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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Ureditev 
kolesarske povezave Kokri-
ca–Brdo–Predoslje so prej-
šnji teden uradno končali z 
zasaditvijo Evropskega dre-
voreda povezovanja in sode-
lovanja, Elektro Gorenjska 
pa je ob tej priložnosti v 
uporabo predal prvo samoo-
skrbno električno kolesarni-
co z električnimi kolesi, ki 
so jo ob Elegans hotelu Brdo 
postavili v partnerstvu z več 
podjetji. 
Župan Matjaž Rakovec je po-
udaril, da so s petsto metri 
novih površin za kolesarje 
(in pešce) povezali središče 
Kranja z naselji na severnem 
delu občine, za trajnostno 
noto pa so poskrbeli z zasadi-
tvijo 54 jablan avtohtone sor-
te kranjska voščenka. "Poleg 
kolesarske poti smo zdaj do-
bili še Evropski drevored po-
vezovanja in sodelovanja, ki 
bo spomin na predsedovanje 
Slovenije Svetu Evropske 
unije. Nadaljujemo tudi tra-
dicijo iz časov Marije Terezi-
je, ki je zaukazala samooskr-
bo, zato so v njenem času ob 
javnih poteh sadili sadna 
drevesa," je razložil. 
Rakovec je obenem pozdravil 
tudi novo pridobitev na Brdu 
– samooskrbno električno 

kolesarnico, ki je po njegovih 
besedah prav tako rezultat 
plodnega in trajnostno na-
ravnanega sodelovanja med 
Elektrom Gorenjska in par-
tnerji. V njej so e-kolesa ve-
čjega dometa, ki dopolnjuje-
jo tudi ponudbo sistema KR-
sKOLESOM/Gorenjska.
bike, je še povedal Rakovec, 
ki je ob tej priložnosti predal 
zahvalni listini za sodelova-
nje predsedniku uprave Elek-
tra Gorenjska Ivanu Šmonu 
in predsedniku KS Predoslje 
Gašperju Žbogarju.

Tudi Šmon je opozoril na 
koristi povezovanja in sode-
lovanja z lokalnimi sku-
pnostmi pri razvoju trajno-
stne mobilnosti ter pouda-
ril, da dobre prakse, ki jih 
ustvarjajo z Mestno občino 
Kranj na področju energeti-
ke, že omogočajo postopen 
prehod v nizkoogljično 
družbo. Pilotni projekt sa-
mooskrbne električne kole-
sarnice na Brdu tudi doka-
zuje, da je možno združiti 
znanje slovenskih podjetij, 
predvsem pa povezati različ-

ne panoge med seboj na 
učinkovit in trajnosten na-
čin, je še poudaril. V projek-
tu sodelujejo Gorenjske 
elektrarne ter podjetja Do-
mel, Elektra Balance in Bey-
ond pod sloganom Napol-
njeno s soncem, njegov na-
men pa je testirati in promo-
virati uporabo novih izdel-
kov ter inovativnih tehnolo-
gij na področju polnjenja in 
nadzora električnih koles. 
Kolesarnica je energetsko 
samooskrbna, saj se napaja 
s pomočjo sončnih panelov.

Ob kolesarski poti 
zasadili še drevored 
Ob novi kolesarski poti od Kokrice do Brda so zasadili tudi 54 jablan kranjske voščenke. 

Z ureditvijo Evropskega drevoreda povezovanja in sodelovanja so končali projekt 
kolesarske povezave Kokrica–Brdo–Predoslje. / Foto: Anže Krže/Mediaspeed

Simon Šubic

Golnik – Na Golniku poteka 
obnova Športnega parka Ti-
voli Golnik, ki ga je v prete-
klosti upravljala Klinika Gol-
nik, konec lanskega leta pa 
je zemljišča prenesla v last 
Mestne občine Kranj. Kot so 
razložili na občini, športni 
park s športnimi igrišči ob-
navljajo, ker je bil zaradi 

dolgoletnega nezadostnega 
vzdrževanja v slabem stanju 
in deloma tudi nevaren za 
uporabo. Ker gre obenem za 
edino športno površino z ro-
kometnim, košarkarskim in 
odbojkarskim igriščem ter 
baliniščem v krajevni sku-
pnosti Golnik, je investicija 
za lokalno prebivalstvo več 
kot dobrodošla in potrebna. 
"Zemljišča bodo odslej na-
menjena športno-rekreativ-
ni dejavnosti in medgenera-
cijskemu sodelovanju, saj 
sta v bližini vrtec in stano-

