodelovanja izvajamo v štirih
občinah.
Na vse aktivnost se je treba
prijaviti tako, da pošljete
svoje ime, priimek, telefonsko
številko in e-naslov
ter aktivnost,
na katero se prijavljate, na:
mck-prijava@luniverza.si
ali pokličete na 04 280 48 25.

Ema Šilar je sicer stanovalka DSO Preddvor, a ob praznovanju stočetrtega rojstnega dne je
slavljenki s cvetjem in prijaznimi željami voščil tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž
Rakovec. / Foto: Tina Dokl

Motivacijsko predavanje
Termin: četrtek,
19.
5. 2022,
ob
a
a
a
a 17. uri
C: 20
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
M: 100
a
Y: 65
Skozi pogovor in vodeno sproščanje bomo raziskovali,
K: 15
a
kaj nam pomeni varnost, kaj mislimo, da varnost je,
a
in razblinili nekatere mite, kje in kako si varnost
zagotovimo. Predavanje boste soustvarjali s svojimi
vprašanji in izzivi vsakdanjega življenja. Podali se
bomo v odstiranje preprostih resnic
življenja,
kar nas
a
a
bo navdalo z zaupanjem in občutkom varnosti.
a
Dobrodošli.
Gledališče za odrasle
a
Termin: Vsak torek ob 18. uri
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
a
Na srečanjih bomo z uporabo različnih gledaliških
veščin in pristopov raziskovali raznolike temea in
skupaj ustvarili nam pomembne zgodbe. S pomočjo
telesnega izraza, pripovednih tehnik, improvizacije in
skupinskih aktivnosti bomo gradili in razvijali
podporno in ustvarjalno skupnost, znotraj katere
bomo urili gledališke veščine in razvijali svoj izrazni
potencial. Skupina sprejme 12 udeleženk in
udeležencev, predhodne izkušnje niso potrebne.

Nasmejana in čila 104-letnica se je rodila 1. aprila leta
1918 v Bohinjski Bistrici,
kjer je tudi preživela otroštvo. Njen oče je bil zaposlen
na železnici in zaradi službe
se je leta 1933 družina preselila v Kranj, kjer je slavljenka kasneje spoznala svojega
moža. V zakonu sta se Šilarjevima rodila dva otroka, hči
in sin. Poročila sta se takoj
po drugi svetovni vojni in se
preselila v Zgornje Bitnje,
kjer je Ema Šilar potem
živela vse do odhoda v dom.
Takrat je bila stara 99 let.

Kulinarična delavnica – turška baklava
s pistacijo
Termin: četrtek, 12. 5. 2022, ob 10. uri
Baklava posebne oblike in okusnega pistacijevega
nadeva vas bo povsem prevzela. Pričarali si boste
okus Turčije še pred poletjem.

NAKLO
Angleške urice za otroke
Termin: petek, 6. 5. in 27. 5. 2022, od 17. do 18. ure
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Se vaši otroci že učijo angleščino v šoli? Sedaj lahko
svoje znanje uporabijo na angleških pogovornih
uricah. Skozi igro bodo izboljšali svoj besedni
zaklad. (starost 7–12 let)
Delavnica: Nega zrele kože
Termin: petek, 13. 5. 2022, od 16. do 17. ure
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Koža je bistvenega pomena za naše splošno zdravje
in dobro počutje. Zdrava koža deluje kot pregrada
med zunanjim svetom in notranjostjo telesa ter je
naša najboljša in prva obrambna linija. Zato je še
toliko bolj pomembno, da jo ustrezno negujemo. Na
izobraževanju se boste naučili, kako kožo nahranimo oz. negujemo.

Kultura nas bogati, povezuje in združuje.
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku.

