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Objekt predali domu
Dom upokojencev Kranj je v brezplačno uporabo že prejel nove prostore na Planini, v katerih bo 
izvajal dejavnost dnevnega varstva starejših. Vrednost projekta je okoli milijon evrov, od tega sta 
država in Evropska unija prispevali 350 tisoč evrov, Mestna občina Kranj pa več kot 600 tisoč evrov.

Kranj – Župan Mestne obči-
ne Kranj (MOK) Matjaž Ra-
kovec in direktorica Doma 
upokojencev Kranj (DUK) 
Nadja Gantar sta sredi avgu-
sta podpisala pogodbo o pre-
daji obnovljene stavbe nek-
danje trgovine Mercator na 
Planini 1 v brezplačno upo-
rabo. V njej bo DUK predvi-
doma oktobra začel izvajati 
dejavnost dnevnega varstva 
za starejše. Po tej storitvi, ki 
ohranja bivanje starejših, ki 
še ne potrebujejo domske 
oskrbe, v domačem okolju, 
je veliko povpraševanja, z 
omenjenim projektom pa 
Kranj pridobiva dodatna me-
sta za 25 novih uporabnikov.
MOK je objekt kupila in ob-
novila tudi s pomočjo evrop-
skih sredstev. Dober milijon 
evrov vredno naložbo na-
mreč sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj s 
350.000 evri, vložek MOK 
pa je nekaj več kot 600.000 
evrov. Sama obnova je stala 
okoli pol milijona evrov, za-
čela pa se je konec novem-
bra lani. V okviru obnovitve-
nih del so odstranili 
predelne stene, uredili spu-
ščene strope in tlake, spre-
menili so tudi zunanjo po-
dobo objekta, ki že ima 
uporabno dovoljenje.

Prostore morajo še 
opremiti
»Te pridobitve smo izredno 
veseli, saj ne uspemo zado-
stiti velikemu povpraševanju 
po tej storitvi. Zdaj pa prido-
bivamo nove, svetle in so-
dobne prostore, v katerih se 
bo veliko dogajalo, tako da 
bodo imeli naši novi uporab-
niki pestro družabno življe-
nje in aktivnosti, ki prispeva-
jo k vitalnosti in dobremu 
počutju. Prostore moramo 
samo še ustrezno opremiti, 
da bomo v njih lahko kako-
vostno izvajali dejavnosti,« 
je po podpisu pogodbe deja-
la Nadja Gantar.

Z ministrstvom o domu 
na Zlatem polju
Župan Matjaž Rakovec pa je 
poudaril, da je dve leti od na-
kupa stavbe pod streho nov 
pomemben projekt, s kate-
rim izboljšujejo kakovost 
živ ljenja tudi za starejše ob-
čanke in občane. »Novi 
center za dnevno varstvo je v 
okolju, iz katerega izhajajo 
uporabniki, in ti bodo odslej 
vključeni v vse dejavnosti, ki 
jih sicer nudi DUK svojim 
stanovalcem. Uspešno ure-
sničujemo načrte, ki smo si 
jih zastavili v strategiji var-
stva starejših za obdobje 
2020–2024, med drugim 

deinstitucionalizacijo in 
ohranjanje bivanja starejših 
v domačem okolju. Obenem 
pa smo s tem projektom iz-
boljšali še videz soseske, ki 
jo je prej kazila prazna in 
propadajoča stavba. To pa ni 
edina dobra novica: za nami 
so tudi uspešni pogovori s 
pristojnim ministrstvom 
glede sofinanciranja novega 
doma za upokojence na Zla-
tem polju, za katerega trenu-
tno pridobivamo gradbeno 
dovoljenje. V septembru sle-
di še en sestanek, potem pa 
bomo, upam, lahko konkre-
tno zavihali rokave,« je še 
dejal župan.

Simon Šubic

Pogodbo sta podpisala župan Matjaž Rakovec in direktorica DUK Nadja Gantar. / Foto: MOK

Prenovljen dom v 
središču Podblice
V Podblici so prenovili gasilski dom, kjer je svoje 
prostore dobila tudi Krajevna skupnost Podblica.

Podblica – Prenova objekta v 
središču Podblice, kjer že 
več kot petdeset let domuje-
jo gasilci PGD Podblica, je 
stekla v marcu in bila skle-
njena v treh mesecih. Inve-
sticijo je v glavnini financi-
rala Mestna občina Kranj, ki 
je prispevala dvesto tisoč 
evrov, dobrih dvajset tisoč 
evrov je dodala tudi Krajevna 
skupnost Podblica, dobrih 
štirideset tisoč evrov pa PGD 
Podblica. Poleg celovite pre-
nove notranjosti je dom do-
bil tudi novo zunanjo podo-
bo z novimi okni, vrati, stre-
ho in fasado, pred tem so ga-
silci uredili tudi hidroizola-
cijo objekta. V prostorih bo 
gostovala Mestna knjižnica 
Kranj s potujočo knjižnico, 

spodnji prostori doma so na-
menjeni gasilcem.
V zgornjem nadstropju 
doma je svoje prve prostore 
v izmeri 130 kvadratnih me-
trov dobila Krajevna sku-
pnost Podblica. Kot je pove-
dal predsednik sveta KS 
Podblica Andraž Potočnik, 
so v kraju zelo aktivni tudi 
člani kulturno-umetniškega, 
športnega in prostovoljnega 
gasilskega društva ter Rde-
čega križa. »S pridobitvijo 

teh prostorov smo dobili 
možnost nadaljnjega razvo-
ja, dom pa bo postal središče 
dogajanja v naši krajevni 
skupnosti,« je dejal Potoč-
nik. Zbrane je ob odprtju 
prenovljenega doma nago-
voril tudi podžupan Mestne 
občine Kranj Janez Černe, ki 
je KS Podblica podaril tablo 
z njihovim napisom.
Po uradnem so s slovesnos-
tjo gasilci PGD Podblica za-
znamovali sedemdeseti jubi-
lej delovanja. Ob tej 
priložnosti so podelili znač-
ke svojim članom za dolgo-
letno delo ter zahvale posa-
meznikom in društvom, ki 
so jim priskočili na pomoč. 
Poseben poklon so namenili 
Milanu Vidicu, prvemu 
predsedniku PGD Podblica, 
ki se v gasilstvu udejstvuje 

že sedemdeset let. Gasilska 
zveza MOK je njihovim čla-
nom izročila odlikovanja, 
Gasilska zveza Slovenije je 
društvu ob jubileju podelila 
državno gasilsko odlikova-
nje, gasilsko plamenico II. 
stopnje, kranjski podžupan 
Janez Černe pa listino Mes-
tne občine Kranj. Pokale in 
odlikovanja so izročili še pi-
onirkam in mladinkam za 
osvojeno prvo mesto na ob-
činski orientaciji.

Maša Likosar

V zgornjem nadstropju prenovljenega doma je svoje prve 
prostore dobila Krajevna skupnost Podblica. / Foto: Tina Dokl
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Kranj bi lahko postal 
center fotografije
Pogovor s Fernando Prado 
Verčič, organizatorico med-
narodnega Kranj Foto Festa 
2022, ki se je začel v sredo.
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Kranj ima novega brata
Kranjski župan Matjaž Rako-
vec je konec julija v ameri-
škem Colorado Springsu s 
tamkajšnjim županom Joh-
nom Suthersom podpisal 
sporazum o pobratenju 
mest.
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Namenite svoj glas 
Kranju
Glasujte za Kranj, ki se v 
tekmovanju Moja dežela – 
lepa in gostoljubna potegu-
je za NAJ lepše – NAJ gosto-
ljubnejše VEČJE mesto v 
Sloveniji.
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Evropski teden 
mobilnosti v Kranju
Mestna občina Kranj se bo 
tudi letos pridružila Evrop-
skemu tednu mobilnost, ki 
bo od 16. do 22. septembra 
potekal v 94 slovenskih ob-
činah.
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V parku že 
peti literat
Francetu Prešernu se 
je v aleji literatov 
pridružil četrti 
sodobnik, francoski 
pesnik, politik in 
diplomat Alphonse de 
Lamartine.
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Zaključila je 
uspešno 
kariero
Karateistka Tjaša Baskera, 
nekdaj Ristič, je sporočila, 
da zaključuje tekmovalno 
kariero.
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Kranj – Novi fitnes na pro-
stem v Športnem parku Gol-
nik, preplastitve cest v Kra-
jevni skupnosti (KS) Trste-
nik in v Srednji vasi v KS Go-
riče, urejena poljska pot, ki 
povezuje KS Britof z Občino 

Šenčur, obnovljene stopnice 
iz Čirč na Delavski most … 
Čedalje več izglasovanih pro-
jektov v okviru participativ-
nega proračuna 2022 je izve-
denih oziroma se aktivno iz-
vajajo. Za montažo novih 
prezračevalnih naprav v 
osnovni šoli in v vrtcu Predo-
slje, za preplastitev teniškega 
igrišča v ŠP Stražišče in za 
obnovo Športnega parka 
Struževo je izvajalec del že 
izbran, trenutno pa z razpi-
som iščejo še izvajalce za ob-
novo otroških igrišč v KS Bi-
tnje (igrišče Direndaj), na 
Pungertu (KS Center), v KS 
Vodovodni stolp (na Valjav-
čevi ulici), v KS Zlato polje 
(šolsko igrišče ob OŠ France-
ta Prešerna), v Podblici (ob 
podružnični šoli) in na Hu-
jah (ureditev igralnih povr-
šin in sprehajalnih poti).

Čas za oddajo novih 
pobud se izteka
V Mestni občini Kranj pa ob 
tem vabijo vse občanke in 
občane, starejše od 16 let, 
naj podajo predloge za iz-
vedbo projektov v okviru 
participativnega proračuna 
za leto 2023. Na spletni stra-

ni participativnega proraču-
na https://predlagaj.kranj.
si/ je poleg informacij in na-
potkov, kako se vključiti v 
nov nabor projektov, odprt 
tudi obrazec za oddajo pre-
dlogov. Zbiranje teh bo tra-
jalo samo še deset dni, do 4. 
septembra 2022.

Predloge manjših, a potreb-
nih investicij v svojem kraju 
skupaj z nekaj osnovnimi 
podatki (podatki predlagate-
lja, opisom in ciljem predlo-
ga, mikrolokacijo projekta in 
oceno finančnega vložka) 
lahko občanke in občani po-
dajo z izpolnitvijo spletnega 
obrazca na predlagaj.kranj.
si, ali po e-pošti krpredla-
gaj@kranj.si, izpolnjeni 
obrazec pa lahko pošljejo 
tudi po klasični pošti na na-
slov Mestna občina Kranj 
(Slovenski trg 1, 4000 
Kranj) s pripisom »Za parti-
cipativni proračun (ne odpi-
raj)« oziroma ga oddajo 
osebno v glavni pisarni 
MOK (Slovenski trg 1, 4000 
Kranj) v času uradnih ur.
Za predloge, ki bodo po pre-
verbi komisije tudi sprejeti – 
ta preveri, ali so izvedljivi, 
skladni z zakonodajo, v pri-
stojnosti občine, finančno 
ovrednoteni med 2.500 in 
24.000 evri z DDV-jem in 
ali ustrezajo drugim predpi-
sanim pogojem – bo med 
29. septembrom in 9. okto-
brom 2022 potekalo glaso-
vanje na spletu ali osebno (5. 
in 6. oktobra)

Jana Zupančič Grašič

Kranj – Brazilka Fernanda 
Prado Verčič je novinarka in 
fotografinja, ki v Kranju, ka-
mor jo je pripeljala ljubezen, 
živi že dobrih deset let, pre-
težno pa se ukvarja s kura-
torstvom in organizacijo raz-
stav, festivalov in kulturnih 
dogodkov.

Kaj vas je lani spodbudilo k 
organizaciji Kranj Foto Fe-
sta, ki je takoj prejel odlične 
komentarje sodelujočih fo-
tografov?
Ko sem se pred desetimi leti 
preselila v Kranj, sem se po-
drobneje poučila o zgodovi-
ni Janeza Puharja. Bila sem 
navdušena, da po novem ži-
vim v mestu s tako po-
membno dediščino enega 
od izumiteljev fotografije. 
Nato sem spoznala Petro 
Puhar, njegovo sorodnico, ki 
se ves čas trudi, da bi bilo 
njegovo delo čim širše pre-
poznano, kar si Janez Puhar 
tudi zasluži. Že pred desetle-
tjem sva se pogovarjali o 
tem, da bi organizirali foto-
grafski festival. To idejo sva 
hranili v svojih glavah vrsto 
let, dokler ni prišla korona, 
ki je poleg negativnih vpli-
vov na nas imela tudi nekaj 
pozitivnih. Prisilila nas je, 
da se ustavimo in razmisli-
mo o idejah, ustvarjalnosti, 
in tedaj sva si tudi s Petro 
dejali, da bi bil že čas, da tak 
festival tudi res organizira-
va. Ker nisva imeli finančne 
podpore, sva lani vse skupaj 
naredili prostovoljno. Foto 
festival torej ni samo moja 
stvaritev, ampak tudi Petri-
na. Zasnovali sva ga skupaj.

Kakšne so bile izkušnje z 
lanskim, premiernim festi-
valom in kako ste jih letos 
nadgradili?
Lani smo se ogromno nauči-
li. Za nas je bil test, ali ga 
sploh lahko izvedemo. Pre-

izkušnja je bila tudi za lokal-
no skupnost, za Kranj. Ni-
smo namreč želeli imeti 
razstav le v zaprtih prosto-
rih, saj številni nikoli ne pre-
stopijo praga galerije. Osno-
va foto festivala je, da 
umetnost približamo vsak-
danjemu človeku, zato smo 
razstavljali tudi na zunanjih 
javnih krajih. Lani smo se 
tako naučili, kako lokalno 
skupnost pritegniti k temu, 
da postane del festivala. Fo-
tografije smo postavili v iz-
ložbena okna trgovin na 
Prešernovi in Cankarjevi 
ulici v starem delu mesta, ki 
so bile med pandemijo zapr-
te. Letos smo tako objavili 
javni poziv za prebivalce 
Kranja vseh kultur in nacio-
nalnosti, da pošljejo svoje 
fotografije, ki jih bomo rav-
no v petek, na dan, ko bo in-
tervju objavljen, predstavili 
na kranjski tržnici. Letošnja 
tema so namreč migracije – 
Dom: prostor prehoda. Dom 
v smislu biti migrant v Slo-
veniji, tudi moja osebna 
zgodba je taka. Želimo torej, 

da na festivalu sodelujejo 
tudi Kranjčani, pa ne foto-
grafi, ampak očetje, matere, 
običajni ljudje, ki nimajo fo-
tografskega znanja in slikajo 
morda samo z mobiteli.

V ustroj festivala je vključe-
na mednarodna žirija, na 
njem sodelujejo močni av-
torji iz tujine. Od kod vam 
tako močne povezave s foto-
grafi s celega sveta?
V mednarodnem prostoru 
delujem že dolgo časa, tako 
sem si ustvarila številne 
kontakte z obiskovanjem fe-
stivalov fotografije po svetu. 
Ta poznanstva sem izkoristi-
la in jih na Instagramu po-
vabila v Kranj.

Na kaj ob razstavah, delavni-
cah in druženju fotografov 
na letošnjem festivalu še po-
sebej stavite?
Prvič v Sloveniji smo pripra-
vili odlično tridnevno delav-
nico v sodelovanju z VII Aca-
demy,  k i  j e  ena 
najpomembnejših agencij za 
dokumentarno fotografijo na 

svetu. Na delavnici Sodobne 
prakse v dokumentarni foto-
grafiji bosta mojstra fotogra-
fije Ilvy Njiokiktjien iz Nizo-
zemske in Ziyah Gafić iz 
Bosne in Hercegovine udele-
žence poglobljeno učila pri-
povedovati zgodbe, ki so vi-
zualno prepričljive. Fotografe 
smo tudi povabili, da v Kranj 
prinesejo svoje portfelje, svo-
ja dela, ki jih bo v pogovoru 
»ena na ena« komentirala 
ekipa kustosov, fotografov, 
založnikov, galeristov in ter 
ostalih posameznikov iz sve-
ta festivalov fotografije. Ob 
zaključku bo med vsemi so-
delujočimi izbran tudi zma-
govalec t. i. Portfolio Revi-
ewja, ki bo svoje svoje delo 
lahko predstavil na samostoj-
ni razstavi festivala Kranj 
Foto Fest 2023. Tako kot le-
tos v galerijskih prostorih La-
yerjeve hiše samostojno raz-
stavlja lanski zmagovalec, 
obetaven slovenski fotograf 
Lin Gerkman.

