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PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

Kranj, avgust 2019

1. JAZZ KAMP KRANJ 2019
Letos Jazz kamp Kranj praznuje 15-letni-
co in bo potekal med 16. in 25. avgustom. 
Festival svoja vrata odpira s fotografsko 
razstavo Gorazda Uršiča in Zorana Kozi-
ne v galeriji Pungert (14. 8.), nato pa se 
bodo na vrtu Cafe galerije Pungert v ra-
znolikem festivalskem programu pred-
stavili domači in tuji glasbeni izvajalci ter 
mentorji glasbenih delavnic. 

V devetih avgustovskih večerih bomo lahko 
prisluhnili zvokom naslednjih džezovskih 
izvajalcev: avstrijski glasbenik Eddie Luis s 
skupino Jazz Passengers in ženskim pevskim 
triom The Supreme Sisters (16. 8.), koncert 
mentorjev glasbenih delavnic (17. 8.), sloven-
ski pianist Gregor Ftičar s triom in gostom, 
angleškim pevcem Petrom Savizonom (18. 
8.), glasbeniki poletne šole džeza iz Grožnja-
na (19. 8.), hrvaško-slovenska latino/salsa 
zasedba Filosofía z avtorskim repertoarjem 
(20. 8.), džezovski večer v Letnem gledališču 
Khislstein z nemškim pianistom Davidom 
Gazarovim, madžarskim pianistom Emilom 
Spanyijem, ameriškim bobnarjem Alvinom 
Queenom in hrvaškim e-basistom Mariom 
Mavrinom (21. 8.), Nina Strnad bo izvajala 
glasbo Jožeta Privška (22. 8.), nastopil bo 
Janez Bončina - Benč s prijatelji (23. 8.), ude-
leženci glasbenih delavnic pa bodo nastopili 
v soboto dopoldne v mestu in zvečer na za-
ključnem koncertu (24. 8.).
V okviru glasbenih delavnic se bo kot nov 
mentor predstavil slovenski trobentač To-
maž Gajšt, ponovno pa se mu bo pridružil 
tudi hrvaški basist Mario Mavrin. K sodelo-
vanju smo letos kot predavatelja na mojstr-
ski delavnici za bobne povabili tudi svetov-
no priznanega ameriškega bobnarja Alvina 
Queena. Delavnico odrskega nastopanja in 
priprave na nastop bo vodil priznani švedski 
pianist in psihoterapevt Ulf Sandström. 
Tudi letos bodo potekale vinske degustacije 
Vinski scenosled Jazz kamp Kranj, na katerih 
se bodo predstavili priznani slovenski vinarji, 
pridružili pa se jim bodo kulinariki.

Gregor Grašič, Jazz kamp Kranj

UTRIP KRANJA
poletni

www.visitkranj.si

2. GLASBENI VEČERI POD 
GRAJSKO LIPO 
Čudovit grajski ambient, dobra glasba, 
sproščeno klubsko vzdušje, druženje, ko-
zarček penine za dobrodošlico, kulinarika 
kranjske delikatese Figa – vse to in še več 
je stalnica naših Glasbenih večerov pod 
grajsko lipo na vrtu gradu Khislstein v 
Kranju.
S srcem pripravljam te koncertne dogodke in 
neizmerno uživam na njih tudi sama. Letos 
že tretje leto. Vsak koncert je vrhunski, za-
nimiv in drugačen. Želim, da nam prav vsak 
ostane v lepem spominu. Letošnji poletni 
festival smo začeli s pevsko skupino Vokal-
ni band Kreativo, bili so enkratni, prav tako 
legendarni Aleksander Mežek in The Pocket 
Ensemble z glasbenimi zvezdami Boštjanom 
Gombačem, Lojzetom in Kristijanom Krajn-
čanom, Petro Vidmar. Čakajo nas še trije 
koncerti. V sredo, 31. julija, bo nastopila etno 

skupina Terrafolk, ki je znana po mnogih 
evropskih turnejah, mega koncertih in pred-
vsem pristnem stiku s poslušalci. Letos obe-
ležujejo 20-letnico delovanja. Čaka nas pravi 
etno mega glasbeni žur. 7. avgusta bo naša 
gostja Darja Švajger z najlepšimi zimzelenimi 
uspešnicami ob spremljavi pianista Jake Pu-
ciharja. Festival bomo zaključili v sredo, 14. 
avgusta, z Jazzy poletno nočjo in odlično Ano 
Bezjak, ki je znana kot pevka zasedb Papir in 
tango, Quintet Piazzolleky in Tango Compas. 
Na odru se ji bosta pridružila v New Yorku 
živeči pianist in skladatelj Marko Črnčec ter 
solist in zvezda Big Banda RTV Slovenija tro-
bentač Tomaž Gajšt. Se vidimo!
Romana Krajnčan, glasbenica in umetniška 

vodja Glasbenih večerov pod grajsko lipo

3. KOLESARSKI PRAZNIK V 
KRANJU
Kolesarski klub Kranj že več kot šest de-
setletij skrbi za priljubljenost kolesarske-
ga športa v Kranju in njegovi širši okolici. 
Kot vsak konec poletja tudi letos organi-

zira Kolesarski praznik, namenjen vsem 
kolesarskim navdušencem in ljubiteljem 
druženja. 
V soboto, 3. avgusta, dopoldan se bo začel 
tekmovalni program s kriterijem, ki bo hkrati 
tudi državno prvenstvo za vse kategorije v tej 
disciplini. Popoldan bodo svojo hitrost preiz-
kusili otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva, za 
njimi pa še kolesarski delavci. Sledil bo nočni 
kriterij za člansko kategorijo, ki bo za gledal-
ce pravi kolesarski spektakel. 
Sobotni kolesarski dan se bo ob 20. uri za-
ključil s koncertom skupine Mambo Kings, 
ki ga Kolesarski klub Kranj pripravlja v so-
delovanju z Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj. 
V nedeljo, 4. avgusta, se bo ob 13.30 začela 
51. Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa 
Majcna. Gre za najstarejšo slovensko med-
narodno kolesarsko dirko, ki poteka pod 
okriljem mednarodne kolesarske zveze UCI. 
Trasa je zanimiva tudi za gledalce. Še posebej 
privlačen je vzpon po Jelenovem klancu, po 
katerem so dirke v Kranju prepoznavne. Ko-
lesarski praznik dokazuje, da je kolesarstvo 
doma v Kranju. 

Maša Zevnik, Kolesarski klub Kranj

4. PANORAMA STARA POŠTA
Urbana džungla nad strehami Kranja ima 
v avgustu nekaj prostih dni (od 5. do 19. 
avgusta), kljub temu pa smo za vas pri-
pravili program, ki vam bo pomagal pri 
poletnem kratkočasenju.

• Dalmatinski večer nad mestom (3. 8.): 
Žiga Jan vas bo navdušil z dalmatinski-

mi uspešnicami, s kulinarično ponudbo 
pa vas bo razvajala naša ekipa. 

• Be London zabava nad strehami Kranja 
(24. 8.): večer za ljubitelje odličnih zabav 
z DJ-em, tematsko pijačo, barmanom in 
fotografom.

• Večer za dame (28. 8.): še zadnji poletni 
damski večer pod zvezdami, tokrat bo 
udeleženec resničnostnega šova Master-
Chef Maj z nami v vlogi DJ-a. 

• Akustični večeri: s simpatično pevko 
Janjo Martinjak (5. 9.) in odlično Floro 
Emo Lotrič, ki bo večer popestrila s slo-
venskimi in tujimi uspešnicami (19. 9.). 

Vedno pa vabljeni, da v naši urbani džungli 
popijete kavo in uživate v razgledu na oko-
liške hribe in stari del mesta. Morda nas 
obiščete zvečer, ko ob odprtem ognjišču pod 
zvezdami s kozarcem v roki nazdravite s pri-
jatelji. 

Barbara Gorjanc, Panorama Stara Pošta

5. POLETNO DOGAJANJE NA 
BAZENU
Kavarna s Kranjsko plažo na Savskem 
otoku velja za idilično lokacijo v Kranju, 
še zlasti v vročih poletnih dneh. Zunanji 
del je bil letos korenito prenovljen. Plaži 
smo dodali novo travo in izboljšali osve-
tlitev. Junija smo odprli tudi kuhinjo in 
obogatili ponudbo, tako da na voljo ne 
bodo več le burgerji.

Ob petkih pripravljajmo zabavna druženja – 
Afterwork chillout, kjer za vzdušje skrbi DJ. 
Vsak zadnji petek v mesecu pa vas vabimo na 
Tiki poletne vibracije, kjer vas bo DJ popeljal 
v havajsko vzdušje. Dogodek, ki je pravi hit 
letošnjega poletja, spremlja bogat program z 
raznimi igrami.
Zabava in druženje na zelenici kavarne se 
zaključita sredi septembra, dogajanje pa se 
nadaljuje v Klubu Bazen. Za soboto, 28. sep-
tembra, že napovedujemo koncert legendar-
nih Mi2. Do takrat pa vas vabimo na Kranj-
sko plažo, ki je idealen prostor za druženje za 
vse, ki se v poletni vročini želijo ohladiti in 
uživati.

Kocelj Gros, Bazen

KRANJSKA POLETNA DOŽIVETJA

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih fotografij, 
ki ste jih posneli v Kranju in 

njegovi okolici označiti z značko 
#visitkranj! 

www.visitkranj.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prireditve letošnjega 
Kranfesta so se začele že v 
četrtek, ko je navdušila sku-
pina Vivere, in se nadaljeva-
le v petek, ko je bilo največ 
zanimanja za Praznik kranj-
ske klobase, prav tako pa so 
lahko obiskovalci pokušali 
tudi kar 35-kilogramski Jele-
nov hlebec. Ko so zaigrali še 
Veseli svatje, se je napolnilo 
plesišče, zbrani pa so navdu-
šeno pozdravili tudi nastop 
Helene Blagne. "Vesel sem, 
da je za Praznik kranjske 
klobase in večer domače 
glasbe tako veliko zanima-
nje, kar pomeni, da prizna-
vamo kranjsko klobaso kot 
lokalno gastronomsko do-
broto, ki jo je vredno ponu-
diti tudi domačim in tujim 
obiskovalcem," je povedal 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Tomaž Šte-
fe, obiskovalci pa so navdu-
šeno obiskovali tudi druga 
prizorišča. Teh je bilo veliko 
zlasti v soboto, ko je bilo 
osrednje prizorišče 37. 
Kranjske noči Slovenski trg, 
kjer so nastopili Bajaga i In-
struktori ter Kingston. 
Sicer pa se je v treh dneh fe-
stivalskega poletja zvrstilo 
39 glasbenih, otroških, kul-
turnih, športnih, turističnih, 
kulinaričnih in zabavnih do-
godkov. Vrata so v večernih 
urah odprle muzejske hiše v 

mestu, marsikatera trgovina 
je podaljšala svoj delovni 
čas, na ulicah pa je bila po-
nudba domače in umetno-
stne obrti ter različnih se-
jemskih izdelkov na voljo na 
41 stojnicah.
Organizator Kranfesta je bil 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj v sodelovanju s par-
tnerji, proračun za priredi-
tve pa je bil osemdeset tisoč 
evrov. 
"Z letošnjim Kranfestom 
sem zelo zadovoljen, tako z 
obiskom kot tudi z raznoli-

kim programom za vse ge-
neracije in okuse. Seveda 
smo imeli ob pripravi tudi 
nekaj tehničnih izzivov. Po-
staviti je bilo treba nekaj no-
vih prizorišč, odbojkarsko 
igrišče na parkirišču Stara 
Sava, prizorišče na vrtu gra-
du Khislstein. Hkrati pa me 
veseli, da so letošnje novite-
te doživele odličen odziv. 
Upam, da bomo drugo leto 
dodali še mednarodni in slo-
venski etno program," je v 
imenu organizatorjev pove-
dal Srečko Štagar. 

"Dogajanje v okviru te naj-
bolj množične prireditve na 
Gorenjskem je iz leta v leto 
pestrejše in privlačnejše 
tako za občane Kranja kot 
druge obiskovalce. Kranfest 
je zelo pomemben tako za-
radi glasbene, športne, kul-
turne ter kulinarične po-
nudbe kot tudi zaradi obr-
tnikov in podjetnikov, ki na 
festivalu obiskovalcem lah-
ko ponudijo nekaj več," je 
ob prireditvi navdušen pou-
daril kranjski župan Matjaž 
Rakovec.

Kranfest razgrel mesto
Osrednji gorenjski festival kulture, športa in kulinarike je v treh dneh privabil okoli dvaindvajset tisoč 
obiskovalcev, letošnji Kranfest s sobotno Kranjsko nočjo pa je postregel s kar nekaj novostmi, ki so 
popestrile poletni utrip gorenjske prestolnice. 

Kar 22 tisoč obiskovalcev je v teh dneh prišlo na Kranfest, navdušeni pa so bili tudi nad 
Praznikom kranjske klobase. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Prvi avgustovski ko-
nec tedna, 3. in 4. avgusta, 
bo Kranj znova živel za kole-
sarstvo. 
Prvi dan, v soboto, se bo tek-
movalni program začel že 
ob 14.30 s kriterijem. Doma-
či klub ima kar nekaj adu-
tov. Najboljše rezultate v se-
zoni sta pri dečkih dosegala 
Erazem Valjavec in Jan Le-
šnik, zato si od njiju obetajo 
največ. Mladinke, mladinci 
in člani bodo vozili kriterij, 
ki tudi letos šteje za državno 
prvenstvo. Pričakujejo do-
bre rezultate tako mladink 
kot mladincev, kjer posebej 
omenjajo Evo Prevc, Ano 
Ahačič in Tjašo Sušnik, pri 
mladincih pa Aljaža Petka, 
Maksa Cvjetičanina in Mati-
ca Mačka, ki se vrača po po-
škodbi. V članski konkuren-
ci bo naslov državnega prva-
ka branil Luka Čotar. 

V soboto bodo ob 18.30 na 
svoj račun kot vsako leto pri-
šli tudi otroci, tekmovali pa 
bodo tudi kolesarski delavci. 
Sledil bo nočni kriterij za 
člansko kategorijo, ki bo 
pravi spektakel za gledalce, 
štel pa bo tudi za naslove dr-
žavnih prvakov. Po dirki bo 
sledila razglasitev za vse ka-
tegorije, nato pa ob koncert 
skupine Mambo Kings.
V nedeljo bo ob 13.30 start 
najstarejše slovenske med-
narodne kolesarske dirke. 
Letos je namreč na sporedu 
že 51. Velika nagrada Kranja 
– Memorial Filipa Majcna. 
"Na startu bo 21 ekip iz 
osmih držav. Pričakujemo 
enega našega tekmovalca či-
sto pri vrhu. Trenutno je 
tega najbolj sposoben Jaka 
Primožič, ki je bil že lansko 
leto s 15. mestom najboljši 
slovenski kolesar na dirki," 
je povedal direktor kluba in 
dirke Matjaž Zevnik.

Kranj bo znova 
kolesarska prestolnica
V Kolesarskem klubu Kranj se že pripravljajo na 
letošnji največji kolesarki praznik, ki bo prvi 
konec tedna v avgustu.

Na sobotnem kriteriju bo zmago iz lanskega leta branil 
Luka Čotar. / Foto: Tina Dokl

Slovo na domači 
skakalnici
Prvi julijski konec tedna je 
skakalnica pod Šmarjetno goro 
gostila uvodni tekmi poletne 
sezone smučarskih skakalcev, na 
domači skakalnici pa je 
tekmovalno kariero zaključil Nejc 
Dežman.

stran 16

V Struževem 
urejajo športni 
park
Minulo nedeljo so pripravili 
slovesnost na prenovljenem 
igrišču za odbojko na mivki, 
že v petek pa so gostili tekme 
za državno prvenstvo.

stran 8

OBČINSKE NOVICE

Z odpadki vse več 
težav
Tako občani kot na Komunali 
Kranj opozarjajo na vse bolj 
perečo problematiko nepra-
vilnega odlaganja odpadkov 
na ekoloških otokih in na od-
govorno ravnanje z odpadki.

stran 5

AKTUALNO

Prvi pasji park v Kranju 
V Kranju imajo štirinožni 
kosmatinci svoj park, ki ga 
bodo uradno sicer odprli 
konec avgusta.

stran 6

MLADI

Uspešni kranjski 
maturantje
Na Gimnaziji Kranj je spriče-
vala prejela že 119. generacija 
maturantov, maturitetnih 
spričeval se je razveselila tudi 
druga generacija maturantov 
Gimnazije Franceta Prešerna.

stran 13

KULTURA

Ko se srečajo gajevci
Pravzaprav se Prešeren, Jen-
ko in Puhar niso nikoli sreča-
li, zato pa jih vsako leto sre-
čujejo nastopajoči in obisko-
valci na dogodku Če bi se 
srečali gajevci.

stran 15
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Občinske novice

Kranjske novice, petek, 26. julija 2019

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Maša Likosar, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 7/let nik V so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 59, ki je iz šel 26. julija 2019. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.M
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Alenka Štrukelj

Kranj – Tudi zato se z boga-
tim programom pridružuje 
predstavitvi dediščine slo-
venskega filma, ki jo pod 
skupnim projektom 100 let 
Franceta Štiglica organizira-
jo Slovenski filmski center, 
javna agencija RS, Slovenski 
filmski arhiv pri Arhivu 
Republike Slovenije in Slo-
venska kinoteka. V Kranju 
se bodo tako vse do konca 
septembra ob filmskih pro-
jekcijah, razstavah, predava-
njih ter izobraževanjih za 
otroke in mladino družili 
filmofili od blizu in daleč.  
Kranj je zaradi svoje živah-
ne gospodarske, politične in 
kulturne dejavnosti igral 
pomembno vlogo že v razvo-
ju slovenske kinematografi-
je, saj so prvo filmsko pro-
jekcijo organizirali že leta 
1906 v Narodni čitalnici. 
Vse od takrat gibljive slike 
navdušujejo in privabljajo 
občinstvo od blizu in daleč. 
To navdušenje pa je botrova-
lo tudi karieri številnih film-
skih ustvarjalcev, ki so delo-
vali v Kranju in na Gorenj-
skem. Med njimi še posebej 
izstopa France Štiglic 
(1919–1993), eden najbolj 
nadarjenih slovenskih film-
skih režiserjev, ki je v svoji 
štiridesetletni karieri režiral 
več kot trideset filmov. Sko-
raj polovico med njimi pred-
stavljajo celovečerni filmi, 

med katerimi izstopa predv-
sem prvi slovenski celove-
černi zvočni igrani film Na 
svoji zemlji iz leta 1948, 
med njegove vidnejše dose-
žke sodijo še Balada o tro-
benti in oblaku, Dolina 
miru, Tistega lepega dne in 
Ne joči, Peter. Večji medna-
rodni uspeh je doživel s fil-
mom Dolina miru, ki je leta 
1957 na filmskem festivalu v 
Cannesu prejel nagrado za 
glavno moško vlogo (John 
Kitzmiller), Štiglic pa je bil 
nominiran za režijo. S fil-
mom Deveti krog pa se je 
leta 1961 potegoval celo za 
oskarja za najboljši tuji film. 

Med vrhunce Štigličevega 
leta v Kranju vsekakor šteje-
mo projekciji njegovih naju-
spešnejših filmov. Z restav-
rirano in digitalizirano razli-
čico filma Dolina miru smo 
prvi julijski četrtek začeli s 
Filmi na Vovkovem vrtu. 
Premiera restavrirane verzije 
filma Tistega lepega dne bo 
novembra, ko je tudi Štigliče-
vih 100 let. 
Štigličeve filme so si lahko 
ogledali tudi v Naklem, Cer-
kljah na Gorenjskem, Pred-
dvoru in na Jezerskem.
Na ulični galeriji Na mestu 
pred Mestno knjižnico Kranj 
je še do 13. avgusta na ogled 

razstava Balada o filmu in 
kolažu, ki predstavlja original-
ne plakate za Štigličeve filme 
in interpretacije le-teh v kola-
žu. V počastitev stoletnice Šti-
gličevega rojstva pa fasado 
hiše na Poštni ulici v središču 
mestnega jedra krasi tudi veli-
ki zidni kolaž igralke Angelce 
Hlebce, ki ga je prispevala 
španska umetnica Susana 
Blasco. Angelca Hlebce, roje-
na v Stražišču pri Kranju, je 
namreč zaigrala kar v treh Šti-
gličevih filmih. Postavitev 
kolaža je pospremilo zanimi-
vo naključje – ekipa Layerjeve 
hiše je namreč po naključju 
za mesto, predvideno za pos-
tavitev kolaža, izbrala prav ste-
no, ki se je držala Štigličeve 
rojstne hiše na Podrtini in so 
jo porušili ob gradnji mostu 
čez reko Kokro. 
V praznovanje se vključuje 
tudi Mestna knjižnica Kranj, 
ki je osnovnošolcem pripra-
vila prave Poletne filmske 
počitnice, septembra pa bo 
organizirala dve predavanji, 
ki bosta režiserja predstavili 
v doslej manj znani luči, tre-
tje pa bo namenjeno tudi 
divjemu dečku slovenskega 
filma Boštjanu Hladniku, ki 
bi letos praznoval devetde-
seti rojstni dan.

Štigličevo mesto  
v Štigličevem letu
Ena od osrednjih tem, na katere se v prizadevanju za naziv evropske prestolnice kulture 2025 opira 
Kranj, je tudi bogata filmska dediščina.

Razstava Balada o filmu in kolažu v ulični galeriji Na mestu / Foto: Alenka Štrukelj

Poletne filmske počitnice v Mestni knjižnici Kranj / Foto: Nina Svetelj

Kranj – Iz Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
Kranj sporočajo, da na letoš-
njem Kranfestu ni bilo več-
jih kršitev javnega reda in 
miru ter vandalizma. Še več, 
mestni redar Janez Knez je 
ob opravljanju svojih nalog 
v času prireditve našel izgu-

bljenega triletnika in ga 
vrnil v varno naročje staršev. 
Pomagal pa je tudi mladost-
niku, ki je v množici doživel 
epileptični napad. Za huma-
ni potezi se sodelavcu Jane-
zu Knezu iskreno zahvalju-
jejo župan Kranja Matjaž 
Rakovec in sodelavci.

Junak Kranfesta

Mestni redar Janez Knez

Kranj – Do 30. avgusta je še 
odprt javni razpis Mestne 
občine Kranj za sofinanci-
ranje obnove fasad in streh 
v starem Kranju v letu 
2019. Sredstva za sofinan-
ciranje obnove stavb so 

namenjena za spodbujanje 
razvoja starega mestnega 
jedra v smislu urejenosti 
zunanjega videza mestnega 
središča, vzdrževanja in 
ohranjanja kulturne dediš-
čine. Za ta namen je v pro-

računu za leto 2019 zago-
tovljenih petdeset tisoč 
evrov. 
Podrobnejše informacije 
so navedene v razpisni 
dokumentaciji, ki je dose-
gljiva na spletni strani MO 

Kranj (www.kranj.si), zain-
teresirani pa jo lahko v tem 
obdobju v času uradnih ur 
dvignejo na naslovu MO 
Kranj – sprejemna pisarna, 
Slovenski trg 1, 4000 
Kranj.

Razpis za sofinanciranje obnove stavb

Kranj – Mestna občina 
Kranj bo letos za spodbuja-
nje razvoja socialnega pod-
jetništva namenila 36.362 
evrov. 
Pomoči se dodeljujejo za 
sofinanciranje upravičenih 
stroškov prenove prostorov, 
najema prostorov, nakupa 
strojev in opreme ter izobra-

ževanja zaposlenih. Ta 
mesec so bili tako štirim vla-
gateljem izdani sklepi in z 
njimi sklenjene pogodbe za 
dodelitev pomoči. Upravi-
čenci lahko predložijo raču-
ne z zahtevki za izplačilo 
sredstev in ustreznimi doka-
zili najkasneje do 20. 
novembra 2019. 

V Kranju podpora 
socialnemu podjetništvu
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Sistem čiščenja odpadnih 
voda v Sloveniji predstavlja ve-
lik problem. Skladno z evrop-
sko direktivo bomo morali do 
leta 2021 urediti ustrezno, na-
ravi prijazno odvajanje odpa-
dnih voda. Po podatkih Mini-
strstva za okolje in prostor iz-
polnjuje zahteve EU 64 od-
stotkov oziroma 1,3 milijona 
prebivalcev. Večina je priklju-
čena na kanalizacijske sisteme 
s centralnimi čistilnimi na-
pravami. Dobra četrtina Slo-
vencev pa še vedno uporablja 
pretočne greznice. V državi so 
območja, kjer nikoli ne bo mo-
goče izgraditi javnega kanali-
zacijskega omrežja. To pome-
ni, da bodo morali prebivalci 
(bolj ali manj) sami poskrbeti 
za čiščenje odpadnih voda, in 
sicer z malimi komunalnimi 
č i s t i ln imi  napravami 
(MKČN). 

Kot sem obljubil v predvolilni 
kampanji, si bom prizadeval 
za gradnjo kanalizacijskih 
omrežij v mestni občini Kranj. 
Trenutno tak projekt uspešno 
izvajamo v Britofu. Tudi na 
ponovljenem razpisu za gra-
dnjo kanalizacijskega omrežja 
za Mlako nam je uspelo prido-
biti ponudbe pod razpisano 
vsoto, kar pomeni, da bo Mla-
ka priklopljena na centralno 
čistilno napravo. S tem bo pre-
nehalo obratovati 850 greznic. 
Velik napor na občini vlaga-
mo v projekt kanalizacije za 
območji Čirče in Hrastje. Ver-
jamem, da bodo obiski na mi-
nistrstvu obrodili sadove in da 
bomo na Čistilno napravo Tr-
boje v prihodnjih dveh letih 

priključili omenjena zaselka. 
Kljub temu bo na območjih, 
kjer gradnja omrežja ni mogo-
ča, ostalo še 3.400 objektov z 
greznicami oziroma MKČN. 
Vem, da določenim gospodinj-
stvom gradnja MKČN pred-
stavlja finančni problem. V 
Mestni upravi zato proučuje-
mo možnosti, kako našim ob-
čanom nuditi ustrezne infor-
macije o morebitnih finančnih 
olajšavah. »Država za to ne 
namenja nepovratnih sred-
stev,« pravijo na Ministrstvu 
za okolje in prostor in dodaja-
jo, da to ni v njihovi pristojno-
sti. Tako so trenutno edina 
možnost na ravni države za 
odvajanje in čiščenje odpa-
dnih ter padavinskih voda 
ugodna posojila Eko sklada v 
okviru javnega poziva za kre-
ditiranje okoljskih naložb ob-
čanov. 
V kranjski občini se nam v 
zvezi s kanalizacijo pojavljajo 
še druge težave: denimo stari 
kanali. V prihodnjih letih jih 
bo treba obnoviti več kot tride-
set kilometrov. Načrtovane ob-
nove v preteklosti niso poteka-
le. Tako se zdaj spopadamo z 
vse glasnejšimi zahtevami ob-
čanov po prenovi kanalizacije, 
ki so povsem upravičene, glede 

na to, da imamo ponekod še 
napeljavo, zgrajeno takoj po 
drugi svetovni vojni. Drugod 
se srečujemo s problemom sku-
pnih vodov in potrebo po loči-
tvi padavinske ter fekalne ka-
nalizacije. Nujna pa je tudi 
rešitev glavnega kanala, ki 
poteka pod mostom pri nekda-
nji tovarni Planika, ki ga ob 
obilnejših padavinah ogroža 
visok vodostaj reke Save.
Prepričan sem, da bomo opi-
sane težave uspešno premaga-
li. Pri tem pa moramo vedeti, 
da je izgradnja kanalizacije 
zelo pomembna za našo obči-
no, saj je to velik korak na poti 
do čistega okolja. Tudi v ka-
njonu Kokre, kjer (je) večkrat 
prihaja(lo) do onesnaženj, 
bomo brez pretočnih greznic 
imeli čistejšo vodo in še boljšo 
podlago za ustvarjanje kvalite-
tnega prostora za preživljanje 
prostega časa v naravi … V 
samem središču mesta. Seveda 
bomo s tem tudi korak bliže 
Kranjski mestni plaži, tam, 
kjer je pred stotimi leti že ob-
stajala. Le komu v teh vročih 
poletnih dneh ne bi prijala 
hladna osvežitev? 
Se vidimo! 

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Petič: za okolje in za nas

Dobra novica za 
Mlačane: na razpis za 
kanalizacijsko omrežje 
za Mlako smo prejeli 
ustrezni ponudbi.

Kranj – V začetku tega me-
seca so predstavniki Mestne 
občine Kranj, Zavoda za 
šport Kranj, Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj ter 
šestnajstih športnih klubov 
podpisali Pismo o nameri za 
izvedbo projekta Triglav 
Kranj. 
S tem so potrdili medseboj-
no sodelovanje v skupnem 
projektu Triglav Kranj, kate-
rega namen je krepitev špor-
ta na območju kranjske ob-
čine in širše. 

Stična točka in skupna 
promocija
Pobudnik projekta Triglav 
Kranj Beno Fekonja je ob 
podpisu pisma o nameri po-
vedal: "Pod okriljem projekta 
si želimo v prihodnje izpo-
staviti vrhunske športnike in 
športne delavce, ki jih v na-
ših vrstah ni malo. V sklopu 
projekta bomo imeli lastno 
trgovino in Triglav Kranj 
pool, ki bosta dala dodatni 
zagon za razvoj rekreativne-
ga in vrhunskega športa. V 
nogometnemu klubu si šte-
jemo v veliko čast, da smo 
vodilni pri razvoju projekta, 
a hkrati se zavedamo, da 
bomo lahko samo skupaj s 
3500 triglavani 16 različnih 
klubov uspešni. "

Večja prepoznavnost 
Kranja kot športnega 
mesta
"Pobuda je dobrodošla za na-
daljnji razvoj športa v mestni 
občini Kranj," je dejal Bran-
ko Fartek, direktor Zavoda za 
šport Kranj. "Športnim klu-
bom z imenom Triglav bo 
prinesla boljšo prepoznav-

nost in skupen nastop do 
vseh dejavnikov razvoja špor-
ta. Želja je, da bi prinesla 
tudi boljše povezovanje med 
klubi, medsebojno spozna-
vanje športnikov in skupno 
podporo pri športnih dogod-
kih in tekmovanjih. "
Po mnenju Tomaža Štefeta, 
direktorja Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj, ima 
mesto dobro razvito športno 
infrastrukturo, je organiza-
tor številnih vrhunskih špor-
tnih prireditev, je mesto za 
priprave športnikov, iz kate-
rega izhajajo najboljši špor-
tniki. "V Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj podpiramo 
povezovanje kranjskih špor-
tnih klubov pod skupno 
znamko Triglav Kranj. Pi-
smo o nameri podpisujemo 
v želji, da se bo še naprej 
krepila pripadnost prebival-
cev domačim športnim klu-
bom in Kranju," je povedal 
Štefe.

Šport je prihodnost 
Kranja
"Pismo o nameri za izvedbo 
projekta Triglav Kranj je 
prvi korak k drugačnemu, 
sodobnemu in, verjamem, 
tudi učinkovitejšemu delo-
vanju športnih klubov raz-
ličnih panog," je namen 
podpisa dokumenta strnil 
župan Matjaž Rakovec in 
dodal: "Lahko rečem, da 
imamo vse za uspešno špor-
tno in poslovno zgodbo ter 
za povezovanje s kulturo in 
turizmom. Prav tako vidim 
priložnost za ustanavljanje 
regijskih in nacionalnih 
športnih centrov. Imamo ve-
lik potencial, da povežemo 
razvejano športno infra-
strukturo in športnikom pri-
jazno izobraževanje. Šport 
je zagotovo razvojna prilo-
žnost Kranja, da postane 
mesto športne odličnosti ter 
da obogati kulturne in turi-
stične programe."

Projekt Triglav Kranj
Šestnajst športnih klubov, Mestna občina Kranj, Zavod za šport Kranj in 
Zavod za turizem in kulturo Kranj bodo sodelovali pri projektu krepitve 
športa, zato so podpisali pismo o nameri.

Pismo o nameri je podpisalo šestnajst predstavnikov 
športnih klubov. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Tako Kranj postaja 
trajnostno naravnano urba-
no središče Gorenjske. Pri 
vzpostavitvi centra trajno-
stne mobilnosti gre namreč 
za kolesarsko počivališče s 
kolesarnico in stavbo za 
promet in izvajanje komu-
nikacij. 
Ključni del centra bo info 
točka za spodbujanje upora-
be trajnostnih načinov vsa-
kodnevnega potovanja. Ta 
bo namenjena vsem upo-
rabnikom javnega prevoza, 
kolesarjem, pešcem, invali-
dom ter uporabnikom sou-
porabe vozil.
Center trajnostne mobilno-
sti bo urejen na kolesarski 
povezavi 1: Soseska Plani-
na–Nakupovalno središče 
Primskovo. Na lokaciji sta 
že danes avtobusno postaja-
lišče javnega potniškega 

prometa in izposoja me-
stnih koles KRsKOLESOM. 
V neposredni bližini je jav-
no parkirišče.
Sodobno zasnovan etažni 
objekt s skupno površino 
173,4 kvadratnega metra bo 
namenjen informiranju pre-
bivalcev ter podpori kolesar-
jem. Obiskovalci bodo lahko 
sami izvedli manjša popra-
vila koles, vse leto najeli me-
sta za hrambo koles, prido-
bili osnovno brezplačno po-
moč za kolesa (preverjanje 
tlaka v zračnicah, pregled 
stanja kolesa), se vpisali v 
sistem KRsKOLESOM. V 
centru bo uporabnikom na 
voljo informator oziroma 
kolesarski mojster. Obisko-
valcem centra bodo na voljo 
sanitarije, namenjene tudi 
invalidnim osebam. Vre-
dnost investicije je 616.182 

evrov (z DDV), dela pa naj bi 
bila končana najkasneje ju-
nija 2020. 
Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Projekt 
se bo izvajal s pomočjo me-
hanizma Celostne teritorial-
ne naložbe (CTN).

Obeta se center trajnostne mobilnosti
Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja kranjske občine so se začele aktivnosti za vzpostavitev prvega centra trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. 

Gradnja se je že začela, zaključena pa naj bi bila do junija 
drugo leto.

Podoba centra trajnostne mobilnosti po končani gradnji
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Če ste v Kranju opazili 
nekaj, kar vas moti, imate 
ideje in predloge, potem vas 
vabimo, da to sporočite prek 
spletne storitve KrPovej 
(https://www.krpovej.si/). 
Izbor vaših vprašanj in 
pobud objavljamo tudi v 
Kranjskih novicah.

Vprašanje: Otroška igrišča 
med počitnicami 
Predlagam, da se otrokom 
omogoči uporaba šolskega 
igrišča (Podružnična šola 
Simona Jenka) v času počit-
nic in ob dela prostih dne-
vih. Trenutno dostop do 
igrišča v teh dnevih ni 
mogoč. Otroci, željni igre, 
tako plezajo čez ali pod 
ograjo, kar sicer ni dovolje-
no, a želja po igri je preveli-
ka. Prosim, da se občina 
dogovori s šolo glede mož-
nosti uporabe igrišča vsaj do 
večernih ur. Ponoči se stri-
njam, da je igrišče zaradi 
morebitnega vandalizma 
zaklenjeno. Verjetno se vsi 
strinjamo, da je bolje, da so 
otroci na igrišču kot pred 
televizijskimi ekrani ali, še 
slabše, v družbi prenosnih 
naprav.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Premično in nepremično 
premoženje je s strani Mest-
ne občine Kranj dano v 
upravljanje javnim zavo-
dom, tudi osnovnim šolam. 
Javni zavodi morajo med 
drugim skrbeti za zavarova-
nje stvarnega premoženja in 
varovanje objektov. V to 
kategorijo spadajo tudi 
zunanja športna igrišča. 
Šole so dolžne na teh površi-
nah zagotavljati varnost 
udeležencev in preprečiti 
morebitne oblike vandaliz-
ma in zbiranja rizičnih sku-
pin ljudi. Iz vseh prej našte-
tih razlogov zunanja igrišča 
po pouku zaprejo. Če bi 
želeli, da so igrišča odprta 
oziroma dostopna tudi 
popoldan, ob koncu tedna in 
med prazniki, so šole za ta 
čas dolžne zagotoviti poob-
laščeno in usposobljeno ose-
bo, ki bo stalno prisotna, kar 
pa prinaša dodatne finančne 
posledice, ki jih javni zavodi 
ne zmorejo, prav tako ne 
ustanovitelj. 
 
Vprašanje: Kranvaj  
Spoštovani, najprej vas 
moram pohvaliti za idejo o 
električnem prevozu v mes-
tu. Domislica je predvsem 
pomembna za starejše pre-
bivalce in invalide. Toda na 
žalost opažam, da se vozilo 
prevaža po Kranju skoraj 
prazno. V pogovoru z oskr-
bovanci doma upokojencev 
sem zasledil veliko željo sta-
rejših, da bi Kranvaj imel 
eno od postaj pri domu upo-
kojencev. Ovinek, ki bi ga 
vozilo napravilo, bi bil zelo 
dobrodošel in bi omogočil 
oskrbovancem obisk mest-
nega središča, tržnice, poko-
pališča ter zdravstvenega 
doma. S tem bi upravičili 
delovanje vozila, ki prispeva 
k trajnostnemu prometu v 
našem lepem mestu.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Kranvaj deluje po sistemu 
prevoza na klic. Za prevoz 
na klic z roba območja za 
pešce v staro mestno jedro 
smo morali pridobiti dovol-
jenje Ministrstva za infras-
trukturo. V skladu s 57. b 
členom Zakona o prevozih v 
cestnem prometu prevoz na 
klic ne sme vplivati na gos-
podarnost poslovanja prevo-
znika, ki izvaja javni linijski 
prevoz potnikov v notran-
jem cestnem prometu na 
tem območju. Na relaciji 
proti ZD Kranj in domu sta-
rejših so avtobusna postaja-
lišča, kjer vozi mestni potni-
ški promet, ki ga subvencio-
nira država. Zaradi tega ni 
mogoče podaljšati linij, ker 
bi to vplivalo na gospodar-
nost poslovanja prevoznika, 
hkrati pa bi se štelo, da drža-
va neupravičeno subvencio-
nira zasebno gospodarsko 
družbo.

Vprašanje: Živa meja na kri-
žišču  
Pišem vam v zvezi z zelo 
visoko živo mejo, ki se 
nahaja ob cesti, ki vodi na 
Strmov, pred tem pa desno 
še v Šiškovo naselje. Ta 
nepregledna živa meja pov-
sem onemogoča pogled iz 
stranske ulice Šiškovega 
naselja na cesto, ki se spu-
šča do glavne Delavske ces-
te. Desno iz naše ulice Šiš-
kovega naselja ima lastnica 
v kotu ob cesti posajeno 
ogromno pampaško travo, 
ki onemogoča varno vklju-
čitev in pregled nad cesto, 
ki se spušča po klančini do 
Delavske ceste.
Drugič: ko se pripelješ po 
klančini do Delavske ceste 
in pogledaš v ogledalo, eno-
stavno ne vidiš, ali se pribli-
žuje kakšno vozilo iz strani 
Gorenje Save. Težava je 
tudi, da je takoj ob cesti na 
levi strani posajena živa 
meja, ki zapira pogled na 
cesto proti Gorenji Savi. 
Prosim, če si navedeno situ-
acijo lahko ogledate in ustre-
zno ukrepate. 
Odgovor Medobčinskega 
inšpektorata Kranj:
Vaše pisanje, ki se nanaša 
na zastiranje preglednosti v 
križiščih občinskih cest, 
smo na Medobčinskem 
inšpektoratu Kranj sprejeli 
kot prijavo kršitve, ki je 
opredeljena v 1. odstavku 
98. člena Zakona o cestah. 
Inšpektor MIK bo v najkraj-
šem možnem času opravil 
ogled vseh navedenih krajev 
in ukrepal v skladu z zako-
nodajo, torej bo s tem posto-
pkom preglednost v križiš-
čih zopet zagotovljena oziro-
ma ne bo več ovirana. Inšpe-
ktor bo opravil tudi ogled v 
zvezi s preglednostjo pro-
metnega ogledala. Če bo 
ugotovljeno, da je to res 
nameščeno neustrezno in 
da ni zagotovljena njegova 
funkcionalnost, bomo s tem 
seznanili izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest 
na območju mestne občine 
Kranj, ki bo zadevo saniral.

Kotiček Kr povej

Kranjska sitnoba 

Nikar po desnem, kranj-
skem bregu Save v začetku 
tedna. Na ribje in druge 
dobrote v dveh zaprtih bru-
naricah pozabite. Družbo 
vam bodo delali le na pol 
polomljeni čolni in labodi 
na gladini Trbojskega jeze-
ra, zaklada narave in ogleda-
la človekovega ravnanja z 
njo. A prav omenjeno jezero 
sredi poletne gneče obisko-
valca osupne s svojevrstno 
lepoto, tišino in mirom. Na 
Mestni občini Kranj si priza-
devajo, da bo ta biser tudi s 
kranjske strani obale zasve-
til svetleje. 
Kanjon Zarice blizu čistilne 
naprave, nogometnega igri-
šča … Človek bi kar sedel v 
čoln, če bi ga kje našel, in 
se odpeljal mimo tudi dvaj-
set metrov visokih pečin po 
zeleni in mirni vodi. Ven-
dar ob našem obisku nismo 
našli plovila na jezeru. Le 
ob nekaj skupaj zbitih 
pomolih so se leno zibali 
čolni – in med njimi ni bilo 
malo takšnih, v katere ne bi 
sedel nihče, ki bi rad tudi 
prilezel iz njih. Trbojsko 
jezero (poznano tudi kot 
Mavško ali Kranjsko jeze-
ro), ki je nastalo zaradi 
elektrarne Mavčiče, se ime-

nuje po vasi Trboje v šen-
čurski občini. Še danes se 
nekateri s tem ne strinjajo 
in kar na predstavitveni 
pano dopišejo, da ima jeze-
ro napačno ime. 
Na eni strani šenčurska, na 
drugi kranjska obala, vmes 
pa zelena voda, na kateri 
lebdijo pravljični labodi in 
kakšen sup. Idila ali izgub-
ljena turistična priložnost? 

Trbojsko jezero je bilo dos-
lej le enkrat deležno evrop-
skih sredstev oziroma pos-
kusa, da bi ga (p)oživili in 
približali ljudem. Okoli sto 
tisoč evrov je bilo namenje-
nih za pot, ki naj bi privabila 
opazovalce ptic. Investicija 
se danes odraža v bolj ali 
manj polomljenih opazoval-
nicah. Sprehajalne poti ni, 
opazovalcev ptic tudi ne.

S ponudbo Šenčur pred 
Kranjem
Nočemo delati krivice kranj-
skim ribičem ali celo gostin-
cem v dveh brunaricah, 
Breg in Kriva ščuka (ob 
začetku tedna sicer zaprtih), 
kamor mnogi pridejo na 
odlične ribe ali kaj drugega. 
Toda zob časa je načel okoli-
co. Luknja v lesenem pomo-
lu, podrta ograja in videz 

zanemarjenosti človeka pre-
pričajo, da doslej o kakšnem 
enotnem pristopu k reševa-
nju ponudbe ob jezeru še ni 
bilo govora. Na drugi strani 
obale pa nam je šenčurska 
Čolnarna lahko zgled, kako 
je ob jezeru mogoče dobro 
poskrbeti za gosta, ki se lah-
ko tudi odpelje na jezero, 
poleži v senci oziroma na 
soncu. Pri Krivi ščuki v Pra-
šah izvemo od najemnice, 
da objekt najemajo že deset-
letja in da ves ta čas kakšne 
posebne skrbi za jezero niso 
opazili. 

Kako naprej?
Sogovorniki pojasnjujejo, 
da ni bilo jasne vizije, kaj z 
jezerom. Tu je še birokracija 
z dovoljenji in vsem, kar 
sodi zraven. Varuhi ptic in 
narave nasploh imajo verjet-
no upravičeno tudi drugač-
ne poglede na pretiran obisk 
jezera, na katerega nas ne 
opozarja niti ena sama tabla 
kje ob kaki cesti. Čeprav se 
ime Kranjsko ali Mavško 
jezero danes le še redko 
uporablja, je to zeleno gnez-
do tudi kranjsko, vključno s 
skrbjo zanj. Zato si je tre-
nutno vodstvo Mestne obči-
ne Kranj zadalo nalogo, da 
za obiskovalce uredi breg, ki 
leži na strani Jame, Praš in 
Mavčič. Skupaj z Občino 
Šenčur nameravajo sprejeti 
odlok o plovbnem režimu in 
omogočiti, da obiskovalci še 
bolj spoznamo zelene lepote 
reke Save in Trbojskega 
jezera.
Podjetniški in turistični 
izziv ostaja. Ob Žagarjevi 
solzi, kot jezeru pravijo bolj 
romantični obiskovalci, pa 
se medtem v obiskovalcu 
poraja misel: Kaj ni lepo sre-
di gneče tega poletja s 
pomola opazovati labode?

Zeleno gnezdo 
Gorenjske
»Piranski zaliv« med Kranjem in Šenčurjem ali zgodba o priložnosti

Čolni na Trbojskem jezeru

Popravljen napis na predstavitvenem panoju 

Trbojsko jezero

	površina sto hektarjev, globina do 17 metrov

		nastalo je leta 1986 s potopitvijo soteske Zarica 
zaradi nove Hidroelektrarne Mavčiče

		ob njem naj bi živelo okoli 140 vrst različnih ptic, 
veliki žagar naj bi gnezdil le tukaj

		energijske točke ob jezeru naj bi koristno vplivale 
na zdravje ljudi
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Vilma Stanovnik

Kranj – Tako na sosvetu za 
krajevne skupnosti kot na 
sejah kranjskega mestnega 
sveta je bilo zadnje mesece 
večkrat precej polemik glede 
težav z odpadki, zlasti z one-
snaženo okolico ekoloških 
otokov. Ob zabojnikih se na-
mreč kopiči nesnaga, čeprav 
so ekološki otoki namenjeni 
zbiranju ločenih odpadkov v 
zabojnikih in ne ob njih. 
"V zadnjem obdobju so raz-
mere na terenu ob ekolo-
ških otokih res porazne. 
Vsakodnevno se dogaja, da 
se ekološki otoki spreminja-
jo v mini smetišča, deponije 
oziroma priročna odlagali-
šča za različne odpadke. 
Kljub rednemu praznjenju 
zabojnikov, ki jih je v me-
stni občini Kranj skoraj dve-
sto, se ob njih kopičijo ne-
pravilno odloženi odpadki, 
ki kazijo podobo mesta, kra-
jevne skupnosti, vplivajo na 
zdravje ljudi in konec kon-
cev v bližnji prihodnosti 
tudi na denarnice uporabni-
kov," pravijo na Komunali 
Kranj, kjer so zato naredili 
tudi analizo stanja na terenu 
in uvedli poostren nadzor 
tudi z varnostno službo.
Na nekaterih mestih, kjer je 
bilo stanje nevzdržno in kjer 
so bili kupi nesnage ob eko-
loških otokih stalni, so mo-
rali zabojnike oziroma zvo-
nove celo umakniti. "Poziva-
mo, da tisti, ki vidijo neko-
ga, ki na ekološki otok pripe-
lje stvari, ki se tam ne odla-
gajo, tega opozorijo. Če ne 
pomaga, naj fotografirajo 
ter sporočijo na komunalo 
ali medobčinskemu inšpek-
toratu, ki je pristojen za 
sankcioniranje. Komunala 
Kranj ima pristojnosti le za 
opozarjanje kršiteljev," pra-
vijo na Komunali Kranj.
V Mestni občini Kranj pote-
ka zbiranje in oddajanje od-
padkov po tako imenova-
nem sistemu od vrat do vrat, 

kar pomeni redni odvoz me-
šanih komunalnih in biolo-
ških odpadkov ter odpadne 
embalaže. Dodatno so loče-
vanju odpadkov namenjeni 
ekološki otoki in zbirna cen-
tra Zarica in Tenetiše, kjer 
odpadke zbirajo po posame-
znih vrstah. V občini je ure-
jen tudi odvoz kosovnih od-
padkov po naročilu. Enkrat 
letno je organizirana tudi 
akcija zbiranja nevarnih od-
padkov iz gospodinjstev.

Odvoz kosovnih 
odpadkov
Odvoz kosovnih odpadkov 
naročite, ko ga potrebujete, 
in sicer brezplačno do dveh 
kubičnih metrov kosovnih 
odpadkov na leto. Naročilo 
posredujete Komunali Kranj 
osebno na sedežu podjetja 
ali pišete na elektronski na-
slov kosovni@komunala-
-kranj.si oziroma pokličete 
na telefonsko številko 04 28 
11 305. Naročilo lahko oddate 
tudi prek spletnega obrazca, 
ki ga najdete na spletni stra-
ni Komunale Kranj oziroma 
na portalu za uporabnike.

Ekološki otoki 
Na ekoloških otokih lahko 
ločeno oddate stekleno, pla-
stično, kovinsko in papirno 

embalažo. Embalažo pred 
odlaganjem izpraznite in 
zmanjšajte volumen s tem, 
da jo stisnete, zložite ali str-
gate. S tem boste prispevali 
k temu, da se bo v posame-
zne zabojnike odložilo čim 
več embalaže. Odpadke ve-
dno odložite v zabojnike, 
odlaganje odpadkov poleg 
zabojnikov je prepovedano 
in kaznivo. Če imate večje 
količine oziroma večje kose 
odpadkov, jih peljite v zbirni 
center. V zbirnem centru 
ima vsak odpadek svoje me-
sto. Pomembno je, da so od-
padki pravilno ločeni že na 
izvoru, torej v vsakem go-
spodinjstvu. To olajša tudi 
oddajo odpadkov v zbirnem 
centru.

Nevarni odpadki
Posebno previdno ravnajte z 
nevarnimi odpadki, med ka-
tere sodijo odpadna zdravila, 
kozmetika, čistila, barve, 
laki, lepila, škropiva, razne 
kemikalije, odpadno jedilno 
in motorno olje, hladilna te-
kočina, akumulatorji, bateri-
je ipd. Zbirati jih morate lo-
čeno, da z nevarnimi snovmi 
ne onesnažite drugih odpad-
kov. Med nevarne odpadke 
sodi tudi embalaža z ostanki 
nevarnih snovi in doze pod 

pritiskom, kot so embalaža 
dezodorantov, pen za britje, 
osvežilcev zraka, smetane v 
dozi in podobno. Med od-
padki, s katerimi je treba rav-
nati pravilno in odgovorno, 
je tudi odpadno jedilno olje. 

Način oddaje odpadkov v 
zbirnem centru
Ob obisku zbirnega centra 
prinesite s seboj osebni do-
kument in odrezek položni-
ce Komunale Kranj. Zado-
stuje tudi, da upravljavcu 
zbirnega centra navedete 
svojo šifro kupca, ki jo naj-
dete na računu za komunal-
ne storitve v zgornjem de-
snem kotu. S tem boste po-
trdili, da ste vključeni v sis-
tem rednega odvoza odpad-
kov na območju mestne ob-
čine Kranj. Ob prihodu v 
zbirni center vas sprejme 
upravljavec zbirnega centra 
in vas seznani z načinom 
oddaje odpadkov. 
V zbirni center Zarica lahko 
odpadke pripeljete od pone-
deljka do petka med 7. in 19. 
uro ter ob sobotah med 8. in 
16. uro. V zbirnem centru 
Tenetiše odpadke v pole-
tnem času sprejemajo od 
ponedeljka do petka med 13. 
in 19. uro ter ob sobotah 
med 8. in 12. uro. Odpadke 
oddate lahko samo v času 
odprtja zbirnega centra.

Izogibajmo se nepotrebni 
embalaži
"Kupujmo odgovorno, ne 
pretiravajmo in kupimo le 
tisto, kar potrebujemo. Izogi-
bajmo se nepotrebni embala-
ži in izberimo povratno em-
balažo," pravijo na Komunali 
Kranj in dodajajo, da boste 
na spletu našli veliko mo-
žnosti kje ponuditi, česar ne 
potrebujete več, morda pa 
boste našli tudi kaj zanimive-
ga zase. Zbiranje uporabnih 
izdelkov poteka tudi v sklopu 
socialnega podjetja Fundaci-
je Vincenca Drakslerja v 
zbirnem centru Zarica. 

Z odpadki vse več težav
Tako občani kot na Komunali Kranj opozarjajo na vse bolj perečo problematiko nepravilnega 
odlaganja odpadkov na ekoloških otokih in tudi na to, kako pomembno je pravilno in odgovorno 
ravnanje z odpadki.

Domačini marsikje sami opozarjajo, da se na ekoloških 
otokih kopičijo odpadki, ki tja ne sodijo.

Vilma Stanovnik

Letošnje poletje je na vrhun-
cu, nekateri so se že vrnili s 
počitnic, drugi odhajajo na 
dopust v bližnje in tudi mal-
ce bolj oddaljene kraje, mi 

pa smo naključne sogovor-
nike na letošnjem Kranfestu 
minulo soboto vprašali, ali 
so zadovoljni s poletno po-
nudbo dogodkov v Kranju in 
kako poleti preživljajo prosti 
čas.

Tudi doma poleti 
ni dolgčas
Poletje mnogi izkoristijo za dopust ob morju ali v 
hribih, tudi tistim, ki ostanejo doma v Kranju, pa 
še malo ni dolgčas. 

Anže Vidic: "Zadnje čase se v Kranju kar veliko dogaja, 
precej je zanimivih glasbenih dogodkov. Če želimo, se 
lahko gremo kopat v bazen ali Kokro. Z družino radi gremo 
tudi na sprehod po Kranju, večkrat gremo na sladoled ali 
na pijačo. Pogosto gremo v mesto v soboto dopoldne, prav 
tako gremo na tržnico. Mislim, da je središče mesta vedno 
bolj živahno, in upam, da bo v naslednjih letih še bolj."

Ana Tičar: "Vsak dan grem na Šmarjetno goro. Uživam v 
tem, da hodim. Raje kot v mesto grem v naravo. Tako tudi 
že dolgo nisem bila na Kranfestu, letos pa sem se znova 
odločila, da pridem, saj sem poslušala klapo, všeč pa mi je 
tudi Bajaga. Sicer malokrat pridem v mesto, navadno po 
opravkih. Raje grem doma na vrt, imam rože in rada sem  
v naravi."

Helena Nunar: "Mislim, da se v mestu zadnje čase kar 
dosti dogaja. Na Kranfest pridemo s prijatelji vsako leto, 
saj je vedno zanimivo. Sicer pa gremo v mesto navadno na 
kavo ali pa ob sobotah večkrat na tržnico. Prav tako si 
poleti radi ogledamo filme na Vovkovem vrtu. Hodim tudi 
na kranjski bazen na zumbo." / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Komisija varno kole-
sarim si je za enega glavnih 
ciljev v tem mandatu zadala 
nalogo, da skupaj s Policij-
sko postajo Kranj in medob-
činskim redarstvom kolesar-
je v mestnem prometu, ki 
dosledno – nezavedno ali 
zavedno – ne upoštevajo ce-
stnoprometnih predpisov, 
tam kjer je kolesarska infra-
struktura urejena, s preven-
tivnimi akcijami opozarja 
na njihove nepravilnosti.  

Opaziti je namreč, da so ko-
lesarji vedno bolj brezbrižni 
do drugih udeležencev v 
prometu, in kar je najbolj 
presenetljivo – s svojo vo-
žnjo ogrožajo tudi lastno 
varnost. Kolesarji zato v 
očeh drugih udeležencev v 
prometu, tako pešcev kot vo-
znikov osebnih in drugih 
vozil, dobivajo vedno bolj 
negativno podobo, ki na ko-
lesarstvo kot trajnostno naj-
bolj vzdržen način premika-

nja meče zelo temno senco.
Najpogostejše napake so vo-
žnja po pločniku tam, kjer 
to ni dovoljeno. Ali še huje: 
vožnja po pločniku, ki si ga 
kolesarji delimo s pešci, v 
nasprotni smeri poteka pro-
meta. Opažamo lahko, da 
kolesarji vozijo po pločniku 
tudi tam, kjer imajo varno 
in urejeno kolesarsko infra-
strukturo.
Zelo pereče je "divjanje" po 
Prešernovi ulici, kjer žal iz-

stopajo mladi kolesarji in 
kolesarji na specialnih kole-
sih. Vtis imamo, da si kole-
sarji mislijo, da imajo pešci 
oči in ušesa nastavljena na 
360 stopinj in vidijo vse 
okoli sebe.
Takim kolesarjem so se v za-
dnjem obdobju pridružili 
vozniki električnih skirojev, 
ki s hitrostjo 25 kilometrov 
na uro drvijo med pešci. 
Tega, da so sami zelo neza-
ščiteni v primeru nepričako-
vane situacije, ko jim pešec 
nevede in nenadoma stopi 
pred skiro, se očitno ne za-
vedajo. Zanimivo je, da so 
vozniki električnih skirojev 
v veliki večini moški, stari 
okoli štirideset let, atletske 
postave in urejeno oblečeni. 

Kam kdo spada ali  
v prometu nismo sami



6

Aktualno

Kranjske novice, petek, 26. julija 2019

SEJEM KOMENDA
4. – 6. oktobra 2019
Letos smo se odločili, da našim članom ponudimo možnost predstavitve podjetja in 
prodaje lastnih izdelkov in storitev na sejmu v Komendi. Zopet se bomo predstavile vse 
gorenjske zbornice in v ta namen smo si izborile 80 m2. Svojim članom nudimo 25% 
subvencijo osnovnega stroška najema. Povpraševanje je zelo veliko. 
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete na Obrtnem sejmu Komenda. Vstop je prost, tudi 
parkirišče je brezplačno.

***

MOJE PODJETJE NA FACEBOOKu
seminar - 26. september 2019 od 9. do 12. ure
OOZ Kranj organizira seminar o pomembnih informacijah in navodilih KDAJ, KAJ, KAKO 
objavljati na Facebooku. Spoznali boste psihologijo uporabnika in delovanje socialnega 
omrežja. 
Facebook je brezplačen način promocije vašega podjetja. Sledilci naj postanejo vaše 
stranke. Pomembno je, kdaj, kako in koliko objavljati na FB. Prejeli boste ideje za 365 
dni objav (13 konkretnih načinov, kako objavljati za boljše rezultate). Naj FB ne postane 
prevelik kradljivec časa!
Seminar bo na OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, Kranj.
Cena je 40 € + DDV za člane in 70 € + DDV za ostale.  Prijavite se na tel. 04 2818 310 
ali mail: info@oozkranj.com. Seminar bo vodila strokovnjakinja Mojca Babuder, katere 
moto se glasi: Don't do HARD, do SMART.

***

BI RADI OGLAŠEVALI NA LED ZASLONU?
Svoje prihodke lahko povečate tudi z učinkovito reklamo. Nudimo vam oglaševa-
nje na zaslonu kar 450 x na dan po 10 sekund. Z gibljivo sliko lahko poveste več.  
Člani zbornice imate popust v višini 20%. Paket je lahko mesečni, tromesečni, pol-
letni ali letni.
Lahko vam izdelamo tudi oglas - 25€ + DDV.
Oglas posredujte na e-pošto: info@oozkranj.com. Za več informacij pa pokličite na 
tel.: 04 2818 310.
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Mateja Rant

Kranj – Na državnih cestah, 
ki potekajo skozi Kranj, so 
ta čas odprta tri večja grad-
bišča. Ob obisku na Gorenj-
skem konec junija si je 
omenjena tri gradbišča 

ogledala tudi ministrica za 
infrastrukturo Alenka Bra-
tušek. Kot je zagotovila, naj 
bi vsaj na dveh gradbiščih 
dela končali v roku in v 
okviru zagotovljenih sred-
stev, obnova Delavskega 
mostu pa bi se lahko neko-

liko zavlekla, je ugotavljala 
po ogledu gradbišč.
Ministrica je bila zadovoljna 
s potekom del pri gradnji 
krožišča v Zgornjih Bitnjah 
in obnovi krožišča na Prim-
skovem, pri ogledu Delav-
skega mostu pa je opozorila, 

da dela morebiti ne bodo 
končana v letu dni, kot je 
bilo sprva predvideno, saj bi 
se obnova lahko podaljšala 
za kakšen mesec ali dva. 
"Marsikaj se pokaže šele 
takrat, ko se dela začnejo. 
Bolj kot hitrost pa je pri 
takih objektih pomembna 
varnost," je poudarila. Ob 
tem je odgovorila tudi na 
očitke, da dela stojijo, saj na 
mostu večino časa ni videti 
delavcev: "Vidimo samo tis-
to, kar se dogaja na mostu, 
na začetku pa so dela pote-
kala večinoma na konstruk-
ciji pod mostom." Ta čas so 
že stekla tudi dela na mostu, 
in sicer so se najprej lotili 
obnove kolesarske steze. Ob 
tem je uporabnike omenje-
nih cest prosila za razume-
vanje, ker zaradi del prihaja 
do motenj v prometu, obča-
sno so potrebne tudi popol-
ne zapore. Tudi na podlagi 
slabih izkušenj iz preteklos-
ti pa je obljubila, da bodo v 
prihodnje lokalne skupnosti 
pravočasno obveščali o pred-
videnih zaporah. "A drugače 

cest ni mogoče obnavljati," 
je opozorila in dodala, da se 
je treba zavedati, da bo po 
končani obnovi promet na 
teh delih precej bolj tekoč. 
Podžupan Janez Černe je 
prav tako poudaril, da je tre-
ba prebivalce pravočasno 
obveščati o zaporah. Glede 
na videno pa je zatrdil, da so 
zadovoljni s potekom del. 
"Izvajalci zagotavljajo, da 
bodo dela končali celo pred-
časno," je pojasnil in dodal, 
da sicer zapore razumljivo 

vzbujajo nekaj nezadovolj-
stva. "V dogovoru z ministr-
stvom naj bi zato v prihod-
nje pravočasno obveščali vse 
prebivalce in pravilno ozna-
čili vse obvozne poti." Upa, 
da poleti, ko je manj prome-
ta, to ne bo pretirano vpliva-
lo na potovalni čas prebival-
cev. Po njegovih besedah je 
najbolj obremenjeno kroži-
šče na Primskovem, a ravno 
zaradi poletja in pravočasne-
ga obveščanja tudi tu ne pri-
čakuje pretiranih težav.

Na ogledu treh gradbišč
Ministrica Alenka Bratušek si je v Kranju ogledala rekonstrukcijo križišča v Zgornjih Bitnjah, obnovo Delavskega mostu in krožišča na Primskovem.

Ministrica na ogledu gradbišča v Zgornjih Bitnjah / Foto: Tina Dokl

Pri gradnji krožišča na Primskovem ne pričakujejo zamud. 
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Maša Likosar

Kranj – V Kranju na Zlatem 
polju je od lanske jeseni 
skrbnikom psov na voljo 
pasji park, kjer lahko pasji 
kosmatinci brezskrbno 
tekajo v ograjenem in var-
nem prostoru, velikem 650 
kvadratnih metrov. Eden 
izmed pobudnikov prvega 
pasjega parka na Zlatem 
polju Frenk Žgajnar je poja-
snil, da je park v celoti 
financirala Mestna občina 
Kranj, izgradnja infrastruk-
ture pa je stala okoli 18 tisoč 
evrov.
"Psi se lahko svobodno giba-
jo, ni treba, da so privezani, 
morajo pa vseeno biti pod 
nadzorom odgovornega last-
nika. Na voljo so tudi sveža 
voda in vrečke za iztrebke. 
Prostor ponuja tudi senco, 

klopi in prostor za piknik, 
kjer se tudi skrbniki lahko 
sprostijo in uživajo v nara-
vi," je dejal Žgajnar. 
V parku veljajo pravila, ki se 
jih morajo skrbniki držati, 
predvsem pa je pomembno, 

da skrbijo za urejenost okol-
ja, v prvi vrsti s tem, da pobe-
rejo pasje iztrebke in jih 
odvržejo v temu namenjene 
koše. Pasji park Zlato polje je 
že v uporabi, uradno pa ga 
bodo odprli konec avgusta. 

Prvi pasji park v Kranju 
V Kranju imajo štirinožni kosmatinci svoj park, ki ga bodo uradno sicer 
odprli konec avgusta.

Prvi pasji park v Kranju je na Zlatem polju in je že dobro 
obiskan. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Kranj – Ob svetovnem dne-
vu dojenja bo v soboto, 3. 
avgusta, v 15 slovenskih 
mestih potekal festival 
Dojiva.se. Pridružili se mu 
bodo tudi v Kranju. Festival 
je namenjen informiranju 
nosečnic o dojenju in pod-
pori doječim materam pri 
premagovanju težav, pove-
zanih z materinstvom. Pri-

reja ga skupnost Dojiva.se, 
ki deluje na Facebooku ter 
združuje že več kot 15 tisoč 
nosečnic in mater. S festi-
valom, že šestim po vrsti, 
jim omogočijo, da se sreča-
jo tudi v živo. Potekal pod 
sloganom Zaupam si, s 
čimer zasledujejo idejo zau-
panja vase pri izzivih mate-
rinstva. V Kranju se bo 
odvijal od 9. ure dalje na 
lokaciji Montessori zaseb-

nega varstva – Kajžica v Bri-
tofu. Ob 9.30 bo doula Tina 
Jakše spregovorila o mir-
nem rojstvu, ob 10.15 popo-
rodna doula Asja Samec o 
rojstvu mame in poporod-
nem obdobju, ob 11. uri pa 
pedagoginja Marša Jović o 
otroku v okolju montessori. 
Ob 11.45 bo Asja Samec 
povabila v Krog za nosečni-
ce in mame, kjer se bodo 
posvetile čustveni podpori 
in dojenju. Ob 13.15 je pred-
videno zaključno vodeno 
sproščanje.

Festival o dojenju
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Voznica Leila je v kolektiv Komuna
le Kranj prinesla novo energijo in 
dobro voljo. Trenutno delo opravlja 
na področju rednega odvoza od
padkov, po opravljenem tečaju za 
kotalni prekucnik z dvigalom pa jo 
boste srečali tudi pri praznjenju 
ekoloških otokov. 
Komunala Kranj izvaja obvezno go
spodarsko javno službo ravnanja z 
odpadki v petih občinah  Mestni ob
čini Kranj ter občinah Šenčur, Naklo, 
Preddvor in Jezersko. Za redni od
voz odpadkov vsak dan skrbi devet 
smetarskih ekip, sestavljenih iz voz
nika/voznice in dveh spremljeval
cev. V povprečju na dan izpraznimo 
400 zabojnikov, zgodi pa se, da jih je 
ob določenih dnevih tudi 600. Ko iz
praznimo zabojnike, se naše delo ne 
konča. Zbrane odpadke namreč 
dnevno vozimo do pooblaščenih 
prevzemnikov v Ljubljano in na Vrh
niko.

Za odpadke poskrbimo  
tudi ob praznikih
Naše smetarske ekipe delo začnejo 
ob 6. uri zjutraj, zato je pomembno, 
da zabojnike pravočasno pripravite 
za praznjenje. Ob vročinskem valu 
bomo začeli delati pred 6. uro, zato 
svetujemo, da takrat zabojnike pri
pravite v večernih urah dan pred 
odvozom. Zabojniki morajo biti pri
pravljeni na vidnem odjemnem me
stu na javni površini tako, da jih 

delavci opazijo, izpraznijo in pri 
tem ne posegajo na zasebno povr
šino.
Za vaše odpadke poskrbimo tudi ob 
praznikih in dela prostih dnevih. 
Tudi takrat so naše ekipe na terenu 
in poskrbijo, da so vaši zabojniki iz
praznjeni. 

Neoviran dostop  
do zabojnikov 
Dnevno se naše smetarske ekipe 
srečujejo s številnimi izzivi. Pogosto 
je dostop do zabojnikov otežen ali 
celo onemogočen. Predvsem v na
seljih individualnih hiš razraščene 

žive meje posegajo na cestišče in s 
tem ožijo že tako ozke ulice. Sme
tarska vozila so širša od osebnih 
vozil in tudi višja, zato dodatno oviro 
predstavljajo tudi veje dreves. Pre
pričani smo, da lastniki hiš, ki so 
povečini vozniki osebnih vozil, teh 
težav niti ne opazijo in ne pomislijo, 
da naši delavci potrebujejo neoviran 
dostop, saj le tako lahko odpadke od 
hiše do hiše poberejo. Zato prosimo, 
da zagotovite smetarskim ekipam 
neoviran dostop do svojih zabojni
kov in preprečite škodo ali celo ne
srečo, ki pri tem lahko nastane. 
Težavo predstavljajo tudi dela na 
cesti in nedostopnost odjemnih 

mest v času izgradnje komunalne 
infrastrukture in ostalih del. Takrat 
je sodelovanje in razumevanje ljudi 
še kako pomembno. 

Pravilno odlaganje  
bioloških odpadkov
Delo smetarskih ekip je zahtevno. 
Zahtevno je delo voznika, ki mora biti 
nenehno pozoren na promet in osta
le udeležence v prometu, uporabiti 
mora vse spretnosti pri manevrira
nju po pogosto preozkih ulicah. Zelo 
težko je tudi delo spremljevalnih 
ekip, saj vključuje premikanje težkih 
zabojnikov v vsakem vremenu. 
V izogib poškodovanju zabojnikov in 
za lažje delo naših ekip svetujemo, 
da bioloških odpadkov ne odlagate 
neposredno v zabojnik, da prepreči
te neposredni stik bioloških odpad
kov z zabojnikom. Odložite jih zavite 
v časopisni papir, papirnate vrečke 
ozirom kar je najboljše – uporabi
te  vrečke iz biološko razgradljivih 
materialov  (odlaganje v plastičnih 

vrečkah je prepovedano, saj s tem 
onemogočimo nadaljnjo predelavo 
odpadkov). Notranjost zabojnika 
lahko zaščitimo z velikimi bioraz
gradljivimi vrečami prostornine 120 
litrov ali 240 litrov, ki jih lahko kupite 
pri blagajni na sedežu podjetja Ko
munala Kranj. Zelo pomembno je 
tudi, da v zabojnik ne zlivamo teko
čih odpadkov. Tovrstno odlaganje 
bioloških odpadkov je priporočeno 
tudi v toplejših mesecih leta, saj s 
tem zmanjšamo oziroma prepreči
mo onesnaženost zabojnika.
V mrazu, vročini, dežju in snegu – 
naše ekipe poskrbijo za stvari, ki ste 
jih zavrgli. Odvoz odpadkov je naše 
delo, vaša naloga in skrb pa, da je 
teh čim manj in da jih odložite v za to 
namenjene zabojnike. Le tako bomo 
živeli v čistem in lepem okolju. 

Leila, naša prva voznica 
Z veseljem in ponosom sporočamo, da se je v maju našemu kolektivu pridružila prva voznica. 
Kljub svoji mladosti, stara je 22 let, je izredno spretna voznica in z neizmerno lahkoto  
obvladuje specialno smetarsko vozilo tudi po najbolj ozkih ulicah. 
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Otežen dostop do zabojnikov. 

Maša Likosar

Kranj – Gozdne počitnice 
potekajo v štirih terminih, 
dva sta že zaključena, tretji 
poteka ta teden, naslednji se 
začenja v ponedeljek. Men-
torja Tonja Umnik in Igor 
Poliščuk sta pojasnila, da so 
Gozdne počitnice primerne 
za tiste, ki želijo v družbi vr-
stnikov in narave izkusiti 
pristno igrivo otroštvo. 
"Otroci se lahko doživeto 
igrajo, kar pomeni, da lahko 
počnejo, kar želijo, in nima-
jo nobenih omejitev. Aktiv-
no soustvarjajo dogajanje na 
taboru, mentorji pa jih le 
usmerjamo," je pojasnila 
Umnikova in dodala: "Otro-
kom je prepovedana le so-
dobna tehnologija, saj tako 
lahko res začutijo poveza-
nost z naravo in zavest o ži-
vljenju v skupnosti. Obe-
nem pridobivajo nova zna-
nja in veščine, ki so podob-
ne taborniškim, le da tabor-
niki dajo večji poudarek na 

disciplini in skupinskem 
delu, tu pa je vzdušje mno-
go bolj sproščeno in odprto. 

Udeleženci so stkali tudi 
nova prijateljstva in ustvarili 
nepozabne spomine." 

Skupina 12 otrok je pet dni 
od osme ure zjutraj do četrte 
ure popoldan neomejeno 

raziskovala gozd, rastline, 
skale, korenine, reko. Neka-
teri so plezali po drevesih in 
skalah, plavali v reki, drugi 
so igrali karte in druge dru-
žabne igre, tretji ustvarjali iz 
naravnih materialov, rezbari-
li, oblikovali glino, ostrili pu-

ščice, izdelovali loke in po-
dobno. Otroci so skupaj z 
monterjem pripravili tudi 
kosilo na ognju, ki so ga za-
kurili sami. V primeru slabe-
ga vremena so si naredili šo-
tore in bivake, če pa bi jih 
ujela huda nevihta, bi se lah-
ko zatekli v Medgeneracijski 
center Kranj, ki jim je prija-
zno ponudil prostore. "Otro-
ci, ki večino časa preživijo v 
objemu betonskih zgradb, so 
bili prevzeti nad neomeje-
nim dogajanjem v naravnem 

okolju. Nekaterim je bilo na 
trenutke dolgčas, ker se ne 
znajo sami zaposliti in niso 
navajeni popolne svobode. 
Starši pa so izrazili željo, da 
bi dogajanje podaljšali na cel 
dan in tu morda tudi prespa-
li," je dejala Umnikova. 

Osemletna Iva Dimitrovski 
iz Kranja se je Gozdnih po-
čitnic udeležila prvič, in ker 
ni pogosto v naravi, je bila to 
zanjo edinstvena izkušnja, 
ki bi jo želela večkrat pono-
viti. Marko Marinič pa je bil 
na taboru že petič. "Tu je 
ves čas zabava, svež zrak in 
prijetna temperatura, saj je 
v bližini reka, v kateri se tudi 
kopamo, le nekoliko hladna 
je. Škoda je le, da Gozdne 
počitnice trajajo samo pet 
dni," je povedal Marko. 

Počitnice v objemu narave
Društvo Naturo v času poletnih počitnic organizira Gozdne počitnice, ki omogočajo otrokom, starim od štiri do dvanajst let, nepozabno doživetje  
v razgibanem in naravnem okolju gozda na območju Kosorepa ob reki Kokri.

Mentorji so otroke naučili, kako se zakuri ogenj, na katerem so si kasneje pripravili tudi 
kosilo. / Foto: Tonja Umnik 

Skupina dvanajstih otrok je pet dni od osme ure 
zjutraj do četrte ure popoldan raziskovala gozd, 
rastline, skale, korenine, reko ... 



8

Krajevne skupnosti

Kranjske novice, petek, 26. julija 2019

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

                        + poštnina

15
EUR

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

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

128 strani, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

Vilma Stanovnik

Struževo – Pravo športno 
vzdušje je bilo v nedeljo 
dopoldne v športnem parku 
v Struževem, kjer so se zbra-
li zlasti odbojkarski navdu-
šenci. Kot je povedal predse-
dnik Krajevne skupnosti 
Struževo Tomaž Sajovic, 
imajo igrišče za odbojko na 
mivki že od leta 1985, ven-
dar do sedaj ni bilo primer-
no vzdrževano. "Letos smo 
se odločili, da ga obnovimo, 
objekte v našem športnem 
parku pa je prevzel Zavod 
za šport Kranj. Tako smo v 
sodelovanju s kranjskimi 
odbojkarji tukaj pripravili 
predtekmovanje državnega 

prvenstva v odbojki na miv-
ki, danes pa gostimo repre-
zentanta Jana Kozamerni-
ka, ki je mladim v imenu 
Odbojkarske zveze Sloveni-
je podaril odbojkarske žoge, 
reprezentantka Pia Blažič 
pa je podarila dres," je pove-
dal Sajovic in pojasnil, da 
načrtujejo, da bi v prihod-
njih letih prenovili in uredi-
li celoten športni center. 
"Želimo si urediti tudi 
kopališče in otroško igrišče. 
Vse to tudi zato, ker želimo 
otroke vzgajati v športnem 
duhu," je še pojasnil Tomaž 
Sajovic, Jan Kozamernik pa 
je mladim, ki so pomagali 
na petkovih tekmah za drža-
vno prvenstvo, izročil odboj-

karske žoge. Zaslužili so si 
jih Lovro Zupnin, Samo 
Planinšek in Sophie Ela 
Prosen. Jan je povedal, da se 
že veseli nastopa na bližnjih 
kvalifikacijah za olimpijske 
igre in na domačem evrop-

skem prvenstvu, ki so ga 
prav tako predstavili v Stru-
ževem. Poleg turnirja trojk 
na mivki so pripravili tudi 
tekmovanje v prstometu in 
namiznem hokeju.
"Vesel sem, da je letos prvič 
del državnega prvenstva 
potekal tudi v Struževem, 
kar je dodatno popestrilo ta 
del Kranja. Čestitke vsem 
udeležencem in iskrena 
hvala vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli pri organizaciji. 
Naši reprezentanci pa seve-
da želim veliko uspehov na 
prihajajočih kvalifikacijah 
za olimpijske igre in evrop-
sko prvenstvo," je dejal 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec. 

V Struževem urejajo športni park
Minulo nedeljo so pripravili slovesnost na prenovljenem igrišču za odbojko na mivki, že v petek pa so gostili tekme za državno prvenstvo.

Mlade odbojkarice in odbojkarji iz Struževega so se 
razveselili družbe reprezentanta Jana Kozamernika.

Simon Šubic

Kranj – Na odcepu za Belo 
ob glavni cesti na Kokrici pri 
Kranju so sredi julija urad-
no odprli in blagoslovili 
novo znamenje sv. Roka. 
Sodobno zasnovano zname-
nje, ki takoj pritegne pozor-
nost mimoidočih, so na 
pobudo domačinke Marjete 
Cvirn postavili na mestu, 
kjer je nekoč že bila kapeli-
ca, a so jo leta 1975 porušili 
ob širitvi ceste na Brdo in 
gradnji ceste na Belo. 
"Tukaj je bila pred več kot 
desetimi leti naša njiva, ki 
so jo skrbno obdelovale pri-
dne roke naše mame. Več 
let po tem me je začela pre-
ganjati misel, da bi tukaj 
uredila majhen zelen koti-
ček s kapelico, ki so jo podr-
li, ko so delali cesto na Belo," 
je razložila Cvirnova. Ko sta 
njeno idejo podprla še sestra 
Helena in sosed Jože Drem-
petič, se je opogumila, da je 
pristopila k njeni uresničit-
vi. Oblikovali so odbor za 
postavitev znamenja, ki je 
za pridobitev vseh soglasij 
in gradbenega dovoljenja 
potreboval skoraj leto dni. 
Obenem so med krajani in 
donatorji zbirali denarne 
prispevke za postavitev zna-
menja in ureditev okolice. 
"Vsi stroški še niso pokriti, 
prav tako manjka še kip sv. 
Roka," je razložila Cvirnova. 
Načrt za unikatno znamenje 
je izdelala Marjetina sorod-
nica arhitektka Monika 
Cvirn. Njeno zamisel je rea-
liziral kamnosek Jože Jerič 
ob pomoči Robija Poklukar-
ja, za kovana vratca in križ 
na vrhu znamenja pa je pos-
krbel kovaški mojster Dušan 
Bobnar. "Sprva sem si pred-
stavljala, da bomo postavili 
bolj tradicionalno kapelico 
oziroma znamenje, a takoj 

ko sem videla, kakšnega si je 
zamislila Monika, mi je bilo 
zelo všeč. Znamenje je nam-
reč unikatno in odraža dana-
šnji čas," je še dejala Marjeta 
Cvirn, ki se je ob tej prilož-
nosti zahvalila vsem, ki so 
kakorkoli prispevali k izved-
bi projekta. 
Znamenje je blagoslovil 
kokriški župnik Jože Klun, 
pri obredu pa je sodeloval 
tudi domačin msgr. Mitja 
Leskovar, eden od treh Slo-
vencev, ki delujejo v vatikan-
ski diplomaciji. Trenutno je 
tajnik na nunciaturi v New 
Delhiju v Indiji. 
Sveti Rok, ki je upodobljen 
tudi na stranskem oltarju 
župnijske cerkve sv. Lovren-
ca na Kokrici, je zavetnik 
bolnikov in bolnišnic, zdrav-
nikov, lekarnarjev, kirurgov, 
kmetov, zidarjev in tesarjev.

Znamenje namesto kapelice
Na Kokrici pri Kranju so na mestu nekdanje kapelice postavili znamenje sv. Roka. 

Slovesnosti ob odprtju in blagoslovu znamenja sv. Roka so se udeležili številni krajani 
Kokrice. / Foto: Simon Šubic

Pobudnica postavitve novega znamenja Marjeta Cvirn se je 
zahvalila vsem, ki so pripomogli k uresničitvi njene ideje. 
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To nedeljo, 28. julija, v 
Struževem pripravljajo 
semenj. Ob 11. uri bo 
sveta maša pri 
znamenju svetega 
Jakoba na struževskem 
polju, ob 12. uri pa bo 
srečanje na domačiji 
Pr' Matjaž.



Kranj, avgust 2019

1. JAZZ KAMP KRANJ 2019
Letos Jazz kamp Kranj praznuje 15-letni-
co in bo potekal med 16. in 25. avgustom. 
Festival svoja vrata odpira s fotografsko 
razstavo Gorazda Uršiča in Zorana Kozi-
ne v galeriji Pungert (14. 8.), nato pa se 
bodo na vrtu Cafe galerije Pungert v ra-
znolikem festivalskem programu pred-
stavili domači in tuji glasbeni izvajalci ter 
mentorji glasbenih delavnic. 

V devetih avgustovskih večerih bomo lahko 
prisluhnili zvokom naslednjih džezovskih 
izvajalcev: avstrijski glasbenik Eddie Luis s 
skupino Jazz Passengers in ženskim pevskim 
triom The Supreme Sisters (16. 8.), koncert 
mentorjev glasbenih delavnic (17. 8.), sloven-
ski pianist Gregor Ftičar s triom in gostom, 
angleškim pevcem Petrom Savizonom (18. 
8.), glasbeniki poletne šole džeza iz Grožnja-
na (19. 8.), hrvaško-slovenska latino/salsa 
zasedba Filosofía z avtorskim repertoarjem 
(20. 8.), džezovski večer v Letnem gledališču 
Khislstein z nemškim pianistom Davidom 
Gazarovim, madžarskim pianistom Emilom 
Spanyijem, ameriškim bobnarjem Alvinom 
Queenom in hrvaškim e-basistom Mariom 
Mavrinom (21. 8.), Nina Strnad bo izvajala 
glasbo Jožeta Privška (22. 8.), nastopil bo 
Janez Bončina - Benč s prijatelji (23. 8.), ude-
leženci glasbenih delavnic pa bodo nastopili 
v soboto dopoldne v mestu in zvečer na za-
ključnem koncertu (24. 8.).
V okviru glasbenih delavnic se bo kot nov 
mentor predstavil slovenski trobentač To-
maž Gajšt, ponovno pa se mu bo pridružil 
tudi hrvaški basist Mario Mavrin. K sodelo-
vanju smo letos kot predavatelja na mojstr-
ski delavnici za bobne povabili tudi svetov-
no priznanega ameriškega bobnarja Alvina 
Queena. Delavnico odrskega nastopanja in 
priprave na nastop bo vodil priznani švedski 
pianist in psihoterapevt Ulf Sandström. 
Tudi letos bodo potekale vinske degustacije 
Vinski scenosled Jazz kamp Kranj, na katerih 
se bodo predstavili priznani slovenski vinarji, 
pridružili pa se jim bodo kulinariki.

Gregor Grašič, Jazz kamp Kranj

UTRIP KRANJA
poletni

www.visitkranj.si

2. GLASBENI VEČERI POD 
GRAJSKO LIPO 
Čudovit grajski ambient, dobra glasba, 
sproščeno klubsko vzdušje, druženje, ko-
zarček penine za dobrodošlico, kulinarika 
kranjske delikatese Figa – vse to in še več 
je stalnica naših Glasbenih večerov pod 
grajsko lipo na vrtu gradu Khislstein v 
Kranju.
S srcem pripravljam te koncertne dogodke in 
neizmerno uživam na njih tudi sama. Letos 
že tretje leto. Vsak koncert je vrhunski, za-
nimiv in drugačen. Želim, da nam prav vsak 
ostane v lepem spominu. Letošnji poletni 
festival smo začeli s pevsko skupino Vokal-
ni band Kreativo, bili so enkratni, prav tako 
legendarni Aleksander Mežek in The Pocket 
Ensemble z glasbenimi zvezdami Boštjanom 
Gombačem, Lojzetom in Kristijanom Krajn-
čanom, Petro Vidmar. Čakajo nas še trije 
koncerti. V sredo, 31. julija, bo nastopila etno 

skupina Terrafolk, ki je znana po mnogih 
evropskih turnejah, mega koncertih in pred-
vsem pristnem stiku s poslušalci. Letos obe-
ležujejo 20-letnico delovanja. Čaka nas pravi 
etno mega glasbeni žur. 7. avgusta bo naša 
gostja Darja Švajger z najlepšimi zimzelenimi 
uspešnicami ob spremljavi pianista Jake Pu-
ciharja. Festival bomo zaključili v sredo, 14. 
avgusta, z Jazzy poletno nočjo in odlično Ano 
Bezjak, ki je znana kot pevka zasedb Papir in 
tango, Quintet Piazzolleky in Tango Compas. 
Na odru se ji bosta pridružila v New Yorku 
živeči pianist in skladatelj Marko Črnčec ter 
solist in zvezda Big Banda RTV Slovenija tro-
bentač Tomaž Gajšt. Se vidimo!
Romana Krajnčan, glasbenica in umetniška 

vodja Glasbenih večerov pod grajsko lipo

3. KOLESARSKI PRAZNIK V 
KRANJU
Kolesarski klub Kranj že več kot šest de-
setletij skrbi za priljubljenost kolesarske-
ga športa v Kranju in njegovi širši okolici. 
Kot vsak konec poletja tudi letos organi-

zira Kolesarski praznik, namenjen vsem 
kolesarskim navdušencem in ljubiteljem 
druženja. 
V soboto, 3. avgusta, dopoldan se bo začel 
tekmovalni program s kriterijem, ki bo hkrati 
tudi državno prvenstvo za vse kategorije v tej 
disciplini. Popoldan bodo svojo hitrost preiz-
kusili otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva, za 
njimi pa še kolesarski delavci. Sledil bo nočni 
kriterij za člansko kategorijo, ki bo za gledal-
ce pravi kolesarski spektakel. 
Sobotni kolesarski dan se bo ob 20. uri za-
ključil s koncertom skupine Mambo Kings, 
ki ga Kolesarski klub Kranj pripravlja v so-
delovanju z Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj. 
V nedeljo, 4. avgusta, se bo ob 13.30 začela 
51. Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa 
Majcna. Gre za najstarejšo slovensko med-
narodno kolesarsko dirko, ki poteka pod 
okriljem mednarodne kolesarske zveze UCI. 
Trasa je zanimiva tudi za gledalce. Še posebej 
privlačen je vzpon po Jelenovem klancu, po 
katerem so dirke v Kranju prepoznavne. Ko-
lesarski praznik dokazuje, da je kolesarstvo 
doma v Kranju. 

Maša Zevnik, Kolesarski klub Kranj

4. PANORAMA STARA POŠTA
Urbana džungla nad strehami Kranja ima 
v avgustu nekaj prostih dni (od 5. do 19. 
avgusta), kljub temu pa smo za vas pri-
pravili program, ki vam bo pomagal pri 
poletnem kratkočasenju.

• Dalmatinski večer nad mestom (3. 8.): 
Žiga Jan vas bo navdušil z dalmatinski-

mi uspešnicami, s kulinarično ponudbo 
pa vas bo razvajala naša ekipa. 

• Be London zabava nad strehami Kranja 
(24. 8.): večer za ljubitelje odličnih zabav 
z DJ-em, tematsko pijačo, barmanom in 
fotografom.

• Večer za dame (28. 8.): še zadnji poletni 
damski večer pod zvezdami, tokrat bo 
udeleženec resničnostnega šova Master-
Chef Maj z nami v vlogi DJ-a. 

• Akustični večeri: s simpatično pevko 
Janjo Martinjak (5. 9.) in odlično Floro 
Emo Lotrič, ki bo večer popestrila s slo-
venskimi in tujimi uspešnicami (19. 9.). 

Vedno pa vabljeni, da v naši urbani džungli 
popijete kavo in uživate v razgledu na oko-
liške hribe in stari del mesta. Morda nas 
obiščete zvečer, ko ob odprtem ognjišču pod 
zvezdami s kozarcem v roki nazdravite s pri-
jatelji. 

Barbara Gorjanc, Panorama Stara Pošta

5. POLETNO DOGAJANJE NA 
BAZENU
Kavarna s Kranjsko plažo na Savskem 
otoku velja za idilično lokacijo v Kranju, 
še zlasti v vročih poletnih dneh. Zunanji 
del je bil letos korenito prenovljen. Plaži 
smo dodali novo travo in izboljšali osve-
tlitev. Junija smo odprli tudi kuhinjo in 
obogatili ponudbo, tako da na voljo ne 
bodo več le burgerji.

Ob petkih pripravljajmo zabavna druženja – 
Afterwork chillout, kjer za vzdušje skrbi DJ. 
Vsak zadnji petek v mesecu pa vas vabimo na 
Tiki poletne vibracije, kjer vas bo DJ popeljal 
v havajsko vzdušje. Dogodek, ki je pravi hit 
letošnjega poletja, spremlja bogat program z 
raznimi igrami.
Zabava in druženje na zelenici kavarne se 
zaključita sredi septembra, dogajanje pa se 
nadaljuje v Klubu Bazen. Za soboto, 28. sep-
tembra, že napovedujemo koncert legendar-
nih Mi2. Do takrat pa vas vabimo na Kranj-
sko plažo, ki je idealen prostor za druženje za 
vse, ki se v poletni vročini želijo ohladiti in 
uživati.

Kocelj Gros, Bazen

KRANJSKA POLETNA DOŽIVETJA

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih fotografij, 
ki ste jih posneli v Kranju in 

njegovi okolici označiti z značko 
#visitkranj! 

www.visitkranj.si

instagram
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KAM V MESECU AVGUSTU?
10:00 Krančkov zajtrk, Stolp Pungert
10:00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein

NEDELJA, 11. avgust 2019
16:00 Teniški turnir Triglav Open 2019  
 (do 18. 8.) Stadion Stanka Mlakarja

Tradicionalni teniški turnir Triglav Open 2019 
se začne s kvalifikacijami, ki bodo na sporedu v 
nedeljo in ponedeljek, 11. in 12. avgusta. V torek, 
13. avgusta, se začne glavni turnir, ki se konča s 
finalom v nedeljo, 18 avgusta 2019.

PONEDELJEK, 12. avgust 2019
9:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju

TOREK, 13. avgust 2019
15:30 Squeegee delavnica kolaž x sitotisk
 Layerjeva hiša
19:00 Voden ogled razstav KAOS-a s   
 kuratorko Petro Čeh, Layerjeva hiša

Pridružite se vodenemu ogledu devetih razstavnih 
sklopov v okviru mednarodnega festivala sodobne-
ga kolaža Kaos s kuratorko Petro Čeh.

SREDA, 14. avgust 2019
10:00  Sredine počitniške delavnice z   
 Muzejčico, Grad Khislstein
18:00 Izkustveni ples za ženski razcvet
 Medgeneracijski center
18:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
19:00 Srečanje s pesnikom: gost Jure   
 Jakob, Prešernov nagrajenec
 Prešernova hiša

V okviru Poletja s Prešernovimi nagrajenci vabljeni 
na srečanje s pesnikom Juretom Jakobom.
20:30 Večeri pod grajsko lipo: Ana Bezjak,   
 Marko Črnčec (klavir) in
 Tomaž Gajšt (trobenta)
 Vrt gradu Khislstein
20:00 Koncert na prostem: Pa se sliš'
 Župnijsko posestvo Predoslje 

ČETRTEK, 15. avgust 2019
21:00 Neskončno filmsko poletje: Stoletje   
 sanj (Ven Jemeršić, 2019, 86’)
 Vovkov vrt
20:30 Mencarije(gypsy swing), Kavka bar

PETEK, 16. avgust 2019
17:00 Petkov afterwork chillout
 Kavarna Bazen
16:00 Družabni večer - tarok
 Medgeneracijski center
18:00 Pravljice na dvoriščih
 Vrt za Mitnico
20:00 Neskončno filmsko poletje – Filmi na  
 Planini: Parada (Srdjan Dragojević,   
 2011, 115’), Igrišče na Planini 1
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Eddie Luis   
 & His Jazz Passengers »Tribute
 to the Andrews Sisters«
 Cafe Galerija Pungert

SOBOTA, 17. avgust 2019
10:00  Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: koncert   
 mentorjev glasbenih delavnic
 Cafe Galerija Pungert

NEDELJA, 18. avgust 2019
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Gregor   
 Ftičar trio in gost Peter Savizon
 Cafe Galerija Pungert
20:30 Koncert: Mencarije(gypsy swing),   
 Kavka bar
21:00 Muzikal Briljantina
 Letno gledališče Khislstein

Muzikal govori o mladih ljudeh različnih socialnih 
statusov, ki jim je skupna želja po prijateljstvu in 
ljubezni. Prvič v Kranju! 

PONEDELJEK, 19. avgust 2019
9:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: gostovanje   
 poletne šole Jazza HGM iz Grožnjana
 Cafe Galerija Pungert

TOREK, 20. avgust 2019
18:00 Potopisno predavanje: Avstralija
 Medgeneracijski center
19:00 Muzejski večer: Zgodba dekleta iz   
 ozadja zgodovine, Ullrichova hiša
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Salsa band   
 FiloSofía, Cafe Galerija Pungert

SREDA, 21. avgust 2019
10:00  Sredine počitniške delavnice z   
 Muzejčico, Grad Khislstein 
18:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Emil Spanyi   
 & David Gazarov duet klavirjev, 
 posebni gost Alvin Queen, bobni
 Letno gledališče Khislstein

Ideja za koncert je nastala pred leti, ko sta oba 
glasbenika prvič skupaj predavala kot mentorja za 
klavir na Jazz kampu Kranj. Prav za to priložnost 
pa so k sodelovanju povabili svetovno priznanega 
ameriškega bobnarja Alvina Queena.

ČETRTEK, 22. avgust 2019
15:00 Rekreatur...prihaja! (do 24. 8.)
 Glavni trg
18:00 Maketarska delavnica
 Medgeneracijski center
20:00 Neskončno filmsko poletje: Izbrisana  
 (Miha Mazzini, 2018, 85’)
 Vovkov vrt
20:30 Ravi shrestha, miha petric (latino-  
 etno-jazz), Kavka bar
20:00 Pesniški slam in jam session
 Layerjeva hiša
20:00 Naaaj dan 2019: Klapa Šufit in   
 Kvatropirci, Predoslje pri Kranju
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Nina Strnad
 Cafe Galerija Pungert

PETEK, 23. avgust 2019
17:00 Petkov afterwork chillout
 Kavarna Bazen
18:00 Pravljice na dvoriščih, Trgovina Keleke 

20:00 Neskončno filmsko poletje  – Filmi   
 na Planini: A je to! Pat in Mat znova   
 v akciji (Marek Beneš, 2018, 73’)
 Igrišče na Planini 1
20:00 Naaaj dan 2019: Jan Plestenjak
 Predoslje pri Kranju
20:00  Počeni Škafi, koncert, Layerjeva hiša
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: Janez   
 Bončina Benč s prijatelji
 Cafe Galerija Pungert
21:00 Komedija: Brade
 Letno gledališče Khislstein

SOBOTA, 24. avgust 2019
10:00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
10:00 Jazz Kamp Kranj 2019: Jazz Kamp   
 Kranj fest, Staro mestno jedro
11:00 Kranska kuhna, Vrt gradu Khislstein
20:00  Be London zabava nad strehami   
 Kranja, Panorama Stara pošta
20:00  Naaaj dan 2019: Pop Design, Zvita   
 feltna, Bečp $ Co., ognjemet
 Predoslje pri Kranju 
20:30 Jazz Kamp Kranj 2019: zaključni   
 koncert udeležencev Jazz Kampa   
 Kranj 2019, Cafe Galerija Pungert

NEDELJA, 25. avgust 2019
20:00  Naaaj dan 2019: Poskočni   
 muzikantje, San Di Ego, Veseli svatje

PONEDELJEK, 26. avgust 2019
9:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju

Spoznajte Posestvo Brdo na ogledu z vodnikom, ki 
vam bo predstavil bogato zgodovino in zanimivosti 
v Parku Brdo.
9:00 Poletne filmske počitnice
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Vesele urice - španščina
 Medgeneracijski center
20:00 Koncert: Deerhoof (US)
 Layerjeva hiša

TOREK, 27. avgust 2019
18:00 Delavnica: Risanje mandal
 Medgeneracijski center

SREDA, 28. avgust 2019
10:00  Sredine počitniške delavnice z   
 Muzejčico, Grad Khislstein
18:00 Izkustveni ples za ženski razcvet
 Medgeneracijski center
18:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
20:00  Večer za dame, zabava nad strehami  
 Kranja, Panorama stara pošta

ČETRTEK, 29. avgust 2019
20:00 Filmi na Vovkovem vrtu: Na svoji   
 zemlji (France Štiglic, 1948,   
 110’) Vovkov vrt
20:30 Sir crossiant, Kavka bar

PETEK, 30. avgust 2019
17:00 Tiki poletne vibracije #4
 Kavarna Bazen
16:00 Družabni večer - tarok
 Medgeneracijski center
18:00 Pravljice na dvoriščih, Glavni trg
19:30 City Games 2019 - finale Slovenije
 Letno kopališče Kranj
20:00 Neskončno filmsko poletje – Filmi na  
 Planini: Kralj plaže (Harmony Korine,  
 2019, 95’), Igrišče na Planini 1
21:00 Filmmixer #6, Layerjeva hiša

SOBOTA, 31. avgust 2019
12.00 Jazz opoldne- Lina rahne, Kavka bar 
10:00  Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein 
17:00 Kranska kuhna, Glavni trg
17:00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Kdo je napravil Vidku srajčico  
 Prešernovo gledališče
18:00 Otroški koncert: Mini istRaNbuL 
 Cafe Galerija Pungert
21:00 Koncert: Dubioza Kolektiv
 Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 1. avgust 2019
21:00 Neskončno filmsko poletje: Tatiči   
 (Hirokazu Koreeda, 2018, 121’)
 Vovkov vrt

PETEK, 2. avgust 2019
09:00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center 
17:00 Petkov afterwork chillout
 Kavarna Bazen
18:00 Predavanje: Uvodno informativno   
 predavanje o učenju Bruna Gröninga
 Medgeneracijski center
18:00  Pravljice na dvoriščih
 atrij hiše na Prešernovi ulici 10

SOBOTA, 3. avgust 2019
10:00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
11:00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke   
 Kokre, Kranjska hiša
14:30 Kolesarski praznik v Kranju
 Slovenski trg
20:00 Dalmatinski večer nad strehami   
 Kranja, Panorama Stara pošta
20:00  Koncert Mambo Kings
 Slovenski trg

NEDELJA, 4. avgust 2019
13:30 Kolesarski praznik v Kranju: 51.   
 Velika nagrada Kranja – memorial   
 Filipa Majcna, Slovenski trg

PONEDELJEK, 5. avgust 2019
9:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
18:00 iVitalis vadba, Medgeneracijski center
18:00 Vodenje: Pot Jeprškega učitelja
 Zbor je pred picerijo Karantanija na   
 Drulovki

TOREK, 6. avgust 2019
19:00 Razstava Veronike Vesel Potočnik
 LD Kranj, Mala galerija

SREDA, 7. avgust 2019
10:00 Sredine počitniške delavnice z   
 Muzejčico, Grad Khislstein 
18:00 Vodeni ogledi Parka Brdo
 Brdo pri Kranju
20:30 Večeri pod grajsko lipo: Darja   
 Švajger in prof. Jaka pucihar (klavir)
 Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 8. avgust 2019
17:00 Šiviljska delavnica
 Medgeneracijski center
18:00 Maketarska delavnica
 Medgeneracijski center
20:00 Pesniški slam in jam session
 Layerjeva hiša
20:30 Koncert: Diva(sax,bass), Kavka bar
21:00 Neskončno filmsko poletje: Nikoli   
 zares tukaj (Lynne Ramsay, 2017,   
 90’), Vovkov vrt

PETEK, 9. avgust 2019
17:00 Petkov afterwork chillout
 Kavarna Bazen

Najbolj sproščujoč dogodek v mestu na sanjski 
Kranjski plaži; druženje ob elektronski glasbi.
18:00 Pravljice na dvoriščih
 Galerija Prešernovih nagrajencev
21:00 Noč v stolpu Pungert, Stolp Pungert

SOBOTA, 10. avgust 2019
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg

 
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o septembrskih dogodkih oddate 
do 15. avgusta na www.visitkranj.com ali pa se 
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri 

Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

 PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

VSAK DAN
7:30 »1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
 Prešernov gaj, Čirče: balinišče KS,
 Planina: športno igrišče, Stražišče:   
 pri OŠ, Šorlijevo naselje:
 otroško igrišče, Žabnica: pri baru   
 Ledine, Predoslje: letno
 prizorišče pri župniji, na Mlaki-  
 Kokrici: pri gostišču Dežman  
 več na visitkranj.si, solazdravja.com

OD PONEDELJKA DO PETKA
08:00 Počitnice s škratom Krančkom   
 (obvezne predprijave na  
 040591214, plačljivo) - 
 od 5. avgusta dalje, Stolp Pungert

VSAK TOREK
17:00 Redno vodenje po Rovih pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

VSAK ČETRETEK
16:00 Četrtki ob vodnjaku
 Glavni trg

VSAK PETEK
17:00 Redno vodenje po Rovih pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00 Sobotni sejem, Glavni trg
10:00 Redno vodenje po Rovih pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša
10:30 Stolpova pravljičarna
 Igrišče pred stolpom Pungert
11:00 Živžavove urice
 Cafe Galerija Pungert

VSAKO NEDELJO
10:00 Redno vodenje po Rovih pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša
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Filmi na 
Vovkovem vrtu in 
Filmi na Planini
To poletje smo poimenovali kar Neskončno filmsko 
poletje, saj je možnosti za ogled filmov na prostem 
ogromno. Na Vovkovem vrtu se bodo avgusta vrteli: 
japonski film Tatiči (1. 8.), triler Nikoli zares tukaj (8. 
8.), dokumentarec Stoletje sanj (15. 8.), ki govori o 
slovenskem izumitelju Petru Florjančiču, Izbrisana 
(22. 8.), režijski prvenec Kranjčana Mihe Mazzinija, kot 
zadnji pa na vrsto prihaja Štigličev legendarni film Na 
svoji zemlji (29. 8.). 

Petki so za Filme na Planini. Tri petkove poletne večere 
bomo preživeli v družbi blokov, zvezd in treh različnih 
filmskih zgodb: srbskega filma Parada (16. 8.), legen-
darnega A je to! Pat in Mat znova v akciji! (23. 8.), 
zaključili pa bomo s Kraljem plaže (30. 8.). 

V primeru slabega vremena se Filmi na Vovkovem vrtu 
preselijo v Stolp Škrlovec. 

NE ZAMUDITE!

Otroško poletje na 
Pungertu
V Stolpu Pungert so zopet zakuhali pravljični, zabavni 
in glasbeni otroški program. Med tednom v sklopu 
Poletnih počitnic s škratom Krančkom ponujajo varstvo 
otrok. V petek (9. 8.) se bo v srednjeveškem stolpu 
odvila Noč v Stolpu Pungert, takrat bodo otroci v stol-
pu lahko tudi prespali in se zjutraj zbudili na Krančkov 
zajtrk (10. 8.), ki ga soustvarjajo škrat Kranček in otroci 
ter dekleta iz Kajžice. Pod krošnjami dreves boste lahko 
prisluhnili koncertu Mini istRaNbuL (31. 8.). V atriju 
Galerije Prešernovih nagrajencev (9. 8.), na vrtu za Mi-
tnico (16. 8.) in trgovino Keleke (23. 8.) ter na Glavnem 
trgu (30. 8.) se bodo odvile Pravljice na dvoriščih. To 
pa še zdaleč ni vse, kar otrokom ponuja Stolp Pungert. 
Podroben program si oglejte na 2. strani. 

Prijave na dogodke in dodatne informacije: 040 415 
714, 040 352 382 ali na profilih Stolpa Pungert na 
družbenih omrežjih. 

Dubioza kolektiv 
Od poletja se bomo poslovili v velikem stilu! Na grad 
Khislstein namreč prihaja bosanski bend Dubioza kolek-
tiv, ki se je kot visokooktanska ska, punk, reggae, rok 
atrakcija postavil tudi na svetovni zemljevid. Avtorji hi-
tov, kot so Kažu, Kukuz, Himna generacije in Blam Blam, 
osvajajo svet z izjemno energijo, pronicljivimi besedili 
in odrskimi nastopi. Tako imenovani »Back to school« 
koncert pred pričetkom šolskega leta je tudi eden izmed 
večjih dogodkov v sklopu kandidature Kranja za prestol-
nico kulture 2025. Za vse lačne pa bo na Glavnem trgu 
med 17. in 24. uro skrbela Kranska kuhna. 
Koncertu lahko prisluhnete 31. avgusta ob 21. uri na 
vrtu gradu Khislstein.  
Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima in servisih Petrol.  

Poletje s Prešernovimi 
nagrajenci: Kdo je 
napravil Vidku 
srajčico 
Poletje s Prešernovimi nagrajenci predstavlja dela 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega 
sklada, ki veljajo za najbolj kakovostna v slovenski kul-
turni krajini. V avgustu si bo poleg pesniškega večera z 
Juretom Jakobom (14. 8.) in filma Tistega lepega dne 
(29. 8.) mogoče ogledati tudi predstavo Kdo je napravil 
Vidku srajčico (31. 8.). Gre za eno najlepših zgodb o 
solidarnosti in o tem, da bo svet boljši in ljudje v njem 
srečnejši, če nas bo v življenju vodil občutek za druge, 
če bomo solidarni, čuječi in v stiski pripravljeni poma-
gati drug drugemu. Pripovedko Kdo je Vidku napravil 
srajčico je po pravljici, ki jo je Fran Levstik za otroke 
napisal pred 140 leti, dramatiziral Boris A. Novak, pre-
jemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. 

31. 8. 2019 ob 17.00, Prešernovo gledališče

Koncert: Pa se sliš’
Na koncertu na prostem se bodo predstavili pevci in 
glasbeniki iz domačega kraja. Osrednja gostja večera 
bo mezzosopranistka Barbara Kozelj, ki že nekaj let 
domuje na Nizozemskem, s svojim angelskim glasom 
pa navdušuje poslušalce po vseh svetovnih opernih 
odrih. »Moj umetniški delavnik je izredno poln, veliko 
je potovanj, krasnih koncertov na Nizozemskem in dru-
gih svetovnih odrih z odličnimi glasbeniki in dirigenti. 
S tem se uresničujejo moje sanje,« potrjuje Kozeljeva 
in dodaja, da vse to od nje zahteva ogromno discipli-
ne, visoke pripravljenosti, fleksibilnosti, samozavesti, 
pomembno pa je seveda tudi zdravje. Poleg Kozeljeve 
se bodo ta večer predstavili tudi: Ernestina Jošt, Mateja 
Grašič, Mitja Rozman, Maja Logar, Rok Perhavc, Mojca 
Ančimer, Matej Logar in Gregor Žibert.
14. 8. 2019 ob 20.00, župnijsko posestvo Predoslje  

FilmMixer
Osrednji filmski festival Kranja bo že šesto leto ustvaril 
posebno festivalsko vzdušje na ulicah in trgih Kranja. 
Festival bo v zmagovalno mešanico »zmiksal« očarlji-
ve kranjske kotičke, zložljive stole, rahel poletni vetrič, 
kratko in dolgo metražo, pogovore in kvize. Poklonil 
se bo pionirjem in legendam filma, hkrati pa prostor 
na platnu rezerviral za nove filmske drzneže. V sklopu 
Filmskega tabora bo skupina desetih posameznikov 
na inovativen način oživljala filmsko dediščino pionirja 
slovenskega filma Franceta Štiglica. Spopadli se bodo 
z režiserjevim bogatim filmskim opusom in določena 
dela obudili v »stop motion« različici ter drugih že po-
zabljenih tehnikah. Končni rezultat tabora si boste lahko 
ogledali 7. septembra 2019 ob 21. uri v Layerjevi hiši.

Pravljice na dvorišču
Vse poletje se boste ob petkih ob 18.00 družili z različnimi 

pravljičarji, in sicer na različnih lokacijah – vrtovih in 
dvoriščih mestnega jedra. Nekaj vrtov bodo odprli le v 
ta namen. Za otroke med 3. in 14. letom, informacije in 

rezervacije: 040 415 714 ali 040 352 382 

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja 20. 

avgusta!

Spremljajte me na YouTube kanalu Visit Kranj in profilu na Facebooku ter Instagramu Škrat Kranček.

Krančkova poletna pustolovščina
Škrat Kranček je po muzejih, javnih institucijah in go-
stinskih lokalih poskril namige, ki vas bodo na koncu 
pripeljali do lepih nagrad! Namigi se bodo na skrivnih 
lokacijah skrivali med 26. julijem in 31. avgustom, 
našli jih boste pri blagajnah oz. informacijskih pul-
tih. Prvi trije, ki boste prišli do konca, boste na zadnji 
točki prejeli družabno igro škrata Krančka, naslednjih 
pet prejme skodelico za čaj škrata Krančka, vsi drugi pa 
Krančkovo knjigo zakladov. 
Vaš prvi namig: Odpravite se v dnevno sobo mesta, 
tja, kjer Modri pes prebiva. 
Če se vam pri namigih zatakne, se brez skrbi lahko obr-
nete na škrata Krančka, najdete ga na njegovem profilu 
na Facebooku ali Instagramu.

 18.-20. julij
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ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra 
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije:  arhiv ZTTK, organizatorji in nastopajoči, Katja Pepermint, Tina Rome. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: avgust 2019.

Zelena svežina pod mestom Kranj izpod rok slikarke 
Maruše Štibelj

V želji, da bi prebivalcem in obiskovalcem 
Kranja predstavili lepote in zanimivosti naše-
ga mesta, Zavod za turizem in kulturo Kranj 
vsako prvo soboto v mesecu organizira brez-
plačna vodenja. V avgustu (3. 8. ob 11. uri) 
vas popeljemo v kanjon reke Kokre, v ze-
leno svežino pod mestom.

Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj se z 
različnimi promocijskimi pristopi ves čas tru-
dimo za dvig prepoznavnosti in ugleda naše-
ga mesta. Kranj je s svojo ponudbo zanimiva 
turistična destinacija in kot takega ga želimo 
predstavljati tudi domačim in tujim turistom. 
V ta namen smo izdelali kratek promocijski 
film, ki predstavlja lepote našega mesta sko-
zi oči in izpod rok kranjske slikarke Maruše 
Štibelj. Kranj in njegove zgodbe so vir njene-
ga ustvarjalnega navdiha in so tudi razlog, da 
je Kranj kulturno srce Slovenije. 
S filmom želimo nagovarjati tiste, ki se posve-
tijo raziskovanju mest, ker jih zanimajo zgo-
dovina, kultura in umetnost ter obiskujejo 
muzeje, galerije. Želimo sporočati, da je naše 
mesto s svojo ponudbo navdihujoče, naklo-

V Ljubljani je bilo 8. julija 2019 uvodno sre-
čanje partnerjev za zagon evropskega pro-
jekta CerDee. K projektu je skupaj pristopi-
lo osem partnerjev iz šestih držav (Avstrije, 
Češke, Italije, Nemčije, Poljske in Slovenije), 
od tega štirje muzeji (med njimi tudi Narodni 
muzej Slovenije), tri univerze in Zavod za tu-
rizem in kulturo iz Kranja. Glavni cilj projekta 
je podpora samozaposlenim ustvarjalcem 
in majhnim podjetjem na področju krea-
tivnih industrij – s poudarkom na ohra-
njanju, promoviranju in krepitvi kultur-
ne dediščine oblikovanja in izdelovanja 
uporabnih in dekorativnih predmetov iz 
keramike. 
V Zavodu za turizem in kulturo Kranj bomo 
pri projektu sodelovali z izvedbo raziskav ke-
ramične tradicije in obstoječih podjetniških 
praks na področju kreativnih industrij na 
Gorenjskem, sooblikovali bomo uporabna 
izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje 

Mesto keramike podjetniških veščin, v Kranju je predvidena 
pilotna izvedba sodelovalnega prostora za 
izdelovalce keramike, sodelovali bomo pri 
razvoju in vzpostavitvi inovativnih prodajnih 
procesov in tržnih strategij. Kranj bo postal 
del virtualnega in povsod dostopnega Mesta 
keramike, ki bo delovalo kot središče znanja 
in stičišče sodelovanja ter trženja za sodelujo-
če na področju keramičnega ustvarjanja.

njeno obiskovalcem in prijetno za raziskova-
nje. Film je kot umetniška razglednica našega 
mesta, s katero v Kranj privabljamo turiste. V 
prihodnosti načrtujemo še nekaj krajših fil-
mov, posvečenih posameznim tematikam, ki 
so v Kranju še posebej poudarjene. Film pa si 
lahko ogledate na www.visitkranj.si.

Kanjon je velika posebnost Kranja, saj se s 
tridesetimi metri globine uvršča na drugo 
mesto med najvišjimi mestnimi kanjoni v 
Evropi. Vije se skorajda skozi mesto, zato do-
mačini radi rečemo, da smo v Kranju z eno 
nogo v mestu in z drugo v naravi. 
Kanjon kot zelena oaza v mestu ponuja pro-
stor za šport, oddih, izlet, druženje … Pred-
stavlja pa tudi dom raznovrstnim rastlinam 
in živalim in je tako v preteklosti kot tudi 
danes nudil človeku sobivanje z naravo. Tik 
pred vhodom v kanjon stoji informativna ta-
bla, na kateri lahko preberete zanimivosti o 
kanjonu.
Naš vodnik pa vam bo na vodenju poleg 
naravnih znamenitosti predstavil tudi 
nekaj drugih zanimivosti ter zgodb iz pre-
teklosti.

Vstopite v čas izumitelja Janeza Puharja 
in odkrijte skrivnostni svet fotografije, 
iluzij in ugank!
Prvi slovenski fotograf, izumitelj fotografije 
na steklo in avtor prvega pravega fotograf-
skega »selfija«, Janez Puhar, je dobil svojo 
spominsko hišo v kulturni četrti Kranja.
Hiša na Tomšičevi ulici 13 je poimenovana 
PU#AR in vabi obiskovalce vseh generacij k 
spoznavanju skrivnosti in življenja zanimi-
vega izumitelja. V hiši je muzejska soba, ki 
opisuje Puharjevo življenje in postopek fo-
tografiranja na steklo, soba gibljivih slik in 
iluzij, fotografski atelje 19. stoletja, kjer se 
lahko oblečete v nošo tistega časa in domov 
odnesete fotografski portret svoje družine na 
steklu. 
Obiskovalce PU#AR razveseljuje z dvema 
doživljajskima igrama. “Lov za izgubljeno 
fotografijo” je nov interaktivni način od-
krivanja skritih kotičkov mesta, “Puharjev 

V mestnem jedru Kranja na 
razburljive dogodivščine vabi PU#AR

skrivni laboratorij” pa vas skozi uganke in 
šifre odpelje v Puharjevo skrivnost - odkriva-
nja barvne fotografije.
Hiša je magnet za oči, zato njen obisk ne sme 
miniti brez obveznega portretiranja z vašim 
mobilnim telefonom. Prinesite svoj »selfie 
stick« in se pripravite na brezčasno poziranje! 
selfie #lovephotography #lovepuhar
Uradno odprtje hiše bo na dan Puharjevega 
rojstva, v ponedeljek, 26. avgusta, ob 18. uri.
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Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Voden ogled KranjaPoletni dogodki v Kranju

V primeru dežja: Stolp Škrlovec

TATIČI 
(Hirokazu Koreeda, 2018, 121’)
Četrtek, 1. avgust, ob 21. uri, 
Vovkov vrt, Kranj

NIKOLI ZARES TUKAJ 
(Lynne Ramsay, 2017, 90’)
Četrtek, 8. avgust, ob 21. uri, 
Vovkov vrt, Kranj

STOLETJE SANJ 
(Ven Jemeršić, 2019, 86’)
Četrtek, 15. avgust, ob 21. uri, 
Vovkov vrt, Kranj

IZBRISANA
(Miha Mazzini, 2018, 85’)
Četrtek, 22. avgust, ob 20. uri, 
Vovkov vrt, Kranj

NA SVOJI ZEMLJI 
(France Štiglic, 1948, 110’)
Četrtek, 29. avgust, ob 20. uri, 
Vovkov vrt, Kranj

Podpis pogodbe o sodelovanju pri evropskem projektu 
CerDee: Wilhelm Siemen, direktor vodilnega partnerja 
Porzellanikon, Barbara Ravnik, direktorica Narodnega 
muzeja Slovenije in mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj.
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Mateja Rant

Kranj – Splošno maturo je 
letos v spomladanskem 
roku na 83 šolah po Sloveni-
ji opravljalo 6183 kandida-
tov, od tega jo je dobrih 95 
odstotkov uspešno opravilo. 
Maturantov, ki so prejeli 
spričevala s pohvalo, kar po-
meni, da so na splošni ma-
turi dosegli od trideset do 34 
točk, je bilo 236. Najvišji 
možni splošni uspeh je letos 
doseglo osem kandidatov, 
med njimi Jan Krajnik z Gi-
mnazije Kranj.
Poleg Jana Krajnika z vsemi 
možnimi točkami je trideset 
in več točk doseglo še šest 
maturantov Gimnazije 
Kranj. Blaž Erzar in Gašper 
Lotrič sta zbrala 32 točk, Taja 
Basaj eno manj, Jaka Knific, 
Luka Štibelj in Rok Filipovič 
pa se lahko pohvalijo s tride-
setimi točkami pri splošni 
maturi. Vseh kandidatov, ki 
so na Gimnaziji Kranj opra-
vljali maturo v spomladan-
skem roku, je bilo letos 263. 
Poleg 172 rednih dijakov jih 
je dvajset opravljalo maturi-
tetni tečaj, od tega osem od-
raslih, štirideset jih je opra-
vljalo peti predmet na matu-
ri, 23 pa je bilo še lanskih 
rednih dijakov in zunanjih. 

"Med letošnjimi četrtošolci 
le trije niso uspešno zaključi-
li četrtega letnika, kar govori 
o velikem zaupanju naših 
profesorjev," je pojasnil rav-
natelj Franc Rozman in do-
dal, da je bilo to zaupanje 
upravičeno, saj je tako k ma-
turi pristopilo 172 dijakov in 
vsi so jo uspešno opravili. V 
povprečju so dosegli 20,9 
točke, medtem ko je bilo 
povprečje v Sloveniji 20,17 
točke, je ponosen Franc Roz-
man. Največje število točk 
pri matematiki na višji ravni, 
to je 99 točk, so v Sloveniji 
dosegli trije dijaki, med nji-
mi Blaž Erzar z Gimnazije 
Kranj.

"Diamantni" Jan Krajnik je 
priznal, da je potihem sicer 
pričakoval, da bo med zlati-
mi maturanti, saj je imel do-
ber občutek pri vseh pred-
metih. "Tega, da bi bil dia-
mantni maturant, pa po 
mojem resnično nihče ne 
more pričakovati, saj se lah-
ko zelo hitro zgodi, da izgu-
biš kakšno točko." Najbolj 
mu je bilo všeč pisanje eseja 
pri slovenščini, saj tudi sicer 
rad piše, sodeloval je tudi na 
tekmovanjih za Cankarjevo 
priznanje, na katerih je 
osvojil tri zlata priznanja. Po 
maturi si je vzel čas pred-
vsem za počitek. "Bil sem že 
na morju, naspal sem se, 
končno sem si lahko vzel 
čas za stvari, ki jih rad poč-
nem – rad igram klavir in 
pojem, pišem pesmi ter 
igram tenis in kolesarim, na 
morju pa veliko plavam in 
se potapljam," je razkril Jan 
Krajnik, ki bo jeseni nadalje-
val študij na ljubljanski 
pravni fakulteti.

Osma generacija 
mednarodne mature
Na Gimnaziji Kranj se lahko 
pohvalijo tudi z devetimi 
zlatimi maturanti v osmi ge-
neraciji mednarodne matu-

re. Izpite mednarodne ma-
ture je sicer na treh sloven-
skih gimnazijah opravljalo 
skupaj 65 dijakov iz Sloveni-
je in 23 tujcev. Na Gimnaziji 
Kranj se je izpitov udeležilo 
22 dijakov, ki so v povprečju 
dosegli 38,09 točke, med-
tem ko je svetovno povpre-
čje na mednarodni maturi 
približno trideset točk, je 
ponosna koordinatorica 
mednarodne mature Nataša 
Kne. Povprečje po pretvorbi 
v slovenske maturitetne toč-
ke je 32,05 točke. V svetov-
nem merilu je maturo uspe-
šno opravilo približno 
osemdeset odstotkov dija-
kov, na Gimnaziji Kranj so 
jo uspešno opravili vsi kan-
didati. Z odliko je mednaro-
dno maturo na Gimnaziji 
Kranj opravilo devet dijakov: 
Tadej Rajgelj, Ana Koprivni-
kar, Nina Lenaršič, Špela 
Škof, Dan Dubokovič, Klara 
Gačnik, Katja Kranjec, Tin-
kara Krišelj in Sven Pádraig 
Ó Siochfhradha Prešern.

Trije zlati na Gimnaziji 
Franceta Prešerna
Z rezultati na letošnji splo-
šni maturi so zadovoljni 
tudi na Gimnaziji Franceta 

Prešerna, s katere prihajajo 
trije zlati maturantje. An-
drej Jočić je dosegel 32 točk, 
David Čadež 31 in Alex Ci-
sar 30. Po besedah ravnate-
ljice Mirjam Bizjak so se 
poleg obveznih treh pred-
metov izvrstno izkazali še 
pri fiziki, biologiji, informa-
tiki, nemščini, psihologiji 
in ekonomiji. Ob tem je po-
udarila, da na dijake vedno 
gledajo kot na osebe in se 
zato s številkami ne ukvar-
jajo pretirano. "Same števil-
ke, čeprav so dobre, nam 
sicer ne povejo veliko. Nič 
ne povejo recimo o tem, ka-
kšna je 'dodana vrednost' k 
uspehu teh dijakov glede na 
uspeh, ki so ga prinesli iz 
osnovne šole, ali o tem, s 
čim vse so se dijaki v času 
šolanja še ukvarjali – na pri-
mer s športom, kulturo ..." 
Iz teh številk po njenih be-
sedah tudi ni razvidno, ali 
so se morda izobraževali na 
daljavo, ali so bili med nji-
mi morda tudi dijaki tujci, 
ki jim slovenščina ni mater-
ni jezik in podobno. Zato 
pripravijo bolj vsebinske 
analize rezultatov, po posa-
meznih dijakih, tako da 
upoštevajo okoliščine in do-
gajanje skozi vsa štiri leta 

šolanja, morda tudi poseb-
ne potrebe dijaka, športne 
obveznosti, šolanje na da-
ljavo … "Šele na podlagi 
tega dobimo informacije, ki 
nam omogočajo, da v nasle-
dnjem šolskem letu kaj 
spremenimo in da se stalno 
izboljšujemo."
Splošno maturo je tako na 
Gimnaziji Franceta Prešer-
na opravljalo približno de-
vetdeset odstotkov dijakov 
četrtega letnika. Kot je poja-
snila Mirjam Bizjak, je na-
mreč velik delež njihovih 
dijakov tudi v programu 
splošne gimnazije športni-
kov, ki so se udeležili tudi 
olimpijskih iger in svetov-
nih prvenstev. "Odsotni so 
bili tudi po sedemsto in več 
ur, zato imajo šolsko leto 
podaljšano v avgust." Od di-
jakov, ki so se udeležili ma-
ture, jo je uspešno opravilo 
93 odstotkov, v povprečju pa 
so zbrali malce pod dvajset 
točk. "Zelo dobro so se odre-
zali na področju tujih jezi-
kov, psihologije in tudi nara-
voslovja, še posebno kemije 
in biologije," je razložila 
Mirjam Bizjak in dodala, da 
od obveznih predmetov pri 
maturi večini "najbolj ležita 
angleščina in slovenščina".

Uspešni kranjski maturantje
Drugi četrtek v juliju so na srednjih šolah podelili letošnja maturitetna spričevala. Na Gimnaziji Kranj je spričevala prejela že 119. generacija maturantov, 
maturitetnih spričeval se je razveselila tudi druga generacija maturantov Gimnazije Franceta Prešerna.

Zlati maturantje splošne in mednarodne mature Gimnazije Kranj / Foto: Tina Dokl

"Diamantni" Jan Krajnik 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so imeli letos tri zlate maturante, na fotografiji (v sredini) 
sta David Čadež in Alex Cisar. / Foto: arhiv šole
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Mateja Rant

Kranj – Pot do morja je letos 
v spremstvu vzgojiteljice in 
psihologinje Petre Vladimi-
rov uspelo premagati sed-
mim mladim, ki so jih spre-
mljali še Adrijana Reja in 
Ema Leben ter ravnatelj An-
drej Gregorač, ki je v kombi-
ju prevažal opremo, ki so jo 
potrebovali na poti. V šestih 

dneh so skupaj prehodili 171 
kilometrov, na koncu pa jih 
je po njihovih besedah čaka-
la največja nagrada – skok v 
morje in potrditev, da zmo-
rejo ter da so sposobni vztra-
jati in priti do cilja.
Ideja, kako bi otroci iz njiho-
vega zavoda lahko malce dru-
gače preživeli počitnice, se je 
pred petimi leti porodila Petri 
Vladimirov, ki je tudi ultrate-

kačica, in Andreju Gregoraču 
na podlagi njegove izkušnje z 
romanja v Španiji. Lani jim 
je prvič uspelo celotno pot 
prehoditi, medtem ko so v 
preteklih letih hojo kombini-
rali z vožnjo z avtomobilom. 
To, da sami sebi dokažejo, da 
zmorejo, je za mlade, ki so 
sicer pogosto odrinjeni in za 
marsikaj prikrajšani ter se 
mogoče težje znajdejo v vsak-

danjem življenju, pomemb-
na šola za življenje. Sami 
sebi dokažejo, da zmorejo, 
vročini in krvavim žuljem 
navkljub. Zato se jim nekate-
ri pridružijo vsako leto znova, 
tudi če so vmes že zapustili 
njihov zavod, veseli Petro 
Vladimirov. Prava rekorderka 
med pohodniki na morje je 
Irena Rojc, ki je letos pot pre-
hodila že četrtič.

Peš od Kranja do Pirana
V Vzgojnem zavodu Kranj so minuli teden izpeljali že peti Pohod Alpe-Adria, v okviru katerega so se 
tudi letos odpravili na morje – in to kar peš.

Mladi iz Vzgojnega zavoda Kranj so se že peto leto zapored 
peš podali do morja. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – V Gorenjskem 
muzeju nas v letošnjem 
poletju popeljejo daleč na 
jug zemeljske oble, saj na 
razstavi z naslovom Dekle iz 
ozadja domovine predstav-
ljajo zgodbo Ljudmile Belci-
jan, preprostega dekleta iz 
Predoselj, ki je na pragu 
druge svetovne vojne v slu-
žbi pri družini kneza Pavla 
Karađorđevića za vedno 
zapustila domovino in si 
novo življenje ustvarila v 
Južni Afriki. 
Zgodba se pravzaprav začne 
pri Ljudmilini nečakinji 
Zvonki Podboršek v Struže-
vem: "Teta Milka, kot smo 
jo klicali domači, ima v 
mojem srcu posebno mesto. 
Med nama se je stkala moč-
na vez, ki je ni prekinila niti 
več kot osem tisoč kilomet-
rov dolga zračna razdalja." 

Vsa leta sta ohranjali tesne 
stike prek pisem. Ljudmila 
je na vsakih sedem ali osem 
let pripotovala v domovino, 
štirikrat jo je Zvonka obiska-
la v Durbanu v Južni Afriki. 
Podborškova je po tetini 
smrti prejela njene dnevni-
ke, pisma, fotografije, nakit 
in druge osebne predmete, 
za katere je želela, da se 
ohranijo na primernem 
mestu. Zato jih je namenila 
Gorenjskemu muzeju.
Ljudmila Belcijan se je rodi-
la leta 1924 na Vinjah v 
Dolu pri Ljubljani, v Predos-
lje pa se je z družino preseli-
la v najeto hišo, ki stoji še 
danes, domačiji pa se je 
reklo pri Mlekarju – od tod 
so Ljudmilo klicali tudi za 
Mlekarjevo Milko. "Na pod-
lagi zvočnega zapisa sem 
razbrala, da je v Predosljah 
končala šest razredov osnov-
ne šole, ker je želela postati 

učiteljica ročnih del, je v 
Ljubljani obiskovala tudi 
šiviljski tečaj. Kot 15-letno 
dekle se je izpopolnjevala v 
šiviljski delavnici Macarol v 
Kranju," o Ljudmilinih mla-
dih letih pripoveduje avtori-
ca razstave Alenka Pipan. 
Ljudmila je dobila službo na 
Brdu, kjer je poletno rezi-
denco imela kraljeva druži-
na Karađorđević. Tja je 
pogosto prihajala družina 
kneza Pavla Karađorđevića 
po atentatu na kralja Alek-
sandra I. leta 1934 regenta 
Kraljevine Jugoslavije. "Lju-
dmila je opravljala dela 
sobarice, perice, likarice, 
šivilje in predvsem varuške 
Pavlove hčere princese Eli-
zabete," pove Pipanova. 

Potem ko je knez podpisal 
trojni pakt z Nemčijo in Ita-
lijo, je bil po državnem uda-
ru marca 1941 odstavljen z 
oblasti in se je moral umak-
niti iz države. Najprej je dru-
žina odšla v Atene, potem 
naprej v Kairo, Kartum ter 
Nairobi in Mombaso v Keni-
ji, nazadnje pa v Južno Afri-
ko. Z njegovo družino se je 
umaknila tudi Ljudmila. Po 
vojni so se Karađorđevićevi 
vrnili v Evropo, Ljudmila pa 
je ostala v Južni Afriki, kjer 
si je ustvarila družino. Bila 
je poročena dvakrat, drugič 
s priimkom Lange več kot 
petdeset let.
Osnova za razstavo je bilo v 
muzej pridobljeno gradivo, 
ki obsega dnevnike Ljudmi-

le Belcijan iz let 1941–1943, 
spominski knjigi, zvočni 
posnetek na diktafonu, šte-
vilna pisma, razglednice, 
fotografije in več osebnih 
predmetov. Najbolj zanimi-
vi so zagotovo njeni dnevni-
ki. "Ti so mi ob branju pos-
topoma razkrivali, za kak-
šno zgodbo gre. V zapisih v 
času vojne je pogosto izraža-
la domotožje in željo po 
domačih krajih. Pomembna 
pa je bila tudi koresponden-
ca s kneginjo, prijatelji in 
sorodniki. V gradivu je bilo 
med drugim na voljo 140 
pisem in 250 fotografij, 
fond pa smo nedavno še 
dopolnili. Sama sem šla tudi 
na teren v Predoslje, kjer 
sem evidentirala še nekaj 

fotografij in pisnih virov 
domačinov."
Ljudmila Belcijan je imela 
sina Johannesa Tiensa - Tin-
čka iz prvega zakona, ki zdaj 
živi na Irskem v domovini 
svoje žene, v Južni Afriki še 
živi najmlajša hči Alexan-
dra, medtem ko srednja hči 
Mijda živi na Novi Zelandiji. 
V Gorenjskem muzeju so k 
sodelovanju povabili tudi 
Etnografski muzej Sloveni-
je, kjer načrtno dokumenti-
rajo slovenske stike z Afri-
ko, in kustosa s tega podro-
čja dr. Marka Freliha, ki je 
med drugim predstavil slo-
venskega misijonarja v Afri-
ki dr. Ignacija Knobleharja, 
katerega dvestoto obletnico 
rojstva beležimo letos.

Zgodba o Mlekarjevi Milki 
Več kot osem tisoč kilometrov daleč nas popelje življenjska zgodba Ljudmile Belcijan (1924–2016) iz Predoselj, ki je na ogled v Stebriščni dvorani Mestne 
hiše na dokumentarni razstavi Dekle iz ozadja domovine.

Soavtorja razstave dr. Marko Frelih in Alenka Pipan s sliko 
Ljudmile Belcijan v mladih letih v ozadju / Foto: Tina Dokl

Ljudmilina nečakinja Zvonka Podboršek je Gorenjskemu 
muzeju podarila tetino zapuščino. / Foto: Tina Dokl

Dnevnike je pisala od februarja 1941 do avgusta 1943.

Igor Kavčič

Kranj – Fraktali so matema-
tični objekti z neskončno 
mnogo podrobnostmi, ki jih 
opazimo tudi, če jih poveča-
mo poljubno mnogokrat. 
Poleg tega so samopodobni; 
to pomeni, da v njihovi not-
ranjosti najdemo njihove 
kopije. To je spletna razlaga, 
ko želimo izvedeti, kaj frak-
tali sploh so. Torej gre za 
matematični pojem. Da je z 
njimi mogoče početi še kaj 
manj eksaktnega, a ravno 
tako izjemno natančnega, 
dokazuje slikar in grafik 
Nejč Slapar, ki je fraktale 
pretvoril v likovni jezik, toč-
neje zapisano – v svojo 
avtorsko likovno govorico.
"Gre za mojo lastno študijo 
fraktalov, katerih detajle pri-
čaram s črto, mojo zvesto 
spremljevalko pri likovnem 
ustvarjanju. Črte se križajo 
pod posebnimi koti in tako 
pri gledalcu ustvarjajo dolo-
čene vizualne učinke. Krivu-
lje rišem s pomočjo krivulj-

nikov, ki sem jih sam razvil. 
Največkrat pri tem uporab-
ljam črni tuš, v nadgradnji 
pa tudi barve," pripoveduje 
Nejč Slapar. V zadnjih dveh 
letih je izdelal več kot devet-
sto takih risb manjšega for-
mata, izmed katerih jih je 16 
izbral za tokratno enkratno 
večerno razstavo v Galeriji 
Planika, ki jo vodi fotograf 
Boštjan Gunčar. 
Da je manjši format hkrati 
primeren kot študija, meni 
Slapar, ki ima v načrtu tudi, 
lahko bi rekli črtne fraktale 
večjega obsega. "Tu v Planiki 
razstavljam prvič in ideja 
enkratne predstavitve, na 
katero pridejo redni obisko-
valci galerije in še kdo, se mi 
zdi zanimiva. Tokrat ste si 
lahko ogledali risbe, ki so 
neponovljive. Tudi sam ne bi 
mogel narisati dveh enakih," 
pove Nejč Slapar. Z nekaj 
besedami je njegovo razsta-
vo pred prisotnimi pospre-
mil tudi umetnostni zgodo-
vinar ddr. Damir Globočnik, 
ki Slaparjevo delo zelo dobro 

pozna in ga kot avtorja moj-
stra geometrije prepoznava 
za zelo unikatnega tudi v šir-
šem slovenskem prostoru. 
Boštjan Gunčar v z reflek-
torjem opremljenem razsta-
višču na stopnišču nekdanje 
tovarne Planika, kjer ima 
tudi svoj fotografski atelje, 
pripravlja razstave že nekaj 
zadnjih let. "Nejčeva razsta-
va je po fotografu Silvu 

Zalarju druga letos, do kon-
ca leta jih bom pripravil še 
nekaj, bodisi slikarskih ali 
fotografskih," pove Gunčar 
in doda, da je bila letošnja 
osrednja razstava v njegovi 
organizaciji tista na predve-
čer slovenskega kulturnega 
praznika v Galeriji Jugovic v 
Bitnjah, na kateri je svoja 
dela predstavilo kar dvajset 
slikarjev.

Planika Nejčevih Fraktalov
V Galeriji Planika je bila v enkraten ogled postavljena razstava risb Nejča Slaparja Fraktali.

Akterja julijske enkratne postavitve v Galeriji Planika: avtor 
del Nejč Slapar in organizator razstave Boštjan Gunčar
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FESTIVAL PARADIZ 2019 - SOBOTA, 24. AVGUST

POSEBEN GOST:

LADO
BIZOVICAR

ROMANA 
KRAJNCAN

NUSKA 
DRASCEK

VELIKI KONCERT BIG BAND RTV SLOVENIJA

OD 18.30H: KUHNA NA PROSTEM, PESTRO ULIČNO 
DOGAJANJE IN GODALKANJE S SLOVENIAN FIDDLE GANG

OB 20.30 URI:

DIRIGENT LOJZE KRAJNČAN

VSTOPNINE NI

STARO MESTNO JEDRO  
– NA PLACU
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Igor Kavčič

Kranj – Mesec dni je vstop v 
mesto čez most s strani Pla-
nine drugačen, kot je bil do-
slej, saj našo pozornost od-
slej pritegne podoba na ste-
ni hiše na Poštni ulici 3a. 
Gre za veliki stenski kolaž, 
ki ga je španska umetnica 
Susana Blasco ustvarila v 
okviru letošnjega Festivala 
sodobnega kolaža Kaos. 
"Ideja o poslikavi stene je 
stara že dve, tri leta," je po-
vedal lastnik hiše in v sose-
dnjem hotelu Evropa tudi 
slaščičarne Gazi Pajaziti: 
"Hiša je že stara in jo v pri-
hodnje nameravamo podre-
ti. Ampak dotlej smo jo žele-
li na neki način polepšati s 
strani, ki gleda na Poštno 
ulico. Zato smo z veseljem 
sprejeli pobudo za ta kolaž. 
Podoba, ki jo je ustvarila 

španska umetnica, je čudo-
vita in res nekaj posebnega."
Stavba se je držala že dolgo 
porušene hiše, kjer je nekoč 
živel režiser France Štiglic, 
katerega stoto obletnico roj-
stva beležimo letos. Ker je v 
treh njegovih filmih Balada 
o trobenti in oblaku, Pra-
znovanje pomladi in Tistega 
lepega dne igrala še ena Kra-
njčanka Angelca Hlebce, je 
bila želja organizatorjev, da 
prav njen lik krasi omenje-
no steno.
Vodja festivala Maruša Šti-
belj je v goste povabila gra-
fično oblikovalko, ilustra-
torko in kolažistko Susano 
Blasco. Živela je v različnih 
mestih po svetu, ustalila pa 
se je v domovini Španiji v 
mestu Bilbao, kjer si je ure-
dila studio in domovanje. 
Pri svojem delu vedno pou-
darja koncept, vsako njeno 

delo je neke vrste izgovor za 
eksperimentiranje, meša-
nje in ustvarjanje novega. 
Tudi tokratni veliki stenski 
kolaž, pet jih je že ustvarila 
v domovini, tokrat prvič na 
tujem, je bil nekoliko dru-
gačen od prejšnjih. "Pri zi-
dnih kolažih običajno upo-
rabljam samo papir in lepi-
lo, tokrat pa sem morala iz-
brati bolj vzdržljive materi-
ale, ki bodo imeli daljšo 
trajnost," pripoveduje Susa-
na Blasco in dodaja: "tako 
sem uporabila tako imeno-
vani 'TNZT-tekstil', neke 
vrste papir iz tekstilnih vla-
ken. Zraven sodi še poseb-
no lepilo oziroma gel, s ka-
terim sem koščke lepila na 
steno. Material je vodood-
poren, zato menim, da lah-
ko zdrži več let oziroma to-
liko časa, kolikor ne bodo 
hiše podrli." 

V zadnjih letih ste že ustva-
rili nekaj tovrstnih velikih 
stenskih kolažev, kako ste se 
lotili podobe Angelce Hleb-
ce, ki je bila za vas najbrž 
povsem neznana ženska, 
smo še povprašali umetni-
co. "O Angelci nisem vedela 
ničesar. Ko se lotevam takih 
velikih del, se vedno pozani-
mam o prostoru, kjer bo sli-
ka, o mestu in ljudeh, ki tam 
živijo. Hočem ostati zvesta 
temi in jo pravilno predsta-
viti, lahko bi rekla, čim bolj 
približati duhu mesta, v ka-
terem bo ta podoba." Tako je 

pridobila nekaj pomembnih 
informacij o igralki in o Kra-
nju, organizatorji festivala 
pa so ji poslali tudi več igral-
kinih fotografij. "Zadnje 
čase delam predvsem por-
trete oziroma motive z žen-
skami in moram reči, da 
sem dobila res čudovite fo-
tografije te igralke. Vse so 
bile res lepe, odločila sem se 
za eno in jo uporabila za ta 
kolaž," je bila Blascova is-
kreno navdušena nad podo-
bo Angelce Hlebce. Kot je še 
dodala, se tudi veliko ukvar-
ja z grafičnim oblikovanjem 

in ilustracijo. "Mogoče se 
bom morala enkrat odločiti, 
čemu bom dala prednost, 
ker sodelujem v več različ-
nih projektih. A vem, da bo 
težko, ker vem, da uživam v 
vsem, kar je kreativno." Te-
den, ki ga je preživela v Kra-
nju, je bil zelo delaven, zato 
težko govori o širši izkušnji 
mesta, vtise pa je strnila v 
razmišljanju, da gre za lepo 
majhno mesto, kjer so ljudje 
prijazni in odprti do tujcev. 
Iz Kranja v Bilbao bo nedvo-
mno odnesla pozitivno izku-
šnjo.

Čudovita podoba 
Angelce Hlebce 
Na steni hiše na Poštni ulici je na ogled velik zidni kolaž s podobo igralke 
Angelce Hlebce, ki ga je v okviru drugega Festivala sodobnega kolaža Kaos 
ustvarila gostujoča španska umetnica Susana Blasco. 

Španska umetnica Susana Blasco pred stenskim kolažem, ki krasi zid na steni hiše na 
Poštni ulici 3a, je bila navdušena nad lepoto Angelce Hlebce. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – Zdi se malo verje-
tno, da bi se kaj posebej dru-
žili trije znani Slovenci, v 
nekem obdobju tudi vsi Kra-
njčani, čeprav so bili dobrih 
13 let celo sodobniki. Najsta-
rejši France Prešeren je leta 
1814, ko se je rodil Janez 
Puhar, že obiskoval gimna-
zijo v Ljubljani, leta 1835, ko 
se je rodil Simon Jenko, pa 
je žaloval za umrlim prijate-
ljem Matijo Čopom, zaročila 
se je Julija, a ne z njim, sam 
pa je med drugim v delu 
imel Krst pri Savici. Janez 
Puhar, fant mnogih talen-
tov, pa se je takrat že šolal v 
semenišču za duhovnika. 

Če že ne po letih, se tudi za-
radi različnih življenjskih 
poti najbrž ne bi srečevali v 
isti družbi. A vendarle jih 
povezujeta dve stični točki: 
vsi so pesnili in vsi so k svo-
jemu zadnjemu počitku le-
gli na istem starem kranj-
skem pokopališču, danes 
kulturnem spomeniku Pre-
šernovem gaju.
To je tudi zgodba, ki jo z 
vsakoletnimi kulturnimi do-
godki sredi julija na temo 
treh pomembnih Slovencev 
gradi Petra Puhar. "Tokrat 
smo dogodek drugič pripra-
vili v Prešernovem gaju, 
zato tudi naslov Če bi se sre-
čali gajevci. Projekt je po-
klon pesnikom, ki so v 19. 

stoletju s svojim genijem 
zaznamovali slovensko kul-
turo in s tem pustili neizbri-
sno sled tudi mestu Kranj. 
France Prešeren, Simon 
Jenko in Janez Puhar se v 
resnici niso družili, a pripa-
dajo istemu obdobju ustvar-
jalnega vrenja v Evropi," po-
udarja Puharjeva. "Zato jih 
združujemo s temo, ki jim 
je skupna – s poezijo." Letos 
sicer beležimo 150. obletni-
co smrti Simona Jenka, 205. 
obletnico rojstva in 155. 
obletnico smrti Janeza Pu-
harja in 170. obletnico smrti 
Franceta Prešerna.
Minulo soboto je bil tako 
Prešernov gaj za kakšno uro 
v znamenju poezije. Če smo 

lani poslušali akustično 
glasbeno skupino, smo letos 
prisluhnili Šenturškemu ok-
tetu. Izvedli so zborovske 
priredbe Puharjeve, Prešer-
nove in Jenkove poezije, 
vmes pa je pesniška muza v 
kostumu iz tistega časa pre-
birala njihovo hrepenenjsko 
poezijo.
Tako smo slišali nekaj zani-
mivih pevskih izvedb ome-
njenih avtorjev, kot sta Pre-
šernovi Pod oknom pa neko-
liko drugačna Zdravljica s 
solom Branka Jagodica, in 
tudi Jenkovo Vabilo ter nekaj 
Puharjevih, kot so Poziv Go-
rencam, Otožnica in Lovska, 
ki je zagotovo ena najbolj du-
hovitih pesmih na dano 
temo. Niso manjkale tudi 
prepoznavne pesmi, kot je 
ljudska Nocoj pa, oh, nocoj in 
Slovenec sem, ki jo je uglas-
bil Gustav Ipavec, ter Triglav 
Jakoba Aljaža. Nekaj pesmi 
ubranega Šenturškega okteta 
je s harmoniko zvočno ople-
menitil tudi njihov sopevec 
Dejan Maleš.
Prijeten večer v Prešerno-
vem gaju je potrdil, kar je 
Simon Jenko predvidel v 
Moji pesmi, ki jo je pesni-
ška muza Petra Puhar pre-
brala zadnjo: Moja pesem 
bo nosila / tvojo hvalo kri-
žem svet, / 'z ust mladen-
čev se galsila / bo še v času 
poznih let.

Ko se srečajo gajevci
Pravzaprav se Prešeren, Jenko in Puhar niso nikoli srečali razen na dogodku Če bi se srečali gajevci.

Letos so skupaj s pesniško muzo Petro Puhar tri pesnike – Prešerna, Jenka in Puharja – k 
srečanju spodbudili pevci Šenturškega okteta. / Foto: Primož Pičulin

Mavčiče – Jutri, v soboto, 27. julija, ob 20. uri bo v gasilskem 
domu v Mavčičah kulturna prireditev s predstavitvijo knjige 
o vasi Praše z naslovom V zavetju sv. Marije Magdalene in 
podnaslovom Življenje vasi Praše pri Kranju. Knjigo, ki pred-
stavlja življenje te vasi na desnem bregu Save, je napisala 
Marjeta Žebovec v sodelovanju z Martino Eržen.

Predstavitev knjige o Prašah
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Dvanajsturni sloven-
ski tek je doslej dvakrat 
potekal v okolici Trboj, v 
letošnjem letu pa so ga orga-
nizatorji na čelu s Kleme-
nom Boštarjem preselili v 
središče Kranja. Zanj so se 
prijavili tekmovalke in tek-
movalci iz desetih držav, 
največ pa je bilo seveda Slo-
vencev, tudi domačinov iz 
Kranja in okolice. 
Tako se je na startu v sredi-
šču Kranja na sončno prvo 
julijsko nedeljo natanko ob 
7. uri zjutraj 43 tekačev in 
devet tekačic podalo na tek, 
ki je potekal na krožni progi 
po starem Kranju. Ob 13. uri 
se jim je pridružilo še 27 
tekačev in osem tekačic, ki 
so se odločili, da bodo tekli 
šest ur, saj se je za vse sku-
paj tekmovanje v središču 
Kranja zaključilo natanko 
ob 19. uri. Najboljši so bili 
tisti, ki so v tem času prete-
kli največ 1,293 kilometra 
dolgih krogov. 
V moški konkurenci je bil 
najboljši Uroš Srnec, ki je v 
12 urah pretekel kar 106 
krogov oziroma 137,352 kilo-
metra. "Malo je bilo sicer 
vroče, po popoldanski nevi-
hti pa se je toliko ohladilo, 
da ni bilo težko zdržati do 
konca," je v cilju povedal 

33-letnik iz Logatca Uroš 
Srnec, ki sta ga na zmago-
valnem odru, ki so ga po 
teku pripravili v gostilni Sta-
ri Mayr, spremljala Mirko 
Bogataj Miklič, ki je pretekel 
99 krogov, in Hrvat Marin 
Mandekić, ki je pretekel 98 
krogov. 
Res izjemen rezultat, ki je 
hkrati pomenil tudi slovenski 
rekord, je uspel trenutno naj-
boljši slovenski ultramara-
tonki Nataši Robnik, saj je s 
pretečenimi 105 krogi in 
136,91 kilometra osvojila 
absolutno drugo mesto in je 
bila prva v ženski konkuren-
ci. "Proga mi je bila zelo všeč, 
organizacija je bila vrhun-
ska," je povedala simpatična 
Nataša Robnik, ki je sicer 
pogrešala več konkurence 
deklet, zlasti domačinko 
Nežo Mravlje, ki pa je trenut-
no poškodovana. Tako se ji je 
še najbolj približala Hrvatica 
Ingrid Nikolešić, ki je prete-
kla 91 krogov, tretje mesto pa 
je osvojila Maja Rigač iz Bri-
tofa pri Kranju, ki je pretekla 
78 krogov, kar je pomenilo 
nekaj več kot 101 kilometer. 
"Pretekla sem že dva stokilo-
metrska teka, prvič pa sem 
na 12-urnem teku. Prireditev 
je bila odlična, zelo všeč mi je 
bilo tudi, ker je bila organizi-
rana masaža," je povedala 
Maja Rigač.

Sicer pa so številni navijači 
ob progi ves dan spremljali 
in spodbujali tekmovalke in 
tekmovalce. Nekateri so 
odnehali po nekaj urah, 
nekateri so vztrajali cel dan, 
nekateri pa so se odločili in 
startali ob 13. uri ter tekli 
šest ur. Med tekmovalci, ki 
so tekli šest ur, je kar 59 
krogov pretekel Žiga Kopri-
vnik iz Sebenj pri Tržiču. 
"Vesel sem, da so tek pre-
stavili iz Trboj v Kranj in ga 

tudi tako približali gledal-
cem. Vse je bilo super, z 
Marušo pa sva zadovoljna, 
da sva zmagala," je povedal 
Žiga Koprivec, ki je slavil 
pred Poljakom Janckom 
Bedkowskim, ki je pretek 
56 krogov in Miho Jeričem 
iz Tatinca, ki je pretekel 52 
krogov. V ženski konkuren-
ci je bila najboljša Žigova 
partnerka Maruša Turk, ki 
je zmagala s pretečenimi 
petdesetimi krogi. Drugo 

mesto je osvojila Berny 
Čeplak Poznič, tretje pa 
Marina Tušek.
"S prireditvijo smo zelo 
zadovoljni. Dobili smo veli-
ko pohvala tako domačih 
tekmovalcev kot tujcev. 
Organizacija je bila za nas 
kar velik zalogaj, vendar 
sem, glede na fenomenalne 
odzive prepričan, da bo pri-
reditev znova tudi naslednje 
leto," je povedal glavni orga-
nizator Klemen Boštar in 

dodal, da so jim hrvaški 
organizatorji lanskega sve-
tovnega prvenstva v stokilo-
metrskem teku predlagali, 
da se lotijo organizacije sve-
tovnega prvenstva v teku na 
24 ur. "Če bomo dobili 
sponzorje, če bo imela inte-
res tudi kranjska občina, 
smo pripravljeni zagrabiti 
za delo in morda se v Kranju 
obeta nov res velik ultrama-
ratonski dogodek," je tudi 
povedal Boštar.

Vso nedeljo so tekli po Kranju
Prvo julijsko nedeljo je v središču starega Kranja potekal dvanajsturni slovenski tek, ki je navdušil udeležence in tudi navijače, ki so jih spodbujali ob progi.

Naša najboljša ultramaratonska tekačica Nataša Robnik je 
v Kranju postavila rekordni čas.

Prireditve so se udeležili tudi domači tekači, več kot sto 
kilometrov pa je pretekel Primož Zupan iz Besnice.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranj je prvi konec 
tedna v juliju že enajstič 
zapored gostil uvod v novo 
sezono smučarskih skakal-
cev. Na petkovi tekmi celin-
skega pokala je nastopilo tudi 
dvanajst slovenskih smučar-
skih skakalcev, do točk pa se 
jih je prebilo kar enajst. 
Ernest Prišlič je bil namreč 
diskvalificiran. Po prvi seriji, 
kjer je prevladoval močan 
veter v hrbet, je vodil Japonec 
Keiči Sato s 108 metri. Le 
malo je zaostajal Jevgenij Kli-
mov s 105 metri, tretji je bil 
Nemec Pius Paschke s 107 
metri. Od Slovencev je bil 
najboljši Rok Justin, ki se je s 
105 metri uvrstil na peto 
mesto. V finalni seriji je odli-
čno skočil Peter Prevc, ki je 
pristal pri 106 metrih. Še 
boljši je bil Timi Zajc, ki je s 
107 metri na koncu stal na 
najvišji stopnički zmagoval-
nega odra. Ob njem je bil 
Rus Klimov, tretji pa je bil 
Nemec Paschke. Peter Prevc 
je na koncu osvojil peto mes-
to, med deseterico pa so od 

naših končali še Žiga Jelar na 
osmem, Rok Justin na devet-
em in Tilen Bartol na deset-
em mestu. 
Po finalni seriji je tekmoval-
no kariero zaključil prvi slo-
venski mladinski svetovni 
prvak, član domačega SK 
Triglav Nejc Dežman. Sko-
čil je ob zvokih motorja, v 
ciljnem izteku pa ga je pri-
čakala množica najbližjih. 
Dobil je veliko čestitk in tudi 
kar nekaj daril. "Motor sem 
slišal že, ko sem bil na ram-
pi. Danes sem bil bolj nervo-
zen kot za katerokoli tekmo 
v karieri. Če gledamo po 
letih, imam do Kasaia še 
daleč, po drugi strani pa je 
za menoj kar bogata karie-
ra," je povedal 26-letni Kra-
njčan Nejc Dežman, sicer 
tudi navdušen motorist, in 
hkrati priznal, da je odloči-
tev o zaključku kariere pri 
njem zorela dolgo. "Tisti 
večer, ko sem se odločil, mi 
je bilo najtežje. Dobil sem 
solzne oči, ko sem povedal 
doma in na treningu. Potem 
pa je bilo do danes v redu," 
je povedal Dežman, ki se bo 

sedaj posvetil drugim špor-
tom in študiju strojništva.
Preostale skakalce je nato v 
soboto čakala še ena tekma. 
Zmagal je Rus Jevgenij Kli-
mov, ki je s finalnim sko-
kom, dolgim 116 metrov, za 
štiri desetinke točke ugnal 
Timija Zajca, tretji bi moral 

biti Tilen Bartol, a je bil v 
finalu diskvalificiran. Od 
naših sta se v najboljšo 
deseterico uvrstila še Peter 
Prevc, ki se je z odličnim 
drugim skokom, dolgim 115 
metrov, uvrstil na sedmo 
mesto, in Anže Lanišek, ki 
je bil deseti.

Slovo na domači skakalnici
Prvi julijski konec tedna je skakalnica pod Šmarjetno goro tradicionalno gostila uvodni tekmi poletne 
sezone smučarskih skakalcev, ki so se pomerili za točke celinskega pokala. Na domači skakalnici je 
tekmovalno kariero zaključil Nejc Dežman.

Nejc Dežman in predsednik SK Triglav Sašo Komovec 
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Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji konec tedna 
se je začela nova domača se-
zona za nogometne prvoli-
gaše. Nogometaši kranjske-
ga Triglava so najprej poto-
vali v goste k aktualnim pr-
vakom, ekipi Maribora. V 
Ljudskem vrtu so pripravili 
največje presenečenje prve-
ga kroga, saj so bili boljši od 
gostiteljev ter zmagali z 1 : 2. 
Za prva zadetka sezone sta 
poskrbela David Tijanić in 
Egzon Kryeziu.
"Morda so Mariborčani pri-
čakovali, da se bomo branili 
z zaprto igro, mi pa smo šli 
v Ljudski vrt zato, da igra-
mo. Fantje so pokazali to, 
kar si želim. To pa je, da 
igrajo, da nasprotnike tudi 
nadigrajo, ne glede na to, ali 
je to Maribor, Olimpija ali 
kdo drug," je po tekmi pove-
dal izkušeni trener Triglava 
Dejan Dončić in dodal, da je 
sezona še dolga in da bodo 

prav gotovo na vrsti tudi po-
razi.
Prvega so nato Kranjčani 
doživeli že minuli petek pri 
Aluminiju v Kidričevem. 
Čeprav so prvi polčas dobili 
z 0 : 1, ko je Tilen Mlakar z 
lepim golom ugnal domače-
ga vratarja, so v drugem 

delu domačini izenačili in v 
sodnikovem podaljšku zma-
gali z 2 : 1. 
"Na novo sezono smo se za-
vzeto pripravljali, kar se je 
pokazalo že na prvi tekmi v 
Mariboru, kjer smo igrali 
res dobro in bili nagrajeni z 
zmago. Tudi v Kidričevem 

nam je šlo dobro, na koncu 
pa je očitno zmanjkalo ne-
kaj koncentracije. Iz napak 
se učimo in prepričan sem, 
da bomo doma na prvi tek-
mi sezone zbrali vse moči in 
si priborili novo zmago," je 
pred prvo domačo tekmo se-
zone povedal Kristjan Arh 
Česen, ki si tako kot vsa eki-
pa, želi glasne podpore s tri-
bun. "Zavedamo se, da je 
obisk navijačev odvisen od 
naše igre, zato bomo poka-
zali vse, kar znamo. Gotovo 
pa je lažje igrati s podporo 
navijačev," je še dodal 22-le-
tni Arh Česen.
Triglav je s tremi točkami 
trenutno na četrtem mestu 
prvenstvene lestvice, po ju-
trišnji tekmi z Rudarjem, ki 
se bo začela ob 17.30, pa 
bodo Kranjčani v četrtem 
krogu gostovali pri Olimpiji, 
10. avgusta bodo gostili 
Muro, nato bodo gostovali v 
Sežani ter 24. avgusta doma 
igrali s Celjem.

Jutri prvič doma
Nogometaši Triglava so novo prvoligaško sezono začeli z zmago v Mariboru in porazom v 
Kidričevem, jutri pa jih čaka prva tekma pred domačimi navijači, ko se bodo pomerili z ekipo 
velenjskega Rudarja. 

Kranjčan Kristjan Arh Česen se veseli prve tekme pred 
domačimi navijači. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Športna zveza Kranj 
v sodelovanju z Mestno obči-
no Kranj, Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj ter Za-
vodom za šport Kranj tudi 
letos pripravlja Festival špor-
ta. Prireditev, ki bo potekala 
med 9. in 14. septembrom, 
je namenjena otrokom, mla-
dini in njihovemu stiku s 

športom. "Želimo jih navdu-
šiti nad gibanjem in aktiv-
nim preživljanjem prostega 
časa ter jim s predstavitvijo 
različnih športnih panog 
kranjskih športnih društev in 
klubov prikazati, kako po-
membno se je športno udej-
stvovati, kako pomemben je 
šport pri doseganju zadanih 
ciljev in kako šport pozitivno 
vpliva pri uresničevanju že-

lja," pravijo organizatorji in 
dodajajo, da bo prireditev za-
nimiva tudi za druge, saj po-
leg mini olimpijade in dru-
gih dogodkov za otroke pri-
pravljajo meritve in testiranja 
za vse, ki želijo pridobiti in-
formacijo ne samo o svoji fi-
zični kondiciji, temveč tudi 
vsebnosti sladkorja in ma-
ščob v organizmu (atletski 
stadion Športni center 

Kranj). Prav tako pripravljajo 
predavanja za strokovne de-
lavce v športu, trenerje, vadi-
telje in vodilne v klubih in 
društvih (galerija Škrlovec). 
Tudi letos bo organizirana 
športna tržnica s predstavi-
tvijo klubov in društev, njiho-
vih dejavnosti, športne opre-
me in rekvizitov. Pripravljajo 
nastope plesnih skupin ter 
prikaz športnega plezanja.

Septembra znova Festival športa
Kranj – Plavalni klub Kranj bo naslednji konec tedna, od 1. do 
4. avgusta, organizator letnega odprtega združenega prven-
stva Slovenije v plavanju za kadete, mladince in člane. Tekmo-
vanje bo potekalo v kranjskem pokritem petdesetmetrskem 
olimpijskem bazenu. "Na prvenstvu pričakujemo okoli petsto 
domačih in tujih plavalcev, čeprav prijave za tekmovanje še 
niso zaključene," je v imenu organizatorjev povedala Petra 
Salihović Omejec in povabila tudi navijače. Predtekmovanja 
se bodo začenjala ob 9. uri, finali pa ob 17. uri. Tekmovanje 
bo namreč tudi priložnost za doseganje norm za nastop na 
največjih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah v Tokiu. 

Plavalci za naslove prvakov
oglas 83 x 143 Kranjske novice.indd   1 24/07/19   09:50
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NISSAN QASHQAI
NAJBOL J PRODAJAN  
CROSSOVER V EVROPI

Kombinirana poraba goriva: 5,3–7,5 l/100 km. Emisije CO2: 170–139 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d - Temp. Emisije NOx: 0,0181–0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004–0,00091g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01–0,86. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Vir JATO *Cena velja ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai 1.3 Visia z akcijo CashPlan preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja z Nissan Financiranjem in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo 
za 4. in 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Če želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai priznamo do 1.000 € bonusa (velja za 
vozilo Nissan Qashqai 1.6 dCi). Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega 
vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 6. 2019. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Ana Šubic

Kranj – Staro mestno jedro 
Kranja je bilo prvi julijski 
četrtek modno obarvano. 
Kranjski zavod za turizem in 
kulturo je tudi letos pripravil 
modno revijo – s ciljem opo-
zoriti na pestrost poletne 
modne ponudbe za različne 
generacije in priložnosti, ki 
jo premore Kranj. Lepa 
dekleta in postavna mladeni-
ča so se po modni pisti pri 
vodnjaku sprehajali v oblači-
lih, obutvi ter z modnimi 
dodatki oblikovalcev in 
ponudnikov iz mestnega 
jedra. Tudi koordinatorka 
revije Tania Mendillo je pou-

darila, da želijo ljudi spodbu-
diti k obisku mesta ter trgo-
vin z zanimivo in pestro 
ponudbo, v kateri so tudi 
zelo lepi modni kosi. Poleg 
tega ima nakupovanje v mes-
tu poseben čar, je pristavila.
Obiskovalcem so ponudbo 
predstavile trgovin Dover, 
Skrinjica, Venus, E-stilo, 
Promenada in Kalma's. 
Videli so lahkotna poletna 
oblačila modnih barv in 
razigranih vzorcev, italijan-
sko modo, ki se poigrava s 
kontrasti, oblačila s pridi-
hom Španije, zanimive 
športno-elegantne kombina-
cije, nežne, romantične kre-
acije pa tudi bolj zapeljive, 

drzne … Manekenke in 
manekena so se v po modni 
stezi sprehodili tudi v kopal-
kah, pižamah in spodnjem 
perilu ter v unikatnih pred-
pasnikih iz šiviljske delavni-
ce Fundacije Vincenca 
Drakslerja. Sodelovali so 
tudi štirje modni oblikoval-
ci. V poletnih kreacijah Alje 
Starc so se odražale lahkot-
nost, preprostost in subtil-
nost v barvah in krojih. Lea 
Behek je utrdila sloves obli-
kovalke oblačil za drzne 
ženske, v zadnjem izhodu 
pa je presenetila z večerno 
obleko. Oblikovalski dvojec 
D'n'A, ki ga sestavljata Daša 
Zupan in Aydin Huzejro-

vičć, je predstavil del zmago-
valne kolekcije z majskega 
Tedna mladih, ki je občins-
tvo popeljala na jug Italije, 
pa tudi nekaj kosov iz nove 
kolekcije Črnina. Modni 
videz modelov je dopolnje-
val še nakit Tanje Drinovec.
Za ličenje in frizure je pos-
krbela Tania Mendillo. Da je 
pri dekletih dosegla živa-
hen, tropski videz, jim je v 
lase vpela dekoracije iz sve-
žih listov, ki jih je priskrbel 
cvetličar Matjaž Beguš. 
Revijo je povezoval že ome-
njeni Huzejrović, z glasbo jo 
je popestril Recycleman, s 
flamenkom pa plesalke sku-
pine CoraViento. 

Pokazali pestrost 
poletne mode
Na modni reviji pri vodnjaku so se tudi letos predstavili oblikovalci in ponudniki oblačil, obutve in 
modnih dodatkov iz starega mestnega jedra.

Modna revija je pritegnila veliko zanimanja. / Foto: Tina Dokl

Obiskovalcem so predstavili pestrost poletne modne 
ponudbe. / Foto: Tina Dokl

Svoje izdelke je predstavila tudi Fundacija Vincenca 
Drakslerja. / Foto: Tina Dokl

Ženska eleganca in moda za moške, ki si upajo več 

Za vroči odmerek flamenka so poskrbele plesalke skupine 
CoraViento. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Planinsko društvo 
Kranj je z blizu 1300 člani 
med največjimi v Sloveniji, 
prav tako pa ima dolgo in 
bogato zgodovino. Že konec 
19. stoletja so se namreč 
Kranjčani odločili ustanoviti 
podružnico Slovenskega 
planinskega društva (SPD), 
uradno pa jim je to uspelo 
12 julija leta 1899. Leta 1946 
se je podružnica SPD Kranj 
preoblikovala v Planinsko 
društvo Kranj in se včlanila 

v Planinsko zvezo Slovenije 
(PZS). 
Kranjski alpinisti so znani 
po številnih uspehih in pr-
venstvenih vzponih ter tudi 
po vzgoji mladih planincev 
in urejanju planinskih poti, 
njihov odsek markacistov pa 
je eden najbolj dejavnih v 
Sloveniji. Kranjski vodniški 
odsek velja za začetnika so-
dobnega planinskega vodni-
štva v Sloveniji, turnokole-
sarski odsek pa je bil usta-
novljen med prvimi v Slove-
niji. Člani planinskega dru-

štva so postavljali tudi pla-
ninske postojanke in zaveti-
šča, več desetletij pa je v 
okviru PD Kranj delovala 
tudi Gorska reševalna služ-
ba.
Bogato zgodovino svojega 
delovanja ob letošnjem jubi-
leju predstavljajo na razsta-
vi, ki so jo poimenovali Od 
Prešernove koče preko Eve-
resta za prihodnost kranj-
skega planinstva in si jo je 
do konca avgusta moč ogle-
dati v Mestni knjižnici 
Kranj. »Z razstavo želimo 
kronološko predstaviti naj-
pomembnejše mejnike v 
zgodovini PD Kranj. Poleg 
zgodovinskih fotografij so 
na ogled postavljeni tudi ne-
precenljivi predmeti, ki so 
jih člani PD Kranj upora-
bljali na svojih odpravah in 
pri planinskih aktivnostih,« 
je povedal predsednik PD 
Kranj Tine Marenče.
V njihovih planinskih posto-
jankah Ledine, Krvavec, Ka-
lišče in na sedežu društva v 
Bežkovi vili so na voljo po-
sebni žigi, katerih odtise je 
moč zbirati na evidenčnem 
kartončku, izdelanem pose-
bej ob 120. obletnici ustano-

vitve društva. Prav tako so v 
znak obletnice pred Bežko-
vo vilo izobesili zastave in 
postavili panoja.
Organizirali so nočni po-
hod na Jamnik, ob šestde-
setletnici planinske koče na 
Kališču pa bodo 3. avgusta 

organizirali pohod na Kali-
šče. Med 23. in 25. avgu-
stom pripravljajo sedmi 
Alpinistični tabor Nejca 
Zaplotnika. Pohod s slepi-
mi osebami na Triglav pri-
pravljajo 14. septembra, 12. 
oktobra pa bo organiziran 

planinski pohod na Krva-
vec. Osrednja prireditev ob 
120-letnici društva bo 28. 
novembra, praznovanje pa 
bodo sklenili s Plezalnimi 
dnevi Kranja, ki bodo pote-
kali od 29. novembra do 1. 
decembra.

Visok jubilej kranjskih planincev
Z razstavo v Mestni knjižnici Kranj ter izobešanjem zastave pred Bežkovo vilo se je začelo praznovanje stodvajsetletnice Planinskega društva Kranj.  
Do konca leta se obeta še vrsta prireditev.

V Mestni knjižnici Kranj je na ogled razstava z naslovom Od Prešernove koče preko 
Everesta za prihodnost kranjskega planinstva. / Foto: Tina Dokl

Predsednik Planinskega društva Kranj Tine Marenče
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Jamnik – Nočni pohod na 
Jamnik je organiziral Zavod 
za turizem in kulturo Kranj 
(ZTKK) v sodelovanju s Pla-
ninskim društvom Kranj 
(PDK) in Krajevno skupno-
stjo Podblica. Idejna vodja 
pohoda in glavna organiza-
torka Karmen Zupan iz 
ZTKK je pojasnila, da ideja 
izvira iz lanskoletnega prve-
ga organiziranega pohoda, 
ki je potekal podnevi. "Lju-
dje množično obiskujejo Ja-
mnik, saj je pravi raj za lju-
bitelje slikovitih razgledov 
in izziv za mojstre fotografi-
je. Videti ga ob polni luni je 

edinstvena izkušnja, zato 
želimo, da nočni pohod na 
Jamnik ob polni luni, ki je 
bil tokrat prvi, postane tradi-
cionalen," je dejala Zupano-
va, ki je bila z udeležbo več 
kot zadovoljna. Direktor 
ZTKK Tomaž Štefe je še po-
jasnil, da nočni pohod na-
meravajo formirati kot turi-
stični produkt za skupine 
turistov, ki bi se v spremstvu 
planinskega vodnika in foto-
grafa organizirano podajali 
na Jamnik.
Ko se je spustil mrak, se je z 
začetne točke pri okrepče-
valnici Na Razpokah v Ne-
miljah na nekaj manj kot tri 
kilometre dolgo pot na vrh 

Jamnika podalo sto šestde-
set pohodnikov, med njimi 
tudi Avstrijec in dve Rusinji. 
Pot je bila letos na novo 
markirana in urejena, za kar 
so poskrbeli člani Planin-
skega društva Kranj. Predse-
dnik društva Tine Marinče 
je povedal, da je bila pot evi-
dentirana in karakterizirana 
kot planinska dve leti nazaj, 
letošnji nočni pohod pa je 
lepo sovpadel z njihovim 
praznovanjem 120-letnice. 
Ob tej priložnosti so začeli 
tudi akcijo deljenja kartonč-
kov, na katerih je prostora 
za štiri žige. Pohodnike sta 
spremljala dva planinska vo-
dnika PDK Grega Eržen in 
Matjaž Sušnik, ki sta skrbe-
la za varnost.
Ob prihodu na končno po-
stajo pri cerkvi sv. Primoža 
sta pohodnike čakala topel 
obrok in krajši kulturni pro-
gram, kjer sta zbrane nago-
vorila še predsednik KS 
Podblica Andraž Potočnik, 
ki meni, da so lepote gorenj-
skega balkona prej kot okoli-
ški prebivalci opazili turisti 
s celega sveta, ki Jamnik ve-
dno bolj množično obisku-
jejo, ter župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec. 
"Pomembno je, da podpira-

mo tovrstne aktivnosti in 
pripomoremo k temu, da 
nočni pohod na Jamnik po-
stane tradicionalen, in verja-
mem, da bo čez nekaj let tu 
pravo romanje," je dejal Ra-
kovec in še izročil darilo ter 
čestital Planinskemu dru-
štvu Kranj za visok jubilej, 
turistični vodnik Edo Gru-
den pa je pohodnikom zau-
pal nekaj zgodovinskih po-
datkov in pomen Jamnika 
za kranjski turizem.

Prvi pohodnik, ki je prispel 
na cilj, je bil Sandi Novak, 
slepi maratonec, ki je dejal, 
da je pot lepo urejena, ne-
zahtevna in primerna za vsa-
kogar. Za vzpon sta skupaj s 
spremljevalcem Primožem 
Černilcem, načelnikom mla-
dinskega odseka PDK, potre-
bovala petdeset minut. Nekaj 
minut za njima je prispela 
skupina pohodnic, ena iz-
med njih, Zdenka Eržen iz 
Hrastja, je izrazila navduše-

nje nad čudovitim razgle-
dom in družabno noto poho-
da, le tempo ni bil prilagojen 
za počasnejše, je še dodala. 
Med pohodniki pa je bilo 
tudi veliko mladih. Bine in 
Zarja Gajšek sta se skupaj z 
očetom Boštjanom pohoda 
udeležila, ker sta želela videti 
polno luno z gorenjskega 
balkona in bila sta očarana. 
Edinstveno naravno kuliso 
pa sta kot mnogi drugi ujela 
v fotografski objektiv.

Prvi nočni pohod na Jamnik 
V soju polne lune je prvič potekal nočni pohod na Jamnik oziroma gorenjski balkon, kot mu pravijo. Pohod je bil prvi terenski dogodek Planinskega 
društva Kranj ob praznovanju stodvajsetletnice delovanja.

Prvega nočnega pohoda na Jamnik se je udeležilo sto šestdeset pohodnikov. 

Jamnik je pravi raj za ljubitelje slikovitih razgledov in izziv 
za mojstre fotografije. / Foto: Primož Pičulin
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Največji gorenjski poletni festival
To je zagotovo Kranfest s Kranjsko nočjo, saj se je v treh dneh na sedemnajstih različnih prizoriščih zvrstilo kar devetintrideset glasbenih, otroških, 
kulturnih, športnih, turističnih, kulinaričnih in drugih zabavnih dogodkov, na katerih je uživala množica obiskovalcev od blizu in daleč. 

Na Glavnem trgu je v soboto popoldne in zvečer potekal Praznik kranjske klobase. Svoje 
specialitete je dalo na pokušino sedem certificiranih proizvajalcev: Loške mesnine, Kmetija 
Hribar, Marko Dolenc, Košaki, Meso Kamnik, Celjske mesnine, Čadež in Panvita MIR, 
teknile pa so vsem ljubiteljem naše kulinarične posebnosti.

Glasbeni program je od četrtka do nedelje potekal na več prizoriščih. Na svoj račun so 
prišli tako otroci kot ljubitelji narodno-zabavne glasbe, džeza, ostalih zvrsti glasbe. Močan 
aplavz za nastop je požela energična Gorenjka Helena Blagne, ki se ji je na odru pridružil 
tudi kranjski župan Matjaž Rakovec.

V Odbojkarskem klubu Triglav Kranj so se letos na državno prvenstvo v odbojki na mivki 
še posebno dobro pripravili. Zaključni boji so potekali na naravnem amfiteatru parkirišča 
Stara Sava, ki se je izkazal za odlično izbiro. Tudi tekme so postregle z izredno odbojko in 
točkami, ki so dvigovale gledalce. 

Veliko zabave so si letos lahko privoščili najmlajši obiskovalci Kranfesta, saj so na vrtu 
gradu Khislstein potekale otroške vodne igre brez meja, prisluhnili so lahko pravljicam na 
dvorišču, se s škratom Krančkom zabavali na Pungertu, obiskali živžavove urice, lahko pa 
so obiskali tudi vedno privlačen zabaviščni park.

Vrata so v večernih urah odprle muzejske hiše v mestu, marsikatera trgovina je podaljšala 
svoj delovni čas, na ulicah pa je bila ponudba domače in umetnostne obrti ter različnih 
sejemskih izdelkov na voljo na številnih stojnicah. V festivalskem vzdušju in ponudbi je 
uživalo okoli 22 tisoč obiskovalcev.

Na letošnjem Kranfestu je bilo najti obilo zabave in poletne sprostitve za vse genercije, 
zagotovo pa je bilo v soboto zvečer največ obiskovalcev na koncertih na Slovenskem trgu. 
Zlasti ko so zapeli vedno poskočni Kingston in priljubljeni pevec Momćilo Bajagić - Bajaga 
z Instruktori. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