vanjsko naselje, pojasnjuje-
jo na MOK in napovedujejo 
preplastitev vseh treh igrišč 
s finim asfaltom v skupni 
površini najmanj 1600 kva-
dratnih metrov in obnovo 
talnih označb na vseh igri-
ščih. Zamenjali bodo košar-
karske table z obroči in ro-
kometne gole z mrežo, na 
odbojkarskem in rokome-
tnem igrišču pa namestili 

lovilno mrežo v dolžini naj-
manj šestdeset metrov ter 
ograje v dolžini približno 
štirideset metrov. Na bali-
narski stezi bodo nasuli pe-
sek in utrdili najmanj osem-
deset kvadratnih metrov po-
vršin, obnovili bodo tudi le-
seno ograjo. 
Skupna vrednost investicije 
znaša 66 tisoč evrov, od tega 
bo država prispevala nekaj 
manj kot 23 tisoč evrov, 
MOK pa okoli 43 tisoč evrov. 
Dela bodo predvidoma kon-
čali v novembru. 

Obnova športnega 
parka na Golniku
Potem ko je Športni park Tivoli na Golniku prešel 
v last Mestne občine Kranj, se je ta odločila za 
njegovo prenovo. 

Glede na trenutno stanje v Športnem parku Tivoli 
prednostno urejajo asfaltna igrišča in balinišče. 

Tudi kamni 
imajo 
življenjsko 
moč
Pogovor z akademskim 
kiparjem Markom 
Pogačnikom
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Sezono bi 
opisal kot 
prebojno
Pogovor z Matejem 
Mohoričem, 
prejemnikom plakete 
Mestne občine Kranj
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Mestni svet soglasno 
proti delitvi občine
Mestni svet je na izredni seji 
podal negativno mnenje k 
predlogu za razpis referen-
duma za ustanovitev občine 
Golnik.
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Prvi poligon iz žlindre
Na Planini 1 so odprli prvi 
trajnostni grbinasti kolesar-
ski poligon iz žlindre v Slo-
veniji.
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KULTURA

Park pobratenja  
in literatov
V Parku La Ciotat so odkrili 
doprsna kipa Franceta Pre-
šerna in njegovega ruskega 
literarnega sodobnika Mihai-
la Jurjeviča Lermontova.
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ZADNJA

V Kranju naslednje leto 
rekreativni Tour
Kranj bo septembra 2022 
gostil rekreativno kolesarsko 
dirko L'Étape by Tour de 
France.
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Skupna vrednost investicije znaša 66 tisoč 
evrov, od tega bo država prispevala nekaj manj 
kot 23 tisoč evrov, MOK pa okoli 43 tisoč evrov. 
Dela bodo predvidoma končali v novembru.
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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

UREDNIK
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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Mojca Finc

Kakšno je sporočilo treh 
kamnov, ki simbolizirajo 
zemeljsko energijsko točko, 
na križišču med Ljubljansko 
cesto in Savsko loko? 
Delam z genskim zapisom 
prostora. Vsak prostor ima 
namreč nekakšen genski 
zapis, lastno identiteto. Od 
kakovosti tega zapisa je 
odvisna tudi kakovost dolo-
čenega prostora. Zato se 
poglabljam v prostor; ne 
samo v tisto mesto, na kate-
rem kamni stojijo, ampak v 
celotno območje Kranja. Ob 
tem izluščim, kar je bistve-
no, in to oblikujem v like, ki 
jih imenujem kozmogrami. 
Gre za likovne zapise identi-
tete kraja. Z ženo Mariko 
potem ta znamenja izkleše-
va v kamen, tako da postane-
jo likovni zapisi identitete 
kraja vsem vidni, tako rekoč 
za večnost, saj je kamen, 
pogojno rečeno, večen. Za 
takšne zapise je treba poskr-
beti, ker sodobna civilizacija 
s svojimi posegi briše zna-
menja identitete krajev. Pro-
stor ne sme izgubiti svojega 
bistva. Bistvo, ki je skrito v 
globini prostora ali v viši-
nah, na ta način postane 
očitno. In ljudje se spet 
povezujemo z njim. Stare 
kulture so zelo skrbele za 
nevidno bistvo prostora, 
gojile so globok odnos do 
svetih krajev. Moderna civi-
lizacija je sakralni vidik pro-
stora izgubila iz spomina, 
zdaj pa ga spet odkrivamo.

