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Ponosni so na
novi vozili

Začenjajo
v Mariboru

Člani Prostovoljnega gasilskega
društva Breg ob Savi so proslavili
devetdesetletnico delovanja
društva, vrhunec pa sta bila
podelitev priznanj in slovesen
prevzem dveh novih vozil.

Nogometaši Triglava
bodo novo prvoligaško
sezono začeli v Mariboru,
kjer se bodo pomerili z
državnimi prvaki.
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Obnova podružnice
Ob Prešernovem gaju bodo kmalu zabrneli gradbeni stroji, saj se bo začela obnova Osnovne šole
Simona Jenka Kranj, podružnice Center, ki naj bi trajala leto dni.
Simon Šubic
Kranj – Ljubljansko gradbeno podjetje VG5 bo v kratkem začelo izvajati gradbena dela za rekonstrukcijo in
dozidavo vrtca in Osnovne
šole Simona Jenka Kranj,
podružnice Center. Skoraj
šest milijonov evrov vredno
pogodbo, ki poleg gradbenih del vsebuje tudi montažo opreme in nadzor, sta
kranjski župan Matjaž Rakovec in direktor VG5 Miha
Brlan podpisala v začetku
junija. Naložbo bosta sicer
sofinancirali Evropska unija

in država v višini 4,3 milijona evrov, Mestna občina
Kranj pa bo iz svojega proračuna prispevala 1,7 milijona
evrov.
"Težko pričakovana obnova
stare Jenkove šole bo v prvi
vrsti veliko pomenila učencem, staršem ter učiteljem
in ravnatelju, pa tudi bližnjim sosedom, saj je objekt
že pred časom postal središče zbiranja ljudi, ki v to
okolje ne sodijo. Zdaj bodo v
svoji soseski dobili urejen in
sodoben objekt, z energetsko sanacijo objekta pa
bomo poskrbeli tudi za oko-

lje," je ob podpisu pogodbe
poudaril župan Rakovec.
Kot je dodal, so v Kranju potrebe po vrtcih in dodatnih
kapacitetah v šolah trenutno
velike. Občina se bo zato v
prihodnjih letih lotila še vrste novih projektov, kot so
vrtci v Bitnjah, Mavčičah in
na Kokrici, nova telovadnica
OŠ Staneta Žagarja v Kranju, več energetskih sanacij
vrtcev in šol ...
Na obnovo podružnične
šole na Osnovni šoli Simona
Jenka čakajo že približno
dve desetletji, je poudaril
ravnatelj Rudolf Planinšek.

Zadovoljni zaradi podpisa pogodbe za obnovo stare Jenkove šole v Kranju (z leve): župan
Matjaž Rakovec, ravnatelj Rudolf Planinšek in direktor VG5 Miha Brlan / Foto: Gorazd Kavčič

"Mislim, da se je vse skupaj
začelo že leta 1998, prve načrte pa sem podpisal že leta
2003. V tem času se je zamenjalo kar nekaj županov
in mestnih svetnikov, volje
je bilo včasih več, včasih
manj. Vesel sem, da sem, še
preden se upokojim, dočakal, da bo šola končno adaptirana in postala primerna
za pouk," je povedal. Planinšek je še razložil, da OŠ Simona Jenka s 1300 učenci
in 157 učitelji že sedaj sodi
med največje v Sloveniji, po
obnovi podružnične šole v
centru mesta pa bo še večja:
"Mislim, da se bo ta velika
šola v prihodnosti razdelila v
dve manjši in bo prijetnejša
za otroke, torej da bo zdaj
podružnična šola postala samostojna."
Projekt, ki mora biti izveden
v letu dni, vključuje celovito
prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje
srednje ekonomske šole za
namene štirih enot vrtca,
osmih enot osnovne šole in
prostore šolske uprave.
Vključuje tudi notranjo
opremo zdaj praznega vzhodnega krila šole, energetsko
sanacijo objekta (nova fasada), ureditev skupne jedilnice obstoječega aktivnega
dela objekta podružnične
šole (zahodno krilo) ter ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.
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Novosti na parkiriščih
Sejmišče in Huje

Prenova lekarne

Danes je dan za Kaos

Tekli bodo dvanajst ur

Mestna občina Kranj nadaljuje urejanje parkirnih površin v mestnem središču.

Gorenjske lekarne prenavljajo centralno lekarno v Kranju. Dežurna služba je začasno organizirana v njihovi
lekarni v Zdravstvenem
domu Škofja Loka.

Kaos, ki bo teden dni prevladoval v Layerjevi hiši, Stolpu
Škrlovec, v bližnji in malo
širši okolici kranjskega starega mestnega jedra.

V Kranju bo prvo julijsko nedeljo potekal Slovenski 12urni tek, organizatorji pa
pričakujejo okoli sto tekačev
in tekačic.
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Julija znova na Kranfest
Kranj – Mestne ulice Kranja bodo med 18. in 20. julijem
postale oder kulturnih dogodkov, kulinaričnih doživetij,
umetniških tržnic in športnih iger za vse generacije. Kulturni
program festivala se bo začel z opernim triom Vivere. V petek se bodo predstavili certificirani izdelovalci kranjske klobase ob nastopu pihalnih orkestrov, Veselih svatov in posebne gostje Helene Blagne. Sobotni večer se bo zaključil
ob dalmatinskih zvokih Klape Bonaca in Tilna Lotriča. Pred
Prešernovim gledališčem Kranj bo nepogrešljiva Kranska
kuhna z akustničnim koncertom Adija Smolarja. Najmlajši
bodo imeli svoj festival na vrtu gradu Khislstein. Na Plečnikovem stopnišču se bo odvijal Stand up večer, stopnišče pa
bo postalo amfiteater. V mestnem jedru se bodo zvrstili
ulično gledališče z akrobati, bruhalci ognja in žonglerji ter
stojnice z domačo in umetnostno obrtjo. Tradicionalno državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki bo trajalo vse dni
festivala, bo potekalo na parkirišču Stara Sava.

kolesarske čelade
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poletni
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POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI

Kranj je Prešernovo mesto, pa ne le zaradi tega, ker je v njem zadnja leta bival naš
najpomembnejši pesnik, temveč tudi zaradi
Prešernovih nagrajencev, dobitnikov najpomembnejših državnih nagrad s področja
kulture in umetnosti. Nagrajeni so likovniki,
glasbeniki, skladatelji, literati, oblikovalci,
gledališčniki, arhitekti … – skratka vsi, ki jim
je Upravni odbor Prešernovega sklada podelil to prestižno nagrado, bodisi za življenjsko
delo (velika Prešernova nagrada) ali pa za
dosežke zadnjih treh let (mala Prešernova
nagrada).

napravil Vidku srajčico bo avgusta na ogled
v Prešernovem gledališču. Layerjeva hiša bo v
svojem pestrem poletnem programu posebno pozornost namenila tudi Prešernovemu
nagrajencu režiserju Francetu Štiglicu. Ob
zaključku poletja, 19. septembra, pa bo izšla druga pesniška zbirka iz trilogije Dotiki
daljav, ki nastaja v sodelovanju s Fraportom
Slovenija. V njej bo predstavljenih 23 pesnikov, ki so bili nagrajeni med letoma 1971 in
1996.
Obiskovalci Kranja si bodo lahko tudi to poletje v večernih urah svojo dušo polnili z žlahtno umetnostjo Prešernovih nagrajencev.
MARKO ARNEŽ,
vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj

KLUBAR PO NOVEM
KLUBAR GASTROPUB

Prešernove nagrade podeljujejo od leta 1947.
Zadnjih deset let se nagrajeni umetniki 8.
februarja, na slovenski kulturni praznik,
sprehodijo skozi kranjsko staro mestno jedro
do Prešernove hiše, Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj in Prešernovega gledališča.
Vsakoletna februarska razstava portretov
Toneta Stojka v Pavšlarjevi hiši in pogovor
z nagrajenci v Prešernovem gledališču navdušujeta tako nagrajence kot obiskovalce in

Okusna hrana, dobri in raznoliki napitki ter
kvalitetni dogodki gredo skupaj!
Z veseljem sporočamo, da smo razširili ponudbo s hrano. Po novem ponujamo kvaliteten »street- food«. Od sendvičev, burgerjev,
trgane govedine ali svinjine, ocvrtega piščanca, solat, »župe« in še česa – vse pod taktirko
znanega kuharskega mojstra Bineta Volčiča.
Vso hrano pa lahko dodatno začinite z odličnimi poletnimi napitki, hišnimi limonadami
ali s pestro ponudbo točenih piv. Če bi radi
še kaj več, pa lepo vabljeni na večerni poletni
program na teraso lokala. Ob petkih ponujamo: Disco Time, Videomix, Videokaraoke ...
Ob sobotah pa že tradicionalno Večere z oku-

POLETJE NA
MAISTROVEM TRGU

FILMSKO POLETJE
V KRANJU

Kavka Maja je odletela z mrzlo pomladjo, vas
pa vabimo, da priletite nazaj na Maistrov trg,
kjer je dolgo vroče poletje. Pa še koncertni
program:

Pozdravljamo neskončno filmsko poletje!
Njegove tople večere, ko svetlo zasijejo vse
zvezde na nebu in jih s prsti povezujemo v
lastne zgodbe. To poletje bodo mesto razsvetljevale tudi zvezde s platna s čisto svojimi
zgodbami. Pester filmski program pa bodo
dodatno popestrili razstave in pogovori v
čast filmskim velikanom in velikankam.
Na podaljšku vrta gradu Khislstein se bomo
Kranjčani in Kranjčanke zbrali vsak četrtek
od 4. julija do 29. avgusta, ko bodo v toplih
poletnih večerih na sporedu Filmi na Vovkovem vrtu. Obetata se nam dva meseca,
polna svežih zgodb na velikem platnu, tako
tujih kot domačih. Čakajo nas filmi, nagrajeni
s prestižnimi nagradami, mednarodne uspešnice, domače uspešnice in slovenske filmske
klasike. Začeli in končali bomo z enim največjih – v Kranju rojenim Francetom Štiglicem,
ki bi letos praznoval stoti rojstni dan. Ogledali si bomo dve njegovi digitalno restavrirani klasiki, filma Dolina miru in Tistega
lepega dne. Odrežite si kos torte, ga shranite v posodico, vzemite najbližji zložljivi stol
in se vidimo na Vovkovem vrtu!

4. 7. PIA NINA, prelestna dvajsetletna domačinka, bo tokrat nastopila s kitaristom zasedbe Smetnaki Rokom Šenkom. Predstavila
bo nekaj svojih novih avtorskih skladb in pa
samo njihovih »coverjev«.
11. 7. LOVELY QUINCES (HR), Splitčanka,
folk in kantri kantavtorica, ki je nastopila v
Sloveniji pred štirimi leti v Kinu Šiška. Njena interpretacija inštrumentalne uporniške
kitarske kantavtorske glasbe v kombinaciji z
njenim izjemnim glasom tvori bogato, predvsem pa polno godbo, ki poseduje dovolj individualnih kvalitet za scenski naboj.
8. 8. DIVA, kranjski duo, glasbenika, ki ju
poznate tako rečeno z mestnih ulic, bas in saksofon, soseda Kavke Neža in Amadei končno pri nas.
15. 8. MENCARIJE, skupina, ki svojo glas-
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Občinske novice
Nove kolesarnice in nadstrešnice
Kranj – Mestna občina Kranj je v okviru projekta Avtobusne
nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah postavila novo urbano opremo na osmih lokacijah v Kranju. Nove
kolesarnice so postavljene na lokacijah Labore, in sicer v smeri
Ljubljane, pri cerkvi na Drulovki (v smeri Kranja) in pri Osnovni
šoli Staneta Žagarja v smeri Hrastij. Nadstreški oziroma čakalnice pa so odslej na lokacijah Gorenja Sava v obe smeri, pri
Delavskem domu v Stražišču, pri trgovini v smeri Medvod na
Drulovki, v Čirčah pri Tonaču v smeri Hrastja in na glavni Avtobusni postaji Kranj na peronih 1 in 10. Na vseh lokacijah rekonstruiranih avtobusnih postaj so na pločniku urejene tudi
taktilne oznake za slepe in slabovidne, na vsaki izmed lokacij je bilo na novo zasajeno tudi po eno drevo. Skupna vrednost del je nekaj manj kot 170 tisoč evrov, predvidena vrednost nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada pa znaša
115 tisoč evrov. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz
Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Nov nadstrešek je tudi na Gorenji Savi.

Sprememba prometnega režima v krožišču Bitnje
Zgornje Bitnje – Dela na krožišču Bitnje potekajo po načrtih
izvajalca. Trenutno promet poteka po že zgrajenem delu
krožišča in je urejen s semaforji, v času jutranje in popoldanske konice pa se zaradi boljše pretočnosti promet ureja
ročno. Kot smo že poročali, je vrednost del 543 tisoč evrov.
Od tega 503.637 evrov prispeva Direkcija RS za infrastrukturo, 39.371 evrov pa Mestna občina Kranj. Rok za dokončanje
del je sredi letošnjega septembra. Poleg cestišča bosta urejeni tudi meteorna kanalizacija in javna razsvetljava.

Novosti na parkiriščih
Sejmišče in Huje
Mestna občina Kranj nadaljuje urejanje parkirnih površin v mestnem središču. Z junijem so
uveljavljene spremembe na parkiriščih Sejmišče in Huje.
Kranj – Na Sejmišču je ob
uporabi parkirne kartice
Mestne občine Kranj možno
parkirati prvi dve uri brezplačno. Brez parkirne kartice pa je uporabnik upravičen do ene ure brezplačnega
parkiranja s parkirnim listkom. Parkirišče obratuje ob
delavnikih, od ponedeljka
do petka, med 7. in 19. uro.
Cena parkirnine znaša 0,60
evra za uro. Izven omenjenega časa je parkiranje brezplačno.
Parkirnino uporabniki lahko poravnajo z gotovino
(kovanci), s parkirno kartico
Mestne občine Kranj ali
mobilnimi telefoni. Mestne
parkirne kartice so naprodaj
v Mestni upravi Kranj, na
avtomatu pred stavbo Mestne uprave Kranj in v Zavodu
za turizem in kulturo (Turistično informacijski center)
na Glavnem trgu 2 v starem
Kranju. Cena kartice je
osem evrov (veljavnost kartice je eno leto od prve uporabe na parkomatu).
Na parkirišču Sejmišče so
možni tudi parkirni abon-

Na spodnjem platoju parkirišča Huje so možni mesečni in letni parkirni abonmaji.
maji, njihovo število pa je
omejeno. Parkirni abonma
ne zagotavlja parkirnega
mesta, omogoča pa neomejeni čas parkiranja na parkirišču Sejmišče ali na parkirišču Jelenov klanec (Ljubljanska cesta). Cena letnega
parkirnega abonmaja je 400
evrov, mesečnega pa 40
evrov.

Na Hujah mesečni in
letni parkirni abonma
Parkirni abonma je možno
pridobiti tudi na spodnjem
platoju parkirišča Huje. Ker
je število mesečnih abonmajev omejeno na 15, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. S parkirnim abonmajem parkirno

mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje. Občinska taksa za
mesečni parkirni abonma v
coni 2 znaša 40 evrov. Za
letni parkirni abonma pa je
treba odšteti 400 evrov.
Dodatne informacije o pridobitvi abonmaja so možne
prek elektronskega naslova
abonma@komunala-kranj.si.

Za boljše sodelovanje
Dela v krožišču Bitnje potekajo po načrtih.
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Kranj – V sklopu prizadevanj
Kranja in Gorenjske za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture v letu 2025
je projektna skupina ∞KONČNO Kranj 2025 z namenom ustvariti pogoje za mreženje med lokalnimi partnerji, predstaviti možnosti
za mednarodno sodelovanje
ter oblikovati ključne skupne razvojne smernice med
sektorji v kulturi, turizmu,
izobraževanju, gospodarstvu
in javnih službah v začetku
junija organizirala dvodnevno konferenco za predstavnike javnih zavodov, nevladnih organizacij, društev in
drugih institucij na Gorenjskem.
Udeleženci so lahko prvi
dan v uvodu prisluhnili
Mateji Lazar in Maši Ekar iz
Zavoda Motovila/CED Slovenia, ki sta predstavili priložnosti za mednarodno
sodelovanje v kulturi v okviru evropskega programa
Ustvarjalna Evropa. Predvsem sta se osredotočili na
razpis za projekte sodelovanja Kultura, na katerega se
lahko prijavijo javni zavodi
in nevladne organizacije s
področja kulture, ki načrtujejo sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Že na sami
delavnici so se udeležencem

Utrinek z delavnice o kulturnih rezidencah / Foto: Živa Lautar
začele utrinjati ideje za projekte in možnosti za sodelovanje z drugimi institucijami doma in v tujini, prav
tako pa za možnosti razvoja
novih delovnih mest na področju njihovega delovanja.
Predvsem slednjega se je
dotaknila tudi druga delavnica, na kateri je član projektne skupine ∞KONČNO
Kranj 2025 Andrej Urbanc
na praktičnih primerih
predstavil ključne elemente
javnega razpisa za razvoj in
profesionalizacijo nevladnega sektorja, v okviru katerega bo Ministrstvo za javno
upravo RS sofinanciralo
trajnostno naravnana delov-

na mesta, ki bodo prispevala
k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in
prostovoljstva v Sloveniji.
Glede na to, da razpis pokriva celotni nevladni sektor,
vključno s prostovoljnimi
organizacijami, so bili na to
delavnico vabljeni tudi predstavniki društev, zavodov in
drugih nevladnih organizacij z območja Gorenjske, ki
se sicer ne ukvarjajo s kulturo. Delavnica je tako pomenila priložnost, da celoten
nevladni sektor na območju
Kranja in širše oceni, kje so
tiste skupne točke, ki povezujejo posamezne akterje,
in razpis izkoristijo, da

odpravijo določen manko v
kadrih, ki jih zaradi narave
svojega dela in omejenih
sredstev sami ne bi zmogli.
Drugi dan konference KONČNO Gorenjska je bil namenjen delovnemu posvetu na
temo kulturnih rezidenc. Na
njem so udeleženci razmišljali o namenu, pomenu in
programih umetniških rezidenc kot možnostih za povezovanje med ustvarjalci,
strokovno in splošno javnostjo, tako na lokalni kot na
mednarodni ravni. Osredotočili so se na raziskovanje
priložnosti, ki jih Kranju
lahko ponudijo programi
zelenih umetniških rezidenc in literarnih rezidenc.
Dve uri, kolikor je potekalo
viharjenje možganov, so
udeleženci razpravljali in
iskali ideje, kako bi umetniške rezidence vzpostavili kot
pomemben del programov
za kandidaturo Kranja za
Evropsko prestolnico kulture 2025. Ponovno se bodo
sestali jeseni, ko bodo svoje
ugotovitve strnili v bolj konkretne aktivnosti.
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Povezovanje Kranja
in Zhangjiakouja
Mestna občina Kranj je okrepila vezi s kitajskim mestom, ki bo leta 2022
prizorišče olimpijskih iger.
Kranj – V začetku junija sta
župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec in podžupanja kitajskega mesta Zhangjiakou Li Hong v Mestni
hiši slovesno podpisala pismo o nameri o sodelovanju
med mestoma. Zhangjiakou
bo eno od prizorišč zimskih
olimpijskih iger, ki jih bo
leta 2022 gostil Peking.
Podpis protokola o sodelovanju in krepitvi prijateljskih
odnosov med mestoma je
prvi korak do različnih medsebojnih aktivnosti, kot so
izmenjave in druge oblike
sodelovanja na področju gospodarstva, trgovine, kulture, izobraževanja ter športa.
Vodstvo kranjske občine je
skupaj s podjetjem Mana
Original kitajski delegaciji
predstavilo primere dobre
prakse na športnem podro-

čju v Kranju. Predstavnikom
kitajskega mesta s 4,7 milijona prebivalcev bodo pridobljene informacije po koncu
olimpijskih iger koristile pri
nadaljnji uporabi športne
infrastrukture, ki jo gradijo
za leto 2022.

Priložnost za šport in
gospodarstvo
Ob slavnostnem podpisu listine je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal: »Prepričan sem, da bo sodelovanje, ki smo ga začeli, pomembno prispevalo k razvoju obeh mest in k zadovoljstvu občanov. Po številu
prebivalstva se Kranj sicer
težko primerja z mestom
Zhangjiakou, a naš športni
duh je prav tako močan kot
tisti, ki ga imajo občine z več

milijoni ljudi. V Kranju
bomo dobro tradicijo športa
ohranjali še naprej. Hkrati
pa se bomo tudi s pomočjo
povezovanja z različnimi
mesti po svetu zavzemali za
to, da postanemo še bolj napredni v številnih športnih
panogah.«
Li Hong, podžupanja mesta
Zhangjiakou, ki bo na zimskih olimpijskih igrah gostilo tekmovanja v deskanju na
snegu, smučanju prostega
sloga, teku na smučeh, smučarskih skokih, nordijski
kombinaciji in biatlonu, je
dejala, da so s podpisom listine ustvarjeni vsi pogoji za
dobro sodelovanje med mestoma, predvsem na športnem in gospodarskem področju. Dodala je tudi, da je
v Kranju veliko znanja, ki ga
na Kitajskem potrebujejo.