Ema Šilar je bila zaposlena v
nekdanji tekstilni tovarni
Intex v Kranju. Po odhodu v
pokoj je čas namenila tudi
podružnični cerkvi v Zg. Bitnjah, kjer je pospravljala in
skrbela za okrasitev ob sobotnih mašah. V veselje so ji
bili vezenje, pletenje, kvačkanje, pa tudi sešila je kaj.
Bila je tudi varuška svojim
vnukom.
V DSO Preddvor je že pet
let. Pravijo, da se že od začetka bivanja pri njih redno in
z veseljem vključuje v domske aktivnosti.

PREDDVOR
Kulinarična delavnica – Kruh
Termin: torek, 10. 5. 2022 ali četrtek, 12. 5. 2022,
od 16. do 19. ure
Lokacija: Tupaliče 55
Spoznajte pripravo pravega domačega kruha.
Tehnična prva pomoč
Termin: četrtek, 19. 5. 2022, od 16. do 17. ure
Lokacija: TIC Preddvor
Nudimo individualno pomoč pri osnovnih nastavitvah
naprav, nalaganju aplikacij, uporabi SMS-ov, elektronske
pošte, internetu, fotografiranju na mobilnih telefonih ...
ŠENČUR
Plesne urice za otroke
Termin: sreda, 11. 5., 18. 5. in 25. 5. 2022, od 16.30 do 17.30
Lokacija: dvorana Doma krajanov Šenčur
S pomočjo plesa se razvija otrokov občutek za obvladovanje
telesa, ritma in prostora. Izboljšajo pa se tudi psihomotorične
sposobnosti in spretnosti. Obvezna oprema: športni copati in
oblačila. (starost 6–12 let)
Ustvarjalna delavnica – Ptički iz volne
Termin: sreda, 18. 5. 2022, od 17. do 19. ure
Lokacija: Hiša čez cesto Pr´ Franč – Milje 11
Iz ostankov volne boste izdelali različne ptičke. Material
prejmete na delavnici.

Celoten program najdete na www.luniverza.si in v zgibankah na Ljudski univerzi Kranj, v LUK – medgeneracijskem centru in v Naklem, Preddvoru in Šenčurju.

Matjaž Rakovec, župan
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Zanimivosti

Mladi olimpijski
ambasadorji
Mladi športniki in športnice Gimnazije Franceta Prešerna so v sodelovanju
z Mestno občino Kranj izkusili zelo uporabno mednarodno izkušnjo. Po
spletu so se udeležili programa Young Champion Ambassador, ki ga izvaja
ameriško olimpijsko mesto Colorado Springs.

Kranj – Program daje poudarek olimpijskemu duhu in
olimpijskim vrednotam, nadobudnim športnikom, ki si
še utirajo pravo pot, pa skozi
zanimiva predavanja in delavnice pomaga odkrivati njihove potenciale, okrepiti samozavest, uspešno reševati
izzive, izpopolniti kreativno
mišljenje, se povezovati in
utrditi ekipno delo. Udeleženke in udeleženci so na
skupnih urah aktivno sodelovali in na koncu prejeli certifikate. Najbolj se je med
vsemi izkazala Katarina Sabothy Polenec, ki ji je pripadel naziv zmagovalke.
»To izkušnjo lahko že zdaj
s ponosom vpišete v svoje
življenjepise. Verjamem,
da vam bo v prihodnosti
pomagala odpreti marsikatera vrata na vaši karierni

Nika Valjavec

poti,« je mladim olimpijskim ambasadorjem in ambasadorkam Gimnazije
Franceta Prešerna zaželel
podžupan Mestne občine
Kranj Janez Černe.
In kaj so o programu povedale nekatere udeleženke?
Nika Sajovic: "Sem v projektu Young Champion Ambassador in me veseli, da
lahko širim obzorja na področju olimpizma in komunikativnosti v angleščini."
Katarina Sabothy Polenec:
"Projektu Young Champion
Ambassador sem se pridružila z namenom izboljšanja
znanja angleščine. Všeč mi
je podpiranje inovativnega
razmišljanja, ki je potrebno
za dobro sodelovanje pri videokonferencah in opravljanju zastavljenih nalog."
Eva Rosulnik: "Bila sem zelo
vesela, ko sem bila izbrana
za program Young Champion Ambassador, saj sem zo-