Prostor ureditve teh treh 
kamnitih skulptur lahko 
imenujemo tudi prostor 
povezovanja?
Drži, to je prostor povezova-
nja. Tudi eden od zapisov na 
kamnih ponazarja odnos 
tega prostora, ki je bil nekoč 
otok na Savi, v povezavi s 
Šmarjetno goro, ki je identi-
tetna gora za Kranj, in pa v 
povezavi s skalo, na kateri 
stoji mestno jedro. To delo 
je postavljeno v takšen širši 
prostor. Predvsem pa je 
namenjeno sodobnemu člo-
veku, da bi se na tej točki 
povezal z globljimi razsež-
nostmi domačega prostora.

Koliko časa ste preučevali, 
kam točno boste postavili 
svoje delo?
Pred tremi leti sem imel raz-
stavo v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev in v okviru tega 
tudi vodil delavnico. Tako 
sem se začel ukvarjati s tem 
prostorom na Savi. Postopno 
odkrivam različne plasti, to 
so energijske plasti in tudi 
pravzorci, ki so pomembni 
za odnose v prostoru, živ-

ljenjsko-energijsko polje, ki 
se širi iz tega mesta. Vse to je 
treba prepoznati z nekakšno 
intuicijo in notranjim viden-
jem. Prepoznano nato obli-
kujem v znakovni jezik.

Kakšna energija je na tem 
mestu, na zelenici ob precej 
prometnem delu Kranja?
To mesto je bilo že od nek-
daj pomembno za vse kultu-
re, ki so v davnini naselile 
območje Kranja. Domneva 
se, da je bil nekdaj otok sre-
di Save. Tu so kulture do 
visokega srednjega veka 
imele svoje pokopališče. V 
srednjem veku pa do 18. sto-
letja je tu stala pomembna 
zgodnjekrščanska cerkev sv. 
Martina, prafara za Gorenj-
sko. Ta kraj je bil od davno 
prepoznan kot središče v šir-
šem kranjskem prostoru. 
Na tem mestu je nekakšno 
energijsko jedro v globini 
prostora, ki seva daleč na 
vse strani. To energijsko 
polje je upodobljeno tudi na 
enem od kozmogramov.

Kako ste obdelovali kamne 
in zarisali znamenja?
Kamni so iz kamnoloma 
Lipica. Z ženo iščeva kamne 
s sledovi naravnih oblik, kot 
so denimo naravni hrbti. 
Vse obdelujeva ročno brez 
mehaničnega orodja. Obde-
lavo kamna razumem kot 
sodelovanje med kamnom 
in človekom, zato kamen 
obdelujeva prvinsko, ročno 
z dleti. Oblikujeva ga na 
poseben način – s konkavni-
mi oblikami, saj te lovijo 
sončno svetlobo. Izklesana 
znamenja se tako energijsko 
napajajo. Kamni niso samo 
togo postavljeni, morajo 
delovati v prostoru, za to pa 

potrebujejo energijo, ki jo 
dobijo s sončno in lunino 
svetlobo.

Povejte nam več o vklesanih 
znamenjih.
Na dveh kamnih je po eno 
znamenje, na enem kamnu 
sta pa dve, skupno torej šti-
ri. Takšna znamenja imenu-
jem kozmogrami. Grama 
pomeni v stari grščini pis-
menko, kozmos pa vseobse-
žno celoto.