Koliko sami še fotografira-
te?
Ne fotografiram več, raje po-
magam fotografom kot ku-
ratorka in organizatorka. Re-
snično verjamem, da Kranj 
lahko postane center foto-
grafije v tem delu Evrope. 
Ne samo zaradi dediščine 
Janeza Puharja, ampak ker 
gre za očarljivo srednjeveško 
mesto z veliko potenciala, da 
sem privabimo veliko sku-
pnost fotografov, ki potujejo 
po svetu, iščoč dobre foto fe-
stivale. Za organizacijo takih 
festivalov je tudi dobrodošlo, 
da je Kranj razmeroma 
majhno mesto, Ljubljana je 
že prevelika. Na festivalih je 
pomembno, da je vse skon-
centrirano na enem mestu, 
kjer se ljudje stalno srečuje-
jo, izmenjujejo mnenja in 
ideje, ustvarjajo poznan-
stva ... V primeru kranjskega 
festivala je središče dogaja-
nja Layerjeva hiša.

Začel se je enomesečni Kranj Foto Fest, ki poteka drugo leto po vrsti. Na pogovor smo zato povabili 
ustanoviteljico in organizatorico mednarodnega fotografskega festivala Fernando Prado Verčič.

Kranj bi lahko postal 
center fotografije

Simon Šubic

Rok za oddajo projektnih predlogov za leto 2023 
je 4. september.

Za nove pobude 
časa le še deset dni

Postavljanje razstave Aggelosa Baraia v starem delu Kranja 
/ Foto: Luka Dakskobler
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je začela zbirati vloge 
oškodovancev, ki so utrpeli 
škodo na kmetijskih pridel-
kih zaradi posledic suše v 
letu 2022. Oškodovanci lah-
ko škodo na podlagi sklepa 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (št. 844-18/2022-13-
DGZR) z dne 12. avgusta 
MOK prijavijo tako, da izpol-
nijo predpisani Obrazec 2 – 
Ocena škode v tekoči kmetij-

ski proizvodnji na pridelkih, 
povzročene po naravni ne-
sreči, ki je dostopen na ob-
činski spletni strani na pove-
zavi v novici z naslovom 
Ocenjevanje škode na kme-
tijskih pridelkih zaradi po-
sledic suše. Izpolnjene 
obrazce naj čim prej dostavi-
jo v Sprejemno pisarno Me-
stne občine Kranj ali pošlje-
jo na naslov Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, najpozneje do petka, 
16. septembra.

Obrazec mora oškodovanec 
podpisati na obeh označenih 
mestih, obvezno pa mora 
vsebovati naslednje podatke: 
ime in priimek nosilca kme-
tijskega gospodarstva, davč-
na številka nosilca, naslov 
nosilca, KMG-MID iz regi-
stra kmetijskih gospodarstev 
(če ni urejen na datum 31. 5. 
2022, ni upravičen do držav-
ne pomoči), številka GERK-
-a, vrsta kulture in šifra (se-
znam priznanih kultur iz 
Uredbe o metodologiji za 

ocenjevanje škode), poško-
dovanost (dejanski odstotek 
poškodovanosti) in površina 
poškodovane kulture (dejan-
ska površina poškodovane 
kulture v arih v GERK-u).
Poleg vseh zahtevanih po-
datkov na Obrazcu 2 naj 
oškodovanci pripišejo še te-
lefonsko številko in elek-
tronski naslov, ki ju bodo 
uporabljali zgolj za morebi-
tno korespondenco glede 
ocene škode zaradi suše 
2022.

Ocenjevanje škode zaradi suše
Simon Šubic
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Kranj – Župan Mestne obči
ne Kranj (MOK) Matjaž Ra
kovec je konec julija v ame
riškem Colorado Springsu s 
tamkajšnjim županom Joh
nom Suthersom podpisal 
sporazum o pobratenju 
obeh mest. Glavne prilo
žnosti za sodelovanje vidita 
predvsem v športu in go
spodarstvu.
Ideja o pobratenju med Kra
njem in Colorado Springsom 
se je razvila na pobudo MOK 
in Ameriške gospodarske 
zbornice – AmCham Slove
nija, katere član je tudi druž
ba Goodyear Slovenija v ame
riški lasti, ki v Kranju 
zaposluje 1600 ljudi. »V na
vezi z AmCham Slovenija, ki 
je ena od največjih in najbolj 

aktivnih mednarodnih po
slovnih skupnosti v Sloveniji, 
v kateri deluje več kot 400 
slovenskih in mednarodnih 
podjetij, med katerimi so 
tudi ameriška, se Kranju s 
pobratenjem odpirajo nove 
možnosti za gospodarsko po
vezovanje s Colorado Sprin
gsom,« pravijo na MOK.
V Colorado Springsu pa je 
tudi sedež ameriškega olim
pijskega in paralimpijskega 
komiteja. Mesto ponuja so
dobno športno infrastruktu
ro in odlične pogoje za tre
ning. Kranj je na drugi 
strani znan po dobro posta
vljenem šolskem sistemu za 
mlade športnike, kakovo
stnem delu v klubih in izku
šenem trenerskem kadru. 
»Nadgradnja naštetega se 
kaže v rezultatih na medna

rodnih tekmovanjih, med 
katere sodijo tudi olimpijske 
kolajne in odličja z drugih 
tekmovanj svetovnih razse
žnosti. Obe mesti izvajata 
podobno poslanstvo na po
dročju vrhunskega športa, s 
pobratenjem pa se na tem 
področju odpira dragocena 
izmenjava izkušenj. Mesti 
sta za področja sodelovanja 
določili še izobraževanje, 
kulturo, koncepte zelenega, 
trajnostnega in pametnega 
mesta ter turizem,« poja
snjujejo na občini.
Po besedah župana Rakovca 
je pobratenje s Colorado 
Springsom za Kranj pose
ben dosežek, saj to ameriško 
mesto zelo natančno in 
skrbno izbira, s kom vzpo
stavlja mednarodna povezo
vanja. »Veliko imamo poka

zati in veseli smo, da so 
Američani kot predstavniki 
najvplivnejše države na sve
tu to v slovenski občini s 
57.000 prebivalci tudi pre
poznali. Naša najmočnejša 
vez je šport. MOK vanj vlaga 
nadpovprečno veliko sred
stev v primerjavi z drugimi 
občinami v Sloveniji. Pono
sni smo na rezultate naših 
športnikov, ki posegajo tudi 
po olimpijskih kolajnah. 
Naš cilj v prihodnosti pa je, 
da bi na Brdu, kjer je že se
dež Nogometne zveze Slove
nije, zrasel nacionalni pano
žni center. V Colorado 
Springsu je sedež ameriške
ga olimpijskega in paralim
pijskega komiteja vse od 
konca 70. let prejšnjega sto
letja. Imajo tudi odličen in 
izredno zanimiv olimpijski 
vadbeni center ter olimpijski 
muzej, ki sta me navdušila. 
Verjamem, da bomo kakšen 
primer dobre prakse od 
Američanov uvrstili tudi v 
naš koncept. Prepričan pa 
sem, da se lahko tudi oni od 
nas kaj naučijo. Sicer pa v tej 
novi pobrateni navezi pred
stavljajo lepe priložnosti za 
sodelovanje tudi področja iz
obraževanja, gospodarstva 
in kulture ter koncepti traj
nosti in pametnega mesta,« 
je optimističen Rakovec.
Njegov ameriški kolega John 
Suthers je poudaril, da ima 
Colorado Springs dolgo zgo
dovino vzpostavljanja moč
nih vezi s pobratenimi me
sti. »Colorado Springs in 
Kranj povezuje strast do 
športa, obe mesti pa obdaja
jo gore – Kranj Alpe, Colora
do Springs pa Skalno gorov
je. Z navdušenjem in 
zagnanostjo se veselimo 
vzpostavljanja našega prija
teljstva, hkrati pa si prizade
vamo za spodbujanje gospo
darstva ter turizma prek 
skupnih akademskih in 
športnih projektov,« je dejal.

Simon Šubic

Gradbeno dovoljenje za most za pešce in kolesarje med Jamo in Prebačevim je postalo pravnomočno. 
Projekta se kranjska in šenčurska občina nameravata lotiti že v prihodnjem letu.

Vse bližje gradnji mostu

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) in Občina Šenčur sta 
ta mesec prejeli pravnomoč
no gradbeno dovoljenje za 
postavitev mostu za pešce in 
kolesarje čez sotesko Zarica 
med naseljema Jama in Pre
bačevo. Z njim se bo pot med 
naseljema na nasprotnih bre
govih reke Save za sprehajal
ce in kolesarje skrajšala s 
skoraj deset kilometrov na le 
nekaj sto metrov. Vrednost 
skupnega projekta je ocenje
na na okoli 1,5 milijona evrov, 
uresničevati pa naj bi ga zače
li prihodnje leto, kar pa je po

vezano tudi s črpanjem 
evropskih sredstev, ki jih 
bodo poskušali pridobiti. Tre
nutno še čakajo na ustrezne 
mehanizme iz nove finančne 
evropske perspektive.
Izgradnja mostu v dolžini 
123 metrov in širine 3,5 me
tra je projekt, ki ga Mestna 
občina Kranj (MOK) uresni
čuje skupaj z Občino Šenčur. 
»V preteklem obdobju je bilo 
v to vloženega že veliko tru
da: najprej v uskladitev trase, 
nato v pridobivanje zemljišč, 
pri čemer sta se aktivno an
gažirala oba župana občin, 
župan MOK Matjaž Rakovec 
in župan Šenčurja Ciril Koz

jek. Na koncu je bilo treba 
pridobiti še vsa potrebna so
glasja, kar je bila zahtevna 
naloga, saj most poteka čez 
kanjon reke Save, ki je nara
vovarstveno zaščiteno obmo
čje,« so pojasnili na MOK.
»Zagotovo bo to eden po
membnejših projektov pred
vsem za krajane desnega 
brega Save in še dodatna pri
dobitev ob rekonstrukciji ce
ste Breg–Mavčiče, katere 
druga faza na odseku Praše–
Jama se bo v kratkem zaklju
čila. Most bo pomemben 
tudi za nadaljnji turistični 
razvoj območja,« je povedal 
župan Matjaž Rakovec.

V Kranju že projektirajo po
dobno povezavo čez reko 
Kokro ob IBI centru Prim
skovo do Športnega centra 
Stanka Mlakarja, pri koncu 
je tudi projektiranje novega 
dvosmernega mostu s kole
sarskimi pasovi pri Planiki. 
V bližnji prihodnosti name
rava MOK z Občino Naklo 
naročiti še projektiranje mo
stu za pešce in kolesarje čez 
reko Savo med Besnico (Pe
šnico) in Okroglim, v načrtu 
pa je tudi izvedba javnega 
natečaja za projektiranje no
vega mostu čez Kokro med 
Pungertom in Skalico oziro
ma Planino.

Simon Šubic

Doslej se na to temo nisem 
oglasil, ker sem proti spod
bujanju kakršnega koli sov
raštva do tujcev, sploh ker 
vsi predstavniki nobenega 
naroda niso zgolj dobri ali 
slabi. Ker pa sem že nekaj 
let tarča obtožb in komentar
jev za dejanja, o katerih ne 
morem odločati kot župan 
(ljudje mislijo, da naj bi na 
občini izdajali dovoljenja za 
bivanje tujcem), sem se od
ločil, da o tem tokrat pišem 
povsem odkrito.
Seveda ni in ne more biti 
res, da izdajamo dovoljenja 
za bivanje, saj ne občina ne 
župan nimamo nikakršnih 
pooblastil za to. To je v pri
stojnosti upravnih enot, ki 
sodijo direktno pod ministr

stva. Ker pa je Mestna obči
na Kranj v isti stavbi kot 
Upravna enota Kranj, ljudje 
vidijo pred vhodom v stavbo 
tuje držav ljane, ki čakajo v 
vrsti, in zmotno mislijo, da 
čakajo za občino. Razni po
pulisti medtem z vnemo ši
rijo miselnost, da občina iz
d a j a  d o v o l j e n a .  V 
podkrepitev temu, da naj bi 
bil osebno povezan s tem, 
uporabljajo tudi del fotogra
fije, na kateri sem slikan z 
albansko zastavo v ozadju. 
Kar je manipulacija.
In resnica glede fotografije? 
Z zastavo sem bil res slikan, 
a ne tako, kot so fotografijo 
potem izrezali in posnetek 
zlorabili »neznani kolegi« 
tik pred drugim krogom žu
panskih volitev leta 2018. 
Oktobra 2018 sem bil s stra
ni predstavnikov albanske 
skupnosti povabljen na nji
hovo srečanje. Udeležil sem 
se ga ravno tako kot drugih 
srečanj narodnostnih sku
pnosti, med drugim make
donske, srbske in črnogor
ske,  al i  kateregakoli 
slovenskega društva. Naivno 
ali politično zeleno, ker sem 
verjel, da vsi v Kranju podpi
rajo napore za večjo integra
cijo tukaj že živečih, napore 
za uporabo slovenskega jezi
ka v dnevnem življenju. Vsa
ko mizo na tem srečanju je 
krasil šopek slovenskih za

stav, ki so bile poleg alban
ske in makedonske zastave 
razobešene po dvorani. In 
na izvorni fotografiji so slo
venske zastave vidne.
Problematika priseljevanja 
tujcev ni v naši pristojnosti, 
se pa moramo ukvarjati s 
posledicami integracije. Si
tuacija je zelo podobna po 
vseh večjih mestih Sloveni
je. Naša država je s svojo za
konodajo namreč postala iz
hodišče za marsikaterega 
delavca Zahodnega Balkana, 
ki išče boljše življenje v 
schengenski Evropi. Držav
na zakonodaja tako priselje
vanje omogoča. Zato smo 
vladi že večkrat predlagali 
spremembo zakonodaje, s 
katero bi naslovili s tem po

vezane težave. Tako kot je 
prav in pošteno do vseh 
vključenih strani. Brez so
vraštva do ljudi, ki izven svo
je domovine iščejo boljše 
priložnosti za življenje in že
lijo biti produktiven del 
družbe, a neizprosno do ti
stih, ki te ljudi izkoriščajo, 
ali tistih, ki namerno izkori
ščajo naš sistem.
Kranj je mesto Kranjčank in 
Kranjčanov in vseh, ki sem 
pridejo in spoštujejo predpi
se in zakone. Kot župan 
bom zato vedno prisluhnil 
slehernemu, skušal rešiti 
vsak problem. Ne gre zlah
ka, ker je država tista, ki 
nam vsem sprejema zakono
dajo – tudi pravila o priselje
vanju. Kot vedno pa so pro
blem zlorabe naših, 
mnogokrat luknjastih zako
nov. In tako občina kot tudi 
jaz osebno na to opozarja
mo, smo opozarjali, bomo 
opozarjali. Kdor nam skuša 
podtikati drugačen odnos in 
ravnanje, ima svoje – največ
krat politikantske – račune. 
Nestrpnost med ljudmi za
radi jezika, rase, barve kože, 
vere je vedno prinesla samo 
slabe posledice za vse. Kot 
župan sem trdno prepričan, 
da smo sposobni imeti Kranj 
za vse in vsakogar!
Se vidimo,

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Zakaj sem na sliki 
z albansko zastavo

Župana John Suthers in Matjaž Rakovec po podpisu sporazuma o pobratenju / Foto: MOK

Seveda ni in ne more biti res, da izdajamo 
dovoljenja za bivanje, saj ne občina ne župan 
nimamo nikakršnih pooblastil za to.

Konec julija je bil podpisan sporazum o pobratenju Mestne občine Kranj in Colorado Springsa.

Kranj ima novega brata
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Kranj – V preteklih štirih le-
tih je Mestna občina Kranj 
izpeljala nekaj res obsežnih 
projektov na področju šol-
stva in predšolske vzgoje. V 
letu 2019, poleti, se je zače-
la, približno leto dni pozneje 
pa končala šest milijonov 
evrov vredna obnova Osnov-
ne šole Simona Jenka – Po-
družnične šole Center. Na-
ložbo sta sofinancirali Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. S tem 
so se povečale kapacitete za 
osnovnošolsko izobraževa-
nje in vrtčevsko vzgojo: šola 
je pridobila osem novih od-
delkov ter štiri vrtčevske od-
delke, več let degradirano 
območje pa novo vsebino z 
igrali, na novo opremljenim 
igriščem, ki je odprto za jav-
nost, številnimi zasaditvami 
in dodatnimi parkirnimi 
mesti.
V letu 2021 je PŠ Center 
postala samostojna šola, 
imenovana Osnovna šola Ja-
neza Puharja Kranj – Cen-
ter, z novim odlokom pa so 
na novo določili tudi šolska 
okoliša nove šole in prejšnje 
matične, OŠ Simona Jenka 
Kranj. Zdaj je organizacija 
pouka v obeh zavodih lažja, 
saj je število oddelkov in ot-
rok obvladljivo.
V letu 2020 so poleg odprtja 
prenovljene šole PŠ Center 
uredili še požarno varnost 
na OŠ Staneta Žagarja (vred-
nost 265.000 evrov) in oze-
lenili del šolske strehe, ob-

novili notranji bazen na OŠ 
Jakoba Aljaža ter z državo 
dogovorili brezplačen pre-
nos nekdanje Trgovske šole 
na MOK. Tam bo po obnovi 
dodatne prostore (sedem no-
vih učilnic in prostor za raz-
delilnico hrane) dobila OŠ 
Jakoba Aljaža, ki jim jih 
močno primanjkuje. Trenu-
tno je v pripravi javni razpis 
za projektiranje.

