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Simon Šubic

Kranj – Potem ko so ta me-
sec v kranjskem cepilnem 
centru v Vojašnici Petra Pe-
triča začeli ponujati tudi od-
prto cepljenje proti covi-
du-19 za nenaročene, od 
prejšnjega tedna tudi za 
otroke od 12. leta naprej, 
bodo to nadaljevali tudi av-
gusta. Cepljenja bodo izvaja-
li ob sredah in četrtkih.
"V avgustu bomo še vedno 
cepili naročene paciente na 
prvi in drugi odmerek, doda-
tno smo se ob sredah poleg 
dopoldanskega cepljenja na-
ročenih dogovorili še za po-
nudbo odprtega cep ljenja za 
nenaročene otroke od 12. leta 
starosti dalje, ki bo potekalo 
med 12. in 14. uro, za odraslo 
populacijo pa bo termin od-
prtega cep ljenja načeloma ob 
četrtkih med 13. in 17. uro," 
je razložil Tomaž Bratož, 
predstavnik za odnose z jav-
nostjo Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj. "Dogovarjamo 
se, da bomo v primeru izra-
ženega interesa mogoče or-
ganizirali tudi cepljenje v 
drugih občinah – Jezersko, 
Pred dvor, Cerklje, Šenčur in 
Naklo," je dodal.
Ker pri terminih odprtega 
cepljenja lahko pride tudi do 
sprememb, priporočamo 

spremljanje spletne strani 
ZD Kranj. V ZD Kranj sicer 
še vedno zbirajo prijave za 
cepljenje na lastnem sple-
tnem obrazcu, upoštevajo 
pa tudi prijave na spletnem 
portalu zVEM. Prijavljene 
nato obvestijo o terminu 
cep ljenja. Otroka, starega do 
15 let, mora pri cepljenju 
nujno spremljati zakoniti 
zastopnik. 
Pristojni naročene na cep-
ljenje pozivajo, naj se drži-
jo svojih terminov, nenaro-
čene pa, da upoštevajo ter-
mine odprtega cepljenja. 
Zaradi omejenega števila 
parkirnih mest v kranjski 
vojašnici tudi svetujejo, da 
parkirate na drugih lokaci-
jah, pridete s kolesom ali 
uporabite mestni avtobus 
do postaje Gorenjska obla-
čila (proge 5, 6, 7, 14 in 
medkrajevni avtobusi).
Tisti, ki pridejo na cepljenje, 
lahko v vojašnici še naprej 
oddajo tudi vlogo za pridobi-
tev digitalne identitete  
smsPASS, in sicer v sredo 
od 9. do 13. ure in v četrtek 
od 11. do 15. ure.
Hitro testiranje v Globusu 
pa ostaja do 23. avgusta z 
enakim urnikom kot julija, 
in sicer v ponedeljek, torek 
in petek od 7. do 11. ure ter v 
četrtek od 12. do 16. ure.

Cepljenje še naprej 
ob sredah in četrtkih
Preverili smo, kako bosta avgusta v Kranju 
potekala cepljenje in testiranje proti covidu-19.

Cepljenja bodo še naprej izvajali ob sredah in četrtkih. 
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V Kranju tudi 
satelitski 
urgentni center
Pogovor z Matjažem Žuro, 
novim direktorjem Osnovnega 
zdravstva Gorenjske 
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Piše 
filmsko 
glasbo
Kranjčan Jan Kus, 
saksofonist, skladatelj 
in producent, že skoraj 
desetletje živi v New 
Yorku.
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Vabljeni na delavnice
Participativni proračun za 
neposredno odločanje ob-
čank in občanov – prva de-
lavnica za sosesko Drulovka 
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PRIREDITVE

Kranfest 2021
Najbolj vroč poletni dogo-
dek se vrača na kranjske uli-
ce! Kranfest bo zadnji julijski 
petek in soboto poskrbel za 
vse generacije. Tudi letos v 
butični preobleki!
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ŠPORT

V Kranju vroča dirka
Tudi letos so se kolesarji v 
Kranju pomerili na kriterij-
skih dirkah in že 53. Veliki 
nagradi Kranj – Memorialu 
Filipa Majcna.
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ZANIMIVOSTI

Gimnazijci uspešni  
na maturi
Kako uspešni so bili dijaki 
kranjskih srednjih šol na le-
tošnji maturi? Trije gimnazij-
ci so na mednarodni maturi 
zbrali celo vse možne točke. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Olimpijske igre na 
Japonskem, ki so se z uvo-
dno slovesnostjo začele pred 
enim tednom, so že v soboto 
postregle z zgodovinskim 
rezultatom za naše kolesar-
stvo. Bronasto odličje si je 
namreč priboril Tadej Poga-
čar, k uspehu pa mu je po-
magal tudi Kranjčan Jan Po-
lanc, ki je tokrat v Tokiu na-
stopil na svojih drugih olim-
pijskih igrah, saj je na njih 
prvič tekmoval leta 2016 v 
Riu de Janeiru. "Tokrat smo 
imeli precej boljšo ekipo kot 
pred petimi leti, saj takrat v 
ekipi nismo imeli favorita za 
medalje. Sedaj smo vedeli, 
da bo treba pomagati Tadeju 
Pogačarju ali pa Primožu 
Rogliču, če bi imel dober 
dan. Seveda je bilo treba biti 
tudi za to v vrhunski formi," 
je po vrnitvi iz Tokia v začet-
ku tega tedna povedal Jan 
Polanc, ki je vloge pomočni-
ka vajen tudi v ekipi UAE 
Emirates. "Svoje možnosti 
je treba podrediti moštvu, 
pa naj bo to na dirki za re-
prezentance ali ekipo, saj je 
le tako moč priti do vrhun-
skih rezultatov. Med dirko 
sem se sicer dobro počutil, 
imel pa sem smolo z okvaro 

in nato še s padcem. Kljub 
temu smo se na koncu vsi 
veselili medalje, ki je sicer 
Tadejeva, je pa prva olimpij-
ska kolajna za naše kolesar-
stvo. Res je bilo lepo biti del 
ekipe," je povedal Jan Po-
lanc, ki ga sredi avgusta čaka 
nastop na španski Vuelti. 
"To je zame največji cilj se-
zone, saj nato do konca leta 
ne bo več veliko dirk," je še 
dodal 29-letni Kranjčan.
Precej olimpijcev je svoje 
nastope že opravilo, med 
njimi je naslov olimpijskega 
prvaka v vožnji na čas osvo-
jil tudi Primož Roglič. Na 
nastop pa se še pripravljata 

favoritinja v športnem ple-
zanju Janja Garnbret in Mia 
Krampl z Golnika. Tokio bo 
namreč gostil premierni 
olimpijski turnir v športnem 
plezanju. Kvalifikacije ple-
zalcev bodo 3. avgusta, ple-
zalk pa dan pozneje. V četr-
tek, 5. avgusta, se bodo za 
medalje pomerili moški, 
najboljša dekleta iz kvalifi-
kacij pa bodo za odličja tek-
movala dan pozneje. Finale 
najboljših osmih v ženski 
konkurenci se bo začel 6. 
avgusta ob 10.30 po sloven-
skem času.
Tekme v plezalnih discipli-
nah balvani, težavnost in hi-

trost so sicer v svetovnem 
pokalu ločene, na olimpij-
skih igrah pa se bodo tek-
movalke in tekmovalci po-
merili v kombinaciji. V 
enem dnevu bodo tako tek-
movali v vseh treh posamič-
nih disciplinah. Za vrhun-
sko uvrstitev bo tako nujen 
dober rezultat v vseh treh. 
"Olimpijske igre so za nas, 
športne plezalce, na spore-
du prvič in olimpijska kom-
binacija je zelo nepredvidlji-
va. Tako si želim, da bi od-
plezala, kot znam, in potem 
bo tudi rezultat dober," je 
pred odhodom na Japonsko 
napovedala Mia Krampl. 

Medalja je Tadejeva, 
veselili smo se vsi
Tako pravi kranjski kolesarski as Jan Polanc, ki je v vlogi pomočnika na olimpijskih igrah v Tokiu 
pripomogel k osvojitvi prve slovenske kolesarske olimpijske medalje.

Jan Polanc je vajen vloge pomočnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Mio Krampl nastop čaka 
prihodnji teden. 
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Vilma Stanovnik

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Simon Šubic

Gospod Žura, kako pogosto 
vas sorodstveno povezujejo 
z direktorico Zdravstvenega 
doma (ZD) Kranj Lili Gan-
tar Žura?
Priimek Žura je na Gorenj-
skem relativno redek, izhaja 
z Dolenjskega, tako da res 
marsikdo pomisli, da sva 
sorodnika, a nisva. Sva pa že 
več kot 25 let sodelavca, zad-
njih štirinajst let sem bil 
tudi njen pomočnik. Moram 
pa reči, da sva bila vsa ta leta 
tesna sodelavca in bova še 
naprej, saj ZD Kranj pred-
stavlja približno 42 odstot-
kov OZG, in če stvari ne 
potekajo gladko v tako veli-
kem zdravstvenem domu, je 
težko voditi tudi OZG, ki je 
sicer vsa leta dobro posloval 
in računamo, da bo tudi 
naprej. Naša glavna težava 
je pomanjkanje zdravnikov, 
predvsem družinske medi-
cine in pediatrije. 

Kako trenutna obremenje-
nost zdravstvenega osebja z 
izvedbo testiranj in cepljen-
ja proti covidu-19 vpliva na 
delovanje OZG in še kon-
kretneje ZD Kranj?
Zadnje leto smo premestili 
vse zaposlene iz centra za 
krepitev zdravja in referenč-
nih ambulant, to so večino-
ma diplomirane medicinske 
sestre in fizioterapevti, na 
dejavnosti covida, torej na 
množično tes t i ranje , 
PCR-testiranje in seveda 
cepljenje. S tem posledično 
trpi izvedba rednega progra-
ma: skoraj ne izvajamo pre-
ventivnih programov v cen-
tru za krepitev zdravja, tudi 
referenčne ambulante, ki 
delujejo v okviru ambulant 
družinske medicine, pro-
gram izvajajo v zelo omeje-
nem obsegu, le približno 
dvajsetodstotno.  

Kar posledično pomeni …
Predvsem to pomeni nepre-
skrbljenost naših bolnikov 
oziroma uporabnikov z ome-
njenimi storitvami. V Centru 
za krepitev zdravja gre pred-
vsem za preventivne dejav-
nosti, kjer je zagotovo treba v 
ospredje postaviti zobozdrav-
stveno preventivo v šolah in 
vrtcih. Pri otrocih se že poz-
na, da ne skrbijo več tako 
zavzeto za higieno kot takrat, 
ko so jih imele sestre pod 
kontrolo. V referenčnih 
ambulantah se kurativne 
dejavnosti za že vključene 
paciente sicer na neki način 
izvajajo, ni pa novih pacien-
tov, tistih, ki jih družinske 
zdravnice identificirajo, da bi 
bili potrebni obravnave v 
referenčnih ambulantah.

Omenili ste že pomanjkanje 
družinskih zdravnikov. 
Kako nameravate reševati ta 
problem?
Če specializacija družinske 
medicine ne bo postala bolj 
zanimiva za mlade zdravni-
ke, se bomo v prihodnjih 
letih srečevali še z večjimi 
težavami kot danes. Popula-
cija zdravnikov družinske 
medicine se je namreč pos-
tarala, v vsakem zdravstve-
nem domu vsako leto odide 
kakšen družinski zdravnik. 
Ti imajo opredeljenih zelo 
veliko pacientov, zato za 
nadomestilo vsakega takega 
zdravnika potrebujemo vsaj 
ambulanto in pol. Trudimo 
se, imamo tudi nekaj specia-
lizantov, a z njimi bomo tež-
ko pokrili že obstoječe pro-
grame, ne pa da bi vsako 
leto dodajali še nov pro-
gram. Iščemo tudi na trgu 
bivše Jugoslavije, lansko leto 
nam je v Kranju uspelo pri-
dobiti tri zdravnice, ki so 
sicer še v procesu pridobiva-
nja znanja slovenščine za 
stopnjo C1, kar je največja 
anomalija naše države, saj je 
C1 zelo težko doseči celo 
nam, Slovencem. Mi tako 
državo opozarjamo, da bi te 
zdravnike usmerila v pogo-
vorno slovenščino na podro-
čju medicine, skušamo pa 
tudi ustvariti spodbudno 
okolje za študente medici-
ne, pokazati, da je družinska 
medicina lep del medicine.

Ali se morajo Kranjčani še 
vedno vpisovati k družin-
skim zdravnikom v sosed-
njih zdravstvenih domovih?
Trenutno v Kranju noben 
zdravnik ni prost za vpis 
novih pacientov. Nekaj se 
jih da vpisati še v Tržiču, na 
Jesenicah in v Bohinju, ki pa 
je že precej oddaljen. V Ško-
fji Loki trenutno ni možno-

sti vpisa, računamo pa, tudi 
v dogovoru s koncesionarji, 
da bo tam prihodnje leto 
ena od specializantk začela 
opredeljevati nove paciente. 
V Kranju bi takoj potrebova-
li vsaj dve do tri nove ambu-
lante, a jih ne bomo mogli 
odpreti, ker se nam že obe-
tata dve do tri upokojitve in 
bo najprej treba nadomestiti 
te. Kar se tiče Kranja, zelo 
upamo, da bo projekt Sever-
na vrata zaživel, ker poleg 
družinskih ambulant potre-
bujemo prostore tudi za spe-
cialistične ambulante, raz-
vojno ambulanto in patrona-
žo, ki so trenutno v najemu. 

Omenili ste že projekt 
Severna vrata, kjer naj bi bil 
en od treh stolpičev namen-
jen OZG. Zakaj potrebujete 
nove prostore? 
Kot sem že povedal, ZD 
Kranj že zdaj najema pros-
tore na trgu, če pa se hoče-
mo širiti na področjih dru-
žinske medicine, pediatrije 
in specialističnih dejavnosti, 
nujno potrebujemo prosto-
re. Računamo, da potrebuje-
mo od 2500 do 3000 kvad-
ratnih metrov, tja pa se bodo 
predvsem selile dejavnosti, 
ki ne potrebujejo nadaljnje 
obravnave pacienta. Gre zla-
sti za razvojno ambulanto, 
del fizioterapije, patronažne 
službe in morda še kakšne 
druge specialistične službe, 
na sedanji lokaciji pa bi širi-
li družinske ambulante. V 
Severna vrata se bo selila 
tudi uprava OZG, ki trenut-
no deluje v dotrajani stavbi.

Vložek OZG v Severna vrata 
bo štiri milijone evrov. Ali 
pripravljate še kakšne druge 
investicije v Kranju?
Res je, v zadnjih 15 letih je 
ZD Kranj in upravi OZG 
uspelo prihraniti presežkov 

v višini okoli štiri milijone 
evrov, ki jih bomo vložili v 
Severna vrata. V Kranju pa 
trenutno skupaj z Mestno 
občino Kranj delamo tudi na 
projektu razširitve ambulan-
te za nujno medicinsko 
pomoč v t. i. satelitski urgen-
tni center, ki bi ga, računa-
mo, da že naslednje leto, 
umestili v atrij med zdravs-
tvenim domom in prizid-
kom, delno še na parkirišče 
za reševalna vozila. V zdajš-
nji garaži reševalnih vozil bi 
uredili sprejemnico oz. neke 
vrste izolirnico, v kar nas 
silijo trenutne covidrazme-
re. V satelitskem urgentnem 
centru se bodo pacienti 
zadržali morda pol dneva ali 
cel dan. Prejeli bodo terapi-
jo, opravili preiskave, in če 
se jim bo stanje izboljšalo, 
bodo odšli domov, sicer pa 
bodo sprejeti v bolnišnico. 
Naredili bomo tudi infektiv-
ni laboratorij, tako da v labo-
ratoriju ne bomo več mešali 
zdravih in bolnih pacientov, 
ampak bo tu posebno odvze-
mno mesto za bolne.  

Napovedali ste, da boste v 
okviru OZG širili tudi nove 
dejavnosti. Katere?
V okviru primarnega zdrav-
stva imamo še veliko drugih 
dejavnosti, ki prispevajo k 
višji kakovosti življenja ozi-
roma k neposlabšanju osno-
vnih bolezni. Tu gre za fizi-
oterapijo in odraslo zoboz-
dravstvo, kjer smo na 
Gorenjskem še vedno zelo 
podhranjeni. Širili bomo 
centre za duševno zdravje 
tako odraslih kot otrok, kjer 
je prav tako pomemben 
kader. Da tak center zaživi, 
potrebujemo minimalni 
nabor kadra, kot so pedopsi-
hiatri, klinični psihologi, 
socialni delavci ... 

Ali boste ob koncih tedna še 
vedno delali kot reševalec 
letalec v okviru Helikopter-
ske nujne medicinske 
pomoči?
Imel sem srečo, da je mini-
ster prisluhnil in mi zelo 
hitro izdal soglasje. Še nap-
rej bom skušal dvakrat, tri-
krat na mesec delati tudi še 
kot reševalec letalec. Predv-
sem iz razloga, kot sem bil 
že v zadnjih 14 letih nekak-
šna dvoživka, da ohranim 
minimalen stik s pacienti, 
sodelavci in zdravniki. To 
mi dejansko ponudi tudi 
drugačno razmišljanje, kaj 
dejansko pacienti potrebuje-
mo. Dokler bom torej imel 
čas in gotovost v to delo, 
bom ostal reševalec letalec. 
Da ne postanem samo biro-
krat, zaposlen le s papirji in 
takšnimi stvarmi. 

V Kranju tudi satelitski 
urgentni center
Prvega julija je vodenje Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) prevzel Matjaž Žura, saj se je 
dolgoletni direktor zavoda Jože Veternik upokojil. 