Kaj simbolizirajo?
Eno znamenje je posvečeno 
zavetniku tega prostora v 
krščanski dobi, to je sv. 
Martinu. Ta sedi na konju, 
simbolično prereže plašč in 
ga polovico podari revežu, 
ki leži na tleh. Svetnik, 
sedeč visoko na konju, 
predstavlja duhovni svet, 
revež na tleh pa zemeljske-
ga. Lik sv. Martina sporoča, 
da sta zemeljski in duhovni 
svet enakovredna in oba 
sveta. Človek je sposoben 
oba povezati v celoto. Potem 
imamo kozmogram, ki 
kaže, kako je na tem mestu 
oblikovano vitalno-energij-
sko polje. Sledi znamenje s 
prikazom odnosa med kon-
glomeratno skalo, na kateri 
stoji staro mestno jedro, in 
Šmarjetno goro. V preteklo-
sti sem v Kranju za obnov-
ljeni mestni vodnjak nare-
dil bronasta lika Kokre in 
Save. Na Šmarjetni gori pa 
sva z ženo leta 1990 izkle-
sala oltar s kozmogramom 
za prenovljeno cerkev sv. 
Marjete. Četrto znamenje 
je posebej posvečeno spo-
minu, ki je zapisan v kon-
glomeratni skali, na kateri 
stoji Kranj. Ta ima lastno 
vsebino, življenjsko moč in 

modrost, zapisano v kame-
ninah, ki sestavljajo skalo.

S kakšnimi besedami bi lju-
di povabili k zemeljski ener-
gijski točki?
Ti trije kamni so postavljeni 
v krogu in skupaj ustvarjajo 
nekakšno energijsko jedro. 
Zato je smiselno, da se kraj 
obišče, spozna in doživi. 
Tisti, ki potrebujejo podpo-
ro – energijsko ali duhovno 
–, naj se nekaj časa zadržu-
jejo v energijskem polju. 
Tudi informativne table 
smo postavili, tako da lahko 
vsak razume vsebino in kaj 
je bilo tam skozi zgodovino.

Ste tudi nagrajenec Prešer-
novega sklada, oblikovalec 
grba Republike Slovenije in 
edini slovenski umetnik z 
nazivom Unescov umetnik 
za mir. Od kod tak naziv?
Prejel sem ga na osnovi svo-
jega dela za planet, za pro-
jekte zdravljenja prostora po 
svetu. To ni samo častni 
naziv. Gre za mandat, ki se 
na podlagi programa dela, ki 
ga predložim, obnavlja vsaki 
dve leti. S svojim umetniš-
kim delom na področju 
celostne ekologije, imenova-
ne geomantija, skušam v 
suh znanstveni odnos do 
Zemlje in narave vnesti 
nekaj, kar zmore le umet-
nost, in sicer celosten in lju-
beč pogled na življenje, ki 
nas obdaja.

Postavljanje kamnitih steb-
rov na izbrane točke v zak-
ljučeni pokrajini ste poime-
novali litopunktura. To 
umetniško prakso ste izu-
mili skupaj z ženo in hčera-
mi. Tudi žena je kiparka?
Z ženo Mariko že 55 let sku-
paj ustvarjava, tudi ta zemelj-
ska energijska točka je naji-
no skupno delo. Kiparka pa 
je postala s prakso, ob meni, 
v najinem tandemu.

Rojeni ste v Kranju, od leta 
1971 živite v novogoriški 
občini. Kako pogosto zahaja-
te v rodni kraj? 
S svojo umetnostjo sem nas-
topal v Kranju med letoma 
1963 in 1965. Vendar je bil 
odpor tedanje vladajoče elite 
tako hud, da sem dejavnost 
prenesel v Ljubljano, kjer 
sem nastopal s skupino 
OHO. Z družino sem se 
preselil na Goriško, kjer sva 
z ženo in sodelavci leta 1971 
ustanovila kmetijsko in 
umetniško skupnost Druži-
na v Šempasu (1971–1979). 
Čeprav dolga leta ne živim 
več v Kranju, sem z njim ves 
čas povezan. Rojstno mesto 
mi vedno znova ponudi 
možnost za ustvarjanje.

Tudi kamni imajo 
življenjsko moč 
Kranj ima svojo zemeljsko energijsko točko. Leži ob Savi blizu železniške postaje. Gre za močno 
zemeljsko sevanje, vir zdravja in miru, pravi akademski kipar Marko Pogačnik.