Kitajski gostje v starem Kranju z gostiteljem županom Matjažem Rakovcem

Defibrilatorji za šole
Kranj – Člani Lions Kluba
Kranj in Rotary kluba Kranj
so v sodelovanju z Mestno
občino Kranj aprila pripravili dobrodelni dogodek Povežimo se 2019, na katerem

so zbrali 6 tisoč evrov. Sredstva so namenili za nakup
defibrilatorjev (AED) za
osnovne šole Orehek, Staneta Žagarja in Stražišče.
Župan Matjaž Rakovec,

predsednik Lions Kluba
Tone Rupar in članica Lions Kluba Darja Delavec so
jih 10. junija predali ravnateljicam in ravnateljem
osnovnih šol.

Predsednik Lions Kluba Tone Rupar, župan Matjaž Rakovec in članica Lions Kluba Darja
Delavec so predali defibrilatorje ravnateljicama in ravnatelju.

Četrtič: za lepe
počitniške spomine
Začelo se je težko pričakovano
poletje. Čas, o katerem smo
nekateri tiho razmišljali, že ko
se je poslavljala zima. Poletje
je za večino med nami najpomembnejše obdobje leta. Je namreč čas, ko si napolnimo baterije za prihajajoče jesenske
in zimske dni. K poletnemu
počitku nas prisili že sama
narava, ki nam z visokimi
temperaturami narekuje manj
aktivnosti in več ohlajanja.
Medtem ko nekateri ob prvih
toplih sončnih žarkih s hrepenenjem in pričakovanji že načrtujemo počitnice v družbi
svojih najdražjih, pa je med
nami žal še vedno preveč ljudi,
ki si zasluženih počitnic ne
morejo privoščiti. Še posebej
žalostno je, kadar na počitnice
ne morejo otroci. A verjamem,
da tudi to lahko spremenimo
in marsikateremu otroku omogočimo počitnice, če – še bolj
kot doslej – stopimo skupaj ter
prispevamo vsak na svoj način
in po svojih močeh. Dobro vem,
kako otrok, ki tega ni vajen, doživlja počitnice. Pogosto razmišljam o trenutkih izpred
dveh let, ko sem s pomočjo dobrodelne organizacije prostovoljno odpeljal skupino enajstih otrok na športni tabor.
Večina med njimi je prvič doživela čar počitnic. To so otroci,
ki jim večina stvari ni samoumevnih. So nadobudni mladi,
ki možnost počitnikovanja globoko cenijo. Pričakovanja na
njihovih obrazih, ko smo odšli
na pot, se ne da opisati z besedami, hvaležnosti še manj. Pozitivnih občutkov, ki so mi jih
dali, ne bom pozabil nikoli.
Zmaga je bila obojestranska.
Predvsem pa sem sam še bolj
kot prej spoznal, da resnično
lahko vsak od nas na svoj način, z majhnimi koraki spreminja svet na bolje ter pomaga
ustvariti vesele trenutke tistim,
ki o njih sicer le sanjajo.
Skupaj torej lahko pomagamo
ustvarjati lepa doživetja in spomine. To lahko storimo tudi
prek različnih dobrodelnih organizacij ali z donacijami z
SMS-sporočili, kar je dokaj
enostavna poteza, ki ne vzame
veliko časa, pomeni pa ogro-

otrok, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Nekateri med
njimi bodo morje videli in občutili prvič.
Odhod na morje me vsakokrat
spomni na prijetne trenutke iz
mladosti. Stenjak, majhen
otoček v verigi Brionov, je bil
srečen kraj mnogih Kranjčanov. V času mojega otroštva je
sistem počitniških kolonij
množici otrok omogočil brezskrbne počitnice z vrstniki,
obenem pa nas je učil pravil,
prilagajanja in nas pripravljal
na samostojno pot. To je bil
čas, ko nas je bila velika večina enako "bogatih" in ko nihče ni razmišljal, kakšen avto
ima kdo, saj si drugega kot
fičkov in stoenk naši starši
niso mogli privoščiti. Drugih
želja in potreb niti ni bilo. Bili
smo si enaki: razigrani, nagajivi, polni idej za preproste zabave in preživljanje prostega
časa. Tiste počitnice so bile
brez radia in televizije, brez
stika s svetom in starši. Brez
sladoleda! Bili smo prepuščeni
v varstvo svojim "tovarišicam"
in "tovarišem", kuharici, hišniku in barbi. Predvsem pa
prepuščeni igri in veseli druščini. Vsi smo bili enaki in vsi
smo doživeli čar počitnic. Preostanek poletnih dni sem s prijatelji preživel na letnem kopališču v Kranju. Jutranjemu
treningu vaterpola je sledilo
nešteto dogodivščin s kolegi vaterpolisti, vse tja do druge ure
popoldan, ko so starši prihaja-

»Verjamem, da nam bo v nekaj letih tretjo
največjo slovensko občino uspelo narediti še
lepšo in še bolj prijazno vsem nam, njenim
prebivalcem.«
mno. Vem, da nekateri zelo
pridno prispevate in se tudi
prostovoljno udejstvujete v korist skupnosti, kar je res izjemno. Hvala vam! Vendar vem
tudi, da skupaj zmoremo še več
in da lahko marsikomu omogočimo doživetje, ki mu bo
ostalo v trajnem spominu.
Prav dejstvo, da je vse mogoče
in da je v slogi res moč, so letos
znova dokazali na eni najbolj
poslušanih komercialnih radijskih postaj, ko so s pomočjo voditeljev in poslušalcev zbrali
denar, s katerim bodo letos na
počitnice peljali več kot tisoč

li iz služb in nas je doma čakalo kosilo. Spomini na moje
počitniške dni so lepi – dnevi
brezskrbnega uživanja,
ustvarjalnih ter zabave polnih
trenutkov.
Po drugi strani pa je moja poletja in ostale letne čase močno
zaznamoval šport, ki me spremlja še danes. Tako sem se
pravkar vrnil z odprtja evropskih iger v Minsku. V dveh
dnevih sem se srečal s številnimi predsedniki, ministri, župani, znanimi športniki ter
množico neznanih ljudi. Ponovno se je izkazalo, kako

močno nas šport povezuje. In
to na drugačen način. Bolj
pristen in odprt. Predvsem pa
odpravlja meje med družbenimi "kastami". Veliki športni
dogodki v tujini mi dajejo možnost, da čim bolje spoznam
kraje in navade ljudi.
Odkar sem župan Kranja, neprestano raziskujem, kaj bi
bilo dobro za našo občino in
občane. V Minsk se vedno rad
vračam, saj je mesto neverjetno
urejeno in čisto. Ljudje so prijazni, življenje pa prijetno – mimogrede, predstave o diktaturi
in nesrečnem življenju ljudi se
razblinijo takoj, ko pristaneš
na letališču. V mestu je veliko
rekreativnih površin, polno
otroških igrišč, kolesarskih in
sprehajalnih stez. V zadnjih
letih se je veliko investiralo v
športne objekte, izredno lepo
vzdrževane in polne športnikov. Vsak župan bi si želel tako
urejeno mesto, ki ponuja polno
aktivnosti svojim prebivalcem
in kjer je tako dobro poskrbljeno za mlade družine. Verjamem, da nam bo v nekaj letih
tudi tretjo največjo slovensko
občino uspelo narediti še lepšo
in bolj prijazno vsem nam, njenim prebivalcem. Zato z veseljem napovedujem, da bom od
jeseni dalje na dnevih odprtih
vrat v živo prisluhnil vašim
idejam za izboljšave, s katerimi bo vsem lepše. In seveda
tudi vašim težavam, ki jih bom
skušal pomagati odpraviti.
Do tedaj pa se bomo srečali na
kar nekaj odličnih športnih in
glasbenih dogodkih, ki nas v
Kranju čakajo to poletje. Dogodki, med katerimi je še posebej odmevna Kranjska noč,
bodo znova priložnost za druženja, spoznavanje ter izmenjavo dobrih misli. Vabim
vas, da pridete v Kranj, se poveselite, srečate prijatelje, ki jih
že dolgo niste videli ali slišali,
spoznate nove prijatelje ali pa
se poveselite v družbi svojih
najbližjih. Tudi vam, ki uživate brezskrbne počitnice v kakšnem drugem kraju, želim,
da se imate lepo. Predvsem pa
je pomembno, da vsi skupaj
zakorakamo v jesen spočiti, z
novimi močmi in kupom lepih
spominov.
Se vidimo.
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Kotiček Kr povej
Kranjčanke in Kranjčane
želimo vključiti v ustvarjanje in zagotavljanje urejenega
in lepega Kranja, v katerega
bomo z veseljem povabili
svoje sorodnike, prijatelje,
poslovne partnerje, znance
in vse druge. S storitvijo
KrPovej želimo povečati
preglednost in delovanje
mestne uprave, javnih zavodov, koncesionarjev in drugih izvajalcev del. Če ste v
Kranju opazili nekaj, kar vas
moti, imate ideje, pobude,
predloge, potem vas vabimo, da nam to sporočite
prek spletne storitve KrPovej (https://www.krpovej.
si/). Izbor vaših vprašanj in
pobud objavljamo tudi v
Kranjskih novicah.

Vprašanje: Plezalni center
Kranj
V Kranju je med top tremi
športi definitivno športno
plezanje. Tudi med rekreativci je tovrstni šport silno
popularen. V Kranju bi na
lokaciji športnega centra
postavitev največjega plezalnega centra v Sloveniji takoj
zaživela. V vsakem primeru
bi bila to investicija, ki bi se
takoj povrnila. Center bi bil
nabito poln. Tak center bi
lahko stal že včeraj. To je
nekaj, kar v Kranju zagotovo
potrebujemo.

Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Mestna občina Kranj se
dogovarja o možnosti postavitve plezalnega centra v
Kranju. Sama občina žal
nima lastnih sredstev za
postavitev plezalnega centra, tako da išče zunanje vire
oziroma investitorje, ki bi
zgradili tovrstni center. Se
pa že v tem trenutku vzpostavlja manjši privatni bolder
center na Primskovem ter
ravno tako privatni plezalni
center v bivši Oljarici v Britofu. Te kapacitete bodo vsekakor pomembno prispevale k ponudbi plezalne infrastrukture v Kranju.

Vprašanje: Ležeči policaji
Prosim za postavitev t. i.
ležečih policajev na območju Valjavčeve ulice. Kljub
območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omeje-

na na 10 km/h in je potrebna posebna previdnost, tu
vozniki vozijo tudi 50 km/h,
vozijo agresivno in ne upoštevajo nobene prednosti. Na
tem območju je tudi šolska
pot in tudi vedno več otrok,
kar situacijo še dodatno poslabša. Če postavitev t. i. ležečih policajev ni mogoča,
prosim za postavitev radarja
ali uporabo kakšnega drugega načina za umirjanje prometa v najkrajšem možnem
času. Upam, da ne bo potrebna nesreča s hudimi posledicami, da se bodo stvari
začele urejati.

Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Po pregledu Valjavčeve ulice
je bilo ugotovljeno, da vozila
z vgrajeno merilno napravo
hitrosti (radarjem) ni mogoče postaviti na primernem
mestu, ne da bi bilo vozilo v
neskladju s prometno signalizacijo oz. prometnimi pravili. Prav tako je bilo ugotovljeno, da zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov veliko
število stanovalcev svoja
vozila parkira izven parkirnih prostorov na sami ulici,
kar praktično preprečuje
vožnjo z večjo hitrostjo.
Nadzor na območju Valjavčeve ulice in okolice se izvaja vsakodnevno, pri tem pa
niso bila ugotovljena odstopanja glede prekoračitev
hitrosti vozil.

V Kranju je potekal 4. Civinet forum, ki se ga je udeležilo štirideset gostov iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije ter Severne Makedonije. Mreža Civitas, katere članica je tudi Mestna
občina Kranj, združuje evropska mesta, ki aktivno delujejo na razvoju in uvajanju trajnostne mobilnosti.
Kranj – Forum, ki je potekal
14. junija, sta organizacijsko
pripravila Zavod Odraz iz
Zagreba in Mestna občina
Kranj v sodelovanju z društvom Rekreatur. Vsakoletno
srečanje je namenjeno izmenjavi dobrih praks s področja
trajnostne mobilnosti in
varovanja okolja. Tokratna
tema Civinet foruma je bila
Vključevanje občanov k spremembam potovalnih navad.
Zbrane udeležence je pozdravil župan MO Kranj Matjaž Rakovec in naštel ukrepe,
ki jih občina izvaja in pripravlja na področju trajnostne
mobilnosti (www.civitas.eu).
Zanimive teme, ki so jih
udeležencem predstavili
govorniki iz Slovenije,
Hrvaške in Srbije, so se
dotikale načrtov pri uvajanju celostnih prometnih
strategij, pametnega načrta
razvoja prometa v Novem

Sadu, birokratskih ovir
občinske uprave Zagreba
pri postavitvi kolesarskih
stojal na »nikogaršnji zemlji« in osebnega pristopa k
spremembi potovalnih
navad občana.
Medsebojna osebna srečanja
so zelo pomembna, saj velikokrat pomenijo tudi konkretne rezultate. Tak je npr.
primer mesta Veles iz Makedonije, katerega župan se je
na enem izmed takšnih srečanj spoznal s podžupanom
Ljubljane prof. Janezom
Koželjem in z njegovo pomočjo začel v svojem mestu
uvajati podobne ukrepe, kot
jih na tem področju uspešno
uvaja Ljubljana.
V zanimivi panelni razpravi
so udeleženci izmenjevali
različne in obenem enotne
poglede na trnovo pot izvajanja sprememb naših potovalnih navad.

Udeleženci so se seznanili, kako deluje sistem izposoje
koles, sedli v e-rikšo …
Po zaključku teoretičnega
dela Civinet foruma so se
udeleženci pod vodstvom
Andreja Zalokarja iz Komisije varno kolesarim seznanili z
nekaterimi primeri dobrih
praks, ki jih kranjska občina
uspešno uvaja. Pred stavbo
MO Kranj so si ogledali počasno, a zanesljivo odmikanje

parkirnih mest za avtomobile
v dobro kolesarjem, e-vozilom in sistemu delitve e-vozil
Avan2GO ter spoznali, kako
delujeta sistem KRsKOLESOM in Kranvaj. Srečanje se
je zaključilo s kosilom v starem Kranju, kjer so jim postregli s kranjskim triom – klobaso, štruklji in pijačo.

Vprašanje: Avtobusno
postajališče
Trenutno se na veliko delih
mesta postavljajo nadstreški
za kolesa, kar je zelo dobrodošlo. Vendar pa bi bilo
pred OŠ Franceta Prešerna
zelo primerno postaviti nadstrešek na avtobusnem postajališču, saj otroci dlje časa
čakajo na avtobus za smer
Struževo v vseh vremenskih
razmerah.

Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Hvala za pobudo, ki jo
bomo preučili in ovrednotili ter jo skupaj z drugimi
pobudami uvrstili v predlog
proračuna za leto 2020. Če
bo mestni svet predlog proračuna sprejel v predlaganem obsegu, je izvedba
možna v letu 2020.

Sofinanciranje obnove
stavb v starem Kranju
Kranj – Do 30. avgusta je
odprt javni razpis Mestne
občine Kranj za sofinanciranje obnove fasad in/ali streh
v starem Kranju v letu 2019.
Sredstva za sofinanciranje
obnove stavb so namenjena
za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega
videza mesta, vzdrževanja
in ohranjanja kulturne dediščine. Za ta namen je v

Spremenimo
potovalne navade

občinskem proračunu za
leto 2019 zagotovljenih petdeset tisoč evrov. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji,
ki je dosegljiva na spletni
strani MO Kranj (www.
kranj.si), zainteresirani pa
jo lahko v tem obdobju v
času uradnih ur dvignejo na
naslovu MO Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.

Letošnji Civinet forum je v Kranju gostil štirideset udeležencev iz držav nekdanje skupne države.

Obisk dunajskih študentov
Vilma Stanovnik
Kranj – Kranj je v začetku
junija obiskalo 25 podiplomskih študentov dunajske
univerze, ki so si ogledali

primere dobre prakse skupnostnega urejanja javnih
površin v mestni občini
Kranj. Pred mestno hišo sta
jih pozdravila podžupan
Janez Černe in vodja urada

za okolje in prostor Janez
Ziherl.
Kot je povedal arhitekt Aleš
Peternel, je bila letošnja
tema obiska trajnosti urbani
razvoj, trajnostne politike in

Kranj so obiskali podiplomski študenti iz vseh koncev sveta, ki študirajo na dunajski univerzi.

spreminjajoče se prostorske
identite s poudarkom na
različnih pristopih v treh
postsocialističnih evropskih
mest: Bratislavi, Ljubljani in
Kranju.

5

Kranjske novice, petek, 28. junija 2019

Občinske novice

Na javno stranišče
tudi z e-ključem
Od konca letošnjega maja je na vhodnih vratih javnega mestnega stranišča, ki v starem Kranju deluje
dve leti, vgrajena tudi evro ključavnica.
Kranj – Pobudo za evro ključavnico je dalo Društvo paraplegikov Gorenjske. Tako
so toaletni prostori s posebnim evro ključem dostopni
24 ur dnevno, vse dni v letu.
To je še posebej pomembno
za ljudi, ki so kakorkoli gibalno ovirani, za slepe in
slabovidne, diabetike, stomatološke bolnike in bolnike z multiplo sklerozo ter
kroničnimi boleznimi mehurja in črevesja.

E-ključ je moč naročiti in ga
uporabljati povsod po
Evropi.

Kako do e-ključa
E-ključ lahko posamezniki
naročijo pri edinem slovenskem proizvajalcu tovrstnih
ključev JR Product. Strošek
enega ključa je skupaj z
DDV in poštnino okoli 35
evrov, uporabljati pa ga je
mogoče po vsej Evropi na
objektih, kjer so nameščene
evro ključavnice.

Prednosti evro ključavnic
Vgradnja evro ključavnic je
priporočljiva v vseh javnih
objektih (občine, pošte,
zdravstveni domovi, šole, fakultete, muzeji, avtomobilska postajališča, bencinske
črpalke, nakupovalni centri,
železniške in avtobusne postaje) in invalidskih napravah (dvigala, dvižne ploščadi). Te ključavnice dajejo vrsto prednosti, in sicer je
lažje čiščenje in zagotavljanje higiene prostorov, odpiralni čas je neomejen, omogočen je dostop gibalno oviranim, ni zlorabe prostorov,
dolgoročno je to boljša oprema za lastnika in tudi zaščita je večja.

Negativni učinki
Kot opozarjajo iz Direktorata za kmetijstvo pri kmetijskem ministrstvu, so negativni učinki invazivnih tujerodnih rastlin gospodarski,
zdravstveni in ekološki. Invazivne tujerodne rastline
tako v komunalni dejavnosti povečujejo stroške vzdrževanja infrastrukture,
spreminjajo podobo tradicionalne kulturne krajine, izpodrivajo in ogrožajo domorodne rastlinske in živalske vrste, zmanjšujejo
poplavno varnost, povečuje-

Kako ukrepamo
Potreben je celostni pristop
– od preprečevanja vnosov,
hitrega ukrepanja v začetnih
fazah širjenja do rednega zatiranja in ustreznega postopanja z odpadki invazivnih
tujerodnih rastlin. Njihovo
odstranitev je treba opraviti
pred cvetenjem oziroma tvor-

Javno stranišče v Kranju je označeno tudi z evro
ključavnico.

temveč jih sežgemo. Pomembno je redno vzdrževanje zemljišč (ožiganje, košnja, ozelenitev golih tal) in
vzdrževanje robnih območij:
gozdnih robov, ozar, brežin,
obpotij, zemljišč ob poslopjih, nasipališč.

Bodimo pozorni na nove
vrste
Pozornost je treba nameniti
tudi potencialnim novim invazivnim vrstam, ki ponekod
po Evropi že kažejo znake in-

Odstranitev tujerodnih rastlin je treba opraviti
pred cvetenjem oziroma tvorbo semen. Ker jih
večina semeni julija in avgusta, je zdaj pravi čas
za njihovo odstranitev.
bo semen. Ker jih večina semeni julija in avgusta, je zdaj
pravi čas za njihovo odstranitev. Cvetočih in semenečih
rastlin ne kompostiramo, podorjemo, odlagamo v naravo,

Kranj – Sredstva so bila po
prvem odpiranju vlog dodeljena 132 vlagateljem. Podpora programom, ki niso
zakonska obveza občine,
predstavlja doprinos k razvoju primestnih krajevnih
skupnosti.
Pomoči se dodeljujejo preko
ukrepov na področju pridelave kmetijskih proizvodov,
predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva ter ostalih ukrepov, kot sta podpora
šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih ter
podpora delovanju društev s
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Namen je, da se ohranjajo
in ustvarjajo delovna mesta
na podeželju, prispeva k lokalni samooskrbi ter varovanju okolja, kulturne krajine
in k trajnostnemu razvoju.

