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Kranj prvi v državi
Telekomunikacijska družba T-2 bo v mestni občini Kranj kot prvi v Sloveniji vzpostavila digitalno 
platformo za pametna mesta. V nekaj mesecih bo izbran tudi izvajalec mestne kartice.

Kranj – S podpisom pogodbe 
s telekomunikacijskim pod-
jetjem T-2 sredi junija je 
Mestna občina Kranj (MOK) 
postala prva v državi, ki uva-
ja digitalno platformo v naj-
širšem obsegu. Podobne di-
gitalne rešitve za gradnjo 
inovativnega in pametnega 
mesta do leta 2030, kar ima 
MOK zapisano v svoji traj-
nostni urbani strategiji, že 
uvajajo in uporabljajo velika 
mesta, kot so Barcelona, Du-
naj in Montreal, je po podpi-
su triletne pogodbe v vre-
dnosti skoraj pol milijona 
evrov poudaril župan Matjaž 
Rakovec.
MOK je manjšo digitalno 
platformo skupaj z lokalni-
mi partnerji že preizkusila v 
pilotnem projektu Pametno 
naselje Mlaka, v katerem so 
merili in prikazovali realne 
podatke o prometu, hrupu, 
onesnaženosti zraka in pora-
bi električne energije. Ker se 
je projekt izkazal za uspe-
šnega, ga zdaj širijo na celo-
tno mesto. Prav tako bodo 
pilotni projekt integrirali v 
novo digitalno platformo.
"Naša pot je jasna: Kranj bi 
radi postavili na mesto vodil-
nih pametnih mest v Slove-
niji," je povedal župan in 
spomnil, da platformo uva-
jajo v trenutku, ko je Evrop-
ska komisija izbrala Kranj v 
misijo 100 podnebno nev-

tralnih in pametnih mest do 
leta 2030. "To nas zavezuje 
k zniževanju izpustov oglji-
kovega dioksida, povečanju 
mobilnosti, varčnim gra-
dnjam, uvajanju zelenih po-
vršin. Vse te elemente bomo 
zbirali in jih analizirali, da bi 
se čim bolj približali cilju 
Evropske komisije in ohra-
nili naše mesto zdravo in ka-
kovostno za bivanje, delo in 
obisk. V prihodnjih mesecih 
bomo sklenili tudi pogodbo 
za izvajalca mestne kartice, 
ki se bo povezovala z digital-
no platformo," je še razkril.
Jure Valjavec, predsednik 
poslovodstva družbe T-2, ki 

je bila med petimi ponudni-
ki izbrana na javnem razpi-
su, je dejal, da je platforma 
T-2 za vzpostavitev pame-
tnega mesta plod slovenske-
ga znanja in je trenutno ena 
najboljših rešitev na svetov-
ni ravni: "Je enostavna, upo-
rabniku prilagojena in prija-
zna, kar je prvi pogoj za 
dobro uporabniško izku-
šnjo." Uporaba platforme 
T-2 bo občanom izboljšala 
kvaliteto življenja in infor-
miranost, občini pa omogo-
čila učinkovitejše poslova-
nje, boljšo komunikacijo z 
občani, predvsem pa prepo-
znavanje potreb občanov in 

obiskovalcev mesta, je dodal 
in izrazil prepričanje, da bo 
vzpostavitev njihove platfor-
me v MOK eden od vzorčnih 
modelov na področju delova-
nja pametnih mest v Slove-
niji in širše.
Gašper Žerovnik, vodja od-
delka za digitalne transfor-
macije v T-2, je pojasnil, da 
bo platforma povezala že ob-
stoječe rešitve, aplikacije v 
Kranju na enem mestu in 
jih tako ustvarila lahko do-
stopne za uporabnike, obči-
ni pa omogočila lažji pregled 
nad vsem. "Pričakujem, da 
bodo prve storitve na voljo v 
pol leta," je napovedal.

Simon Šubic

Na Mestni občini Kranj so družbo T-2 za izvajalca vzpostavitve digitalne platforme izbrali 
po petih krogih pogajanj. / Foto: Tina Dokl

Proč z invazivkami
Invazivne tujerodne rastline so z občinskih 
zemljišč odstranjevali prejšnji konec tedna.

Kranj – Okoli sto prostovolj-
cev se je minuli petek in so-
boto odzvalo povabilu Me-
stne občine Kranj in kranjske 
enote zavoda za varstvo nara-
ve k odstranjevanju invaziv-
nih tujerodnih rastlinskih 
vrst (ITV) na desetih lokaci-
jah občinskih zemljišč. "ITV 
izpodrivajo domorodne ra-
stline, kar lahko privede do 
velikih sprememb v ekosiste-
mu, v krajini in lahko se zgo-
di, da počasi izgubimo našo 
bogato biotsko pestrost. Pov-
zročajo pa tudi veliko gospo-

darsko škodo, saj onemogo-
čajo pomlajevanje gozdov," 
je o pomenu prve akcije Oči-
stimo Kranj invazivk poveda-
la Sonja Rozman, vodja 
kranjske enote zavoda za var-
stvo narave.
Kranjski župan Matjaž Rako-
vec, ki se je tudi sam lotil či-
ščenja, je poudaril, da gre pri 
odstranjevanju ITV za dolgo-
trajen proces, zato bo tovr-
stna akcija postala tradicio-
nalna. Skupaj z Rozmanovo 
pa je pozval lastnike zaseb-
nih zemljišč, naj se tudi sami 
lotijo odstranjevanja inva-
zivk.

Simon Šubic

Odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin na občinskih 
zemljiščih se je lotilo okoli sto prostovoljcev. / Foto: Tina Dokl

OBČINSKE NOVICE

Prijazna prostovoljcem

Mestna občina Kranj je vno-
vič prejela naziv prostovolj-
stvu prijazna občina in tudi 
posebno priznanje za večle-
tno spodbujanje prostovolj-
stva.
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Dogovor o sanaciji v 
Lazah

Mestna občina Kranj in mi-
nistrstvo za okolje sta se do-
govorila o sodelovanju pri 
sanaciji starega odlagališča 
nad Industrijsko cono Laze.
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ŠPORT

Vaterpolisti naslov 
vrnili v Kranj

Vaterpolisti AVK Triglav 
Kranj so osemnajstič postali 
državni prvaki – znova po 
štirih letih.
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ZADNJA

Matej spet doniral

Matej Mohorič je otrokom s 
cerebralno paralizo in mišič-
nim obolenjem podaril njim 
prilagojena sobna kolesa.
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Smo v službi 
občanov

"Moja maksima je, da je 
sleherni uslužbenec uprave v 
službi vseh prebivalcev 
občine," pravi Bojan 
Veselinovič, novi direktor 
kranjske mestne uprave.
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Tekmujejo v 
Dubaju

Ekipa treh učencev z 
Osnovne šole Orehek Kranj 
se je uvrstila na svetovno 
tekmovanje World Scholar's 
Cup, ki v teh dneh poteka v 
Dubaju.

stran 15

Časopis za Mestno občino Kranj, Junij 2022, številka 6

Kranjske novice Časopis izhaja mesečno www.kranj.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak www.gorenjskiglas.si

kranjske novice

Mineva 31 let, odkar smo v Sloveniji slovesno 

razglasili samostojnost. Občankam in občanom 

voščimo ob obletnici tega najbolj pomembnega 

dejanja v zgodovini našega naroda, ko smo

 dobili svojo lastno državo.

 

Bodimo povezani in sodelovalni, 

delujmo državotvorno in obenem evropsko.

Matjaž Rakovec,

župan
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Kranj – V Mestni občini 
Kranj vabijo vse občane, sta-
rejše od 16 let, naj se vključi-
jo in podajo predloge za iz-
vedbo projektov v okviru 
participativnega proračuna 
za leto 2023. Čas za oddajo 
projektnih predlogov je 
samo še do 15. julija. V pre-
teklih dneh so za lažje sode-
lovanje organizirali tudi pro-
jektne pisarne in delavnice, 
videoposnetek ene od teh je 
v pomoč zainteresiranim ob-
javljen na spletni strani 
https://predlagaj.kranj.si/.
Na omenjeni spletni strani 
je poleg informacij in napot-
kov, kako se vključiti v nov 
nabor projektov participativ-
nega proračuna, odprt tudi 
obrazec za oddajo predlo-
gov. Zbiranje teh se je zače-
lo 1. junija 2022 in bo trajalo 
predvidoma do 15. julija le-
tos. Če bo rok še nekoliko 
podaljšan, bodo obveščali na 

spletni strani https://predla-
gaj.kranj.si/.
Najmanj tri tedne časa je to-
rej še, da Kranjčani, starejši 
od 16 let in s stalnim prebi-
vališčem v mestni občini 
Kranj, razmislijo o potreb-
nih manjših investicijah v 
njihovem kraju, zberejo po-
datke in oddajo svoj predlog. 
Lahko izpolnijo spletni obra-

zec na predlagaj.kranj.si, 
predlog lahko oddajo po e-
-pošti krpredlagaj@kranj.si 
ali izpolnjeni obrazec pošlje-
jo po klasični pošti na naslov 
Mestna občina Kranj (Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj) s 
pripisom »Za participativni 
proračun (ne odpiraj)« ozi-
roma ga oddajo osebno v 
glavni pisarni MOK (Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj) v času 
uradnih ur.
Nato bo komisija preverila, 
ali so oddani predlogi izve-
dljivi, skladni z zakonodajo, 
v pristojnosti občine, finanč-
no ovrednoteni med 2.500 
in 24.000 evri z DDV-jem 
in ali ustrezajo drugim pred-
pisanim pogojem. Med 29. 
septembrom in 9. oktobrom 
2022 pa bo potekalo glasova-
nje na spletu ali osebno (5. 
in 6. oktobra) za tiste predlo-
ge, ki bodo dobili zeleno luč 
komisije.
V tem času je v fazi priprave 
za izvedbo večina projektov 

v okviru participativnega 
proračuna za leto 2022, ki 
so na glasovanju prejeli naj-
več glasov. Prve konkretne 
stvari na terenu bodo vidne 
predvidoma julija, občani pa 
bodo lahko novice o uspešno 
zaključenih projektnih pre-
dlogih spremljali na sple-
tnih kanalih Mestne občine 
Kranj.

Jana Zupančič Grašič

Kranj – Vodenje mestne 
uprave Mestne občine Kranj 
(MOK) je 13. junija prevzel 
Bojan Veselinovič. Tržičan 
je bil zadnjih dvanajst let di-
rektor Slovenske tiskovne 
agencije (STA), pred tem pa 
se je ukvarjal z novinar-
stvom. Med drugim je bil 
pred osamosvojitvijo beo-
grajski dopisnik takratnega 
Radia Ljubljana. Kasneje je 
vodil notranje in gospodar-
sko uredništvo Radia Slove-
nija in bil odgovorni urednik 
informativnega programa 
Radia Slovenija, pred odho-
dom na STA leta 2009 pa je 
bil urednik notranje politike 
v časniku Dnevnik.

Poznamo vas kot novinarja, 
urednika, nazadnje direk-
torja STA. Kaj vam še zapol-
njuje življenje?
Res je, moja celotna profesi-
onalna pot je bila povezana z 
novinarstvom, zadnjih dva-
najst let pa sem bil direktor 
STA. Sicer pa sem oče dveh 
odraslih otrok, oba sinova 
končujeta doktorski študij, 
eden v tujini, drugi v Lju-
bljani. V prostem času se 
ukvarjam z veliko hobiji, a 
me žal zdaj že pet mesecev 
omejuje poškodba noge.

S prevzemom vodenja me-
stne uprave ste skočili v 
nove, nemedijske vode. Za-
kaj ste se odločili za ta ko-
rak?
Ne glede na to, da sem bil 
dobršen del poklicne poti v 
novinarstvu, bodisi kot novi-
nar ali urednik, gre vendarle 
za relativno mehek prehod 
iz dveh razlogov. Prvi je, ker 
se zadnjih dvanajst let nepo-
sredno z novinarskimi vse-
binami nisem ukvarjal, am-
pak z urejanjem vsega 
potrebnega za nemoteno de-
lovanje STA v vlogi direktor-
ja. Glede na to, da je STA 
neke vrste hibrid med go-
spodarsko družbo in javnim 
medijem v lasti države, mi 
bo tisto, kar zadeva vodenje 
in tudi zakonitosti delovanja 
podjetja iz javne sfere, po-
magalo pri tem, s čimer se 
bom ukvarjal na Mestni ob-
čini Kranj.

Pogovarjava se četrti dan po 
prevzemu vodenja mestne 
uprave: koliko ste se v tem 
času že seznanili s sodelav-
ci, z novim delovnim oko-
ljem?
Na vsak način je prvi vtis 
precej optimističen, saj gre 
za zelo strokovno usposo-
bljeno ekipo, kar lahko re-
čem za vse vodje uradov, 
sektorjev in oddelkov v okvi-
ru mestne uprave. Dobršen 
del zaposlenih sem spoznal, 
je pa seveda to spoznavanje 
za prišleka kar naporno, ker 

gre za precej novih stvari, 
vezanih na delovanje lokalne 
skupnosti, in veliko novih 
obrazov, s katerimi se pred 
tem še nisem srečal.

Ste si že postavili prioritete 
dela mestne uprave pod va-
šim vodstvom?
Moja usmeritev nikoli ni 
bila prekucništvo, vedno 
sem si vzel čas za opazova-
nje razmer, za seznanjanje s 
problematiko. Sploh pa se 
mi zdi, da v taki formi, kot je 
Mestna občina Kranj, ki ima 
veliko pokazati, ni razlogov 
za to, da bi se zdaj na vrat na 
nos lotevali kakršnihkoli re-
volucionarnih prijemov, da 
bi se brezglavo odrekli že 
utečenim stvarem. Definitiv-
no je potrditev, da je kranj-
ska občina na pravi poti, tudi 
odločitev Evropske komisije, 
da Kranj uvrsti v misijo sto-
tih podnebno nevtralnih in 
pametnih mest do leta 2030. 
To morda zveni malo futuri-
stično, a niti približno ni 
tako. To je nekaj, čemur se 
ne moremo izogniti. Svet je 
po februarju letos, ko se je 
začela nesrečna zgodba z 
Ukrajino, povsem drugačen. 
To se bo videlo na številnih 
ravneh življenja vseh nas, 
Evropejcev. Tako da je po 
moji oceni vzpostavitev digi-
talne platforme, ki so jo v 
Kranju predstavili pred dne-
vi, dobra osnova za vse, kar 
se bo v prihodnje dogajalo, 
in da prihaja ob pravem 
času.

Kot ste omenili, je cilj Kra-
nja postati podnebno nev-
tralno in pametno mesto do 
leta 2030, za kar bodo po-
trebna tudi velika finančna 
vlaganja. Evropska sredstva, 
kot napovedujejo, bodo na 
voljo, a uspešno pridobiva-
nje bo zelo odvisno tudi od 
dela mestne uprave, ki je za-
dolžen za pripravo vlog, pro-
jektov … Ali bodo zato po-
trebne kakšne kadrovske 
okrepitve v tej smeri?

Kot ste pravilno ugotovili, se 
je Kranj znašel med stotimi 
evropskimi občinami, ki 
bodo lahko deležne velike 
količine evropskih sredstev 
za dosego cilja trajnostnega 
in pametnega mesta. Ob 
tem, ko je vsaka občina ob 
omejenih proračunskih vi-
rih primorana iskati tudi al-
ternativne finančne vire, je 
to nedvomno velika prilo-
žnost za MOK. Na vsak na-
čin bo nujno, da bo vsak od 
zaposlenih v mestni upravi 
ponotranjil zavedanje, da se 
tej začrtani poti ne bomo 
mogli izogniti. Samo na ta 
način bodo Kranjčani od te 
evropske misije tudi imeli 
koristi. Seveda pa bo treba 
pokazati rezultate našega 
dela, da bodo to zgodbo po-
notranjili tudi vsi ljudje. To 
je dejstvo.

Zlasti starejše občane skrbi, 
da bo zaradi pospešene digi-
talizacije odnos občan – me-
stna uprava postal neose-
ben, da se bosta odtujila. 
Kako preprečiti tak scenarij?
Bojazen je odveč. Uporaba 
že omenjene digitalne plat-
forme bo enostavna, po dru-
gi strani pa bodo za tiste 
skupine občanov, ki ne upo-
rabljajo digitalnih komuni-
kacijskih poti, še vedno osta-
le druge komunikacijske 
možnosti. Moja maksima je, 
da je sleherni uslužbenec 
mestne uprave v službi pre-
bivalcev MOK. Sam bom go-
jil odprt odnos do vseh vodij 
služb posameznih oddelkov, 
uradov in do vseh zaposle-
nih v mestni upravi. In pri-
čakujem enak pristop tudi v 
obratni smeri. To je prvi po-
goj za to, da se ustvari dobra 
komunikacija tudi z občani.

Če se še malo dotakneva za-
dnjega obdobja vašega vode-
nja STA, ko je nastal pro-
blem nefinanciranja javne 
službe, ki jo opravlja. Zaradi 
tega ste bili zelo kritični do 
takrat vladajoče politične 

opcije, ki je v kranjskem 
mestnem svetu kar močno 
zastopana. Kako si predsta-
vljate sodelovanje z njo, saj 
na delo mestne uprave pre-
cej vplivajo tudi odločitve 
mestnega sveta?
Vedno bom kritičen do ne-
spoštovanja veljavnih pred-
pisov. In za to je šlo, ne pa 
za kritiko politične opcije. 
Zgodba o STA je zelo eno-
stavna zgodba, ki nima dveh 
plati. Šlo je za finančno izčr-
pavanje nacionalne agencije 
in pri tem za eklatantno kr-
šenje zakonodaje. Sam ni-
mam nikakršnih težav sode-
lovati z osebo katerekoli 
politične ali strankarske pri-
padnosti, ideološke usmeri-
tve. To ni nekaj, kar bi z 
moje strani lahko bremenilo 
sodelovanje s komerkoli. 
Verjamem tudi, da bodo 
mestni svetniki podpirali 
odločitve, ki so v korist lju-
dem ne glede na politično 
pripadnost. Z mestnimi sve-
tniki do zdaj nisem imel sti-
kov, moram pa vendarle po-
udariti, da je moja naloga 
strokovno vodenje mestne 
uprave, gre za uradniški po-
ložaj in ne politično funkci-
jo.

Mandat direktorja mestne 
uprave je sicer petleten, a 
morda vaš ne bo trajal tako 
dolgo, glede na to, da so no-
vembra lokalne volitve. Ste 
o tem kaj razmišljali, ko ste 
se prijavljali na razpis?
Če bi se oziral na to, se na 
razpis niti ne bi prijavil. Jaz 
verjamem tako v zdajšnjega 
župana in njegovo vnovično 
izvolitev kot v zastavljene 
projekte. Res je mandat pet-
leten, ko gre za direktorja 
mestne uprave, in po uredi-
tvi ni vezan na mandat vsa-
kokratnega župana, res pa je 
tudi, da lahko ali zdajšnji 
župan, če ponovno zmaga 
na volitvah, ali novi župan v 
vsakem trenutku zamenja 
direktorja. S tem se ne obre-
menjujem.