Marko Pogačnik / Foto: Anže Krže/Mediaspeed 

Simon Šubic

Kranj – Zdravstveni dom 
Kranj s 1. novembrom uki-
nja testiranje s hitrimi anti-
genskimi testi na okužbo s 
koronavirusom v Globusu. 
Občane obveščajo, da testi-
ranja vsak delovni dan med 
7. in 15. uro opravljajo pred 
Bolnišnico za ginekologijo 
in porodništvo Kranj. 
Še naprej vabijo na cepljenje 
proti covidu-19, ki ga izvaja-
jo v kranjski vojašnici, kjer 

izvajajo tudi odprta cepljen-
ja proti gripi. Po koncu t. i. 
krompirjevih počitnic tako 
vabijo na podaljšan skupni 
termin za obe cepljenji, ki 
bo potekalo 3. novembra od 
11. do 17. ure. Odprto ceplje-
nje proti gripi bo ob sredah 
potekalo ves november, tudi 
prvo sredo v decembru. Kot 
so pojasnili, lahko cepljenji 
proti covidu-19 in gripi 
opravite tudi sočasno. Ažur-
ne informacije so objavljene 
na spletni strani ZD Kranj. 

Ukinili hitro testiranje v 
Globusu, cepijo proti gripi

Simon Šubic

Kranj – Prve delavnice o 
izvedbi participativnega pro-
računa so načrtovane v dru-
gi polovici novembra. Ter-
mini delavnic po posamez-

nih krajevnih skupnostih 
bodo objavljeni na spletni 
strani www.kranj.si, v 
mobilni aplikaciji iKranj, na 
Facebooku (www.facebook.
com/MOKranj/) in s pomo-
čjo krajevnih skupnosti.

Termini delavnic za 
participativni proračun

Simon Šubic

Kranj – Zavod za šport Kranj 
in Mestna občina Kranj sta 
objavila razpis za podelitev 
športnih priznanj za leto 
2021. Za priznanja in nagra-
de lahko kandidirajo šport-
nice(ki), športne ekipe in 
športne delavke(ci), ki tek-
mujejo ali delujejo v šport-
nih društvih z domicilom v 
Mestni občini Kranj, ter 
športnice(ki) in športne 
delavke(ci) s stalnim bivališ-
čem v Mestni občini Kranj, 
ki tekmujejo ali delujejo v 
športnih društvih izven 

Mestne občine Kranj. Rok 
za oddajo predlogov je 15. 
november, upoštevali pa 
bodo le popolne in pravoča-
sno prispele vloge. Javni raz-
pis vključuje obdobje od 30. 
novembra 2020 do 15. okto-
bra 2021. Na razpisu lahko s 
svojimi predlogi sodelujejo 
vsi občani in športna druš-
tva v mestni občini Kranj. 
Poslani obrazci morajo ime-
ti tudi podpisano soglasje 
predlaganih kandidatov. 
Pravilnik, javni razpis in 
spletni obrazec so dostopni 
na spletni strani Zavoda za 
šport Kranj.

Objavljen razpis za 
športna priznanja 2021
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Nikdar ne bo moč prešteti, 
koliko zgodb, veselja, trplje-
nja, smeha in joka, izživetih 
in neizpolnjenih sanj, usli-
šanih in neuslišanih ljube-
zni, prijateljstev, dela in tru-
da se je skozi čas že odvilo 
prav tu, kjer danes živimo. 
Niti tega, koliko je bilo vseh 
otrok, staršev, sester, bratov 
... Koliko pomladi, poletij, 

jeseni in zim, v katerih so 
generacije skozi čas sklepale 
svoj življenjski krog in odpi-
rale prostor naslednjim. Ne-
šteto trenutkov se je zgodilo 
na stadionu, Gorenjskem 
sejmu v Majdičevem logu, 
letnem kopališču in golfu, 
na Kosorepu, v okolici me-
sta na podeželju, gor na Jo-
štu in Šmarjetni gori, pa ne 
nazadnje v starem Kranju, 
kjer smo že kot gimnazijci 
doživeli veliko lepega. Neka-
teri trenutki so bili odločilni 
za celotno družbo, drugi za 
posameznike. Nekateri so 
preprosto samo minili. A 
vendar so pustili takšen ali 
drugačen vtis.