Matjaž Žura, novi direktor Osnovnega zdravstva  
Gorenjske / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
je v sodelovanju z izvajalci 
na področju kulture pripra-
vila zasnovo srednjeročnega 
strateškega načrta na podro-
čju kulture med letoma 
2021 in 2025. Predlog pro-
grama temelji na načelih 
raznolikosti umetniških in 
kulturnih vsebin, dostopno-
sti kulturnih vsebin vsem 
prebivalcem in prebivalkam 
MOK, pravici do udejstvova-
nja v kulturnem življenju, 
želji po medinstitucional-
nem, medkulturnem in 
medsektorskem trajnost-
nem sodelovanju, vzgoji 
otrok in mladih kot potenci-

alnih novih ustvarjalcev in 
odjemalcev kulture ter zago-
tavljanju prostorskih kapaci-
tet za izvajanje kulturnih 
dejavnosti, so pojasnili. 
Predlog programa kulture 
za naslednje petletno obdo-
bje je dostopen na spletni 
strani mestne občine, pod 
zavihkom Kultura (https://
www.kranj.si/kranj-mo-
j e - m e s t o / k u l t u r a / p r o -
gram-kulture-2021-2025). 
Zainteresirani lahko pri-
pombe posredujejo na elek-
tronski naslov petra.polak@
kranj.si ali po pošti na nas-
lov: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 
Zadnji rok za posredovanje 
pripomb je 15. avgust.

Predlog Programa 
kulture 2021–2025

Kranj – Nekdanji vrhunski kolesar in član Kulturnega društva 
likovnikov Kranj Jože Valenčič (na sliki desno) je skupaj s 
predsednikom društva Rajkom Bogatajem županu Mestne 
občine Kranj Matjažu Rakovcu predal svojo sliko »V kanjonu 
Kokre«. Slika, naslikana v oljni tehniki na platno, je ena izmed 
treh nagrajenih del na 3. extempore KRANJ – zgodovinsko 
mesto. Dogodek je potekal od 28. do 30. maja 2021 z zaključ-
no razstavo v Galeriji MOK. Nanj so povabili likovne ustvar-
jalce iz vse Slovenije, ki so po Prešernovem mestu iskali zgo-
dovinske in naravne posebnosti Kranja ter jih upodobili na 
platno. Kot soorganizatorka dogodka je Mestna občina Kranj 
prejela eno od nagrajenih del, ki jo je izbral župan.

Nagrajeno sliko predal županu
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Kranj – Gradnja prizidka pri 
Osnovni šoli (OŠ) Staneta 
Žagarja (telovadnica, šest 
učilnic, večnamenski pro-
stor) v vrednosti približno 
treh milijonov evrov je v 
teku od sredine junija. 
Učenci bodo nove prostore 
lahko uporabljali predvido-
ma v šolskem letu 
2022/2023. Takrat naj bi 
novi dom v prenovljenem 
objektu na Cankarjevi 2, ki 
je sameval približno dvajset 
let, dobili tudi učenci Glas-
bene šole Kranj, ki bodo z 
Javnim skladom za kulturne 
dejavnosti in drugimi sobi-
vali v stavbi. Projekt je vre-
den 1,9 milijona evrov. Vr-
tec Bitnje, novogradnja, v 
kateri bodo trije oddelki za 
skupno 54 otrok, je že pod 
streho. V uporabo bo predan 
jeseni. Mestna občina Kranj 
(MOK) bo z novo pridobitvi-
jo občanom, zlasti krajanom 
iz Bitenj in Žabnice, zagoto-

vila ustrezne in večje prosto-
re za izvajanje predšolske 
vzgoje, tudi za najmlajše.
V tem poletju MOK načrtuje 
še obnovo tlaka kuhinje in 
sanacijo kleti na OŠ Matija 
Čopa. Na OŠ Franceta Pre-
šerna se bodo lotili sanacije 
parketa v telovadnici. Izvaja 
se tudi sanacija prostorov, v 
katerih je bil spomladi po-
žar. Na OŠ Jakoba Aljaža 
bodo avgusta sanirali plato 
pred šolo in stopnišče ter 
uredili grmičevje, na Podru-
žnični šoli Besnica pa obno-
vili teraso vrtca. Za nekda-
njo trgovsko šolo, v kateri so 
trenutno prostori Kovačni-
ce, je letos predvidena izde-
lava projektne dokumentaci-
je. Do jeseni bodo ločili Ko-
vačnico od prostorov, v kate-
rih bodo izvajali pouk za dva 
razreda OŠ Staneta Žagarja 
v času gradnje prizidka. 

Novosti tudi v vrtcih
V enotah Kranjskih vrtcev iz-
vajajo nujna dela tekočega 
vzdrževanja v vrednosti 

60.000 evrov. Celovito bodo 
sanirali tri sanitarne bloke v 
pritličju enote Najdihojca. V 
enoti Ostržek so uredili ku-
hinjo, ki bo s 1. septembrom 
2021 postala centralna za la-
stne potrebe in oskrbovanje 
enote Ježek. Dokupila se je 
tudi kuhinjska oprema za 
razdelilne kuhinje. Do konca 
leta je v načrtu še menjava 
največjega tračnega pomival-
nega stroja v centralni kuhi-
nji Najdihojca. Za nakup na-
vedene opreme je letos pred-
videnih 100.000 evrov. 
Za dela na igriščih in nova 
igrala v zavodu letos name-
njajo 160.000 evrov. Z novi-
mi igrali bodo opremili igri-
šča enot Mojca, Najdihojca, 
Ciciban, Čenča, Živ Žav, 
Sonček in Ostržek, na ostalih 

bodo le nujna vzdrževalna 
dela. Preuredili bodo razde-
lilne kuhinje enot Čenča, 
Čira Čara in Kekec (gradbe-
no-obrtniška instalacijska 
dela in oprema), predvidoma 
v vrednosti 90.000 evrov. 
Sočasno bo v pripravi doku-
mentacija za sanacijo štirih 
še ne adaptiranih jasličnih 
oddelkov v enoti Najdihojca s 
statično osnovo za ureditev 
sejnih prostorov in prostorov 
za dodatno strokovno pomoč 
otrokom s posebnimi potre-
bami. Kranjski vrtci s projek-
tom e-mobilnost MOK pri-
dobivajo novo električno 
transportno vozilo za potre-
be vzdrževanja enot. Redna 
vzdrževalna dela pa bodo po-
tekala tudi v vrtcih pri kranj-
skih osnovnih šolah.

Prenove za nove 
rodove v Kranju
Ta čas sta glavni investiciji Mestne občine Kranj v šolsko infrastrukturo gradnja prizidka pri Osnovni 
šoli Staneta Žagarja in prenova nekdanje gradbene šole na Cankarjevi 2.

Vrtec Bitnje je pod streho. / Foto: MOK

Na Cankarjevi 2 v mestnem središču aktivno potekajo dela 
na objektu nekdanje gradbene šole, ki je dvajset let sameval. 

Upodobitev nove telovadnice na OŠ Staneta Žagarja / Foto: MOK

Tatjana Kocijančič

Kranj – Prva delavnica za 
participativni proračun Me-
stne občine Kranj bo zdru-
žena z evropskim projektom 
AGORA (https://www.
kranj.si/eu-projekt-agora). 
Prebivalci bodo skupaj s 
strokovnimi službami me-
stne uprave uredili javni 
prostor oziroma javne povr-
šine v soseski Drulovka v 
krajevni skupnosti Orehek - 
Drulovka. Delavnica, ki je 
namenjena samo krajan-
kam in krajanom Drulovke, 
bo potekala v torek, 24. av-

gusta 2021, ob 18. uri v pro-
storih Osnovne šole Orehek. 
Na podoben način bodo po-
tekale delavnice v vseh 26-ih 
krajevnih skupnostih na ob-
močju Mestne občine Kranj. 
To so potrdili tudi svetniki 
mestnega sveta na junijski 
seji, ko so sprejeli sklep o 
načinu priprave in določitvi 
višine sredstev participativ-
nega proračuna v Mestni ob-

čini Kranj za leti 2022 in 
2023. Za vsako proračunsko 
leto se za izvedbo projektov, 
ki jih bodo predlagali obča-
ni, nameni 625.000 evrov, 
skupaj za dve leti 1,25 mili-
jona evrov. Za izvedbo parti-
cipativnega proračuna se bo 
območje Mestne občine 
Kranj razdelilo na 26 delov, 
skladno z obsegom krajev-
nih skupnosti. Za vsako od 

območij se za leti 2022 in 
2023 nameni sredstva v viši-
ni 1/26. 
Župan bo imenoval petčlan-
sko strokovno komisijo, ki 
bo dorekla merila in kriteri-
je, ki jih morajo izpolnjevati 
predlogi projektov občanov, 
opravila dokončno presojo 
in potrdila predloge, pripra-
vila nabor izvedljivih projek-
tov po območjih, potrdila 
izglasovane projekte glede 
na število glasov in razpolo-
žljiva sredstva, pripravila do-
kumentacijo za uvrstitev v 
proračun in končno poročilo 
o pripravi participativnega 
proračuna.
O vseh aktivnostih za izved-
bo participativnega proraču-
na bo Mestna občina Kranj 
sproti obveščala občane z 
objavami v medijih in na 
spletni strani. 
Vabljeni, da spremljate sple-
tno stran www.kranj.si.

Vabljeni na delavnice
Participativni proračun za neposredno odločanje občank in občanov – prva 
delavnica za sosesko Drulovka 
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Čas počitnic, čas olimpij-
skih iger in čas neverjetnih 
uspehov slovenskih športni-
kov. Že ob gledanju odločil-
ne košarkarske tekme slo-
venske reprezentance za 
nastop na olimpijskih igrah 
sem se odločil, da bo julijska 
kolumna namenjena never-
jetnim uspehom slovenskih 
športnic in športnikov.
Kot predsednik Hokejske 
zveze Slovenije moram za-
četi s 'svojim' športom. Vra-
čam se v leto 2013, ko smo 
se kot veliko presenečenje 
prvič uvrstili na ZOI leta 
2014 v Sočiju. In spisali, kot 
so jo naslovili ameriški in 
svetovni mediji, pravljico na 
ledu. Uvrstitev v četrtfinale 

in končno sedmo mesto je 
bil za poznavalce in vse dru-
ge uspeh brez primerjave. 
Čez tri leta smo ponovno šo-
kirali hokejski svet, na kvali-
fikacijah osvojili Minsk in 
na ZOI 2018 v Pjongčangu 
z zmagama nad ZDA in Slo-
vaško zasedli končno deveto 
mesto.
Sedaj veselje in srečo podo-
življam z našimi košarkarji 
in tudi drugimi slovenskimi 
športniki. Iskreno sem si že-
lel uspehov tako rokometa-
šev kot odbojkarjev. Glede 
na kvaliteto bi si oboji zaslu-
žili nastop na letošnjih 
igrah. Toda šport je včasih 
krut in to je občutila tudi 
moja hči, športna plezalka, 
ki je v borbi za uvrstitev na 
igre v zadnjih izdihljajih 
tekmovanja izgubila mo-
žnost nastopa na letošnjih 
igrah. Prav zaradi te borbe si 
je zaslužila dvostranski čla-
nek v New York Timesu.
Slovenski šport ima izje-
mne posameznike in sku-
paj smo izjemna ekipa. 
Zmoremo veliko in še več. 
Verjamem, da bodo letoš-
nje igre uspešne za naše 

športnike. Kot nobene do 
sedaj. Svetovno najbolj od-
mevna je naša košarkarska 
ekipa. Ekipa z energijo, eki-
pa, ki zmaguje. Zlato, ob 
takšnih predstavah, ne bi 
bilo več presenečenje.
Šport nam, Slovencem, 
predstavlja identiteto. Ob 
uspehih športnikov, razen 
izjem, stopimo skupaj in se 
skupaj veselimo uspehov. 
Uspehi športnikov odmeva-
jo po celem svetu, ime Slo-
venije je zaradi njih v vseh 
svetovnih medijih. V do-
brem, v pozitivnem.
Žal posamezni «kavčarji« 
ne bodo nikoli zadovoljni. 
Zato je včasih preveč govor-
jenja, da je kak šport več vre-

den kot drugi ali da sloven-
ski športniki, ki igrajo v tu-
jih moštvih, ne prinašajo 
toliko slave Sloveniji kot po-
samezniki, ki nastopajo pod 
državno zastavo. A danes o 
slovenskih košarkarjih govo-
ri ves svet.
Letošnji avgust je mesec 
športa, ki ga bodo zaključili 
hokejisti na kvalifikacijah 
za zimske olimpijske igre 
(ZOI) Peking 2022. Znajo, 
zmorejo, so ekipa. Tretje 
olimpijske igre bi bile pre-
sežek. Ki je dosegljiv in ure-
sničljiv.
Veselimo se uspehov naših 
športnikov, bodrimo jih ob 
njihovih neuspehih, ki so 
še vedno uspeh. Za vsakim 
njihovim nastopom je ne-
verjeten trud, odpovedova-
nje, želja, solze, bolečina. 
Vsi si zaslužijo spoštovanje 
in čestitke.
Prijetne počitnice vam že-
lim, uživajmo v predstavah 
naših športnic in športni-
kov. Za svoj nastop in uspe-
he si zaslužijo iskrene če-
stitke.

Matjaž Rakovec, 
vaš župan

Izjemni dosežki

Slovenski šport ima izjemne posameznike in 
skupaj smo izjemna ekipa. Zmoremo veliko in 
še več. Verjamem, da bodo letošnje igre uspešne 
za naše športnike.
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Kranj – Glede na novi stano-
vanjski zakon, ki bo med 
drugim omogočil večje 
zadolževanje občin za novo-
gradnje, namerava mestna 
uprava ustanoviti Javni sta-
novanjski sklad MOK ter z 
učinkovitim upravljanjem, 
odkupi in novogradnjami 
zagotoviti večje število naje-
mnih stanovanj.
S pomanjkanjem novih sta-
novanj – tržnih in javnih 
najemnih – se ne soočajo le 
v Kranju, pač pa je ta proble-
matika prisotna v večini slo-
venskih regij. Primanjkuje 
zlasti javnih najemnih sta-
novanj, ki so dober odgovor 
za reševanje stanovanjskega 
problema mladih, socialno 
ogroženih ali samskih ljudi 
z nizkimi dohodki. Na ravni 
celotne države trenutno pri-
manjkuje približno 10.000 
takih stanovanj, vendarle pa 
Mestna občina Kranj po šte-
vilu zaostaja za državnim 
povprečjem, za ostalimi 
mestnimi občinami pa od 
dva- do celo štirikrat (v pri-
merjavi z Ljubljano). "Z eki-
po si zato že od nastopa 
mandata prizadevamo usta-
noviti Javni stanovanjski 
sklad MOK in z različnimi 
ukrepi izboljšati stanovanj-
sko situacijo v Kranju," je 
povedal župan MOK Matjaž 
Rakovec. Trenutno ima 
MOK v lasti 437 stanovanj, 
od tega je 375 neprofitnih in 
62 tržnih. Vsa neprofitna 
stanovanja so zasedena, 
razen manjšega števila sta-
novanj, ki so v postopku 
obnove ali so trenutno nep-
rimerna za bivanje.
Zaradi tega so javni razpis 
za dodelitev neprofitnih sta-
novanj nazadnje izvedli v 
letu 2019, prispelo je 277 
vlog prosilcev, na dokončno 
prednostno listo je bilo sku-
pno uvrščenih 230 upravi-
čencev. Stanovanja so začeli 
dodeljevati lani in jih bodo 
še tudi letos, in sicer po vrst-
nem redu in upoštevaje 
površinski normativ glede 
na določila Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem. Do danes 
je bilo oddanih 24 stano-
vanj, tako da na seznamu 
ostaja še 206 upravičencev. 

Ustanovitev javnega 
stanovanjskega sklada 
Fond najemnih stanovanj bi 
bilo treba povečati tudi zara-
di potrebe po zamenjavi 
neprofitnih stanovanj, na 
primer v primeru spremem-
be števila družinskih članov 
in drugih spremenjenih 
potreb najemnikov neprofit-
nih stanovanj po primerni 

stanovanjski površini, loka-
ciji stanovanja, legi (nad-
stropje) in višini najemnine 
ter drugih stroških za upora-
bo stanovanja. Če bi občina 
pridobila nova neprofitna 
stanovanja, bi lahko tem 
prosilcem zagotovila zame-
njavo, istočasno pa bi se 
sprostila občinska stanovan-
ja, ki bi jih lahko dodelili v 
skladu z veljavno dokončno 
prednostno listo. 
"Zato smo res težko čakali 
na sprejem novega stano-
vanjskega zakona, saj bo ta 
občinskim stanovanjskim 
skladom omogočil večje 
zadolževanje, in sicer do 50 
odstotkov vrednosti svojega 
premoženja. To pa je že 
dovolj za začetne investicije 
v nova najemna stanovanja. 
Za Kranj to pomeni, da bi 
novogradnjam lahko name-
nili približno 20 milijonov 
evrov. Javni stanovanjski 
sklad MOK bi seveda potem 
tudi prevzel upravljanje nad 
obstoječimi in novimi sta-
novanji, z njegovo ustanovi-
tvijo pa se bodo odprle tudi 
možnosti za odkupe raznih 
stavb in zemljišč," je pojas-
nil župan.
JSS MOK je sicer le ena od 
predvidenih rešitev stano-
vanjske problematike, s 
katero se soočajo v Kranju. 
Mestna uprava pripravlja 
razvojni dokument, Stano-
vanjski program za obdobje 
2021–2026, v katerem so po 
analizi stanja v MOK zasta-
vili stanovanjsko politiko 
občine z možnimi rešitvami 
na več nivojih.  
Poleg obsega in dinamike 
gradnje lastnih in najemnih 
stanovanj zajema tudi ukre-
pe občine, ki spodbujajo 
gradnjo in prenovo stano-
vanj ter ustreznejšo zasede-
nost obstoječih stanovanj v 
občini, način zagotavljanja 
ustreznih oblik pomoči za 
nastajanje in delovanje nep-

rofitnih stanovanjskih orga-
nizacij ter drugo. Na zadnji 
seji Mestnega sveta MOK so 
se z njim seznanili tudi 
mestni svetniki. Njihove 
predloge bo mestna uprava 
preučila in nekatere tudi 
vključila v vsebino progra-
ma. So se pa vsi strinjali, da 
Kranj potrebuje nova stano-
vanja in je treba vse napore 
usmeriti v rešitev tega akut-
nega stanja. Tudi s prevetri-
tvijo zakonodaje, da se ugo-
tovi, kje bi bile potrebne 
spremembe za čim hitrejše 
postopke in manj (adminis-
trativnih) ovir.