Novi Vrtec Biba
V letu 2021 je MOK začela 
gradnjo novega vrtca v Bit-
njah. Star montažni objekt 
so podrli, sodoben, skoraj 
ničenergijski vrtec, ki je 
odprl vrata 1. marca 2022, 
pa ima tri oddelke, prvič tudi 
za otroke 1. starostnega ob-
dobja. Vrednost celotne in-
vesticije je približno 1,45 mi-
lijona evrov, z nekaj manj 

kot 173.000 evri jo je podprl 
tudi Eko sklad. Novi vrtec 
ima tudi telovadnico in velik 
hodnik, ki služi kot večna-
menski prostor, vsaka igral-
nica ima pokrito teraso, kar 
omogoča igro zunaj tudi ob 
slabem vremenu oziroma 
zagotavljajo senco v pole-
tnem času.
Skoraj sočasno, spomladi 
2021, se je začela tudi grad-

V kranjske javne in zasebne vrtce s koncesijo bo s 1. septembrom vključenih 2147 otrok, od tega 502 novinca, v šole pa bo letos prvič vstopilo 605 
prvošolcev. Sredi septembra bo končana obnova prostorov za Glasbeno šolo Kranj in JSKD Kranj, pozno jeseni tudi prizidek OŠ Staneta Žagarja.

Začetek novega šolskega leta tudi 
v znamenju novih pridobitev

Jana Zupančič Grašič

in po obnovi ... / Foto: MOK

Prizidek OŠ Staneta Žagarja po izvedeni investiciji / Foto: MOK OŠ Staneta Žagarja po investiciji / Foto: MOK

Stara telovadnica OŠ Staneta Žagarja / Foto: MOK

Zelena streha na OŠ Staneta Žagarja / Foto: MOK

Vrtec Biba pred obnovo ... / Foto: MOK ... in po obnovi / Foto: Primož Pičulin

Nekdanji prizidek OŠ Staneta Žagarja / Foto: MOK

Nova igralnica Vrtca Biba / Foto: MOK

PŠ Center pred obnovo ... / Foto: MOK
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Kranj – V desetih osnovnih 
šolah v mestni občini Kranj 
se bo v novem šolskem letu 
2022/2023 šolalo skupno 
5725 učenk in učencev, od 
tega bo v šolske klopi prvič 
sedlo skupno 605 prvošolk 

in prvošolcev. Na prvi šolski 
dan jih bodo v nekaterih šo-
lah pozdravili tudi župan in 
podžupana ter jim zaželeli 
uspešen začetek v novem 
šolskem letu in varnost na 
njihovih poteh. Ob tem jim 
bodo podarili še stekleničko 
za vodo in jih spodbudili naj 

si kakovostno vodo, s katero 
se ponašamo v Kranju, čim 
večkrat natočijo iz pipe. V 
dar za vstop v šolo jih bodo v 
okviru projekta voda iz pipe 
sicer prejeli vsi letošnji 
kranjski prvošolci.
V javne vrtce in zasebne 
vrtce s koncesijo na obmo-

čju mestne občine Kranj pa 
bodo letos na novo sprejeli 
502 (349 v oddelke 1. staro-
stnega obdobja in 153 v od-
delke 2. starostnega obdob-
ja). Skupno bo tako v s 1. 
septembrom 2022 v prej 
omenjene vrtce vključenih 
2147 otrok, tako da bo obli-

kovanih 126,5 oddelka (v 
Kranjskih vrtcih, v vrtcih 
pri OŠ 30,5 in v zasebnih 
vrtcih s koncesijo sedem 
oddelkov).
Na centralni čakalni se-
znam je bilo avgusta uvr-
ščenih 117 otrok, od tega 92 
otrok iz MOK, pri čemer 91 
otrok še ne izpolnjuje staro-
stnega pogoja za sprejem v 
vrtec. Po starostnih obdob-
jih pa je čakajočih 109 otrok 
za 1. starostno obdobje in 8 
otrok za 2. starostno obdob-
je. Sprejem otrok sicer pote-
ka celo leto.

Trenutno vrtci razpolagajo 
še s 54 prostimi mesti v obli-
kovanih oddelkih s 1. sep-
tembrom 2022 (17 za 1. sta-
rostno obdobje in 37 za 2. 
starostno obdobje). V Kranj-
skih vrtcih bodo med šol-
skim letom 2022/2023 odpr-
li še štiri oddelke 1. 
starostnega obdobja (dva v 
Najdihojci in dva v Mojci), in 
sicer ko bodo zasedena ob-
stoječa prosta mesta. S tem 
bodo imeli možnost vključit-
ve v vrtec tudi otroci, ki bodo 
starostni pogoj za sprejem v 
vrtec izpolnili pozneje.

Prihodnji četrtek se spet začenja pouk v osnovnih in srednjih šolah.

V vrtec prvič petsto malčkov

Jana Zupančič Grašič

Vprašanje: Zavijanje 
desno ob rdeči luči
Pri semaforju na Ulici An-
gelce Hlebce predlagam 
montažo zelene puščice, ki 
dovoljuje zavijanje v desno 
ob rdeči luči na semaforju. 
Ta semafor je očitno pove-
zan s semaforjem pri trgovi-
ni Mercator, in sicer tako, da 
se je vedno treba ustaviti na 
obeh križiščih. Menim, da je 
križišče dovolj pregledno za 
kaj takega, bi se pa s tem po-
leg povečanja pretočnosti 
zmanjšala tudi hrup in one-
snaževanje, ki nastaneta za-
radi »nepotrebnih« ustav-
ljanj in speljevanj.

Odgovor mestne uprave
Omenjeno križišče smo pro-
učili kot enega od desetih 
možnih v kranjski občini, a 
ker ne izpolnjuje kriterijev 
za namestitev po smernicah 
ministrstva za infrastruktu-
ro, smo to idejo opustili. Za 
zavijanje v desno pri rdeči 
luči na semaforju (ob pogo-
ju, da je glavna smer prosta) 
so namreč glede na smerni-
ce neprimerna vsa tista križ-
išča, ki imajo obenem ureje-
ne tudi kolesarske in poti za 
pešce. Ministrstvo je nakna-
dno določilo še kriterije, kjer 
se lahko dovoli zavijanje v 
desno ob rdeči luči, in sicer: 
omejitev hitrosti do 50 
km/h, zagotovljena pregle-
dnost oziroma dobra pregle-
dnost v križišču (vidna raz-
dalja ne sme biti manjša od 
60 metrov pri 50 km/h), 
nizka frekvenca pešcev, v 
križišču ne sme biti vodenih 
kolesarjev s posamezno fazo 
(e-skiroji, mopedi). Križišče 
prav tako ne sme biti na šol-
skih poteh in kjer so prisotni 
udeleženci z omejeno mo-
bilnostjo (taktilne oznake, 
zvočni signali za slepe in sla-
bovidne), upoštevati pa je 
treba tudi posebnosti, kot so 
kratki intervali rdeče luči, 
kapacitetna preobremenje-
nost pasov, posebna faza za 
leve zavijalce na nasprotni 
strani, geometrija križišča, 
posebna faza za pešce in ko-
lesarje … Vsekakor pa moč-
no podpiramo zakonsko do-
ločilo, ki bi moralo izboljšati 
pretočnost prometa.

Vprašanje: Ohranitev 
kozolcev v celi občini
Žalostno je, da na območju 
cele občine (tudi cele Go-

renjske) tako sami lastniki 
kot tudi lokalne skupnosti 
nimajo nobenega odnosa do 
ohranitve in obnove kozol-
cev, ki so res posebnost Slo-
vencev in kulturna dedišči-
na. Predlagam, da lokalne 
skupnosti nekaj naredijo za 
ohranitev kozolcev, ki tudi 
za turizem predstavljajo 
neko posebnost.

Odgovor mestne uprave
V Mestni občini Kranj 
(MOK) se strinjamo, da ko-
zolci lahko predstavljajo kul-
turno dediščino oziroma so 
pomembni tudi s turistične-
ga vidika, zaradi česar jih je 
smiselno ohranjati. Vendar 
pa številni ne služijo 
prvotnemu namenu in ne 
predstavljajo doprinosa k le-
poti krajine, zato MOK sofi-
nancira obnove kozolcev, ki 
so vpisani v register nepre-
mične kulturne dediščine, 
in sicer prek javnega razpisa 
v okviru ukrepa Pomoč za 
naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetij-
skih gospodarstvih. MOK je 
tako sofinancirala obnovo 
kozolca na Jamniku in obno-
vo kozolca na poti v Bitnje, 
ki bo letos tudi zaključena. 
Najvišji možni znesek sofi-
nanciranja je 3.000 evrov, ki 
se lahko zniža glede na šte-
vilo popolnih vlog in razpo-
ložljiva sredstva. Upravičeni 
stroški so stroški izdelave 
dokumentacije, stroški ma-
teriala za obnovo in stroški 
izvedbe del.

Vprašanje: Čukova jama
Dostop v vodo je za starejše 
dokaj težaven in me zanima, 
ali se da kaj urediti glede 
tega.

Odgovor mestne uprave
Območje jezerc na Bobovku 
je naravni rezervat in kot tak 
s posegi in ureditvami zelo 
omejen. Trenutno območje 
urejata Mestna občina Kranj 
kot država, a nujno s soglas-
jem vseh lastnikov zemljišč. 
Vsaka ureditev pomeni, da 
smo dolžni pridobiti 100-od-
stotno soglasje vseh lastni-
kov zemljišč, kar pa je za 
večje ureditve težko oziroma 
včasih nemogoče doseči. Pri 
naslednjih usklajevanjih z 
lastniki bomo predstavili vaš 
predlog in če bomo dobili 
zeleno luč, iskali tudi 
sredstva za izvedbo.Kovačnica pred obnovo / Foto: MOK

nja nove telovadnice, šestih 
učilnic in večnamenskega 
prostora na OŠ Staneta Ža-
garja ter prenova nekdanje 
srednje gradbene šole v sta-
rem Kranju na Cankarjevi 2, 
ki je bila degradirana približ-
no 20 let.
Obe investiciji, ki ju sofinan-
cirata RS in EU iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj, bosta letos tudi 
zaključeni.

Glasbena in baletna šola
Okoli 1.850.000 evrov vre-
dna bodoča Glasbena in ba-
letna šola, v kateri bo imel 
svoje prostore tudi Javni 
sklad RS za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava 
Kranj (JSKD), bo predvido-
ma sredi septembra že lahko 
odprla svoja vrata.
Proti koncu gre torej tudi 
gradnja prizidka pri OŠ Sta-
neta Žagarja in urejanje zu-
nanjega igrišča, katere vred-
nost je ocenjena na 
3.150.000 evrov. Zaključek 
vseh pogodbenih obveznosti 
– gradbenih del ter opreme 
prostorov – je določen za ko-
nec oktobra 2022, po prido-
bitvi uporabnega dovoljenja 
pa bo prostorska stiska pre-
cej manjša, učenci pa bodo 
ure športa lahko opravljali 
na matični šoli in ne na al-
ternativnih lokacijah kot 
doslej.
Na OŠ Franceta Prešerna 
bodo še letos sanirali parket 
v športni dvorani, uredili 
drugo polovico vhodnega 
platoja pred OŠ Jakoba Alja-
ža, tam bodo dobili tudi zob-
no ambulanto, na OŠ Matije 
Čopa pa novo opremo za tri 
učilnice, na OŠ Staneta Ža-
garja kotlovnico, na OŠ Pre-
doslje pa zamenjali svetila v 
vrednosti 180.000 evrov.

Oktobra tudi Kovačnica
Predvidoma oktobra se bo iz 
nekdanje srednje trgovske 

šole v staro mestno jedro, v 
nekdanji objekt poštne po-
slovalnice, preselila Kovačni-
ca – podjetniški inkubator, s 
čimer želijo v Mestni občini 
Kranj omogočiti učinkovito 
podporno okolje za razvoj 
dinamičnega podjetništva v 
Kranju oziroma na Gorenj-
skem in pospešiti oživljanje 
starega mestnega jedra. Ob-
nova pospešeno poteka, na 
1750 m² površine bo 80 de-
lovnih mest za mlade pod-
jetnike, 100 sedežnih mest v 
večnamenski dvorani, se-
dem sejnih sob in 250 m² 
skupnih prostorov. V novih 
prostorih bodo sobivala mla-
da zagonska podjetja, ki de-
lujejo največ pet let.
Skupna vrednost operacije 
znaša dobrega 2,4 milijona 
evrov, od tega bosta približ-
no 2,1 milijona evrov prispe-
vali RS in EU iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

V pripravi še več večjih 
projektov
V prihodnje se obetajo še 
drugi večji projekti na po-
dročju izobraževalnih usta-
nov. Za dozidavo OŠ Helene 
Puhar Kranj Mestna občina 
Kranj že ima gradbeno dovo-
ljenje, izdelava PZI projek-
tne dokumentacije je v zak-
ljučni fazi. Nato bo sledila 
izdelava projektne doku-
mentacije za izvedbo grad-
nje in izbor izvajalca del z iz-
vedbo javnega naročila. 
Javni razpis je predviden v 
prvi polovici leta 2023. Novi 
prostori bodo v pritličju, kjer 
bo dodatni prostor za zbor-
nico, in v nadstropju, kjer je 
predvidena izgradnja štirih 
novih učilnic, treh kabinetov 
in sanitarij.
Do leta 2024 pa na MOK 
načrtujejo tudi izgradnjo 
novega Vrtca Sonček. Tre-
nutno je v pripravi projek-
tni natečaj za izbor projek-
tne rešitve.

Objekt na Cankarjevi pred obnovo in po njej / Foto: MOK

Novi prostori na Cankarjevi / Foto: MOK

Novi prostori na Cankarjevi / Foto: MOK

Kotiček KrPovej

Kovačnica po obnovi / Foto: MOK
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Rečeno, storjeno.
Napovedali smo, da bomo v 8 letih, v dveh mandatih, korenito revitalizirali Kranj po vodilu »Živi in 
delaj v Kranju« ter pri tem dali 8 obljub na 8 področjih z 8 konkretnimi nosilnimi projekti. Na pod-
ročjih turizma in športa vidimo Kranj kot turistično-rekreativni biser in slovensko prestolnico športa. 
Konkretna nosilna projekta sta Kanjon Kokre in Športni park Stanka Mlakarja. Po štirih letih ne delamo 
na pol, ampak na polno. Kljub temu, da je ogromno papirjev, ki terjajo velikokrat predolgo časa, so ti 
pripravljeni in rezultati so vidni.

Matjaž Rakovec in svetniška skupina SD
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Novi reflektorji, atletska steza in šotor na stadionu
Kranjčani ne tekmujejo več v temi, saj osrednji stadion Stanka Mlakarja s 
sodobnimi lučmi za nogometno igrišče in novo atletsko stezo omogoča 
vrhunske razmere za trening in športne prireditve na najvišjem nivoju, kot 
sta nogometna ženska in U-19 reprezentanca ter državno prvenstvo v atletiki, 
tudi v večernih terminih. 