"Moja maksima je, da je sleherni uslužbenec uprave v službi vseh prebivalcev mestne občine Kranj," 
pravi Bojan Veselinovič, novi direktor kranjske mestne uprave. Odprt odnos med sodelavci pa je prvi 
pogoj, da se ustvari dobra komunikacija tudi z občani, dodaja.

Smo v službi občanov

Simon Šubic

Participativni 
proračun 2023

Bojan Veselinovič, novi direktor mestne uprave / Foto: Tina Dokl
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Župan Matjaž Rakovec: »Participativni proračun 
smo uvedli, ker želimo, da ljudje sodelujejo s 
svojimi predlogi.« 
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Novi podzemni 
zbiralnici odpadkov
V krajevni skupnosti Bratov Smuk so pred kratkim po več letih iskanja primerne rešitve odprli 
podzemni zbiralnici za ločeno zbiranje odpadkov.

Kranj – V kranjskem bloko-
vskem naselju Planina 2 so 
pred dnevi v uporabo preda-
li dve odjemni mesti s 16 
podzemnimi zbiralnicami 
za ločeno zbiranje odpad-
kov, ki ju bo uporabljalo pri-
bližno dva tisoč prebivalcev 
krajevne skupnosti (KS) Bra-
tov Smuk. Poleg stojita tudi 
zbiralni enoti za odpadno 
elektroniko, pri bližnji avto-
busni postaji pa ulični zbi-
ralnik za odpadno jedilno 
olje. Z ureditvijo podzemnih 
zbiralnic oziroma umikom 
dosedanjih zabojnikov se je 
na parkiriščih sprostilo več 
kot 15 parkirnih mest, so ob 
tem poudarili na Mestni ob-
čini Kranj (MOK).
Na območju KS Bratov 
Smuk so MOK, KS Bratov 
Smuk, Komunala Kranj in 
upravnik Domplan primer-
no rešitev za zbiranje odpad-
kov iskali več let, omenjeni 
projekt pa je podprla večina 
prebivalcev. Na vsakem od 
njih sta dva zabojnika s pro-
stornino 5.000 litrov za od-
padno embalažo, dva enako 
velika za mešane odpadke, 
dva s prostornino 3.000 li-
trov za kuhinjske odpadke, 
eden s prostornino 5.000 li-
trov za papir in eden s 3.000 
litri prostornine za odpadno 
stekleno embalažo. Nakup 
zabojnikov v vrednosti 
50.000 evrov je financirala 
Komunala Kranj, gradbena 
dela pa stanovalci oziroma 
upravnik Domplan.
Zabojnike so razvili na Šved-
skem, izdelali pa v Sloveniji. 
Vkopani so meter in pol glo-
boko v podlago, zato zasede-

jo bistveno manj prostora od 
dosedanjih. Odporni so pro-
ti udarcem, temperaturnim 
razlikam, vremenskim vpli-
vom, mehanskim poškod-
bam in UV sevanju. Ohišje 
in pokrovi so izdelani iz ke-
mijsko odpornega in zdravju 
neškodljivega polietilena. 
Vodotesnost zbirne posode 
je 100-odstotna in nevtralizi-
ra neprijetne vonjave, ki na-
stajajo pri razkrajanju od-
padkov.
Takšno odjemno mesto so 
nameravali postaviti še za 
stanovalce Jaka Platiše 1, 3 in 
5 ter Tuga Vidmarja 2 in 4, s 
čimer bi problem zbiranja 
odpadkov enotno rešili na 
celotnem območju KS Bra-
tov Smuk, vendar se to ni iz-
vedlo zaradi nasprotovanja 
nekaterih etažnih lastnikov, 
pojasnjujejo na MOK in na-
povedujejo, da bo Komunala 

Kranj v kratkem podzemno 
zbiralnico odpadkov uredila 
pri stolpnicah na Planini 1.
"Uvajanje tovrstnih skupnih 
odjemnih mest za večje šte-
vilo uporabnikov sledi pre-
novljenemu konceptu zbira-
nja odpadkov v mestni 
občini Kranj in ostalih obči-
nah, kjer Komunala Kranj 
izvaja to dejavnost. Doslej 
smo na območju mestne ob-
čine Kranj podzemne zbiral-
nice vgradili v Čirčah, ob 
Partizanski cesti, na Mlaki 
in zdaj ti dve na Planini. Do 
konca leta jih načrtujemo še 
na Povljah in v Besnici. S 
tem povečujemo razpoložlji-
vo prostornino, zmanjšuje-
mo frekvence odvozov, kar 
vpliva na ceno logistike, bi-
stveno se izboljšata tudi vi-
dez in urejenost mikroloka-
cije, poleg tega se sprostijo 
površine za druge namene," 

je povedal direktor Komuna-
le Kranj Matjaž Berčon.
"Pozdravljam pobudo Komu-
nale Kranj, da prenovi sistem 
zbiranja odpadkov in nas vse 
skupaj spodbudi k večji oza-
veščenosti in odgovornosti 
ravnanja z odpadki. Pričaku-
jem, da bo ta zgled spodbudil 
tudi druge stanovanjske sku-
pnosti in bodo prepoznali ko-
risti skupnega zbiranja od-
padkov na centralnih 
odjemnih mestih," pa je dejal 
župan Matjaž Rakovec.
"V krajevni skupnosti bomo 
s pomočjo naših krajanov 
budno spremljali uporabo 
novih smetnjakov v praksi, 
opozarjali na nedovoljeno 
odlaganje, in če bo treba, 
tudi predlagali izboljšave 
oziroma nadgradnje," je na-
povedala Manja Zorko, pred-
sednica Sveta KS Bratov 
Smuk.

Simon Šubic

Telekom Slovenije je do 26. maja prejel že več kot tri tisoč vlog za brezplačno uporabo storitve 
E-oskrba na domu. Storitev je brezplačna za pet tisoč uporabnikov, zato z oddajo vloge ne odlašajte.

Za E-oskrbo veliko interesa

Kranj – Projekt E-oskrba na 
domu, kjer ob morebitnem 
padcu na domu z gumbom 
za pomoč (t. i. rdeči gumb) 
ali pa senzorja gibanja pri-
kličete na pomoč svojce ali 
reševalce, poteka do 30. sep-
tembra 2023 in ne samo do 
30. septembra letos, kakor 
smo napačno navedli v maj-
skih Kranjskih novicah. Kot 
smo navedli, projekt sofi-
nancira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega skla-
da, tako da je storitev za 
upravičence brezplačna. Na 

voljo je sicer financiranje 
uporabe za 5000 upravičen-
cev.
Zainteresirani naj vlogo od-
dajo čim prej, saj so v Tele-
komu Slovenije, ki izvaja 
projekt v konzorciju z Zvezo 
društev upokojencev Slove-
nije (ZDUS), konec maja na-
vedli, da so do tedaj prejeli 
že 3000 vlog, storitev pa je v 
okviru projekta uporabljalo 
že okoli 600 upravičencev.

Kdo so upravičenci
Upravičenci za vključitev v 
E-oskrbo so osebe, ki izpol-
njujejo vsaj eno od nasle-

dnjih zahtev: da so stare naj-
manj 65 let, imajo priznano 
invalidnost, prejemajo doda-
tek za pomoč in postrežbo 
ali pa so stare najmanj 18 let 
in so zaradi nevroloških ozi-
roma nevromišičnih obolenj 
ogrožene v primeru padca 
oziroma so zaradi kognitiv-
nega upada pri demenci iz-
postavljene različnim neže-
lenim dogodkom v okolju. 
Upravičenci so tudi osebe, ki 
zaradi pridruženih kronič-
nih nenalezljivih bolezni 
spadajo v ranljivo skupino v 
primeru obolelosti s korona-
virusom.

Kje urediti E-oskrbo
Uporabo E-oskrbe lahko 
upravičenci uredijo prek 
ZDUS s klicem na številko 
051 252 000 vsak delovnik 
med 8. in 12. uro, po e-pošti 
e-oskrba@zdus-zveza.si ali 
pa se oglasijo na lokalnem 
društvu upokojencev.
Druga pot za ureditev upora-
be E-oskrbe je prek Teleko-
ma Slovenije s klicem na 
brezplačno številko 080 12 
13 vsak delovnik med 8. in 
16. uro, po e-pošti e-oskr-
ba@telekom.si ali z obi-
skom prodajnega mesta Te-
lekoma Slovenije.

Simon Šubic

Spomnim se, da sem kot 
otrok vedno komaj čakal za-
četek in konec šolskega leta. 
Začetek zaradi rojstnega 
dne, ki s tem sovpada. Ko-
nec je bil sploh nekaj poseb-
nega, ker nas je čakala "kolo-
nija". Vsako poletje smo 
Kranjčani letovali na Stenja-
ku oz. otočku Sv. Jeronima v 
bližini Pulja. Tam so se zgo-
dila številna poznanstva in 
rodila velika prijateljstva. 
Bile so dogodivščine in 
skrivnosti, ki so potekale ob 
melodijah Stare barke in 
bodo za vedno ostale ujete v 
šumenje valov. Upam, da bo 
Stara barka legendarne sku-
pine California, ki se je letos 
junija po 18 letih prav v Kra-
nju vrnila na sceno, zdaj 
ogrevala tudi nova srca.

Na Mestni občini Kranj želi-
mo, da imajo otroci lepe po-
čitnice, starši pa obenem za-
gotovljeno varstvo. Zato tudi 
letos sofinanciramo počitni-
ške aktivnosti za otroke, ki 
jih bo koordinirala Ljudska 
univerza Kranj. Otroci se 
bodo v družbi novih prijate-
ljev letos lahko zabavali v 
ustvarjalnih, kulinaričnih in 
športnih delavnicah, se tudi 
kaj novega naučili v poučnih 
uricah, preživeli čas v naravi 
in še in še. Za otroke, ki so 
upravičeni do regresirane 
šolske prehrane, je udeležba 
v počitniških aktivnostih 
brezplačna.
Vsem otrokom želimo zago-
toviti tudi prijetno okolje, v 
katero se bodo jeseni vrnili v 
šole in vrtce. Zato poleti na 
MOK ne bomo počivali. Na 
OŠ Franceta Prešerna se bo 
delal nov parket, na OŠ Ja-
koba Aljaža druga polovica 
platoja pred vhodom v šolo 
in zobna ambulanta za šolo-
obvezne otroke, na OŠ Mati-
je Čopa bomo na novo opre-
mili tri učilnice, pripravlja 
se dokumentacija za nove 
učilnice OŠ Helene Puhar, 
urejamo tudi potrebne pod-
lage za javni razpis za uredi-
tev vrtca in OŠ France Pre-
šeren – Kokrica, v pripravi je 
javni razpis za projektiranje 

Vrtca Sonček. Na Osnovni 
šoli Staneta Žagarja inten-
zivno potekajo dela gradnje 
skoraj ničenergijskega pri-
zidka s šolsko telovadnico in 
nadzidanimi šestimi učilni-
cami, v katerem bo tudi več-
namenski prostor, dvigalo 
za gibalno ovirane, zunaj pa 
bo novo športno igrišče. 
Predpostavljamo, da bomo 
tako že oktobra letos rešili 
prostorske in pedagoške iz-
zive, s katerimi se v tej 
kranjski šoli spopadajo že 
več let. Še enkrat hvala vsem 
tamkajšnjim sosedom, ki 
ste podprli predlagano pro-
storsko umestitev in izvedbo 
projekta.
Kar precej zadev pa smo že 
uredili v zadnjem času. Leto-
šnje šolsko leto je krstila 

tudi prva generacija OŠ Ja-
neza Puharja, ki smo jo pre-
dlani temeljito obnovili. Za-
radi sprememb so na šoli, ki 
je prej spadala pod OŠ Si-
mona Jenka Kranj, lažje or-
ganizirali pouk, saj je število 
oddelkov in otrok obvladlji-
vo. Lani so v poletnem času 
številni vrtci dobili osveženo 
podobo: v zavodu Kranjski 
vrtci so izvedli nujna dela te-
kočega vzdrževanja, nekateri 
so dobili nova igrala, v dolo-
čenih so obnovili sanitarne 
bloke in kuhinje. Med mi-
nulimi šolskimi počitnicami 
so po šolah potekala vzdrže-
valna in obnovitvena dela, 
med drugim obnova tlaka 
kuhinje in sanacija kleti.
Letos je bilo veselo tudi v Bi-
tnjah, ob odprtju novega 
Vrtca Biba, kjer so zdaj trije 
oddelki. Sredi mesta pa na 
svoj trenutek odprtja – naj-
brž konec avgusta – čaka 
stavba na Cankarjevi 2, kjer 
bo glasbena šola in kulturni 
hram. Tako kot se za Prešer-
novo mesto spodobi.
Želim vam lepo poletje. V 
Kranju bomo za to še doda-
tno poskrbeli s številnimi 
dogodki, imamo jih največ 
na število prebivalcev.
Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Želimo, da imajo 
otroci lepo poletje

Podzemne zbiralnice odpadkov izboljšujejo tudi urejenost lokacije. / Foto: Primož Jenko

V Mestni občini Kranj želimo, da imajo otroci 
lepe počitnice, starši pa obenem zagotovljeno 
varstvo. Zato tudi letos sofinanciramo počitniške 
aktivnosti za otroke, ki jih bo koordinirala 
Ljudska univerza Kranj.
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Mestna občina Kranj je ob koncu šolskega leta v okviru projekta Brihte Kranja pripravila slavnostni sprejem za kranjske učence in dijake, ki izstopajo z 
odličnim uspehom v vseh letih šolanja ali z vidnimi rezultati na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih in pri mladinskem raziskovalnem delu.

Kranj – Skupno 316 odlič-
njakov in t. i. prebojnikov je 
v Letnem gledališču Khisl-
stein nagovoril župan Ma-
tjaž Rakovec. Prireditev je 
povezoval standup komik 
Rok Škrlep, za glasbeni vlo-
žek pa je poskrbel reper Tr-
kaj. Po uradnem programu 
so se kranjski talenti foto-
grafirali in posladkali s 
"šmornom", obdarili pa so 
jih z interaktivnim idejni-
kom in vstopnico za razgle-
dno točko na kranjskem 
zvoniku. V nadaljevanju ob-
javljamo seznam letošnjih 
mladih talentov.
OŠ Franceta Prešerna 
Kranj: Ajda Štefe, Blaž Ga-
šperlin, Črt Štibelj, Drejc 
Meglič, Ela Kozina Bubnič, 
Ema Sokolov, Hana Stavnja 
Nunar, Janez Pečarič, Jošt 
Gašperlin, Julija Cvijanović 
Tepina, Jure Breskvar, Jure 
Klemenc, Lara Žbogar, Luka 
Žibert, Lulu Karabegović, 
Manca Drinovec, Rebeka 
Ferenčak, Taja Cuderman, 
Tevž Bitenc, Urban Pleša
OŠ Simona Jenka Kranj: 
Aleksander Rudović, Ale-
ksej Čuhalev, Alina Jamšek, 
Alina Paternoster, Alisa Sle-
mzina, Blaž Jelenc, Enej Ko-
lander, Gaber Zupan Škrlj, 
Iza Lota Kovač, Jure Bajd, 
Jure Krč, Jusuf Karišek, Ka-
trina Žganec, Krištof Mar-
kun, Lejla Čimžar, Magdali-
ni Justina Samelis, Maks 
Ciperle, Manca Marcen, 
Matija Jeram, Meta Vojsk 
Kozina, Ožbej Zupan, Patri-
cija Vukotič, Pika Đerković, 

Pina Savnik, Shadu Lisec, 
Vid Šorli, Živa Ravnič
OŠ Jakoba Aljaža Kranj: Ana 
Grgić, Erin Knaflič, Ivana 
Nišandžić, Jan Bavdek, Luka 
Bujanović Kokot, Maks 
Demšar, Nejc Gosar, Vasja 
Bajt, Zarja Ošljak
OŠ Matije Čopa Kranj: Aron 
Kabič, Eva Subotić, Hana 
Radončić, Jon Lampe, Juš 
Kecelj, Nace Kobal, Natan 
Polenec, Timon Kunstelj
OŠ Staneta Žagarja Kranj: 
Nina Gašperlin, Jernej Glo-
govčan, Isabela Peternelj, 
Dora Stepanović, Jerca Te-
ran, Ajda Vodnik Kos, Irina 
Vranić, Stian Feldin, Mark 
Peterlin Tasev
OŠ Stražišče: Tine Cuznar, 
Iza Kafol, Nuša Šifrer, Majk 
Langerholc, Nejc Pisovec, 
Vesna Potočnik, Žiga Raz-
tresen, Iza Bašar, Lucija Do-
lenc, Blaž Jemec, Lukas Li-
kozar Kalinšek, Tajda 
Kozjek, Bor Ponikvar, Živa 
Brenkuš, Živa Hudohmet, 
Adam Šamperl, Zala Udir, 
Matjaž Zupančič, Alina Lo-
zar, Mark Peternel, Oskar 
Demić Todorović
OŠ Orehek: Ana Jerala, Ema 
Anastasova, Ema Zalaznik, 
Gaja Tušar, Hana Segulin, 
Jaša Urh, Kaja Klevišar, Kla-
ra Dobrovoljc, Lana Vitoro-
vič, Luka Ambrožič, Malka 
Mišmaš, Manca Konjar, 
Marcel Jakob Mulej, Martin 
Rožanski, Maruša Zevnik, 
Meta Kalan, Meta Kržišnik, 
Monika Grom, Nastja Šutić, 
Nina Paunovska, Pia Jazbec, 
Pia Vidmar, Sanja Ješe, Svit 
Nemanič, Špela Škufca, 
Žiga Kozjek

OŠ Janeza Puharja Kranj 
Center: Aljaž Šolar, Ana 
Lara Ceferin, Ana Štular, 
Brigita Praček, Dan Frelon, 
Ema Hostar, Jakob Zaplo-
tnik, Manca Košir, Rebeka 
Trojar, Sabina Nadine Bo-
goev, Zoja Krnić
OŠ Predoslje: Aida Ferato-
vić, Ajda Kopač, Aljaž Jerše, 
Ana Marija Žibert, Anja Pel-
ko, Eva Bobnar, Hana Ma-
sten, Jerca Plevel, Julija Lo-
gar, Jure Kofjač Flerin, Kaja 
Bedrač, Lana Hudoklin, Lara 
Šink, Lenart Čeferin, Liza 
Strojan Šporar, Lučka Pipan, 
Matevž Ahlin, Naja Roblek, 
Neja Bizjak, Neža Kveder, 
Nuša Grašič, Pia Regovc, 
Poljanšek Stela, Špela Tom-
še
Glasbena šola Kranj: Iza Ka-
fol, Žiga Leben, Katarina Je-
kovec, Jakob Zajec