Na pomoč ranljivim 
skupinam
Dejstvo je, da število prebi-
valcev v Kranju raste, veča se 
predvsem delež starejših in 
s tem tudi povprečna starost 
prebivalcev. Zaradi tega si 
bodo v MOK poleg gradnje 
novega doma za starejše na 
Zlatem polju prizadevali še 
za izgradnjo čim večjega šte-
vila oskrbovanih stanovanj, 
ki so alternativa institucio-
nalnemu varstvu za tiste sta-
rejše, ki deloma še lahko 
skrbijo zase. V načrtu je tudi 
soseska za seniorje, torej še 
dodatna možnost za names-
titev starejših ljudi, ter vzpo-
stavitev vasi za osebe z 
demenco. Vzporedno s tem 
bi uvedli rentni odkup sta-
novanj, s čimer bi starejšim 
občanom omogočili, da svo-
je stanovanje, ki ga težko 
vzdržujejo, prodajo občini 
ter del kupnine prejmejo 
takoj, del pa v obliki rente. S 
tem si zagotovijo varnost, 
MOK pa pridobi dodatna 
stanovanja.
Druga ranljiva skupina v 
MOK so mladi do 29. leta 
starosti, ki izjemno težko 
pridejo do stanovanj. Sicer 
imajo že sedaj možnost kan-
didiranja na javnih razpisih, 
vendar pa nameravajo v 

MOK sprejeti ustrezno prav-
no podlago, po kateri bi lah-
ko stanovanja dodeljevali 
izključno samo mladim. To 
predvideva tudi Strategija 
MOK za mlade, ki je trenut-
no v pripravi. Svetniki so to 
potezo pozdravili, so se pa 
zavzeli za dvig starostne 
meje 29 let (sedaj določena v 
skladu z Zakonom o javnem 
interesu v mladinskem sek-
torju), saj da se mladi danes 
pozneje odločajo za življenje 
v dvoje, ter poudarili potre-
bo, da se vzpostavi tudi fond 
stanovanj za mlade (druži-
ne, pari, posamezniki). 

V osnutku stanovanjskega 
programa MOK je za priho-
dnje predvidena še vzposta-
vitev bivalnih enot, torej naj-
nujnejših nastanitev z nižji-
mi bivalnimi standardi za 
primere deložacij. Zdaj ima 
MOK za take primere rezer-
viranih pet ležišč v Zavetiš-
ču za brezdomce, za nujne 
namestitve mater in otrok 
pa tudi Varno hišo Gorenj-
ske in Materinski dom 
Gorenjske.
Med pobudami je bila tudi 
ta, da se v stanovanjski pro-
gram vključijo bivalne sku-

pnosti za samske do 65. leta 
starosti, zaposlene osebe z 
minimalnimi dohodki, ki 
imajo zato pogosto stano-
vanjski problem. 
Občina sicer poskuša poma-
gati s subvencioniranjem 
najemnin: v letu 2021 je za 
ta namen predvidenih 
465.000 evrov. Je pa od 
konca leta 2020 v veljavi 
Zakon o finančni razbreme-
nitvi občin, po katerem 
država povrne celoten zne-
sek izplačanih tržnih sub-
vencij, ki jih med letom 
zalagajo občine. Svetniki so 
v zvezi s tem predlagali, da 
bi lahko ta denar občina v 
prihodnje namenila pridobi-
vanju novih stanovanj, zav-
zeli pa so se tudi za pogos-
tejše preverjanje (ne zgolj 
na pet let, kakor velja zdaj), 
ali najemniki neprofitnih 
stanovanj še izpolnjujejo 
pogoje za neprofitni najem. 
Če jih ne, se zdaj najemnina 
spremeni v tržno najemni-
no in najemnik ostane v sta-
novanju, a so nekateri svet-
niki predlagali, da bi se 
morali takšni najemojemal-
ci izseliti, stanovanja pa 
ostati neprofitna.

Končno tudi javni projekti
Večjih novogradenj v Kranju 
že več let ni. Razlog je tudi v 
pretekli finančni krizi, pos-
ledično stečajih in novih 

lastnikih, ki za pridobivanje 
dokumentacije potrebujejo 
relativno veliko časa. Podob-
no je z gradnjo (ne)profitnih 
stanovanj v Kranju v zadnjih 
dveh desetletjih: poleg obno-
ve nekaj stanovanj na Tom-
šičevi (štiri tržna) in Kopali-
ški ulici (pet neprofitnih) ter 
na Glavnem trgu (dvanajst 
tržnih) so na Kidričevi cesti 
zgradili objekt z dvajsetimi, 
v Struževem pa objekt z 22 
neprofitnimi stanovanji. 
Leta 2010 se je MOK s Sta-
novanjskim skladom RS 
(SSRS) dogovorila o razpola-

galni pravici za 89 neprofit-
nih stanovanj v lasti sklada 
in jih oddala v najem, ven-
dar jih je bilo veliko premalo 
za pokrivanje vseh potreb 
občanov.
MOK se s SSRS dogovarja 
tudi zdaj, in sicer da bi tista 
stanovanja na sotočju med 
Kokro in Savo, ki bi se izpra-
znila, predal v upravljanje 
MOK in bi jih ta razdelila na 
razpisu. Še bolj pa se bo 
fond neprofitnih stanovanj 
povečal, če bo mestni upravi 
v upravljanje uspelo pridobi-
ti želeno četrtino od skupno 
270 načrtovanih stanovanj, 
ki jih namerava SSRS zgra-
diti na območju med Savsko 
cesto in Savo (soseska Ob 
Savi). V prvi fazi je predvide-
nih 170 stanovanj, MOK pa 
mora prej zagotoviti komu-
nalno in prometno infras-
trukturo, na čemer že dela: 
trenutno pridobiva gradbe-
no dovoljenje za rekonstruk-
cijo ceste in mostu, SSRS pa 
ima namen še letos začeti 
urejati projektno dokumen-
tacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, da bi pri-
hodnje leto gradili.

Napovedane gradnje 
zasebnih investitorjev
V Kranju se k sreči nekaj 
večjih stanovanjskih projek-
tov bliža izvedbi. Za projekt 
Kranjska iskrica z okoli 380 
stanovanji zasebni investi-
tor že pridobiva gradbeno 
dovoljenje. Tri večstano-
vanjske objekte bodo gradili 
tudi ob Cesti Rudija Šeliga. 
V njih bo okoli 50 novih sta-
novanjskih enot. Potencial-
no se bo gradilo še več več-
stanovanjskih objektov na 
območju ob Koroški cesti 
nasproti Lidla, kjer je pred-
videnih okoli 270 stanovanj. 
Nekdanja samska domova v 
Stražišču in na Planini naj 
bi zasebni investitorji še ta 
mesec podrli in takoj začeli 
graditi stanovanja.
V MOK pričakujejo, da bo 
že v prihodnjem letu več 
gradbišč, kjer se bodo gradi-
le večstanovanjske soseske. 
Želja je, da bi se tak trend 
nadaljeval, zato občina s 
prostorskimi načrti zagotav-
lja prostorske pogoje, ki 
omogočajo, da lahko investi-
torji gradijo v skladu z velja-
vno zakonodajo. »V tem 
vidimo podporo razvojnim 
ciljem in viziji na področju 
stanovanjske gradnje, s 
katerimi smo stopili v ta 
mandat. Hkrati bo to prispe-
valo h kakovosti življenja 
prebivalcev vseh generacij, 
še posebej pa k boljšim 
pogojem za mlade in starej-
še v naši občini,« je strnil 
župan Matjaž Rakovec.

Z občinskim stanovanjskim 
skladom do več stanovanj
Mestna občina Kranj ima glede na število prebivalcev premajhen fond občinskih najemnih stanovanj. Mestnemu svetu je junija predstavila osnutek 
stanovanjskega programa za obdobje 2021–2026, ki ga bo do jeseni vsebinsko še dopolnila s ciljem reševanja stanovanjske problematike za vse generacije.

Soseska Ob Savi – MOK bo zagotovila komunalno in prometno infrastrukturo. / Foto: MOK

Sodelovanje s Stanovanjskim skladom RS je v letu 2010 
prineslo 89 neprofitnih stanovanj. / Foto: MOK
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS št. 38/12, 15/13 in 105/21) Komisija za nagrade in 
priznanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ  

za leto 2021

Priznanja Mestne občine Kranj so:

1. Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se 
podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delo-
vanjem ali stvaritvami prispevale k ugledu in napredku občine, 
širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.

2. Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na 
območju mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, 
če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za 
območje mestne občine Kranj. 

3. Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo obča-
nom, skupinam občanov, pravnim osebam javnega in zasebne-
ga prava ter združenjem na območju mestne občine Kranj. Listi-
na o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje za posebne 
dosežke posameznika ali izredne uspehe skupine pri delu v ko-
rist družbene skupnosti, na področju športnega, kulturnega, 
znanstveno-raziskovalnega, okoljevarstvenega in humanitarne-
ga udejstvovanja, pri reševanju človeških življenj in preprečeva-
nju nastanka škode na premoženju in odpravi njenih posledic.

4. Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo obča-
nom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim 
skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim 
zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v 
daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu živ-
ljenju, blaginji, ugledu in razvoju mestne občine Kranj, ter za 
dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.

5. Velika Prešernova plaketa se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za 
uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mestne-
ga sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, 
druš tva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajev-
ne skupnosti ter vsaka polnoletna fizična oseba, in sicer na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj na 
povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_
razpisi_in_narocila/aktualno.

Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko najka-
sneje do vključno srede, 15. septembra 2021, na naslov: 
Mes tna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA 
PRIZNANJA 2021«.

Pobudnik ne more predlagati sebe za priznanje.

Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge. 
Vsaka vloga mora dospeti v svoji ovojnici.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev pri-
znanj in ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge za podelitev 
katerega izmed priznanj. Na podlagi ocene pomembnosti 
uspehov in zaslug nato oblikuje predloge sklepov z obrazloži-
tvami, ki jih da v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mes-
tne občine Kranj.

Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, ven-
dar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve. 

Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika pri-
znanj spremeni predlagano vrsto priznanja.

Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že prejeli eno 
od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene po po-
delitvi predhodnega priznanja, ki so povod za ponovno predla-
gano enako ali druge vrste priznanje. V obrazložitvah teh po-
bud morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug pose-
bej in natančno navedene nove zasluge, dosežene po podelitvi 
zadnjega priznanja, in so pogoj za ponovno pobudo.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj 
ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme sklep o 
zavrnitvi pobude in o tem obvesti predlagatelja.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj pri Mileni Bohinc, na telefon (04) 23 73 119 ali po elek-
tronski pošti milena.bohinc@kranj.si.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku 
Mestne občine Kranj.

Številka: 094-1/2021-1-401102
Datum: 19. 7. 2021

 Mag. Igor Velov
 Predsednik Komisije za nagrade in priznanja

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Irena Dolenc? 
Žena, petkrat mama, univ. 
dipl. ekonomistka, pedago-
ginja, prostovoljka karitas, 
političarka. Optimistična in 
družabna. Moja glava je 
polna idej, nikoli mi ni 
dolgčas. Rada spreminjam 
stvari na bolje, problemi so 
izzivi. Cenim preprostost in 
vrednote trajnostnega ra-
zvoja. Veliko mi pomenijo 
šport, glasba, film, gledali-
šče. Uživam v spoznavanju 
novih krajev. Rada berem 
in se sprehajam.  

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki? 
Kot študentka sem se pri-
družila SKD, kmalu je sledi-
lo obdobje gradnje hiše in 
skrbi za veliko družino. Po 
rojstvu najmlajše hčere sem 
se leta 2008 aktivno vključi-
la v mestni odbor N.Si, kjer 
sem že nekaj let predsedni-
ca. V letih 2010–2014 sem 
bila v svetu KS Bitnje, od 
leta 2014 sem mestna sve-
tnica in podpredsednica Ko-
misije za finance. Bila sem 
članica Sveta Glasbene šole 
Kranj, podpredsednica Sve-

ta Kranjskih vrtcev, uprave 
Fundacije Vincenca Dra-
kslerja in dveh zaposlitve-
nih centrov. Sem zelo aktiv-
na mestna svetnica, lahko 
pokukate v zapisnike.

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 
Zagotovo se bomo po seda-
njem mandatu pohvalili z 
rezultati. Zasluga za to gre 
predvsem strankam, ki ima-
jo vertikalno povezavo v par-
lamentu, kar pospeši reali-
zacijo pripravljenih projek-
tov. Najbolj vesela sem, da je 
že pod streho vrtec v Zgor-
njih Bitnjah, za katerega 
sem dala pobudo decembra 
2015. Drugo moje veselje je, 
da smo junija na stadionu 
gostili državno prvenstvo v 
atletiki za člane in članice. 
Atletska steza ima nov tar-
tan, metalci imajo zdaj ve-
ljavne mete. Več kot en 
mandat vztrajnega argu-
mentiranja je rodil rezulta-
te. Veliko se investira v šol-
stvo. Začeli so se postopki 
za poslovno cono Hrastje, 
rešujejo se problemi obrtne 
cone Laze. Načrtuje se Ko-
vačnica v prostorih pošte, 
sprejetih je bilo več strategij 

razvoja Kranja. Moja prva 
pobuda tega mandata je bila 
iskanje lokacije za nov dom 
za starostnike, zdaj si lahko 
že ogledamo načrte novega 
doma na Zlatem polju. Ure-
ja se dnevno varstvo na Pla-
nini. Ja, zadovoljna sem. Če 
pa ni po moje, pa moram 
upoštevati, da je demokraci-
ja sprejemanje tega, kar iz-
bere večina.

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica? 
V Kranju še nimamo kon-
certne dvorane, izboljšati je 
treba vključevanje priseljen-
cev v naš način življenja, re-

šiti je treba probleme z od-
padki …

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti? 
Stanovanjska politika. Pre-
malo je občinskih stanovanj 
za socialno šibke, ni stano-
vanj za mlade družine ali za 
invalide, za samske osebe 
predlagam stanovanjske 
skupnosti. Stanovanjski 
sklad vidim kot edino mo-
žno rešitev. Dober upravitelj 
stanovanj s socialnim ču-
tom ne sme stremeti le za 
dobički.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti? 
Kranj je mesto in podeželje. 
Vsakdo nam zavida kanjon 
Kokre, razgled z Jamnika, 
Sv. Jošta ali Storžiča. Pono-
sni smo na bogato zgodovi-
no Kranja, Plečnikovo arhi-
tekturo in številne cerkve. 
Lep je božični Kranj, imamo 
Prešernov smenj in druge 
prireditve.

Življenjsko vodilo? 
Z vztrajnostjo, potrpežljivo-
stjo in sposobnostjo dialoga 
lahko dosežemo zastavljene 
cilje in gradimo boljši svet.

Skupaj gradimo boljši svet
Irena Dolenc, mestna svetnica N.Si, verjame v demokracijo in dialog. »Rada spreminjam stvari na 
bolje, problemi so izzivi,« pravi. 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Neven Polaj-
nar?
Sem oče dveh energičnih 
sinov, po izobrazbi doktor 
znanosti – politolog, ekono-
mist in obramboslovec. 
Hkrati pa tudi aktivni špor-
tnik oziroma mojster in 
učitelj več borilnih veščin. 
Ljubim družino, naravo in 
modrost. Verjamem v fizič-
no, mentalno in duhovno 
dimenzijo človeka ter rav-
notežje vseh treh, to pa si 
prizadevam transformirati 
v dobro ljudi okoli sebe, kar 
se trudim zastopati tudi v 
politiki.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Glede na to, da je politika 
»moja stroka«, sem aktiven 
v različnih strokovnih tele-
sih, vezanih za analize poli-
tičnih in drugih vprašanj. 
Politiko doživljam primar-
no akademsko, sebe pa naj-
prej v vlogi politologa, šele 
nato v vlogi politika. Če že-
limo spremeniti realnost, v 
kateri živimo, pa to ne gre 
brez aktivne politike, pri če-
mer pa je pomembna ustre-

zna teoretska osnova. Ta 
začrta cilje ter poskrbi za 
ustrezne metode realizaci-
je. Kar se tiče občinske poli-
tike, sem se neodvisni listi 
Za Kranj pridružil tik pred 
volitvami 2014. V obdobju 
2014–2018 je bilo narejeno 
veliko, iz česar sledi tudi 
šestkrat boljši volilni rezul-
tat, ki se je odrazil v šestih 
svetniških mestih. Iz ome-
njene liste se je oblikovala 
tudi nova politična stranka 
Resni.ca, ki ima držav-
nozborske ambicije.

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 

Prizadevamo si narediti ve-
liko, predvsem na področju 
infrastrukture, športa, delo-
vanja zavodov ter drugih 
dejavnosti. Seveda verjame-
mo, da Kranj zasluži še več, 
pri čemer gre del nerealiza-
cije koronarazmeram, dru-
gi pa politiki. Za večji na-
predek je nujen ustrezen 
politični naboj in volja v 
mestnem svetu. Kljub temu 
da smo se večkrat znašli v 
vlogi opozicije, smo pri po-
membnih vprašanjih delo-
vali konstruktivno in dobre 
predloge podprli, kar bomo 
počeli tudi v prihodnje. 
Prav tako pa smo bili tudi 
kritično ostri pri zadevah, 
za katere smo menili, da so 
napačne, ter mnogokrat 
predstavljali trdo, po mne-
nju nekaterih celo radikal-
no opozicijo.

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stni svetnik? 
Nedvomno doslednost, 
strokovnost in načelnost v 
vsem, kar koristi razvoju 
Kranja. Kakovost, napredek 
in ustvarjanje boljšega ži-
vljenja za vse člane skupno-
sti je torej tisto nezamenlji-
vo merilo.

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Noben problem ni nere-
šljiv, zato se bom raje osre-
dotočil na priložnosti. 
Kranj predstavlja center 
Gorenjske ter vrata med 
sledjo in osrednjo Sloveni-
jo oz. Ljubljano, česar pa 
nobeni oblasti ni uspelo 
ustrezno izkoristiti. Eko-
nomska baza je temelj za 
vse ostalo. Naj omenim, da 
nam je npr. zametke podje-
tniške cone Hrastje, ki bo v 
Kranju koncentrirala pod-
jetništvo, uspelo rešiti šele 
v tem mandatu, pri čemer 
smo bili vodilo tisti, ki smo 
sicer največkrat v opoziciji. 
Z ustreznim povezovanjem 
nam je uspelo zagotoviti 
dovolj glasov za realizacijo 
projekta. Izzivov je še ogro-
mno, ključne pa bomo pov-
zeli v programu 2022–26.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Ker je mesto izjemnih prilo-
žnosti, tudi tistih, zdaj še 
nerealiziranih, ki pa to bodo 
s pravo politiko.