Urejene rekreacijske poti na Jošta, okoli Brda in ob nabrežju reke Save

Zasaditev več kot 500 dreves in
drevoredov

Nove zelene površine in urejeni parki (nov park Janeza Bleiweisa, park 
La Ciotat, Park slovenske himne, energijska točka pri železniški postaji)

Nacionalni olimpijski center Brdo 
pri Kranju, poleg Nogometne zveze 
Slovenije

Novi grbinasti poligoni na Planini 1 in 3 ter kmalu v Besnici

Nova umetna trava na igriščih v 
Stražišču (tenis) in Britofu (nogomet)

Informativni center o človeški ribici v 
Kranjskih rovih (otvoritev v oktobru) 

Obnova ŠP Stražišče

Prenova dveh košarkarskih igrišč ob 
donaciji Jake Blažiča in Vesele košarke

Kolesarski in peš most prek Save,
Breg-Prebačevo 

Nova fitnesa na prostem na Golniku in pod Šmarjetno goro

Odprt zvonik cerkve Sv. Kancijana

Pridobitev zlatega znaka Slovenia 
Green Destination

Nacionalni plezalni center poleg
Gimnazije Franceta Prešerna

Prenovljene garderobe in lovilne 
mreže v Športnem parku Zarica

43 km novih kolesarskih stez in 
povezav. Skupaj sedaj 68 km.

Zasnova stadiona Stanka Mlakarja z 
novo ledno dvorano

Prenova nogometnega igrišča na 
Planini 2 ob donaciji Josipa Iličiča

Nadhod pri Tušu iz Planine proti 
Hrastju 

Športne prireditve privabljajo v Kranj številne športnike in rekreativce 
Kranj je zelo znan po vrhunskih športnih prireditvah od kolesarske Dirke po Kranju, državnega prvenstva v odbojki na mivki do 12-urnega teka, državnega prvenstva v ultramaratonu. Rekrea-
tivci pa se lahko v oktobru na tekmi po mestnem jedru pomerijo na Teku za Kranj - Memorialu Vincenca Drakslerja. Letos bo v Kranju prvič in premierno tudi v Sloveniji potekala rekreativna 
kolesarska prireditev L'Etape by Tour de France. Kranj in Slovenija se tako zasluženo zarisujeta na svetovni zemljevid tovrstnih prireditev v svetu kolesarstva.

Ureditev kanjona Kokre
Po 13-ih letih je bil končno sprejet OPPN Kokra, sedaj načrtujemo ureditev 
poti od Sotočja do Čebelice z novo ploščadjo vstopa v rove pod Kranjem 
(projekt prijavljen na razpis MGRT)

Teme v naslednji številki        Prometna razbremenitev        Krajevne skupnosti        Občina vseh generacij        Živi in delaj v Kranju        Stari Kranj 2.0

Naročnik oglasa - Svetniška skupina SD.
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Kranj – Letošnje Prešerno 
poletje je polno presežkov. 
Po dveh letih omejitev smo 
na Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj v sodelovanju 
z mnogimi organizatorji 
pripravili močan in raznolik 
program, namenjen širše-
mu občinstvu. Odlično obi-
skan otvoritveni koncert le-
gendarne skupine Califor-
nia, ki je nastopila prvič po 
18 letih premora, je dal sluti-
ti, da bo v Kranju z dogodki 
Prešernega poletja zelo ži-
vahno. Kranj z več kot tristo 
dogodki v destinaciji močno 
presega dogajanje v drugih 
slovenskih mestih. Izjemni 
so tudi športni dogodki, ki to 
poletje potekajo v Kranju: 
12-urni tek po ulicah Kranja, 
državno prvenstvo v odbojki 
na mivki, najstarejša sloven-
ska kolesarska dirka za Veli-
ko nagrado Kranja ...
Zagotovo letos izstopa pro-
gram na gradu Khislstein, 
kjer skoraj ni dneva brez do-

godka. Gostili smo številna 
znana glasbena imena: 
Perpetuum Jazzile, hrvaški 
zvezdnik Gibonni, Magnifi-

co, Hamo & Tribute 2 Love, 
Nina Pušlar, Siddharta, 
Rade Šerbedžija, Vlado 
Kreslin, Ditka in Feri Lain-

šček, Amaya in Uroš Perič, 
Zoran Predin, opera Car-
men, Klapi Šufit in Rišpet, 
Manouche, potekal je Med-

narodni filmski festival 
Kraaft ter mnogi drugi do-
godki, ki so na grad doslej 
privabili že več kot 10.000 
obiskovalcev iz celotne Slo-
venije. Do srede septembra 
na čaka še nekaj odličnih 
koncertov M!2 električni 
(26. 8.), Neisha (31. 8.), Pe-
tar Grašo (2. 9.), Andrej Ši-
frer (17. 9.), najodmevnejši 
pa bo zagotovo zvezdnik 
svetovnega formata Manu 
Chao (16. 9.). Upornik, ki s 
svojo glasbo opozarja na 
svetovne probleme, je pro-
dal milijone albumov in do 
zadnjega kotička napolnil 
največje svetovne stadione, 
bo nastopil na odru Letnega 
gledališča Khislstein v akus-
tični in intimni izvedbi. V 
okviru kompleksa gradu 
Khislstein, na Vovkovem 
vrtu, se bodo ob četrtkih vse 
do 15. septembra ponovno 
predvajali filmi. Na Glav-
nem trgu pa si lahko vse do 
konca septembra privoščite 
oddih ob glasbi in kulinariki 
na dogodkih Kr' petek je!

Še do 28. avgusta poteka v 
mestu Jazz Kamp Kranj z 
obilico glasbene kulture. 
Glasno in množično bo 
tudi zadnji konec tedna v 
avgustu v Predosljah na 
Naaaj dnevu, kjer bodo 
obiskovalce zabavali Big 
Foot Mama, Joker Out in 
mnogi drugi. Kranj 3. in 4. 
septembra, tokrat prvič v 
Sloveniji, gosti veliki kole-
sarski dogodek, amatersko 
različico Dirke po Franciji 
L'etape Slovenia. Ob za-
ključku poletja vse do 25. 
septembra poteka še med-
narodni fotografski festi-
val Fotofest, konec sep-
t e m b r a  s e  z a č e n j a 
Mednarodni festival likov-
nih umetnosti ter mnogi 
drugi dogodki …
S številnimi dogodki si 
Kranj letos zagotovo zasluži 
naziv prestolnice poletnega 
dogajanja v Sloveniji. Obi-
skovalci iz vseh koncev Slo-
venije so navdušeni tako nad 
dogajanjem kot tudi nad 
mestom.

Letošnji poletni meseci so s kulinarično ponudbo, glasbeno-kulturnimi dogodki in razgibanim festivalskim dogajanjem v mesto privabili staro in mlado, 
domače in tuje obiskovalce.

Prešerno poletje se končuje s stilom

Srečko Štagar

Kranj – Tekmovanje že 31. 
leto zapored poteka pod 
okriljem Turistične zveze 
Slovenije (TZS). Kranju je – 
kot zeleni, z zlatom nagraje-
ni destinaciji, ki jo obdaja 
čista narava in kjer je šport 
domačinom na dnevnem je-
dilniku – letošnja osrednja 
tema pisana na kožo. Poleg 
urejenosti in gostoljubnosti 
krajev letošnja tema poudar-
ja pomen zdravega načina 
življenja in spoštovanja na-
čel trajnostne interakcije z 
naravo.
Štiričlanska strokovna komi-
sija TZS je Kranj obiskala 4. 
avgusta. Obiskali so tudi Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj, kjer smo se skupaj s 
podžupanom Janezom Čer-
netom pogovarjali o kranj-
skem turizmu, novih turi-
s t i č n i h  p r o d u k t i h , 
infrastrukturnih novostih, 
predvsem pa o trajnostno 
naravnanih projektih.
Pripravljamo se za presojo 
za pridobitev platinastega 
znaka Slovenia Green Desti-
nation, s čimer bi nadgradili 
trajnostne prakse v destina-
ciji. V ta namen poteka ne-
kaj prav zanimivih in lepih 
aktivnosti: kandidiramo za 
čebelam prijazno občino, 
skupaj s  krajevnimi 
skupnostmi na podeželju 
razvijamo nove turistične 
produkte, razvijamo gastro-

nomsko blagovno znamko. 
Področje gastronomije je v 
Kranju eno izmed bolj traj-
nostno usmerjenih, kar se 
tiče uporabe lokalnih sesta-
vin, kratkih dobavnih verig 
in preprečevanja zavržene 
užitne hrane. Odličen pri-
mer dobre prakse je priredi-
tev Kranjska dolga miza, ki 
smo jo izvedli junija. Kakor 
lansko leto smo tudi letos 
merili ogljični odtis te prire-
ditve in izkazalo se je, da lah-
ko s trajnostno mobilnostjo 
močno prispevamo k zmanj-
ševanju emisij toplogrednih 
plinov na naših dogodkih. Že 
celo leto pa prakticiramo tudi 
dogodke, kjer se pijača streže 
v plastični embalaži za 
večkratno uporabo.
V ospredje smo postavili še 
projekt, ki bo predvidoma 
končan konec leta, in sicer 
Informacijski center jam-
skega laboratorija Tular v 
rovih pod Kranjem. Zelo se 
veselimo, da bodo v rovih 
obiskovalci lahko videli člo-
veško ribico, se o njej tudi 
izobrazili, se hkrati podučili 
o pomenu slovenskih pod-
talnih voda in se na splošno 
informirali, kakšne vrste la-
boratorij je Tular in zakaj 
smo v Kranju lahko ponos-
ni nanj.
Z veseljem smo komisiji 
predstavili tudi številke obi-
ska destinacije, ki kažejo, 
da presegamo zadnji dve 
»covidni leti«, in če bo 

trend še naprej tako poziti-
ven, bomo že naslednje leto 
premagali covidno krizo 
oziroma se vrnili po številu 
nočitev na rekordno leto 
2019. Letos je bilo v juliju 
in avgustu v Kranju prema-
lo nočitvenih kapacitet.

Komisija je pohvalila napre-
dek v zadnjem letu, rezultati 
pa bodo razglašeni v okviru 
Dnevov slovenskega turiz-
ma, ki bodo med 14. in 16. 
novembrom potekali v La-
škem. Vzporedno s strokov-
nim terenskim ocenjeva-

njem poteka tudi spletno 
glasovanje (turisticna-zveza.
si). Še do vključno 9. sep-
tembra lahko s svojim gla-
som pomagate Kranju pre-
magati Koper, Celje, 
Ljubljano, Maribor, Velenje 
in Novo mesto. Mislim, da si 

Kranj zasluži vašo podporo, 
prav tako pa tudi naziv Naj-
lepše in najgostoljubnejše 
večje mesto v Sloveniji. Če 
bomo ponosni na naše mes-
to, bo tudi turistični razvoj 
potekal hitreje in trenutno 
smo na dobri poti.

Še do vključno 9. septembra lahko s svojim glasom pomagate Kranju do zmage, ki se v tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna poteguje 
za NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše VEČJE mesto v Sloveniji.

Namenite svoj glas Kranju

Klemen Malovrh

Kokrški most Kranj / Foto: Jože Gantar

Magnifico je 15. julija v Letnem gledališču Khislstein dodobra ogrel občinstvo.  
/ Foto: fotoarhiv ZTKK/Primož Pičulin
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Kranj – Kranj bo 3. in 4. sep-
tembra gostil družabni ko-
lesarski dogodek s tekmo-
valno noto za amaterske ko-
lesarje. L'Etape Slovenia bo 
udeležencem približal izku-
šnjo etapne dirke profesio-
nalnih kolesarjev na Dirki 
po Franciji. Prvi dan dvo-
dnevnega dogodka bo pote-
kal v znamenju povezovanj, 
»dan D« pa bo 4. septem-
bra, ko se bodo kolesarji po-
dali na 70 ali 145 kilometrov 
dolgo traso po zaprtih ce-
stah prestolnice slovenskih 
Alp. Na razgibanem terenu 
po okoliških krajih jih čaka 
kar nekaj izjemnih vzponov 
in čudoviti razgledi.
Če vas zasrbijo noge, da bi 
trasi kasneje prevozili sami 
ali pa bi udeležence preiz-
kušnje želeli spodbujati ob 
poti, vam na kratko predsta-
vljam nekaj krajev, skozi ka-
tere se bodo peljali. Start in 
cilj obeh tras bo v Kranju.
Kolesarji se bodo peljali 
skozi Besnico, po idilični 
cesti, obdani z zeleno nara-
vo. Besnica ponuja številna 
doživetja v naravi, med nji-
mi zagotovo izstopajo slap 
Šum, Špičasti hrib in Rov-

nik. S pristno domačo hra-
no se lahko okrepčate v go-
sti lni Pr' Jazbcu ali 
okrepčevalnici Na Razpo-
kah. Eden večjih vzponov 
bo zagotovo tisti skozi Pod-
blico, rodno vas ambasa-
dorja dogodka Mateja Mo-
horiča, na Jamnik. Vas s 
cerkvijo sv. Primoža in Fe-
licijana je ena najpogosteje 
fotografiranih lokacij v Slo-
veniji, kar ne preseneča, saj 
je razgledi na Ljubljansko 
kotlino ter Karavanke in 
Kamniško-Savinjske Alpe 
res čudovit. Podeželska idi-
la se bo nadaljevala na rela-
ciji Golnik–Goriče–Trste-
nik. Storžič, Mala in Velika 
Poljana, Sv. Lovrenc pred-
stavljajo le peščico gorskih 
podvigov, ki jih ponujajo ti 
konci. Tu boste našli tudi 
najboljšo pico! Picerija Orli 
slovi po napolitanskih pi-
cah z drožmi, ki se vam 
bodo kar stopile v ustih. 
Opazil jih je tudi priznani 
gastronomski vodnik Gault 
& Millau in jih uvrstil med 
najboljše restavracije 2022 
v kategoriji POP.
Trasa bo potekala tudi sko-
zi Predoslje, kjer je obve-
zno obiskati posestvo Brdo. 
Čudovit park ponuja spro-

stitev na sprehodu mimo 
jezer, gradu, čebelnjakov 
in lipicancev. V Predosljah 
je tudi gostilna Krištof, ki s 
svojimi sodobnimi kulina-
ričnimi idejami velja za 
eno izmed najboljših 

kranjskih gostiln, če ne 
celo najboljšo. Njihov trud 
in odličnost so že večkrat 
nagradile prestižne gastro-
nomske avtoritete.
Za vse ljubitelje vode bo dir-
ko najbolje spremljati v Tr-

bojah. Po Trbojskem jezeru 
se lahko podate s supom, ki 
si ga izposodite v SUP cen-
tru Trboje. Nikakor pa se ne 
pozabite ustaviti še v Čolnar-
ni, kjer se boste v idiličnem 
ambientu posladkali z njiho-

vimi dobrotami. Na 70 ozi-
roma 145 kilometrov dolgi 
trasi so še številne druge na-
ravne lepote, kulturne zna-
menitosti, skupnosti in po-
samezniki, ki jih je zagotovo 
vredno obiskati ter spoznati!