Gimnazija Kranj: Aida Ko-
cić, Ajda Likar, Ajda Meglič, 
Alea Šuklje Hadžić, Alja 
Šlenc, Aljaž Erman, Aljaž 
Kirar, Ana Eržen, Ana Rus, 
Anara Nemanič, Angelina 
Zupan, Anja Demšar, Be-
njamin Bajd, Benjamin Ga-
šperin, Brina Filipina Jesi-
har, Brina Mohar, Brina 
Nemanič, Domen Oster-
man, Domen Sajovic, Eva 
Bitežnik, Eva Celec, Eva To-
lar, Filip Žebovec, Gaja 
Bumbar, Gorazd Jurekovič, 
Izabela Letonja, Jaka Pelko, 
Jakob Velkavrh, Jan Ajdo-
vec, Jan Košir, Janez Peter 
Bohinc, Janja Jesenko, Jona 
Levar, Julija Podvratnik, Ka-
tarina Sekne, Klemen Oster-
man, Lan Jeler, Lana Kle-
menčič, Lara Lukančič, Lara 
Reš, Lara Stoilov Spasova, 
Lara Škulj, Lea Ažbe, Lovro 

Lotrič, Luka Krnić, Lukas 
Kalan, Maja Veternik, Maks 
Florjan Jesihar, Mark Fran-
tar, Markus Grum, Matic 
Primožič, Meta Peneš, Miha 
Rus, Monika Sunesko, Nace 
Belehar, Nace Kokelj, Nadej 
Rešek, Naja Kolar, Natalija 
Urh, Neca Grilec, Nejc Hor-
vat, Nejc Urh, Neža Koče-
var, Nik Zelnik, Nika Gove-
kar, Nika Mencej, Nika 
Zavašnik, Nina Cankar, Ož-
bej Markun, Pika Rupar, 
Rebeka Cankar, Sara Vasi-
ljević, Sara Žnidar, Špela 
Tomšič, Tia Vita Ćurčić, 
Tim Gašperin, Tinkara Dol-
žan, Toni Kišek, Urša Ah-
čin, Zarvara Titova, Vid 
Pungerčar, Vito Grilc, Zara 
Kejžar, Žan Ambrožič, Žana 
Demšar, Žiga Roblek, Živa 
Mesec, Živa Zupan, Dekli-
ški pevski zbor

ŠOLSKI CENTER KRANJ – 
Srednja tehniška šola: Do-
men Aljančič, Jakob Žibert, 
Luka Palmer, Nejc Vozel, 
Nik Gladek, Tilen Juričan, 
Žan Eržen; Strokovna gim-
nazija: Andraž Sitar, Gal 
Grudnik, Jernej Remic, Tjan 
Borovnica, Urban Klemen-
čič; Srednja ekonomska, sto-
ritvena in gradbena šola: Alja 
Šmrković, Ana Korošec, 
Anže Zupanc Likar, Elmedi-
na Alibegović, Eva Benedičič, 
Karin Kos, Špela Felc, Taja 
Repina, Tijana Savanović
Gimnazija Franceta Prešer-
na Kranj: Ana Zveršen Se-
ver, Anja Repinc, Gregor 
Grilc, Jernej Mišič, Manca 
Studen, Matic Meglič, Nace 
Komovec, Neža Colja, Nika 
Prevc, Nikola Stevanović, 
Paulina Lina Tomažič, Žiga 
Cafuta

Simon Šubic

Sprejem talentov so pripravili v Letnem gledališču Khislstein. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Kranjski svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) je po dvele-
tnem premoru zaradi koro-
ne ta mesec na parkirišču 
pred trgovskim centrom Su-
pernova Mercator Primsko-
vo znova organiziral preven-
tivno prireditev Prometno 
varnostni dan, ki je bil na-
menjena osnovnošolcem in 
starejšim skupinam otrok v 
vrtcih. "Mlade želimo sezna-
njati z redom in nevarnost-
mi v prometu," je razložil 
predsednik SPV Mestne ob-
čine Kranj Franci Strniša.
Na prireditvi so otroke pou-
čili o določenih ravnanjih v 
prometu, predvsem kolesar-
jev in voznikov skirojev. Vr-
hunec prireditve je bila pred-
s t a v i t e v  r e š e v a n j a 
ponesrečenca v hujši prome-

tni nesreči. Predstavile so se 
tudi vse interventne službe, 
ki skrbijo za varnost v pro-
metu – od medobčinskih re-
darjev, policistov do gasilcev 
in ekipe nujne medicinske 
pomoči.

"Taki dogodki so za otroke 
verjetno še bolj zanimivi 
kot naši obiski po šolah in 
vrtcih, saj imajo možnost 
neposredno videti, kako de-
lujemo in kakšno opremo 
uporabljamo. Na ta način 

se otrokom še lažje pribli-
žamo in morda ob tem 
koga še navdušimo za naš 
poklic – ne samo policista, 
ampak tudi drugih služb, ki 
se tu predstavljajo," je dejal 
pomočnik načelnika Poli-
cijske postaje Kranj David 
Zadražnik. Na policijski 
stojnici je otroke najbolj za-
nimala zaščitna oprema po-
licistov (zaščitna čelada, ne-
prebojni jopič) in prisilna 
sredstva, ki jih policisti 
uporabljajo pri svojem 
delu, je povedal. Precej za-
nimanja pa je požela tudi 
policijska "marica".
Letošnje prireditve se je 
udeležilo okoli štiristo 
otrok, za bolj oddaljene šole 
in vrtce pa so prvič organi-
zirali tudi avtobusni pre-
voz. Za animacijo otrok je 
že po tradiciji vse dopoldne 
skrbel čarovnik Grega.

Simon Šubic

Kranj – Učenci predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj 
– Center so pod vodstvom mentoric Alenke Kuhar in Andre-
je Molan v začetku junija na literarnem večeru navdušili ob-
činstvo v Stolpu Škrlovec. Rdeča nit in naslov večera je bil 
sklop 14 pesmi pesnika Mateja Bora z naslovom Šel je po-
potnik skozi atomski vek. Pesmi govorijo o družbi, na katero 
zelo vplivata modernizacija in onesnaževanje okolja. O njih 
so se učenci z mentoricama najprej pogovarjali in jih anali-
zirali. Epidemija, maske, šolanje na daljavo, vojne, poveče-
vanje prepada med revnimi in bogatimi, ogroženost Zemlje 
in ekološki problemi, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst 
ter vedno manj pitne vode – vse to so bile teme za razpravo 
ob pripravi na literarni večer. Recitacije so na nastopu obo-
gatili še z glasbeno in plesno podlago.

Literarni večer v Škrlovcu

Otroci so se na Prometno varnostnem dnevu seznanili tudi 
s postopki oživljanja. / Foto: Simon Šubic Literarni večer v Škrlovcu / Foto: OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je za najmlajše znova 
organiziral Prometno varnostni dan.

Prometni dan za otroke

Več kot tristo mladih talentov
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Kamnik – Slovenska filantro-
pija – Združenje za promo-
cijo prostovoljstva je konec 
maja v Kamniku na slove-
snosti ob nacionalnem te-
dnu prostovoljstva 34 slo-
venskim občinam, med nji-
mi peto leto zapored tudi 
Mestni občini Kranj (MOK), 
potrdila naziv prostovoljstvu 
prijazna občina. Naziv so 
prejele za sistematično 
spodbujanje prostovoljstva, 
zagotavljanje podpore delo-
vanju prostovoljskih organi-
zacij, soustvarjanje pozitiv-
ne družbene vrednosti pro-
stovoljstva v lokalni skupno-
sti ter promocijo prostovolj-
stva z lastnim zgledom vod-
stev občin.
Letos je komisija prvič pode-
lila tudi posebna priznanja 
za večletno spodbujanje pro-
stovoljstva, neomajno pod-
poro delovanju prostovolj-
skih organizacij in izjemen 

posluh za pomen solidarno-
sti v skupnosti. Med sedmi-
mi občinami prejemnicami 
naziva je bila tudi MOK.
MOK je priznanji prejela za 
aktivnosti, ki jih je izvajala v 
letu 2021. Lani je finančno 
podprla 196 prostovoljskih 
in drugih organizacij, pro-
stovoljce vabila k vključitvi v 
akcije in projekte, kot so 

Prostofer, čistilna akcija Oči-
stimo Kranj – Kranj ni več 
usran, varstvo dvoživk med 
njihovo selitvijo čez cesto, 
odstranjevanje tujerodnih 
invazivnih rastlin, pomoč 
najranljivejšim družinam in 
posameznikom v stiski v 
okviru akcije V Kranju do-
bro v srcu mislimo in izvaja-
la druge aktivnosti.

"Naziv prostovoljstvu prija-
zna občina ni priznanje le 
naši občini, ampak pred-
vsem našim prostovoljcem. 
Taki ljudje krepijo moč sku-
pnosti, povezujejo ter dajejo 
upanje in spodbudo, da lah-
ko družba postane boljša," je 
ob prejemu nagrade povedal 
kranjski podžupan Janez 
Černe.

Mestna občina Kranj je vnovič prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina in tudi posebno priznanje 
za večletno spodbujanje prostovoljstva.

Prijazna prostovoljcem

Naziv prostovoljstvu prijazna občina so potrdili 34 občinam. / Foto: MOK / Foto: Picasa

Simon Šubic

Vprašanje: Participativni 
proračun Golnik

Kdaj se bo začel izvajati pro-
jekt, ki smo ga krajani izbra-
li v okviru participativnega 
proračuna 2022? Novi raz-
pis je tukaj, od starega pa še 
vedno nič.

Odgovor mestne uprave
Razpis za izbiro izvajalca del 
je zaključen, pogodba tik 
pred podpisom. Po zagotovi-
lih, ki smo jih prejeli od iz-
vajalca, naj bi bil fitnes na 
prostem izveden do konca 
junija (če ne bo prišlo do ne-
predvidenih zapletov). To bo 
potem tudi prvi uspešno za-
ključeni projekt v okviru 
participativnega proračuna 
MOK za leto 2022.

Vprašanje: Vozni pas za 
kolesarje
Na odseku od Mlake do Gol-
nika bi morali obvezno zari-
sati pas za kolesarje. Ta ce-
sta je zaradi velike hitrosti 
avtomobilov za kolesarje iz-
redno nevarna.

Odgovor mestne uprave
Z vašim predlogom se stri-
njamo. Gre pa za cesto v 

upravljanju države in zato 
smo zaris kolesarskega pasu 
skozi Mlako že predlagali 
Direkciji za infrastrukturo 
RS (DRSI). Ta je naš predlog 
sicer zavrnila, vendar smo 
po bolj podrobni preučitvi 
na DRSI poslali še dodatno 
argumentacijo za zaris kole-
sarskih pasov na vozišču. 
Dodajamo še, da je v pripra-
vi tudi projektna naloga za 
izgradnjo z zelenim pasom 
ločene dvosmerne kolesar-
ske povezave od konca Mla-
ke do odcepa do Letenic in 
proti Golniku.

Vprašanje: Železniška 
postaja
Železniška postaja Kranj ni 
dostopna osebam na invalid-
skih vozičkih. Visoki robniki 
so neprimerna ovira tudi za 
mamice z vozički in kolesar-
je.

Odgovor mestne uprave
Predvidevamo, da imate v 
mislih robnike v križišču s 
semaforji na državni cesti. V 
zvezi s tem pojasnjujemo, 
da bodo robnike poglobili v 
sklopu preureditve kolesar-
ske povezave št. 7 do žele-
zniške postaje.

Kotiček KrPovej

ODGOVORNO 
UPRAVLJAMO 
Z VAŠO 
LASTNINO. 
ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆www.domplan.si
∆    druzbadomplan

∆04 2068 700

UPRAVLJANJE
NEPREMIČNIN

POSREDOVANJE
NEPREMIČNIN INŽENERING URBANIZEM ENERGETIKA
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Kranj – "Zadovoljen sem, da 
smo z okoljskim ministr-
stvom našli skupno pot k ce-
lostni ureditvi industrijske-
ga območja Laz, ki nujno 
vključuje tudi preverbo vpli-
va starih odlagališč odpad-
kov nad Lazami na širše ob-
močje z vodotoki. Če bodo 
terenske preiskave odlagali-
šče potrdile kot vir onesnaže-
nja, računamo, da bo v nada-
ljevanju vlada potrdila 
ukrepe za sanacijo območja, 
ki jih bo predlagalo ministr-
stvo," je povedal župan Ma-
tjaž Rakovec.
IC Laze je v začetku 90. let 
nastala na lokaciji nekdanje-
ga glinokopa, območje pa z 
vidika prostorskih aktov še 
ni urejeno skladno z novimi 
okoljskimi standardi. "Na 
območju IC Laze imamo 

opravka z dvema bistvenima 
viroma onesnaževanja. En 
del so objekti in naprave, ki 
ležijo znotraj IC Laze. Zave-
zanci imajo za svoje delova-
nje izdana okoljevarstvena 
dovoljenja, vendar območje 
ni ustrezno komunalno ure-

jeno in so zato tveganja za 
onesnaženje okolja relativno 
velika. Drugi vir onesnaže-
nja je območje opuščenega 
odlagališča odpadkov iz in-
dustrije in gospodinjstev iz 
obdobja 1960–1975. Za širše 
območje IC Laze mora MOK 

izvesti vse ustrezne postopke 
za sprejem občinskega po-
drobnega prostorskega načr-
ta," pojasnjujejo na MOP.
MOP bo izvedel t. i. predho-
dne preiskave terena, na 
podlagi katerih bo načrtoval 
način sanacije oziroma spre-
jel ustrezne zaščitne ukrepe. 
To območje je predvideno 
kot širše vodovarstveno ob-
močje za zajetje Sorško polje. 
Med MOP in MOK podpisan 
dogovor o med sebojnem so-
delovanju o sprejetju nujnih 
ukrepov za zaščito podtalni-
ce Sorškega polja, za kar je 
ministrstvo za leto 2023 za-
gotovilo 100.000 evrov.

V teku več ukrepov

Na MOK poudarjajo, da 
ustreznemu urejanju obmo-
čja Laz posvečajo veliko po-
zornosti. Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in 

hrano (NLZOH) iz Maribora 
je na območju Laz v letu 
2021 po naročilu MOK dva-
krat izvedel vzorčenje in ana-
lizo površinskih voda na je-
zercu Račnjak (tri odvzemna 
mesta) in potoku Žabnica 
(eno odvzemno mesto). Re-
zultati so pokazali, da je 
voda iz Žabnice onesnažena 
predvsem iz fekalnih razlo-
gov, kar občina rešuje z gra-
dnjo kanalizacije. Tip spojin 
v vzorcu vode iz jezerca Rač-
njak pa kaže na antropogeni 
izvor onesnaženja, kar pri 
NLZOH pripisujejo indu-
striji polimernih gradiv ali 
farmaciji. Spojine najverje-
tneje izvirajo iz odloženih 
sodov gorvodno od mesta 
vzorčenja, navaja po ročilo.
V juliju 2021 je MO Kranj na-
ročila dodatno vzorčenje in 
analizo vode na neimenova-
nem potoku južno od IC 

Laze. Rezultati analiz vode na 
dveh mestih vzorčenja so pri-
merljivi, v obeh vzorcih vode 
ni zaznane prekomerne obre-
menjenosti vode s snovmi, ki 
so posledica fekalnih odpa-
dnih voda. Izjema je ugoto-
vljena delno povišana vseb-
nost mineralnih olj, ki za 
okolje ni alarmantna, a delno 
presega mejno vrednost za 
dobro ekološko stanje.

Meritve delcev PM10

NLZOH je na merilnem me-
stu Kranj Laze v obdobju od 
septembra 2021 do marca 
2022 izvedel tudi meritve 
delcev PM10. V času meritev 
je bila na merilnem mestu 
Laze izmerjena nižja pov-
prečna vrednost kot na me-
rilnem mestu Kranj (ARSO), 
z nižjim številom preseganj 
mejne dnevne vrednosti, so 
še sporočili z MOK.

Mestna občina Kranj in ministrstvo za okolje sta se dogovorila o sodelovanju pri sanaciji starega nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v 
Stražišču. Občina bo uredila prostorske dokumente, ministrstvo pa izvedlo prehodne raziskave terena ter pripravilo program ukrepov za sanacijo.

Dogovor o sanaciji v Lazah

V Industrijski coni Laze občina že gradi fekalno 
kanalizacijo. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Svetniška skupina Resni.caOGLASNO SPOROČILO

Kdo med nami si ne 

želi urejene cestne 
infrastrukture, od 
avtocestnih priključ
kov do zadnje ceste 
na vasi, dodatnih 
kolesarskih stez in 
varnih poti za pešce? 
Kdo ne bi imel otro
ka v novem vrtcu ali 
moderno opremljeni 
šoli ter ga popoldne 
peljal na igrala in v 
športne parke?

Vsi si tudi želimo zadosti kadrov za oskrbo na 
domu, dovolj prostora v domovih za starejše ter 
družbo, prijazno starejšim ljudem, invalidom in 
tudi drugim osebam s posebnimi potrebami.
Nujno potrebujemo dovolj stanovanj za mla
de družine, socialno šibke in stanovanjske 
skupnosti; pa tudi dovolj zazidljivih parcel za 
gradnjo lastnega doma.
Kdo bi se branil širšega nabora različnih speciali
stičnih ambulant? Vsi potrebujemo izbranega 
osebnega zdravnika. Nočemo več čakati na ob
ravnave in bi do obravnave radi prišli čim prej.
Treba se bo spopasti z očitki, da v mestnem 
jedru izginja slovenska govorica, zagotoviti 
moramo, da se tujci naučijo slovenskega jezi
ka in načina našega življenja in spodbujati 
moramo strpnost do vseh različnosti in sposo
bnost sobivanja v različnosti.
Želimo si razvoja obrtnih in poslovnih con, 
ki omogočajo podjetništvo in nova delov-
na mesta, naj bo Kranj pametno mesto z 
vsemi prednostmi digitalizacije, naravna-
no k trajnostnemu razvoju.
Treba je vzdrževati kulturne ustanove v mestu. 
Poleg Mestne knjižnice Kranj, Gorenjskega 
muzeja in Prešernovega gledališča si dodatnih 
sredstev obetajo tudi vsa kulturna društva.  Ali 
bomo koncertno dvorano, ki so  jo že več 
mandatov omenjali številni kandidati za župa
na, še dolgo le sanjali?