Življenjsko vodilo?
Sreča spremlja hrabre!

Noben problem ni nerešljiv
»Kranj je mesto izjemnih priložnosti, tudi tistih, zdaj še nerealiziranih, ki pa to bodo s pravo 
politiko,« pravi Neven Polajnar, svetnik stranke Resni.ca.

Neven Polajnar 
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Irena Dolenc / Foto: N.Si    
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Jana Zupančič Grašič, 
Mojca Finc

Kranj – V okviru rednega vzdr-
ževanja občinskih cest je 
Komunala Kranj izvedla dve 
preplastitvi z novo asfaltno 
prevleko od izvoza Kranj 
zahod proti Kokrici. V dolžini 
120 metrov je zdaj prenovljen 
asfalt na polovici cestišča v 
povprečni širini 3,7 metra. 
Novo asfaltno prevleko imata 
tudi dva najbolj uničena dela 
ceste proti Šmarjetni gori. V 
sklopu del se je izvedlo čišče-
nje in priprava površine za 
asfaltiranje, pobrizg z emulzi-
jo, minimalno izravnavo in 
asfaltna prevleka AC8 (v debe-
lini tri centimetre). V skupni 
dolžini 150 metrov je zdaj 
položen asfalt s silikatnim pol-
nilom, ki za razliko od dolo-
mitnega zagotavlja boljši opri-
jem in manjšo obrabo. 

Spet varen prepust Belce
Zaključila so se tudi sanacij-
ska dela na prepustu potoka 
Bela na Suhi pri Predosljah. 
Potrebna so bila zaradi sla-
bega stanja konstrukcije 
objekta. Obstajala je nevar-

nost porušitve v primeru 
večje obremenitve. Med 
sanacijo so zamenjali beton-
sko ploščo, ki bo omogočala 
normalno prevoznost s tež-
ko kmetijsko mehanizacijo, 
izvedli novo preplastitev in 

postavili novo ograjo, ki bo v 
kratkem dobila tudi leseno 
obrobo (podobno kot ostale 
ograje na prepustih v nasel-
ju Suha pri Predosljah).

Zrušili most čez 
Rupovščico
Sredi julija je Mestna občina 
Kranj začela rekonstrukcijo 
mostu čez Rupovščico na 
sotočju s Kokro, po katerem 
občani dostopajo do Ovčana, 
Kosorepa in drugih kopa-
lišč. Obnovitvena dela bodo 
potekala predvidoma do 
konca septembra. Osebni 
prehod čez reko je v tem 
času mogoč le čez nasip z 
začasno pešpotjo. Obvoz za 
osebna vozila za lastnike 
zemljišč poteka skozi Pre-
doslje. Obnovljeni most bo 
pomembna pridobitev za 
uporabnike športno-rekrea-
tivnih površin ob reki.

Preplastitvi cest in 
obnova mostu
Mestna občina Kranj je v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest poskrbela za izboljšave na 
Kokrici, Šmarjetni gori in Suhi.

Most čez Rupovščico so že porušili. / Foto: MOK

Marjan Tušar

Kranj – Kot do sedaj tudi po 
novem lahko uporabniki 
plačajo parkirnino na podla-
gi poslanega SMS-a. Na par-
kirni tabli najprej preverimo 
območje, v katerem smo 
parkirali svoje vozilo, in pos-
redujemo SMS na številko 
031/20-90-20 s svojo regis-
trsko oznako vozila. Deset 
minut pred potekom parki-
ranja prejmemo SMS-opo-
mnik in lahko podaljšamo 
parkirnino na daljavo. Obra-
čunski čas parkiranja je vsa-
ka začeta ura.
Drug način mobilnega pla-
čevanja je z aplikacijo Easy-
Park, ki si jo lahko ob spre-
jemanju pogojev aplikacije 
naložimo na telefon. Ko par-
kiramo vozilo, telefon samo-
dejno najde območje, v kate-
rem smo. V aplikaciji se 
uporabnik odloči za izbiro 
paketa, ki se zaračuna poleg 
cene parkiranja. Postopek je 
nato podoben kot pri plačilu 
preko SMS-a, izberemo in 
potrdimo čas parkiranja. 
Začetni minimalni čas in 
obračunski čas parkiranja 
na vseh parkirnih površinah 
v Mestni občini Kranj 
(MOK) je ena ura. Deset 

minut pred potekom parki-
ranja aplikacija pošlje opo-
zorilo in lahko podaljšamo 
parkirnino na daljavo. Apli-
kacija izvede plačilo ob zak-
ljučku parkiranja. Denarja 
ni treba nalagati vnaprej. 
Dosedanji ponudnik plače-
vanja parkirnine ParkMe-
Wise je s 30. junijem prene-
hal izvajanje storitve. V pri-
meru dobroimetja naj upo-
rabniki kontaktirajo ponud-
nika neposredno na 
info@2mobile.si. Z uravno-
teženim parkirnim ekosiste-
mom, pri katerem voznik 

najde parkirno mesto, omo-
gočimo bolj zeleno in za 
bivanje prijetnejše mesto. 
Trenutno je na večini parko-
matov na območju MOK 
možno plačevanje tudi s 
parkirno kartico, medtem 
ko z bančnimi karticami 
zaradi različnih tehnoloških 
platform plačevanje do 
nadaljnjega ni možno. V 
letu 2022 je predvidena pos-
topna namestitev parkoma-
tov z vgrajeno tehnologijo 
NFC, ki bo ponovno omogo-
čila plačilo tudi z vsemi vrs-
tami plačilnih kartic.

Novosti pri plačevanju 
parkirnine v Kranju
Z julijem je ponudnik mobilnega plačevanja parkirnin na območju Mestne 
občine Kranj podjetje EasyPark. Poleg gotovinskega plačila je uporabnikom 
na voljo še parkirna kartica Mestne občine Kranj ali plačevanje s poslanim 
SMS-om. 

Trenutno je možno na parkomatih plačevati z gotovino, s 
poslanim SMS-om in prek mobilne aplikacije, na večini 
tudi s parkirno kartico. / Foto: Gorazd Kavčič

Vprašanje: Omejitev na 
novem odseku
Zakaj se je na novem odseku 
skozi Mavčiče spet pojavila 
omejitev 40 km/h? Cesta je 
sedaj dovolj široka, pešci ima-
jo pločnik. Vrtec je umaknjen 
od cestišča, mimo šole je 
cona 30. Če že, potem bi bilo 
tablo za omejitev treba posta-
viti na mesto, kjer je trenutno 
znak za konec cone 30, tablo 
40 iz smeri Podreča pa pre-
staviti s table za naselje.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj
Znak za omejitev 40 km/h 
skupaj z znakom naselje 
pomeni, da taka omejitev 
velja skozi celo naselje (če 
znotraj naselja ni drugačne 
omejitve). Zaradi rekonstru-
kcije ceste je deloma izbolj-
šan le določen odsek ceste, 
ne pa tudi vsi ostali odseki 
skozi naselje, zato ostaja 
omejitev hitrosti, kakršna je 
veljala doslej, saj je promet-
na varnost na prvem mestu. 

Vprašanje: Obnova klopic 
na Janka Puclja 7
Na naslovu Janka Puclja 7 
imamo pred blokom tri raz-
padajoče klopce. Že od nek-
daj stanovalci skrbimo zan-

je. Letos pa smo se odločili, 
da se obrnemo na Mestno 
občino Kranj, da nam pris-
kočijo na pomoč. Ker smo 
pregledali ostale klopce, ki 
jih po drugih območjih 
menja Flora, vsaj les, bi tudi 
mi lepo prosili za pomoč. 
Vsaj zamenjajte les, sami bi 
jih nato pobarvali. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj
Pristojne službe so bile pred 
dnevi na terenu, pregledali 
so klopi na naslovu Janka 
Puclja 7, jih vpisali v katas-
ter in opravili najnujnejša 
dela – tiste deske, ki so bile 
dotrajane, so nadomestili z 
novimi. Odslej bodo klopi 
tudi v rednem pregledu za 
vzdrževanje.

Vprašanje: Stranska cesta
V naselju Podreča je treba 
drugo stransko cesto iz sme-
ri Kranja sanirati, ker niso 
urejeni odtoki in ob malo 
močnejšem deževju se voda 
steka na naše dvorišče. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj
Na MOK bomo poskrbeli za 
pregled odtokov in preverili 
odvonjavanje ter po potrebi 
očistili odtoke. 

Kotiček KrPovej
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Simona Mohorič

Ob vodnjaku vsak petek 
»po službi« Kranjčanke in 
Kranjčani izbirajo med ra-
znolikim naborom kvalite-
tnih, svežih in sezonskih 
pridelkov lokalnih pridelo-
valcev in tudi iz ostalih slo-
venskih regij. 
Na začetku poletja so se stoj-
nice šibile pod težo sadik in 
semen, namenjenih pred-
vsem vrtičkarjem, v okviru 
svetovnega dneva čebel pa 
smo se poleg nakupa medo-
vitih rastlin sladkali z mede-
nimi dobrotami. Obiskoval-
ce smo razveselili s slastni-
mi briškimi češnjami in 
marelicami, zvrhanimi ko-
šaricami sočnih jagod iz Kr-
škega, koroškimi borovnica-
mi ter tartufi in vinom s 
Primorske. Veseli smo, da 

so se naši lokalni ponudniki 
povezali med seboj in ustva-
rili novo pristno zgodbo, v 
kateri je Rudy's Quality Cof-
fee kuhal svojo vrhunsko 
kavo, fantje iz Mleka na 
dom so pripeljali mleko 
Kmetije Podjed tudi v me-
sto, ne samo na dom, dekle-
ta iz slaščičarstva Ma - Ja pa 
so pripravila nekaj sladkega. 
Poleg podpiranja in povezo-
vanja lokalnih kmetovalcev 
je bil Kr' petek je! tudi do-
brodelno obarvan s palačin-
kami, ki jih je pekel Tim 
Bučar, donacije od prodanih 
palačink so bile namenjene 
njegovim nujno potrebnim 
terapijam za Apertov sin-
drom. Prešerno petkovo ku-
linarično druženje je bilo 
začinjeno s kranjsko kloba-
so, ki jo je pripravila ekipa iz 
Mesarije Hribar iz Predo-

selj, hladili smo se s Kranj-
skim pivom, prava drožo-
manija so bile pice z drožmi 
izpod pekovskih rok Bread 
in black iz Britofa, v dolino 
pa so prav s Kofc pripeljali 
zvrhano prikolico štrukljev 
iz štrukljarnice Moji štruklji 
Slovenije. 
Vse sladokusce vabimo, da 
se konec julija pridružite 
Kranfestu, ki bo potekal 
med 29. in 31. julijem. Na 
Kr' petek je! bomo od 17. ure 

dalje 'cmarili' pad thai, čla-
nice iz Turističnega društva 
Kokrica bodo cvrle flancate, 
mlada nadobudna Hana Ko-
tar iz Mame Paule pa bo br-
bončice razvajala z butičnim 
sladoledom in čokoladnimi 
sladicami. V soboto se bo na 
Glavni trg že ob 10. uri pri-
peljala Karavana okusov, ka-
ravana potujočih tovornja-
kov s ponudbo ulične hrane 
in mrzlih pijač, trg pa se bo 
spremenil v mestno plažo.

Kulinarična ponudba 
na poletnih dogodkih
V jedru gorenjske metropole od maja naprej mestni utrip poživlja Kr' petek je!, ki pri ustvarjanju 
ponudbe sledi vodilom gastronomskega razvoja s poudarkom na trajnostni naravnanosti. 

Mestni utrip od maja naprej poživlja »Kr' petek je!«. / Foto: Primož Pičulin

Tim Bučar je pekel palačinke za dober namen. 

Rezala se je tudi kranjska klobasa. / Foto: Primož Pičulin

PROGRAM:

Petek, 30. julij
17.00 –   Kr’ petek je!, Glavni trg (glasba: DJ Dalaj Eegol; tr-

žnica, ARTish; kulinarika)

19.00 –  Gledališče Ane Monro: Andrej Tomše, Glavni trg

19.00 –   Vili van style, pop up & modna revija, pred Prešer-
novim gledališčem

20.00 –  Duo patetico, Kavka bar

21.00 –  Čupakabra, Glavni trg

21.00 –  Challe Salle & Nipke, pred Prešernovim gledališčem

21.00 –   Ansambel Saša Avsenika: Vse najboljše Slovenija, 
Letno gledališče Khislstein

21.00 –   Koncert Karin Sever in Emil Spanyi, Cafe galerija 
Pungert

21.00 –  DJ Grega, KluBar Kranfest parties

21.00 –   Poletna noč, Panorama Stara pošta (barman v zu-
nanjem točilnem pultu – večer džinov, obiskovalce 
čaka prijetno morsko vzdušje in okusno morsko 
presenečenje, DJ)

Sobota, 31. julij
10.00 –  Karavana okusov, Glavni trg

18.00 –   Rajanje z Romano Krajnčan, otroški program, pred 
Prešernovim gledališčem

19.00 –   Gledališče Ane Monro: Camilo Acosta Mendoza, 
Maistrov trg

21.00 –   Tilen Artač in Jure Mastnak standup, gost večera 
Klemen Bračko, pred Prešernovim gledališčem

21.00 –  Koncert Blaž Mencinger band, Cafe galerija Pungert

21.00 –  Klapa Kampanel, Letno gledališče Khislstein

21.00 –   DJ Tomy D’King in live sax by Matevž Krašna, Klu-
Bar Kranfest parties

21.00 –   Zabava nad mestom, Panorama Stara pošta (bar-
man v zunanjem točilnem pultu – večer viski koktaj-
lov, obiskovalce čaka okusno presenečenje, DJ)

21.00 –  Čupakabra, Maistrov trg

Vstop je prost na vse prireditve, razen na gradu Khislstein. 
Dogodek bo izveden v skladu s priporočili NIJZ.

Kranfest 2021
Najbolj vroč poletni dogodek se vrača na 
kranjske ulice! Kranfest nam bo zadnja julijska 
petek in soboto popestril s kulturnimi dogodki, 
kulinaričnimi doživetji in umetniškimi tržnicami 
za vse generacije. Tudi letos v butični preobleki!

Čupakabra na Maistrovem trgu

Standup pred Prešernovim gledališčem
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Ponedeljek, 2. avgust
10.00 Delavnica: Rišem in slikam, Mestna knjižnica Kranj 

20.00  Torkov kulturni vdih: Pogovor z Darjo Groznik, povezovalec 
Miha Šalehar, vrt kavarne Khislstein

Torek, 3. avgust
10.00 Delavnica: Bolje je čisto okolje, Mestna knjižnica Kranj

10.00 Delavnica: Rišem in slikam, Mestna knjižnica Kranj

Sreda, 4. avgust
10.00 Delavnica: Poletna ustvarjalnica, Mestna knjižnica Kranj

10.00 Delavnica: Rišem in slikam, Mestna knjižnica Kranj

20.00  Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Primož Grašič in Uroš Perič, 
vrt gradu Khislstein

Četrtek, 5. avgust
10.00 Delavnica: Rišem in slikam, Mestna knjižnica Kranj 

18.00  Odprtje razstave Tekstilni spomini, Galerija Mahlerca  
v Layerjevi hiši

19.00 Koncert: Bass Break, Trainstation SubArt

21.00 Filmi na Vovkovem vrtu: Razbijalka sistema, Vovkov vrt

Petek, 6. avgust
10.00 Delavnica: Rišem in slikam, Mestna knjižnica Kranj 

19.00 Koncert: Fršlus Summer Edition vol. 2, Trainstation SubArt

20.00 Delavnica: Mojito večer, Layerjeva hiša
  Noro kul zabavna poletna noč ob spremljavi kubanske melodije, 

s prijetno družbo, hladno pijačko v roki in možgani na off! Vse, 
kar rabiš, je želja po koktajlu in sončna očala.

21.00 Koncert: Hamo & Tribute 2 Love, Letno gledališče Khislstein

Napovednik dogodkov
Od 1. do 30. avgusta

Sobota, 7. avgust
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg

11.00 Delavnica: Živ-žavove urice, Stolp Pungert

19.00  Koncert: Puste nas delat, hočmo koncerte – Srd, Reach A. D., 
Jegulja, Smrt, Razvalina, Trainstation SubArt

21.00 Koncert: KING FOO, Klubar
  Člani benda KiNG FOO po uspešnem albumu GalaXie zaključu-

jejo drugi album in se ne ustavljajo samo v enem žanru in zvo-
ku. Tokrat jih boste slišali v akustični obliki. Pustimo se prese-
netiti!

Torek, 10. avgust
17.00 Delavnica: Bolje je čisto okolje, Mestna knjižnica Kranj

20.00  Torkov kulturni vdih: Pogovor z Miho Mohorjem, povezovalec 
Boštjan Gorenc Pižama, vrt kavarne Khislstein

Sreda, 11. avgusta
10.00 Delavnica: Poletna ustvarjalnica, Mestna knjižnica Kranj

19.00 Koncert: Damir Avdič, Trainstation SubArt

Četrtek, 12. avgust
18.00 Delavnica: Odtisi mesta, terasa Layerjeve hiše

19.00 Koncert: Fršlus Summer Edition vol. 2, Trainstation SubArt

21.00 Filmi na Vovkovem vrtu: Fotograf, Vovkov vrt
  Ulični fotograf, ki ga gospodovalna babica priganja k poroki, 

prepriča plaho dekle iz premožnejše družine, da se izdaja za 
njegovo zaročenko. Kljub velikim kulturnim razlikam se par zbli-
ža, nepričakovano prijateljstvo pa obrne na glavo njun pogled 
na svet. Nežna in humorja polna romanca o dveh osamljenih 
dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaja.

Petek, 13. avgust
18.00  Kultura: Velikani plastične krajine [BIEN 2021], cesta  

Globus–Storžič

19.00 Koncert: Bass Break – Trance Edition, Trainstation SubArt

20.00 Predstava: Večno samska, Letno gledališče Khislstein

20.00 Koncert: Suha Južina Band, Layerjeva hiša

Sobota, 14. avgust
11.00 Delavnica: Živ-žavove urice, Stolp Pungert

19.00  Koncert: KR Moonlee večer Gazorpazorp (SRB) + Lelee, Train-
station SubArt

21.00  Koncert: Vlado Kreslin in Mali bogovi, Letno gledališče Khisl-
stein, v primeru slabega vremena bo koncert 15. avgusta

  Vlado Kreslin je roker iz Prekmurja, ki se poigrava z etno in 
džezovskimi ritmi že 40 let. Ves ta čas je ostal v samem vrhu, 
številne pesmi iz njegove glasbene zakladnice so ponarodele in 
njegovi koncerti so vedno nepozabni.