Eva Pirnat

Jamnik / Foto: fotoarhiv ZTKK/Dragan Gavranović

Spodnja Besnica – Živa Sla-
vec prihaja iz Spodnje Be-
snice pri Kranju. Po izobraz-
bi je univerzitetna diplomi-
rana inženirka arhitekture, 
sicer pa je predavateljica ar-
hitekturne risbe in kreativne 
geometrije na Fakulteti za 
dizajn, raziskovalka in 
ustvarjalka keramike, ki na-
bira in proučuje lokalno gli-
no in drugo geologijo in žge 
keramiko v peči na drva z lo-
kalnim lesom. Ko jo vpra-
šam, kaj jo je poneslo v svet 
gline, mi odgovori: »Po duši 
sem bila vedno oblikovalka 
in hkrati rokodelka, karkoli 
sem si zamislila, sem vedno 
poskušala tudi sama izvesti. 
Kot deklica sem pri delu 
opazovala svojo babico, ki je 
imela zelo spretne roke in 
dobro intuicijo. Nikoli ni ni-
česar merila, vse je dodajala 
po občutku. Kmalu sem za-
čutila, da imam v sebi po-
dobno željo in sposobnost 
rokodelskega ustvarjanja, 
oblikovanje in snovanje pa 
je to le še nadgradilo. Lahko 
bi rekla, da so moji izdelki 
oziroma na splošno izdelki 
studijskega lončarstva meša-

nica dizajna, rokodelstva in 
umetnosti.«
Pri ustvarjanju so ji v navdih 
ciklični naravni procesi, 
prazgodovinska in antična 
obdobja človeštva, zelo zani-
miva pa ji je tudi alkimija 
srednjega veka. Živa lahko 

reče, da so njeni izdelki res 
100-odstotno njeni, saj je v 
proces ustvarjanja vključena 
od samega začetka do konca 
– sama nabira glino in jo 
nato tudi sama žge v lastni 
peči. Ko jo povprašam, ka-
kšni občutki jo spremljajo ob 

tem, mi odgovori: »Občutki 
so kar intenzivni. Proces res 
terja velik spekter tvojih spo-
sobnosti, tako psihičnih kot 
fizičnih. Proces in rezultate 
je treba nenehno opazovati, 
interpretirati in prilagajati. 
Je konstantno učenje in in-

tenzivno fizično delo.« Serije 
njenih izdelkov so trenutno 
majhne in nekomercialne 
narave, kar pa se bo spreme-
nilo z izgradnjo nove, večje 
peči. Njene izdelke lahko ku-
pite v njenem domačem stu-
diu, kjer je tudi razstavni 
prostor. Nekaj kosov boste 
našli tudi v trgovinici turi-
stičnoinformativnega centra 
na Glavnem trgu.
Poleg ljubezni do keramike 
iz Žive sije tudi ljubezen do 
njenega domačega kraja. Je 
aktivna članica Turističnega 
društva Besnica, zato je bilo 
vprašanje, katere točke si 
mora ogledati vsak, več kot 
na mestu. »Najbolj obiskana 
točka je seveda slap Šum, za 
tuje turiste in fotografske 
navdušence pa Jamnik, ki je 
sicer v sosednji krajevni sku-
pnosti. Imamo še Špičasti 
hrib, ki je dostopen tudi iz 
kranjske smeri, čez Čepulje. 
V turističnem društvu prise-
gamo na trajnostni razvoj 
turizma, zato vedno poudar-
jamo, da so gozdovi, potoki 
in druga čudovita narava v 
Besnici darilo naših predni-
kov, ki so bili dobri gospo-
darji. Tako imamo tudi mi 
zelo veliko odgovornost do 

same narave in do naših 
otrok, da se tako okolje vsaj 
ohrani ali še izboljša. Pozi-
vamo vse obiskovalce, da so 
do okolja spoštljivi in hvale-
žni. Pobirajte smeti, ne pov-
zročajte škode in hrupa. Pri-
sluhnite in se prepustite 
zdravilnim učinkom neokr-
njene narave.«
Pred kratkim so prav pri sla-
pu Šum postavili novo foto 
točko. »Za foto točko smo se 
odločili, ker se je s slapom 
zaradi nedostopnega terena 
zelo težko slikati. Rešitev je 
tako zelo na mestu za tiste, 
ki se ne morejo spustiti v so-
tesko. Foto točka je bila na-
rejena s pomočjo lokalnih 
lesarskih mojstrov. Lesena 
konstrukcija je pokrita s pra-
vimi ročno cepljenimi sko-
dlami. Po tleh so leseni se-
kanci iz lokalne žage. Les 
tako v mnogih oblikah zao-
kroži kompozicijo foto toč-
ke. Postavili so jo prostovolj-
ci turističnega društva in 
gasilci. Kasneje bodo okrog 
foto točke postavljene še le-
sene skulpture na temo vode 
in gozda izpod rok lokalnih 
mojstrov oblikovanja lesa,« 
nas Živa povabi k raziskova-
nju besniških lepot.

Eva Pirnat

»Po duši sem bila vedno oblikovalka in hkrati rokodelka, karkoli sem si zamislila, sem vedno poskušala tudi sama izvesti. Kot deklica sem pri delu 
opazovala svojo babico, ki je imela zelo spretne roke in dobro intuicijo,« pravi Živa Slavec, raziskovalka in ustvarjalka keramike.

Kranj bo septembra gostil kolesarsko prireditev L'Etape Slovenia, ki bo amaterskim kolesarjem približala izkušnjo etapne dirke na Dirki po Franciji. 
Poglejmo, skozi katere kraje, ki jih je vredno obiskati, bodo kolesarili.

Po poteh L'Etape Slovenia

Po duši vedno bila oblikovalka in rokodelka

Živa poleg ljubezni do keramike goji tudi ljubezen do domačega kraja. / Foto: Fotoarhiv ZTKK/Katja Jemec
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Koledar dogodkov  
od 1. do 30. septembra

Četrtek, 1. septembra, ob 7.00, Dom krajanov Kokrica
Terenska krvodajalska akcija

Četrtek, 1. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice za najmlajše

Četrtek, 1. septembra, ob 19.30, Kavka bar
Poletje na Maistrovem trgu

Četrtek, 1. septembra, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Videnje

Petek, 2. septembra, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 2. septembra, ob 21.00, Letno gledališče 
Khislstein
Koncert: Petar Grašo

Sobota, 3. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Družinske sobotnice na Pungertu – Pravljično ognjišče  
z rokodelnicami

Sobota, 3. septembra, ob 11.00, Kranjska hiša
Brezplačni arhitekturni sprehod po starem mestnem jedru

Sobota, 3. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Stolpova pravljičarna

Sobota, 3. septembra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Rocky II – Večeri z okusom

Nedelja, 4. septembra, ob 9.00, Zgornja Besnica
Kultura: Semanji dan v Besnici

Ponedeljek, 5. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Premakni! – Delavnice stop motion animiranja na Pungertu

Ponedeljek, 5. septembra, ob 19.30, Akademija gibanja in 
veščin
Šport: Teden odprtih vrat Akademije gibanja in veščin Kranj

Torek, 6. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče s Katko – rokodelske delavnice in 
druženja

Torek, 6. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 6. septembra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Hospickafe: dr. Pavel Gržan

Torek, 6. septembra, ob 19.00, Cafe galerija Pungert
Razstava likovnih del Metoda Prašnikarja

Sreda, 7. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Pungertov Znanstived – Skrivnosti, ki jih skriva voda

Četrtek, 8. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice za najmlajše

Četrtek, 8. septembra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Obrazi slovenskih pokrajin: Andrej Šifrer

Četrtek, 8. septembra, ob 19.30, Kavka bar
Poletje na Maistrovem trgu

Četrtek, 8. septembra, ob 20.00, Layerjeva hiša
Koncert: Nina Virant kvartet

Četrtek, 8. septembra, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Vse povsod naenkrat

Petek, 9. septembra, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 9. septembra, ob 20.00, grad Khislstein
Koncert: La loca Loka

Sobota, 10. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Družinske sobotnice na Pungertu – Igralni dnevi z ekipo 
Naturo

Sobota, 10. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Stolpova pravljičarna

Sobota, 10. septembra, ob 19.00, vrt gradu Khislstein
Modna revija

Sobota, 10. septembra, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: Goran Bare & Majke (open air)

Sobota, 10. septembra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Adi Smolar

Ponedeljek, 12. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Premakni! – Delavnice stop motion animiranja na Pungertu, 
ob 17.00, Stolp Pungert

Torek, 13. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče s Katko – rokodelske delavnice  
in druženja

Torek, 13. septembra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Priprava na prihod dojenčka

Torek, 13. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Sreda, 14. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica izdelave lutk: Nadležna fantazijska bitja

Četrtek, 15. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice za najmlajše

Četrtek, 15. septembra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Korenine Slovencev (Simon Prosen)

Četrtek, 15. septembra, ob 19.30, Švicarska šola
Tečaj visoke nemščine: Švicarska nemščina – dialekti

Četrtek, 15. septembra, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Kultura: Pianopolis

Četrtek, 15. septembra, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Lubomyr Melnyk

Četrtek, 15. septembra, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Snežni leopard

Petek, 16. septembra, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 16. septembra, ob 20.00, Letno gledališče 
Khislstein
Koncert: Manu Chao (acoustic)

Sobota, 17. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Stolpova pravljičarna

Sobota, 17. septembra, ob 19.30, Prešernovo gledališče 
Kranj
Predstava: Piaf, Edith Piaf: Vesna Pernarčič

Sobota, 17. septembra, ob 21.00, Letno gledališče 
Khislstein
Koncert: Andrej Šifrer 70 let – NIČ proti VEČnosti

Sobota, 17. septembra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Matjaž Jelen & Sergej Škofljanec – Večeri z okusom

Ponedeljek, 19. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Premakni! – Delavnice stop motion animiranja na Pungertu

Torek, 20. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče s Katko – rokodelske delavnice in 
druženja

Torek, 20. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Sreda, 21. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Meditacijske pravljice s CvetličnoVilo Floro

Sreda, 21. septembra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Ako ne pridete, vas privedejo orožniki!

Četrtek, 22. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice za najmlajše

Četrtek, 22. septembra, ob 19.00, Mestna knjižnica 
Kranj
Predavanje: Snovna in nesnovna zapuščina staroverstva na 
cerkljanskem (Silvo Močnik)

Četrtek, 22. septembra, ob 21.00, Vovkov vrt
Filmi na Vovkovem vrtu: Filmsko presenečenje

Petek, 23. septembra, ob 9.00, ulice starega mestnega 
jedra
Festival športa Kranj 2022 – športni dan

Petek, 23. septembra, ob 16.00, Glavni trg
Kr' petek je!

Petek, 23. septembra, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Maria Keck & Teo Mandžuka – Teo y la Mar

Sobota, 24. septembra, ob 8.30, ulice starega mestnega 
jedra
Festival športa Kranj 2022 – športna tržnica

Sobota, 24. septembra, ob 10.00, Pungert
Otroški festival ŽIV ŽAV

Nedelja, 25. septembra, ob 9.00, Glavni trg
Šport: Scottov kolesarski dan v Kranju

Ponedeljek, 26. septembra, 17.00, Stolp Pungert
Premakni! – Delavnice stop motion animiranja na Pungertu

Torek, 27. septembra, ob 10.30, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče s Katko – rokodelske delavnice  
in druženja

Torek, 27. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Sreda, 28. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
Joga za otroke z eko ustvarjalnico – Pot okoli sveta

Sreda, 28. septembra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Družinska kronika Purgarjevih - Drolčevih

Četrtek, 29. septembra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice za najmlajše

Četrtek, 29. septembra, ob 18.00, Layerjeva hiša
Kultura: Medvrticami

Četrtek, 29. septembra, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Haiku Garden

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

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Letos se bo v Kranju odvil že 
17. festival ŽIV ŽAV s pisa-
nim programom, namenje-
nim najmlajšim. Vabljeni v 
stari mestni del Kranja, v so-
boto, 24. septembra.
Na Pungertu, kjer dogodek, 
nekdaj poznan po stražiški 
različici, tradicionalno pote-
ka, se bo povezalo več kranj-
skih umetnikov in drugih 
ponudnikov otroških vsebin 
z namenom, da ustvarijo ne-
pozaben kulturno-umetni-
ški program. Že od 10. ure 
dalje se boste lahko udeležili 

delavnic, lutkovnih predstav 
in drugega odrskega dogaja-
nja ter se seznanili s progra-
mi za otroke, ki jih bodo 
predstavljala različna dru-
štva in zavodi. Program se 
bo nadaljeval tudi v popol-
danskem času in se v večer-
nih urah zaključil s koncer-
tom ter  pro jekc i jo 
animiranega filma na pro-
stem. V sklopu prireditve bo 
v času kosila poskrbljeno 
tudi za lačne in sladkosnede.
Program ob podpori mno-
gih sodelujočih organizira 
Stolp Pungert v sodelovanju 
z Društvom Pungert.

Anja Koželj

Festival ŽIV ŽAV

Živ žav Pungert Kranj / Foto: Fotoarhiv ZTTK
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Kranj – Kustosinja Gorenj-
skega muzeja zgodovinarka 
Monika Rogelj je v okviru 
razstavnega cikla Podobe 
nekdanjega Kranja tokrat 
raziskovala gradnjo kranj-
skih stanovanjskih sosesk v 
20. stoletju. Podoba Kranja 
se je v preteklem stoletju hit-
ro spreminjala. Gospodarski 
in socialni razvoj sta usmer-
jala urbanistično načrtova-
nje, vendar je bila meja ob-
močij, določenih za pozida-
vo, pogosto presežena. Kot 
poudarja Monika Rogelj, se 
je z novimi stanovanjskimi 
soseskami, priključitvijo nek-
danjih predmestnih naselij 
in širitvijo okoliških vasi šir-
še območje Kranja zlilo v 
enotno mestno naselje.
V obdobju med obema sve-
tovnima vojnama se je z no-
vimi tovarnami mesto zače-
lo hitreje razvijati. Meščani 
so v nekdanjem Kokrškem 
predmestju gradili vile. Po 
drugi svetovni vojni je bil 
preoblikovan predel ob Ko-
roški cesti, kjer je nastajalo 
novo upravno in poslovno 
središče Kranja. Intenzivni 
razvoj industrije je v mesto 
pripeljal številne priseljence, 
zato je bila potrebna obse-
žna stanovanjska gradnja.
Gradnja večstanovanjskih 
blokov je od 50. let potekala 

na severnem in severovzho-
dnem robu mesta, kjer sta 
nastajali novi soseski Zlato 
polje in Vodovodni stolp. V 
sedemdesetih letih se je in-
tenzivna gradnja družbenih 
stanovanj nadaljevala na 
vzhodni strani mesta, v naj-
večji soseski Planina. Velik 
del zaposlenih v kranjskih 
tovarnah je prebival v oko-
liških naseljih, kjer so gra-
dili nove hiše. Po osamosvo-
jitvi Slovenije se je mesto 
širilo predvsem z gradnjami 
poslovnih in trgovskih kom-
pleksov.
Avtorica razstave tako pose-
bej obravnava pet tipičnih 

obsežnejših gradenj. Tako 
imenovano vrtno naselje – 
med obema vojnama so na-
mreč gradili vile sredi vrtov 
severno od mesta. Od 50. let 
naprej je ob Koroški in nap-
rej Bleiweisovi cesti začelo 
nastajati novo poslovno in 
upravno središče mesta, po-
sebnost je bil s svojo višino 
zagotovo Nebotičnik, zgra-
jen v šestdesetih letih.
Severno od mesta je začela 
kmalu po vojni nastajati tudi 
soseska Zlato polje, ko je bil 
prostor med Koroško in Ble-
iweisovo cesto zapolnjen, pa 
se je začela gradnja večsta-
novanjskih stavb v soseski 

Vodovodni stolp. Velik inte-
res za stanovanjsko gradnjo 
so imele največje kranjske 
tovarne, ki so potrebovale 
dodatne delavce.
Na levem bregu Kokre je 
bilo prvo naselje večstano-
vanjskih blokov zgrajeno že 
med drugo svetovno vojno, 
kmalu po vojni pa prvi bloki 
tovarn Iskra ter Tekstilin-
dus. Hiše so se kasneje gra-
dile na Hujah, Klancu in ob 
Cesti talcev. Največja kranj-
ska soseska pa je zagotovo 
Planina, katere gradnja je 
potekala do druge polovice 
osemdesetih let. Razstava bo 
na ogled do sredine oktobra.

Igor Kavčič

V Šorlijevem naselju so zrasle tudi visoke stolpnice. / Foto: fototeka Gorenjskega muzeja (Tone Marčan)

Kranj – Druga izvedba Kranj 
Foto Festa, ki se je uradno 
začela v sredo, je danes že v 
polnem teku. V okviru festi-
vala s predhodno večletno 
tradicijo bo tudi letos na 
sporedu dogodek Če bi se 
srečali  ... Tudi tokrat bodo 
soočili tri znane Kranjčane, 
ki bi se v določenem prese-
ku časa lahko srečali, a se 
niso. Tokrat si bodo dovolili 
domišljijski poseg v zgodovi-
no in soočili našega najve-
čjega poeta Franceta Prešer-
na in dva pionirja fotografije 
– Janeza Puharja in Kristija-
na Pajerja. Vpletale se bodo 
seveda tudi ženske.
Vse tri velike može druži 
cela vrsta dejstev. Prešeren 
je zaključil svojo pot v Kra-
nju, fotografa pa sta bila po 
rodu iz Kranja. Vsi so bili iz-
jemni na svojem področju 
delovanja in so smelo hodili 
po še neizhojenih poteh. Ja-
nez Puhar, prvi slovenski fo-
tograf, je leta 1842 izumil 
povsem svojevrsten postopek 
fotografije na steklo, Kristi-
jan Pajer pa se je s pustolo-

vskim podvigom v šestdese-
tih letih 19. stoletja na 
Bližnjem vzhodu zapisal 
med prve popotniške foto-
grafe na svetu. Prešeren je z 
vrhunsko poezijo dokazal, da 
sta slovenski jezik in kultura 
duha enakovredna drugim. 
Vse tri može boste lahko sre-

čali danes, v petek, 26. avgu-
sta, ob 17. uri na Glavnem 
trg, v primeru dežja pa v dvo-
rani Kulturnega društva BB 
Teater v Prešernovi ulici.
Festival prinaša tudi več foto-
grafskih delavnic in ena iz-
med njih bo tudi tridnevna 
delavnica »free style« s pri-

znanim francoskim fotogra-
fom slovenskega porekla 
Klavdijem Slubanom. Delav-
nica je sicer že polno zasede-
na, zagotovo pa si velja ogle-
dati diaprojekcijo na 
delavnici nastalih del, ki bo v 
nedeljo, 28. avgusta, ob 19. 
uri v Stolpu Škrlovec.