V našemu čudovitemu me-
stu, ki se ponaša z več kot 
6000-letno zgodovino, je 
tako svoj pečat pustilo na 
stotisoče ljudi, ki so tu živeli 
in delali. Med njimi so bila 
tudi znana imena, kot so 
France Prešeren, Janez Ble-
iweis, Janez Puhar, Simon 
Jenko, Nejc Zaplotnik, Vin-
cenc Draksler in druga, ki so 
s svojo zapuščino dodatno 
pripomogla k veličini Kra-
nja. Tu so sled pustile svoje-
vrstne kranjske legende, 
med njimi Nataša Stojković, 
znana kot Perica, Slavko 
Manfreda in Jože Žvokelj. 
Kranj je zavoljo generacij in 
posameznikov mesto z 
dušo. Mesto z bogato inte-
lektualno, kulturno, arhitek-
turno, športno, naravno in 
drugo dediščino na različ-

nih področjih. Na to smo 
lahko nadvse ponosni. Prav 
tako smo lahko ponosni, da 
mesto z okolico še zlasti v 
zadnjih letih pospešeno raz-
vijamo naprej. Delo naših 
predhodnikov tako ne bo ob-
stalo, temveč bo še rastlo in 
vzpostavljalo priložnosti za 
vse, ki smo že tu, ter za tiste, 
ki še prihajajo.

Seveda se tistih, ki so nam 
bili blizu, pa jih žal ni več 
med nami, ne spominjamo 
le ob prazniku, temveč vse 
leto. Pa vendar mi dovolite, 
da se v času, ko se bliža prvi 
november, dan spomina na 
mrtve, poklonim vsem, ki so 
v bližnji in daljni preteklosti 
naredili Kranj velik. Vsem, 
ki so kdaj živeli tu, do za-
dnjega občana. Vsak je na 
svoj način dodal kamenček v 
mozaik zgodbe, ki jo živimo 
še danes in jo bodo nadalje-
vale prihodnje generacije. 
To, kar imamo, je naša sku-
pna zgodba.
Verjamem, da marsikdo med 
nami večkrat razmišlja, kako 

lepo bi bilo, ko bi naše pokoj-
ne bližnje lahko še enkrat 
srečali. Pa smo lahko le hva-
ležni za trenutke, ki smo jih 
imeli možnost doživeti z nji-
mi. Naj zveni še tako nenava-
dno, a velika dediščina pre-
minulih je prav nauk, da za-
mujenega časa ni moč povr-
niti. Zato je pomembno, da 
polno živimo v vseh trenut-
kih, ki jih imamo na voljo. 
Namenimo jih svojim bli-
žnjim, pozitivnim medoseb-
nim odnosom in lepim doži-
vetjem. Živimo lepo zase in 
za tiste onkraj mavrice, kate-
rih srca v naših srcih in spo-
minu bijejo naprej.

Naj počivajo v miru.

Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Živeli so s Kranjem

Nikdar ne bo moč prešteti, koliko zgodb, veselja, 
trpljenja, smeha in joka, izživetih in 
neizpolnjenih sanj, uslišanih in neuslišanih 
ljubezni, prijateljstev, dela in truda se je skozi 
čas že odvilo prav tu, kjer danes živimo.

Kranj je zavoljo generacij in posameznikov 
mesto z dušo. Mesto z bogato intelektualno, 
kulturno, arhitekturno, športno, naravno in 
drugo dediščino na različnih področjih.

Simon Šubic

Kranj – K oblikovanju stali-
šča do predloga za razpis 
referenduma za ustanovitev 
občine Golnik z izločitvijo 
dela mestne občine Kranj je 
mestni svet Mestne občine 
Kranj (MOK) pozval državni 
zbor, potem ko je 30. sep-
tembra skupina poslank in 
poslancev SDS, SMC, SNS 
ter italijanske in madžarske 
narodne manjšine s prvo-
podpisano Matejo Udovč 
(SMC) predlog vložila v par-
lamentarno proceduro. 