Javni razpis za leto 2019 se
sicer zaključi 11. septembra.

Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki so vnesene na območja izven njihove naravne razširjenosti.
Tu so se sposobne razmnoževati in se v naravi same čezmerno razširjajo ter s svojo ustalitvijo in
širjenjem jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam. Posledično negativno vplivajo na biotsko
raznovrstnost, gospodarstvo ter zdravje ljudi in živali.
jo erozijo ter so zaradi svoje
alergenosti ali strupenosti
škodljive za zdravje človeka
in živali.

Mestna občina Kranj bo letos za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja namenila 183.400 evrov.

Največ vlog za kmetijsko
pridelavo

Zatiranje invazivnih rastlin
Kranj – Najbolj problematične invazivne tujerodne rastline v Sloveniji so japonski
dresnik (Fallopia japonica),
kanadska (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga
(Solidago gigantea), pelinolistna ambrozija (Ambrosia
artemisiifolia), enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
in žlezava nedotika (Impatiens glandulifera).

Podpora razvoju
podeželja

vazivnosti. To so vrste, ki še
niso prisotne v Sloveniji, vendar je njihov pojav pričakovati
v prihodnjem obdobju ali pa
se že pojavljajo v majhnem
številu oziroma na omejenem

območju in jih je z ustreznimi
ukrepi še mogoče odstraniti.
Brez ukrepanja se bodo te vrste razširile.
Nekatere takšne vrste v Sloveniji gojimo kot kulturne
rastline, po Evropi pa se kažejo za podivjane in agresivne: goji (Lycium barbarum),
črnoplodna (Aronia melanocarpa) in vijoličnoplodna
aronija (Aronia prunifolia),
vzhodna jastrebina (Galega
orientalis), kitajski (Miscanthus sinensis) in orjaški miskant (Miscanthus giganteus)
ter navadna pavlovnija
(Paulownia tomentosa).
Preprečevanje vnosa in dovolj hitro ukrepanje v začetnih fazah širjenja je ključno
za zmanjšanje negativnih
učinkov invazivnih tujerodnih rastlin na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo
ter zdravje ljudi in živali.
Več informacij je v brošuri
Invazivne rastline in kmetijstvo, ki je dostopna tudi na
spletni strani www.program-podezelja.si.

Na podlagi prvega in končnega odpiranja vlog za naložbe na področju kmetijske
pridelave (85 vlog), gozdarstva (39 vlog) in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah
(osem vlog) ter za delovanje
kmetijskih društev (dve vlogi) so bili junija 132 vlagateljem že izdani sklepi in posredovane v podpis pogodbe
za dodelitev pomoči v skupni višini 166.974 EUR.
Dve vlogi nista bili ugodno
rešeni, ker nista izpolnjevali
pogojev javnega razpisa.
Glede na število vlog in razpoložljiva sredstva maksimalni odobreni znesek za
kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti znaša
1.895,40 evra, za gozdarstvo
1.263,60, za kmetijska društva 1000 evrov. Preostala
sredstva za podporo šolanju
in delovanju kmetijskih društev bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog. Upravičenci po prejemu podpisane
pogodbe predložijo zahtevke za izplačilo sredstev z
ustreznimi dokazili najkasneje do 30. oktobra 2019.

KRsKOLESOM tudi na
železniški postaji
Vilma Stanovnik
Kranj – V začetku tega meseca so na železniški postaji v
Kranju uradno odprli novo
postajo sistema izposoje koles KRsKOLESOM, ki jo je
doniralo podjetje Slovenske
železnice. Tako ima priljubljeni sistem že kar 26 postaj. Od tega je 58 električnih
koles, 92 običajnih koles in
tristo ključavnic. Sistem KRsKOLESOM se trenutno lahko pohvali z okoli 270 uporabniki, ki so si kolo izposodili kar okoli 3200-krat.
Novo postajo sta v uporabo
slavnostno predala župan
MOK Matjaž Rakovec in direktorica SŽ Potniški promet Darja Kocjan.
"Mestna občina Kranj danes
skupaj s Slovenskimi železnicami izpolnjuje obljubo
ter uresničuje željo števil-

nim uporabnikom sistema
KRsKOLESOM, ki so si že
od prvega dne prizadevali, da
železniška postaja v Kranju
dobi svojo postajo. Težko
pričakovano željo smo sedaj
uresničili, s tem pa so pridobili vsi prebivalci našega mesta in okolice, saj verjamem,
da se bo tudi zaradi te postaje število uporabnikov sistema povečalo, število voznikov, ki stojijo v prometnih
zamaških pa zmanjšalo," je
povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
Kot je dodala direktorica SŽ
Potniški promet Darja Kocjan Slovenske železnice z
veseljem sodelujejo z lokalno skupnostjo. V kratkem
načrtujejo postavitev kolesarnice za običajna oziroma
lastniška kolesa, kjer bo
predvidoma prostora za sto
koles.

Nova postaja sistema KRsKOLESOM je sedaj tudi na
železniški postaji.

6

Kranjske novice, petek, 28. junija 2019

Aktualno
Slab milijon evrov
za kranjsko bolnišnico
Suzana P. Kovačič
Ljubljana, Kranj – Vlada je
pred nedavnim s sklepom iz
naslova ustanoviteljskih
obveznosti zagotovila dobrih 930 tisoč evrov, s katerim bo Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
(BGP) Kranj lahko poplačala
zapadle obveznosti tudi do
dobaviteljev. »Z dobljenimi
sredstvi smo poplačali vse
obveznosti do dobaviteljev,
ki so zapadle do vključno 30.
maja 2019. Dobaviteljem bi
se radi zahvalili, ker so pokazali veliko razumevanja za
naše težave in nas tudi sedaj
kljub našim problemom redno oskrbujejo,« je povedala
mag. Mihela Šifrer, pomočnica direktorja BPG Kranj.

Potrebne so trajnejše
sistemske rešitve
Ministrstvu za zdravje je vlada naročila, naj do konca
leta pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev
vzdržnega poslovanja BGP
Kranj. Tudi vodstvo BGP
Kranj meni, da so potrebne
sistemske rešitve, kajti bolnišnica se iz težke finančne

situacije sama ne bo rešila.
Med drugim opozarjajo na
podvretnotenje celotnega
področja ginekologije, skušajo dokazati, da je prvi pregled novorojenca še vedno
neplačan ... »Z ureditvijo
korektnega plačila za opravljene storitve, obnovo porodnega bloka in ureditvijo
sistemskih nepravilnosti
pričakujemo pozitivno poslovanje v naslednjih letih,«
je prepričana Šifrerjeva.

Obravnava je kakovostna
Šifrerjeva je zagotovila, da je
za porodnice, novorojence
in pacientke na ginekološkem oddelku kakovostno in
varno poskrbljeno. In sklenila: »V bolnišnici novo vodstvo skupaj z zaposlenimi
vlaga maksimalne napore v
iskanju rešitev, kako povečati obseg bolnišničnih obravnav na eni strani in kako še
zmanjšati stroške poslovanja na drugi strani, poleg tega
tudi v dialogu z ZZZS in
ministrstvom iščemo rešitve
za odpravo sistemskih nepravilnosti, kar bi bolnišnici
zagotovilo dolgoročno vzdržno poslovanje."

Prenova lekarne
Gorenjske lekarne prenavljajo centralno lekarno v Kranju, prenova naj bi trajala do 14. oktobra letos.
Dežurna služba je začasno organizirana v njihovi lekarni v Zdravstvenem domu Škofja Loka.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Zaradi prenove
Lekarne Kranj na Bleiweisovi cesti 8 v Kranju, ki je predvidena do 14. oktobra 2019,
Gorenjske lekarne lekarniško dejavnost izvajajo v začasnih bivalnih enotah, ki so
nameščene na parkirišču
pred lekarno. V zvezi s tem
stranke obveščajo, da so že
zaprli polovico parkirišča
pred lekarno.
Zaradi večje prenove Lekarne Kranj je tudi lekarniška
dežurna služba za čas do
predvidoma 14. oktobra
2019 namesto na tej lokaciji
v Kranju organizirana v
Lekarni Škofja Loka na Stari
cesti 10 (Zdravstveni dom
Škofja Loka); telefonska številka dežurne lekarne je 04
511 16 80. Zakaj dežurna
služba ni organizirana za ta
čas na kakšni drugi lokaciji
Gorenjskih lekarn v Kranju,
pojasnjuje direktorica
Gorenjskih lekarn Romana

Uporabnike vabimo
v e-poslovanje
Vsi skupaj lahko z varčevanjem papirja in tiskanja prispevamo k varovanju
narave. Vabimo vas, da se namesto za klasični račun v papirni obliki
odločite za prejemanja računa preko elektronske pošte ali se naročite
na prejemanje e-računa, kjer račun prejmete kar v vašo elektronsko
banko. Uporaba digitalnih poti pomaga pri ohranjanju narave.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno
nadomeščata račun v papirni obliki. Navedeni način poslovanja
je prijaznejši do okolja in hkrati pomeni tudi enostavnejše
rokovanje za uporabnike.
Več informacij najdete na www.komunala-kranj.si.
Pišete nam lahko na info@komunala-kranj.si ali nas pokličete
na 04 28 11 300 oz. na brezplačno telefonsko številko 080 35 55.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-3024 /19

Čisto je lepo.

Lekarniško dejavnost na lokaciji centralne lekarne v Kranju (razen dežurstva) izvajajo v
začasnih bivalnih enotah, ki so nameščene na parkirišču pred lekarno. / Foto: Tina Dokl
Rakovec: »Pogoje za izvajanje nočne dežurne (oziroma
24-urne) službe definira
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti
in v primeru naših enot tem
zahtevam zadostijo le tri
lekarne – poleg kranjske
centralne še Škofja Loka in

Jesenice. Ostale lekarne
nimajo možnosti po tovrstnem delu. Gre predvsem za
vprašanje varnosti. Za Škofjo Loko smo se odločili, ker
je vseeno bližje Kranju kot
Jesenice, poleg tega ima
Škofja Loka zelo močno
ambulanto nujne medicin-

ske pomoči. Dnevna dežurna lekarna pa deluje tudi na
Jesenicah ob nedeljah in
praznikih med 9. in 17. uro,
poleg tega sta ob sobotah
popoldan odprti lekarni v
trgovskem centru Qlandia v
Kranju in Lekarna Zlatorog
na Bledu.«

Izvozni pogovor / Export Talk – 17. 6. 2019
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici
Kranj (OOZ Kranj) je dne 17. 6. 2019 v okviru evropskega projekta Connect SME Plus
potekal že drugi izvozni pogovor, na ka
terem smo se pogovarjali o izvoznih izzivih
MSP-jev. Izvozna svetovalca pri avstrijski
agenciji ABA, mag. Gerlinde Gahleitner ter
mag. Miran Breznik, sta udeleženim predstavila glavne značilnosti avstrijskega trga,
postopek registracije d.o.o. ali s.p. ter razlike
med njima, sistem obdavčitve in plač zaposlenim ipd. Mag. Breznik je predstavil tudi
primere uspešnega poslovanja slovenskih
podjetij v Avstriji.
Nadalje je g. Jernej Dvoršak iz Agencije za
spodbujanje investicij – BABEG udeleženim
predstavil fokusne panoge na avstrijskem
Koroškem ter možnosti državnih vzpod-

bud za ključne panoge v regiji. Za določene
panoge lahko na avstrijskem Koroškem
podjetja prejmejo tudi do 75 odstotkov
vzpodbud v obliki nepovratnih sredstev in
ugodnih kreditov.
Prav poseben gost včerajšnjega dogodka
pa je bil ustanovitelj podjetja Le-Tehnika
v Kranju g. Drago Lemut, ki je zbranim
predstavil svojo poslovno pot ter razvoj
podjetja Le-Tehnika. Podjetje, za katerega
pravi, da sicer pretežno dela z Evropo, da
pa ne pozna meja, je s svojimi proizvodi
trenutno prisotno po celem svetu. Njihove
cestne LED-luči osvetlujejo dostop do podjetja Marcedes, Deutsche Bank, avtocesto v
Stockholmu, Luxembourgu ipd. Pravi, da je
prava umetnost podjetnika v tem, da najde
prave ljudi – v njegovem primeru inovatorje in inženirje po duši.

»Računovodski zajtrk« 13. 6. 2019
V četrtek, 13. 6. 2019, je bil na Obrtno-podjetniški zbornici Kranj organiziran »Računovodski
zajtrk«. V okviru dogodka smo se z go. Natalijo Lazar (FURS) aktivno pogovarjali o davčnih
novostih, nekaj o ekskluzivnih načinih plemenitenja premoženja pa nam je povedala ga.
Alenka Eržen (SKB banka, d. d.). Na koncu smo se veliko naučili tudi o učinkovitem prepoznavanju in soočanju z obremenitvami, organizacijo, stresom inp. na delovnem mestu z
go. Mašo Ribnikar Kajtner – Coaching4me.
OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
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Gradnja po načrtih

Obnovili so dotrajano infrastrukturo Krožne ulice

V Britofu pri Kranju že dobra dva meseca potekajo dela za izgradnjo kanalizacije in vodovoda, kljub
razkopanim ulicam in cestam pa so domačini s potekom gradnje zadovoljni.
Vilma Stanovnik

Foto: Primož Pičulin

Britof pri Kranju – Aprila so
se začela gradbena dela v
naseljih Britof, Predoslje in
Orehovlje. Tamkajšnji prebivalci bodo v okviru projekta Gorki 2 do konca poletja drugo leto dobili skupno
12,7 kilometra fekalne kanalizacije, pet črpališč odpadne vode, dobrih deset
kilometrov vodovodnega
omrežja, dograjene pa bo
tudi 8,6 kilometra meteorne kanalizacije. Prejšnji teden so si potek del ogledali
tudi predstavniki kranjske
občine in izvajalca del podjetja Riko.
»Izgradnja kanalizacije je izrednega pomena ne le za
stanovalce, ampak tudi za
celotno občino in pa za porečje kanjona Kokre. Vemo,
da je v preteklosti prihajalo
do onesnaženj, izgradnja
tega kanalizacijskega
omrežja pa bo velik prispevek k čistemu okolju. Do sedaj je bilo na centralni vod

»Z investitorjem Mestno občino Kranj res dobro sodelujemo, za gradnjo pa je bilo
tudi vse dobro pripravljeno.
Seveda je zaradi gradnje nekaj motenj, vendar so bili
krajani na to dobro pripravljeni, zato sodelovanje poteka na najvišjem možnem
nivoju,« je v imenu izvajalcev povedal direktor Rika
Janez Škrabec.
Krajani z razumevanjem in
potrpežljivostjo spremljajo
dela. »Kanalizacijo smo zelo
težko pričakovali, trenutno
pa smo z deli več kot zadovoljni. Po našem občutku
dela potekajo, kot je treba,
negativnih komentarjev in
pritožb še ni bilo slišati,« je
povedala predsednica Krajevne skupnosti Britof Martina Prusnik, predsednik sosednje Krajevne skupnosti
Predoslje Gašper Žbogar pa
je dodal, da tudi oni že nestrpno pričakujejo gradnjo in si
želijo, da bi tudi v Predosljah
sodelovanje med gradbinci
in krajani potekalo dobro.

Krajani Britofa so zadovoljni s potekom gradnje.
priključenih okoli trideset
odstotkov krajanov Britofa
in Predoselj, sedaj bo ta pokritost več kot 95-odstotna,«
je povedal kranjski župan
Matjaž Rakovec in poudaril,
da so krajani zadovoljni s
potekom gradnje, ki je vredna dobrih deset milijonov
evrov. Od tega bo nekaj več
kot šest milijonov evrov prispevala Mestna občina

Kranj (preostalo pa Evropska unija in država), saj
bodo poleg kanalizacije urejali tudi razsvetljavo in pločnik, ki bo povezoval vzhodni
in zahodni del Britofa.
»Pred kratkim je izšel razpis
še za aglomeracijo Mlaka in
upam, da bomo še letos podpisali pogodbo za gradnjo,«
je tudi povedal župan Rakovec.

Približno sto let je od postavitve prve sežigalnice odpadkov na Nizozemskem. To je
bila dejansko sežigalnica, v kateri so z dodatnim gorivom in oksidanti skurili vse, česar
niso več znali koristno uporabiti in jim je
predstavljalo volumensko in siceršnje breme. Pri tem so nastajali izpusti v zrak in trdi
ostanki, ki današnjim normativom že dolgo
ne ustrezajo. Od takrat pa do danes se je tehnologija in vse, kar je povezano z okoljsko
problematiko, tako zelo spremenilo, da se
sežigi in termična obdelava odpadkov vršijo
v samih urbanih in industrijskih središčih,
kot je to na primer sežigalnica na Dunaju,
poleg javnega kliničnega centra. Koristi od
tega imajo vsi prebivalci in industrija. Meščanom daljinsko ogrevajo stanovanja in pošiljajo toplo vodo za osebne potrebe, industriji pa paro in električno energijo. NIMBY efekt
(Not In My BackYard – ne na mojem dvorišču) v sosednjih in drugih državah EU že dolgo ni več prisoten, ker sta se tehnologija in
nadzor nad njo tako zelo izboljšala, da sežigalnice z veseljem sprejmejo v svoje okolje.
V NSi imamo pozitivno mnenje o tem in
podpiramo vsakršne koristne premike v tej
smeri. Kranjčani se v ničemer ne razlikujemo
od drugih Evropejcev, zato si v NSi želimo,
da z našimi odpadki ne bi ogrevali Dunaja,
pač pa naš Kranj.

Soseska Kranj ob Savi

Albin Traven, svetniška skupina
NSi – krščanski demokrati

Več za Kranj, Pot v Bitnje 24, Kranj

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; NSI - MO KRANJ; PLAČANA OBJAVA

Obnovo Krožne ulice so prebivalci počastili s prerezom
traku. / Foto: Tina Dokl

Stanovanja za lepšo
prihodnost mladih v Kranju

ZADRŽIMO ENERGIJO
Župani gorenjskih
občin so se na konvenciji letos spomladi zavezali, da bodo
mesta in kraji pod
Alpami in Karavankami
b i s t ve n o
zmanjšali emisije
CO2 v prihodnjem
desetletju. Načinov
in ukrepov za doseTraven Albin
go precej ambicioznih ciljev je več; med ukrepi na področju
trajnostne mobilnosti, energetske sanacije
objektov, trajnostnega pristopa k splošnemu razvoju mora biti tudi proizvodnja električne in toplotne energije iz sekundarnih
energetskih virov.
Pretežni del sekundarnih energetskih virov
predstavljajo vsakodnevni gospodinjski in
industrijski odpadki. Vsak prebivalec kranjske občine letno zavrže okoli 500 kg odpadkov, med katerimi je pretežni del potencialno energetsko bogatih in jih zato tretiramo
kot sekundarno gorivo. Te »koristne odpadke« smo pred tem potrošniki kupili in jih tudi
drago plačali, največkrat kot embalažo za
hrano in dobrine. Vsak jogurtov lonček, če
ga koristno ne porabimo za kaj drugega,
predstavlja gorivo za proizvodnjo toplotne
energije, zato smo v stranki Nova Slovenija
– krščanski demokrati mnenja, da bi morali v
MO Kranj z energijo, pridobljeno s termično
obdelavo, gospodariti sami.

Kranj – Konec aprila so končali obnovo dotrajane petdeset
let stare infrastrukture Krožne ulice na Zlatem polju. Nekaj
manj kot štiristo metrov dolga Krožna ulica, ki šteje dvaindvajset hiš in osemdeset stalnih prebivalcev, je bila po besedah tamkajšnjega prebivalca Iva Žerovnika mnogokrat
prekopana, ni bilo urejenih odtokov za meteorno vodo, kanalizacija je bila dotrajana. "Sedaj imamo vse to obnovljeno,
poleg tega imamo nov vodovod in optični kabel," je pojasnil
Žerovnik. Brane Košir je dodal, da je bilo treba obnoviti tudi
javno razsvetljavo in bankine. "Načrt obnove smo osnovali
in izrisali že deset let nazaj. Leta 2017 smo pobudo podali
Mestni občini Kranj in že naslednje leto so v občinskem
proračunu zagotovili sredstva za celotno obnovo ulice," je
povedal Košir in še dodal, da čakajo le še na menjavo zabojnikov na ekološkem otoku. Obnova, ki se je začela 22. oktobra, naj bi po načrtu potekala dva meseca, a se je zaradi
nepredvidljivih razmer, teren je namreč skrival veliko skal, ki
so obnovo oteževale, podaljšala na pol leta. Sredi junija so
obnovo Krožne ulice prebivalci slavnostno obeležili s prerezom traku – ta častna naloga je pripadla najstarejši ženski
prebivalki ulice Pavli Pegam.