Igor Kavčič

Kranj – Center kulturnih de-
javnosti Kranj je stičišče, na-
menjeno ustvarjalnim in 
znanja željnim posamezni-
kom, ki jih zanima učenje ali 
izpopolnjevanje na področju 
kulturno-umetniških dejav-
nosti. Organizatorji številne 
delavnice namenjajo široke-
mu krogu ljudi, tako naj-
mlajšim kot starejšim.
Delavnice in tečaje bodo vo-
dili kvalitetni mentorji z dol-
goletnimi izkušnjami na po-
sameznih  področ j ih . 
Otroško in mladinsko lut-
kovno delavnico bo vodila 
Natalija Herlec, mentor 
otroške, mladinske delavni-
ce in odrasle gledališke sku-
pine bo Ajdin Huzejrović, 
izdelovanja krpank in 
ustvarjalnega šivanja pa se 
boste lahko učili pri Marga-
reti Vovk Čalič. Pripravlja 
začetni in nadaljevalni tečaj 
izdelovanja krpank in tudi 
Patchwork seminar za tiste, 
ki krpanke že obvladate. Li-
kovne delavnice bo tudi letos 
vodil Robert Primc, in sicer 
risanje za otroke in odrasle 
ter študijsko risanje. Slika-
nja portreta se bo mogoče 
učiti pri mentorju Niku Ani-
kisu Skušku, grafičnega 
oblikovanja pa pri Tanji Fa-
letič, in sicer na delavnicah 
Osnovni prijemi in Obliku-
jem – izdelujem. V progra-
mu sta tudi posebni delavni-
ci arhitekturnega risanja in 
igriva arhitektura, pripravili 
pa so tudi arhitekturno-de-

tektivski sprehod po Kranju. 
Zanimiva bo delavnica ma-
ketarstva, ki jo bo vodil Bine 
Logar. Delavnico petja in vo-
kalne tehnike bo vodil Dejan 
Heraković, otroke, mlade in 
odrasle pa bosta v svet muzi-
kala popeljala Luka Štajer 
Markus in Ajdin Huzejro-
vić, ki bo vodil tudi tečaj kre-
ativnega pisanja. V ponudbi 
je tudi film, igralka Manca 
Dorer bo vodila malo film-
sko šolo in malo filmsko 
akademijo za starejše od 21. 
let. Ne nazadnje sta tu še de-
lavnici za najmlajše Spretni 
prstki in Tematski spretni 
prstki, ki ju bo vodila Draga-
na Gostič Pregrad.
Program delavnic je zasno-
van kot izobraževanje na letni 
ravni (od oktobra 2022 do 
konca maja 2023) in kot te-
matska raven v obliki strnje-
nih delavnic. Ob koncu sezo-
ne se v skupni produkciji 
pripravijo tudi zaključne le-
tne produkcije na posame-
znih področjih. Izkušeni pre-
davatelji in mentorji se 
prilagodijo skupini ter izbira-
jo najprimernejše metode po-
učevanja in usposabljanja.
Prijave v CKD zbirajo do 10. 
oktobra oziroma do zapol-
nitve razpisanih vpisnih 
mest pri posameznih modu-
lih. Izpolnjene vpisne liste 
pošljite na poštni naslov: 
JSKD OI Kranj, Cankarjeva 
2, 4000 Kranj, oziroma jih 
posredujte po elektronskem 
naslovu oi.kranj@jskd.si ali 
pa jih oddajte na prvi uri de-
lavnice v oktobru.

Igor Kavčič

Kranj – Kolo je naš vsakdanji sopotnik. Na poti v mesto, 
šolo, službo, po opravkih. Med Kranjčani pa ni le običajno, 
trajnostno prevozno sredstvo, ampak precej več, saj ima 
kolesarstvo v Kranju dolgo in bogato tradicijo. Spisale so jo 
številne kolesarske legende in Velika nagrada Kranja – Me-
morial Filipa Majcna, ki velja za najstarejšo mednarodno 
dirko pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze na sloven-
skih tleh. Letošnja izvedba je že za nami, pred nami pa prve-
nec L'Etape Slovenia, rekreativna preizkušnja pod blagovno 
znamko najprestižnejše kolesarske dirke na svetu – Tour de 
France. Ta dva velika spektakla sta motivirala ljubitelje foto-
grafije, da so v svoje objektive lovili kolesa v raznovrstnih 
kadrih na najrazličnejše načine. Končne izdelke so na ogled 
postavili v Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj. 
Pod dela so se podpisali člani Fotografskega društva Janez 
Puhar Kranj. Prvi del razstave je bil na ogled julija, drugi del, 
v katerega so vključene tudi misli mladih kolesarjev iz kranj-
skega kluba, pa lahko ujamete do 6. septembra.

Kolesa v Galeriji na mestu

V Galeriji na mestu še drugič na kolo / Foto: MOK

Na Kranj Foto Festu bo tudi letos potekalo domišljijsko srečanje treh znanih Kranjčanov svojega časa.

Puhar, Pajer in Prešeren

Center kulturnih dejavnosti pri OI JSKD Kranj 
pripravlja bogat izobraževalni program.

Tečaji in delavnice

V Mestni hiši je na ogled četrta razstava v seriji Podobe nekdanjega Kranja. V prvem planu je gradnja 
novih stanovanjskih sosesk v preteklosti.

Gradila so se naselja

Na lanskem Kranj Foto Festu so se Prešeren, Puhar in Pajer družili tudi z Borutom 
Peterlinom, mojstrom fotografskih tehnik iz 19. stoletja. / Foto: Mitja Puhar
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Kranj – Potem ko je Park La 
Ciotat poleti dobil nekoliko 
prenovljeno podobo, za oze-
lenitev in ocvetličenje pa bo 
treba počakati na s padavina-
mi nekoliko bolj radodarno 
obdobje, se je našemu pe-
sniškemu prvaku Francetu 
Prešernu pridružil še en pe-
sniški sodobnik, francoski 
pesnik, politik in diplomat 
Alphonse de Lamartine 
(1790–1869). To je že peti 
doprsni kip v aleji literatov, 
poimenovani Pot Prešerno-
vih sodobnikov.
V parku so ob bok Francetu 
Prešernu prva dva kipa, ru-
skemu pesniku Mihailu Jur-
jeviču Lermontovu in ukra-
jinskemu pesniku Tarasu 
Ševčenku, postavili že lan-
sko jesen. Februarja se jim 
je pridružil španski pesnik 
José de Espronceda, v začet-

ku avgusta pa se je pesniški 
druščini pridružil še 
Alphonse de Lamartine. Tri 
mojstre besede v slovanskih 
jezikih na vsaki strani tako 
»varujeta« literata s področja 
romanskih jezikov.

Kultura povezuje
Serija kipov v Parku La Cio-
tat predstavlja njegovo rdečo 
nit, ki simbolizira mednaro-
dno povezovanje Kranja z 
mesti po vsem svetu. O tem 

med drugim pričajo tudi 
smerokazi z razdaljami do s 
Kranjem pobratenih mest. 
Vrnimo se k poeziji in pete-
mu doprsnemu kipu, Pre-
šernovega sodobnika iz 

Francije. V začetku meseca 
sta ga v prisotnosti več prija-
teljev tega francoskega mes-
ta, s katerim že desetletja 
predvsem v času poletnih 
počitnic potekajo prijateljske 
izmenjave mladih, odkrila 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec in podžupa-
nja mesta La Ciotat Gene-
viève Boissier.
Alphonse de Lamartine velja 
za enega pomembnejših 
francoskih pesnikov 19. sto-

letja. Predvsem njegova prva 
zbirka Pesniška premišljeva-
nja (Méditations poétiques) 
iz leta 1820 velja za temelj 
francoske in evropske ro-
mantike. Najbolj znane pe-

smi iz te zbirke so Jezero, 
Osamljenost, Večer, Dolini-
ca in Jesen. Nekatere izmed 
njih so v originalu in prevo-
du predstavile tudi kranjske 
osnovnošolke in gimnazijke.
Nastopil je zborček Osnovne 
šole Orehek, in sicer Marce-
la Oblak, Manca Oblak, Anja 
Kapler, Lucija Kalan in Eva 
Šifrer pod mentorstvom uči-
teljice Katje Eržen Bratina, 
Lamartinovo Osamljenost 
sta recitirali Paulina Lina 
Tomažič z Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Kranj pod 
mentorstvom profesorice 
Marije Vreček Sajovic in Iva-
na Nagode z Gimnazije 
Kranj, s prečno flavto pa je 
dogodek pospremila Urša 
Poljanec z Gimnazije Kranj, 
slednji sta nastopili pod 
mentorstvom profesorice 
Tine Lušina Basaj.

Mesti ponosni na 
tradicijo
Kip Alphonsa de Lamartina 
je sicer donacija mesta La 
Ciotat po podobi pesnika v 

srednjih letih ga je ustvarila 
kiparka Isabelle de Montva-
lon, kip pa so vlili v livarni v 
Italiji.
Kranjski župan Matjaž Rako-
vec se je podžupanji mesta La 
Ciotat iskreno zahvalil za so-
delovanje. »Mesti združuje 
dolgoletna vez, ki jo bomo 
skrbno negovali tudi v pri-
hodnje. Kip francoskega pe-
snika Lamartina je prvi, ki ga 
postavljamo v prenovljenem 
parku. Povsod, kjer vidite 
zdaj zemljo, bo jeseni zeleno. 
Posejali bomo travo in zasadi-
li okrasne rastline. Med pre-
novo parka nismo odstranili 
nobenega drevesa. Razmišlja-
mo, da bi posadili še kakšno. 
Tako je sedaj videti naš park, 
ki ponazarja mednarodne 
vezi Kranja s tujino. Te so se 
po pandemiji močno okrepi-
le, kontaktirajo nas z vseh 
koncev sveta,« je med dru-
gim povedal Rakovec, ki je 
podžupanji mesta La Ciotat v 
spomin na sodelovanje pri 
projektu predal tudi listino 
Pot Prešernovih sodobnikov.
Vznesena je bila v svojem na-
govoru tudi podžupanja La 
Ciotata Geneviève Boissier: 
»V čast mi je, da smo se zbra-
li v parku, ki nosi ime po na-
šem mestu La Ciotat. Še zelo 
dobro se spominjam odprtja 
tega parka leta 2008, ko sva 
tu stala z zdaj že pokojnim 
ž up a n om  P a t r i c k om 
Boréjem. Danes vašemu 
mestu podarjamo kip enega 
od naših slavnih poetov 
Alphonsa de Lamartina. Ne-
kaj časa je živel tudi v La Ci-
otatu. O mestu je napisal: 
'Srečen človek, ki se rodi in 
umre na soncu, srečen tisti, 
ki ima hišo in vrt svojih oče-
tov ob tem morju, kjer je 
vsak val iskrica, ki osvetli 
zemljo.' Kranj nima morja, 
pa vendar bi njegove besede 
lahko veljale tudi za vas, ker 
se vsakič, ko vas obiščem, 
zavedam, da je v vašem mes-
tu lepo živeti.«
Pred odkritjem doprsnega 
kipa se je podžupanja Gene-
viève Boissier na občini vpi-
sala tudi v častno knjigo 
Mestne občine Kranj.

Kranjski župan Matjaž Rakovec v nagovoru ob odkritju kipa Alphonsa de Lamartina. Ob 
osrednjih gostjah, svetnici Nicole Audibert - Spiteri in podžupanji mesta La Ciotat Geneviève  
Boissier, sta podžupan MOK Janez Černe in prevajalka Marija Vreček Sajovic. / Foto: Tina Dokl

Francoski gostji sta bili navdušeni nad kulturnim programom, ki so ga pripravili v 
Gimnaziji Kranj, Gimnaziji Franceta Prešerna in OŠ Orehek. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Francetu Prešernu se je v aleji literatov pridružil četrti sodobnik, francoski pesnik, politik in diplomat 
Alphonse de Lamartine. Doprsni kip je tokrat podarila občina pobratenega mesta La Ciotat, katerega 
ime tudi nosi prenovljeni park.

V parku že peti literat

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
��

�
�

�������
��������������

���������
������


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
��

�
�

�������������
�������������

2223

������ E U R O P E A N

T H E A T R E
C O N V E N T I O N

Ob treh mojstrih besede v slovanskih jezikih sta v parku na 
vsaki strani literata s področja romanskih jezikov. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Nogometaši Triglava 
so novo sezono začeli v go-
steh, prva ovira pomlajene 
ekipe Kranjčanov pa je bila 
nogometna ekipa iz Bilj. 
Kranjčani so se z gostovanja 
vrnili poraženi, saj so bili 
domačini boljši z 2 : 0. Tudi 
prvo domačo tekmo, ko so 
se v Kranju pomerili z ekipo 
Primorja, so izgubili z rezul-
tatom 1 : 2. Na novem gosto-
vanju pri Krki so v tretjem 
krogu znova izgubili z rezul-
tatom 2 : 0, na tekmi četrte-
ga kroga pa so na domači ze-
lenici vendarle osvojili prvo 
točko, saj so s Krškim remi-
zirali z rezultatom 2 : 2.
»Odločili smo se za dvoletni 
projekt, od dela in napredka 
pa bo odvisno, kdaj bodo 
igralci zreli za večje dosežke. 
Trenutno je zame namreč 
pomembno, da se moštvo 
dobro uigra, da igralci na-
predujejo in da si s tem za-
služijo tudi napredek v višjo 
ligo. Nekaj starejših igralcev 
je odšlo, dobili pa smo dva 

nova. Eden je Belmin Boba-
rić, ki je do 15. leta igral pri 
Triglavu in je nato šel v Ma-
ribor ter se sedaj vrnil, drugi 
pa je Anel Hajrić, ki je naza-
dnje igral v Avstriji. Ekipi se 
je pridružilo tudi sedem 
mladincev, tako da je ekipa 
sedaj res zelo mlada,« je ob 

začetku letošnjega tekmova-
nja povedal novi trener član-
ske ekipe Safet Hadžić in 
dodal, da z ekipo delajo na 
dolgi rok in da trenutno ni 
najpomembnejši rezultat. 
Pomembnejše je to, da igral-
ci, predvsem domači, napre-
dujejo.

Moštvo Triglava, ki je trenu-
tno z zgolj eno točko na za-
dnjem, 16. mestu, to nedeljo 
čaka gostovanje pri Iliriji 
1911. Na domači zelenici se 
bodo znova predstavili v ne-
deljo, 4. septembra, ko bodo 
ob 16.30 gostili moštvo Ro-
gaške.

Zadnji julijski konec tedna se je začela nova sezona v drugi slovenski nogometni ligi, mlada ekipa 
kranjskega Triglava pa je po štirih krogih na dnu tekmovalne lestvice.

Za nogometaše zgolj točka

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred kratkim je 
28-letna Kranjčanka Tjaša 
Baskera sporočila, da se je 
odločila končati tekmovalno 
kariero. Dosegla je vrsto le-
pih uspehov, v svoji zbirki 
ima tudi pet kolajn z velikih 
tekmovanj. »Že pred časom 
sem razmišljala, da bi karie-
ro končala po zaključenem 
olimpijskem ciklu. Nato so 
se začele težave zaradi koro-
navirusa. Pol leta pred lan-
skim kvalifikacijskim turnir-
jem za olimpijske igre sem 
si zlomila stopalnico in za 

tekmovanje se nisem mogla 
pripraviti na tistem nivoju, 
kot sem sicer vajena. Tako 
so sanje o olimpijskih igrah 
splavale po vodi,« je poveda-
la simpatična Tjaša, ki je le-
tos dokončala tudi magistr-
ski študij, se zaposlila in po-
ročila. Še vedno je trenerka v 
Karate klubu Kranj. »Mi-
slim, da bom s karatejem ve-
dno povezana. Za zdaj v 
okviru kluba, morda kdaj 
tudi z reprezentanco. Goto-
vo bo šport vedno tisto, s či-
mer bom živela, saj drugače 
ne znam,« je dodala Tjaša 
Baskera.