21.00 Koncert: Grunge show: Peter Hudnik & Ugowsky, Klubar

Ponedeljek, 16. avgust
8.00 Delavnica: Poletni robo-kamp za punce, Mestna knjižnica Kranj

13.00 Delavnica: Robo-kamp za osnovnošolce, Mestna knjižnica Kranj

Torek, 17. avgust
8.00  Delavnica: Poletni robo-kamp za punce, Mestna knjižnica Kranj

  Preživi del počitnic na poletnem robo-kampu, kjer bomo sesta-
vljali in programirali robote!

13.00 Delavnica: Robo-kamp za osnovnošolce, Mestna knjižnica Kranj

20.00 Torkov kulturni vdih: Pogovor z Nejčem Slaparjem, glasbena  
 spremljava Slutnja poletja, vrt kavarne Khislstein

Sreda, 18. avgust
8.00 Delavnica: Poletni robo-kamp za punce, Mestna knjižnica Kranj

10.00 Delavnica: Poletna ustvarjalnica, Mestna knjižnica Kranj

13.00 Delavnica: Robo-kamp za osnovnošolce, Mestna knjižnica Kranj

19.00 Koncert: Prismojeni profesorji bluesa, Trainstation SubArt

20.00 Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Andraž Hribar, Vrt gradu  
 Khislstein

Četrtek, 19. avgust
8.00 Delavnica: Poletni robo-kamp za punce, Mestna knjižnica Kranj

18.00 Delavnica: Floraison: festival zinov, Layerjeva hiša

19.00 Koncert: Fršlus Summer Edition vol. 2, Trainstation SubArt

20.30 Jazz Kamp: Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band,  
 Vrt Café galerije Pungert

21.00 Filmi na Vovkovem vrtu: Medena dežela, Vovkov vrt

Petek, 20. avgust
8.00 Delavnica: Poletni robo-kamp za punce, Mestna knjižnica Kranj

18.00 Delavnica: Floraison: festival zinov, Layerjeva hiša

19.00 Koncert: Bass break – Drum And Bass Edition, Trainstation  
 SubArt

19.00 Koncert: Luka Basi – Restart tour, Savski otok Supernova

20.30 Jazz Kamp: Nuška Drašček & Band, Vrt Café galerije Pungert

21.00  Koncert: Big Foot Mama - akustika, Letno gledališče Khislstein, 
v primeru slabega vremena bo koncert 22. avgusta

Sobota, 21. avgust
10.00 Delavnica: Floraison: festival zinov, Stolp Pungert

11.00 Delavnica: Živ-žavove urice, Stolp Pungert

18.00 Delavnica: Floraison: festival zinov, Layerjeva hiša

19.00  Koncert: Distoržn - Siderean, Hellsword, Ensanguinate,  
Trainstation SubArt

20.30 Jazz Kamp: Mia Žnidarič in Steve Klink Kvintet, Vrt Café  
 galerije Pungert

Nedelja, 22. avgust
7.00 Slovenski 12-urni tek, ob 7.00, Glavni trg 
  Tekači se bodo ponovno podali v središče Kranja, na 6- oziroma 

12-urno tekaško preizkušnjo. Tekli bodo po krožni trasi, dolgi 
1.292 metrov. Slovenski 12-urni tek je prvi ultramaraton, ki pote-
ka v centru mesta, v Sloveniji in širše.

20.30 Jazz Kamp: Renata Sabljak, ob 20.30, Vrt Café galerije  
 Pungert

Ponedeljek, 23. avgust
20.30 Jazz Kamp: Duet Alba & Leo, ob 20.30, Vrt Café galerije  
 Pungert

Torek, 24. avgust
20.30  Torkov kulturni vdih: Predstava – Večja od vseh, ob 20.30, Pre-

šernovo gledališče Kranj
  V svetu, ki nas sili v uniformiranost, je Pikino življenje kot svetla 

luč v temnem tunelu. Njena drugačnost, nesprejemanje togih 
družbenih pravil in predvsem ohranjanje otroškosti so nam lah-
ko v pomoč, ko se nam zdi, da ne moremo živeti drugače.

20.30 Jazz Kamp: Ana Bezjak Kvartet, ob 20.30, Vrt Café galerije  
 Pungert

Sreda, 25. avgust
10.00 Delavnica: Poletna ustvarjalnica, Mestna knjižnica Kranj 

15.00 Kultura: Kranj Foto Fest, Staro mestno jedro

  V Kranju, pionirskem mestu fotografije, se rojeva nov fotograf-
ski festival z aktualnim izzivom IZOLACIJA | SVOBODA.

15.00  Predavanje: Skupinska portfolio delavnica z Arnjem Hodali-
čem, Stolp Škrlovec

19.00 Slovesno odprtje festivala Kranj Foto Fest 2021, Staro mestno  
 jedro

19.00 Koncert: Raggalution, Trainstation SubArt

20.30 Jazz Kamp: Klara Hajdu Kvartet, Vrt Café galerije Pungert

Četrtek, 26. avgust
17.00 Predstava: Če bi se Srečali Puhar, Pajer in Prešeren, Glavni trg 

18.00 Demonstracija fotografskih tehnik 19. stoletja, Glavni trg 

19.00  Koncert: Fršlus Hip Hop Edition DRILL & BURKE, Trainstation 
SubArt

20.00 Izginjajoče kulture, Kavarna in slaščičarna Rendez – Vous

20.30 Jazz Kamp: Aleksandra Aleksijević Kvartet, Vrt Café galerije  
 Pungert

Petek, 27. avgust
9.30 Delavnica: Pregled fotografskih portfoliev, Mestna knjižnica  
 Kranj 

15.00 Razstava: Odprtje razstave študentov oddelka za fotografijo  
 visoke šole Vist, Galerija Planika

18.30  Foto Fest Kranj: Odprtje razstave Izolacija / svoboda Luke 
Dakskoblerja, Kranjska hiša

19.00 Koncert: Fršlus Summer Edition vol. 2, Trainstation SubArt

19.00   Koncert: Toni Cetinski – Restart tour, Savski otok Supernova
20.00  Pogovor z gostujočimi fotografi Kranj Foto Festa,  

Layerjeva hiša

20.30 Jazz Kamp: Ines Reiger Band, Vrt Café galerije Pungert

Sobota, 28. avgust
10.00  Jazz Kamp: Kranj Fest, različne lokacije v starem mestnem jed-

ru mesta Kranj

10.30 Ulični Kranj Foto Fest 2021, Staro mestno jedro

11.00 Delavnica: Živ-žavove urice, Stolp Pungert

19.00 Koncert: Punkčina, Trainstation SubArt

20.00 Pogovor z gostujočimi fotografi, Layerjeva hiša

20.30 Jazz Kamp: Nina Strnad Kvintet, Vrt Café galerije Pungert

21.00 Koncert: MRFY – Teden mladih, Letno gledališče Khislstein

21.00 Nočni tek po ulicah Kranja, Glavni trg 

Cifra al' mož, vsako soboto ob 10.00, Kranjska hiša  
(po predhodni rezervaciji)

Klasičen voden ogled Kranja (po predhodni rezervaciji): 
vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00.

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem (po predhodni rezervaciji): 
vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00.

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre (po predhodni rezervaciji):
vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00.

Kr' petek je!, vsak petek ob 15.00 na Glavnem trgu.

Sobotni sejem, vsako soboto ob 8.00 na Glavnem trgu.
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Eva Pirnat 

Pot pod Storžičem je ozna-
čena krožna sprehajalna 
pot, ki vas bo iz vasi Povlje 
vodila do sv. Lovrenca, Bab-
nega Vrta in nazaj v Povlje. 

Pot je dolga dobrih šest ki-
lometrov in vam bo vzela 
do tri ure. Izhodišče poti je 
na parkirišču pri informa-
tivni tabli v Povljah, iz iste-
ga parkirišča se lahko od-
pravite tudi na Malo ali Ve-

liko Poljano. Zelena oznaka 
P2 vas bo spremljala ves čas 
vaše poti. Mimo hiš boste 
pot nadaljevali v gozd, do t. 
i. Srečotovih mlinčkov, kjer 
si v spokojnosti narave in 
ob žuborenju potoka Milka 

privoščite krajši oddih in 
malico. 
Pot boste nadaljevali do sv. 
Lovrenca, kjer stoji ena iz-
med starejših cerkev na tem 
območju. Prva omemba 
sega daleč nazaj, v leto 1157. 
V svoji dolgi zgodovini je 
doživela marsikaj. V času 
turških vpadov je bila, tako 
kot marsikatera druga, pož-
gana in kasneje obnovljena. 
Kasneje je doživela še mar-
sikatero preobrazbo, zadnjo 
v letu 1997, ko je dobila 
nove zvonove. Vzemite si 
trenutek in uživajte v razgle-
du, ki se odpre v dolino. Iz 
vrha se boste spustili do 
Doma na Lovrencu, kjer 
vam svetujemo, da naredite 
postanek in se okrepčate s 
pristno gorsko kulinariko in 
sladkimi krofi. 
Siti in spočiti se za spust v 
dolino držite gozdne ceste, ki 
vas bo vodila mimo počitni-
ških hiš. Kmalu zatem boste 
zavili proti vasi Babni Vrt. 
Nenavadno ime vasi izvira iz 
13. stoletja, ko se je tukaj na-
hajal grofičin vrt, ki so ga 

ženske oz. »babe« skrbno 
obdelovale. Sčasoma se je 
Babin Vrt preimenoval v 
Babni Vrt in ime se je obdr-
žalo do danes. Po nekaj me-
trih boste z asfalta zavili levo 

na gozdno pot, ki vas bo pri-
peljala nazaj do Povelj. Čaka 
vas še strm vzpon in na izho-
diščno točko se boste vrnili 
prijetno utrujeni in polni le-
pih vtisov.  

Nasvet za izlet: Pot pod Storžičem  
in Sv. Lovrenc 
Storžič, mogočni dvatisočak, ki se dviga nad Kranjem, je priljubljena točka izkušenejših pohodnikov. Pod njegovim vznožjem najdemo veliko zanimivosti 
in naravnih lepot, ki so dostopnejše vsem, ki nam osvajanje dvatisočakov ne diši preveč.

Storžič je priljubljena točka izkušenejših pohodnikov. / Foto: Katja Kavčič

Na Sv. Lovrencu stoji ena od najstarejših cerkev na tem 
območju. / Foto: Slotrips

Klemen Malovrh

Kranj – Z namenom, da bi 
goste iz ostalih slovenskih 
regij privabili na dopustova-
nje v Kranj, ponujamo raz-
lične brezplačne vodene 
oglede in številne druge 
ugodnosti vsem gostom, ki v 
destinaciji prespijo vsaj eno 

noč. Iskanje in rezervacijo 
prenočitev smo potencial-
nim obiskovalcem olajšali z 
novim rezervacijskim siste-
mom na spletni strani visit-
kranj. Kranj ima pet hotelov 
in vrsto nastanitvenih objek-
tov tako v mestu kot v okoli-
ci. Ponudba je široka in ra-
znolika, nekateri od njih pa 
svojim gostom ponujajo 
tudi posebne pakete dožive-
tja, kjer so poleg prenočitve 
vključene še gastronomska, 
kulturna, športna ponudba. 
Pri večini ponudnikov noči-
tev v naši destinaciji lahko 
unovčite turistični bon.
Rezervacijski sistem na 
spletni strani visitkranj po-
leg rezervacije namestitev 
omogoča tudi nakup dožive-
tij. Stavim, da marsikdo iz-
med Kranjčanov ne ve, kje 
je bilo včasih kopališče v ka-
njonu reke Kokre, po kate-
rih kranjskih ulicah se je 
najraje sprehajal France 

Prešeren, ko je živel pri nas, 
ali katere jamske živali živi-
jo v Rovih pod starim Kra-

njem. Zbir doživetij najdete 
na spletni strani visitkranj, 
kjer lahko preko rezervacij-

skega sistema opravite na-
kup. Vsa vodenja, ki jih or-
ganizira Zavod za turizem 

in kulturo Kranj, pa je moč 
doživeti tudi z bonom21. 
Bon21 lahko unovčite tudi 
za nakup vstopnic za dogod-
ke v organizaciji Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj: le-
-te obiskovalci s pridom 
uporabljajo. To poletje je 
program Prešernega poletja 
še posebej zanimiv, zabaven 
in prijeten: od koncertov do 
pogovornih in filmskih ve-
čerov ter kulinaričnih dru-
ženj. 
Ob tej priložnosti tudi obve-
ščam, da se v prvi polovici 
avgusta odpira zvonik sv. 
Kancijana. Gre za izjemno 
doživetje – od same poti na 
vrh zvonika do čudovitega 
razgleda z balkonov zvoni-
ka. Od tam ne bo nihče od-
šel ravnodušen.
Ostanite v Kranju in si pri-
voščite prijetno raziskovanje 
našega mesta. Razlogov za 
koriščenje bonov je v naši 
destinaciji več kot dovolj! 

Nov rezervacijski sistem in 
privlačna ponudba za bon21
Lansko leto smo Slovenci prejeli turistične bone z namenom, da bi dopustovali v domačih logih in s tem prispevali k odpravi posledic epidemije v 
turistični panogi. V letošnjem poletju smo prejeli še bone21, ki jih lahko porabimo na področju gostinskih storitev, športa in kulture. Oboje je moč 
unovčiti tudi v Kranju.

Bone21 lahko unovčite tudi za nakup vstopnic za dogodke v organizaciji Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj.

Klemen Malovrh
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P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

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

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

             

Igor Kavčič

Kako zrejlo je žito ta čas v 
New Yorku? Govorim seve-
da v prispodobi, sprašujem 
pa po albumu – prvencu 
vašega sestava Slavo Rican 
Assembly. Lani ste že izdali 
dva singla, skladbi Što te 
nema in Zrejlo je žito ...
He, he, pripravljamo se na 
žetev, devet od desetih skladb 
je že končanih in zelo smo 
zadovoljni z albumom, kate
rega izid predvidevamo za 
marec prihodnje leto, ko se 
bo situacija s pandemijo upa
mo da že dodobra izboljšala.

V New Yorku ste že skoraj 
desetletje, kako se vam je 
sicer uspelo ustaliti v enem 
največjih džezovskih središč 
na svetu?
V New York sem pred skoraj 
desetimi (vau) leti prišel z 
denarjem za točno enega od 
štirih semestrov šolanja na 
Aaron Copland School of 
Music, Queens College. Po 
številnih preizkušnjah, dol
gih letih trdega dela z igran
jem in poučevanjem ter ob 
neprecenljivi podpori razno
terih prijateljev in kolegov se 
sedaj lahko pohvalim s tem, 
da sem redni član petih 
zasedb, koncertov je – če izv
zamemo lansko leto – vedno 
več in so na vedno višjem 
nivoju, v najemu imam lepo 
stanovanje, občasno tudi 
nadomeščam svojega profe
sorja, legendarnega Antonia 
Harta, na prej omenjenem 
Queens Collegeu. Res se ne 
morem pritoževati.

Predvidevam, da je bilo, 
vsaj ko gre za igranje na 

koncertih, preteklo leto pre-
cej pusto. Kako to vpliva na 
mladega džezovskega glas-
benika? 
Vsekakor je vpliv lanskega 
leta na moje umetniško in 
splošno življenje neizbri
sen. To je bilo leto polno 
dvomov in skrbi, globoko 
sem se zavedel, kako maj
hni, ranljivi pa tudi medse
bojno povezani smo ljudje. 
Po drugi strani pa je bil to 
tudi čas za ponovno ovred
notenje stvari, čas razmisle
ka o tako imenovani širši 
sliki in odpiranja vrat 
novim potencialom svojega 
umetniškega ustvarjanja. 
Začel sem namreč pisati 
glasbo za film, ukvarjati 
sem se začel tudi z glasbe
no produkcijo.

Ste se prav zato za nekaj 
mesecev odselil k prijatel-
jem v Portoriko?
Zagotovo. V Portoriko sem iz 
pandemijskega New Yorka 
tako rekoč pobegnil januarja 
za tri tedne, ki so se potem 
spremenili v šest mesecev, ha, 
ha. Bilo je zelo zanimivo, vča
sih malo samotno, ampak 
tudi zelo kreativno obdobje. 
Igral sem redni 'špil' z vrhun
skim bobnarjem Tonyjem 
Escapo, ki je drugače redni 
bobnar Rickyja Martina, je pa 
ogromno igral tudi z džezov
skimi velikani in je res vses
transki vrhunski glasbenik. 
Koncert je bil v starem delu 
San Juana in vzdušje ob 
ponovnem odprtju nočnega 
dogajanja je bilo res nekaj 
posebnega. Nastopil sem tudi 

na koncertni seriji legende 
Plena glasbe, Tita Matosa, v 
njegovi House of Plena na 
sloviti Calle Loíza … – nepoza
ben večer in neverjetna čast.

Igrate v več zasedbah, v sek-
stetu Fernanda Garcie, juni-
ja ste dvakrat nastopili v 
Kennedy Centru v Washin-
gtonu z zasedbo kubanske-
ga pianista Césarja Orozca.
Ta glasba me je od nekdaj 
spontano privlačila in zelo 
sem vesel, da lahko delim 
glasbo z vrhunskimi džezov
skimi latino glasbeniki. S 
Césarjem smo včeraj nasto
pili v džezovskem klubu v 
New Jerseyu in bilo je super. 
Obeta pa se nam tudi nastop 
na Jazz at the Narrows v Bal
timoru, ki ga kurira hčerka 
Muddyja Wattersa. Danes 
zvečer pa grem igrat s Fer
nandovim triom.

Nadaljnji načrti v povezova-
nju slovanskega melosa z 
glasbo Karibov, mislim na 
Slavo Rican Assembly?
Marca načrtujemo izid albu
ma, na katerem smo delali 
dve leti in smo izredno pono
sni nanj. Izidu albuma bo sle
dila širša turneja, čeprav je 
vse skupaj še malo negotovo 
zaradi situacije s pandemijo. 
Ampak, zagotavljam – ko se 
vrata svetovnih prizorišč spet 
odprejo, bo slavoricanski 
odbor PRIPRAVLJEN!