V preteklem mandatu nam je uspelo za
gnati pravi preporod našega Kranja, moto
»za lepšo prihodnost« pa ostaja še vedno
aktualen. In za mlade aktivne generacije
so projekti, kot je gradnja novih stanovanj,
izrednega pomena.
Stanovanja za mlade so bila in ostajajo še
naprej ena največjih prioritet stranke Več za
Kranj. Anketa agencije Ninamedia je pokazala,
da več kot polovica mladih, starih med 18 in
40 let, pravi, da v Kranju ni dovolj stanovanj.
V prejšnjem mandatu smo mestni svetniki
že sprejeli OPPN soseske Kranj ob Savi, kar je
takratnemu županu Trilarju in upravi odprlo
pot do pogovorov s Stanovanjskim skladom
RS, ki so se na koncu zaključili z dogovorom za investicijo, vredno neverjetnih 28
milijonov evrov. Na obzorju se je pokazala
realna možnost za izgradnjo 220 stanovanj.
Projekt sočasno spreminja eno od degradiranih območij v Kranju - »Koreja«. Prestavljajte
si naselje v zelenem okolju, z veliko drevesi,
športnim in otroškim igriščem, tudi z vrtcem
in trgovino. Dovolj parkirišč, sodoben fitnes
center in petminutni sprehod do starega mestnega jedra, dvignjena brežina s kolesarsko
in sprehajalno potjo. Če dodamo še, da naj bi
bila stanovanja najemniška, cene najema pa
približno 20 odstotkov nižje od tržnih, potem
je jasno, da je to soseska, ki mladim ponuja
odlično priložnost za to, da poženejo korenine
svoje prve samostojnosti prav v našem mestu.

Sedanja občinska oblast je poskušala projekt
ukiniti, vendar je prav svetniška skupina Več
za Kranj to preprečila. Svetnicam in svetnikom
smo predlagali, da izglasujejo sklep, da mora
župan vključiti potrebno infrastrukturo (most
in cesta) v osnutek proračuna za leto 2020. Ne
smemo si privoščiti, da bi kranjska občina izgubila 28 milijonov državnih evrov! V resnici bi
občina večji del svojega dela investicije pokrila
iz komunalnega prispevka, tako da se nam zdi
investicija približno 2,5 mio EUR s strani občine
v primerjavi s kar 28 mio EUR, vloženih s strani
države, več kot razumna vsota.
Če pomislimo, da je trenutna oblast vzela denar s tega projekta in ga namenila novim reflektorjem na kranjskem stadionu, in to kar 1,2
mio EUR, se nam to zdi naravnost nesprejemljivo in predvsem zelo neodgovorno. Mladi
morda tega niti ne vedo, a to je igra, v kateri izpolnjuješ predvolilne obljube in krepiš
pozicijo svojih strankarskih kolegov na račun
stanovanj za mlade. Vodstvo bi lahko našlo
način, da se investicija v reflektorje zmanjša,
ali morda našla kak dodaten vir sredstev, tako
da bi bili na koncu zadovoljni vsi.
Svetniška skupina Več za Kranj bo še naprej
pozorna na predloge, ki jih bo pripravljala
občinska uprava pod taktirko novega župana,
ter hitro in argumentirano reagirala na ne
smiselne predloge, kot je bil ta za umik investicije v stanovanja za mlade družine v Kranju.
Izvršni odbor stranke Več Za Kranj
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Krajevne skupnosti

Paraplegiki na izlet z motorjem
Združenje Gold Wing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske sta v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije že osmič organizirala dogodek
Parawing – izlet paraplegikov z motorji Goldwing. Prireditev je letos potekala v okviru praznovanja Krajevne skupnosti bratov Smuk.
Maša Likosar
Kranj – Dvajset motoristov
iz Združenja Gold Wing
Slovenija se je s sopotniki
paraplegiki, ki so bili varno
nameščeni na zadnjem
sedežu motorja, prvi dan
junija iz Kranja odpravilo na
Jezersko in se po krajšem
postanku in okrepčilu, za
katero je poskrbel župan
Občine Jezersko Andrej
Karničar, vrnilo nazaj na
zbirno mesto pri sedežu
Društva paraplegikov
Gorenjske v Kranju.

"Med tistimi, ki so se danes
podali na izlet z motorji Goldwing, za katere pravijo, da
so majhen korak za človeka,
a velik skok naprej za motorista, saj je vožnja z njim še
bolj udobna, dinamična in
varnejša, so nekateri imeli v
preteklosti prometno nesrečo ravno z motorjem in zato
pristali na vozičku. Parawing
jim daje edinstveno priložnost, da premagajo strah,
začutijo okolico in vidijo cesto z druge perspektive," je
povedal predsednik Društva
paraplegikov Gorenjske Pet-

Paraplegiki so uživali v zanimivi vožnji. / Foto: Primož Pičulin

er Robnik. Parawing je tokrat
potekal v okviru praznovanja
Krajevne skupnosti bratov
Smuk. Zbrane je nagovorila
predsednica Manja Zorko,
pozdravil pa jih je tudi kranjski podžupan Robert Nograšek. Za vse udeležence je
Krajevna skupnost Bratov
Smuk pripravila tudi pogostitev.
Ob dogodku so se predstavili še slikarji slikarske sekcije
Zveze paraplegikov Slovenije, potekala je tudi licitacija
slike njihove članice Anke
Vesel.
Priprave na letošnji Parawing so sicer potekale nekoliko drugače kot v preteklih
letih, saj pri njem ni sodeloval Jani Trdina, ki je bil skupaj s Samom Glavanom
pobudnik omenjenih srečanj. Jani Trdina je lani
namreč nepričakovano
umrl, zato je bil letošnji
Parawing posvečen njemu.
Združenje Gold Wing Slovenija je ob tej priložnosti
družini pokojnega namenilo denarna sredstva.
»Paraplegiki imate danes
možnost, da zamenjate

Delegacija motoristov s sopotniki paraplegiki se je iz Kranja podala na Jezersko in se vrnila
na zbirno mesto pri sedežu Društva paraplegikov Gorenjske. / Foto: Primož Pičulin
lažen občutek varnosti na štirih kolesih in se z nami
zapeljete na dveh kolesih ter
občutite sonce, veter in svobodo,« je pred odhodom
motoristov dejal predsednik
Združenja Gold Wing Slove-

nija Jože Planinc in dodal:
"Prepričan sem, da boste
naši današnji sopotniki tako
kot v preteklih druženjih
potrdili Janijeve trditve in
nam dokazali, da ljudje s
telesnimi napakami niste

razočarani nad svojim življenjem in s tem razdražljivi,
slabe volje ali zagrenjeni."
Delegacija se je popoldan
odpravila še v Škofjo Loko,
kjer so na grob Janija Trdine
položili ikebano.

Klik za Mozambik
Na dobrodelnem koncertu v Stražišču so zbirali sredstva za odpravo
posledic hudega ciklona v Mozambiku.

AAKKCCIJIJSSKKEEUUGGOODDNNOOSSTTII

Ana Šubic

ZA 1.500 €

SAMO DO KONCA

JUNIJA

ŽE OD

14.950 €

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-8,2 l/100km in 119-185 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0073-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00033-0,00094g/km, število delcev: 0,0113-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse
nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in
emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Akcija velja do 30.6.2019. Do akcijski ugodnosti (Magna kartica v vrednosti 500 eur + komplet zimskih pnevmatik na platiščih v vrednosti 1.000 eur)
so upravičeni tisti kupci novih vozil, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.
*Cena velja za model Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Comfort.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

*

Stražišče – Klik za Mozambik je bil naslov dobrodelnega koncerta, ki ga je sredi
junija v svojem rodnem
Stražišču priredil motorist,
glasbenik in svetovljan
Matej Rančigaj. Kot je v
uvodu povedal občinstvu v
Šmartinskem domu, je
pred dobrim mesecem
sever Mozambika prizadel
hud ciklon z jakostjo štiri
stopnje (od petih), najbolj
so bili prizadeti na otokih
Ibo in Matemo. Na zdaj
povsem opustošenih območjih je bil pred le pol leta.
Kar 95 odstotkov ljudi je
ostalo brez domov, ostali so
tudi brez bolnišnic in šol.
Nemudoma se je odločil, da
pripravi dobrodelni koncert, ki je potekal po junijski Stražiški tržnici.
Rančigaju je zahvaljujoč
povezavam, ki jih je že pred
leti ustvaril v glasbenih
vodah, koncert uspelo hitro
prirediti in na stražiški oder
pripeljati tudi znana imena.
Nastopili so Neisha, Tomaž
Štular, Primož in Gregor
Grašič, Luka Sešek, Klara
Jazbec, pianistka Lara Oprešnik, otroški pevski zbor Vrtca Živ Žav, zapel je tudi
Egor, Neishin varovanec iz
Ukrajine, Oskar Šavs je zai-

Na dobrodelnem koncertu je nastopil tudi njegov
organizator Matej Rančigaj, v ozadju je Neisha.
gral na klavir, njegova sestrica Hana pa na violino. V
zaključni točki je s kitaro v
roki zapel še sam organizator koncerta.
Rančigaj je poudaril, da so k
izvedbi dobrodelnega koncerta pripomogli še mnogi
drugi, med njimi povezovalec Toni Cahunek in Yamaha
glasbeni instrumenti, ki so
jim pripeljali koncertni klavir.
Na koncertu so finančna
sredstva zbirali s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev,

prodajo majic in licitacijo
vrhunskega vina, ki ga je
podaril vinar Ščurek, sredstva pa so vse do sredine tega
tedna zbirali tudi na računu
neprofitne organizacije
Oikos. Skupaj so zbrali 2.036
evrov, od tega velik del z dobrodelnim koncertom. Izkupiček bodo v celoti namenili
ponovni izgradnji šol na prej
omenjenih otokih, saj so
domačini osnovno pomoč v
oblike hrane in zasilnih zatočišč že prejeli, je še povedal
Rančigaj.

www.visitkranj.si
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poletni

UTRIP KRANJA
KRANJSKA POLETNA DOŽIVETJA
POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI
Kranj je Prešernovo mesto, pa ne le zaradi tega, ker je v njem zadnja leta bival naš
najpomembnejši pesnik, temveč tudi zaradi
Prešernovih nagrajencev, dobitnikov najpomembnejših državnih nagrad s področja
kulture in umetnosti. Nagrajeni so likovniki,
glasbeniki, skladatelji, literati, oblikovalci,
gledališčniki, arhitekti … – skratka vsi, ki jim
je Upravni odbor Prešernovega sklada podelil to prestižno nagrado, bodisi za življenjsko
delo (velika Prešernova nagrada) ali pa za
dosežke zadnjih treh let (mala Prešernova
nagrada).

napravil Vidku srajčico bo avgusta na ogled
v Prešernovem gledališču. Layerjeva hiša bo v
svojem pestrem poletnem programu posebno pozornost namenila tudi Prešernovemu
nagrajencu režiserju Francetu Štiglicu. Ob
zaključku poletja, 19. septembra, pa bo izšla druga pesniška zbirka iz trilogije Dotiki
daljav, ki nastaja v sodelovanju s Fraportom
Slovenija. V njej bo predstavljenih 23 pesnikov, ki so bili nagrajeni med letoma 1971 in
1996.
Obiskovalci Kranja si bodo lahko tudi to poletje v večernih urah svojo dušo polnili z žlahtno umetnostjo Prešernovih nagrajencev.
MARKO ARNEŽ,
vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj

KLUBAR PO NOVEM
KLUBAR GASTROPUB

Prešernove nagrade podeljujejo od leta 1947.
Zadnjih deset let se nagrajeni umetniki 8.
februarja, na slovenski kulturni praznik,
sprehodijo skozi kranjsko staro mestno jedro
do Prešernove hiše, Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj in Prešernovega gledališča.
Vsakoletna februarska razstava portretov
Toneta Stojka v Pavšlarjevi hiši in pogovor
z nagrajenci v Prešernovem gledališču navdušujeta tako nagrajence kot obiskovalce in
porodila se je ideja, da poleg likovnikov, ki
jih gosti Galerija Prešernovih nagrajencev, v
Kranj povabimo še druge dobitnike nagrad.
Pred tremi leti smo tako v sodelovanju s Prešernovim gledališčem, Gorenjskim muzejem,
Layerjevo hišo in Zavodom za turizem in kulturo Kranj pripravili prvo Poletje s Prešernovimi nagrajenci. Dogodki so se navezovali na
razstavo fotografskih portretov lavreatov od
1996 do 2017 fotografa Toneta Stojka. Lani
je rdečo nit dogajanj predstavljal vsestranski kranjski umetnik Marko Pogačnik, ki je
s svojo angažirano umetnostjo neizbrisno
zaznamoval slovenski, evropski in svetovni kulturni prostor. Letošnje poletje bo v
Prešernovi hiši na ogled razstava likovnih del iz gorenjskih muzejev in galerij,
Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj pa v
sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran
gosti izbrane nagrajene umetnike iz slovenske Istre. Andrej Medved, Iztok Geister in Jure Jakob bodo brali pesmi junija in
avgusta, predstava Borisa A. Novaka Kdo je

Okusna hrana, dobri in raznoliki napitki ter
kvalitetni dogodki gredo skupaj!
Z veseljem sporočamo, da smo razširili ponudbo s hrano. Po novem ponujamo kvaliteten »street- food«. Od sendvičev, burgerjev,
trgane govedine ali svinjine, ocvrtega piščanca, solat, »župe« in še česa – vse pod taktirko
znanega kuharskega mojstra Bineta Volčiča.
Vso hrano pa lahko dodatno začinite z odličnimi poletnimi napitki, hišnimi limonadami
ali s pestro ponudbo točenih piv. Če bi radi
še kaj več, pa lepo vabljeni na večerni poletni
program na teraso lokala. Ob petkih ponujamo: Disco Time, Videomix, Videokaraoke ...
Ob sobotah pa že tradicionalno Večere z okusom. Tako so sobotni koncerti letos rezervirani za naslednje izvajalce: Renata Mohorič
(I.C.E.), Rocky III, Elvis Fajko & Supporter, Ajd Čao, Joške v'n … in za zaključek
že tradicionalno duet Hamo in Rudi Bučar. V času Kranfesta pa pokrivamo elektronsko dogajanje s pestrim DJ-programom.

Torej lepo vabljeni na poletni del lokala KluBar. Vedno je bilo prijetno in zabavno, od letos naprej pa še okusno.
KLEMEN MALOVRH,
programski vodja KluBar gastropuba

Poletni dogodki v Kranju

POLETJE NA
MAISTROVEM TRGU

FILMSKO POLETJE
V KRANJU

Kavka Maja je odletela z mrzlo pomladjo, vas
pa vabimo, da priletite nazaj na Maistrov trg,
kjer je dolgo vroče poletje. Pa še koncertni
program:

Pozdravljamo neskončno filmsko poletje!
Njegove tople večere, ko svetlo zasijejo vse
zvezde na nebu in jih s prsti povezujemo v
lastne zgodbe. To poletje bodo mesto razsvetljevale tudi zvezde s platna s čisto svojimi
zgodbami. Pester filmski program pa bodo
dodatno popestrili razstave in pogovori v
čast filmskim velikanom in velikankam.
Na podaljšku vrta gradu Khislstein se bomo
Kranjčani in Kranjčanke zbrali vsak četrtek
od 4. julija do 29. avgusta, ko bodo v toplih
poletnih večerih na sporedu Filmi na Vovkovem vrtu. Obetata se nam dva meseca,
polna svežih zgodb na velikem platnu, tako
tujih kot domačih. Čakajo nas filmi, nagrajeni
s prestižnimi nagradami, mednarodne uspešnice, domače uspešnice in slovenske filmske
klasike. Začeli in končali bomo z enim največjih – v Kranju rojenim Francetom Štiglicem,
ki bi letos praznoval stoti rojstni dan. Ogledali si bomo dve njegovi digitalno restavrirani klasiki, filma Dolina miru in Tistega
lepega dne. Odrežite si kos torte, ga shranite v posodico, vzemite najbližji zložljivi stol
in se vidimo na Vovkovem vrtu!

4. 7. PIA NINA, prelestna dvajsetletna domačinka, bo tokrat nastopila s kitaristom zasedbe Smetnaki Rokom Šenkom. Predstavila
bo nekaj svojih novih avtorskih skladb in pa
samo njihovih »coverjev«.
11. 7. LOVELY QUINCES (HR), Splitčanka,
folk in kantri kantavtorica, ki je nastopila v
Sloveniji pred štirimi leti v Kinu Šiška. Njena interpretacija inštrumentalne uporniške
kitarske kantavtorske glasbe v kombinaciji z
njenim izjemnim glasom tvori bogato, predvsem pa polno godbo, ki poseduje dovolj individualnih kvalitet za scenski naboj.
8. 8. DIVA, kranjski duo, glasbenika, ki ju
poznate tako rečeno z mestnih ulic, bas in saksofon, soseda Kavke Neža in Amadei končno pri nas.
15. 8. MENCARIJE, skupina, ki svojo glasbo opredeljuje kot kantavtorski gipsy swing,
pri čemer pa se ne boji dotakniti drugih žanrov, ki se prilegajo posamezni pesmi.
29. 8. SIR CROISSANT (BiH), kitarist z angelskim glasom iz Banjaluke, ki pravi tako:
»Pravzaprav sem pes in moja mama lama me
je naučila igrati kitaro in peti.«
5. 9. KOALA VOICE, vedno odštekani se
bodo za zaključek Kavkine poletne scene izštekali samo za vas in za vse nespeče »tamestne«.
7. 9. JAZZ OPOLDNE na sobotno dopoldne
povabi vse ljubitelje naravnih vin in glasbe.
Iva Stanič z bendom pripravlja lep koncert,
vi pa boste ob njihovi glasbi lahko okušali
naravna biodinamična vina naše Fedore iz
Vipave in koprsko kapljico z domačije Butul.
MANCA POGAČAR
in ALJOŠA KORENČAN, srce Kavka bara

Voden ogled Kranja

Zadnje tri petke v avgustu (16., 23. in 30. avgusta) bomo filmsko dogajanje preselili med
stolpnice in beton, na Planino. Prvi bo na
sporedu srbski film Parada, ki je navdušil
številne kritike. Med bloke se bosta podala
tudi Pat in Mat, prava risana mojstra, ki ju
ne odvrne noben izziv. Zaključili pa bomo
kar z začetkom festivala FilmMixer in ekscentričnim uživačem Moondogom v filmu
Kralj plaže.
Že šestič se med 30. avgustom in 1. septembrom vrača filmski mešalnik, FILMMIXER
#6 – KRANJSKI FESTIVAL FILMA, ki bo
združeval kratko in dolgo metražo, smeh in
solze. Osvežilna in zabavna mešanica se bo
pretakala po skritih kranjskih kotičkih ter
nas združevala v smehu in prvinskosti.
Toliko filma … Bo sploh še čas za morje?
ROK ARTIČEK, programski vodja
Filmskega poletja v Kranju

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU JULIJU?
PONEDELJEK, 1. julij 2019

21:00

Predstavitev metode reiki
Medgeneracijski center

21:00

18:00

TOREK, 2. julij 2019
18:00
18:00
19:00
21:00

Tehnike sproščanja
Medgeneracijski center
KAOS festival sodobnega kolaža:
Eugenia Conde - Kolaž je odgovor …
prej ali slej, Medprostor, Škrlovec 3
Razstava članov Likovnega društva
Kranj, LD Kranj, Mala galerija
11. Subart festival: Čompe (25 let)
Layerjeva hiša

Skupina že 25 let navdušuje s svojevrstno in izvirno cirkusantsko-kabaretno glasbo, zavezano akustičnemu zvoku, s svojim edinstvenim repertoarjem, s hrupnim elanom ter razglašeno uigranostjo.