Kdo bi ne imel dobrega servisa komunalnih 
storitev, od odvoza smeti, oskrbe z vodo, ure
jene kanalizacije in čistilne naprave brez nep
rijetnih vonjav do pokošenih zelenic, ureje
nih parkov  …?
Kdo ne bi …?
Toliko kot je ljudi, toliko je želja. Politika je 
umetnost možnega.
Če želiš, da imajo vsi zaposleni v Komunali 
Kranj najmanj minimalno plačo in so pokriti 
stroški dražjih energentov, res ne moreš zniža
ti zneska na položnici …
Če bo en vrtec dobil nova igrala, bodo drugi 
potrpežljivo čakali v vrsti …
In čisto nazadnje tisto, kar neradi slišimo: če 
ne bo radarjev na cestah, bo več prometnih 
nesreč …
Občani včasih pozabimo, da je tako kot doma 
v našem gospodinjstvu tudi proračun mestne 
občine omejen, zato je najprej treba ugoditi 
osnovnim potrebam – to je zakonsko določe
nim obveznostim občine, šele nato z ostan
kom sredstev zagotovimo izpolnitev preosta
lih potreb. O tem, katere  od teh bodo zadovo
ljene, pa odločajo izvoljene osebe.
Demokratično družbo zagotavljamo na 
volitvah. V organe oblasti so izvoljene ose-
be, ki jim volivci namenijo največ glasov. 
Izigravanje demokracije je delitev funkcij 
politikom, ki so jih volivci zavrnili. 
Na lokalnih volitvah novembra bomo volivci 
izbirali župana, mestni svet in člane svetov 
krajevnih skupnosti. Ali bomo izbrali politike, 
ki populistično zidajo gradove v oblakih, čep
rav so obljube prazne? Ali bomo svoj glas 
namenili politikom, ki malo manj govorijo in 
več naredijo? Volivci, odločitev bo jeseni spet 
vaša. Pazimo le, da leporečje kandidatov, 
mediji in plakatna vojna volilne izbire ne 
opravijo namesto nas.

Irena Dolenc, svetniška skupina N.Si

Objava je plačljiv oglas, vsebina je mnenje avtorja 
in ne uredništva.

Quo vadis, Kranj?

Irena Dolenc
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Kranj – Kranj stoji na soto-
čju rek Save in Kokre, prva 
do Kranja potrebuje nekaj 
več kot 60 kilometrov, druga 
pa 30. Lepo bi bilo, če bi 
vodo iz teh rek lahko natočili 
v kozarce in z njimi nazdra-
vili, pa žal ni tako. Morda pa 
je naša naloga, da bo nekoč 
to (spet) mogoče. Ljudje, ki 
jim je neskončno mar, med 
nami obstajajo in ti so v 
enem letu posneli dokumen-
tarni film ter napisali knjigo 
o naši najdaljši reki Savi.

Knjiga Sava v Sloveniji, kaja-
kaški vodnik, avtorja Roka 
Rozmana, na 162 straneh 
predstavi kajakaštvo, dinami-
ko reke, rečno floro in favno 
ter 251 km slovenske Save 
razdeli v 16 veslaških etap. 
Dve od njih sta tudi kranjski; 
zaključek etape Podnart–
Kranj, ki jo je avtor poimeno-
val "Skriti zaklad", ter zače-
tek etape Kranj–Medvode, 
"Nad potopljenim kanjonom 
s pogledom na Grintovce".
Marsikateri Kranjčan se še 
ni zapeljal po Savi skozi sote-
sko Zarica do Mavškega jeze-

ra. Zdaj, ko je izšel še vo-
dnik, skoraj nimate izgovora. 
Reka je v tem delu počasna 
zaradi jezu, ki so ga zgradili 
pred 36 leti, tako da se na do-
živetje lahko podate s kanu-
jem, supom ali kajakom vsi, 
ki imate vsaj malo smisla za 
vihtenje vesla. Previdnost pa 
seveda vseeno ni odveč.
Vstop na reko je mogoč na 
Savskem otoku, najbolje ta-
koj za jezom, lahko pa prič-
nete pri "Planiki", kjer nekaj 
metrov za mostom do vode 
vodijo stopnice. Ko priveslate 
mimo čistilne naprave, se 

pred vami pojavi konglome-
ratni kanjon. Zapeljete se 
skozi svet navpičnih sten, ki 
so dom številnih ptičev, ve-
slate mimo potopljenih dre-
ves in osamelih otokov, ki 
nakazujejo, da je tod včasih 
tekla divja reka. Pod stenami 
bodite pozorni tudi na plani-
ke, soteska Zarica je namreč 
najnižje ležeče rastišče pla-
nik v Sloveniji. Med potjo se 
lahko okrepčate v Ribiški 
brunarici, Krivi ščuki ali v 
Čolnarni Trboje. Pot v eno 
smer vam bo vzela približno 
dve uri, nazaj pa morda ka-

kšno minuto več, bodisi za-
radi utrujenih rok bodisi mo-
rebitnega večjega vodostaja 
ob spuščanju vode iz jezu ob 
Savskem otoku. Nihanje 
vode lahko preverite tudi v 
aplikaciji RiverApp.
Da boste našo reko še bolje 
spoznali, pa vas vabim, da si 
ogledate dokumentarni film 
Ena za reko: Zgodba Save, ki 
je na poti po najdaljši sloven-
ski reki nastal v režiji Rožle-
ta Bregarja. Film govori o 
prigodah med veslanjem po 
Savi, dvanajstih jezovih, ki ji 
pretijo, in o tem, do kod se je 

še užitkarsko kopati v njej. 
Film z vrhunsko zgodbo, sli-
ko in glasbo bo v Kranju 7. 
julija ob 21. uri na Vovkovem 
vrtu. Predvajanju se bo pri-
družila tudi ekipa ustvarjal-
cev, zato strasti in čustev ne 
bo manjkalo.
Vabljeni k ogledu in k vesla-
škemu namigu. Ni veliko 
mest na svetu, mimo katerih 
tečeta divji alpski reki, zato v 
razmislek, da lahko vsak iz-
med nas naredi nekaj zanju, 
navsezadnje Kranj nosi na-
ziv zelene destinacije z zla-
tim znakom.

Marsikateri Kranjčan se še ni zapeljal po Savi skozi sotesko Zarica do Mavškega jezera. Zdaj, ko je izšel kajakaški vodnik, skoraj nimate izgovora. Reka je 
v tem delu počasna zaradi jezu, tako da se na doživetje lahko podate s kanujem, supom ali kajakom.

Nasvet za izlet – reka Sava

Urša Erjavc

Kranj – Kot direktor Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj 
veliko premišljujem o mestu, 
kako s stališča turizma to 
diha in živi, kaj mu manjka 
in s čim se lahko pohvali, 
kako povezati mesto z njego-
vo okolico v privlačno in učin-
kovito celoto tako za domači-
ne kot za obiskovalce. Rešitve 
niso enoznačne in morajo 
slediti razvojnim smernicam, 
morajo biti prilagojene času 
in potrebam. Včasih ujame-
mo ta trenutek, včasih se 
nam izmakne. Na kratek rok 
se veselim majhnih zmag, na 
dolgi rok pa upam, da bodo 
naša prizadevanja prinesla 
destinaciji velike zmage.
Sem človek koncertnega do-
gajanja. Uživam v organizaci-
ji glasbenih prireditev in se 
jih tudi zelo rad udeležujem. 
To me spremlja že iz dijaških 
let, ko sem organiziral Teden 
mladih, da ne govorim o ob-
dobju, ki sem ga preživel v 
Klubaru. To je področje, v ka-
terem srčno uživam. In zato 

sem bil res zelo vesel, da se je 
začetek Prešernega poletja v 
Kranju s koncertom Califor-
nie tako dobro začel. Število 
ljudi, ki je 10. junija prišlo v 
mesto, se v zadnjih dveh letih 
lahko kosa le še s Prešerno-
vim smenjem. Vzdušje, ki je 
preplavilo mesto, je bilo spro-
ščeno, poletno, nasmejano. 
Gostinci so imeli polne vrto-
ve. California z glasbenimi 
gosti je razvnela publiko … 
Prešerno poletje v Kranju na-
poveduje okoli sto dogodkov 
na mesec skupaj v mestu in 
okolici. Če bi imeli vsi tako 
dobro vzdušje in vsaj za tretji-
no tako dober obisk, bo me-
sto poleti živelo in prijetno 
utripalo. A dogodki v veliki 
meri navdušujejo obiskovalce 
bolj kot domačine, ki v mestu 
živijo. Zato se stanovalcem 
mesta najlepše zahvaljujem 
za vso potrpežljivost, ki jo iz-
kažejo v času prireditev, in jih 
prijazno vabim, da se nam na 
prireditvah pridružijo. Do-
godki kot del destinacijske tu-
ristične ponudbe le začasno 
prispevajo k življenju v me-

stu, ko se zgodijo. Zato so za 
nas, čeprav pomembne, to 
naše male zmage.
Imam pa upanje, da bodo 
ljudje, ki obiskujejo naše do-
godke, občutili Kranj kot 

lepo mesto, ki ima tudi dru-
ge atribute. Recimo zanimi-
ve turistične produkte, kot je 
zvonik cerkve sv. Kancijana, 
Kabinet Janeza Puharja, 
rove s sodobnim digitalnim 

doživetjem, Muzejsko pot z 
zanimivimi zgodbami o 
kranjski preteklosti in vse 
mestne galerije! Spoznati 
Prešerna na mestni turi Ci-
fra al mož je lahko najprije-

tnejši sprehod po mestu, 
prekolesariti Kranjsko kole-
sarsko rožo pa je za ljubite-
lje kolesarjenje ne le izziv, 
ampak tudi spoznavanje za-
nimivih kotičkov naše zele-
ne okolice. Nastaja tudi in-
formacijski center s človeško 
ribico v rovih, nova Jenkova 
soba, preuredili bomo Vov-
kov vrt itn. Omeniti moram 
tudi kranjsko gastronomijo, 
ki ubira vedno zanimivejše 
smeri, sledi trajnostni narav-
nanosti celotne destinacije 
in razkriva sočno stran Kra-
nja. Vse to je ponudba, ki si-
cer raste počasneje, kot se 
lahko izvede dogodek, a dol-
goročno lahko močno pri-
speva k uspešnemu turistič-
nemu gospodarstvu naše 
destinacije. Zato je vsak ko-
rak na tem področju za nas 
velika zmaga. In v letošnjem 
letu je še nekaj takšnih no-
vosti. Vesel bom, če bodo v 
prvi vrsti naši gostje prav do-
mačini in se bodo obiskoval-
ci dogodkov vračali k nam 
tudi zaradi druge naše po-
nudbe.

Število ljudi, ki je 10. junija prišlo v mesto, se v zadnjih dveh letih lahko kosa le še s Prešernovim smenjem. Vzdušje, ki je preplavilo mesto, je bilo 
sproščeno, poletno, nasmejano. Gostinci so imeli polne vrtove. California z glasbenimi gosti je razvnela publiko …

Mesto, dogodki in turizem

Klemen Malovrh

Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, na odprtju Prešernega 
poletja / Foto: Fotoarhiv ZTKK/Anže Krže

Konglomeratni kanjon Zarica / Foto: Jošt GantarKranj nosi naziv zelene destinacije z zlatim znakom. / Foto: Katja Jemec
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Poglejte za vogal, tam se dogaja!
V kompleksu gradu Khislstein bo do septembra potekalo več kot šestdeset dogodkov za različne okuse. Pokukajte za vogal, mogoče vas preseneti 
ambient, program, družba …

Kranj – V amfiteatru Letnega 
gledališča Khislstein se bodo 
zvrstili številni odlični do-
mači in tuji izvajalci. Po ne-
kaj letih premora se ponov-
no vrača najbolj prepoznav-
na slovenska vokalna skupi-
na Perpetuum Jazzile (1. ju-
lija), po petih letih pa tudi 
hrvaški zvezdnik Gibonni 
(9. julija) z novim albumom 
U po' ure. Magnifico (15. ju-
lija) bo nastopil v sklopu svo-
je turneje Tour del'amour. 
Že tretje leto zapored bomo 
uživali z zasedbo Hamo & 
Tribute 2 Love (22. julija), 
ena najbolj znanih roko-
vskih skupin Siddharta (29. 
julija) pa bo v sklopu Kranfe-
sta nastopila v »štrom« edi-
ciji. V okviru Kranfesta bo 
nastopila tudi Nina Pušlar 
(30. julija)
Za vse zaljubljence v Dalma-
cijo bo zapela Klapa Rišpet 
(5. avgusta), ljubitelji opere 
pa bodo lahko uživali v operi 
Carmen (14. avgusta) v iz-
vedbi Operne akademije Pe-

hlivanian. Predstavo bo 
spremljal zasebni orkester 
Maestra, ki ga sestavljajo 
najboljši mladi slovenski or-
kestrski glasbeniki. Na odru 
se bo po dolgem času pred-
stavila slovenska diva Hele-
na Blagne (20. avgusta). Na-
stopili bodo tudi štajerski 
rokerji Mi2 (26. avgusta) in 
trenutno najbolj vroči hrva-
ški zvezdnik Petar Grašo (2. 
septembra). Sezono bo za-
ključil Andrej Šifrer (17. sep-
tembra), ki bo z nami pro-
slavil 70. rojstni dan. 
Pripeljal bo domače in tuje 
goste, ki so z njim delili pre-
hojeno glasbeno pot.

Glasbeni, kulturni in 
filmski večeri
Vsako sredo v juliju in avgu-
stu bodo na grajskem dvori-
šču potekali Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo, butični 
glasbeni dogodki, ki bodo le-
tos gostili odlične glasbeni-
ke. Sezono bo odprl holly-
woodski igralec Rade 
Šerbedžija s svojim ansam-
blom Zapadni kolodvor (6. 

julija). Zgodbo pod mogoč-
no lipo na grajskem vrtu bo 
nadaljeval Vlado Kreslin (13. 
julija) Po desetletjih na sceni 
lahko mirno zapišemo, da je 
Vlado Kreslin veliko več kot 
izjemen kantavtor. S poezijo 
in pesmijo nas bosta navdu-
ševala tudi Ditka in Feri La-
inšček (19. julija). V sklopu 
Kranfesta bosta moči združi-
la Maja Keuc - Amaya in 
Uroš Perić – odlična voka-
listka in eden najboljših imi-
tatorjev Raya Charlesa na 
svetu. Na koncertu 1na1 (3. 
avgusta) se bosta srečala le-
gendarna glasbenika in veli-
ka prijatelja Zoran Predin in 
Drago Mislej - Mef. Glasbe-
no-umetniška družina 
Krajnčan nas bo navdušila z 
glasbo in plesom (10. avgu-
sta). Nekaj mehkega, prije-
tnega in toplega je Pliš (17. 
avgusta), glasbena zasedba, 
ki jo sestavljajo izvrstna vo-
kalistka Aleksandra Ilijevski, 
navihanec Marko Gregorič 
na kitari in kontrabasu, Mu-
rat kot beatboxer in Tomaž 
Gajšt na trobenti in klaviatu-

rah. Ritmom swinga in jazza 
iz dvajsetih in tridesetih let 
20. stoletja bomo prisluhnili 

na koncertu skupine Mano-
uche (24. avgusta). Večere 
bo zaključila »mainstream« 

izvajalka Neisha, ki posega 
po lahkotnem popu in rada 
zahaja na področje soula. 
Vse obiskovalce večerov bo 
čakala izvrstna penina, ob 
rezervaciji mize pa bo mo-
goče dodatno naročiti tudi 
hladen prigrizek.
Torkovi kulturni vdihi so na-
menjeni literarnim pogovo-
rom in gledališkim predsta-
vam, vsi ljubitelji filmov pa 
si obvezno rezervirajte vse 
četrtke v juliju in avgustu, 
saj na Vovkov vrt zopet pri-
haja kino na prostem.

Do vstopnic tudi z 
bonom BON21
Pozabili pa nismo niti na 
šport! Na grajskem vrtu že 
potekajo druženja kolesarjev 
(do avgusta), ki se s kolesar-
jenjem po Kranjski kolesar-
ski roži pripravljajo na ama-
tersko kolesarsko dirko 
L'Étape Slovenia 3. in 4. sep-
tembra.
Poletje, mi smo pripravljeni!
Nakup vstopnic lahko v 
Kranjski hiši opravite tudi z 
bonom BON21.

Srečko Štagar

Zgodba Aleša Tomažiča in njegove pekarne z drožmi Bread and black je ena izmed tistih, ki se je 
začela prav v času korone.

Z Alešem v svetu droži

Britof – Aleš Tomažič, po 
poklicu kuhar, se je s peko z 
drožmi začel ukvarjati pred 
tremi leti, ko mu je čas koro-
ne prinesel več prostega 
časa. In razvila se je poslov-
na ideja o pekarni z drožmi. 
"Začelo se je spontano, z de-
kletom sva najprej pekla 
kruh in ostale pekovske iz-
delke za prijatelje in znance 
v domači kuhinji. Pot se je 
začela lepo odvijati, zanima-
nje ljudi za izdelke z drožmi 
je bilo vedno večje. V Britofu 
pri Kranju smo prenovili 
prostor za proizvodnjo, raz-
vila se je vsakodnevna dejav-
nost in kmalu tudi domača 
obrt," pojasni Aleš.
Iz meseca v mesec je ponud-
ba rasla in tako danes pri 
Bread and blacku lahko na-
ročite kruh, drožoškotke, 
babke, fokače, rolice, grisine, 
bagete, bombetke, krofe, ra-
zne štručke in še marsikaj! 
Aleš se trudi, da je ponudba 
vedno bogata, raznolika in 
sezonska. Rezultat tega so 
vedno nove pekovske dobro-
te. Ideje za nove izdelke naj-
večkrat pridejo spontano. 
Veliko težo pa imajo tudi že-
lje strank, ki jim Aleš vedno 
rad prisluhne in ustreže.
Ko ga povprašam, na kateri 

izdelek je najbolj ponosen, z 
odgovorom ne okleva: "Defi-
nitivno na drožoškotke, saj je 
bilo v njihov razvoj vložene 

največ energije. Ljudje so 
drožoškotke že ob samem 
začetku lepo sprejeli, še zla-
sti na Gorenjskem. Ker že-

lim izdelek spraviti na širši 
trg, se trenutno pripravljamo 
na prehod v večje trgovske 
centre po vsej Sloveniji." 
Hkrati so mu drožoškotki 
povzročali tudi največ pre-
glavic, saj je bilo potrebnega 
veliko časa in truda, da je pri-
šel do popolnega recepta. Že 
od samega začetka čuti, da 
drožoškotki pletejo svojo, ve-
čjo zgodbo in imajo zato 
prav posebno mesto v njego-
vi pekovski zgodbi. Nekaj si-
vih las mu je povzročil tudi 
kruh ajdovec z orehi, saj se 
ajdova moka obnaša precej 
drugače od navadne. Ker pa 
je med strankami takoj po-
stal zelo priljubljen, je Aleš 
posledično z veliko vaje zelo 
kmalu izpopolnil tehniko iz-
delave.
Aleša boste našli tudi na šte-
vilnih dogodkih, kjer peče in 
pripravlja okusne pice napo-
litane, hamburgerje in hot 
doge. V juliju ga ujamete na 
tržnici Kr' petek je! (1. in 22. 
julij) na Glavnem trgu in 
pred Kavka barom (14. julij). 
Druge izdelke iz Bread in 
black pa lahko vedno kupite 
v trgovini Krajček ali pa jih 
naročite direktno pri Alešu 
na Facebooku in Instagramu 
(@bread_and_black, @dro-
zoskotki) in jih nato prevza-
mete v Britofu pri Kranju.