Leta 2019 ste z bendom 
imeli turnejo po Sloveniji. 
Kdaj vas lahko spet pričaku-
jemo doma? 
Če bo šlo vse po načrtih, 
predvidoma naslednje po
letje oziroma jesen.

Piše filmsko glasbo
Kranjčan Jan Kus, saksofonist, skladatelj in producent, že skoraj desetletje živi v New Yorku. Eno 
svetovnih središč džeza je kot nalašč za glasbenika njegove vrste, ki v svoji ustvarjalnosti neizmerno 
uživa in jo živi 'na polno'. Tudi to lahko razberemo iz tega kratkega pogovora na daljavo.

Jan Kus je pol leta užival gostoljubje Portorika. 
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Igor Kavčič

Kranj – Šola sicer še ne bo 
večja po obsegu in kvadrat
nih metrih – novi prostori v 
prenovljeni nekdanji grad
beni šoli bodo predvidoma 
na voljo v prihodnjem šol
skem letu –, pa vendar se bo 
v njej glasbe in baleta učilo 
največ učenk in učencev v 
njeni zgodovini. "V mesecu 
juliju smo s strani Ministrs
tva za izobraževanje, zna
nost in šport prejeli veselo 
novico – odobritev širitve 
dejavnosti, in to kar za dva 
oddelka," širitev z zadovolj
stvom pojasnjuje ravnatelji
ca Petra Mohorčič.
Trenutno je v Glasbeno šolo 
Kranj vpisanih 743 učenk in 
učencev, velika večina, kar 
526, na pouk inštrumentov, 
ostali pa še v programe sku
pinskega pouka, kot so pred
šolska glasbena vzgoja, glas
bene in plesne pripravnice, 
balet, nekaj pa jih obiskuje 
le še orkestre in komorno 
igro. Z letošnjim letom so 
uvedli tudi nadstandardna 
programa glasbene ustvar
jalnice za tiste otroke, ki jih 
na sprejemnih preizkusih 
niso sprejeli, ter balet plus 
za vse tiste učence baleta, ki 
so že uspešno zaključili viš

jo stopnjo baleta (šest razre
dov) in bi se še radi udejs
tvovali na tem področju. 
Kot je dejala Mohorčičeva, 
bodo sicer večino novih 
mest namenili vzpostavitvi 
dislocirane enote v Cer
kljah, kjer bodo 25. avgusta 
izvedli tudi naknadne spre
jemne preizkuse za vpis. 
Poleg tako želenega pouka 
klavirja bo na novi lokaciji 
potekal tudi pouk harmoni
ke in diatonične harmoni
ke, violine in viole ter pred
vsem inštrumentov, ki jih 
potrebuje tamkajšnji pihal
ni orkester: trobila (troben
ta, rog, evofonij), pihala 
(flavta, klarinet, saksofon) 
in tolkala, tu pa je še nauk o 
glasbi za 1. razred. "Celotna 
širitev oddelkov pa ne bo 
namenjena le za dislocirano 
enoto v Cerkljah, temveč v 
svoje učilnice vabimo tudi 
učence v Kranju. Za nove 
kandidatke in kandidate za 
učenje violine, viole in harfe 
prav tako pripravljamo nak
nadni sprejemni preizkus 
za vpis, ki bo v Kranju pote
kal 26. avgusta," je še pova
bila ravnateljica Petra 
Mohorčič. Več informacij 
za vse zainteresirane otroke 
in starše boste našli na sple
tni strani www.gskranj.si.

Glasbena šola bo 
jeseni večja
V Glasbeni šoli Kranj vabijo k dodatnemu vpisu 
za pouk violine, viole in harfe.

Učenci godal se lahko že zelo zgodaj pridružijo šolskemu 
godalnemu orkestru. / Foto: arhiv GŠ Kranj

Kranj – V Galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava risb 
Nejča Slaparja iz obdobja zadnjih petih let, ki ji sledi še zani-
miva dokumentarna postavitev o dveh umetniških projek-
tih, ki jih je mojster črte v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja zasnoval skupaj s pesnikom Francetom Pibernikom.

Likovno in poezija

Nejč Slapar in Maja Medja sredi razstavišča v Galeriji 
Prešernove hiše / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Ljubljana – Festival Europa 
Cantat, ki je nastal na pobu-
do francoskih in nemških 
zborovodij, ki so se skupaj 
vojskovali v drugi svetovni 
vojni in želeli narediti ko-
nec vojni vihri, so prvič or-
ganizirali leta 1961 v me-
stu Passau v Nemčiji. Glav-
ni namen festivala je kultur-
na izmenjava in sodelova-
nje različnih narodov v po-
vezovanju z glasbo. Festival 

organizirajo vsaka tri leta. 
Pred tremi leti je bil gostitelj 
festivala Europa Cantat me-
sto Talin (Estonija), letos pa 
dogodek gosti naše glavno 
mesto Ljubljana. Glavni or-
ganizator je Javni sklad Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti.
Predvideni so bili številni 
ateljeji, na katerih bi sodelo-
vali različni zbori z vsega 
sveta; pričakovali so kar pet 
tisoč udeležencev. Komorni 
pevski zbor Mysterium iz 
Kranja se je prijavil na celo-

tedenski atelje, in sicer na 
izbrani atelje z naslovom 
Maša v c-molu Wolfganga 
Amadeusa Mozarta. Žal je 
zaradi situacije z epidemijo 
precej dogodkov odpadlo, 
tudi vsi ateljeji. 
Kljub omejitvam pa je bilo 
precej dogodkov izpeljanih. 
Odmeven je bil koncert Za-
pojmo Sloveniji (Sing to 
Slovenia), na katerem je so-
deloval tudi zbor Mysteri-
um. Med osmimi slovenski-
mi zbori so nastopili s sami-
mi slovenskimi skladbami. 
Predstavili so skladbe iz re-
pertoarja gorenjskih in slo-
venskih ljudskih ter eno 
umetno skladbo, ki je leto-
šnja noviteta z naslovom Na 
glavo, ki kar najbolje pona-
zarja situacijo, v kateri smo 
se zaradi pandemije znašli. 
Po odpetem koncertu so se 
zbori združili na »Open sin-
gingu« (skupnem petju) v 
petju skupnih skladb. Kljub 
zapovedanim maskam, ki 
so jih vsi pevci morali nosi-
ti, so iz oči žareli srečni po-
gledi. Pevci vseh zasedb so 
se zlili v en velik zbor, po-
barvali svoje glasove in z 
velikim entuziazmom zape-
li nekaj priljubljenih znanih 
skladb, zazvenele pa so tudi 
popolnoma nove skladbe. 
Ali kot pravi Mateja Ahrar 
iz Mysteriuma: "Nastopiti 
na prireditvi, kot je Europa 
Cantat, pomeni veliko doži-
vetje, čast in veselje ob dru-
ženju z drugimi pevskimi 
zasedbami in dirigenti."

Peli na Europa 
Cantat
Prejšnji teden je v Ljubljani potekal festival Europa Cantat, na katerem  
je zapel tudi KPZ Mysterium.

Igor Kavčič

Kranj – Normandija je fran-
coska pokrajina mnogoterih 
obrazov ob Atlantskem oce-
anu, ki s svojo razgibano 
obalo predstavlja številne 
čudovite izzive za fotografe. 
Na popotovanju po tej po-
krajini sta jih 'za roge zgra-
bila' iskriva in polna misel-
ne širine Petra Puhar in Vi-
tomir Pretnar. Fotografije 
sta sicer lani v času karante-
ne že predstavila v virtualni 
izvedbi na spletu, tokrat pa 
jih pri Sonji v Cafe Galeriji 
Pungert lahko v živo obču-
dujemo in ob njih razmišlja-
mo o aktualni družbi in več-
ni naravi.
Kot sta k razstavi črno-belih 
fotografij – motivi so tako 
močni in izrazni, da prepro-
sto ne potrebujejo barv – 
poudarila avtorja, se nivo 
morja dviguje v ritmu plime 
in oseke vsakih šest ur, vča-
sih tudi za več kot deset me-
trov, in ob tem odkriva ne-
vsakdanje pejsaže, ki so vsa-
ko uro drugačni. Poseben 
čar temu fenomenu daje 
svojevrstna svetloba. K dra-
matičnosti pokrajine pa je 
marsikaj dodala zgodovina. 
Na obalah Normandije je 
leta 1944 v izjemno težav-
nih razmerah potekalo izkr-
canje zaveznikov v operaciji 
Overlord, ki velja za najve-
čje vojaško izkrcanje v zgo-
dovini človeštva. V invaziji 
je sodelovalo skoraj tri mili-
jone ameriških, britanskih 

in kanadskih vojakov, ki so 
iz Velike Britanije prečkali 
Rokavski preliv in napadli 
Tretji rajh. Že prvi dan inva-
zije je na obalah in v zaledju 
padlo okrog 10.000 mladih 
zavezniških vojakov, s ka-
snejšimi zmagami zavezni-
kov v Normandiji pa se je 
druga svetovna vojna konč-
no prevesila v prid zmage 
nad nacisti.
"Ob pogledu na področje, 
kjer je potekalo izkrcanje, ki 
je zahtevalo toliko mladih 
življenj, si še nikoli nisem 
tako živo predstavljala tega 
žalostnega obdobja člove-
štva. Obale Normandije da-
jejo sporočilo tudi osemde-
set let kasneje," je povedala 
Petra Puhar, ki v zapisu k 
razstavi še dodaja: "Ko stojiš 
na tej obali, začutiš plimo in 

oseko v vsem, kar dosežeta 
oko in um. Plimuje morje in 
z njim obala, živali, ljudje, 
in plimuje čas, ki lepoto da-
našnje Normandije preveva 
z usihajočimi, a neizbrisni-
mi spomini na vojne grozo-
te. Kot da so v pesku še ve-
dno stopinje mladih borcev, 
kot da se na oddaljenem ob-
zorju izrisujejo konvoji, kot 
da bo oseka zdaj, zdaj raz-
krila kaj, česar v miru noče-
mo videti. Kot slutnja pan-
demije, nove vojne, ekolo-
škega kolapsa? Nikar!" Izbor 
fotografij je skupno delo, 
zato jih avtorja nista posebej 
podpisovala. "Preprosto sva 
izbrala najboljše tako teh-
nično kot v motivih pove-
dno," je dodal Vitomir Pre-
tnar. Razstava je na ogled do 
sredine avgusta.

Od spomina  
do oseke 
V Cafe Galeriji Pungert je na ogled fotografska razstava Petre Puhar in 
Vitomirja Pretnarja z naslovom Normandija.

Fotografske misli iz Normandije: Petra Puhar in Vitomir 
Pretnar / Foto: Igor Kavčič 

KPZ Mysterium se je predstavil s slovenskimi skladbami.  
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Kranj – Skozi poletje se na aktualni razstavi v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev in ob njej tudi v novi knjigi z naslovom 
Glas umetnikov predstavlja devetnajst slovenskih umetni-
kov, Prešernovih nagrajencev iz razreda za umetnost Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti. Ta trenutno šteje 
osemnajst rednih in izrednih članov ter eno izredno članico. 
Osem je pisateljev in pesnikov, sedem likovnih umetnikov 
ter trije ustvarjalci in ustvarjalka s področja glasbe.

Ob razstavi še knjiga Glas umetnikov

Na razstavi vodja Galerije Prešernovih nagrajencev  
Marko Arnež / Foto: Igor Kavčič LJ
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Na OOZ Kranj izvajamo štirimesečni 
projekt z nazivom »V MOZAIKU JE 
POMEMBEN VSAK KAMENČEK«, ki se 
izvaja v okviru razpisa Pilotni projekti 
razvoja in uvedbe inovativnih reši-
tev za ohranjanje zavzetosti, produ-
ktivnosti in učinkovitosti starejših 
zaposlenih 2020. V projektu sta poleg 
OOZ Kranj, ki je svetovalni in hkrati 
vodilni partner, vključeni tudi dve pod-
jetji z območja OOZ Kranj, ki imata vlo-
go krovnega partnerja. Z izvajanjem 
projektnih aktivnosti poskušamo vsi 
projektni partnerji spodbujati ohranja-
nje zavzetosti, produktivnosti in učin-
kovitosti starejših zaposlenih, delovno 
okolje čimbolj prilagoditi njihovim 
potrebam in jih na ta način motivirati 
za daljše opravljanje njihovega poklica. 
Poleg tega je namen projekta tudi zni-
ževanje povprečnega števila dni odsot-
nosti z dela zaradi bolniškega staleža. 
Uvedbe inovativnih rešitev smo se pro-
jektni partnerji lotili celovito, in sicer 
smo v nabor uvrstili ukrepe iz petih vse-
binskih skupin ukrepov za učinkovito 
upravljanje starejših zaposlenih (pro-
mocija in varovanje zdravja, ergonomi-
ja, prilagoditev dela in delovnega časa, 
kadrovski razvoj, kompetence in uspo-
sabljanja, medgeneracijsko povezova-
nje in ozaveščanje ter zavzetost in 
vključenost).
V okviru projektnih aktivnosti bo med 
drugim izvedenih šest predavanj in 
motivacijskih delavnic ter anketa med 

starejšimi zaposlenimi, s katero bomo 
dobili odgovore, na kakšen način bi 
lahko delodajalec dodatno vplival na 
njihovo motiviranost. Vsa tri podjetja, 
vključena v projekt, je obiskal fiziotera-
pevt, ki je pregledal vsa delovna mesta, 
ocenil trenutno stanje zaposlenih, ugo-
tovil najpogostejše težave do sedaj in 
predstavil načine odpravljanja le-teh. 
Zaposlenim so bile prikazane tudi pre-
ventivne vaje za preprečevanje sekun-
darnih deformacij zaradi nepravilnega 
sedenja in prisilne drže pri stoječem/
fizičnemu delu. Zaposlenim so dvakrat 
tedensko na voljo košarice svežega 
sadja, dnevne 15-minutne vadbe ali 
meditacije za zaposlene, izposoja špor-
tne opreme na dom, obratna mentors-
tva, nakup ergonomskih pripomočkov 
ter številne druge aktivnosti.

Ekipa OOZ Kranj pri izvajanju ene 
izmed aktivnosti v projektu

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos je Kole-
sarski klub Kranj na vrhun-
cu poletja poskrbel za dvod-
nevni kolesarski praznik. 
Absolutni zmagovalec sobot-
nega atraktivnega nočnega 
kriterija, ki si ga je tudi letos 
ogledalo veliko navijačev, je 
bil Poljak Maciej Paterski iz 
ekipe Voster ATS Team, za 
njim pa se je na drugo mesto 
uvrstil David Per iz ekipe 
Adria Mobil, ki je tako postal 
tudi članski državni prvak v 
kriteriju. Drugo mesto v 
državnem prvenstvu je osvo-
jil Matic Maček, tretji pa je 
bil Tilen Finkšt (oba Gusto 
Santic). Maček je bil tudi naj-
boljši v kategoriji do 23 let. 
Od domačih kolesarjev iz KK 
Kranj je bil najboljši Martin 
Lavrič na 13. mestu.
Na nedeljski 53. dirki Velika 
nagrada Kranja – Memorial 
Filipa Majcna je nastopilo 
156 kolesarjev iz 28 ekip. 
Zmaga je šla v Italijo, saj je 
imel v skupini ubežnikov na 

koncu največ moči Riccardo 
Verza iz ekipe Zalf Euromo-
bil Fior. Drugi je bil Nemec 
Felix Engelhardt, tretji pa 
Avstrijec Moran Vermeu-
len. Žal se našima najboljši-
ma, Kristijanu Korenu, ki je 
nastopal za slovensko repre-
zentanco, in Davidu Peru, ki 
sta do konca vozila v vodilni 
skupini, ni uspelo uvrstiti 
na zmagovalni oder. V času 

zmagovalca je Koren osvojil 
šesto, Per pa sedmo mesto. 
Najboljša od domačih kole-
sarjev iz KK Kranj sta bila 
Nik Čemažar in Uroš Rep-
še, ki sta osvojila 50. in 51. 
mesto.
»Z rezultati naše ekipe ne 
na kriterijski dirki ne danes 
ne morem biti zadovoljen. 
Je pa res, da smo imeli veli-
ko smolo, saj je na današnji 

dirki padel Martin Lavrič, na 
katerega smo veliko stavili. 
Tako se nam letošnja smola 
s padci nadaljuje. Dejstvo pa 
je, da zato ni šlo po načrtih, 
fantom je padla morala in 
vrhunskih rezultatov ni 
bilo,« je po dirki povedal tre-
ner domače ekipe Matjaž 
Zevnik, ki je sicer z organi-
zacijsko ekipo znova opravil 
odlično delo.

V Kranju vroča dirka
Tudi letos je bil vroč julijski konec tedna v Kranju namenjen obračunom kolesarjev, ki so se v soboto 
pomerili na kriterijskih dirkah, v nedeljo pa na že 53. Veliki nagradi Kranja – Memorialu Filipa Majcna.

Na vroči tekmi je bil tudi letos odločilen vzpon na Jelenov klanec. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letošnje prven-
stvo se je s prvimi obračuni 
začelo že v četrtek, se nada-
ljevalo v petek ter se v sobo-
to zvečer zaključilo s pred-
stavami najboljših na igriš-
ču Stara Sava. Ob spodbu-
dah s tribun sta v ženski 
konkurenci slavili Tjaša Kot-
nik in Tajda Lovšin. V finalu 
sta se pomerili z Nino Lov-
šin ter njeno soigralko in 
reprezentančno kolegico 
Špelo Morgan. Slavili sta v 
obeh nizih in se na koncu 
veselili prvega mesta ter 
naslova državnih prvakinj. 
»Super je zmagati doma, 
čeprav so najini cilji na splo-
šno v tujini,« sta povedali 
zmagovalki. 
Tako sta srebrni medalji 
osvojili Nina Lovšin in Špela 
Morgan, tretjega mesta pa 
sta se veselili mladi igralki 
in najprijetnejše preseneče-
nje tega turnirja Maja 
Marolt in Iza Zbičajnik. 
Pri moških sta po zanimi-
vem finalnem nastopu slavi-
la Danijel Pokeršnik in Črt 
Bošnjak, ki sta premagala 
Nejca Zemljaka in Klemna 
Šena. Brez izgubljenega niza 
sta osvojila zlato medaljo. 
Danijel Pokeršnik je tako ize-
načil rekord Jasmina Čuturi-
ća, ki je svoj osmi naslov 
osvojil leta 2004.