SREDA, 3. julij 2019
18:30
21:00

KAOS festival sodobnega kolaža:
Marta Živičnjak - Decollage
Medprostor, Škrlovec 3
11. Subart festival: James Blood
Ulmer, Layerjeva hiša

ČETRTEK, 4. julij 2019
18:00
19:00
21:00

Delavnica: Kako se pripraviti na
razgovor o zaposlitvi
Medgeneracijski center
Modna revija, Glavni trg
Kino: Dolina miru (France Štiglic,
1956, 88’) Vovkov vrt

Koncert kvarteta Carniola Artius
Cafe Galerija Pungert
Koncert: Nina Pušlar
Letno gledališče Khislstein

SOBOTA, 6. julij 2019
8.30

19:00
19:00
20:00

Celinski Pokal v smučarskih skokih
Nordijski center Gorenja sava

Vpis v tečaje nemščine
(Hochdeutsch) in švicarskih
dialektov, Švicarska šola
Odprtje fotografske razstave Mi
hočemo živeti, Mestna hiša
Glasbeni večer - Peta romanca
Panorama Stara pošta

21:00
Duo melodične kitare in ženskega vokala preigraZačetek mednarodnih tekmovanj v poletni sezoni va melodije džezovskih standardov ter zimzelene
se začenja v Kranju. Pridite navijat za slovenske orle! slovenske in tuje pesmi, spogleduje pa se tudi z
avtorsko glasbo, ki temelji na spevni kombinaciji
10:00 Sobotna delavnica z Muzejčico
šansona in popularne glasbe.
Grad Khislstein
11:00 Brezplačno vodenje: Klasičen ogled 21:00 Kino: Vsi vejo (Asghar Farhadi,
2018, 132’), Vovkov vrt
Kranja, Kranjska hiša
11:00 Kranska kuhna
PETEK, 12. julij 2019
Vrt gradu Khislstein
19:00 Lokalna scena: Raggalution, Nature, 18:00 Uvodno informativno predavanje o
učenju Bruna Gröninga
Didge, Neuromancer, Grimase, Nesit,
Medgeneracijski center
March of War + techno/psy dj-i
21:00
Koncert kvinteta Janeza Sagadina
Prizorišče pred Trainstation-om,
Cafe Galerija Pungert
Trainstation SubArt
19:00 Gasilska veselica PGD Stražišče
Stražišče
7:00

12 urni tek po Kranju, Glavni trg

PONEDELJEK, 8. julij 2019
10:00
18:00

Poletna igralska šola za
osnovnošolce, KS Zlato Polje
Sprehod do Bobovških jezer
Medgeneracijski center

Photo Marie Planeille

8:00
Puščavski blues rockerji Tinariwen, svetovno znani 18:00
Grammy nagrajenci, bodo otvorili open-air prizorišče pred Trainstation Subart-om.
19:00

17:30
20:00

20:30

Poletne počitnice na Pungert
Pungert
Izkustveni ples za ženski razcvet
Medgeneracijski center
Odprtje fotografske razstave šestih
fotografskih društev in klubov iz
Gorenjske, Galerija Kranjske hiše
Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Vokalni band Kreativo
Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 11. julij 2019
18:00

Maketarske delavnice
Medgeneracijski center

Kranfest 2019, program na strani 4
Staro mestno jedro
Družabni večer - tarok
Medgeneracijski center
Delavnica: Stolpova klepetalnica Čutenja, Pungert
Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
Koncert: Jazz Ladies
Cafe Galerija Pungert
Noč v stolpu Pungert
Pungert

VSAK DAN
7:30

8:00

08:00
Otroci bodo lahko izkusili pravo »pižama party« z 17:00
različnimi igrami. Dobrodošli otroci, starejši od 5 let.

SOBOTA, 20. julij 2019
10:0002:00
21:00

Kranfest 2019, program na strani 4
Staro mestno jedro
Koncert: Dixie šok band
Cafe Galerija Pungert

PONEDELJEK, 22. julij 2019
iVitalis vadba
Medgeneracijski center

Bolšji sejem, Glavni trg
Krančkov zajtrk, Pungert
Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Kranska kuhna, Vrt gradu Khislstein
Otroški koncert pred Stolpom
Pungert, Pungert
Koncert: Rudi Bučar in Istrabend
Letno gledališče Khislstein

SREDA, 17. julij 2019
20:00
20:30

Odprtje razstave Yulie Shmidt
Cafe Galerija Pungert
Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Aleksander Mežek in Akademiki
Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 18. julij 2019
08:00
23:00
17:00
21:00

Kranfest 2019, program na strani 4
Staro mestno jedro
Šiviljska delavnica
Medgeneracijski center
Kino: Ne bom več luzerka (Urša
Menart, 2018, 88’) Vovkov vrt

Stalne razstave, stalne dogodke in
dnevna otroška dogajanja spremljajte na
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

20:30

Izkustveni ples za ženski razcvet
Medgeneracijski center
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: The
Pocket Ensemble
Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 25. julij 2019
18:00
20:00
21:00

Maketarska delavnica
Medgeneracijski center
Salsa in bachata plesni večer
Panorama Stara pošta
Kino: Dogman (Matteo Garrone,
2018, 103’), Vovkov vrt

PETEK, 26. julij 2019
18:00
21:00

Pravljice na dvoriščih
Hortikulturni vrt
Koncert dueta Maja Bevc in Gregor
Ftičar, Cafe Galerija Pungert

Poletne počitnice na Pungertu
(razen 2. in 30.7.2019), Pungert
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SREDO
8:00

Poletne počitnice na Pungert
(razen 3. in 31.7.2019), Pungert

VSAK ČETRTEK
8:00
16:00

SREDA, 24. julij 2019

8:00
10:00
10:00

Poletne počitnice na Pungertu
(razen 1. in 29. 7. 2019), Pungert
Glasbene delavnice, Pungert

VSAK TOREK

Koncert džezovskega kvinteta, ki glasbeno znanje
18:00
nabirajo na Nizozemskem.

SOBOTA, 13. julij 2019

»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Prešernov gaj, Čirče: balinišče KS,
Planina: športno igrišče, Stražišče:
pri OŠ, Šorlijevo naselje:
otroško igrišče, Žabnica: pri baru
Ledine, Predoslje: letno
prizorišče pri župniji, na MlakiKokrici: pri gostišču Dežman več na
visitkranj.si, solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
17:30

18:00

NEDELJA, 7. julij 2019

SREDA, 10. julij 2019

Družabni večer - tarok
Medgeneracijski center
Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
11. Subart festival: Brkovi, Paraf,
Sereš, Wasted Time
prizorišče pred Trainstationom

17:30

21:00

Posebna znamenitost jezerc je, da so tu našli ma- 21:00
mutovo okostje. Razgibano območje jezerc je danes dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam.
V okviru Filmskega poletja v Kranju si boste lahko 20:00 11. Subart festival: Siberian Meat
NEDELJA, 14. julij 2019
ogledali digitalizirano restavrirano različico filma
Grinder, Total Chaos
21:00 Koncert: In Memoriam prof. Peter
Dolina miru, ki je nastala ob šestdesetletnici filma.
Trainstation SubArt
Hafner: persons from porlock
21:00 11. Subart festival: Tinariwen
Layerjeva hiša
prizorišče pred Trainstation-om
TOREK, 9. julij 2019
19:00 Pogovor z mag. Metko Lokar, 16.
TOREK, 16. julij 2019
+IO:I
Pretnarjevo nagrajenko
21:00 Nočni pohod na Jamnik
TINARIWEN
Ullrichova hiša
Gostilna Na Razpokah v Nemiljah

17:00

09:3002:00
17:00

17:30

11:00
18:00

PETEK, 5. julij 2019

PETEK, 19. julij 2019

Poletne počitnice na Pungertu
(razen 4.7.2019), Pungert
Četrtki ob vodnjaku, sejemska
ponudba lokalnih pridelkov,
kulinaričnih dobrot ter unikatnih
umetniških izdelkov. Glavni trg

VSAK PETEK
8:00
17:00
17:30

Poletne počitnice na Pungertu
(razen 5.7.2019), Pungert
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Pravljice na dvorišču, Pungert

VSAKO SOBOTO
10:00
10:00
10:30
11:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Stolpova pravljičarna, Pungert
Pravljične urice srečnega stolpa
Pungert
Živžavove urice, Pungert

VSAKO NEDELJO
10:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

SOBOTA, 27. julij 2019
11:00

Kranska kuhna
Vrt gradu Khislstein

PONEDELJEK, 29. julij 2019
18:00

Meditacijsko barvanje
Medgeneracijski center

SREDA, 30. julij 2019
20:30

Glasbeni večeri pod grajsko lipo:
Terrafolk, Vrt gradu Khislstein

PROGRAM
ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o avgustovskih dogodkih oddate
do 15. julija na www.visitkranj.com ali pa se
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.
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Kranj, julij 2019

NE ZAMUDITE!

Pravljice na dvorišču
Vse poletje se boste ob petkih ob 17.30 družili z različnimi
pravljičarji, in sicer na različnih lokacijah – vrtovih in
dvoriščih mestnega jedra. Nekaj vrtov bodo odprli le v ta
namen. 26. 6.–5. 7. 2019, za otroke med 3. in 14. letom,
informacije in rezervacije: 040 415 714 ali 040 352 382

ite novega
Ne zamud rihaja 20.
videa, ki p ja!
juli

Glasbeni večeri
pod grajsko lipo

Festival KAOS

Kranfest

Festival predstavlja raznolikost razumevanja in
uporabe tehnike kolaža na mednarodnem nivoju.
Če bi se v kolažu radi preizkusili tudi sami, se udeležite katere izmed festivalskih delavnic. Eugenia
Conde pripravlja delavnico z naslovom Kolaž je
odgovor … prej ali slej (2. 7.). Namen te delavnice je eksperimentiranje s slučajnostjo, naključji in
spontanostjo. Na delavnici Decollage (3. 7.) pa se
boste spoznali s tehniko dekolažiranja. Vse poletje
bo v ulični galeriji Na mestu, ki je pred Mestno knjižnico, na ogled razstava Balada o filmu in kolažu,
ki je posvečena stoti obletnici rojstva Franceta Štiglica. Vse razstave v sklopu festivala si boste lahko
ogledali tudi pod vodstvom Maruše Štibelj in Zale
Orel (4. 7.).

Mestne ulice Kranja se bodo že tradicionalno
spremenile v oder kulturnih dogodkov, kulinaričnih
doživetij, umetniških tržnic in športnih iger za vse
generacije. Na parkirišču Stara Sava bodo moči
merili najboljši državni odbojkarji in odbojkarice na
mivki, ki se bodo borili za naslov državnih prvakov.
Glasbene odre bodo zavzeli Bajaga in Instruktori,
skupina Kingston, Adi Smolar, Veseli svatje, Helena Blagne, Klapa Bonaca in Tilen Lotrič. Za vse
lačne bosta poskrbela Kranska kuhna in praznik
kranjske klobase. Ulično vzdušje bosta s smehom in vragolijami popestrila stand up ter ulično
gledališče. Na svoj račun bodo prišli tudi otroci, ki
se bodo na otroškem Kranfestu zabavali ob animacijah, ustvarjalnih delavnicah, predstavah in še
marsičem. Prepustite se trem dnem festivalskega
poletja.

V objemu srednjeveškega obzidja gradu Khislstein se na mirnem in očarljivem grajskem
dvorišču odvijajo nepozabna večerna doživetja, obarvana z vrhunskimi izvajalci, odlično
kulinariko in sproščenim druženjem. V juliju
bodo v prijetnem hladu grajske lipe nastopili
vokalni band Kreativo (10. 7.), katerega člani
so glasbeno pot začeli v svetovno znani zasedbi Perpetuum Jazzile; legendarni Aleksander
Mežek in Akademiki (17. 7.), The Pocket Ensemble (24. 7.), ki ga sestavlja pet vrhunskih
slovenskih glasbenikov – Lojze Krajnčan, Boštjan Gombač, Kristijan Krajnčan, Petra Vidmar
in Robert Jukič. Zadnjo julijsko noč pa vam bo
popestrila skupina Terrafolk (31. 7.), ki ostaja 28. 6.–23. 8. 2019, različne lokacije
zvesta progresivnemu folku in pristnemu stiku Več informacij na www.layer.si/kaos.
s poslušalci.
10., 17., 24. in 31. 7. 2019, 20.30, dvorišče
gradu Khislstein

Nočni pohod na
Jamnik
Zavod za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju s
Planinskim društvom Kranj in KS Podblica organizira dogodek Nočni pohod na Jamnik ob polni
luni. Jamnik je odlična izletniška točka za družine
in druge pohodnike vseh starosti in telesne pripravljenosti. Vrh je pravi raj za ljubitelje slikovitih
razgledov na Škofjeloško hribovje, Karavanke in
Kamniško-Savinjske Alpe. Še posebno živahno je
na Jamniku ob polni luni, ki je poseben izziv za
mojstre fotografije in občudovalce lepega. Pridružite se pohodu in uživajte v razgledu z balkona
Gorenjske. Pohod bo potekal v vsakem vremenu.

Informacije:

Spremljajt
YouTube ke me na
Visit Kran analu
j
na Faceboin profilu
Instagram oku ter
u Šk
Kranček. rat

18.–20. 7. 2019, različne lokacije
19. 7. 2019, 17.00 - 24.00, Praznik kranjske
klobase, Glavni trg

12-urni tek po
Kranju

Koncerti v Letnem
gledališču Khislstein

Po dveh uspešno izvedenih tekih so se organizatorji dogodka Slovenian 12 hour run odločili, da
letošnjega postavijo v središče Kranja. Na ta način
želijo tek na dolge razdalje približati širši publiki.
Tekači in tekačice bodo svojo vzdržljivost preizkušali na 1,3 kilometra dolgi progi, po kateri bodo nepretrgoma tekli 6 ali 12 ur. Slovenian 12 hour run
privablja domače in tuje tekače. Med njimi so tudi
tekmovalci, ki so že stali na startu legendarnega
Spartathlona, ki velja za enega izmed najtežjih ultramaratonov na svetu. Glede na doslej prijavljene
tekače in tekačice se nam tudi letos obeta močna
konkurenca vrhunskih maratoncev.

Avditorij v objemu srednjeveškega obzidja vsako
poletje gosti velika domača in tuja imena zabavne
scene. V juliju na njegov oder prihajata dva koncerta, ki jih ne gre zamuditi. Prva bo na vrsti Nina
Pušlar (5. 7.). Njeni nastopi slovijo kot zgodbe, ki
temeljijo na vrhunski glasbeni in pevski izvedbi,
prepojeni s čustvi in velikimi odmerki pozitivne
energije, tokrat pa bo program oblikovan kot
prerez Nininega 14-letnega ustvarjanja. Za njo pa
prihaja Rudi Bučar (13. 7.), istrski trubadur in večkratni zmagovalec festivalov, ki s svojim glasbenim
ustvarjanjem že skoraj poldrugo desetletje ohranja
in plemeniti istrsko kulturno dediščino. Na odru se
mu bo pridružil Istrabend, ki ga sestavljajo Janez
Dovč, Goran Krmac in Gaber Radojević ter gostje
BalkanBoys.

• startnina: 5 EUR (vključuje vodenje, topel 7. 7. 2019, Glavni trg (start in cilj)
napitek in prigrizek)
• Za otroke do 15. leta startnine ni.
• plačilo startnine: Zavod za turizem in kulturo Kranj, ali pol ure pred začetkom pohoda
v gostilni Na Razpokah v Nemiljah.
• 16. 7. 2019, 21.00, gostilna Na Razpokah
v Nemiljah (Nemilje 9)

Modna revija

Kranska kuhna

Mestno jedro bo gostilo najlepša dekleta, oblačilne
kreacije in oblikovalske presežke. Na modni reviji
se bodo predstavili ponudniki ter oblikovalci in oblikovalke oblačil, obutve in modnih dodatkov iz starega mestnega jedra. Program bo povezoval Aydin
Huzejrović, živahni utrip in glasbeno spremljavo pa
bo dopolnili RecyleMan. Po dogodku si oglejte še
odličen film Franceta Štiglica na Vovkovem vrtu,
ali pa se prepustite svetovni tuareški senzaciji
Tinariwen, najbolj priznanim puščavskim blues
rockerjem na svetu, na SubArt festivalu.

Sobote nam bo zopet lepšala Kranska kuhna! Da
bodo druženja še slajša, bo poskrbela nova lokacija. Ob dobri hrani in še boljši družbi se bomo po
novem dobivali na vrtu gradu Khislstein. V zeleni
oazi miru boste okušali specialitete, ki jih bodo
kuharski mojstri iz kranjskih in okoliških gostiln
pripravljali v živo, iz svežih sestavin. Prva poletna
Kranska kuhna bo na sporedu v soboto, 29. 6., v
sklopu Karavane domačih pivovarn.

4. 7. 2019, 18.00, Glavni trg

6. 7.–14. 9. 2019 (vsako soboto), 11.00–22.00,
vrt gradu Khislstein
(19. 7. 2019 izjemoma pred Prešernovim gledališčem in 31. 8. 2019 izjemoma na Glavnem trgu)

5. 7. in 13. 7. 2019, 21.00, Letno gledališče
Khislstein

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih fotografij,
ki ste jih posneli v Kranju in
njegovi okolici označiti z značko
#visitkranj!

Foto: Mirjana Praštalo

Foto: Lea Strniša

instagram

Foto: Maša Pirc

www.visitkranj.si

www.visitkranj.si
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18.-20. julij
ČETRTEK, 18. JULIJ
8.00 – 16.00
16.00 – 23.00
21.00 – 22.30
21.00 – 23.00
21.00 – 23.00

PETEK, 19. JULIJ

Poletne počitnice s škratom Krančkom
stolp Pungert
Rekreativni turnir mešanih trojk
Parkirišče Stara Sava
Filmski večer: Ne bom več luzerka
Vovkov vrt
Koncert, Kavka bar, Maistrov trg
Koncert: Trio Vivere, Glavni trg

9.30 – 23.00

Sberbank Državno prvenstvo v odbojki na
mivki, Parkirišče Stara Sava

Letošnje poletje bo Kranj zopet gostil državno prvenstvo v odbojki na mivki v
času festivala Kranfest! Tradicionalni turnir, ki že vsa leta pričara pravo vzdušje
plaže v središču mesta, se letos ponovno izboljšuje. Naša nova lokacija –
parkirišče Stara Sava – je naravni avditorij v srcu Kranja, z največjo kapaciteto
do zdaj in krasnim pogledom na Karavanke. Čaka nas tudi spremljevalni
program na povsem novem nivoju in mnogi dodatni dogodki, kot so rekreativni
turnir in izločilni boji prvenstev mlajših kategorij.
Trije izjemni vokalisti, Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik. Njihov
glasbeni repertoar zajema avtorske skladbe, interpretacije domače in svetovne
komercialne glasbene uspešnice iz žanrov zabavne, koncertne in operne
glasbe, v pop opera žanru. Raznolikost in pestrost interpretacij plemenitijo
izkušnje in zrelost na eni strani, ter mladost in igrivost na drugi.

17.30 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 24.00

Pravljice na dvorišču, Dvorišča mestnega jedra
Koncert Pihalnega orkestra MOK, Glavni trg
Praznik kranjske klobase, Glavni trg

22.00 – 04.00 Glasbeni večer: Oldies goldies music & Burger
party, KluBar gastropub
i Kranjska hiša – TIC
1
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3
4
5
6
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9
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Kranjska klobasa predstavlja slovensko kulinarično posebnost, za katero
velja specifična in visoka gastronomska kakovost. Je najpogostejši,
najdominantnejši
in najbolj nasiten »kulinarični« označevalec za slovenstvo.
KANJON
KOKRE

20.00 – 24.00 Koncert: Veseli svatje, Helena Blagne
Glavni trg
21.00 – 24.00 Koncert: Jazz Ladies, Cafe galerija Pungert
21.00 – 08.00 Noč v stolpu, Stolp Pungert
22.00 – 04.00
Koncert: Smooth house by Tomy D'King &
Matevž Krašna s posebenim gostom
KluBar gastropub

GLAVNI
TRG
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Koncert Pihalnega orkestra MOK, Glavni trg
Voden ogled Rovov pod starim Kranjem
(3 EUR/osebo), Kranjska hiša, Glavni trg
10.30 – 11.00 Stolpova pravljičarna, pred stolpom Pungert
11.00 – 12.00 Živžavove urice, pred stolpom Pungert
12.00 – 13.00 Igre prosto po Prešernu
pred stolpom Pungert
14.30 – 23.00 Sberbank Državno prvenstvo v odbojki na
mivki, Parkirišče Stara Sava
16.00 – 19.00 Otroški Kranfest, otroške vodne igre brez
meja (vodna drča, vodne štafete, vodni med
dvema ognjema, mehurčki velikani, slikarije z
ledenimi akvareli), vrt gradu Khislstein
17.00 – 18.00 Voden ogled Rovov pod starim Kranjem
(3 EUR/oseb), Kranjska hiša, Glavni trg
17.00 – 24.00 Kranska kuhna
trg pred Prešernovim gledališčem
17.00 - 24.00 Zabaviščni park, parkirišče Stara Sava
18.00 – 19.00 Voden ogled kanjona reke Kokre
(3 EUR/oseb), Kranjska hiša, Glavni trg
18.00 - 24.00 Art tržnica, Prešernova ulica
18.00 – 24.00 Sejem domače in umetnostne obrti
Poštna ulica, Maistrov trg
19.00 – 20.00 Otroški koncert z Romano Krajnčan
Letno gledališče Khislstein
20.00 – 02.00 Koncert: Bajaga & Instruktori, Kingston
Slovenski trg
10.00 – 12.00
10.00 – 11.00

2

3

SLOVENSKI
TRG

1

A

11

Slovenski trg
Stara Sava, odbojka na mivki
Stara Sava, zabaviščni park
Maistrov trg
Prešernova ulica
Glavni trg
Letno gledališče Khislstein
Vovkov vrt
Pred Prešernovim Gledališčem
Plečnikovo stopnišče
Pungert

SOBOTA, 20. JULIJ

8

RE
KA

10

VA
SA

TRUBARJEV
TRG

N

11

Ob 35 letih delovanja in po redno razprodanih dvoranah, koncert ene
največjih pop rock skupin z območja nekdanje skupne države, skupine
Bajaga i Instruktori. V vseh teh dolgih letih obstoja skupine se je pevec,
kitarist in avtor Momčilo Bajagić – Bajaga zapisal v srca številnih generacij
ljubiteljev kakovostne pop in rock glasbe.