Eva Pirnat

Kranj – Med 3. in 4. septem-
brom bo Kranj postal najbolj 
priljubljeno mesto ljubite-
ljev kolesarjenja. L'Etape 
Slovenia, ki deluje pod okri-
ljem Tour de France, je dru-
žabni kolesarski dogodek s 
tekmovalno noto za amater-
ske kolesarje ob zagotavlja-
nju varnega kolesarjenja na 
za promet zaprtih cestah in 
približevanje izkušnje eta-
pne dirke profesionalnih ko-
lesarjev na Dirki po Franciji. 
Ambasador dogodka je Ma-
tej Mohorič, ki trenutno vozi 
za ekipo Bahrain Victorious.

Pred septembrskim "fina-
lom" se ogrevamo na sobo-
tnih druženjih, ki so odprta 
za vse kolesarske navdušen-
ce, ne le za udeležence 
L'Etapa. Kondicijo, nova po-
znanstva in lepe spomine 
nabiramo na kolesarskih po-

teh Kranjske kolesarske 
rože, ki so razporejene od 
lažje proti težji zahtevnosti. 
Za nami sta že Kamničanka 
in Ljubljančanka, sledijo še 
Tržičanka (25. junij), Jezer-
janka (9. julij), Ločanka (23. 
julij) in Blejčanka (6. av-
gust). Trase so speljane po 
bližnjih mestih, okoliških 
hribih, naravnih jezerih in 
drugih znamenitostih. Pre-
kolesarite jih lahko v skupini 
ali pa si izlet ter tempo prila-
godite po svoji meri. Na poti 
bodo trenerji ekipe Gremo 
na kolo delili strokovne na-
potke in vas spodbujali, ko 
bo najtežje. Zaključek sobo-

tnih etap bo vsakič na graj-
skem dvorišču Khislstein, 
kjer bodo potekala druženja, 
testiranja koles in kolesarske 
opreme, nagradne igre, ma-
saže in druga presenečenja. 
Zaradi lažje organizacije so 
obvezne predhodne prijave.

Eva Pirnat

Kolesarsko ogrevanje

Srečko Štagar, vodja kompleksa Khislstein / Foto: Fotoarhiv ZTKK

Aleš Tomažič / Foto: arhiv Aleš Tomažič

Pripravljamo se na L'Etape Slovenia. / Foto: Peter Podobnik/Sportida
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Koledar dogodkov  
od 1. do 31. julija

Petek, 1. julij, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petkove popoldneve v Kranju poživlja dogodek Kr' petek je! Dogaja se 
na Glavnem trgu ob vodnjaku, kjer si vsak petek po službi Kranjčanke 
in Kranjčani lahko naberejo raznolikih kvalitetnih, svežih in sezonskih 
pridelkov.

Petek, 1. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Perpetuum Jazzile – Vokalna ekstaza

Petek, 1. julij, ob 21.00, TrainStation SubArt
Koncert: Uff Raps + Emkej + Drill – TM22

Sobota, 2. julij, ob 11.00, Kranjska hiša
Brezplačen voden ogled Kranja

Sobota, 2. julij, ob 21.00, KluBar
Koncert: If Floyd – Tribute to Pink Floyd – Večeri z okusom

Sobota, 2. julij, ob 21.00, TrainStation SubArt
Koncert: Zmelkoow (open air) – TM22

Ponedeljek, 4. julij, ob 16.00, Mestna knjižnica Kranj
Družabne igre Dungeons and dragons

Jedro igre Dungeons & Dragons (D&D) je pripovedovanje zgodb. 
Igralci skupaj pripovedujete zgodbo, vodite svoje junake skozi iskanje 
zakladov, bitke s smrtonosnimi sovražniki, drzno reševanje, dvorne 
spletke in še veliko več. Odločitev ali se pri tem želite pridružiti gusar-
ski tolpi ali bi raje sodelovali v politični zaroti, je odvisna od vas. Od-
ločite se tudi, kako boste videti, kako boste ravnali in kaj se bo še 
zgodilo.

Sreda, 6. julij, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Rade Šerbedžija

Četrtek, 7. julij, ob 18.30, Park miru
Joga pomaga

Četrtek, 7. julij, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: Acidez (Mex), Opran možgan

Četrtek, 7. julij, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Ena za reko: Zgodba Save

Izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in 
globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in pre-
pire ter vir energije. Reka Sava je tekoča povezava med štirimi država-
mi in neštetimi ekosistemi. Pridružite se štirim pojavnim kajakašem, 
medtem ko veslajo po Sloveniji in spoznavajo njeno divjo preteklost, 
temno zgodovino, barvito sedanjost in negotovo prihodnost.

Petek, 8. julij, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 8. julij, ob 21.00, TrainStation SubArt
Koncert: Brkovi (open air)

Sobota, 9. julij, ob 18.00, TrainStation SubArt
Koncert: Heavx Summer Stench

Sobota, 9. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Gibonni

Sobota, 9. julij, ob 21.00, KluBar
Koncert: Fed Horses – Večeri z okusom

Skupina Fed Horses je velika in pomembna osvežitev v slovenski po-
pularni glasbi. Četudi se deklarira kot alternativni country, na čelu z 
odlično pevko Uršo Mihevc prispeva h krajinski in žanrski različnosti 
domače glasbene scene ter je sinonim za kakovostno popularno glas-
bo, ki z živimi predstavitvami vsakič znova dokazuje, da je prostor za 
drzno in drugačno tudi v ustvarjanju in sprejemanju glasbe, ki ni na-
menjena samo za ozek specializirani krog poslušalcev.

Ponedeljek, 11. julij, ob 16.00, Mestna knjižnica Kranj
Družabne igre Dungeons and dragons

Sreda, 13. julij, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Vlado Kreslin

Četrtek, 14. julij, ob 18.30, Park miru
Joga pomaga

Četrtek, 14. julij, ob 20.30, TrainStation SubArt
Koncert: Infected Rain, Guattari, Protype5

Četrtek, 14. julij, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Videnje

Petek, 15. julij, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 15. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Magnifico

Charlatan in romantik. Idealist in voajer, predvsem pa glasbenik, ki se 
od leta 1993 ni ustavil. Magnifico je v treh dekadah močno zaznamo-
val slovensko kulturo. Dal nam je 24.000 poljubov, nam predstavil 
Silvijo, razbijal stereotipe, seznanil nas je s čefurji, pedri in ostalimi 
manjšinami, naučil nas je Marš na Drino in nam podaril samo ljube-
zen. Ko je zapel Hir aj kam, hir aj go, se mu je zgodil export-import, 
potem pa še šarlatanska Tivoli in Cici Mici. V svoji karieri je izdal 
osem avtorskih plošč in tri filmske albume, imel več kot tioč koncer-
tov doma in po svetu.

Sobota, 16. julij, ob 19.00, TrainStation SubArt
RockFest 2022: Ekvorna, Ember, Fat butlers, Ice on Fire

Ponedeljek, 18. julij, ob 16.00, Mestna knjižnica Kranj
Družabne igre Dungeons and dragons

Torek, 19. julij, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: Malevolent creation + Amaroth

Torek, 19. julij, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Ditka in Feri Lainšček

Četrtek, 21. julij, ob 18.30, Park miru
Joga pomaga

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Kranj vabi na vodeno, brezplač-
no, poletno vadbo joge v Park miru ob dijaškem domu. Pridite oble-
čeni v udobna oblačila in s sabo prinesite vadbeno podlogo. Predho-
dno znanje o jogi ni potrebno. V primeru dežja bo vadba v prostorih 
društva, Maistrov trg 11, Kranj.

Četrtek, 21. julij, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Bergmanov otok

Petek, 22. julij, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 22. julij, ob 18.00, TrainStation SubArt
Koncert: Carnium death fest

Petek, 22. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Hamo & Tribute 2 Love

Sobota in nedelja, 23. in 24. julij, Kranj
Velika nagrada Kranja/Kolesarski praznik v Kranju

Torek. 26. julij, ob 20.00, Kavarna Khislstein 12.56
Torkov kulturni vdih: Svetlica

Glasbena ustvarjalka Zvezdana Novaković in pripovedovalka Maša 
Budič nas bosta skozi starodavne napeve in pripovedi popeljali v de-
želo Bolgarijo.

Sreda, 27. julij, ob 20.30, vrt gradu Khislstein
Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Maja Keuc - Amaya in Uroš 
Perić

Četrtek, ob 28. julij, ob 18.30, Park miru
Joga pomaga

Četrtek, ob 28. julij, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Snežni leopard

Petek, 29. julij, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: Raggalution + Smetnaki

Petek, 29. julij, ob 20.30, Panorama Stara pošta
Koncert: Vili Resnik

Petek, 29. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Siddharta Elektrika

Sobota, 30. julij, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: S.A.R.S. v Kranju (open air)

Srbsko rock zasedbo S.A.R.S. (Sveže Amputirana Ruka Satrijanija) sta 
leta 2006 ustanovila Dragan Kovačević - Žabac in Aleksander Luković. 
Kmalu po ustanovitvi je izšla uspešnica Buđav lebac, za njo pa še 
skladbe Ratujemo ti i ja, Debeli lad in Rakija. Leta 2013 izdajo album 
Kuća časti, na katerem je tudi njihova največja uspešnica – balada 
Lutka. Sledijo albumi Ikone pop kulture (2014), Proleće (2015), Mir i 
ljubav (live, 2015), Poslednji album (2016) in Glava (2019). Letno na-
nizajo tudi več kot sto koncertov, še vedno pa veljajo za eno izmed 
bolj iskanih avtorskih bendov nekdanje Jugoslavije.

Sobota, 30. julij, ob 21.00, Letno gledališče Khislstein
Koncert: Nina Pušlar

Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg
Sobotni sejem

Vsako soboto in nedeljo
Sprehodi po Parku Brdo

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

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

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

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

Pisatelj Ivan Sivec 

na prikupen in 

razumljiv način 

opisuje življenje in 

delo enega največjih 

slovenskih pisateljev 

Ivana Tavčarja. 

»Visoški gospod« s 

podnaslovom »Vse 

ljubezni pisatelja 

Ivana Tavčarja« je prvi 

biografski roman o 

ustvarjalcu Cvetja 

v jeseni in Visoške 

kronike, izšel je 

lani ob 170-letnici 

Tavčarjevega rojstva.

Ljubezen nam je 

vsem v pogubo, je 

zapisal Ivan Tavčar. 

Knjiga za vse čase, 

za mlade in stare, za 

šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  

po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  

po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina
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Kranj – Konec maja so tri 
dni po ulicah centra mesta 
ustvarjali udeleženci leto-
šnjega že četrtega Ex tempo-
ra Kranj. Na vsakoletni li-
kovni manifestaciji, ki jo 
pod častnim pokrovitelj-
stvom kranjskega župana 
Matjaža Rakovca pripravlja 
Kulturno društvo likovnikov 
Kranj, je letos ustvarjalo 27 
likovnikov, ki so ustvarili 30 
del.
Razstavo del sodelujočih av-
torjev so v začetku meseca 
odprli v Galeriji Mestne ob-
čine Kranj, kjer je zbrane 
med drugim nagovoril Raj-
ko Bogataj, predsednik KD 
Likovnikov Kranj in pred leti 
tudi pobudnik Ex tempora, 
V nadaljevanju pa so izbra-
nim avtorjem podelili tudi 

nagrade. Strokovno mnenje 
o razstavi in nagrajenih delih 
je predstavila tokratna žirant-
ka, umetnostna zgodovinar-
ka Petra Vencelj. Kot je med 

drugim povedala, je Ex tem-
pore v zadnjih treh letih pote-
kal v prav posebnih razme-
rah korona pridiha in 
"zaklenjenih zim". "Kot pr-
vih zvončkov in regrata se 
spet veselimo aktualnih li-
kovnih upodobitev našega 
Kranja. Likovniki so nam 
spregovorili o svojih videnjih 
in čutenjih kraja, pa tudi o 
intimnih razmišljanjih po 
prosti temi. Vsak po svoje. 
Nekateri nagovarjajo z barvo, 
drugi bolj z linijo. Olje, pa-

stel, akril, tuš in številne 
kombinirane tehnike – raz-
ličnost nagovorov, bogastvo 
izrazov. In stalnice – brezča-
sni motivi našega zgodovin-
skega mesta na skali."
Ob nastopu tria harmonikar-
jev iz Glasbene šole Kranj je 
župan Rakovec nagrade po-
delil nagrade prvonagrajeni 
Nataliji Berezina ter drugim 
nagrajencem, to so Željko 
Vertelj, Metod Prašnikar, 
Marjan Burja, Franc Rant in 
Boštjan Močnik.

V Galeriji Mestne občine Kranj je do konca junija 
na ogled razstava likovnih del četrtega Ex tempora 
Kranj.

Slikali v mestu

Igor Kavčič

V Prešernovem gledališču v 
teh dneh z novim repertoar-
jem že vabijo k vpisu v abo-
nmaje za novo gledališko se-
zono. Ta že ob besedah 
direktorja in umetniškega 
vodje gledališča Jureta Nova-
ka obeta: "K sodelovanju 
sem se odločil povabiti reži-
serke in režiserje v najboljši 
formi, tiste, ki trenutno naj-
bolj odločno, jasno in glasno 
zaznamujejo slovenski in 
evropski gledališki prostor. 
Skupaj smo izbrali dramske 
predloge in koncepte, ki jih 
izzivajo in nagovarjajo. Pre-
pričan sem, da bodo v dialo-
gu med režijo, avtorskimi 
ekipami, ansamblom Pre-
šernovega gledališča in go-
stujočimi igralci ta besedila 
in koncepti zazveneli v vseh 
svojih potencialih. Sezono, 
ki je pred nami, nestrpno 
pričakujem in se veselim 
prav vsake od premier," je k 
svoji prvi sezoni, ki jo je s 
sodelavci oblikoval v Kranju, 
povedal direktor in umetni-
ški vodja Prešernovega gle-
dališča Jure Novak.
Sezono bo odprla proletar-
ska komedija Vse zastonj! 
Vse zastonj! mojstra com-
medie dell'arte  Daria Foja, 
režirala pa jo bo mlada reži-
serka Ajda Valcl. Še v sep-
tembru bo sledila druga pre-
miera, drama z naslovom 
Zaprta študija (New Co-
structive Ethics) ruskega av-
torja Ivana Viripajeva, ki jo 
režira ena vodilnih sloven-
skih režiserk ta čas Nina Ra-
jić Kranjac. Decembra sledi 
tretja premiera sezone, dra-
matizacija avtobiografskega 
romana Da me je strah? pe-

snice, pisateljice, novinarke 
in humanitarke Maruše Kre-
se, ki jo bo režirala srbska 
režiserka Anđelka Nikolić, v 
marcu pa bo v koprodukciji 
z Mestnim gledališčem Ptuj 
na vrsti predstava Deževen 
dan v Gurlitschu. Besedilo 
nastaja pod peresom večkrat 
nagrajenega dramatika Mi-
lana Ramšaka Markovića, re-
žiral pa jo bo Sebastijan 
Horvat. Tudi zadnja premie-
ra sezone bo koprodukcija 
in bo nastala v sodelovanju z 
Zavodom Bunker. Avtorski 
projekt z naslovom Zadnji 
Hamlet nastaja pod taktirko 
vsestranske mlade gledali-
ške ustvarjalke Lee Kukovi-
čič.
V redno abonmajsko ponud-
bo so umestili še vrhunske 
Usedline Mestnega gledali-
šča ljubljanskega v režiji 
Žige Divjaka in posebej za 
Kranj prirejeno interaktivno 
predstavo Zelda Varje Hrva-
tin in Slovenskega mladin-
skega gledališča. "V sezoni si 
seveda obetamo še kup go-
stovanj najboljših predstav s 
slovenskih in tujih odrov, 
glasbene (Koala Voice) in 
druge dogodke, 53. Teden 
slovenske drame, sodelova-
nja z organizacijami iz Kra-
nja, Slovenije in širšega 
evropskega prostora, publi-
kacije, okrogle mize, produk-
cijo Prešernove mladine in 
tako dalje," je še dodal direk-
tor Jure Novak. Celostno po-
dobo sveže sezone sta tudi 
tokrat oblikovali akademska 
slikarka Tina Dobrajc in obli-
kovalka Ana Bassin. Pomla-
dni vpis v abonmaje nove se-
zone je v teh dneh v polnem 
teku in bo potekal vse do 
konca meseca.

Igor Kavčič

Kranj – A začnimo tam, kjer 
se pot začne. Po lanski pre-
mieri se je mednarodni 
Igralski filmski festival 
Kranj – Krafft podal na ne-
gotovo pot, a s prvim nasle-
dnjim postankom – njegovo 
drugo izvedbo – že kaže, da 
je bila odločitev za potovanje 
na mestu. Letošnji Krafft je 
bil bogat z dogodki, name-
njenimi tako širši publiki 
kot igralski in filmski stroki. 
Celovečerni filmi, izbori 
kratkih plesnih, plesnih do-
kumentarnih in študentskih 
igranih filmov, okrogle 
mize, mojstrski tečaji, delav-
nice ter obilo priložnosti za 
druženje, mreženje in zaba-
vo so skoraj ves prejšnji te-
den polnili utrip mesta. Na 
sporedu je bilo več kot 30 
različnih dogodkov, na kate-
rih so gostili številne doma-
če in tuje strokovnjake s po-
dročja filma. Premierno se 
je na festivalu predstavil pro-
gram ReActing as a Star, ki 
so ga pripravili v sodelova-
nju s Slovenskim filmskim 
centrom.
Osrednja tema zaključnega 
dejanja festivala v nedeljo v 
Letnem gledališču Khislste-
in je bila podelitev nagrad 
zlato jabolko, za katere so se 
potegovale igralke in igralci 
v devetih celovečernih fil-
mih. Igralske presežke je 
ocenjevala tričlanska med-
narodna žirija v sestavi Va-
lentina Carnelutti, Marijana 
Brecelj in Sebastian Cavaz-
za, njihova glavna usmeritev 

pa je bil strokovni pogovor o 
igri v vseh filmih. Žirija je 
podelila tri zlata jabolka: zla-
to jabolko grand prix (za naj-
boljšo glavno žensko ali mo-
ško vlogo oziroma za 
izjemen umetniški dosežek) 
in dve zlati jabolki za poseb-
ne igralske dosežke (za obli-
kovanje vidnega, prepoznav-
nega  in  i zvedbeno 
dovršenega igralskega pre-
sežka).
Tako je zlato jabolko grand 
prix prijela glavna igralska 
zasedba filma Čudovita bitja 
režiserja Guðmundurja Ar-
narja Guðmundssona.
"Neverjetno živa prisotnost 
mladih igralcev pred kamero 
nas že od prvega kadra kot 
udar strele posrka v zgodbo 
in nam ne pusti dihati do sa-
mega konca filma. Zasedbi 
uspe odigrati vloge na način, 
o katerem vsaka velika film-

ska zvezda lahko le sanja," je 
v obrazložitev zapisala žirija, 
nagrado pa je prejel eden 
mladih igralcev Viktor 
Benóný Benediktsson, ki je 
s solzami v očeh povedal, da 
si nagrado ne zaslužijo le 
igralska ekipa, ampak vsi, ki 
so pri ustvarjanju filma vse-
skozi stali za njimi.
Zlato jabolko za posebne 
igralske dosežke sta prejela 
Radoš Bolčina za vlogo v fil-
mu Inventura in iranska 
igralka Pantea Panahiha za 
vlogo v filmu Pohodi plin. 
"V detajle razčlenjena vloga, 
v kateri se zrcali cela paleta 
razpoloženj in čustev; od 
otroške začudenosti, dvo-
mov, strahu, jeze, preganja-
vice, olajšanja. Vedno znova 
je presenečen – skozi cel 
film rahlo naiven," so misli 
žirije, ki je Radošu Bolčini 
dodelila zlato jabolko, o naj-

boljši igralki festivala pa 
med drugim: "Nagrada za 
najboljšo igralko gre Pantei 
Panahiha za njeno večpla-
stno upodobitev vloge, ki se 
poklanja ne samo materam 
v družinah, temveč vsem 
ženskam – pravim stebrom 
– v družbi. Pantei graciozno 
uspeva prikrivati in hkrati 
nositi v sebi bolečino in skrb 
skozi celoten film. Pokaže 
optimizem, humor, mate-
rinskost, neposrednost ob 
skrbi za družino in njeno 
nepredvidljivo usodo. Prese-
neti nas s čustvenim prebo-
jem – ki bi sam po sebi bil 
dovolj za nagrado – ki raz-
krije tako njeno igralsko kot 
tudi človeško moč."
"Vedno pravimo, da vsaka 
stvar ali projekt terja svoj 
čas, da se uveljavi. Tudi 
Krafft pri tem ni izjema. Jav-
nost je treba na vsako novost 
navaditi, tudi filmsko ume-
tnost je treba ljudem pri-
vzgojiti. Čeprav izhajamo iz 
mesta, ki velja za pionirsko 
na področju slovenskega fil-
ma. Menim, da je Krafft v 
filmskih krogih in javnosti 
zelo dobro sprejet, napredek 
je v drugi izvedbi zelo opa-
zen. To se kaže v odzivih, 
obisku in bogati programski 
vsebini," je ob zaključku fe-
stivala dejal župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rako-
vec in citiral Boštjana Go-
renca - Pižamo s festivalske-
ga odprtja: "Ne le v tretje gre 
rado, ampak v tretje gre 
Krafft." Festival se je zaklju-
čil s koncertom skupine Dan 
D.