»Letošnji cilj je bil naslov 
državnih prvakov. Med igro 
sva se držala svoje taktike in 
hkrati ohranila svoj nivo 
igre,« je po tekmi povedal 
Danijel Pokeršnik. V boju 
za bron sta proti domačinu 
Juretu Glamočaninu in 

Manuelu Grünwaldu slavila 
Štajerca Alan Košenina in 
Rok Bračko. 
Znova so se izkazali organi-
zatorji iz Odbojkarskega 
kluba Triglav, ki so poskrbe-
li, da so uživali tako nastopa-
joči kot navijači.

Obračuni na mivki
Pri Odbojkarskem klubu Triglav Kranj so poskrbeli za odlično pripravljeno 
Zavarovalnica Sava državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki je minuli 
konec tedna potekalo v Preddvoru in v Kranju. 

V finalnem obračunu v ženski konkurenci sta slavili Tjaša 
Kotnik in Tajda Lovšin. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na začetku tega 
meseca je na Otočcu pote-
kalo državno člansko šahov-
sko prvenstvo za letošnje 
leto. Na njem je slavila Kra-
njčanka Zala Urh, članica 
kluba Tajfun – ŠK Ljub ljana 
in tako osvojila naslov drža-
vne članske prvakinje. Hkra-
ti je bila najboljša med mla-
dinkami. Drugo mesto je 
osvojila članica ŠK Triglav 
Krško Pia Marie Ružič, bron 
pa Ivana Hreščak (ŠK Pos-
tojna). Državni prvak je pos-
tal Maj Zirkelbach (ŠD Krka 
Novo mesto) pred velemoj-
strom Markom Tratarjem 
(ŠK Branik Maribor) in Davi-
dom Stevaničem (ŠD Koče-
vje).

Zala Urh je državna šahovska prvakinja

Kranjčanka Zala Urh je 
osvojila naslov članske in 
hkrati tudi mladinske 
šahovske prvakinje. 
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Kranj – S prvim krogom se nova nogometna sezona začenja 
tudi za drugoligaše. Uvodna tekma bo prav v Kranju, kjer se 
bosta danes ob 18. uri pomerila ekipa Triglava in Gorica. 
Varovanci domačega trenerja Boštjana Mikliča so minulo 
soboto odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. "Na pripra-
vah za novo sezono smo se zbrali 28. junija. Odigrali smo 
štiri mednarodne trening tekme, zadnjo pripravljalno tekmo 
pred sezono pa smo minulo soboto odigrali z ekipo Nogo-
metnega kluba Brinje z Grosuplja. Na vseh teh tekmah 
rezultati niso bili najbolj pomembni, smo pa prikazali dobro 
igro. Tako bomo na tekmi z Gorico maksimalno pripravlje-
ni, " je povedal trener Miklič, ki ima v novi sezoni malce 
spremenjeno ekipo. "Igranje v ligi je maraton, čaka nas tri-
deset tekem. Je pa zagotovo naš cilj napad na prvo ligo," je 
še dodal trener Boštjan Miklič. 

Nogometaši Triglava najprej z Gorico
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Vaterpolska šola odhaja na počitnice
S koncem julija se zaključuje tudi sezona vaterpolske šole. 
Ponovno se vidimo septembra, vse informacije o točnem za-
četku pa bodo dostopne tudi na naši spletni strani. Še vedno 
vabimo vse mlade nadobudneže, da se nam pridružijo na 
kranjskem bazenu. Vpisujemo tako deklice kot dečke. Vadba 
poteka pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev 
plavanja in trenerjev vaterpola, ki najmlajše otroke v malem, 
kasneje pa tudi olimpijskem bazenu učijo osnov gibanja v 
vodi, plavanja in kasneje tudi specialnih vaterpolskih tehnik.

Vpis v skupini C in D še vedno poteka
Tisti malce starejši pa se nam tudi avgusta lahko pridružite. Za 
vpis v skupini C in D je potrebno predznanje plavanja, saj tu 
otroci že spoznavajo posebne tehnike, značilne za naš šport, 
in vadijo le v olimpijskem bazenu. Treningi za omenjeni sku-
pini potekajo v dopoldanskem času, za več informacij pa nas 
kontaktirajte po klubski elektronski pošti, ki je izpisana spo-
daj.

Člani začenjajo priprave na novo sezono
Po koncu državnega prvenstva so člani dobili nekaj prostih 
dni, v juliju pa trenirali po prilagojenem programu, tako da 
niso padli iz trenažnega ritma. Vse skupaj je bilo nekoliko bolj 
sproščeno, saj so številni igralci ta del leta izkoristili tudi za 
dopust pred novim začetkom »pravih« treningov. Z začetkom 
avgusta pa gre ponovno zares. Člansko moštvo se bo spet 
zbralo v popolni zasedbi in začelo priprave na novo sezono, v 
kateri si v Kranj želimo vrniti obe državni lovoriki. Računamo 
tudi, da bomo ponovno nastopali bodisi v Regionalni ligi ali 
pa v katerem izmed evropskih pokalov. Tudi o tem bomo vse 
skupaj obveščali na naši spletni strani in socialnih omrežjih.

Tudi mladi vaterpolisti nosili slovensko baklo
V soboto, 17. julija, je Kranj obiskala tudi slovenska bakla, ki je 
pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu potovala po vseh slo-
venskih občinah. Del poti je opravila tudi na kranjskem baze-
nu, kjer so jo čez bazen pospremili mladi upi našega kluba.

Kadeti ostali brez EP
Kadetska reprezentanca je zadnji konec tedna nastopila na 
kvalifikacijah za EP U17, ki so potekale v Mariboru. Fantje so 
v konkurenci Rusije, Romunije, Velike Britanije in Avstrije za-
sedli tretje mesto in ostali brez nastopa na Malti. Naš klub so 
v vodi zastopali: Jaša Lah, Aleksander Paunović, Jure Zu-
panc, Nejc Osel in Nikola Rajlić, v štabu pa sta bila Jaka Mi-
koletič in Jan Justin. Na prvenstvo sta iz skupine napredova-
li Rusija in Romunija.
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POLETJE V AVK TRIGLAV 
Treninge nadaljujemo tudi v poletnih mesecih. 
Trenutno vadba poteka tako na zimskem kot na le-
tnem bazenu, avgusta pa se selimo zgolj v zunanji 
objekt. Treningi potekajo tako zjutraj kot zvečer, 
vse skupaj pa je v poletnih mesecih nekoliko bolj 
sproščeno, saj tekmovanj v tem delu leta ni. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Četrto avgustovsko 
nedeljo, 22. avgusta, ob 7. uri 
se bo v središču Kranju začela 
nova ultramaratonska teka-
ška preizkušnja. Slovenski 12-
urni tek bo potekal na krožni 
trasi, ki je dolga 1292 metrov 

ter ima mednarodni certifi-
kat. Tekači lahko izberejo tudi 
krajšo različico, to je šesturni 
tek, s startom ob 13. uri. 
»Na tekmi pričakujemo okoli 
150 tekačev, ki se bodo poda-
li na obe preizkušnji. Prija-
vljeni so že tako domači teka-
či kot tekači iz tujine. Zani-

manje tujih tekačev za ude-
ležbo na tekmi je res veliko, 
vendar zaradi koronavirusa 
odlašajo s prijavo do zadnje-
ga dne,« v imenu organiza-
torjev pravi vodja tekmova-
nja Klemen Boštar. Organi-
zacija bo tokrat potekala pod 
okriljem Atletskega kluba 
Ultramaraton Slovenija, so-
organizator pa je Zavod za 
kulturo in turizem Kranj. 
»Zelo smo ponosni, saj smo 
pred dnevi prejeli srebrno 
značko Mednarodne zveze 
ultramaratoncev. S tem tek-
ma dobiva veljavo tudi na 
mednarodni ravni, prav tako 
pa je dokaz, da gre za kakovo-
stno organiziran tekaški do-
godek. V Sloveniji je to za 
zdaj edina tekma s takim pri-
znanjem,« je tudi povedal 
Klemen Boš̌tar in pojasnil, 
da so na dogodek res dobro 
pripravljeni. 
Tekmovalci bodo startne pa-
kete lahko prevzeli že v so-
boto, 21. avgusta, zvečer, or-
ganizator pa bo poskrbel 
tudi za možnost testiranja 

na prizorišču, saj morajo 
tekmovalci izpolnjevati ene-
ga od pogojev PCT. 
»Vabljeni, da se čim prej pri-
javite ter plačate prijavnino, 
saj si s tem morda zagotovite 
tudi lepe nagrade,« še dodaja 
Klemen Boštar in poudarja, 
da vsak teden prirejajo nagra-
dne igre, v katerih lahko zade-
nete športne copate in druge 
sponzorske nagrade. Prijavite 
se lahko na spletni strani 
https://slo12.run.

Čas za ultramaraton
Atletski klub Ultramaraton Slovenija bo avgusta v Kranju znova pripravil 12-urni tek, prav tako  
pa se bo moč preizkusiti na šesturni različici. Za svoje minulo delo se organizatorji lahko pohvalijo  
s srebrno značko, zaradi česar je tekma še pridobila veljavo.

Vodja tekmovanja Klemen 
Boštar

Na tekmi leta v Kranju, ki so jo uspešno pripravili pred 
dvema letoma, tokrat pričakujejo okoli sto petdeset tekačic 
in tekačev.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekma svetovnega 
pokala v športnem plezanju, 
ki je bila sicer načrtovana v 
Ljubljani, bo vendarle znova 
potekala v Kranju. Na spore-
du je od 3. do 4. septembra, 
na njej pa bomo lahko spre-
mljali športnoplezalno sme-
tano z vsega sveta. Po lan-
skem tekmovalnem premo-

ru, ko je bila izpeljana le ena 
tekma v svetovnem pokalu, 
je letošnja sezona v polnem 
zamahu, slovenski plezalci 
pa prinašajo v domovino 
odlične rezultate.  
»Kranjska stena gosti tek-
me svetovnega pokala v 
športnem plezanju že četrt 
stoletja. Letošnjo organiza-
cijo tekme bo še dodatno 
narekovala situacija okoli 

covida-19, saj je poleg tre-
nutnih pogojev za izvedbo, 
ki veljajo v Sloveniji, treba 
spoštovati tudi protokol 
mednarodne zveze IFSC, 
ki narekuje dodatne pogo-
je. Vsekakor se po lanskem 
izpadu večine tekem po 
vsem svetu veselimo, da se 
tekmovalci in gledalci po-
novno vračajo na velike 
športnoplezalne dogodke 

tudi pri nas,« je povedal 
generalni sekretar PZS Da-
mjan Omerzu.
Na tekmi, ki jo organizira 
Planinska zveza Slovenije 
pod okriljem Mednarodne 
zveze za športno plezanje, 
bo prva v vrsti za medaljo 
zagotovo zvezdnica Janja 
Garnbret, ki si je letos na 
obeh tekmah v težavnosti 
priborila zlati medalji.

Plezalci znova na tekmi v Kranju

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenski umetnostni 
plavalki Nika Seljak iz Katali-
ne Ljubljana in Karin Pesrl iz 
kranjskega Triglava sta odlič-
no nastopili na mladinskem 
evropskem prvenstvu (MEP) 
na Malti. V prosti sestavi med 
pari sta prejeli najvišjo oceno 
v karieri. To je 68,400 točke, 
kar je 1,6 točke več kot doslej 
ob rekordnem nastopu na 
Slovaškem, kjer sta si pribori-
li nastop na MEP. 
Tako sta dekleti na Malti 
osvojili 21. mesto, tekme pa 
se je udeležilo 28 reprezen-
tanc. Slovenija je imela prvič 
v zgodovini predstavnici na 
tekmi takšnega nivoja.
"Za nas je ta rezultat zgodo-
vinski, saj smo končno blizu 

ostalim parom. Ob tem je 
treba dodati, da je bila naša 
plavalka, poleg gruzijskega 
para, najmlajša udeleženka 
tekme. Karin sedaj čaka ne-
kaj počitka, avgusta pa znova 
začnemo priprave, saj nas 
septembra na Reki čaka 
evropsko prvenstvo mlajših 
mladink do 15 let, kje bo na-
stopila v posamični konku-
renci," je po vrnitvi domov 
povedala trenerka Agnieszka 
Siegieńczuk
"Z Reke imamo dobre spo-
mine. Junija je Karin odšla 
tja na mednarodno tekmova-
nje Primorje Synchro Cup in 
osvojila odlično 11. mesto 
med 92 tekmovalkami ter iz-
boljšala svoje osebne rezulta-
te," je še povedala Agnieszka 
Siegienczuk.

Zgodovinski nastop na Malti
Na mladinskem evropskem prvenstvu sta se izkazali umetnostni plavalki Nika Seljak in Karin Pesrl.

Karin Pesrl s trenerko Agnieszko Siegienczuk
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Dolgo pričakovana gradnja 
kanalizacijskega omrežja je 
končana. Krajani Britofa in 
Orehovelj smo izredno zado-
voljni, da se lahko pohvalimo s 
sodobno urejeno infrastruktu-
ro, ki bo pripomogla k trajno-
stnemu razvoju naših vasi.
Največji vpliv raznih odplak je 
trpela reka Kokra, ki je naš 
vaški biser. Verjetno ni kraja-
na, ki ne bi vročih poletnih 
dni preživel ob Kokri, in sedaj 
je naš biser čist in brez odplak. 
Zato bomo še z večjim vesel-
jem uživali ob in v njej v teh 
poletnih dneh.
Ne smemo pozabiti niti na 
dolgo obljubljen pločnik med 
Johanco in Miš Mašem, ki je 
bil dan v uporabo v lanskem 
letu. Krajani so ga sprejeli z 
odprtimi rokami in večina ga 
redno uporablja. Nova kanali-
zacijska infrastruktura, ploč-
nik, asfalt po vasi so sedaj v 

Zahvala Sveta 
KS Britof - 
Orehovlje

Prejeli smo
naših rokah in na nas je, da 
skrbimo za urejeno okolico ter 
cestišča, saj bomo le tako na 
dolgi rok ohranili njihovo kva-
litetno izvedbo in se bomo 
izognili različnim poškodbam 
novourejenih cestišč.
Hvala projektni pisarni MOK 
(g. Fic, g. Bečan, g. Zavrl), ki 
so z nami delili veliko izzivov, 
Gradnjam Pirc (ing. g. Sla-
vincu in njegovi ekipi), Riko 
inženiringu (inženirki ge. 
Arnež in njeni ekipi), ki so 
Britof in Orehovlje postavili 
na zemljevid krajev, kjer verja-
memo, da z vlaganjem v izbo-
ljšave lahko poskrbimo za 
zdrav in trajnostni razvoj.
Največja zahvala gre pa 
sokrajankam in sokrajanom, 
ki so s potrpežljivostjo sprem-
ljali in sodelovali pri gradnji 
kanalizacijskega omrežja in 
ker so verjeli, da po vseh težkih 
dnevih pride tudi boljši jutri.
Hvala vsem in želim, da se ob 
platani, ki smo jo posadili v 
športnem parku, snidemo čez 
deset let in se ozremo po dana-
šnjem zaključku gradnje.

Martina Prusnik in 
svetniki KS Britof - 

Orehovlje

Kranj – Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v 
številnih domovih v Ljubljani (Rožna dolina, Mestni log, 
Center, Bežigrad in Šiška) kakovostne bivalne pogoje za štu-
dij po subvencioniranih nastanitvenih cenah. Za bivanje v 
študentskem domu je poleg pogojev, ki jih mora izpolnjeva-
ti študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravo-
časna prijava na Javni razpis za sprejem in podaljšanje biva-
nja študentov visokošolskega študija v študentskih domo-
vih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022. Zadnji rok 
za oddajo prošnje je 16. avgust. Prošnjo za sprejem ali 
podaljšanje bivanja je treba oddati prek elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ.

Razpis za subvencionirano bivanje študentov

UMEK PRIHAJA  
NA ŠKOFJELOŠKI GRAD 
Umek in techno sta nerazdružljivi besedi. 'Fotr', ki je v 
90. letih lastnoročno zagnal slovensko techno glasbo 
(in sceno!) z rejvi na črno, je danes eden od najbolj pre-
poznavnih slovenskih glasbenikov doma in v svetu. 
Legenda techno glasbe, ki že več kot 25 let nastopa 
tako v evropskih underground klubih kot na ogromnih 
festivalih, letos končno prihaja na Škofjeloški grad.
Techno & House Open Air dogodek, ki bi se moral zgo-
diti že preteklo poletje, bo pod zvezdnatim nebom v 
osrčju Škofjeloškega gradu potekal v petek, 20. avgusta 
2021. Z odra, postavljenega v osrčje grajskega dvorišča, 
bo ta večer donela techno in house glasba po izboru 
Umeka ter Damirja Hoffmana in DJ Pišlarja.
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Simon Šubic

Kranj – V zadnjem letu je 
bilo na območju Kranja več 
škode zaradi vandalizma, 
saj so odgovorni opazili pre-
cej uničenih objektov na jav-
nih površinah, kot so razbita 
avtobusna postajališča, uni-
čene kolesarske postaje in 
podobno. Na Mestni občini 
Kranj opozarjajo, da takšno 
ravnanje ne samo da kaže 
neprimeren odnos do skup-
nih stvari in kazi podobo 
mesta, ampak povzroča tudi 
nepotrebno škodo na javnih 
površinah; za popravilo so 
uporabljena proračunska 
sredstva, torej jo plačajo vsi 
občani. 
Največ opozoril zaradi van-
dalizma sicer na občini 
prejemajo iz soseske Plani-
na, kjer so bila v zadnjih 
mesecih uničena predvsem 
naslonjala klopc in koši, 
precej škode pa je med dru-
gim nastalo tudi pri novi 
Osnovni šoli Janeza Puhar-
ja Kranj Center (ob Prešer-
novem gaju), kjer so 
neznanci sežigali klopce in 
igrala, uničevali pipe na 
pitniku, mladi, ki se tam 
radi zbirajo, pa za seboj 
redno puščajo nered v obli-
ki razbitih steklenic in 
podobno.