Koncert: Klapa Bonaca, Tilen Lotrič, Glavni trg
Stand up, Plečnikovo stopnišče
Ulično gledališče, Maistrov trg
Koncert: Dixie šok band, Cafe galerija Pungert
Koncert: Adi Smolar, trg pred Prešernovim
gledališčem
23.00 - 23.20 Ulično gledališče, Maistrov trg
22.00 – 04.00 Glasbeni večer: Dance music & official after
by DJ Grega & DJ friends, KluBar gastropub

20.00 – 24.00
21.00 - 22.00
21.00 - 21.20
21.00 – 24.00
22.00 – 24.00

100 M

Prireditev omogoča:

Medijski pokrovitelji:

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTTK, organizatorji in nastopajoči, Maša Pirc, Lea Strniša, Mirjana Praštalo, Jošt Gantar. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: junij 2019.
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Mladi

Mladi so prihodnost Kranja

Foto: Gorazd Kavčič

Župan Matjaž Rakovec je na tradicionalnem sprejemu gostil kranjske odličnjake in druge uspešne učence. Kot je dejal, je Kranj upravičeno ponosen na
uspehe 245 osnovnošolcev in dijakov, ki imajo ogromno znanja in potenciala, zato se za prihodnost Kranja ni treba bati.

Med kranjskimi osnovnošolci in dijaki je bilo letos 145 odličnjakov in 119 prejemnikov priznanj za najvišje uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja.

Ana Šubic
Kranj – Letno gledališče Khislstein je drugo junijsko sredo gostilo prireditev Brihte
Kranja s tradicionalnim županovim sprejemom kranjskih talentov: odličnjakov ter
t. i. prebojnikov - tistih
osnovnošolcev in dijakov, ki
so posegli po najvišjih uvrstitvah na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz
znanja. Skupaj jih je bilo letos 245, od tega 145 odličnjakov in 119 prejemnikov priznanj s kranjskih osnovnih
in srednjih šol (nekateri so
bili oboje). Omenjene številke dokazujejo, da je v Kranju
izredno veliko mladih z
ogromnim znanjem in potencialom, zato se za prihodnost Kranja ni treba bati, je
v nagovoru kranjskih talentov poudaril župan Matjaž
Rakovec. "Ponosni smo, da
ste uspešno sodelovali na
številnih področjih in v tako
velikem številu," je dejal župan, ki spoštuje vse, ki so
pripravljeni narediti korak
več in z uspehi izstopati iz
množice. Za darilo so izjemni učenci in dijaki prejeli
poseben zemljevid sveta, s
čimer jim je župan želel sporočiti, naj se po znanja in
izkušnje odpravijo tudi v tujino, a naj se vrnejo domov.
»Kranj vas potrebuje, njegova prihodnost bo odvisna od

vas,« jim je položil na srce.
Dogodek je povezoval Toni
Cahunek, za glasbeno popestritev pa je poskrbel raper
Nipke. Ob koncu so kot običajno posneli skupinsko fotografijo izjemnih mladih,
kasneje pa so lahko ti spomine ustvarjali tudi v foto
kotičku. Pogostili so jih s
pražencem in šabeso.

Iz osnovnih šol dobrih
sto odličnjakov
Ob koncu letošnjega šolskega leta sta osem kranjskih
osnovnih šol skupaj zapustila 102 odličnjaka. Z OŠ Franceta Prešerna so bili med
njimi: Teja Balažič, Maša
Cuderman, Lara Gros, Alina
Kvrgić, Jakob Rakovec, Lara
Škulj, Glorija Atanasov, Marina Drobnjak, Nika Jerše,
Tisa Sitar, Trina Gaia Tomažič, Matej Breskvar, Jaša
Lah, Lena Lebar, Jerca Repič,
Ivana Davidović, Anja Kapljič, Jan Škantar in Tim
Čeh. Na OŠ Jakoba Aljaža so
bili odlični: Mark Jeršin,
Luka Hervatin, Brina Rauch,
Martin Rauch in Tim Novak,
na OŠ Matije Čopa: Mia Jočić, Neja Prodan, Živa Kecelj, Maša Omerza Zalokar,
Tea Rožman, Maša Subotić
in Pia Usenik, na OŠ Staneta
Žagarja pa: Brina Lukančič,
Vesna Zarja Kožuh, Mihaela
Nuneva, Brina Stepanović,
Marko Ševaljević, Urh Te-

ran, Eva Ušaj in Uma Lila
Živković.
OŠ Simona Jenka so kot
odličnjaki zapustili: Ajda Cuznar, Matej Jelenc, Sara Ključanin, Vito Kočevar Polak,
Maša Markun, Tinkara Rozman, Miha Uranič, Lovro
Zupan Škrlj, Selena Podgoršek, Juš Roos, Trina Ogrizek,
Lana Tisa Nadižar, Nika Kutnjak, Neža Učakar, Nina
Košnik, Glorija Sušnik, Marija Rafaela Brankovič, Miha
Sajovic, Lovro Dovžan, Luka
Krnič, Olivija Kukovica, Žiga
Kuralt, Vid Pungerčar in
Dragana Taskova. Na OŠ
Stražišče so bili odlični: Marko Ahačič, Maša Bogataj,
Lara Erzar, Jakob Grašič,
Tina Juratovec, Ema Kafol,
Klara Majer Bukovnik, David
Meglič, Anuška Melinc, Gašper Pogačnik, Alex Radosavljević, Nina Stavrov, Lara
Zaletelj in Hana Zdovc, na
OŠ Orehek: Zala Bizjak,
Nika Šimnovec, Marko Krišelj, Jan Bitežnik, Teodor
Malovrh, Žan Ambrožič, Filip Jerala, Gašper Posedi,
Meta Šipec, Taja Bajželj in
Jera Kržišnik ter na OŠ Predoslje: Jakob Čeferin, Lana
Fojkar, Gal Pečnik, Žan
Luka Pesko, Aljaž Petek,
Neža Strojan Šporar, Loti
Špiler, Nika Zavašnik, Gaber
Avsec, Lana Egart, Eva Fink,
Alja Hudoklin, Lovro Lotrič
in Taja Zelnik.

V srednjih šolah
triinštirideset odličnjakov
Z lepim številom odličnjakov
se lahko pohvalijo tudi v srednjih šolah. Skupaj jih je bilo
43, največ z Gimnazije Kranj:
Katra Bergant, Hana Suchy,
Blaž Erzar, Jan Krajnik, Jaka
Knific, Vid Bregar, Gašper
Lotrič, Klementina Šink,
Luka Štibelj, Pia Urbanc,
Taja Basaj, Vita Kolenko, Izabela Potočnik, Ana Rejc,
Maja Železnikar, Karmen
Jošt, Tinkara Krišelj, Pia Mohorič Tomažin, Tadej Rajgelj, Monika Seliškar, Tara
Česnik, Nuša Dovžan, Dan
Dubokovič, Aleš Globočnik,
Katja Kranjec, Nina Lenaršič,
Špela Škof, Nika Teran in
Natan Vovk. Preostali odličnjaki so iz Šolskega centra
Kranj, in sicer: Miha Dolžan,
Metod Langus in Klemen
Rozman iz Strokovne tehniške gimnazije, Anja Kavčič,
Anđela Marković, Peter Martin Leben, Jaka Maradin in
Tadej Šinkar iz Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole ter Ares Osredkar,
Blaž Peklaj, Blaž Primšar,
Aleš Šlibar, Primož Uranjek
in Matic Vrečko iz Srednje
tehniške šole.

Prejemniki priznanj
Med prejemniki priznanj se
je letos znašlo 119 osnovnošolcev in dijakov. Dobra tretji-

na jih prihaja z Gimnazije
Kranj: Tevž Lotrič, Benjamin
Bajd, Tjaša Sušnik, Jan Krajnik, Žan Žnidar, Janez Peter
Bohinc, Nina Cankar, Monika Rozman, Marcel Malovrh,
Katja Kranjec, Meta Frelih,
Gašper Košir, Job Stopar, Helena Potočnik, Martina Potočnik, Taja Basaj, Gaja Bumbar, Taja Dagarin, Tia Vita
Ćurčić, Andraž Rakovec, Jan
Ajdovec, Jan Klemenc, Ana
Tepina, Ana Koprivnikar, Tadej Rajgelj, Nejc Horvat, Ronja Čeferin, David Golob,
Dan Dubokovič, Juš Lesjak,
Iza Draksler, Gaja Gregorc,
Neža Pogačar, Aleš Globočnik, Erazem Baškovec, Zala
Urh in Mia Krampl. Tudi na
Gimnaziji Franceta Prešerna
so ponosni na prebojnike, to
so: David Čadež, Matej Remic, Lana Rakovec, Silva Verbič, Nika Meško, Alex Cisar,
Nika Križnar in Ana Skumvač. Prejemniki priznanj prihajajo tudi iz Šolskega centra
Kranj, in sicer iz Strokovne
tehniške gimnazije: Aljaž
Medič, Miha Meglič, Jaka Zupan, Blaž Špenko in Kristjan
Komloši, iz Srednje ekonomske, storitvene in gradbene
šole: Vesna Gačnik, Matic Likar, Nevena Stanojić, Peter
Martin Leben, Jaka Maradin,
Uroš Parežanin, Timi Zajc in
Adrian Hirschmann ter iz
Srednje tehniške šole: Luka
Jelovčan, Jakob Žibert, Jure

Abram, Nejc Vozel, Anže Krničar, Petja Furlan, Anej Hervol, Jakob Katrašnik, Maj
Žnidar, Matic Vrečko, Ernest
Eman Babača, Gregor Kalan
in Jan Šaljaj.
Priznanj so se razveselili tudi
mnogi osnovnošolci. Na OŠ
Franceta Prešerna so ga pridobili: Ajda Štempihar, Luka
Gašperlin, Ožbej Markun,
Matej Breskvar, Zara Karabegović in Hana Poljanec, na
OŠ Matije Čopa: Mia Jocić,
Maša Subotič, Neja Prodan
in Lara Stoilov Spasova, na
OŠ Staneta Žagarja: Urban
Zajec, Sara Andrejc, Bina
Habjanič, Matej Sarajlič, Urban Hudovernik, Brina Lukančič, Klara Pelko, Natalie
Zupan Todorović in Neca
Klemenčič, na OŠ Orehek:
Nika Šimnovec, Meta Šipec,
Brina Mohar, Anja Sitar in
Patrik Repar ter na OŠ Predoslje: Gaber Avsec, Lovro
Lotrič, Jan Bukovec, Lan Sajovic, Lana Bodiroža, Tjan
Borovnica, Jaš Zelnik, Neža
Strojan Šporar, Ema Rozman in Bor Zupan. Med prejemniki priznanj so bili še
učenci Glasbene šole Kranj:
Kim Klančar, Val Kveder, Jurij Oštir, Bor Brenkuš Porenta, Žan Gazvoda, Drejc Bohinec, Maj Gorjanc, Ema Hostar, Lovro Krišelj, Jakob
Grašič, Miha Petrevčič, Selena Podgoršek, Jakob Zajec in
Simon Vene.
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Danes je dan za Kaos
Kaos, ki bo teden dni prevladoval v Layerjevi hiši, Stolpu Škrlovec, v bližnji in malo širši okolici kranjskega starega mestnega jedra. In potem bo svoje
razstavne sledi puščal tja do sredine avgusta. Pred začetkom drugega Festivala sodobnega kolaža sva se pogovarjala z njegovo pobudnico in uveljavljeno
kolažistko Marušo Štibelj.

Če je še lanska prva izvedba
Festivala sodobnega kolaža
imela naslov Kaj če … (What
if…) in je idejno pobudnico
Marušo Štibelj in ustvarjalno ekipo Layerjeve hiše
vodila predvsem osnovna
misel, da bi Kranj postal
mesto sodobnega kolaža, je
po njegovi uspešni premieri
letošnje festivalsko vodilo,
zapisano v naslovu Ostanki
(Leftovers). "Pri kolažu gre
pogosto za ponovno uporabo starih fotografij in podob
iz starih revij, gre za recikliranje različnih že odsluže-

gumila, da poslanstvo kolaža v Kranju nadaljuje.
Koncept letošnjega festivala
je sicer podoben kot lani,
bodo pa številni dogodki
tokrat strnjeni v en teden,
ko bodo na sporedu razstave, delavnice umetnikov, ki
bodo gostovali na rezidenci,
na voljo bodo vodeni ogledi
razstav, festivalskemu dogajanju pa so se pridružili tudi
glasbeni dogodki, krajše
filmske projekcije …
Galerija v Stolpu Škrlovec
bo tudi letos največje razstavišče. Na natečaj se je s svojimi deli prijavilo okoli 160
avtorjev, selektorji (Petra

V okviru letošnjega Kaosa se bo predstavilo več
kot sto avtorjev s še enkrat toliko deli.
nih materialov in ne nazadnje tudi umetnosti," naslov
pojasnjuje Štibljeva, ki jo je
lanskoletna izkušnja, ko ji je
na festival uspelo privabiti
veliko število umetnikov
različnih ustvarjalnih pristopov, katerih dela so bila
predstavljena na kvalitetno
zasnovanih razstavah, opo-

Čeh, Sonja Švec Španjol in
Andrej Štular) pa so za razstavo izbrali 49 kolažev.
Drugi razpis, ki so ga pripravili, je bil namenjen kolažu
v tako imenovanih zinih –
majhnih knjižicah, sestavljankah. Pod naslov Gorski
in morski zini sta kuratorja
Urška Alič in Bruno Butorac

Sestavite si svoj lastni kolaž Kaos. / Foto: Igor Kavčič

izbrala 13 avtorjev. "Ker
sama stavim na povezovanje
med avtorji na različnih
umetniških področjih, pri
čemer kolaž rada apliciram
na različne materiale in predmete, bova v sodelovanju z
arhitektko Majo Jenko galerijo Mahlerca opremili s starim obnovljenim pohištvom, ki so ga pripravili v
Fundaicji Vincenca Drakslerja. Kolaž v zinih bo tako
dobil svojo sobo." To razstavo bodo septembra prenesli
še na Reko na Hrvaškem, ki
se pripravlja za Evropsko
prestolnico kulture prihodnje leto – zato tudi povezovanje.
Na še enem razpisu je šlo za
povezovanje vizualne umetnosti in glasbe. Za tako imenovani živi kolaž je bila
izbrana umetnica Tatjana
Kotnik. Na odprtju bo nastopila glasbena skupina Futurski, Kotnikova pa bo ustvarjala kolaž na njihovo glasbo.
Oboji so ta čas v umetniški
rezidenci. Maruša Štibelj je
letos k sodelovanju povabila
deset avtorjev ilustracij v
kolažu, ki se bodo predstavili na stopnišču in balkonu.
V hiši Medprostor bodo na
razstavi Izrezana poezija
dela treh avtorjev, ki povezujejo kolaž in poezijo.
Galerija Layerjeve hiše bo
tokrat gostila dela šestih
rezidenčnih umetnikov, ki
jih je izbrala kuratorka Petra Čeh. Dva izmed njih bosta ustvarjala mural, štirje pa
bodo v skupnem projektu
ustvarili stensko poslikavo
na Mergentalerjevi hiši.
Murala bosta nastajala na
dolgi steni Trainstationa
(Bill Noir) in na zidu na
Poštni ulici 3a, ki se je
nekoč držala Podrtine.
(Susane Blasco). "Uspelo

Maruša, kje je Miha?, fotografija, 2019 / Foto: Igor Kavčič
mi je nagovoriti vrhunsko
špansko umetnico, ki se pri
svojem delu navezuje na
like iz okolja, kjer deluje.
Tako bo na zid nasproti
trgovine Krajček ustvarila
lik igralke Angelce Hlebce,
ki je igrala v več filmih
Franceta Štiglica, katerega
stoto obletnico rojstva beležimo letos. Mural velikega
formata bo naslikala na steno, ki se je nekoč držala
hiše, v kateri se je rodil
France Štiglic," razlaga
sogovornica in dodaja, da
bo na to obletnico vezana
tudi razstava kolažev na
oglasnih tablah pred Mestno knjižnico Kranj. "V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Slovensko
kinoteko in Slovenskim
filmskim arhivom smo pridobili osem originalnih plakatov, ki jih bomo povečane
ponatisnili, osem avtorjev
pa je izdelalo lastne inter-

pretacije na te plakate oziroma filme v tehniki kolaža,"
razlaga Štibljeva, tudi ena
od avtoric, izžrebala pa je
film Dolina miru.
Tu je še razstava v kavarni
Layer, kjer se bo predstavilo
13 izbranih umetnic, ki so
sodelovale v knjigi, v kateri
so sicer zbrana dela petdesetih avtoric, sodobnih
umetnic kolažistk. V kavarni bo razstavljenih tudi
nekaj plakatov s festivalov
kolaža, ki so se v zadnjih
letih razvili po svetu, v ZDA,
Mehki, Rusiji. Eden izmed
plakatov bo tudi s Festivala
likovne umetnosti, ki je bil
leta 2014 v Kranju na temo
asemblaž in kolaž. Poseben
kolaž na tkanini bo na ogled
tudi na Češnjevem vrtu. Pet
povabljenih umetnikov bo v
soboto, nedeljo, torek in
sredo imelo tudi delavnice
kolaža tako za otroke kot
odrasle.

"Veseli me, da se je lanski
festival tako dobro prijel, da
so avtorji iz različnih delov
sveta že jeseni spraševali,
kdaj se lahko prijavijo za
letošnji festival. To pomeni,
da smo že s prvo izvedbo
pridobili prepoznavnost.
Priprave so se zame tako
začele že v začetku leta s
pripravo koncepta festivala,
številnimi kontakti z umetniki z vsega sveta, komuniciranjem z javnostjo," pove
Štibljeva, prepričana, da bo
po dobrem obisku lani,
letos ta še večji: "V prvi vrsti
je festival, ki je strokovno
zasnovan, hkrati pa temelji
tudi na sproščenosti, namenjen prebivalcem Kranja."
Povezovanje različnih umetnosti in njihova predstavna
raznolikost sta dve pomembni polji, na katerih Maruša
Štibelj skupaj s sodelavci iz
Layerjeve hiše gradi letošnji
Kaos. Urejeni Kaos.

Muzika za užitke
Poletje na Pungertu prinaša nova glasbena in likovna doživetja.
Igor Kavčič

Kulturno umetniško društvo Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Igor Kavčič

Medtem ko letošnje poletje
še vedno deluje po sistemu
sonce – dež, toplo – hladno,
na Poletje na Pungertu že
greje duše in boža ušesa.
Prva je oder pod kostanjem
zasedla Maša Cilenšek z
bandom, prejšnji petek je
igrala skupina Flat Hats, ki
je navdušila z nalezljivimi
gipsy swing ritmi in popevkami v swingovski preobleki. Medtem ko bodo do sredine julija na ogled ilustracije Tjaše Rebolj, pa bo danes,
v petek, 28. junija, zvečer
nastopil Jan Kus in Slavo
Rican Assembly. Skupaj s

svojo zasedbo saksofonist
Kranjčan Jan Kus združuje
bogate izkušnje iz newyorške latino jazz glasbene scene s svojimi slovenskimi
koreninami. Člani zasedbe,
ki je do sedaj nastopila na
slovitih newyorških prizoriščih, nas bodo popeljali na
edinstvena glasbena popotovanja: od melanholičnih
prekmurskih balad pa vse
do temperamentnega vzdušja karibskih uličnih "jam
sessionov".
V začetku julija se bomo na
Pungertu ob kvartetu Carniola Artius (5. 7.) spogledovali s klasiko, za njimi pa bo v
goste prišla mlajša, sveža

jazzovska zasedba Kvadriga
(12. 7.), ki je nastala na
pobudo bobnarja Janeza
Sagadina in saksofonistke
Klare Lavriša. V goste prihajajo tudi igrive in glamurozne Jazz Ladies (19. 7.), poskrbljeno pa bo tudi za ljubitelje dixie glasbe, in sicer s
skupino Dixie šok (20. 7.).
Po nastopu dueta Gregor
Ftičar in Maja Bevc (26. 7.),
bo za zaključek nastopil še
duet Sama Hudeta (2. 8.) z
avtorskimi aranžmaji. Naj
dodamo še, da bo 17. julija
odprtje razstave del umetnice Yulie Shmidt, najmlajše
pa ob sobotah vabijo na
ustvarjalnice.
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Mladi Puhart
Igor Kavčič
Spodnje Bitnje – V razstavnem salonu Steklarstva Jugovic je bilo pred dnevi razposajeno in pisano. Tako je
vsako leto ob tem času, ko se
na zaključni razstavi s svojimi izdelki, risbicami in slikami in v najrazličnejših
tehnikah predstavijo mladi
tečajniki Likovne šole Puhart. To šolsko leto je tečaje
obiskovalo 52 otrok in mladine, vključeni pa so bili v
različne skupine, ki ne sovpadajo z njihovo starostjo,
ampak z likovnim znanjem.
Mlajši delajo po programu
male likovne šole in usvajajo
osnove likovnega ustvarjanja, postopoma z leti pa jim

mentor akademski slikar
Zmago Puhar dodaja zahtevnejše naloge in tehnike.
Ker so skupine manjše, se
mentor prilagaja vsakemu
posebej. Tisti, ki razmišljajo
o vpisu v srednje šole ali študijske programe, ki temeljijo na likovnem ustvarjanju,
pa se vključijo v program
študijskega risanja.
Letošnja razstava je trinajsta
po vrsti, zadnja leta pa jo v
Puhartu razdelijo na dva
dela, najprej v juniju razstavi mladina, jeseni pa odrasli.
Odlični gostitelj je družina
Jugovic, saj ob odprtju, ki se
ga poleg otrok in staršev
udeležijo tudi mnogi stari
starši, za mlade umetnike
pripravi tudi pogostitev.