Manca Katrašnik

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje
zlorabe drog je s šolami in javnimi zavodi
pripravila preventivno akcijo Stop zasvojenosti.
Jana Zupančič Grašič
Nika Sajovic

Program mladim
športnikom pomaga
odkrivati njihove
potenciale, okrepiti
samozavest in utrditi
ekipno delo.
pet dobila priložnost, da se
naučim nekaj novega. Imela
sem visoka pričakovanja, ki
so se tudi uresničila. Naučila
sem se, kako postati dober
vodja, kako delati v skupini,
razmišljati izven okvirjev itd.
Ta projekt mi bo prav tako v
veliko pomoč pri vpisu na fakulteto naslednje leto."
Hana Humerca: "Projekt se
mi je zdel zelo navdihujoč.
Naučili smo se veliko uporabnih veščin za življenje,
hkrati pa spoznali drug drugega. Celoten program je bil
odlično izveden, čeprav so
bila srečanja na daljavo."
Nika Valjavec: "Na Young
Champion
Ambassador sem se prijavila, ker je
sodelovanje pri tem projektu ena posebna priložnost,
prav tako pa bo pridobljen
certifikat prišel prav v prihodnosti."
Manca Katrašnik: "Na Young Champion Ambassador
sem se prijavila, ker se mi je
zdel projekt zanimiv. Všeč
mi je bila interaktivnost pri
Zoom srečanjih. Naučili
smo se veliko o timskem
delu, komunikaciji …"

Katarina Sabothy Polenec

Hana Humerca

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim 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
brezplačno 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.

bodo predstavili učenci OŠ
Orehek, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Franceta Prešerna,
OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Janeza Puharja Kranj – Center in
OŠ Simona Jenka.
Uradno odprtje razstave bo
sicer 12. maja ob 10. uri v
Galeriji na mestu pred MKK.
Dogodek bodo nadgradili še
z izborom kratkih misli na
temo zasvojenosti, ki jih
bodo prispevale šole in drugi
javni zavodi. Misli bo zbrala
skupina tekačev, ki jo bodo
tvorili trije učenci osnovnih
šol, trije dijaki srednjih šol,
dva predstavnika Centra za
socialno delo (CSD) Gorenjska in trije predstavniki Mestne občine Kranj (MOK). Ti

županu MOK Matjažu Rakovcu, ki bo s tem tudi uradno odprl razstavo.
Na isti dan, 12. maja, bodo
med 10. in 12. uro na Slovenskem trgu tudi stojnice,
kjer bodo vsi zainteresirani
pri predstavnikih oziroma
zaposlenih v različnih institucijah in zavodih lahko dobili različne informacije o
zasvojenosti. Predstavljali se
bodo NIJZ – Območna enota Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, ZD Kranj –
Center za krepitev zdravja,
Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda Kranj in
drugi.
Vabljeni k ogledu razstave
in spremljanju aktivnosti v
okviru preventivne akcije.

Izvedli šesto konferenco za starejše

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.

Kranj – Na temo Stop zasvojenosti bo na ogled razstava,
na dan uradnega odprtja pa
bodo v mestu tudi stojnice,
kjer bodo z informacijami o
zasvojenosti na voljo predstavniki različnih strokovnih institucij.
Razstava z naslovom Stop
zasvojenosti bo na ogled v
Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj (MKK)
in v notranjih prostorih
MKK od 26. aprila do 24.
maja. Z risbami, ki prikazujejo, kako s svojimi očmi vidijo to tematiko in pomen
preventivnega delovanja, se

bodo tekli do posameznih
zavodov – do Gimnazije
Franceta Prešerna, Varstveno-delovnega centra, OŠ Helene Puhar, OŠ Franceta
Prešerna, Zdravstvenega
doma Kranj, Nacionalnega
inštituta za javno zdravje
(Območna enota Kranj), do
Policijske postaje, Vrtca Janina (Kranjski vrtci), CSD
Gorenjska, Škrlovca – dnevnega centra za mlade in družine, do Centra za odvisnost
(Labirint in Katapult), Glasbene šole Kranj, Prešernovega gledališča, Gorenjskega
muzeja, nazadnje pa do Mestne knjižnice Kranj. Zbrane
podpise bodo nato izročili