Zlato jabolko grand prix druge edicije mednarodnega Igralskega filmskega festivala Kranj – Krafft 
potuje k mladi igralski ekipi na Islandijo.

Krafft ima moč

Igor Kavčič

Pet premier, štiri režiserke, tri avtorice besedil in 
žanrsko raznolik pogled na čas, v katerem 
živimo. Tako se piše novi abonma v Prešernovem 
gledališču.

Gledališče smo

Nagrajeni avtorji (od leve): Metod Prašnikar, Marjan Burja, Natalija Berezina, Franc Rant, 
Željko Vertelj in Boštjan Močnik. Foto: arhiv KD likovnikov Kranj

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA

OVC IN KOZ
REJA

OVC IN KOZ
Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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.

                        + poštnina
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Radoš Bolčina je zlato jabolko prejel za vlogo v filmu 
Inventura. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – "Od nekdaj lepé so 
razstave slovele, al' take t'ko 
nobel ni b'lo še nobene, od 
knjižnic otroških ni bolj za-
želene, kot kranjske pred 
šestdeset leti strojene. Zato 
bralec ustav' se, postoj kraj 
vitrin, panoje oglej si Pionir-
ski v spomin!" To so verzi 
pesmice znanega mojstra 
rim iz Hiše razgledov, s ka-
terimi nas na ogled prilo-
žnostne razstave ob 60-le-
tnici Pionirske knjižnice 
vabijo štirje sodelavci z otro-
škega oddelka Mestne knji-
žnice Kranj: Meta Učakar, 
Maja Kenda, Jure Bohinec 
in Lija Gantar. Z nekaj la-
stnimi spomini in slikami iz 
bralske mladosti, sem se z 
njimi sprehodil med panoji 
in vitrinami z vsak trenutek 
močnejšim zavedanjem – 
Pionirska je b'la zakon.
"Lani smo opazili, da je letos 
60 let, odkar so v prvem 
nadstropju takratnega Dela-
vskega doma odprli Pionir-
sko knjižnico. Štirje sodelav-
ci na današnjem otroškem 
oddelku Mestne knjižnice 
Kranj smo ugotovili, da o tej 

knjižnici doslej ni bilo še ni-
česar zbranega na enem me-
stu, in si rekli, to je nekaj za 
nas," pove Meta Učakar. 
"Prečesali smo našo našo 
knjižnico od tal do stropa in 
od gor do dol, vse kotičke 
knjižnice, obrnili smo vse 
škatle, ki so nam v arhivu 
ostale od selitve. Sicer smo 
se bali, da se je marsikaj vr-
glo stran, a smo imeli kar 
precej sreče z materialom. V 

eni od kuvert smo našli kup 
starih črno-belih fotografij." 
Pri pripravi razstave so jim s 
fotografijami, artefakti in 
tudi spomini pomagali tudi 
nekateri starejši zaposleni in 
zdaj že upokojene knjižni-
čarke. "Naš Franci Sever je 
bil naš najpomembnejši in-
formator pri prepoznavanju 
starejših knjižničark na foto-
grafijah." Vir informacij so 
bila tudi poročila o delova-
nju knjižnice ter publikacije, 
kot sta bili v začetku šestde-
setih let Knjižni obveščeva-
lec in skoraj dvajset let bro-
šurica Med knjigami, ki jo je 
izdajala prav Pionirska knji-
žnica. Zanimale so jih tudi 
objave v Uradnem vestniku 
Gorenjske in v medijih, še 
posebej v Gorenjskem glasu.
"Delo smo si razdelili med 
seboj, pripravila sem Excelo-
ve tabele, v katere smo pri-
dno dodajali naše prispev-
ke," pojasnjuje Maja Kenda, 
ki je poskrbela tudi za obli-
kovno podobo razstave. 
"Eden naših največjih pro-
blemov je bil posamezne za-
pise krajšati na obiskovalcu 
sprejemljivo obliko, hkrati 
pa delati tudi izbor najpo-

membnejših in predvsem 
najzanimivejših podatkov," 
pove Jure Bohinec in prizna, 
da to ni bilo ravno lahko 
delo. "Tudi kakšna duhovita 
domislica bo počakala na ka-
kšen drug zapis o Pionirski 
knjižnici," še doda Jure; da 
je bil Majin najpogostejši 
stavek: "Jure to je resna raz-
stava." Kljub temu lahko do-
damo, da ima del razstave v 
vitrinah še kako razvedrilen 

značaj. Če sta bila Jure in 
Maja sodelavca v Pionirski, 
Meta pa je delala v Študijski 
knjižnici, se nekaj mlajša 
Lija knjižnice v Delavskem 
domu spominja kot uporab-
nica: "Sama sem Pionirsko 
knjižnico v misli priklicala 
predvsem skozi dogodke in 
knjižnične prostore, kako si 
je bilo izposoditi knjige in 
kje si kakšno našel."

O življenju Pionirske 
knjižnice
Razstava ima dva dela, doku-
mentarnega in slikovnega 
na panojih, ter drugega z 
različnimi artefakti, poveza-
nimi s šestdesetletno zgodo-
vino Pionirske knjižnice – v 
vitrinah. "Zabavna je pred-
zgodba Pionirske knjižnice. 
V Gorenjskem glasu smo 
našli članek o tem, kako gre-
do uporabnikom na živce 
otroci, da ti s svojim obnaša-
njem prekinjajo potrebno ti-
šino in mir v knjižnici," se z 
nasmehom spominja Meta. 
Naj se otroke vendarle da 
nekam drugam. Že prav, da 
berejo, samo ne v knjižnici 
skupaj z odraslimi.
Seveda pa to ni bil edini ra-
zlog, da so 4. januarja za jav-
nost prvič odprli Pionirsko 
knjižnico. "Pred novim le-
tom so takrat napovedovali, 
da jo bo prinesel Dedek 
Mraz, smo prebrali v članku. 
Seveda so vodje knjižnice 
Berta Golob, Viktorija Konc 
in Neli Tomšič v poročilih 
vedno poudarjale, kako po-
membno je mladinsko knji-
žničarstvo, kako pomemben 
je razvoj branja pri otrocih. 
Gre za koncept, ki se je ohra-
nja desetletja, in to, kar ve-
dno znova ugotavljamo da-
nes, pravzaprav ni nov 
izum," z Juretom soglašajo 
sodelavke.
Na panojih tako spremljamo 
časovnico Pionirske knjižni-
ce od začetka do – lahko bi 
rekli – današnjega otroškega 
oddelka. Avtorji so v predsta-
vitev knjižnice vključili tudi 
dejavnosti, obiske skupin, 
bralne urice, delavnice in 
druge dogodke, ki so v v njej 
potekali od vsega začetka. 
Na zanimiv način zajemajo 
zgodovino do današnjega 
časa, tako s fotografijami kot 
artefakti. Zanimivi sta obe 
maskoti – prva Bine, ki ga je 
kasneje nadomestil Modri 
pes. Prav slednji je tudi prvi 
napovedoval novo knjižnico 
v nekdanjem Globusu.
Drugi del razstave je v vitri-
nah. Na razstavo nas tu seve-
da povedeta pionirska kapica 
in rutica, sledi originalno va-
bilo na odprtje in številne 
zanimivosti, kot pravi Jure, 
"predračunalniškega" knji-
žničarstva, kot so na primer 
kataložni listki, opomini s 
starimi dinarji. "V eni od ku-
vert iz arhiva smo našli ne-
kaj bankovcev in listek z da-

tumom ter zapisom 'višek'," 
pove Jure, Maja pa razloži, 
kaj pomeni 'šmir papir' – 
namreč, nekdanji kataložni 
listki, ki so ob digitalizaciji 
dobili drugo funkcijo listkov 
za kratka sporočila. Na ogled 
so stare izkaznice, zgovorne 
so številke o prirastu gradi-
va, leposlovja, učbenikov in 
podobno. Ne, zgoščenk in 
DVD-jev takrat še ni bilo. Tu 
so podatki o najbolj branih 
knjigah, posebej zgovorni so 
zapisi v prej omenjenih bro-

šurah Med knjigami, o obi-
skih tistih, ki pišejo in ilu-
strirajo otroško in mladinsko 
literaturo, in odzivih otrok 
na dogodke v knjižnici … 
"Tu so kvizi uganke, družab-
ne igre, tudi zahvale naših 
uporabnikov, ki nam še po-
sebej veliko pomenijo," po-
vedo sogovorniki.
Še posebno zanimiva je za-
dnja vitrina s smešnicami. 
"Imamo tri zvezke, v katere 
vsa ta leta pišemo, po ka-
kšne knjige pridejo obisko-

valci. Ti recimo iščejo Staro-
grške bajte, pa Epozove 
basni ali pa Bevkovo Kljukec 
in njegov škorec, kačja preja, 
Moj dežnik je lahko bolan, 
Skriti dnevnik Jadrana 
Kosa ...
Sogovorniki se vsi po vrsti – 
medtem ko si ogledujemo 
razstavo, otroški oddelek va-
ruje neumorni sodelavec 
Franci Sever – Pionirske 
knjižnice spominjajo s kanč-
kom nostalgije na pravljično 
sobo, na več samostojnosti 
in vpliva na njihovo delo. Da 
je bil pristop do mladih bral-
cev v tistih časih vendarle 
drugačen, morda tudi bolj 
oseben. "Veseli pa me, da 
nas je razstava vse štiri sode-
lavce na otroškem oddelku 
še bolj povezala. Smo res do-
bra ekipa," še doda Jure Bo-
hinec. Na vprašanje, ali bodo 
o vsem, kar na zanimivi raz-
stavi, ki je na ogled še do 
konca meseca, ni našlo svo-
jega mesta, zapisali tudi v 
katalog, pa so obljubili, da se 
bodo tega zagotovo lotili do 
konca leta. "Častna pionir-
ska," kot se spodobi za tiste 
čase, še dodajo na koncu.

Nekoč so v Študijsko knjižnico spustili tudi otroke, male bodoče bralce, a kaj, ko so ti delali tak "šunder", da v njej ni bilo mogoče študirati. Naj imajo 
svojo, Pionirsko knjižnico, so se jezili odrasli. Seveda je bilo še kup razlogov, da so pred šestdesetimi leti v Delavskem domu odprli Pionirsko knjižnico.

Pionirska jih ima šestdeset

Igor Kavčič

Ko je bilo knjižnično poslovanje še analogno. / Foto: Igor Kavčič

Razstavo ob 60-letnici Pionirske knjižnice so pripravili sodelavci na otroškem oddelku 
Mestne knjižnice Kranj (od leve): Maja Kenda, Meta Učakar, Jure Bohinec in Lija Gantar.
/ Foto: Igor Kavčič

S kapico in rutko v Pionirsko knjižnico / Foto: Igor Kavčič

V novem tisočletju je Bineta zamenjal Modri pes.
/ Foto: Igor Kavčič
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Kranj – Mlada članska ekipa 
ECE Triglav je v minuli se-
zoni v ligi Nova KMB na 
koncu osvojila zadnje mesto 
na lestvici, kar naj bi v novi 
sezoni pomenilo nastopanje 
v 2. SKL. Odločitev o tem, v 
kateri ligi bodo igrali, pa še 
ni dokončna. "Res je, da je 
članska ekipa verjetno izpa-

dla iz prve lige, kar sicer še 
ni dokončno, mlajše ekipe 
pa so se zelo izkazale, saj so 
se uvrščale med najboljše v 
državi. Ekipa do 13 let je bila 
druga v državi, ekipa do 15 
let tretja, ekipa do 17 let je 
bila peta, ekipa do 19 let pa 
četrta. Nekaj težav pri vadbi, 
zlasti pri košarkarski šoli, 
smo imeli zaradi koronavi-
rusa, vendar pa je v klubu to 

sezono vseeno treniralo oko-
li štiristo košarkarjev. V vsa-
ki od ekip imamo tudi nekaj 
reprezentantov, ki jih poleti 
čakajo nastopi na evropskih 
prvenstvih," je ob podpisu 
nove pogodbe z enim od 
njih, Lovrom Urbiho, pove-
dal direktor kluba Franci 
Podlipnik.
Kot je pojasnil Podlipnik, 
trener članskega moštva 

ostaja Danijel Radosavljević, 
ekipa pa bo sestavljena po-
dobno kot v minuli sezoni, 
saj so nekaj pogodb s ključ-
nimi igralci že podpisali, ve-
čina pa se je odločila, da 
ostane v klubu. "Glede na to, 
da se v klubu res dobro dela, 
se jih je večina kljub majh-
nim štipendijam odločila 
ostati," je še povedal Franci 
Podlipnik.
"Pri 15 letih sem prišel v Tri-
glav. Tu sem hitro napredo-
val, v ekipi se zelo razume-
mo, imamo odličnega 
trenerja in mislim, da bodo 
v klubu dobro poskrbeli za 
moj razvoj," je prejšnji te-
den povedal 18-letni in kar 
201 centimeter visoki Lovro 
Urbiha, ki mu je v roke ob 
podpisu pogodbe v družbi 
vodje proizvodnje Janeza 
Kuralta segel Matjaž Levar, 
direktor podjetja Intectiv, 
enega od klubskih sponzor-
jev.
"V podjetju smo se odločili, 
da želimo spodbujati mlade 
talente, zato že šesto leto 
podpiramo košarkarje Tri-
glava. Zadovoljni smo s so-
delovanjem in zato jih bomo 
podpirali še naprej," je pou-
daril direktor Matjaž Levar.

Čeprav se je za košarkarje šele pred kratkim zaključila letošnja sezona, v kranjskem Triglavu, kjer še 
ne vedo natanko, v kateri ligi bodo igrali jeseni, že sestavljajo člansko ekipo.

Košarkarji sestavljajo ekipo

Vilma Stanovnik

Velika planina – Članska 
ekipa Kolesarskega kluba 
Kranj je letos registrirana 
kot kontinentalna, kar jim je 
omogočilo samostojen na-
stop na dirki Po Sloveniji.

Zraven tudi v pobegih
Na startu so bili Luka Ziherl, 
Luka Turkulov, Vid Jeromel, 
Andrej Černe, Jaka Vovk, 
Leon Šarc in Matej Drino-
vec. Za vse z izjemo Drinov-
ca je bil to tudi prvi nastop 
na tako veliki in zahtevni 
dirki v tako močni konku-
renci. Čakalo jih je pet etap, 
skupaj 791 kilometrov. Na 
cilju predzadnje, kraljevske 
etape na Veliki planini je ne-
kaj misli strnil Matjaž Zev-
nik, športni direktor ekipe in 
direktor kluba. "Dirka Po 
Sloveniji je bila naš glavni 
cilj sezone, na katerega smo 
se dobro pripravljali. Ka-
kšnih pričakovanj nismo 
imeli. Imamo zelo mlado, 
najmlajšo ekipo, najmlajše-
ga kolesarja. Zelo sem zado-
voljen, da imamo v konku-

renci še pet kolesarjev, kar 
za tako mlade fante ni eno-
stavno. Udeleženi smo bili 
tudi v pobegih, kar je na ta-
kšni dirki tudi svojevrsten 
podvig. Barve našega kluba 

so tako šle v svet. Naš osnov-
ni cilj je izpolnjen in fante 
lahko pohvalim. Zavedati se 
je treba, da nastopa kar pet 
ekip svetovne serije. Razlika 
med pripravljenostjo profe-
sionalnih ekip in drugih je 
dobro vidna. Imamo petletni 
program dela in upam, da 

bomo takrat že veliko bolj 
konkurenčni in lahko tudi 
na dirkah višjega nivoja ak-
tivno dirkali. Potrebnih bo 
še nekaj let treninga," je po-
vedal. Trener ekipe in po-
močnik športnega direktorja 
Uroš Repše je poudaril, da je 
bila dirka zelo težka. "Trasa 
je bila zelo zahtevna in prak-
tično v vsaki etapi so kole-
sarji v cilj prihajali v manj-
ših skupinah. Naš cilj je bil, 
da dirko konča čim več kole-
sarjev ter da smo prisotni v 
čim več pobegih, kar nam je 
predvsem z Jeromlom v dru-
gi in delno z Drinovcem v 
tretji etapi uspelo. Veseli 
me, da so fantje kljub slab-
šim uvrstitvam ohranili po-
zitivno miselnost in verja-
mem, da bodo s pomočjo 
dobrega dela v klubu in pri-
dobljenimi izkušnjami v pri-
hodnje še napredovali."