Na skupinsko fotografijo so se ob priljubljenega mentorja Zmaga Puharja in gostiteljico Marijo Jugovic navdušeni
postavili mladi likovni ustvarjalci. / Foto: Igor Kavčič

Likovniki Jasne spet ustvarjali
Likovno srečanje Jasna je dolgoletna stalnica na kranjski likovni sceni. Nekaj likovnikov se vsako leto ob koncu pomladi zbere v enem od čudovitih koščkov Slovenije in tam poišče navdih v okoliških naravnih in arhitekturnih posebnostih
in lepotah. Letošnje srečanje je potekalo doma, na Gorenjskem, saj so ob Bohinjskem jezeru v Ukancu tri dni bivali in
ustvarjali: Ivan Žibert, Vida Soklič, Ivan Prešern - Žan, Ivanka Kraševec Prešern, Tone Kavčič, Franc Bešter ter pobudnik
in vodja srečanja Boleslav Čeru. Dela, nastala na srečanju,
običajno v jeseni predstavijo na več razstavah, najprej na
Gimnaziji Kranj.

 Četrtek, 11. 7., 25. 7., 8. 8. in 22. 8. 2019, 18.00–20.00
	
Maketarske delavnice. Imate doma nesestavljene makete
letal ali ladjic, nikakor pa ne veste, kako bi se lotili dela?
Mogoče je vaš otrok maketo dobil kot darilo? Na delavnici
vam bodo mojstri pokazali, kako lično sestaviti svojo
maketo.
LUK – Medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

»Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja.«
(švedski pregovor)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

Foto: arhiv organizatorja

Obvezne prijave na dogodke na tel. 041 724 134 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Udeleženci letošnjega Likovnega srečanja Jasna

T

NOVOS

Doživeto pričevanje
o medvojnem
in povojnem
komunističnem
nasilju na
Škofjeloškem

www.gorenjskiglas.si

Poučna biografija
klene in bistre 88letne Škofjeločanke,
ki je doživela
medvojno
in povojno
komunistično
nasilje. Njeno
sporočilo je, da se
bomo le z resnico
osvobodili boleče
preteklosti in se kot
narod ozrli v lepšo
prihodnost.

138 strani,
mehka vezava

Avtorica
Meri Bozovičar

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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 Petek, 12. 7. in 2. 8. 2019, 18.00–19.00
Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju
Bruna Gröninga. O pomoči in izcelitvah po duhovni poti
s pomočjo Bruna Gröninga bodo spregovorili člani Kroga
prijateljev Bruna Gröninga.
 Četrtek, 18. 7. in 8. 8. 2019, 17.00–18.30
	
Šiviljska delavnica. Na delavnici sami popravite svoja
oblačila ali si sešijete nova z našimi šivalnimi stroji. Lahko
prinesete tudi svoj stroj. Obvezne prijave.

 Ponedeljek, 1. 7. 2019, do petek, 23. 8. 2019, 8.00–16.00
	
Počitniške aktivnosti za otroke od 6. do 12. leta starosti.
Prijave so zaradi zasedenosti mest že zaprte.

 Četrtek, 18. 7 in 22. 8. 2019, 17.00–18.30
Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno
posredovanju informacij o demenci, medsebojni podpori,
deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco.

 Ponedeljek, 1. 7. 2019, 18.00–20.00
	
Predstavitev metode REIKI. Reiki se izvaja s polaganjem
rok. V vsakem živem bitju kroži univerzalna življenjska
energija. S pomočjo te energije se zdravi telo, um in duha.

 Ponedeljek, 22. 7. in 5. 8. 2019, 18.00–19.30
iVitalis vadba. Vadba deluje na fizični, čustveni in
psihološki ravni. Namenjena je sprostitvi in ohranjanju
zdravja in primerna za vsakogar.

 Torek, 2. 7. 2019, 18.00–19.30
	
Tehnike sproščanja. Že enostavne tehnike sproščanja
omilijo vpliv stresa na naše telo in pozitivno vplivajo na naše
zdravje. Praktično bomo preizkusili, kako sprostiti svoje misli
in telo, in se otresli bremen, ki jih nosimo v sebi.

 Ponedeljek, 29. 7. 2019, 18.00–19.30
Meditacijsko barvanje. Ob glasbi boste barvali slike,
strukture slik so mehke oblike in krogi. Vsaka slika vsebuje
vrisano eno od modrosti življenja.

 Četrtek, 4. 7. 2019, 18.00–20.00
	
Kako se pripraviti na razgovor o zaposlitvi
Dobra priprava na zaposlitev je ključ do uspeha.
S pravo komunikacijo boste samozavestno odgovarjali
na pričakovana vprašanja. Spoznali boste tudi posebnosti
zaposlitve v tujini.
 Petek, 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8. in 30. 8. 2019, 17.00–19.30
Družabni večer – Tarok. Druženje ob igri taroka.
 Petek, 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8. in 30. 8. 2019, 17.30–19.30
Petje ljudskih pesmi. S prepevanjem ljudskih pesmi
ohranjamo ljudsko zapuščino, ki je preveč dragocena,
da bi utonila v pozabo. Vabljeni.
 Ponedeljek, 8. 7. 2019, 18.00–20.00
Sprehod do Bobovških jezer. Bobovška jezera so skupina
treh jezer. Največje na severu je Krokodilnica, južno je
Čukova jama, najmanjše na zahodu je Ledvička. Na območju
jezer so izkopavali glino, leta 1953 pa so našli ostanke
mamuta. Zbirališče je pred Kulturnim domom na Kokrici.
 Sreda, 10. 7., 24. 7., 14. 8. in 28. 8. 2019, 18.00–20.00
	
Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke boste
stopile v stik same s seboj, okrepile svoje notranje
nezavedne in zavedne moči in napredovale v duhovni in
osebni rasti. Vzemite si čas zase.

 Ponedeljek, 5. 8. 2019, 18.00–20.00
	
Pot Jeprškega učitelja. Pot Jeprškega učitelja na desnem
bregu reke Save je poimenovana po noveli Simona Jenka,
ki se je rodil na Podreči. Posvečena je tudi literarni
zgodovinarki Marji Borštnik, ki je tu živela. Slikovito koritasto
sotesko Zarico je reka Sava izdolbla po koncu zadnje ledene
dobe in je globoka tudi do 40 m. Zbirališče pred picerijo
Karantanija na Drulovki.
 Torek, 20. 8. 2019, 18.00–19.30
	
Potopisno predavanje: Avstralija. Čudovite plaže,
raznolika pokrajina, divja notranjost, snežni vrhovi, neznane
starodavne kulture prvotnih prebivalcev, nenavadne živali,
odlična vina in mesta, polna življenja.
 Ponedeljek, 26. 8. 2019, 17.00–18.00
Vesele urice – ŠPANŠČINA. Si želite konverzacijo v španščini
na sproščen in neformalen način? Pridite na konverzacijske
urice ŠPANŠČINE.
 Torek, 27. 8. 2019, 18.00–20.00
Risanje mandal. Poleg ustvarjalnosti risanje mandal
pomeni tudi sproščanje in umirjanje. Delavnica je primerna
za vse generacije, za začetnike in mojstre.
	
Več si lahko preberete na spletni strani
Ljudske univerze Kranj:
https://www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje
s klikom na Program aktivnosti ali Zgibanka Kranj. Vabljeni.
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Šport
Druženje ob športu

Tekli bodo dvanajst ur

Letos je Gimnazija Franceta Prešerna Kranj že tretjič pripravila športno in
družabno srečanje kranjskih gimnazijcev, ki so uživali tudi v druženju.

V Kranju bo prvo julijsko nedeljo potekal Slovenski 12-urni tek, organizatorji
pa pričakujejo okoli sto tekačev in tekačic.

Suzana P. Kovačič

Vilma Stanovnik

Kranj – Dijakinje in dijaki
kranjskih gimnazij – Gimnazije Kranj in Gimnazije
Franceta Prešerna – so se
pred nedavnim na lokaciji
Gimnazije Franceta Prešerna pomerili v nogometu,

košarki in odbojki na mivki.
To je bilo že tretje športno
prijateljsko srečanje kranjskih gimnazij in tudi letošnje druženje je minilo v
lepem vremenu. Srečanje, v
katerem rezultat ni imel primarnega pomena, je kljub
vsemu postreglo z nekaj vro-

Gimnazijci so se pomerili na košarkarskem parketu.

čimi in lepimi akcijami.
Sproščeno vzdušje, podkrepljeno z glasbo, svežim sadjem in osvežilnimi pijačami
ter velikim številom navijačev, je prepričalo, da je
dogodek dobrodošel in ga
bodo naslednje leto zopet
vpisali v koledar.

Kranj – Uvod v tekmovanje
bo v soboto, 6. julija, ko
bodo prve tekačice in tekači
dvignili startne številke za
tako imenovani Slovenski
12-urni tek (Slovenian 12
hour run). Prireditev se bo
nato začela v nedeljo ob 7.
uri zjutraj in bo trajala
natanko dvanajst ur. Zmagal bo tisti, ki bo v tem času
pretekel največ kilometrov.
"Pričakujemo lahko zelo
močno konkurenco, saj je za
oba teka prijavljenih okoli
sto tekačic in tekačev. Tisti,
ki se ne bodo odločili teči 12
ur, bodo lahko tekli na šesturnem teku. Kljub temu da
so prijave že zaključene, jih
bomo lahko še do torka uvrstili na startno listo," pravi
Klemen Boštar, ki v Kranju
naslednjo nedeljo pričakuje
nekaj odlični ultramaratoncev na čelu z Marcom Bonfigliom, na startu pa bo tudi
odlični Poljak Jacek Bedkowski. Prijavljeni so tekmovalke in tekmovalci iz
desetih držav, med našimi
pa bo na startu večina tistih,
ki v tem športu največ veljajo.
»Dvanajsturni tek letos pripravljamo tretjič. Dvakrat je
potekal v okolici Trboj,
tokrat pa smo se odločili, da

Organizator 12-urnega teka Klemen Boštar
ga preselimo v središče Kranja. Tekače čaka 1300 metrov dolg krog. Naš cilj je
namreč, da tek na daljše
proge približamo širši publiki, zato smo se odločili, da
prireditev pripravimo v mestu. Prepričan sem, da bo ob
progi mnogo navijačev, saj
se bo ves čas kaj dogajalo, za
tek pa je prijavljenih tudi
precej domačinov. Hkrati
organizatorji prosimo tiste,
ki živijo v mestu, da v soboto
popoldne umaknejo vozila,
saj bo v nedeljo mesto zasedeno in bodo ceste v središ-

ču mesta zaprte," dodaja
Klemen Boštar, tudi sam
izvrsten ultramaratonec.
"S prireditvijo je veliko dela,
k sreči nam je uspelo dobiti
nekaj sponzorjev na čelu s
podjetjem Iskraemeco ter
Primožem Čebaškom oziroma El restaurante Mexico,"
še pravi Klemen Boštar, ki
vabi vse, ki želite spremljati
športnike in športnice na
ultramaratonski preizkušnji,
da pridete v stari Kranj. Več
o prireditvi lahko izveste na
spletni strani www.slo12run.
si.

Začenjajo v Mariboru
Nogometaši Triglava bodo novo prvoligaško sezono začeli v Mariboru,
kjer se bodo pomerili z državnimi prvaki. Doma najprej z Rudarjem.
Vilma Stanovnik

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

Vroče je bilo tudi na igrišču za odbojko na mivki.

Kranj – Do začetka nove
domače nogometne sezone
je le še dobra dva tedna,
nogometaši Triglava pa so
treninge začeli v ponedeljek,
10. junija. Ekipo bo tudi v
novi sezoni vodil trener
Dejan Dončić.
V članskem moštvu Triglava
se obeta nekaj sprememb,
največja pa bo gotovo v vratih, saj se Darjan Curanovič
seli v črnogorski Petrovac.
"Jedro ekipe sicer ostaja
podobno kot lani, saj imamo
podpisane profesionalne
pogodbe. Se pa še pogovarjamo z novimi okrepitvami," je povedal predsednik
nogometnega Triglava Beno
Fekonja.
Ekipa je odigrala že tudi
prve pripravljalne tekme,
tekmovalna sezona pa se bo
začela 13. julija. V uvodnem
krogu ekipa Triglava odhaja
k prvakom v Maribor. Nato
bodo Kranjčani gostovali še
pri Aluminiju, v tretjem
krogu 27. junija pa se bodo
prvič predstavili domačim
navijačem, ko se bodo
pomerili z Rudarjem iz

Kranjčan Bojan Jokić je izžrebal pare državnega prvenstva
in pokalnega tekmovanja. / Foto: Tina Dokl
Velenja. V vodstvu Triglava
so želeli, da prvo tekmo odigrajo v gosteh, kar je bilo ob
žrebu tudi upoštevano. "Ker
na igrišču saniramo travno
rušo, smo želeli, da gremo
najprej na gostovanje, in
žreb nam je za začetek prinesel gostovanje v Mariboru. Tam je vedno lepo igrati. Za nas bo to tudi izredna
priložnost, saj se po napornih pripravah karte vedno
premešajo in upam, da
bomo mi uspešni v doma-

čem tekmovanju, Mariboru
pa želim, da bi uspešno
startal v evropskem tekmovanju," je žreb komentiral
predsednik Nogometnega
kluba Triglav Beno Fekonja.
Ekipa Triglava je na Brdu,
kjer je za žreb poskrbel
kapetan slovenske reprezentance Kranjčan Bojan Jokić,
dobila tudi prve nasprotnike
za pokalno tekmovanje. Triglav bo za začetek gostoval
pri Brežicah Termah Čatež.
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Ponosen, da je iz Britofa
Maja Bertoncelj
Britof – Slovenski kolesarji
tudi v letošnji sezoni navdušujejo. Tako je bilo tudi na
dirki Po Italiji, na kateri je
prvič kakšen izmed Slovencev oblekel rožnato majico.
Toliko let se je čakalo na to,
potem pa je letos, v 102. izvedbi Gira, to uspelo kar dvema: najprej Primožu Rogliču
(Jumbo - Visma), ki je dirko
končal na tretjem mestu,
nato pa še Gorenjcu Janu Polancu (UAE Emirates). Polanc je bil v rožnatem dva
dni, dirko pa je končal na
skupno 14. mestu. Dosedanjima dvema etapnima

zmagama je dodal nov
uspeh. Po vrnitvi domov so
mu v domačem Britofu pripravili velik sprejem, za kar
so v prvi vrsti zaslužni tamkajšnji gasilci v sodelovanju
s Polančevim dekletom,
družino in prijatelji. "Slutil
sem, da se nekaj pripravlja,
ne pa, da v takšnem obsegu.
To, kar ste pripravili, je res
neverjetno. Ponosen sem,
da sem iz Britofa, in upam,
da bomo še kdaj takole proslavljali."
Junaku iz Britofa so prišli
čestitat sosedje iz naselja
Voge, sokrajani, prijatelji ...
in prav za vsakega si je vzel
čas.

Jubilej Planinskega društva Kranj
Vilma Stanovnik
Kranj – Ob praznovanju
120-letnice Planinskega
društva (PD) Kranj bodo
člani pripravili več prireditev. Prva bo že v petek, 12.
julija, ko bodo pred Bežkovo vilo izobesili zastave ter
postavili panoje. Postavili
bodo tudi razstavo v vitrinah Mestne knjižnice

Kranj, javno objavili program dogajanja do konca
leta, na postojankah (Planinski dom na Kališču,
Kranjska koča na Ledinah,
Planinski dom na Gospincu
– Hotel Rozka) in na sedežu
društva pa bodo od tega dne
na voljo posebni žigi, ki se
bodo zbirali na evidenčnem
kartončku. V Kranju bo na
ogled postavljen časovni

trak v obliki talnih nalepk s
kronološkim prikazom zanimivosti in pomembnejših
dogodkov v 120-letni zgodovini PD Kranj.
V torek, 16. julija, bo organiziran nočni pohod na Jamnik, ki ga planinci ob polni luni pripravljajo skupaj z
Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Praznovanje jubileja se bo nadaljevalo 31.

avgusta, ko bo organiziran
pohod s slepimi osebami
na Triglav, 12. oktobra pa
Mladinski odsek PD Kranj
pripravlja še pohod na Krvavec. Osrednja prireditev
ob 120-letnici društva bo v
četrtek, 28. novembra, praznovanje pa se bo zaključilo
med 29. novembrom in 1.
decembrom, ko so na sporedu Plezalni dnevi Kranja.

Novi T-Cross.

Jan Polanc na sprejemu v domačem Britofu, ob njem levo
povezovalec programa Klemen Bučan / Foto: Gorazd Kavčič

Posebna startna številka za Kranjca
Sv. Jošt nad Kranjem – Letošnji Dan SK Triglav na Sv. Joštu
nad Kranjem, ki so ga v klubu pripravili v sodelovanju z Mestno občino Kranj, je bil poseben. Za veselje so imeli več
razlogov. Kot je pojasnil Sašo Komovec, predsednik UO SK
Triglav, je za njimi nova zelo uspešna sezona, v kateri so že
sedeminštiridesetič postali absolutni državni klubski prvaki
v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Bila pa je to
tudi zelo čustvena sezona. Na finalu v Planici se je kot tekmovalec poslovil Robert Kranjec. Za vse, kar je v svoji dolgi
in uspešni karieri dal skokom in športu nasploh, so se mu
ob tej priložnosti zahvalili. Kranjec ostaja v športu – tudi v
smučarskih skokih. Skrbi za izdelavo skakalnih dresov.

Tako poseben je lahko vsakdanjik.
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za
individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in
kompaktnosti. Skratka, pripravljen je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo.
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in
bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s
katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo.
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style.
Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.
Foto: Primož Pičulin

Spontanost je vedno dober načrt.

Tri startne številke: ena za Roberta Kranjca, ena za v
skakalni dom na Gorenji Savi (v rokah Saša Komovca, v
sredini), ena pa je na Sv. Joštu na ogled vsem
obiskovalcem (sprejel jo je Matjaž Sedej, levo).

V spomin na Vučka
Kranj – Prvo junijsko soboto je potekal že petindvajseti Mednarodni atletski miting Kranj – Memorial Vučko, ki je na
kranjski stadion privabil številne atlete, od najmlajših kategorij do članov. Kot je povedal Tomaž Kukovica, predsednik
Atletskega kluba Triglav Kranj, ki je bil organizator tekmovanja, je to največje tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ne samo
na Gorenjskem. V članski konkurenci je bila z dvema zmagama najbolj prepričljiva Maja Mihalinec (Mass), ki je v teku na
dvesto metrov s časom 23,08 sekunde le za šest stotink zaostala za mednarodno normo za svetovno prvenstvo v Dohi.
Svojih uspehov pa so bili zelo veseli predvsem mladi atleti,
za katere so medalje in nagrade velika spodbuda, da bodo še
naprej vztrajali v kraljici športov.

Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom
sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam.
Vaš digitalni kombinirani instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče
naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej.
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim
situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste
kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200 I www.avtohisavrtac.si
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Zanimivosti
Na kolesu varni tudi ponoči
Vilma Stanovnik
Kranj – Gotovo ste se že kaj
ob mraku peljali z avtomobilom in zadnji hip na cesti
pred seboj zagledali kolesarja. Marsikdo se namreč na
pot s kolesom odpelje podnevi, nato pa ga ujame noč in
se brez ustrezne opreme,
celo brez luči, pelje proti
domu. Če na glavi nima čelade in je hkrati oblečen v temna oblačila, je velika možnost, da ga spregledamo.

Tako kot vsi, ki se podamo na
cesto, tudi kolesarji lahko
sami največ naredijo za svojo
varnost. Poleg tega, da morajo
poznati in upoštevati prometne predpise, je treba budno
spremljati dogajanje v okolici
in predvidevati vedenje ostalih udeležencev v prometu.
Kolesarji morajo biti na cesti čim bolj vidni, kar jim
zagotavljajo sprednje in zadnje luči ter odsevniki.Otroci
do 18. leta pa morajo obvezno nositi tudi zaščitno čela-

do. Njena uporaba je zelo
priporočljiva tudi za ostale
kolesarje. Ker se kolesarjem
marsikdaj zgodi, da jih ujame tema, da vozijo v slabši
svetlobi in so manj vidni, pa
je pred kratkim prišla na
tržišče novost. To pa so prav
posebne čelade z LED-trakovi, ki se s pritiskom na
gumb prižgejo.
Dokazano pa je, da svetleča
rumena barva na čeladi vidnost kolesarjev povečuje
tudi čez dan.