Eva Rosulnik

Foto: Dina Kavčič

Mojca Finc,
Mateja Čimžar

Preventivna akcija
Stop zasvojenosti

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Kranj – Ljudska univerza (LU) Kranj je ta mesec pripravila že
šesto konferenco KR ZA starejše z vsebinami za takojšnjo
uporabo v kakovostnem življenju starejših. Letos so se osredotočili predvsem na prednosti digitalne pismenosti za starejše in e-storitve, ki olajšajo življenje v Kranju. Direktorica
LU Kranj Mateja Šmid je pojasnila, da so se za to odločili
zaradi izkušnje iz epidemije, ko so mnogi starejši ostali
doma sami, aktivni in povezani pa so bili le tisti z digitalnim
znanjem. Drugi razlog je v digitalni preobrazbi družbe, saj se
vse več storitev seli v digitalni svet. "Tehnologija spreminja
svet. Je lahko zelo uporabna, marsikaj lahko uredite z računalnikom ali telefonom, kar vam prihrani čas, po drugi strani
pa je treba paziti tudi na njene pasti," pa je udeležence nagovoril podžupan Janez Černe. Spomnil je, da MOK med
drugim ureja center za dnevno varstvo na Planini in vodi
aktivnosti za nov dom za starejše občane na Zlatem polju.
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Subkulturni kotiček
Teja Hafnar
Kranj – Tako kot drugje po
Sloveniji so se konec februarja klubska vrata odprla tudi v
Trainstation Subartu.
Raznolik glasbeni program, ki
poteka predvsem ob koncih
tedna, tvorijo društva Fankadelik, KRDM, Šenčurativa,
Subart, kolektiv Fršlus in razne druge neformalne skupine.
Na svoj račun bodo lahko
končno prišli ljubitelji metala,
panka, hip hopa, rejva, psy
trancea, džeza, roka itd.
V preteklem mesecu sta najbolj izstopala dva koncerta
fusion džez zasedb Moonlight
Sky in BorZak.
Slovensko skupino Moonligh
Sky sestavljajo štirje vrhunski
glasbeniki Miha Petrič, Janez
Moder, Žiga Kožar in Jan
Sever, ki so tudi skladatelji in
aranžerji. Na glasbeni sceni,

kjer navdušujejo z žanrsko
raznoliko glasbo, so že od leta
2000. Njihove korenine so v
džezu, roku, svetovni glasbi in
bluesu, navdihuje pa jih tudi
glasba z balkanskega polotoka. BorZak pa so raznolik
kolektiv glasbenikov pod taktirko Bora Zakonjška. Kolaž
različnih glasbenih stilov, od
kubanskih ritmov in melodike do vpliva balkanskega
melosa. Zasedba razvija zvok
in stil, v katerem se ne sliši
klišejskih fraz in "catchy" ritmov.
Gre za čisto nov cikel koncertov, ki bodo predvidoma potekali enkrat mesečno in bodo
posvečeni odkrivanju novih
glasbenih smernic.
Koncerta sta bila fenomenalna in sta res dodobra ogrela
publiko.
Več o bližajočih se dogodkih
pa lahko preberete na spletni
strani subart.si.