Vilma Stanovnik
Kranj – Prvi septembrski ko-
nec tedna, v soboto in nede-
ljo, 3. in 4. septembra bo 
Kranj znova obarvan kole-
sarsko. Gorenjska prestolni-
ca bo namreč gostitelj prve 
izvedbe L'Etape Slovenia. 
Prireditev bo potekala pod 
okriljem Tour de France, go-
stitelj pa bo Mestna občina 
Kranj skupaj z Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj 
(Visit Kranj).
Prireditve L'Etape so pod 
okriljem najprestižnejše ko-
lesarske prireditve v svetu 
kolesarstva Tour de France, 
potekajo pa v kar 21. državah 
po celem svetu.
Slovenija se tako zasluženo 
zarisuje na svetovni zemlje-
vid tovrstnih prireditev, saj z 
izjemnimi kolesarji, kot so 
Tadej Pogačar, Primož Ro-
glič in Matej Mohorič, ki je 
tudi ambasador L'Etape Slo-
venia, kroji vrh svetovnega 
kolesarstva.
Dejstvo je tudi, da se Kranj 
ponaša z bogato kolesarsko 
tradicijo in številnimi kole-
sarskimi legendami, kot so 
Matej Mohorič, Tadej Valja-
vec, Franc Hvasti ter mnogi-
mi drugimi, ki so sloves me-
sta in Gorenjske ponesli v 
svet.
Medtem ko bo sobotno po-
poldansko kolesarsko doga-

janje brezplačno za vse ge-
neracije – od najmlajših na 
poganjalčkih do malo starej-
ših in odraslih na vseh vr-
stah koles – skoncentrirano 
na Slovenskem trgu in z or-
ganiziranim družinskim ko-
lesarjenjem v okolici Kranja, 
pa bo nedeljsko v znamenju 
tekmovalne rekreativne ka-
ravane cestnih kolesarjev in 
kolesarjev na gravel kolesih.
Slednji se bodo preizkusili 
na krajši, 70-kilometrski, ali 
daljši, 145-kilometrski in 
razgibani trasi s startom in 
ciljem v Kranju. Kolesarje-

nje bo potekalo skozi še de-
set drugih občin: Šenčur, 
Medvode, Vodice, Komenda, 
Cerklje na Gorenjskem, Ka-
mnik, Preddvor, Radovljica, 
Naklo in Tržič.
V času dirke bo veljal pose-
ben prometni režim z zapo-
rami cest, saj etapna preiz-
kušnja Dirke po Franciji za 
rekreativne kolesarje ponuja 
nepozabno kolesarsko doži-
vetje, podobno, kot ga okusi-
jo profesionalni kolesarji: 
vožnja po zaprtih cestah, po-
tegovanje za rumeno maji-
co, borba za osvojitev pikča-

ste in zelene majice na 
posebej označenih odsekih 
na trasi. Prvi gorski cilj bo 
na Šenturški Gori, drugi pa 
na Jamniku, medtem ko se 
bo najmočneje pritiskalo na 
pedala na »sprint segmen-
tu« v Tupaličah, malo pred 
Preddvorom.
Organizatorji vse športne 
navdušence in domačine va-
bijo tudi na prireditev 
L'Etape Slovenia in sporoča-
jo, da če ne boste del sobo-
tne ali nedeljske kolesarske 
karavane, pa kolesarje spod-
bujajte ob progi.

Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de 
France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu, gostitelj prve izvedbe pa bo Kranj.

Vilma Stanovnik

Kranjčanka Tjaša Baskera / Foto: Tina Dokl

Tjaša Baskera, nekdaj Ristič, je sporočila, da 
zaključuje tekmovalno kariero.

Zaključila je 
uspešno kariero

Majice za dirko so pripravljene. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Te dni se v Splitu za-
čenja evropsko prvenstvo v 
vaterpolu, naša reprezentan-
ca pa je pod vodstvom selek-
torja, Kranjčana Krištofa 
Štromajerja, zaključila pri-
prave v Kranju, saj jo v nede-
ljo čaka pot proti Dalmaciji. 
Vmes so odigrali tudi tekmi 
z reprezentancama Hrvaške 
in Slovaške ter kljub porazo-
ma s pristopom in požrtvo-
valnostjo navdušili selektor-
ja.
Na evropskem prvenstvu 
bodo naši igrali v skupini D. 
Najprej se bodo pomerili z 

aktualnimi evropskimi prva-
ki Madžari, nato pa še z re-
prezentanco Srbije, ki je ak-
tualni olimpijski prvak. Za 
konec jih čaka še obračun z 
Izraelom. »Pri žrebu smo 
imeli srečo, saj smo dobili 
dve vrhunski reprezentanci. 
Poleg tega bomo igrali z 
Izraelom, ki se je prvič uvr-
stil na evropsko prvenstvo in 
je tudi naslednji prireditelj 
prvenstva. Na tej tekmi 
bomo iskali svojo priložnost, 
da se uvrstimo med dvanajst 
najboljših v Evropi. Vemo 
pa, da bo to vse prej kot lah-
ko,« je pred odhodom pove-
dal Krištof Štromajer.

Vaterpolisti pripravljeni 
na novi izziv
Vilma Stanovnik

Naši vaterpolisti so na pripravah odigrali tudi tekmo s 
Hrvaško ter navdušili navijače in selektorja Štromajerja.  
/ Foto: Tina Dokl Nogometaši Triglava z igro do sedaj še niso prepričali navijačev. / Foto: Tina Dokl

Okus po Franciji
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Žabnica – Boštjan Logar je 
pri 45 letih izkušen špor
tnik, čeprav je bil na dirki 
zadnjič za volanom leta 
2020, ko sta z Damijanom 
Andrejko vozila reli v Žele
znikih. »To je bila moja edi
na dirka tisto leto. Lani ni
sem nastopal, letos pa sem 
se odločil, da znova nasto
pim v Železnikih ter v mese
cu oktobru še na reliju Soča. 
Za dirki sem si avto izposo
dil, gre pa za Škodin avto 
specifikacije rally2. To je 
avto najvišje kategorije, kar 
lahko voziš na državnih pr
venstvih. Da sem ga lahko 
najel, so mi veliko pomagali 
sponzorji, nekaj sem prispe
val tudi sam,« je pred novo 
preizkušnjo, ki ga je minulo 
soboto čakala v Železnikih, 
poudaril Boštjan Logar, ki je 
bil leta 2006 tudi absolutni 
državni prvak. »Lani so bile 
okoliščine zaradi koronavi

rusa nenavadne in prave 
energije ter sponzorjev eno
stavno ni bilo. Letos pa sem 
poln energije, gotovo pa je 
bila zame pomembna odlo
čitev, da je kot nov sponzor 
pristopil Mebor, podjetje, ki 
izdeluje stroje za razrez lesa 

in je tudi slovenska gazela,« 
je tudi pojasnil Logar, ki se 
je želel izkazati na dirki, ki 
poteka tako rekoč pred do
mačim pragom.
V Železnikih sta tako minu
lo soboto znova nastopila s 
sovoznikom Damijanom 

Andrejko ter po devetih zah
tevnih hitrostnih preizku
šnjah po okoliških cestah na 
koncu osvojila skupno četrto 
mesto in drugo mesto v dr
žavnem prvenstvu, saj sta 
zaostala le za aktualnima dr
žavnima prvakoma Rokom 
Turkom in sovoznico Blan
ko Kacin, ki močno vodita 
tudi v letošnjem točkovanju.
»To, kar sva pokazala, je bilo 
gotovo za vse nad pričakova
nji, čeprav so na vsaki dirki 
moja pričakovanja vedno še 
večja. Po dolgem času sem 
bil spet v dirkalniku, prvič 
sem vozil avto tega razreda, 
stopnjeval sem tempo vo
žnje in na koncu moram biti 
zadovoljen,« je po dirki po
vedal Boštjan Logar, ki je 
imel ob progi največ navija
čev. Ti so ga navdušeno poz
dravili tudi ob podelitvi po
kalov po dirki, ki jo je že 
devetič zapovrstjo pripravilo 
Športno društvo Omikron 
plus.

Po dveh letih je Boštjan Logar iz Žabnice znova sedel v dirkalni avto in na reliju v Železnikih dokazal, 
da kot nekdanji državni prvak s konkurenčnim avtomobilom še vedno sodi med najhitrejše v državi, 
saj je v skupni uvrstitvi zasedel četrto, v državnem prvenstvu pa drugo mesto.

Še vedno je hiter

Na reliju v Železnikih je Boštjan Logar iz Žabnice znova 
nastopil in se odlično izkazal. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Tek za Kranj – Me
morial Vincenca Drakslerja 
bo po skoraj dveh letih digi
talne izvedbe letos znova po
tekal na kranjskih ulicah in 
trgih. Na sporedu je 8. okto
bra, kot sporočajo priredite
lji, med katerimi so Mestna 
občina Kranj (MOK), Zavod 

za šport Kranj, Zavod za tu
rizem in kulturo Kranj, 
Atletski klub Triglav Kranj, 
Fundacija Vincenca Drak
slerja in podjetje Dspot, 
bodo namreč udeleženci 
teka in pohoda razdalje spet 
premagovali skupaj v živo. 
Tako že potekajo priprave na 
že šesti zaporedni dogodek, 
ko bodo ulice mestnega je

dra in njegova okolica omo
gočale sodelovanje v različ
nih športnih aktivnostih. 
Tekači bodo uživali na zani
mivi krožni tekaški trasi, ki 
bo potekala mimo Prešerno
vega gaja, čez kanjon Kokre 
in po kranjskih ulicah do 
vod njaka v starem mestnem 
jedru. Teklo se bo na 3,3 in 
10 kilometrov. Najmlajši se 

bodo lahko preizkusili na 
Krančkovem otroškem teku, 
kjer bodo lahko uživali v 
družbi Krančka. Za poho
dnike in tiste, ki uživajo v 
bolj umirjenem ritmu špor
tnih aktivnosti, bo organizi
ran Pohod Vincenca Drak
slerja po skritih kotičkih 
Kranja. Informacije in prija
ve na www.tekzakranj.si.

Tek za Kranj se 
vrača na ulice
Vilma Stanovnik

Del sredstev od startnin bodo prireditelji tudi 
letos podarili v dobrodelne namene. Vsi 
prijavljeni, tako tekači kot pohodniki, bodo 
lahko sodelovali v žrebanju za praktične nagrade 
sponzorjev.

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 – Mestna občina Kranj 
(MOK) je s podjetjem MAN 
konec julija podpisala pogod-
bo za nakup osmih električ-
nih avtobusov, za katere je 
večino sredstev pridobila na 
razpisu Eko sklada. Štiri 
bodo dobavili v začetku, štiri 
ob koncu prihodnjega leta. 
Na MOK poudarjajo, da bo to 
nov pomemben korak za ra-
zogljičenje javnega potniške-
ga prometa in na poti Kranja 
k podnebni nevtralnosti.
MOK je že leta 2019 na pod-
lagi strateških in program-
skih usmeritev na ravni dr-
žave v svoj proračun uvrstila 
projekt zmanjšanja emisij v 
prometu, ki je predvideval 
tudi menjavo avtobusov na 

fosilna goriva za električne 
avtobuse. Ker gre za relativ-
no visoko investicijo, so v 
MOK čakali na razpis Eko 

sklada, na katerem so bili 
uspešni. Sklad bo namreč fi-
nanciral nakup osmih elek-
tričnih avtobusov v višini 
350.000 evrov na vozilo, raz-
liko do polne vrednosti pa bo 
pokril koncesionar, podjetje 
Arriva, s plačevanjem me-
sečne najemnine za avtobu-
se. Prihodnje leto bodo tako 
v Kranju že vozili električni 

avtobusi, že letos pa bo do-
bavitelj za krajše obdobje dal 
na voljo testni električni av-
tobus.

Po ocenah Arrive naj bi za-
menjava zgolj štirih vozil na 
običajen (dizelski pogon) za 
električna vozila in postavi-
tev dveh hitrih polnilnic po-
menila razogljičenje skupno 
313 tisoč kilometrov, kar je 
360 tisoč kilogramov manj 
izpustov CO2 letno oziroma 
5,4 milijona ton CO2 manj v 
15-letni življenjski dobi vozil.

Simon Šubic

MOK je s podjetjem MAN podpisala pogodbo za nakup osmih e-avtobusov. / Foto: Arhiv MOK

Brdo pri Kranju – Na tretjem 
gorenjskem kulinaričnem do-
godku Dnevu domačih dob-
rot, ki bo potekal v Parku 
Brdo, se bo predstavljalo okoli 
štirideset ponudnikov kakovo-
stnih lokalnih pridelkov in iz-
delkov iz celotne Gorenjske. 
Svojo kakovost ponudniki do-
kazujejo z doseganjem viso-
kih ocen na različnih senzo-
ričnih ocenjevanjih in vklju-
čevanjem v lokalne blagovne 
znamke.
Pestro ponudbo prehranskih 
izdelkov, kot so sadni in zeli-
ščni sirupi, marmelade, sad-
no vino in penine, suhi krhlji, 
različne mešanice kosmičev, 
mlečni in mesni izdelki, iz-
delki iz drobnice, med, različ-
ne moke, kaše, domači kruh 

in pekovski izdelki, štruklji, 
rezanci, različne omake, olja, 
bo dopolnjevala tudi ponudba 
naravne kozmetike.
Na številnih stojnicah boste 
lahko svoje brbončice razvaja-
li z degustacijo različnih lo-
kalnih izdelkov in se preizku-
sili tudi na številnih 
brezplačnih delavnicah, od 
priprave testa in nadeva za po-
tico, izdelave zeliščne soli do 
loških kruhkov, zgodbe o 
jablani in jabolkih. Za tiste, ki 
uživajo v ročnih spretnostih 
pa bo na voljo delavnica pol-
stenja ogrlic in pletenja.
Ponudba lokalnih izdelkov bo 
obogatena še z Brdsko kulina-
riko na Račjem otoku, kjer 
bodo na voljo brdske kulina-
rične specialitete ter njihova 
»hišna« specialiteta – slastni 
sladoled.

Vsem obiskovalcem je na 
voljo tudi brezplačni avtobu-
sni prevoz iz Kranja, ki bo 
obiskovalce pobiral med 10. 
in 16. uro na naslednjih 
postajah z intervalom na 
približno 40 minut: lokalna 
postaja Mercator center 
Primskovo (postaja je v sme-
ri proti severu), lokalna po-
staja Planina stolpnice (v 
smeri proti križišču za Dela-
vski most), lokalna postaja 
pri Globusu (nasproti HTL 
Creina) in lokalna postaja 
pri Gorenjskih oblačilih 
(smer Kokrica). Izstop bo na 
postajališču v Predosljah.
Vabimo vas, da zadnjo avgu-
stovsko nedeljo med 10. in 
16. uro preživite z nami v 
naravnem ambientu Parka 
Brdo ob odkrivanju lokalnih 
okusov Gorenjske.

Ana Vizovišek

Kranj – Matjaž Hribljan, član 
Kolesarskega kluba Jan Sport 
z Vrhnike, je v drugi polovici 
julija izvedel dobrodelni pro-
jekt 212 občin, v katerem je v 
trinajstih dneh prekolesaril 
vse slovenske občine in ob 
tem ozaveščal o nevrološkem 
obolenju ALS (amiotrofična 
lateralna skleroza). Deseti 
dan ga je pot pripeljala v 
Kranj, kjer ga je sprejel po-
džupan Robert Nograšek. Če-
stital mu je za dobrodelnost, 

ki je zahtevala precejšnje na-
pore, in se zahvalil za njegov 
postanek v Kranju. Na poti iz 
Naklega v Kranj so Matjaža 
spremljali kolesarji Kolesar-
skega kluba Kranj Jaka Ma-
rolt, Gal Oblak, Jakob Saga-

din, Maj Flajs, Miha Mohorič 
in Luka Ziherl, njihov mladi 
klubski kolega Bor Nograšek 
pa je sprejem popestril z igra-
njem harmonike.
ALS je hitro napredujoče 
nevrološko obolenje, ki za 
zdaj še ni ozdravljivo, v Slo-
veniji pa se z njim srečuje 
približno 150 ljudi. Mladi 
kolesar je ob tem skupaj z 
Društvom distrofikov Slove-
nije in Kolesarskim klubom 
Jan Sport zbiral sredstva za 
sofinanciranje fizične pomo-
či bolnikom z ALS na domu, 

nakup električne postelje in 
stropnega dvigala. Donirate 
lahko tudi vi, podrobnosti pa 
lahko preberete na spletni 
strani Društva distrofikov 
Slovenije in FB-strani 212 
občin.

Simon Šubic V kranjski mestni promet bodo že prihodnje leto vključili osem električnih 
avtobusov.

Naročili osem 
e-avtobusov

Zadnjo avgustovsko nedeljo bo v Parku Brdo potekal tretji Dan domačih 
dobrot.

Dan domačih dobrot

Kolesar Matjaž Hribljan je ozaveščal o obolenju 
ALS in zbiral dobrodelna sredstva.