Kolesarsko srečanje
upokojencev
Maša Likosar
Kranj – Zadnji majski petek
je v Kranju potekalo srečanje kolesarjev iz gorenjskih
društev upokojencev, ki ga
je tokrat organiziralo Društvo upokojencev (DU) Kranj.
Vodja kolesarske sekcije pri
DU Kranj Ivan Strupi je
pojasnil, da se je srečanja
udeležilo 152 kolesarjev iz 17
gorenjskih društev upokojencev.
Pred odhodom na 32 kilometrov dolgo progo, ki jih je
iz središča Kranja vodila
preko Šenčurja do Velesovega, nato mimo Visokega in
Britofa nazaj proti Kranju,
jih je pozdravil kranjski

Čelada za varnost in
vidnost
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župan Matjaž Rakovec.
Kolesarji so bili oblečeni v
rumene jopiče z odsevnimi
trakovi in so tako poskrbeli,
da so bili na cesti varni.
Spremljal jih je tudi gasilec
iz Prostovoljnega gasilskega
društva Predoslje, ki bi v primeru nesreče priskočil na
pomoč. Končna postaja je
bila kranjska Vojašnica Petra Petriča, kjer jih je pričakala pogostitev z golažem in
zavitkom. Vsem sodelujočim društvom srečanja so
podelili diplome za udeležbo.
"Kolesarjenje nam pomeni
druženje, rekreacijo in posledično dobro počutje," je še
povedal Ivan Strupi.

Srečanje kolesarjev v Kranju / Foto: Tina Dokl

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO IN JO SPREMENI V PRAVO DOŽIVETJE.

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Že dvanajstič po mamutovi deželi

Kombinirana poraba goriva 8,5–5,7 l/100 km. Emisije CO2 143–192 g/km. Emisijska stopnja Euro6c-Euro6d - Temp. Emisije NOx: 0,0219–0,0278 g/km. Emisije trdnih
delcev 0,0017 g/km. Število delcev (x1011): 0,021. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kokrica pri Kranju – Več kot dvesto pohodnikov, ki so se jim
pridružili tudi učenci podružnične šole na Kokrici, se je v
začetku junija udeležilo dvanajstega Pohoda po mamutovi
deželi, ki ga je ob sodelovanju Zavoda za turizem in kulturo
Kranj že tradicionalno organiziralo Turistično društvo Kokrica. Kot je že običaj, so se lahko podali po štirinajst- ali
sedemkilometrski poti mimo Bobovških jezerc, kjer so leta
1953 pri izkopu gline naleteli na okostje mamuta, po katerem je rekreativna prireditev tudi dobila ime, in po krajinskem parku Udin boršt. Na koncu poti pred supermarketom
Mercator na Kokrici je sledilo družabno srečanje, na katerem so podelili tudi priznanja tistim, ki so se po Mamutovi
poti podali že petkrat in desetkrat.

*Cena velja ob nakupu vozila Nissan Juke 1.6 Visia (nekovinska barva) z akcijo CashPlan, preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke. Velja z Nissan Financiranjem. 7 let
jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob
nakupu novega modela Nissan Juke priznamo 400 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana
na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 6. 2019. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na nissan.si.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

Med potjo po mamutovi deželi so pohodnike čakale tudi
kontrolne točke in okrepčevalnice. / Foto: Primož Pičulin

AVP, Kotnikova ulica 19A, Ljubljana

Tretje mesto za kranjske tabornike
Kranj – Zveza tabornikov občine Kranj je tudi letos sodelovala na natečaju Moja reka 2019. Projekt je na pobudo
Coca-Cole v Sloveniji in s podporo Turistične zveze Slovenije, Slovenske turistične organizacije in društva Morigenos
letos potekal že četrtič. Vsi organizatorji čistilnih akcij so z
dobrimi praksami dokazali svoj prispevek k čistejšemu in
bolj urejenemu okolju. Okolje so razbremenili za več kot 115
ton odpadkov. Med vsemi sodelujočimi je zmagalo Turistično društvo Barje. Športno društvo Naredi nekaj za naravo je
postalo drugi finalist letošnjega natečaja in ambasador projekta za leto 2020. Tretje mesto je osvojila Zveza tabornikov
občine Kranj.
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Društva in klubi
Vedno želijo pomagati

Ponosni so na novi vozili

Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo letos obeležuje sto štirideset
let delovanja. Jubilej so počastili s slavnostno sejo in osrednjo slovesnostjo.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi so proslavili
devetdesetletnico delovanja društva, vrhunec pa sta bila podelitev priznanj
in slovesen prevzem dveh novih vozil.

Maša Likosar
Kranj – Kako uspešna je
bila sto štirideset let dolga
pot Prostovoljnega gasilskega društva Kranj Primskovo, ki trenutno šteje 384
članov, od tega trideset operativnih, dokazujejo ravno
njihove gasilke in gasilci, ki
so si v vseh teh letih delovanja z lastnim trudom zagotovili primerno in sodobno
gasilsko opremo in se leta
2001 lotili tudi izgradnje
novega gasilskega doma, ki
je bil dokončan že naslednje leto.
"Teh sto štirideset let pomeni kar nekaj generacij gasilcev, ki so vztrajali v humanem in požrtvovalnem delu.
Vse generacije pa so imele
pred seboj enak cilj – pomagati ljudem, kadar so pomoči potrebni," je na zaključni
slovesnosti ob praznovanju
visokega jubileja društva dejal predsednik PGD Kranj
Primskovo Aleš Kern. Gasilkam in gasilcem ter njihovim družinam je čestital
tudi minister za obrambo
Karl Erjavec.
"Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kranj Primskovo ste tako kot slovenski
gasilci nasploh pomembno
prispevali k utrjevanju slovenske narodne identitete,
pa tudi aktivno delovali na
naši poti do samostojne in
suverene države. Ste ključni
steber v slovenskem sistemu varstva pred naravnimi

Vilma Stanovnik

Začetki gasilstva na Primskovem segajo v leto 1879, ko so
mestni veljaki ustanovili prostovoljno enoto Požarne
brambe Kranj. / Foto: Tina Dokl
in drugimi nesrečami," je
dejal Erjavec.
Za visok jubilej se je PGD
Kranj Primskovo s pomočjo
zlatega donatorja podjetja
Gratel obdaril z novim gasilskim vozilom, ki ga je božjemu varstvu predal domači
župnik Franc Godec, ključe
vozila pa je prevzel voznik
Robert Golc.
Ob tej priložnosti so posameznikom in ustanovam, ki
jim nesebično pomagajo,
podelili tudi zahvale in priznanja. Prejeli so jih njihov
najstarejši član Marjan Černivec, za pogum in humanitarno delo sta ga prejela Matic Novak in Robert Golc, za

podporo in pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila
pa podjetje Gratel. Gasilska
zveza Mestne občine Kranj
je podelila deset priznanj
gasilske zveze tretje stopnje,
štiri priznanja druge stopnje
in eno priznanje prve stopnje, prejel ga je Franc Zupan. Podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože
Derling je PGD Kranj Primskovo za 140 let delovanja
podelil zlato plaketo, Robertu Pelku gasilsko plemenico
prve stopnje, Gregorju Veharju gasilsko odlikovanje
prve stopnje in Janku Zupanu odlikovanje za posebne
zasluge.

so pripravljeni pomagati v
vsakem trenutku. Postali
smo kot velika družina. Veliko se posvečamo tudi
mladini," je še dodal Andrej Langus, ki je zadovoljen tudi, da jim je uspelo
dokupiti zemljišče ob gasilskem domu in tam uredili
vadbišče. Prav tako se je
zahvalil številnim, ki so prispevali k novim pridobitvam in tudi delu v društvu.
Največja pridobitev društva
v zadnjem času sta dve novi
vozili, orodno vozilo GV-1
in vozilo za prevoz moštva
GVM-1.
Zbrane so nagovorili tudi
predsednik Gasilske zveze
Mestne občine Kranj in pod-

predsednik Gasilske zveze
Slovenije Jože Derlink, poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in član poveljstva
Gasilske zveze Slovenije Tomaž Vilfan in Viljem Tomat.
Priznanji Gasilske zveze
druge stopnje sta dobili Valentina Močnik in Klavdija
Šimnovec, priznanje prve
stopnje pa Rok Trilar. Društvena priznanja so prejeli
Stane Porenta, ki je napisal
kroniko društva, ter Marija
Porenta in Marko Šimnovec, ki sta tudi botra novih
dveh vozil. Da jim bosta dobro služili, je ob blagoslovu
gasilcem zaželel domači župnik Ciril Plešec.

MERCATOR OŠ VODICE PODARIL 1.000 EVROV

Slovenska
popevka

prihajajo tekmovalci, prejme Mercatorjevo donacijo. So pa vsi
tekmovalci v oddaji Mali šef Slovenije po svoje zmagovalci, saj so
pokazali izjemno voljo, pogum, zagnanost in spretnost, pa tudi
sodelovanje in tovarištvo, s čimer so si prislužili simpatije gledalcev
in podporo sošolcev, poleg pa tega pa še dobrodošlo donacijo
www.mercator.si

za svoje šole. Vsem iskreno čestitamo!

Kuhanje kot življenjski izziv

OGLASNO SPOROČILO

v objemu
gora

Skoraj gotovo ste spremljali oddajo Mali šef Slovenije in se čudili,
kaj vse znajo skuhati ti osnovnošolci. Tekmovalni pari so se zelo
potrudili in dali vse od sebe, zmagovalni par pa je svoji šoli prikuhal 10.000 evrov. Vendar tudi vse ostale šole, iz katerih so bili tekmovalci, prejmejo Mercatorjeve donacije. Prve tri je določila žirija,

Nuša Derenda,
Maja Berce,
Andraž Gartner,

višino donacij za druge šole pa so določili glasovi javnosti.

Vsi so zmagovalci
Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, Selca

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30

Novi vozili je ob sobotni slovesnosti blagoslovil domači
župnik Ciril Plešec. / Foto: Primož Pičulin

Mali šef Slovenije

Poletna noč na Soriški planini

Orkester Amadeo,
dirigent Tilen Draksler

Breg ob Savi – Praznovanje
jubileja društva se je sredi
junija začelo s slavnostno
sejo, vrhunec pa je bila minulo soboto slovesnost s
prevzemom dveh novih vozil. Ker je vreme ponagajalo,
je bil program praznovanja
malce okrnjen, vseeno pa je
gasilcem uspelo pripraviti
prireditev, kakršna se za visok jubilej spodobi. Prav
tako so izdali kroniko društva.
"Pred devetdesetimi leti so
se tukajšnji krajani odločili, da ustanovijo to čudovito
društvo, društvo, ki ima
samo eno poslanstvo. To pa
je, da člani v težkih trenutkih pomagajo vsem krajanom. Že devet desetletij se
to poslanstvo dobrih ljudi
ohranja in razvija," je povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Breg ob Savi Andrej Langus, ki je tako kot ostali člani ponosen, da imajo urejen dom. "Kot so se naši
predhodniki trudili, da so
zgradili ta dom, in ga nasledniki obnavljali po potrebi društva, se tudi današnji člani in krajni trudimo,
da gasilski dom ostaja ponos vseh nas," je tudi povedal predsednik Langus, ki
je to funkcijo prevzel leta
2013. "Biti na čelu takšnega
društva mi ni težko, saj me
obkrožajo dobri ljudje, ki

Ela in Zala sta za svojo šolo, OŠ Vodice, prikuhali Mercatorjevo
donacijo v višini 1000 evrov. Mercatorjev sklad za donacije šolam
znaša kar 30.000 EUR in tako vseh osem osnovnih šol, od koder

V Mercatorju se zavedajo pomena zgodnjega učenja o zdravem
življenjskem slogu in uravnoteženi prehrani. Predvsem pa se otroci
med kuhanjem učijo številnih veščin, razvijajo kreativnost in si krepijo samozavest, zato je kuhanje lahko več kot samo način priprave
hrane, je šola za življenje. Zato je Mercator podprl zabaven format
kuharske oddaje, v kateri lahko otroci pokažejo svoje znanje,
predstavijo sebe, svoj kraj in šolo in se s kuhanjem potegujejo za
donacijo šoli. Na razpis za sodelovanje v oddaji se je prijavilo skoraj
500 otrok iz več kot 200 osnovnih šol iz različnih krajev po Sloveniji. Skoraj 400 otrok se je udeležilo avdicij, tekmovalce v oddaji pa
je izbrala produkcijska ekipa glede na njihovo kuharsko znanje,
komunikacijo in sproščenost. Za dobro počutje otrok v oddaji so
skrbeli tako produkcijska ekipa kot tudi žiranti Mojca Trnovec, Uroš
Štefelin in Jorg Zupan ter voditelj Sašo Stare. Ob gledanju oddaje
Mali šef Slovenije smo tako ugotovili, da so tudi naši otroci izvrstni
kuharji in da iz te mladine še nekaj bo.
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kranjske novice
Po osvežitev
tudi v bazene
Kranj – Ob zadnjih vročih
dneh si večina želimo vsaj
malce ohladitve, to pa nam
tudi letos ponuja kranjsko
letno kopališče, ki je odprto
od prejšnjega četrtka. Voda

Bazeni so pred sezono deležni vzdrževalnih del in manjših popravil. Za obiskovalce
bazena pripravljamo različne
animacije, ki so večinoma
namenjene otrokom in mladini. Ob torkih in četrtkih
zvečer se bo nadaljeval pro-

"Večjih novosti letos na kopališču ni. Bazeni so
pred sezono deležni vzdrževalnih del in manjših
popravil. Za obiskovalce bazena pripravljamo
različne animacije, ki so večinoma namenjene
otrokom in mladini. Ob torkih in četrtkih zvečer
se bo nadaljeval program vodenega
rekreativnega plavanja, ki je namenjen
odraslim," pravi vodja športnih programov na
Zavodu za šport Kranj Matija Bežek.
v bazenu ima prijetnih 27
stopinj Celzija, dobro pa je
poskrbljeno tudi za osvežilne pijače, ponudbo sladoleda in vsega, kar potrebujete
za prijetne urice ob vodi.
Na kopališče je moč oditi vsak
dan med 9. in 22. uro, le v
primeru dežja ali nižjih temperatur zraka se obratovalni
čas lahko spremeni. "Večjih
novosti letos na kopališču ni.

gram vodenega rekreativnega
plavanja, ki je namenjen
odraslim, " pravi vodja športnih programov na Zavodu za
šport Kranj Matija Bežek.
Počitniške animacije v velikem bazenu potekajo ob
ponedeljkih, sredah in petkih, v malem pa ob torkih in
nedeljah, vse dni med 16. in
18. uro. Program je prilagojen
številu in starosti otrok,

namenjen pa je mladim do
petnajstega leta starosti. V
velikem bazenu bo moč z
žogo hoditi po vodi, se zabavati s t. i. airtrackom in trampolinom, v malem pa s preprogo na vodi.
Vodeno rekreativno plavanje poteka ob torkih in četrtkih med 21. in 22. uro. Vadba pod vodstvom trenerja je
brezplačna, potreben je le
nakup vstopnice za bazen.
Vadba je razporejena glede
na znanje plavanja.
Dnevna vstopnica za odrasle
stane pet evrov, za otroke, študente in upokojence pa tri
evre. Kupiti je moč tudi družinske, popoldanske in večerne vstopnice, prav tako pa
tudi vstopnice za več obiskov
in sezonske vstopnice. Za
otroke do treh let je vstop
brezplačen. "Cene so letos
glede na lani ostale nespremenjene. Tudi letos so, še do
konca junija, na voljo sezonske vstopnice po akcijskih
cenah," tudi pravi Matija
Bežek in dodaja, da bo letno
kopališče odprto do konca
avgusta. Zaprto bo le 30.
avgusta, ko znova pripravljajo
slovenski finale Mestnih iger.

Letošnja kopalna sezona na kranjskem letnem kopališču se je začela prejšnji četrtek.

Prijetne temperature vode te dni vabijo kopalce, med katerimi je veliko tudi rednih
obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl

Z zaščito ušes brezskrbno v poletje

Oglasno sporočilo / Slušni aparati - Widex, d.o.o., Resljeva cesta 32, Ljubljana

Če imate občutljiva ušesa,
potem veste, da ni priporočljivo,
da pride voda v ušesa. Pri poletnih aktivnostih pa se je temu
težko izogniti, še zlasti otrokom
je težko dopovedati, zakaj ne
smejo skakati v vodo in se potapljati. Vsem, ki vas pestijo pogosta vnetja ušes ali druge težave,
priporočajo po meri narejene
čepke za ušesa.
Komu so čepki namenjeni?
Čepke priporočajo v primerih,
ko bi vdor vode v sluhovod
lahko predstavljal težavo oz.
posledično vnetja – na primer
pri otrocih, ki imajo v bobnič
vstavljene tympanalne cevke.
Čepki so zelo primerni za vse, ki
jim po plavanju ne steče voda
iz ušes, kasneje pa se to kaže v
obliki bolečin in vnetij. Priporočajo jih tudi vsem, ki so zelo
veliko v vodi – tako da so koža,

sluhovod in bobnič neprestano
mokri in posledično tudi bolj
dovzetni za vnetja ali poškodbe – v teh primerih so čepi
zgolj preventiva.
Čepki pa imajo še eno odlično
lastnost, in sicer ščitijo pred
hrupom. Poleti se veliko ljudi
odloči, da čepke vzame s seboj
na dopust. Če vas moti na primer hrup v kampu ali pa imate
hotelsko sobo na živahni ulici,
vi pa ne morete spati, potem
so čepki idealna rešitev. Pa ne
samo na dopustu – odlično se
obnesejo tudi če ob vas nekdo
zelo močno smrči. Čepki so primerni za otroke in odrasle, po
meri pa vam jih izdelajo v Widexovem slušnem centru v Kranju
(v novem prizidku ZD Kranj v
prvem nadstropju).
Kako pa poleti s slušnimi aparati?
Če ste uporabnik slušnih aparatov, potem si preberite nekaj
nasvetov, ki vam bodo poleti
koristili, da bodo vaši aparati
brezhibno delovali.
Poleti se vsi potimo. Nekateri
imajo intenzivnejši znoj, ki lahko agresivno vpliva na slušni
aparat. Če se zelo močno potite,
slušni aparat nekajkrat dnevno vzemite iz ušesa in ga malo
obrišite (če imate vušesni slušni

Nagrajenci nagradne križanke Besnica 2019, objavljene v časopisu
Kranjske novice v petek, 31. maja 2019, z geslom SLAP ŠUM V ZGOR
NJI BESNICI, so: 1. nagrado, bon v vrednosti 15 EUR parketarstva Triler,
prejme Marija Zupanc iz Kranja, 2. nagrado, bon v vrednosti 10 EUR
parketarstva Triler, prejme Jože Oblak iz Bohinja in 3. nagrado, bon v
vrednosti 5 EUR parketarstva Triler, prejme Nevenka Jenko Omejec iz
Selc. Nagrajencem iskreno čestitamo.

T
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aparat). Če imate zaušesni aparat, večkrat prepihajte cevko s
pumpico. Ponoči aparate hranite skupaj s tabletami za sušenje.
Za dodatno sušenje strokovnjaki priporočajo sušilno napravo.
Na voljo so majhne, priročne
in primerne za potovanja, saj
se polnijo z USB-polnilcem. V
tem primeru slušni aparat lahko učinkovito posušite v nekaj
urah ali pa čez noč.
Kaj storiti, če slušni aparat pride v stik z vodo?
Velikokrat malo zmočen slušni aparat ni težava, ko se voda
osuši – če gre za sladko vodo.
Če pa je zmočen s slano vodo
ali močno preznojen, svetujemo dodatno čiščenje aparata –
poleg običajnega letnega čišče-

nja. Priporočamo, da se oglasite
se v slušnem centru.
Ne pozabite na baterije!
Na morju ali na bazenu slušni
aparat vedno spravite v za to
namenjeno škatlico. Aparata ne
zavijajte v brisačo in ne odlagajte
na ležalnik kar tako brez škatlice.
Previdno tudi pri nanašanju kreme za sončenje, da ne poškodujete zvočnika ali mikrofona.
Pred dopustom si tudi priskrbite
zadostno zalogo baterij, da sredi dopusta ne ostanete brez.
Baterije hranite na primernem
mestu in jih zavarujte pred vročino. Sicer pa naj velja: dopust
izkoristite za počitek in polnjenje svojih baterij. Te so prav tako
pomembne kot baterije slušnih
aparatov ali pa še bolj!

www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik
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Kranjsko letno kopališče je odprto od prejšnjega tedna, priložnost za
ohladitev v zunanjih bazenih pa bo do konca avgusta. Tudi letos ob
rekreaciji ponujajo veliko možnosti za vodene animacije ter zabavne igre za
otroke in mladino. Konec avgusta znova finale Mestnih iger.

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

Knjiga opisuje
zapleteno življenjsko
zgodbo našega
“zdomca” od skromne
naklanske hišice do
mogočnih kremeljskih
palač in ga obenem
uvršča v takratni čas
in življenjski prostor.
Dr. med. Jurij Kurillo
je delo zasnoval in
prispeval poglavja o
zgodovini evropske
medicine, o Gregorju
Voglarju, o
“terapevtskem”
postopku puščanja
krvi ter o usodnih
valovih kuge.
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