BorZak / Foto: Maria Ferez

V Ženevi predstavil
kranjske projekte
Simon Šubic
Ženeva – Župan Matjaž
Rakovec je ta mesec na
povabilo Ekonomske komisije Združenih narodov za
Evropo nastopil na 2. Forumu županov v Švici, na katerem je predstavil primere
dobre prakse Kranja na področju trajnosti in pametnih
rešitev. Tema foruma je bila
okrevanje po pandemiji
covida-19 s poudarkom na
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Forum je postregel s štirimi
tematskimi sklopi. Primere
dobrih praks je predstavljalo
približno 40 županov in
podžupanov iz več kot 30
držav. Med njimi je bil tudi
kranjski župan kot edini slovenski govorec. Nastopil je v
četrtem sklopu foruma,
predstavil pa je smernice, ki
jim sledi MOK. Te so narediti mesto prijaznejše kolesarjem, pešcem in trajnostnemu prometu, utrditi status trajnostno naravnane
destinacije, posaditi 1000
dreves, izboljšati kakovost
življenja občanov z uporabnimi digitalnimi rešitvami

in postati eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih
evropskih mest do leta
2030.
"Forum je obravnaval
tematiko, ki je vodilna tudi
v Kranju, to je trajnostni
razvoj s poudarkom na ozelenjevanju mest, alternativnih virih energije in okolju
prijaznih oblikah prevoza.
Udeleženci so predstavili
veliko dobrih praks. Tovrstni dogodki so zelo dobrodošli, saj izvemo tudi kaj
novega, kot so uporabni
načini, ki jih lahko implementiramo tudi v naši občini," je dejal župan in dodal,
da je Kranj navdušil predvsem z izvirno idejo zasajanja dreves v sodelovanju z
botri in pokrovitelji ter projektom E-mobility, za katerega je MOK lani prejela
nagrado za najbolj e-mobilnostno mestno občino v
Sloveniji. "Da je bil forum
za MOK uspešen, potrjuje
že naslednje povabilo na
mednarodni dogodek,« je
še povedal Rakovec, ki se je
v Ženevi srečal tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

Nejčeve zgodbe z gora
Pri Planinskem društvu Kranj je ob 70. obletnici rojstva legendarnega alpinista Nejca Zaplotnika izšel
njegov Alpinistični dnevnik, ki ga je pisal med letoma 1969 in 1971.
Igor Kavčič
Kranj – Nejc Zaplotnik je
dnevnik pisal v najstniških
letih, ko je svojo alpinistično
pot začenjal v Planinskem
društvu Kranj. V njem opisuje svoje prve vzpone in
dogodivščine, ki so ob tem
spremljale njega samega,
plezalne prijatelje, širšo
alpinistično druščino, njegovo dekle in kasnejšo ženo
Mojco ... Še do lani so za
dnevnik, Nejčeve misli so
zapisane v zvezku, v kakršne se je pisalo pred več kot
petdesetimi leti, vedeli le
domači.
Kot je na predstavitvi povedala Mojca Zaplotnik Jamnik, je dnevnik ena redkih
Nejčevih intimnih stvari, ki
jih še imajo doma. "Ko so
me na planinskem društvu
prosili, da bi bil ta dnevnik
primeren za izdajo, najprej
nisem kazala posebnega
navdušenja, ko sem izvedela
za namen njegovega izida,
pa sem začutila Nejčevo
poslanstvo, da pomaga ljudem s posebnimi potrebami, ki imajo radi gore. To
me je navdušilo, zato sem z
veseljem pristopila k projektu."
Sredstva od prodaje bodo
namreč namenjena delovanju Odseka Nejca Zaplotnika za ljudi z različnimi
zmožnostmi, katerega
načelnik je paralimpijec,
plavalec Darko Đurić: "Gla-

Na predstavitvi Alpinističnega dnevnika Nejca Zaplotnika v Mestni knjižnici Kranj: (z leve)
Primož Černilec, Janez Černe, Mojca Zaplotnik, Tone Perčič in Darko Đurić /Foto: Primož Pičulin
vna dejavnost odseka za
osebe z različnimi zmožnostmi je omogočati, da bodo
te osebe lahko dosegle svoj
potencial. Če bodo želele
doseči vrh, doživeti gore,
jim bomo skušali to omogočiti."
Več kot sto strani zapisov so
prebrali in pretipkali v Planinskem društvu Kranj, ki
je knjigo tudi izdalo. Pri pripravi je vseskozi sodelovala
celotna družina Nejca
Zaplotnika, prelom za knjigo je pripravil Jože Trobec,
ki je prispeval tudi deset