Vandalizem, predvsem poš-
kodovanje nagrobnikov, se 
občasno pojavlja tudi na 
pokopališčih v upravljanju 
Komunale Kranj, zato so v 
javnem podjetju policijo že 
prosili za pogostejše obhode 
na Mestnem pokopališču 
Kranj in pokopališču v Bit-
njah predvsem v nočnem 
času. "Aktivirali smo tudi 
občinskega redarja za dodat-
ne obhode na pokopališču, 
saj gre za javne površine v 
lasti občine. Tudi najemnike 
grobov v omenjenih prime-
rih usmerimo naprej na poli-
cijsko postajo, da prijavijo 

dogodek, saj je spominsko 
obeležje z dodatki last naje-
mnika groba. Policija je na ta 
način obveščena o dogodkih 
na pokopališčih in temu pos-
ledično posveti večjo pozor-
nost," so razložili.
Tudi medobčinski redarji 
med nadzorom na terenu 
pogosto opazijo premaknje-
ne, poškodovane ali odstra-
njene prometne znake, raz-
bite steklenice (ob koncu 
tedna), poškodovana otroška 
igrala in grafite. Slednji so 
se namnožili zlasti v času 
razglasitve epidemije covi-
da-19 in takratne omejitve 

gibanja na občine. Največ 
kršitev se sicer zgodi pozno 
ponoči, ko je težje opaziti 
storilce, je pojasnil Martin 
Raspet, vodja medobčinske-
ga redarstva in inšpektorata, 
in dodal, da redarji vsako 
prijavo občanov obravnavajo 
in se nanjo odzovejo v skla-
du s svojimi pooblastili, 
občinskim odlokom in zako-
nom.  
Vandalizem se v Sloveniji 
lahko obravnava in sankcio-
nira kot kazniva dejanja 
zoper premoženje (npr. poš-
kodovanje ali uničenje stva-
ri, ki so posebnega ali zgo-
dovinskega pomena, ali 
naravne znamenitosti, poš-
kodovanje tuje stvari itd.), 
zoper javni red in mir (npr. 
skrunitev grobov) ter zoper 
splošno varnost ljudi in pre-
moženje (npr. poškodovanje 
ali uničenje javnih naprav). 
V posameznih primerih pa 
ga lahko redarji in policisti 
obravnavajo tudi kot prekr-
šek v skladu s 16. členom 
Zakona o varstvu javnega 
reda in miru, ki določa, da 
stori prekršek, kdor namer-
no poškoduje, prevrne, ods-
trani ali kako drugače v nas-
protju z namenom uporabe 
ravna s spominskimi obele-
žji in z objekti javne infra-
strukture.

Ustavimo vandalizem
V času epidemije novega koronavirusa je narasel tudi vandalizem; odpravljanje nepotrebne škode  
na javnih površinah posredno iz občinskega proračuna plačujejo vsi občani. 

Z ognjem poškodovana klop pri Osnovni šoli Janeza 
Puharja Kranj Center / Foto: MOK

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

»Vedno se zdi nemogoče, dokler tistega ne narediš.«  
(Nelson Mandela)

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER 
GORENJSKE V KRANJU

V mesecu avgustu vse aktivnosti potekajo V ŽIVO v LUK-u –  
medgeneracijskem centru.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete 
aktivnost, na katero se prijavljate, svoje ime, priimek, 
telefonsko številko in e-naslov na: mck-prijava@luniverza.si 
ali pokličete na 04 280 48 25.

	VSAK PETEK ob 17. uri 

  DRUŽABNI VEČER – TAROK – Vabljeni na druženje ob igri 
taroka.

	VSAK PETEK ob 18. uri 

 MAGIC – družabna igra

	VSAK PETEK ob 17.30 

 LJUDSKO PETJE

	ČETRTEK, 5. 8. 2021, ob 17. uri

 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Ranljivost in meje

  Na tokratnem predavanju se bomo učili, kaj je ranljivost in 
čemu služijo zdrave meje v odnosih. Spoznali bomo nekaj 
zakonitosti, ki jih je koristno poznati, in se naučili nekaj  
tehnik za samopomoč. Na koncu bo izvedena vodena  
meditacija.

	ČETRTEK, 5. 8. 2021, ob 19.15

 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA 
  Skupinski pogovori – način osebnostne rasti skozi skupin-

ske pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko 
skupinske dinamike spregovorijo o svoji situaciji in izrazijo 
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu 
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo 
(do 12 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se  
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.  
Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in  
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor 
se je treba predhodno prijaviti.

	TOREK, 3. 8. 2021, ob 18. uri

 SPREHOD OB REKI SAVI DO STRUŽEVEGA
  Zbor je na parkirišču pred picerijo BUF – v trgovskem  

centru na Savskem otoku.

  Mirna sprehajalna pot nas bo vodila od parkirišča Supernova 
do vasi Struževo in nazaj.

Vabljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK –  
medgeneracijski center vsak dan med 8. in 20. uro –  
obvezna predhodna prijava.

V času poletnih počitnic bo prostore LUK-a – medgeneracij-
skega centra poživel smeh in vrišč otrok. Veseli nas, da lah-
ko tudi letos otrokom iz socialno ogroženih družin omogo-
čimo brezplačne počitniške aktivnosti. Mesta brezplačnih 
počitniških aktivnosti so bila hitro zasedena in verjamemo, 
da bomo marsikateremu otroku polepšali počitniški čas s 
kakovostnim programom in zanimivimi aktivnostmi.
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Mateja Rant

Kranj – K spomladanskemu 
roku mature je na kranjski 
gimnaziji pristopilo 181 kan-
didatov, le dva je nista opra-
vila uspešno, je poudarila 
tajnica šolske maturitetne 
komisije Neža Zupančič Lo-
gar. Na Gimnaziji Franceta 

Prešerna je splošno maturo 
v spomladanskem roku po-
leg dijakov ekonomske gim-
nazije opravljalo tudi šestde-
set dijakov splošne gimnazi-
je in vsi so jo tudi uspešno 
opravili.
Na Gimnaziji Kranj so re-
dni dijaki, ki so uspešno 
opravili maturo v spomla-
danskem roku, v povprečju 
dosegli 21,51 točke. Odlič-
nih je bilo osem maturan-
tov, je pojasnila Neža Zu-
pančič Logar. Med zlate 
maturante so se zapisali: 
Jaka Bodlaj, Anže Jarc, 
Maks Jovanović, Ana Kve-
der, Ana Babnik Jeglič, Ta-
dej Jeršin, Meta Križaj in 
Anita Šalej. Na Gimnaziji 
Kranj je 22 dijakov opravlja-
lo tudi mednarodno matu-
ro. "V svetovnem merilu 
mednarodno maturo vsako 
leto uspešno opravi pribli-
žno 79 odstotkov dijakov, 
na Gimnaziji Kranj je bil 
uspeh stoodstoten," je poja-
snila koordinatorica med-
narodne mature Nataša 

Kne. V povprečju so dijaki 
dosegli 41,4 točke, medtem 
ko je povprečje na svetovni 
ravni okrog 30 točk. Z odli-
ko jih je maturo opravilo 
16. Med njimi so trije – Ma-
ruša Kristan, Pia Kristanc, 
Maj Marcel Škof – dosegli 
vseh 45 možnih točk in tako 

postali diamantni maturan-
ti. Zlati maturanti medna-
rodne mature na Gimnaziji 
Kranj so: Klara Babič, Vida 
Babič, Hana Brezar, Simon 
Bukovšek, Lovrenc Cvijić, 
Marcel Čarman, Tara Gan-
tar, Eva Igličar, Špela Ko-
privnikar, Leja Meglič, Luka 

Perc, Nives Rupnik in Tjaša 
Sušnik.
Na prireditvi Maturantje, 
generacija 2021, s katero so 
poskušali vsaj malo pričara-
ti vzdušje maturantskega 
plesa, so na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna svečano pode-
lili tudi spričevala zrelostne-

ga izpita. Splošno maturo v 
spomladanskem roku je po-
leg dijakov ekonomske gim-
nazije opravljalo tudi 60 di-
jakov splošne gimnazije. V 
povprečju so dosegli 20,5 
točke, Erazem Stanonik pa 
je s tridesetimi točkami po-
stal zlati maturant.

Gimnazijci uspešni na maturi
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku splošno maturo z odliko opravilo osem maturantov, na mednarodni maturi pa je bilo zlatih šestnajst 
dijakov, trije so zbrali celo vse možne točke. Z zlatim maturantom v programu splošne gimnazije se lahko pohvalijo tudi na Gimnaziji Franceta Prešerna.

Zlati maturant Gimnazije 
Franceta Prešerna Erazem 
Stanonik / Foto: Rada Legat Benedik

Zlati maturanti splošne in mednarodne mature na Gimnaziji Kranj, med katerimi so tudi trije diamantni maturanti 
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Rok Oblak

Kranj – Mnenja strokovnja-
kov o količini vode, ki jo je 
treba popiti na dan, so razli-
čna, se pa priporočene šte-
vilke za odraslo osebo giblje-
jo od litra in pol do treh lit-
rov na dan. Najbolj sveža in 
tudi veliko cenejša od uste-
kleničene vode je voda iz 
pipe. Glede na analize, ki jih 
Komunala Kranj redno izva-
ja tudi z Nacionalnim labo-
ratorijem za zdravje, okolje 
in hrano, je voda, ki priteče 
iz naših pip, zelo čista in 
zdrava. Z uživanjem vode iz 
pipe ne ustvarjamo nepotre-
bne odpadne embalaže in 
skrbimo za okolje ter zdrav-
je. Običajno si lahko pitno 
vodo iz pipe vsak natoči kar 
doma, če pa se znajdete kje 
v mestu ali okolici Mestne 
občine Kranj, si z njo lahko 
postrežete iz priročno 
nameščenih pitnikov, ki se 
že nekaj let nahajajo na 
lokacijah: Trubarjev trg 3, 
Slovenski trg, Suha-Brdo, 
Zlato polje, pasji park.
V vse pitnike priteče voda iz 
bližnje okolice, virov Bašelj 

(ultrafiltracija) in vira Nova 
vas. Voda se v vodohranu 
Zeleni hrib zmeša in nato 
potuje do pitnika Suha-Br-
do, za pitnika na Trubarje-
vem in Slovenskem trgu pa 
voda iz vodohrana Zeleni 
hrib potuje preko vodovod-

nega stolpa. Komunala 
Kranj skrbi za vzdrževanje 
in čiščenje pitnikov, ravno 
tako pa poskrbi za to, da se 
voda v pitnikih redno pre-
gleduje. Rezultati kažejo na 
zelo kakovostno pitno vodo. 
Pitniki so odprti od pomladi 

do pozne jeseni. Odžejate se 
lahko na lokaciji, ali pa si 
vodo natočite v stekleno 
embalažo. Voda izpod okoli-
ških planin do pitnikov pri-
teče v zelo kratkem času, 
ohranja temperaturo in sve-
žino. Je pod stalnim nadzo-
rom, mikrobiološka in 
kemijska preskušanja so 
skladna z veljavno zakono-
dajo, vseeno pa v času hude 
vročine priporočamo, da 
pred pitjem iz pitnika pusti-
te vodo teči nekaj sekund. 
Pri pitju iz pitnikov upošte-
vajmo splošna higienska 
načela oziroma priporočila 
za pravilno uporabo pitni-
kov. Med pitjem vode se z 
ustnicami ne dotikamo ustja 
pipe. Gumba za sproščanje 
dotoka vode se dotikamo le z 
umitimi ali razkuženimi 
rokami. Uporabimo lahko 
tudi čist robec ali drugo zaš-
čito, ki prepreči neposreden 
stik roke z gumbom. Pri 
upoštevanju teh navodil je 
pitje vode iz pitnikov varno 
in ne predstavlja tveganja za 
zdravje zaradi okužbe, vklju-
čno z novim koronaviru-
som.

Pijmo vodo iz pipe
Voda, ki priteče iz naših pip, je kakovostna in zdrava. Ko pijemo vodo iz pipe, ne ustvarjamo 
nepotrebne odpadne embalaže in skrbimo za okolje ter zdravje. Običajno si lahko pitno vodo iz pipe 
vsak natoči kar doma, če pa se znajdete v Mestni občini Kranj, si z njo lahko postrežete iz priročno 
nameščenih pitnikov. 

Pitnik Suha-Brdo / Foto: Komunala Kranj

Kranj – Kot pravijo na Osnovni šoli Simona Jenka, podruž-
nici Primskovo, je bilo minulo šolsko leto tudi zanje precej 
drugačno. "Pouk in dejavnosti smo izvajali v mehurčkih, 
nosili smo maske, upoštevali varno razdaljo in iskali nove 
načine povezovanja. Nekatere dejavnosti smo morali opus-
titi. Kljub temu smo ohranili stike in sodelovali z Rdečim 
križem, OE Primskovo. Učenci so za starejše krajane krajev-
ne skupnosti Primskovo izdelali voščilnice. V mesecu maju 
sta na kratkem obisku predstavnika Rdečega križa naše 
šolarje, učence prvega in drugega razreda, seznanila s pos-
lanstvom te nevladne organizacije. Učenci so spoznali, v 
kakšnih stiskah so ljudje in kako jim lahko pomagamo," je 
povedala Marjana Kavčič in dodala, da so prvošolci in dru-
gošolci v dar prejeli majice z logotipom RK, OE Primskovo. 
Spominjale jih bodo, da tudi oni lahko po svojih močeh 
pomagajo in polepšajo dan z dobrim delom in nasmehom.

Šolarji pomagajo po svojih močeh

Simon Šubic

Predoslje – Ob zaključku 
projekta GORKI2 v Predos-
ljah, Orehovljah, Britofu in 
na Mlaki, ki je bil sofinanci-
ran s sredstvi evropskega 
kohezijskega sklada, so 
konec junija v vseh treh kra-
jevnih skupnostih simbolič-
no zasadili drevesa. "S tem 
in s številnimi drugimi pote-
zami dokazujemo, da misli-
mo resno, ko gre za trajnost-
ni razvoj," je povedal župan 
Matjaž Rakovec, ki je v Pre-
dosljah drevo zasadil skupaj 
z direktorjem podjetja Riko, 
izvajalca del, Janezom 
Škrabcem in predsednikom 
Krajevne skupnosti Predos-
lje Gašperjem Žbogarjem 
(na sliki).
"Zaključek projekta GOR-
KI2 za našo vas predstavlja 
ogromen korak v smeri 
ohranjanja narave. V prvi 
vrsti naših voda, ne nazad-
nje pa sta se občutno izbolj-

šali tudi cestna in obcestna 
infrastruktura. Glede na naš 
slogan Predoslje – vas z raz-
gledom, ki predstavlja moč-
no povezanost lokalnega 
prebivalstva z našimi druš-
tvi in organizacijami, smo v 
ta mozaik dodali še skrb za 
naše okolje in novo podobo 
vasi," je ob simbolični zasa-
ditvi drevesa dejal Žbogar. 
Predsednica KS Britof Tina 
Prusnik pa je poudarila: 
"Kanalizacijsko omrežje za 
nas pomeni trajnostni raz-
voj in novo prihodnost za 
vasi Britof in Orehovlje."
Med aktivnosti Mestne 
občine Kranj za čisto okolje 
sodi tudi širjenje zelenih 
površin, zlasti v mestnem 
središču in okolici. Zasajajo 
drevorede, vzpostavljajo 
nove zelene površine (Maj-
dičev log), urejajo naravni 
rezervat Bobovek in pohod-
niške poti. Načrtujejo tudi 
največji park v mestu in 
ureditev kanjona Kokre. 

Za konec Gorkija 
zasadili drevesa

Simbolična zasaditev dreves ob koncu projekta 
GORKI2 v Predosljah, Britofu in na Mlaki

Fo
to

: M
O

K

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenska bakla je 
pot po občini začela pri zim-
skem olimpijskem bazenu v 
Športnem centru Kranj. Naj-
prej so jo nosili plavalci, nato 
pa je pot nadaljevala na letno 
kopališče, kjer so jo prevzeli 
vaterpolisti. Sledila je pot na 
teniškem, košarkarskem in 
nogometnem igrišču, nato 
so jo prevzeli gorski in cestni 
kolesarji. Športna plezalca 
Anže Peharc in Mia Krampl 
sta baklo ponesla tudi na vrh 
plezalne stene. 
Pred Bežkovo vilo je baklo 
sprejel podžupan Mestne 
občine Kranj Janez Černe. 
»Prav poseben občutek je 
držati v rokah veličastno slo-
vensko baklo, ki povezuje in 
izraža jekleno voljo. V Kran-
ju, mestu športa, na športni-
ke in športnice nikoli ne 
pozabimo. Tudi med epide-
mijo covida-19 nismo. Reali-
zirali smo dva pomembna 
projekta, vredna več kot dva 
milijona evrov. Na stadionu 
v ŠC Kranj smo postavili 
nove reflektorje, uredili novo 
tartansko stezo s certifika-
tom Svetovne atletske zveze 
in tekmovališča za posamez-
ne discipline. Kupili smo 

tudi nov balon, ga postavili 
čez rokometno igrišče in 
začrtali atletske steze. Vse to, 
da bi športnikom olajšali tre-
ninge in jim pomagali do 
najvišjih ciljev. Tudi olimpij-
skih. Naj nas duh slovenske 
bakle povezuje vsak dan,« je 
zbranim povedal podžupan 
Janez Černe.

V športnem duhu so uživali 
vsi – od najmlajših kranjskih 
športnikov do olimpijcev, 
naključnih obiskovalcev in 
gostov, med katerimi je bila 
tudi ambasadorka projekta, 
nekdanja olimpijska zmago-
valka Urška Žolnir. Med 
nosilci bakle so bili: Petra 
Robnik,  Tjaša Vozel,  Peter 

John Stevens, bronasta olim-
pijka Vesna Fabjan,  Maja 
Benedičič,  Tina Čar-
man,  Aljaž Troppan ter 
nekateri drugi. Iz Francije se 
je na prireditev po telefonu 
oglasil kolesarski as iz Pod-
blice Matej Mohorič, zmago-
valec dveh etap na letošnji 
francoski pentlji.

Olimpijska bakla tudi v Kranju
Slab teden pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu se je slovenska bakla ustavila tudi v gorenjski 
prestolnici in razveselila številne ljubitelje športa.

Slovenska bakla se je pred začetkom olimpijskih iger ustavila tudi v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič


