
Čirče 

 

Cerkev sv. Ožbolta v Čirčah je leta 2007 dobila tri nove bronaste 

zvonove, nameščene na obstoječe jarme in konstrukcijo. V zvoniku 

se je nahajal tudi bronast zvon iz leta 1979 iste livarne Feralit Žalec. 

Tudi tu so se dela opravila temeljito, zato je bila nameščena nova 

nosilna konstrukcija za štiri zvonove, sanirane stene zvonika, nova 

oprema zvonov in novi mehkejši kemblji. Tudi tukaj mali zvon ton-

sko ni bil povsem skladen z ostalimi, zato smo ga malenkostno ton-

sko korigirali. S pomočjo pogona z mehkimi potegi so tako lahko 

zanihali vsi štirje zvonovi in zapeli v znanem napevu »Parsifal«. 

OHRANITEV DEDIŠČINE ZVONJENJA V MESTU KRANJ LAHKO 

PODPRETE Z DAROM: 

 

na župnijski račun SI56 3000 0000 6207 745, odprt pri Sberbank, 

 

v pušico pri nedeljski maši v cerkvi sv. Kancijana, 

 

v župnijskem uradu na Tavčarjevi 43. 

 

Naj bo zven prenovljenih kranjskih zvonov priprošnja za blagoslov vsem 

dobrotnikom in njihovim družinam. 
župnik Andrej 

OBNOVA ZVONOV IN ZVONJENJA 

v vseh cerkvah Župnije Kranj v letu 2019 
 

Rožnovenska cerkev 

 

Obnovitvena dela so se pričela v cerkvi Rožnovenske Matere Božje. 

V zvoniku so trije jekleni zvonovi in vliti po prvi svetovni vojni v 

livarni na Jesenicah in en bronast zvon livarne Šentvid nad Ljubljano. 

Nosilna in vezna oprema je bila močno poškodovana in ni bila pri-

merna niti za ročno zvonjenje. Hrastova nosilna konstrukcija je bila v 

dobrem stanju zato smo obnovili obstoječe hrastove jarme, zamenjali 

vezno opremo in vgradili nove osi z ležaji. Ohranili smo prvotne 

kovane kemblje in temeljito zaščitili jeklene zvonove. Nato smo 

namestili sistem zvonjenja z mehkim potegom, kar omogoča lepo 

ubrano zvonjenje kot je bilo nekoč, ko so zvonili ročno. 

 

 
 

 

 

 

Izdaja: Župnija Kranj, Tavčarjeva ulica 43, tel. 04/280 72 00. Odgovarja: dr. Andrej Naglič, žpk. Uradne ure: 

ponedeljek in petek 08.00 – 08.45, torek in četrtek 18.00 – 18.45 (17.00 – 17.45 od novembra do velike noči). 

Junija, julija in avgusta so uradne ure takoj po sv. mašah med tednom. Na dela proste dneve in zapovedane prazni-

ke ni uradnih ur. Internetna stran: zupnija-kranj.rkc.si. E-pošta: zupnija.kranj@rkc.si. 



Pungart 

 

Cerkev na Pungartu, posvečena trem zavetnikom, je imela v zvoniku 

en sam jeklen zvon in tudi pri tem je bilo potrebno obnoviti opremo in 

ležajni del ter ga zaščititi pred nadaljnjim rjavenjem. Konstrukcija je 

bila že pripravljena za tri zvonove, zato je župnija ugodno pridobila 

dva rabljena bronasta zvonova in smo jih v preteklem tednu dvignili v 

zvonik in tako bosta zapela skupaj z obstoječim jeklenim. Manjši zvon 

je bilo potrebno temeljito tonsko korigirati (skoraj za pol tona), da 

sedaj poje ubrano melodijo skupaj z novim srednjim zvonom livarne 

Zvonoglas Maribor in večjim jeklenim zvonom. Skupaj pojejo v nape-

vu Te Deum. Potrebno je bilo namestiti nov sistem zvonjenja, ki omo-

goča usklajeno in enotno zvonjenje vseh cerkva po župniji. V zvoniku 

je tudi les za nove podeste in stopnice za celotni stolp. 

 

 

Župnijska cerkev 

 

V mogočnem zvoniku župnijske cerkve je bilo kar šest zvonov, vendar 

na žalost kar štirih generacij oziroma livarjev. Največji zvon iz leta 

1812 (livarja Vincenca Samasse), drugi in četrti zvon Slovenske livar-

ne OMCO Feniks Žalec (iz leta 1998), tretji zvon iz leta 1925 (Strojne 

livarne Ljubljana), peti bronast zvon Ignaca Hilzerja iz Dunaja (iz leta 

1875), ki je bil namenjen samo pritrkavanju in šesti zvon, ki je jeklen 

in že vrsto let ni bil v uporabi. Ker ob nakupu novih dveh bronastih 

zvonov leta 1998 ni bilo kolavdatorske kontrole, je bil zvon kar precej 

tonsko neubran, zato je bilo po prvih demontažnih delih potrebno naj-

prej opraviti tonsko korekcijo. Strokovnjak za zvonove, nadškofijski 

kolavdator dr. Matjaž Ambrožič, je predlagal tonsko korekcijo drugega 

in tretjega zvona, četrti zvon pa je bilo potrebno zamenjati. V edini 

slovenski livarni zvonov OMCO Žalec oziroma nekdanji Ferelit Žalec 

so imeli primerni zvon, ki se ga je lahko z nekaj tonske korekcije lepo 

umestilo v melodijo. Oprema zvonov župnijske cerkve je bila večkrat 

predelana in tako so bili jarmi železni, kemblji pretežki in pretrdi, nad 

zvonovi so celo nihali betonski bloki.  

Močno je bila poškodovana in preperela nosilna konstrukcija. Potrebno 

je bilo pripraviti nova sidrišča in nanj namestiti nove nosilne tramove 

in glede na velikost zvonika je bilo potrebno pridobiti hrastove tramo-

ve zavidljivih dimenzij. Po namestitvi nove nosilne hrastove konstruk-

cije je bil celotni prostor pri zvonovih na novo ometan, saj je bil predv-

sem obokan strop zelo poškodovan. Vsi zvonovi so dobili nove lesene 

jarme, osi in vezno opremo. Predvsem pa je pomembno, da smo v zvo-

nove namestili mehko kovane kemblje primernih tež, kar omogoča 

mehkejše udarce. Tako je cerkev sv. Kancijana in tovarišev mučencev 

edina v Sloveniji, ki se ponaša s petimi zvonovi v vrsti. Jeklen zvon bo 

služil kot zvon navček. Ob vseh delih v tem zvoniku je potrebno spoš-

tovati stare mojstre in graditelje zvonika saj niso imeli vseh sodobnih 

pripomočkov pa so vendar obesili zvonove 35 metrov nad tlemi. Želja 

je tudi urediti zvonik za obiskovalce, saj se nad zvonovi bohoti prosto-

ren prostor z lepim razgledom. 

 

Huje 

 

Cerkev sv. Jožefa na Hujah je imela dva jeklena zvonova ter enega bro-

nastega. Jeklena zvonova sta bila relativno velika in imela sta pretežke 

in pretrde kemblje. Ob delih v župnijskem zvoniku je tako ostal en 

zvon livarne  OMCO Feniks Žalec. V relativno zelo kratkem času je 

bilo možno pridobiti še dva oziroma tri nove zvonove in tiha želja po 

zamenjavi zvonov tudi v zvoniku sv. Jožefa se je uresničila s pomočjo 

botrov in župnije. Tako imamo danes v zvoniku štiri zvonove. Prvotna 

želja, da bi stari bronasti zvon ostal še naprej v rabi, se je ob tonski 

korekciji izkazala za nerealno. Zvon je bil izdelek livarne Šentvid nad 

Ljubljano, ki je ulivala najbolj nekvalitetne zvonove po prvi svetovni 

vojni. Mali zvon se je zaradi skrite napake med obnovo poškodoval in 

ne bo več mogel opravljati svoje naloge. Kot v Pungartu in Kranju smo 

tudi tukaj dobili ugodno rešitev z zamenjavo malega zvona. V zvoniku 

je nameščena nova nosilna konstrukcija. Kazalci stolpne ure že kažejo 

točen čas in po namestitvi zvonov ter sistema za mehko zvonjenje, 

bodo nameščena tudi kladiva z možnostjo nastavitve jakosti bitja ure, 

kar omogoča nežno in lepo bitje usklajeno z župnijskim zvonikom. 