ilustracij, fotografije iz
sedemdesetih let pa je dodal
mladostni prijatelj Tone
Perčič, ki je z Nejcem v tistih letih največ skupaj hodil
v gore. Knjigo sta uredila
Borut Marter in Katarina
Klajn, ki je knjigo tudi jezikovno pregledala.
»Nejc se je dotaknil veliko
ljudi. V mladosti sem veliko
poslušal o njem, Pot pa je
knjiga, ki bi jo moral prebrati vsak. Premikal je meje
zmožnega in nas učil za življenje. Ko smo na občini
prejeli prošnjo Planinskega

društva Kranj za podporo
Zaplotnikovih zgodnjih
zapisov v obliki dnevnika,
nismo niti za trenutek oklevali,« je ob izidu dnevnika
dodal podžupan Mestne
občine Kranj Janez Černe,
predsednik Planinskega
društva Kranj Primož Černilec pa je dejal: "Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika ima veliko moč, ki jo bo
lahko začutil vsak bralec, ki
bo knjigo vzel v roke in jo
prebral." V Kranju je dnevnik moč kupiti v pisarni Planinskega društva.

Kranj so očistili temeljito
V letošnji čistilni akciji na območju mestne občine Kranj so zbrali skoraj štirinajst ton odpadkov.
Simon Šubic
Kranj – Zveza tabornikov
občine Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj in
Komunalo Kranj konec
marca znova uspešno izpeljala že 21. čistilno akcijo
Očistimo Kranj 2022 –
Kranj ni več usran. Na širšem območju občine je
naravo čistilo okoli 5300 ljudi, ki so zbrali 13.660 kilogramov odpadkov oziroma
približno tri tone manj kot
lani.
Ponovno so očistili tudi kanjon Kokre v mestnem jedru.
Eni od ekip se je pridružil
podžupan Janez Černe, ki se
je zahvalil vsem udeležencem akcije. "Vsak par rok
šteje in skupaj smo poskrbeli, da je Kranj spet čist. Najbolj skrb vzbujajoči so predvsem manjši plastični
odpadki. To je tista mikroplastika, ki se razgradi in
pride v vodo, v živa bitja, na
kar večkrat opozarjajo nara-

vovarstveniki. Zato pozivam
vse, naj odpadki ne pristanejo v naravi. Naša vizija destinacije je, da ta ostane čista,
zdrava, varna in prijetna …
Podpora Komunale Kranj
ter kranjskih tabornikov je

pri tem nepogrešljiva," je
povedal.
Vodja čistilne akcije in
kranjskih tabornikov Klemen Markelj je poudaril, da
je bila čistilna akcija le ena
od aktivnosti ob praznovan-

Pri čiščenju kanjona Kokre so sodelovali tudi predstavniki
Komunale Kranj. / Foto: Primož Pičulin

ju 70-letnice taborništva v
Kranju. "Vsem našim akcijam je skupno poudarjanje
pomena čistega okolja, s
čimer želimo ozavestiti vse
generacije, saj so mladi, kar
se tega tiče, običajno bolj
subtilni in dojemljivi. Res
upam, da se bo začela količina odpadkov v naravi tudi
na ta račun zmanjševati," je
povedal. Taborniki so sodelujoče po koncu čiščenja
pogostili s toplim obrokom.
Na Drulovki so čistilno akcijo nadgradili z evropskim
projektom AGORA in skupaj s Krajevno skupnostjo
Drulovka - Orehek v družbenokoristni skupnostni
akciji počistili streho garaže, pobelili in poslikali eno
od njenih stranic, zasadili
medoviti vrt, izvedli pa še
izmenjevalnico stvari. Kar
si ljudje niso izmenjali med
seboj, so organizatorji
namenili ukrajinskim prišlekom ali odpeljali v center
ponovne uporabe.