Dobrodelni kolesar 
tudi v Kranju

Dobrodelnega kolesarja Matjaža Hribljana je sprejel 
podžupan Robert Nograšek. / Foto: MOK
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Kranj – Gorenjska gradbena družba obvešča, da bo zaradi 
finega asfaltiranja na odseku državne ceste Kranj (Labore)–
Jeprca predvidoma med 3. in 17. septembrom vzpostavila 
dolgotrajno popolno zaporo. Obvoz bo urejen čez Škofjo 
Loko, opcijsko pa se bodo vozniki lahko odločili tudi za ob-
voz čez Mavčiče ali po avtocesti Kranj–Ljubljana.

V septembru popolna zapora ceste Kranj–Jeprca

Predoslje – V Prostovolj-
nem gasilskem društvu 
(PGD) Predoslje so dokon-
čali prenovo garaže v gasil-
skem domu, ki so jo razši-
rili, da sedaj sprejme tri 
gasilska vozila, pred tem 
pa le enega. »Nekaj let 
smo delali na tem projektu. 
Pri prenovi garaže so nam 
z denarnimi prispevki po-
magali vaščani in podjetja, 
lastniki gozdov pa z dona-
cijami lesa, za kar smo jim 
gasilci zelo hvaležni. Veči-
no del smo sicer izvedli s 
prostovoljnim delom,« je 
razložil predsednik PGD 
Predoslje Franc Žebrin, ki 
je vaščane in druge povabil 
na uradno odprtje preno-
vljene garaže 28. avgusta 
ob 15. uri. Ob tej priložnos-
ti bodo prevzeli tudi novo 
gasilsko vozilo za prevoz 
moštva.

Kranj – Komunala Kranj ob-
vešča vse uporabnike pitne 
vode v mestni občini Kranj, 
da je zaradi suše in posle-
dično zmanjšane izdatnosti 
vodnih virov prepovedano 
uporabljati pitno vodo za 
zalivanje zelenic, polnjenje 
bazenov, polivanje cestišč 
in poti, pranje avtomobilov 
na domu ter polnjenje gasil-
skih cistern brez vnaprej-
šnjega soglasja upravljavca 
vodovoda. Prepoved velja 
do preklica.

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pripravila Strate-
gijo razvoja mladinskega 
dela v MOK za obdobje 
2022–2030 in ga daje v jav-
no obravnavo. Zainteresira-
ni lahko pripombe najpo-
zneje do 8. septembra pos-
redujejo na elektronski na-
slov: maja.pritekelj@kranj.
si ali po pošti na naslov: 
Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj. 
Strategija je dostopna na 
spletni strani www.kranj.si.

Odprtje prenovljene 
garaže

Prepoved zalivanja 
zelenic

Strategija za mlade v 
javni obravnavi

MOK je že leta 2019 v svoj proračun uvrstila 
projekt zmanjšanja emisij v prometu, ki je 
predvideval tudi menjavo avtobusov na fosilna 
goriva za električne avtobuse.
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Kranj – Marija Zakotnik se 
je rodila 9. avgusta 1922 na 
Dobravi pri Črnučah. V dru-
žini Bizjak je bilo pet otrok, 
ona je bila najmlajša in edi-
no dekle. Po končani osnov-
ni šoli se je šolala za šiviljo v 
Ljubljani, zaradi začetka voj-
ne in bratov, ki so bili aktiv-
ni pri organizaciji odpora, 
pa se je morala družina pre-
seliti na Trojane.
Z brati se je že leta 1941 
vključila v partizane, najsta-
rejši Janez je bil ubit oktobra 
istega leta in je narodni he-
roj. Marija se je nato s starši 
umaknila na Kočevsko, kjer 
so jo leta 1942 zajeli italijan-
ski vojaki. Deportirali so jo v 
italijanske zapore in nato ob 
kapitulaciji Italije izpustili. 
Vrnila se je na Kočevsko in 
se spet pridružila partiza-
nom. Tako je spoznala tudi 
svojega moža Staneta oziro-
ma Johana, kakor so mu vsi 
pravili. Njuna poroka je bila 
ena prvih partizanskih po-
rok, uradno pa sta jo po voj-

ni potrdila v Škofji Loki.
Johan je bil po vojni oficir in 
so ga večkrat premestili, 
tako sta se selila od Beogra-
da, Labina, Ilirske Bistrice 
do Kranja. Tu se je zaposlil v 
Iskri, Marija pa kot blagajni-
čarka v Delikatesi. Rodila se 
jima je hči Mojca.
Marija je v letu 1964 ovdove-
la, s hčerko sta živeli sami, a 
optimizem je ni nikoli zapu-
stil. Po upokojitvi jo je razve-

seljeval vrt, rada je pletla, še 
dolga leta si je šivala krila in 
bluze. S hčerko sta šli tudi 
na nekaj potovanj, vedno si 
je namreč želela ogledati 
svet. Že nekaj let jo razvese-
ljuje pravnukinja, še vedno 
pa uživa v reševanju kri-
žank. Živi na svojem domu 
na Zlatem polju, potrebuje 
sicer nekaj pomoči, a se tru-
di skrbeti zase in za svoje 
cvetlice.

Kranj – Ivanka Uršič, rojena 
Košnik, živi v pritličju svoje 
hiše na Primskovem še ve-
dno dokaj samostojno življe-
nje, zanjo lepo skrbijo njeni 
domači. Vsak dan gre na 
sprehod in telovadi dvakrat 
na dan. Še vedno naredi 
predklon. Na tekočem je s 
politiko in si dnevno zapisu-
je vse, kar doživi. Kot otrok 
je kranjskim meščanom ra-
znašala jajca in mleko in že 
takrat s prisluženim denar-
jem kupovala časopis Slove-
nec. Brala je vedno zelo 
rada, velika je njena ljube-
zen do slovenske grude in 
slovenske besede.
V družini je bilo šest otrok, 
Ivanka je bila najstarejša, ro-
jena 3. avgusta 1922, in je 
edina še živeča. Takratno 
predvojno in povojno življe-
nje je bilo neizprosno še po-
sebno do otrok, ki so morali 
takoj poprijeti za delo. Po 
osnovni šoli, ki jo je obisko-
vala na Primskovem, je šla 
na delo v Jugobruno (kasnej-

ši Tekstilindus). Pri 23 letih 
je odšla v gospodinjsko šolo 
v Malo Loko pri Trebnjem, 
zatem pa se zaposlila v kuhi-
nji bolnišnice na Jesenicah 
in kasneje v kuhinji hotela 
Špik. Nad garažami hotela 
sta stanovala s sinom, mož 
pa je stanoval na Koroški 
Beli. V Kranju so začeli gra-
diti svojo hišo. Izkop sta z 
možem naredila sama, kot 
še mnogo drugega. Cel kup 
je zgodb, vezanih na dom, 
na Ivankina otroka Jelko in 

Francija. Zadnje delovno ob-
dobje je preživela v tovarni 
Iskra kot delavka za trakom, 
na normo. V pokoj je odšla 
predčasno, saj je bila že do-
volj stara, doma pa so potre-
bovali varstvo vnukov.
Ob visokem življenjskem ju-
bileju so jo obiskali pred-
stavniki KO Rdečega križa 
Primskovo, sosedje, sokraja-
ni ... Prejela je častno listino 
Mestne občine Kranj za ča-
stitljivih sto let življenja, za 
kar se iskreno zahvaljuje.

Ivanka Uršič s Primskovega, po domače Vampretova Johanca, je tretjega 
avgusta praznovala stoti rojstni dan. 

Še vsak dan telovadi

Ivanka Uršič v krogu (dela) svoje družine / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tudi Marija Zakotnik je praznovala stoti rojstni dan, ob tej priložnosti pa ji 
je župan Matjaž Rakovec izročil častno listino Mestne občine Kranj.

Uživa ob križankah

Simon Šubic

Slavljenka Marija Zakotnik s hčerko Mojco Pušnik in 
županom Matjažem Rakovcem / Foto: Tina Dokl
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Evropski teden 
mobilnosti v Kranju
Mestna občina Kranj se bo tudi letos, šestnajstič zapored, s številnimi aktivnostmi pridružila 
Evropskemu tednu mobilnost (ETM), ki bo od 16. do 22. septembra potekal v 94 slovenskih občinah.

Kranj – Evropski teden mo-
bilnosti (ETM) bodo letos 
pod sloganom Trajnostno 
povezani zaznamovali v kar 
928 mestih v 34 državah ši-
rom Evrope. Po številu udele-
ženih mest je Slovenija na vi-
sokem tretjem mestu; več jih 
je le še v Španiji in Avstriji.

Kaj pomeni sporočilo 
Trajnostno povezani
S pobudo spodbujamo prebi-
valce k zmanjševanju avto-
mobilskega prometa in nje-
govi zamenjavi z uporabo 
elementov trajnostne mobil-
nosti – hoje, kolesa ali javne-
ga prevoza. Pogoj za uspe-
šnost teh pobud je dobro 
povezana lokalna skupnost. 
»O kakovosti življenja v neki 
občini vse bolj odločajo dobra 
dostopnost do dobrin in sto-
ritev, zagotovljena mobilnost 
za vse družbene skupine, do-
bre povezave ter raznovr-
stnost alternativ osebnemu 
motornemu prometu.« (VIR: 
https://tedenmobilnosti.si)
Mestna občina Kranj (MOK) 
letošnje geslo ETM že udeja-
nja v praksi. Znatno število 
projektov je naravnanih v 
smeri spodbujanja trajno-
stne mobilnosti ter ohranja-
nja okolja. V zadnjih petih 
letih so tako dolžine kolesar-
skih povezav razširili s 24 na 
več kot 68 kilometrov. Tre-
nutno poteka gradnja kole-
sarske povezave (z obnovo 
ceste) na relaciji Športni 
park Kranj–Avtobusna po-
staja Kranj na delu Ceste 
Staneta Žagarja. Na Zlatem 
polju gradijo parkirišče P+R 

(parkiraj in prestopi), ki bo 
vključeno v sistema javnega 
potniškega prometa ter jav-
ne izposoje koles KRsKOLE-
SOM. V zadnjem obdobju 
so zasadili vrsto drevoredov 
ter urejali (oziroma jih bodo 
v kratkem) zelene parkovne 
površine – Park La Ciotat, 
Bleiweisov park, Park slo-
venske himne … K temu 
kranjsko občino v prihodnje 
zavezuje izbor Evropske ko-
misije o vključitvi Kranja 
med sto podnebno nevtral-
nih in pametnih mest do 
leta 2030; čedalje več tako 
naravnanih pobud prejema-
jo tudi od občanov v okviru 
participativnega proračuna.
Sporočilu Trajnostno pove-
zani bodo v MOK sledili tudi 
v ETM s programom, ki bo 

potekal od 16. do 22. sep-
tembra in si ga lahko ogleda-
te na www.kranj.si. Glavna 
prizorišča bodo na Sloven-
skem in Glavnem trgu ter 
ob Centru trajnostne mobil-
nosti na Planini. V program 
bodo vključene tako predsta-
vitve kot praktični prikazi 
posameznih ukrepov trajno-
stne mobilnosti: uporaba ko-
les kot prevoznega in tovor-
no-transportnega sredstva, 
e-vozil v skupni rabi in pro-
mocija javnega prometa. De-
lavnice in izobraževanja 
bodo spodbuda udeležen-
cem k spreminjanju svojih 
potovalnih navad in kako ob 
tem tudi uživati. Čedalje bolj 
se krepi zavedanje, da h ka-
kovosti življenja v lokalni 
skupnosti pomembno pri-

speva uporaba lokalno pride-
lanih živil v prehrani, zato 
bodo vsi dogodki podprti s 
prisotnostjo in ponudbo lo-
kalnih pridelovalcev.
MOK je že vrsto let med naj-
bolj aktivnimi občinami v 
ETM v Sloveniji; leta 2015 je 
bila celo nagrajena z nazi-
vom najbolj aktivne. Aktiv-
nosti ETM v MOK letos izva-
jajo v okviru projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE in jih 
sofinancira Ministrstvo za 
okolje in prostor v okviru 
sredstev Sklada za podnebne 
spremembe. Posredniški or-
gan v projektu je Ministrstvo 
za infrastrukturo. Tudi leto-
šnji program je raznolik in 
naravnan v to smer – vablje-
ni, da se udeležite čim več 
pripravljenih dogodkov!

Andrej Zalokar

Z lanskega Evropskega tedna mobilnosti v Kranju / Foto: MOK

kranjske novice

Kranj – Konec julija so medobčinsko redarstvo v Kranju obi-
skali otroci iz športnega centra Champ, kjer izvajajo poletne 
aktivnosti za otroke od 6. do 12. leta starosti. Redarji so jim 
pokazali redarsko vozilo za merjenje hitrosti, patruljno vozi-
lo in kolo. Najstnike so seznanili z redarskim delom, opre-
mo in pripomočki, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Pogo-
varjali so se tudi o varnosti v cestnem prometu in o pomenu 
varnosti pri vožnji z avtom, kolesarjenju in pešačenju. Re-
darji so med otroke razdelili kresničke in odsevne trakove.

Mladi ukrajinski plavalec Jaroslav Surovikin (z mamo) pri 
županu Matjažu Rakovcu / Foto: MOK

Kranj – Mladi ukrajinski plavalec Jaroslav Surovikin je zaradi 
vojnih razmer v domovini začasni dom našel v Kranju. Svoj 
športni talent pili v Plavalnem klubu Triglav Kranj, kjer se 
dobro počuti in dosega lepe rezultate. Pred dnevi je obiskal 
župana Matjaža Rakovca in mu podaril risbo, ki jo je ustvaril 
v znak zahvale, ker so ga v Kranju tako lepo sprejeli.

Zahvala mladega Ukrajinca

Kranj – Vroče in sušno pole-
tje je svoj davek pustilo tudi 
na mestnih drevesih, ki se s 
pomanjkanjem vode srečajo 
še hitreje od dreves v narav-
nem okolju. Na Mestni obči-
ni Kranj (MOK) so zato ta 
mesec ukrepali in novim 
drevesom v drevoredih ob 
cestah, ki so še posebej na 
udaru, pomagali s humično 
kislino in posebnimi tableta-
mi, ki omogočajo boljšo rast 
in preživetje v sušnih raz-
merah. Na ta način so rešili 
več kot 320 dreves v mestu.
Humična kislina pozitivno 
vpliva na rast lateralnih ko-
renin in pospešuje vegetativ-

no rast. Povečuje kationsko 
izmenjavo, kar posledično 
aktivira prevzem hranil iz 

zemlje. S tem se poveča od-
pornost na sušne razmere, 
saj je drevo, ki ima dobro 

razvit koreninski sistem, 
sposobno samooskrbe in 
premagovanja stresnih raz-
mer. Drevesom so ob kore-
ninski sistem dodali tudi po-
sebne tablete, kar je 
zmanjšalo možnost poškodb 
že razvitih korenin. Gre za 
absorpcijski polimer, ki na 
svojo težo veže 100-kratno 
količino vode, ki jo nato po-
stopoma sprošča v zemljo.
»Podnebne razmere ne pri-
zanašajo nikomur in tudi v 
Kranju ni drugače. Narava 
nam pošilja opozorila, na ka-
tera se je treba ustrezno od-
zivati. Drevesom v mestu 
pomagamo, da lažje prebro-
dijo sušo,« je povedal župan 
Matjaž Rakovec.

Simon Šubic

S posebnimi dodatki so v vročem poletju poskrbeli za lažje 
preživetje več kot 320 dreves v mestu. / Foto: MOK

Na Mestni občini Kranj so poskrbeli za dodatke, ki drevesom v mestu pomagajo lažje preživeti 
letošnje izredno vroče in sušno poletje.

Suša in mestna drevesa

Otroci na obisku pri redarjih

Otroci so izvedeli marsikaj zanimivega o delu redarjev.  
/ Foto: MIK

Na 34. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je med 7. in 
15. avgustom potekala v Indoneziji, je dijak Gimnazije Kranj 
Benjamin Bajd v konkurenci 349 dijakov iz 88 držav osvojil 
zlato medaljo. To je prvo zlato odličje za Slovenijo, odkar 
sodeluje na mednarodni računalniški olimpijadi, so pojasni-
li na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije. Slovensko ekipo so 
poleg Bajda sestavljali še Jakob Žorž z Gimnazije Škofja 
Loka, ki se je tako kot Bajd programiranja učil v Zavodu za 
računalniško izobraževanje, ter Matija Likar z II. gimnazije 
Maribor in Bor Brudar iz Šolskega centra Novo mesto, Sre-
dnja elektro šola in tehniška gimnazija.

Zlata medalja kranjskega gimnazijca

Benjamin Bajd je dijak kranjske gimnazije. / Foto: ZTKS