Potekajo priprave na 
kranjsko dirko
Z dosedanjo sezono Zevnik 
sicer ni povsem zadovoljen. 
"Rezultatsko ni bila najbolj 

uspešna. Sploh pri mladin-
cih smo morda pričakovali 
nekoliko več. Smo pa komaj 
na koncu prvega dela sezo-
ne," je še dejal. V vlogi špor-
tnega direktorja ekipe bo še 

na državnem prvenstvu, 
nato pa se bo povsem posve-
til pripravam na kranjski ko-
lesarski praznik. Nočni kri-
terij bo v Kranju 23. julija, 
dan kasneje pa še VN Kra-
nja. Prijavljenih je več kot 
dvajset ekip, tako da se obeta 
zanimiva in močna dirka.

Maja Bertoncelj

Kranj – Vaterpolski finale 
državnega prvenstva se je 
zaključil 18. junija. Za na-
slov prvaka so bile dovolj 
tri tekme. Vse tri so dobili 
vaterpolisti kranjskega Tri-
glava: prvo s 13 zadetki raz-
like, drugo s štirimi, tretjo 
pa s tremi. Njihov naspro-
tnik je bil kamniški Calcit 
Waterpolo, ki je branil na-
slov.
Triglavani so se naslova ve-
selili po zmagi pred doma-
čimi navijači. Boljši so bili s 
15 : 12 (4 : 3, 4 : 3, 3 : 6, 4 : 
0). Štiri zadetke je dosegel 
Andraž Pušavec, tri Jaša Ka-
divec in Jaša Lah, dva Ale-
ksander Paunović, po enega 
pa še Matic Rahne, Nikola 
Rajlić in Juš Vončina. "Za-
dnje tekme nismo odigrali 
dobro, a na koncu šteje sku-
pni rezultat, kjer pa smo 
bili boljši in zasluženo 
osvojili naslov. Verjetno nas 
je zanesla prva visoka zma-
ga v tem finalu. Čestitam 
fantom, da so naslov po šti-
rih letih vrnili v Kranj," je 

po zadnji finalni tekmi pove-
del Krištof Štromajer, trener 
AVK Triglav, njegov pomoč-
nik Jaka Mikoletić pa je dodal: 
"Zadnja tekma je bila taka, 
kot smo pričakovali: napeta, 
težka, tudi malce nervozna. 

Ni nam steklo, a potrpežlji-
vo smo čakali na svoje minu-
te, ki so prišle v zadnji četrti-
ni, ko smo pokazali svojo 
pravo igro, ki nas je krasila 
ves čas, in osvojili še drugo 
lovoriko v sezoni." Najboljši 

so bili že v pokalu Slovenije. 
Kr anjčani so pokal in medalje 
za osvojeni 18. naslov držav-
nih prvakov prejeli iz rok 
predsednika Zveze vaterpol-
skih društev Slovenije Bo-
štjana Tušarja.

Vaterpolisti AVK Triglav Kranj so osemnajstič postali državni prvaki – znova po štirih letih.

Vaterpolisti naslov 
vrnili v Kranj
Jože Marinček

Kolesarji Kolesarskega kluba Kranj na dirki Po Sloveniji 
/ Foto: KK Kranj

V karavani kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je 
največja pri nas, je bil po nekaj letih znova 
Kolesarski klub Kranj.

Izpolnili so 
osnovni cilj

Lovro Urbiha in direktor podjetja Intectiv Matjaž Levar / Foto: Vilma Stanovnik

Veselje ob osvojitvi nove lovorike je bilo veliko. / Foto: Tina Dokl

"Dirka Po Sloveniji je bila naš glavni cilj sezone, 
na katerega smo se dobro pripravljali. Kakšnih 
pričakovanj nismo imeli. Imamo zelo mlado, 
najmlajšo ekipo, najmlajšega kolesarja. Zelo 
sem zadovoljen, da imamo v konkurenci še pet 
kolesarjev, kar za tako mlade fante ni enostavno. 
Osnovni cilj smo izpolnili."
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Tekli po ulicah Kranja
Kranj je prvo junijsko nedeljo gostil že peto tekaško prireditev SLO12RUN, ki jo je organiziral Atletski 
klub Ultramaraton Slovenija v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem Kranj in s podporo 
Mestne občine Kranj ter Atletske zveze Slovenije.

Kranj – Tekaška prireditev 
SLO12RUN je privabila pri-
bližno 150 tekačev iz Slove-
nije in 15 tujih držav, ki so se 
pomerili na šest- in dvanaj-
sturni tekaški preizkušnji. 
Krožna trasa, dolga 1.292 
metrov, je potekala po ulicah 
v središču Kranja in je imela 
certifikat Mednarodnega 
združenja maratonov in dol-
gih prog AIMS. Slovenski 
12-urni tek je imel že drugič 
zapored tudi srebrno značko 
Mednarodne ultramaraton-
skega združenja (IAU). "Pri-
zadevamo si, da bi pridobili 
zlato značko IAU, do česar 
nam je manjkala le dopinška 
kontrola, ki smo jo letos uve-
dli, in nekaj najboljših rezul-
tatov, zaradi česar smo pova-
bili najboljše tuje ultramara-
tonce in svetovne rekorder-
je, a žal so bili pogoji težki. 
Vročina nam je preprečila, 
da bi izpolnili tudi ta kriterij, 
a vseeno smo z letošnjo iz-
vedbo izredno zadovoljni," 
sta povedala direktor tekmo-
vanja SLO12RUN Klemen 
Boštar in soorganizatorka 
Maja Rigač.
Tekme so se udeležili tudi 
najboljši tuji ultramaratonci, 
kot so Poljakinja Patrycja 
Bereznowska, Španec Ivan 
Penalba Lopez, Finka Noora 
Honkala. V Kranj je pripoto-
val legenda ultrateka Grk Yi-
annis Kouros, ki je skupaj z 
Dušanom Mravljetom pre-
hodil prvi častni krog.

V moški kategoriji je bil na 
12-urnem teku najuspešnejši 
Uroš Srnec iz Logatca, ki je 
pretekel 112 krogov (146.004 
metrov), s čimer je postavil 
tudi rekord in postal absolu-
tni zmagovalec. "Tekel sem 
nad pričakovanji. Vmes sem 
sicer doživel krizo, a na srečo 
je bil prisoten maser Mirka 
B. Mikliča, ki mi je pomagal, 
da sem lahko nadaljeval," je 
dejal Srnec. V ženski katego-
riji 12-urne preizkušnje je 
slavila Poljakinja Patrycja Be-
reznowska, ki je pretekla 101 
krog (131.452 metrov).
Na šesturni preizkušnji se je 
najbolje odrezal Gorenjec 
Aleš Debeljak iz Podbrezij, 
ki je pretekel 57 krogov 
(74.704 metrov). "Bilo je na-
porno, a vročina ni bila glav-

na ovira, temveč poškodba 
prepone," je povedal Debe-
ljak. V ženski konkurenci 
šesturne preizkušnje je bila 
prva Finka Noora Honkala, 
ki je pretekla 58 krogov 
(75.946 metrov).
Letos so okronali tudi prva dr-
žavna prvaka v teku na 12 ur, 
saj je v Kranju potekalo prvo 
prvenstvo Slovenije v 12-ur-
nem teku. Državni prvak je 
med moškimi postal že ome-
njeni Uroš Srnec, drugo me-
sto je zasedel Marko Toma-
žin, tretje pa Domen Kozjek. 
Med ženskami si je naslov dr-
žavne prvakinje priborila Na-
taša Robnik iz Celja, ki je bila 
sicer druga na 12-urnem pre-
izkusu. Pretekla je 96 krogov 
(124.032 metrov). "Vmes sem 
imela hudo krizo zaradi težav 

z želodcem, bila sem že na 
tem, da odneham, a sem si 
dejala, da si zaslužim naslov, 
zato sem zbrala moči, nada-
ljevala in pritekla do prvega 
naziva državne prvakinje v ka-
rieri," je povedala Robnikova. 
Drugo mesto je osvojila Mar-
jeta Gomilšak, tretje pa Alen-
ka Pavc.
Letos so pripravili nekaj no-
vosti za tekače in gledalce, 
kot je kontrola dopinga, tri-
buna za gledalce v startno-
-ciljnem prostoru, most čez 
Tavčarjevo ulico za lažji pre-
hod pešcev in kolesarjev. V 
soboto in nedeljo je potekal 
sejem športne opreme in 
športne prehrane, v soboto 
so gostili še pogovorni večer 
Ultramaraton nekoč in da-
nes.

Maša Likosar

Tekači so se v Kranju pomerili na šest- in dvanajsturni tekaški preizkušnji. / Foto: Gorazd Kavčič

MOHOpedija

Predoslje – MOHOpedija je 
nezaključena biografska škr-
bina o kolesarskem življenju 
in uspehih našega izjemne-
ga kolesarja Mateja Mohori-
ča. Izšla je 20. junija. Avtor 
knjige, ki ima dobrih tristo 
strani, je Uroš Buh, slogovni 

pregled je opravil Tadej Go-
lob. "Upam, da bodo zgodbe 
v knjigi v navdih, da vas po-
nesejo skozi moje življenje 
in da mogoče v njih najdete 
tudi delček samih sebe," je 
poudaril Mohorič. Podbličan 
se pripravlja na Dirko po 
Franciji, kjer si želi kakšne 
etapne zmage.

Maja Bertoncelj

Naši kegljači, med katerimi so bili tudi člani 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Kranj, so uspešno nastopili na evropskem 
prvenstvu v kegljanju.

Kranj – V srbskem Apatinu 
je potekalo 21. evropsko pr-
venstvo za slepe in slabovi-
dne kegljače, ki se ga je pod 
vodstvom selektorja Saša 
Kajtne udeležilo tudi devet 
slovenskih tekmovalk in tek-
movalcev. Med njimi so bili 
tudi trije člani Medobčinske-
ga društva slepih in slabovi-
dnih Kranj. Slavko Muhič je 
nastopil v kategoriji B1, Jože 
Lampe v kategoriji B2, Mar-

jan Žalar pa v kategoriji B3.
Prvi dan je potekalo ekipno 
tekmovanje, slovenska mo-
ška ekipa pa je osvojila 3. 

mesto. V mešanih parih sta 
Marjan Žalar in Marija Fras 
osvojila 3. mesto. V finalu 
sta bila od Slovencev tudi 
Mitja Osolnik in Karmen 
Vogrič, ki sta prav tako osvo-
jila 3. mesto. Jože Lampe je 
nato osvojil 4. mesto posa-
mezno in 3. mesto v kombi-
naciji, Marjan Žalar pa je 
tako v kombinaciji kot posa-
mično osvojil 2. mesto.
Skupno so slovenski keglja-
či osvojili štiri posamične 
medalje, od teh dve srebrni 

in dve bronasti, dve brona-
sti medalji v mešanih dvoji-
cah in ekipno bronasto me-
daljo.

Vilma Stanovnik

Žalar in Lampe 
odlična v Apatinu

Novi Nissan 
Qashqai Acenta

Že od 27.810 €*

5 let jamstva*

Zavarovanje za 199 €*

LED sprednje in zadnje luči  |  Kamera in parkirni senzorji zadaj  |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE  
BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO NA VOLJO TAKOJ
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 Acenta s kovinsko barvo iz zaloge preko financiranja Nissan Financial Services. Ob nakupu avtomobila preko financiranja prejmete tudi obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 199 € v prvem letu in brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu 
»As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30. 6. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene 
(MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450 w
w
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Jože Lampe in Marjan Žalar / Foto: arhiv Andreje Karničar

Matej Mohorič je predstavil prvo knjigo, ki govori o njem. 
Prinaša več kot tristo strani zanimivega branja.  
/ Foto: Maja Bertoncelj
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RAZMIŠLJATE O USTANOVITVI  

PODJETJA ALI PA STE GA  

ŽE USTANOVILI IN NIMATE VSEH 

INFORMACIJ? NA OOZ KRANJ  

VAM NUDIMO CELOVITO  

SVETOVANJE.

Kot organizirano združenje, ki deluje že 54 
let, imamo dolgoletne izkušnje s poslova-
njem obrtnikov in podjetnikov z območij 
občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, 
Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur. Naša 
poglavitna naloga je svetovanje na raz-
ličnih področjih (delovno pravo, davčna 
zakonodaja, varnost pri delu, nasveti po 
branžah). Kot institucija pa se borimo za 
spremembe zakonov, s katerimi želimo 
olajšati poslovanje in na ta način zastopati 
interese obrtnikov in podjetnikov.
Izvajamo različna izobraževanja za obrtni-
ke in podjetnike ter njihove zaposlene 
(seminarji po branžah, marketing, motiva-
cijske delavnice, Računovodski zajtrki, tuji 
jeziki in slovenski jezik za tujce, ekskurzije 
in obiski sejmov). Posebej pa bi poudarili 
našo Šolo računovodstva, ki je ena najbolj-
ših v Sloveniji, tudi kot priprava na NPK ra-
čunovodja.
Za člane in nečlane zbornice izdajamo obr-
tna dovoljenja, EU potrdila za delo v tujini, 
licence za avtoprevoznike, uredimo vpis v 
Imenik vodij del, izvajamo mojstrske izpite 
in NPK-je ter spodbujamo vajeništvo.
Pokličete nas na telefonski številki 04/281 
83 10 ali 04/281 83 11.

NOVO VODSTVO OOZ KRANJ

V Skupščino OOZ Kranj so bili izvoljeni nas-
lednji člani:

Robert ALEŠ, Aleksander BIZJAK, Janez 
GLOBOČNIK, Mladen GOLUB, Aleksander 
GOREČAN, Janez KADIVEC, Ludvik KAVČIČ, 
Tomaž LOGAR, Boris MARTINJAK, Aleš PE-
TEK, Tomaž POŽGAJ, Aleksander PRIMC, 
Jožef PROSEN, Andrej ROPRET, Marcela 
UMNIK, Ciril ZUPIN, Anže ŽGAVEC.
Člani Upravnega odbora so:
Aleksander BIZJAK, Janez KADIVEC, Ludvik 
KAVČIČ, Jožef PROSEN, Marcela UMNIK, Ci-
ril ZUPIN, Janja ERJAVEC.
Člani Nadzornega odbora pa so: 

Boštjan BERTONCELJ, Branko KOROŠEC in 
Anton MAGDIČ.

Po lanski zamenjavi direktorice smo letos 
izvedli tudi volitve v organe OOZ Kranj. 
V skupščino je bilo izvoljenih 18 poslan-
cev, trije člani sestavljajo nadzorni odbor, 
upravni odbor pa po novem šteje sedem 
članov. Upravni odbor ima dva podpred-
sednika.

Predsednik zbornice v mandatnem ob-
dobju 2022–2026 je postal Aleksander 
(Sašo) Bizjak iz Zgornjih Bitenj, avtoprevo-
znik, ki prihaja iz obrtniške družine, saj je 
bil že njegov oče obrtnik, in sicer od leta 
1936 do 1973, ko je obrt prevzel Aleksan-
der. Družinsko tradicijo nadaljujeta tudi 
njegova sinova. 
Aleksander Bizjak je zbornici pripaden že 
49 let in si bo s pridobljenimi znanjem in iz-
kušnjami kot predsednik prizadeval svojo 
funkcijo opravljati odgovorno in uspešno.

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA

Z Ljudsko univerzo Kranj smo se dogovorili 
za začetni 30-urni tečaj slovenskega jezika 
(pridobitev potrdila A1), ki se bo izvajal 
na zbornici v popoldanskem času - 2 x te-
densko, 10 srečanj.
Prijave zbiramo na e-naslov info@oozkranj.
com ali 04 2818 310. Posamezna skupina 
šteje do 10 udeležencev.  Cena na osebo za 
člane zbornice znaša 110 EUR z DDV. Cena 
na osebo za nečlane znaša 150 EUR z DDV.

JESENSKA ŠOLA RAČUNOVODSTVA

V septembru 2022 bo naslednji termin 
ŠOLE RAČUNOVODSTVA, ki obsega 100 ur 
in vas odlično pripravi na NPK računovod-
ja. Za nami je že vrsto let uspešnega izva-
janja tega programa, ki je primeren za vse, 
začetnike in že malo »izpiljene«. Predava ga. 
Urška Trobej, strokovnjakinja na področju 
računovodstva z licenco preverjanja NPK. 
Izobraževanje se izvaja 2 x tedensko od 
15.30 do 18. ure. Skupina šteje min 5 in naj-
več 8 udeležencev. Prijavite se lahko na te-
lefon 04 2818 310 ali na info@oozkranj.com.

ODDAJA SEJNE SOBE IN UČILNICE

Iščete prostor za sestanek, seminar, dogo-
dek ali predstavitev izdelka?
Nudimo vam možnost najema sejne sobe, 
ki sprejme 60 ljudi in učilnice, ki sprejme 
do 20 ljudi. Oba prostora sta opremljena z 
multimedijo, flipchart tablami, sejna soba 
ima tudi aparat za vodo. Stavba ima dviga-
lo in brezplačno parkirišče. Pokličite na: 04 
2818 310.

Aleksander Bizjak,  
predsednik OOZ Kranj
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Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

Program medgeneracijskega  
sodelovanja izvajamo v štirih  

občinah. 

Na vse aktivnost se je treba  

prijaviti tako, da pošljete  

svoje ime, priimek, telefonsko  

številko in e-naslov  

ter aktivnost,  

na katero se prijavljate, na:  

mck-prijava@luniverza.si  
ali pokličete na 04 280 48 25.

Prijava na spletni strani www.luniverza.si ali po 

telefonu 04 280 48 25

Lokacija: Medgeneracijski center Naklo

Joga obraza – Za poletni sijaj
Termin: sreda, 20. 7., od 18.30 do 19.30

Lokacija: Medgeneracijski center Naklo

Za vadbo potrebujete svoj obraz in ščepec radove-

dnosti. Stranski učinki so bolj sijoč obraz, več življe-

nja v očeh in mir v srcu. Dobrodošli.

PREDDVOR
Kako se lahko učim tuj jezik z aplikacijo 
Duolingo na pametnem telefonu
Termin: četrtek, 14. 7., ob 18.00

Lokacija: TIC Preddvor, Dvorski trg 3

Učenje jezikov je lahko tudi zabavno in mobilna 

aplikacija Duolingo vam pri tem pomaga na edins-

tven način. Učenje poteka v obliki računalniške igre, 

pri čemer vas aplikacija vodi skozi različne ravni do 

napredovanja s pridobivanjem in zbiranjem točk.

Večer ljudskih pesmi z Dečvami 
Termin: četrtek, 28. 7., ob 19.00

Lokacija: grad Dvor, Dvorski trg 6

Delavnica večglasnega ljudskega petja

Dečve so skupina osmih pevk, ki že 24 let v enaki zasedbi in 

vsako sredo zvečer na isti lokaciji v Stražišču pri Kranju poustvar-

ja ljudsko petje. Znanje pridobivajo iz različnih zbirk slovenskih 

ljudskih pesmi ali pa kar na terenu, saj se rade družijo z drugimi 

poustvarjalci ljudskega petja z različnih koncev Slovenije.Prislu-

hnite večglasnim ljudskim pesmim in skupaj z njimi zapojte.

ŠENČUR
Joga obraza – Za poletni sijaj
Termin: sreda, 14. 7., od 18.30 do 19.30

Lokacija: sejna soba Doma krajanov Šenčur

Za vadbo potrebujete svoj obraz in ščepec radovednosti. Stran-

ski učinki so bolj sijoč obraz, več življenja v očeh in mir v srcu. 

Dobrodošli.

Kako se lahko učim tuj jezik z aplikacijo Duolingo na pame-
tnem telefonu
Termin: četrtek, 21. 7., ob 18.00

Lokacija: sejna soba Doma krajanov Šenčur

Učenje jezikov je lahko tudi zabavno in mobilna aplikacija Duo-

lingo vam pri tem pomaga na edinstven način. Učenje poteka v 

obliki računalniške igre, pri čemer vas aplikacija vodi skozi različ-

ne ravni do napredovanja s pridobivanjem in zbiranjem točk.

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

V mesecu juliju 2022 poudarjamo:

KRANJ
Družabni plesi 
Termin: sreda, 20. 7., ob 14. uri 

Lokacija: LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7 

Zavrtite se ob plesni glasbi. Pridite v paru ali poiščite 

plesnega partnerja na aktivnosti.

Joga Nidra
Termin: torek, 28. 7., ob 18. uri

Lokacija: LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7

Ena od metod telesne, umske in čustvene sprostitve,  

s katero dosežemo, da naša zavest deluje na globljih 

ravneh zavedanja. Odlična tehnika sproščanja.

Šah 
Termin: ponedeljek, 6. 7., 13. 7., 20. 7. in 27. 7., ob 16. uri  

Lokacija: LUK – medgeneracijski center, Cest a talcev 7 

Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.

NAKLO
Počitniške aktivnosti za otroke
Termin: od ponedeljka, 4. 7., do petka, 8. 7., 

 od 8. do 16. ure

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

Kranj – Črnogorsko kultur-
no, prosvetno in športno 
društvo Morača iz Kranja je 
v začetku junija izvedlo 

proslavo ob črnogorskem 
dnevu neodvisnosti. Priso-
tne člane so poleg predse-
dnika društva Čeda Đukano-
vića med drugim pozdravili 
kranjski župan Matjaž Rako-

vec, odpravnica poslov na 
ambasadi Črne gore v Lju-
bljani Ana Zeković in pred-
sednik Nacionalne skupnos-
ti Črnogorcev na Hrvaškem 
Danilo Ivezić.

Društvo Morača je prvo čr-
nogorsko društvo v Sloveni-
ji, ustanovljeno je bilo v Kra-
nju leta 1998, trenutno pa 
ima okoli 130 članov. »Lepo 
sodelujemo s Slovenijo in 
Kranjem. Zelo smo ponosni, 
da nas Slovenija priznava 
kot lojalne državljane. Svoje 
kulture ne želimo vsiljevati 
nikomur, smo pa veseli, da 
jo lahko negujemo,« je ob tej 
priložnosti povedal Čedo 
Đukanović.

V Morači praznovali dan 
samostojnosti
Simon Šubic

V društvu Morača iz Kranja so proslavili črnogorski dan 
samostojnosti. / Foto: arhiv društva Morača
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Kranj – Konec maja je v sta-
rem mestnem jedru Kranja 
potekal tradicionalni Dan 
gorskih reševalcev, na kate-
rem so se gorski reševalci po 
tradiciji pomerili tudi v zna-
nju iz prve pomoči. Tudi le-
tos je zmagala ekipa Gorske 
reševalne službe (GRS) Ško-
fja Loka, pred domačim 
GRS Kranj in ekipo GRS Tr-
žič. Novim gorskim reševal-
cem in inštruktorjem so po-
delili priznanja. Prireditev je 
bila namenjena tudi obisko-
valcem Kranja, ki so si med 
drugim lahko ogledali atrak-
tiven prikaz reševanja iz ka-
njona Kokre, pri katerem sta 
sodelovala helikopterja Slo-
venske vojske in policije.
"Dnevi gorskih reševalcev v 
zadnjih letih potekajo v ur-

banih območjih, kar nam 
omogoča, da svojo dejavnost 
predstavimo tudi širši javno-
sti. V Kranju je v soboto tr-
žni dan, ki privabi veliko 
obiskovalcev, kar nam je šlo 
pri organizaciji prireditve še 
dodatno na roke. Kot smo vi-
deli, si je aktivnosti na dne-
vu gorskih reševalcev kljub 
dežju ogledalo precej gledal-
cev," je povedal Andrej Ke-
cman, načelnik GRS Kranj.
"Kanjon Kokre je zelo zani-
miva lokacija za prikaz vaje 
gorskega reševanja. V njem 
pa moramo gorski reševalci 
tudi dejansko znati reševati. 
Letos se je v kanjonu že zgo-
dila zelo težka nesreča, pri 
kateri je bila potrebna naša 
intervencija," je dodal pred-
sednik Gorske reševalne 
zveze Slovenije Gregor Doli-
nar.

Simon Šubic

Devetošolci z Osnovne šole 
Orehek Kranj Martin Rožan-
ski, Nina Paunovska in Jaša 
Urh so na regionalnem tek-
movanju World Scholar's 
Cup (WSC), ki je maja pote-
kalo v Kopru, pokazali izje-
mne sposobnosti argumen-
tiranja, tarčnega usvajanja 
danih vsebin in pisanja pi-
snih izdelkov, je razložila 
njihova mentorica Urška 
Pintar. Ekipa je prejela 18 
medalj in tri pokale ter zase-
dla tretje mesto v svoji kate-
goriji starejših tekmovalcev, 
to so učenci, ki bodo letos 
dopolnili 15 let in starejši. 
"Tekmovali so torej kot naj-
mlajši tekmovalci v svoji ka-
tegoriji skupaj z dijaki sre-
dnjih šol in gimnazij," je 
poudarila Urška Pintar. To 
jim je prineslo uvrstitev na 
svetovno tekmovanje WSC, 
ki do 28. junija poteka v Du-
baju.
Tekmovanje WSC po bese-
dah Urške Pintar v Sloveniji 
pripravljajo od leta 2015, v tu-
jini pa ga je ameriška nepro-
fitna organizacija prvič orga-
nizirala že leta 2007. 
Tekmovanje v celoti poteka v 
angleščini, učenci in dijaki 
pa so se pomerili v znanju iz 
šestih vnaprej določenih vse-
bin, to so: zgodovina, zna-
nost, literatura in mediji, 
glasba in umetnost, družbe-
ne vede in letošnje posebno 
področje: napake. "Naši 
učenci se na tem tekmovanju 
pomerijo v disciplini, ki je v 
našem šolskem sistemu ne 
poznamo, to je debaterstvu. 
Zato so se morali navaditi 

tega načina nagovora in iz-
menjave argumentov, pa če-
prav je včasih treba zagovar-
jati argumente, ki so v sporu 
z njihovimi osebnimi prepri-
čanji," je pojasnila Urška 
Pintar. Z njihove šole se se 
sicer učenci omenjenega tek-
movanja udeležili že petič. 
"Na priprave za omenjeno 
tekmovanje navadno povabi-
mo učence, za katere imamo 
občutek, da so že na splošno 
malce bolj razgledani in 
predvsem vedoželjni, torej da 
jih zanima še kaj več kot 
zgolj tisto, kar dobijo v šoli, 
saj so teme vedno precej zah-
tevne." Letos so se tako reci-
mo med drugim posvetili re-
š e v a n j u  p o d n e b n i h 
sprememb s pomočjo geoin-
ženiringa, zgodovini presto-
lonasledstva – od monarhij 

do nasledstva v pogovornih 
oddajah ali v podjetjih, pro-
blematiki Diderotovega učin-
ka – ko z nakupom določene 
stvari ustvariš potrebo po no-
vih ... Zato so se tudi na tek-
movanje v Dubaju zelo inten-
zivno pripravljali. "Pregledali 
smo ogromno materiala, ga 
prebrali in debatirali o tem."
Cilj tekmovanja WSC  je na-
mreč spodbuditi učence k 
odkrivanju svojih talentov, k 
usvajanju novih znanj in ve-
ščin ter navdihniti globalne 
skupnosti prihodnjih rodov 
učenjakov in voditeljev, po-
jasnjujejo organizatorji. 
"Udeležba na svetovnem 
tekmovanju v Dubaju je za 
naše tri učence izjemna pri-
ložnost in izkušnja, za kate-
ro so se v zadnjih mesecih 
močno trudili, na podlagi če-

sar smemo upati, da ima ta 
skupina učencev tudi dobre 
možnosti za dobro uvrstitev 
na svetovnem tekmovanju," 
je poudaril ravnatelj Drago 
Zalar in dodal, da so učenci 
njihove šole edina ekipa iz 
Gorenjske, ki se je uspela 
kvalificirati na to prestižno 
tekmovanje. Na tekmovanju 
se bo odvijal tudi kulturni 
sejem, na katerem bodo 
predstavili slovensko kultu-
ro, kulinariko, običaje in 
specifične pokrajinske tradi-
cije. "Na ta način mladostni-
ki lahko spoznajo svet v ma-
lem. Naložba v mlade in 
sposobne, ki si želijo bogati-
ti svoje znanje in pridobivati 
nove izkušnje, je naložba v 
našo boljšo prihodnost," sta 
še dejala Urška Pintar in 
Drago Zalar.

Ekipa treh učencev z Osnovne šole Orehek Kranj je na regionalnem tekmovanju World Scholar's Cup 
(Svetovni pokal za šolarje) v Kopru zasedla tretje mesto v svoji kategoriji starejših tekmovalcev in se 
uvrstila na svetovno tekmovanje, ki v teh dneh poteka v Dubaju.

Tekmujejo v Dubaju

Mateja Rant

Na Dnevu gorskih reševalcev so prikazali tudi reševanje iz 
kanjona Kokre. / Foto: Gorazd Kavčič

Dan gorskih 
reševalcev

Člani ekipe Martin Rožanski, Nina Paunovska in Jaša Urh z ravnateljem Dragom Zalarjem 
ter učiteljico angleščine in mentorico WSC  Urško Pintar. / Foto: arhiv šole

V priročniku je nazorno 

prikazana pot lesa 

od hloda do izdelka. 

Poleg vseh postopkov 

obdelave in zaščite lesa 

ter potrebnega orodja so  

dodani natančni načrti 

za izdelavo nekaterih 

najbolj uporabnih 

izdelkov. Priročnik je 

namenjen vsem, ki 

se bodo sami lotili 

obdelave lesa in si za 

dom in vrt izdelali kaj 

praktičnega. Koristil 

bo tudi študentom in 

dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
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Matej spet doniral
Otrokom s cerebralno paralizo in mišičnim obolenjem je podaril njim prilagojena sobna kolesa.

Kranj – Kolesar Matej Moho-
rič (Bahrain Victorious) je že 
drugič letos presenetil z do-
nacijo lokalnemu okolju. 
Najprej je Krajevni skupno-
sti Podblica podaril avtomat-
ska zunanja defibrilatorja, ta 
mesec pa je poskrbel za de-
set tisoč evrov vredno dona-
cijo Zdravstvenemu domu 
Kranj, in sicer pet prilagoje-
nih sobnih koles za otroke s 
cerebralno paralizo in mišič-
nim obolenjem ter terapev-
tsko trokolo.

Na kolesih tudi pozimi
"Želim pomagati lokalnemu 
okolju in direktorica ZD 
Kranj Lili Žura je prišla na 
idejo, da otrokom pomagam 
z nakupom prilagojenih 
sobnih koles, da bodo lažje 
skrbeli za svoje zdravje in 
ohranjali svoje mišice tudi 
pozimi, ko ne morejo kole-
sariti zunaj," je povedal Ma-
tej ob izročitvi donacije.

"Nakup teh koles resnično 
pomeni povezavo med Ma-
tejem in otroki, ki bodo lah-
ko s kolesarjenjem krepili 
mišice, kar je zanje zelo po-
membno," je povedala Lili 

Žura. Nakup sobnih koles 
so sicer izvedli na pobudo 
nevrofizioterapevtke Urške 
Bizjan iz razvojne ambulan-
te, ki je ob tem dejala, da je 
takšnih potreb še veliko več. 

Zavarovalnica namreč krije 
le nakup trokolesa, ki je upo-
rabno samo v toplem delu 
leta, zato tem otrokom mi-
šična moč in kondicija čez 
zimo močno opešata.

Simon Šubic

Otroci so bili zelo veseli darila Mateja Mohoriča. / Foto: Gorazd Kavčič

kranjske novice
Subkulturni kotiček

Kranj – Začetek junija se je v 
Prešernovem gaju odvil fe-
stival sodobne odrske ume-
tnosti Kalejdoskop. Kalejdo-
skop ponuja ogled otroške 
in mladinske produkcije in 
plesne predstave mednaro-
dno uveljavljenih imen s po-
dročja izraznega plesa. Gre 
za edinstveni, že tradicional-
ni dogodek v organizaciji 
KD Qulenium.
Festival je zaključila zased-
ba Širom, ena bolj prepo-
znavnih slovenskih glasbe-
nih zasedb v mednarodnem 
okolju. Prostrano vodilo 
prekmursko-tolminsko-kra-
ške naveze je prepletanje ra-
znolikih glasbenih pristo-
pov in orodij, zgodovin 
zvena ter čiste muzikalno-
-rokodelske domišljije. Iz-
tok Koren, Samo Kutin in 
Ana Kravanja v triu skupno 
naštejejo preko deset in-
strumentov in vsaj toliko 
danih oblik muzik, ki bi jih 
lahko prepoznali kot navdih 
karakterju nove zasedbe. 
Vendar so praktično in do-

življajsko dovolj globoko za-
zankani v lastno snovno po-
četje, da se jim uspe 
izogniti zgolj odsevanju ob-
stoječih vzorcev. Ustvarjajo 
samosvoj, stilsko homogen 
izraz, razpet med široko po-
lje ljudskih zvenov in so-
dobnih akustično-rokerskih 
meditacij. Ravno prava za-
sedba za edinstveni čarobni 
ambient, ki ga pričara Pre-
šernov gaj.
Oder Trainstationa je v ju-
niju malce bolj počival, z iz-
jemo divjega koncerta v or-
ganizaciji domače hardcore 
zasedbe Sakrabolt, ki so na 
koncertu v živo posneli tudi 
svoj prvi video spot za "en 
hud komad". S 1. julijem pa 
se vsi glasbeni dogodki seli-
jo na prosto, kjer bodo na 
poletnem odru nastopili 
Emkej in Drill, Zmelkoow, 
Acidez, Opran možgan, Br-
kovi, Infected rain, Guatta-
ri, Raggalution, Smetnaki, 
S.A.R.S. in drugi. Vstopnice 
so že na voljo na naši inter-
netni strani subart.si, kjer si 
lahko tudi podrobneje ogle-
date prihajajoče dogodke.

Teja Hafnar

Festival Kalejdoskop v Prešernovem gaju je zaključila 
glasbena zasedba Širom. / Foto: Matija Lukić

Tekmovali bodo tudi v grabljenju. / Foto: ZPMS

Goriče – Prvo soboto v juliju (2. julija) vabljeni na Državne 
kmečke igre. Potekale bodo v Goričah pri Kranju, program 
se bo začel ob 12. uri. Gre za največji dogodek podeželske 
mladine v Sloveniji in z gostujočimi ekipami iz tujine. Orga-
nizira jih Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, 
katerega tekmovalci so dosegli najboljše rezultate na za-
dnjih igrah v letu 2019. V programu si boste lahko ogledali 
tekmovanje ekip v košnji, grabljenju in treh spretnostnih 
igrah. Predstavljena bo kmetijska mehanizacija, potekal bo 
sejem s tržnico domačih dobrot, zvečer pa sledi veselica z 
ansamblom Stil.

Državne kmečke igre v Goričah

Kranj – Skupini Šole zdravja 
Prešernov gaj in Planina sta v 
okviru tedna medgeneracij-
skega gibanja izvedli pet sku-
pnih jutranjih vadb z učenci 
OŠ Staneta Žagarja. Na špor-
tnem igrišču na Planini so iz-
vedli dve skupni vadbi, prvo z 
69 učenci in njihovimi soro-
dniki, drugo pa z 72 udele-
ženci. Dvakrat so telovadili v 
gozdičku zraven šole, skupno 
z 78 učenci in njihovimi naj-
bližjimi. Še posebno množič-
na je bila zadnja vadba v Pre-
šernovem gaju, kjer so telova-
dili s kar 120 učenci, učitelji-
cami, starši in starimi starši.
"Vse skupaj je bil kar velik za-
logaj, tako za šolo kot za naši 
dve skupini," je povedala Met-
ka Štok iz Šole zdravja, ki je 
vodila vadbe na Planini, za-
dnjo v Prešernovem gaju pa 
Jožica Šmid. "Neverjetno s 
kakšnim zanimanjem in nav-

dušenjem so se tako različne 
generacije odzvale na prijetno 
razgibavanje v svežih jutra-
njih urah. Videli smo, da naše 
vaje 1000 gibov niso koristne 
in primerne le za raztezanje 

telesa od dlani do pet za sta-
rejše, ampak so dovolj razgi-
bane in zanimive, da zabavajo 
tudi mlade telovadce. Vsi so 
pridno odtelovadili vse vaje od 
začetka do konca. Hkrati smo 

se vsi zabavali," je še pojasnila 
Štokova in poudarila, da je 
bilo najpomembnejše sponta-
no in sproščeno druženje 
mladih in starejših po za-
ključku vaj.

Simon Šubic

Skupna jutranja vadba v Prešernovem gaju / Foto: Cirila Resman

Šola zdravja s šolarji

Kokrica – Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica je v začetku 
junija slovesno proslavilo stoto obletnico ustanovitve. Poleg 
dvodnevne veselice so pripravili gasilsko parado in prevzeli 
novo gasilsko vozilo za prevoz moštva Ford Transit, ki so ga 
sicer s pomočjo vaščanov, sponzorjev, Krajevne skupnosti 
Kokrica in Gasilske zveze Mestne občine Kranj kupili že lani. 
Boter vozila je Matej Škofic. Prevzeli pa so tudi nov društve-
ni prapor. "Sto let delovanja gasilskega društva pomeni sto 
let odrekanj in prostovoljnega dela, sto let delovanja na or-
ganizacijskem in operativnem področju pa nas je popeljalo 
od starih gasilskih vozov in motornih brizgaln do sodobne 
opremljenosti, ki zagotavlja večjo varnost naših operativcev 
na vseh posredovanjih," je poudaril predsednik društva Blaž 
Pestar. V društvu je trenutno aktivnih 144 članic in članov 
– od pionirjev do starejših veteranov, je pojasnil. PGD Kokri-
ca je bilo sicer ustanovljeno 18. maja 1921, vendar so pra-
znovanje zaradi korone prestavili na letos.

Kokriški gasilci praznovali stoletnico

Ob praznovanju so tudi prevzeli novo gasilsko vozilo. 
/ Foto: Simon Šubic