Sprejeli pet sklepov
Mestni svetniki so po raz-
pravi na predlog župana 
Matjaža Rakovca soglasno 
potrdili pet sklepov. Poleg 
sklepa o seznanitvi s predlo-
gom o razpisu referenduma 
so podali negativno mnenje 
k predlogu za razpis refe-
renduma za ustanovitev ob-
čine Golnik z oceno, da raz-
pis referenduma ni potre-
ben, ker pobuda ne uživa 
širše javne podpore. "Pre-
dlogu nasprotuje svet Kra-
jevne skupnosti Golnik, po 
katerem naj bi nova občina 
nosila ime. Svet Krajevne 
skupnosti Predoslje ni pre-
jel nikakršne pobude kraja-
nov za odločanje za ali proti 
ustanovitvi nove občine. 
Ostali sveti krajevnih sku-
pnosti na območju predla-
gane nove občine Golnik pa 
se do predloga še niso opre-
delili. Niti ob nastanku niti 
dolgoročno nova občina ne 
bi zadostila pogoju finančne 
samostojnosti in razvoja, 
zato ne bi mogla v zadostni 
meri zadovoljevati potreb in 
interesov prebivalcev in izvr-
ševati z zakoni določenih 
izvirnih nalog (13. člen Za-
kona o lokalni samoupra-
vi)," je še navedeno v sklepu.
Mestni svetniki so v Ljublja-
no tudi sporočili, da naspro-
tujejo ustanovitvi občine 
Golnik, "saj škoduje intere-
som občanov mestne občine 
Kranj, vključno občanov na 
območjih krajevnih skupno-
sti Golnik, Trstenik, Goriče, 
Predoslje, Tenetiše, Kokrica 
in Britof". S četrtim skle-
pom so predlagali, da v pri-
meru razpisa referendum 
izvedejo na celotnem obmo-
čju MOK, saj se z izločitvijo 
posega tudi v pravice in ko-
risti ostalih občanov mestne 
občine Kranj, in da se refe-
rendumski izid posebej 
ugotavlja in upošteva za vsa 
naselja na območju posame-
znih krajevnih skupnosti 
Golnik, Trstenik, Goriče, 
Predoslje, Tenetiše, Kokrica 
in Britof.

Na koncu je mestni svet dr-
žavni zbor še opozoril, da bi 
morebitni razpis referendu-
ma za ustanovitev občine 
Golnik lahko sprožil "neu-
stavljiv proces drobitev ob-
čin", saj bi državni zbor v 
primeru razpisa referendu-
ma težko odrekel možnost 
podobnih referendumov 
tudi drugim pobudnikom v 
drugih občinah, če bi posa-
mezni poslanec ali skupina 
poslancev to zahtevala. 
"Zelo sem zadovoljen, da 
smo pokazali enotnost in da 
nam je mar za ljudi. Oblju-
bljam, da bomo še naprej 
tako dobro delali, da nihče 
več ne bi dobil take ideje," je 
po glasovanju dejal župan. 
Sprejete sklepe so sicer brez 
glasu proti podprli vsi sve-
tniki, ki so glasovali, pri če-
mer je pobudnica ustanovi-
tve nove občine Barbara 
Gunčar (SLRP) sejo zapusti-
la pred glasovanjem. 

Rakovec vs. Gunčar
V predhodni razpravi je Ra-
kovec uvodoma poudaril, da 
podpira demokracijo in pra-
vico ljudi, da se o temeljnih 
življenjskih vprašanjih, kje 
in kako bodo živeli, odločijo 

sami. A je zelo pomembno, 
da se odločijo na podlagi 
pravih informacij, je prista-
vil. "Skupaj, kot tretja najve-
čja občina v Sloveniji, lahko 
veliko bolj uspešno vpliva-
mo na realizacijo večjih pro-
jektov v državi. Skupaj smo 
vodilna občina na Gorenj-
skem in se nas v dobro vseh 
občanov bolje sliši," je pou-
daril župan in povedal, da 
tudi sam izhaja z Bobovka, 
ki bi bil del odcepljenega ob-
močja, zato dobro pozna po-
trebe kraja.
V nadaljevanju je opozoril 
na več negativnih posledic 
nastanka nove občine, med 
drugim bi bili tam zaradi 
razpršene poselitve računi 
za komunalne storitve višji 
za štirideset odstotkov, do-
daten strošek bi občani ime-
li tudi z menjavo osebnih 
dokumentov (slabih sto 
evrov za odraslo osebo). Po-
udaril je tudi, da pobudniki 
nove občine omenjajo le do-
hodke, medtem ko na od-
hodke, zadolžitve in obve-
znost pozabljajo, čeprav lah-

ko ti presežejo prihodke. Po 
izračunih mestne uprave bi 
na primer zaradi izvedenega 
projekta Gorki2 predvideni 
dolg na prebivalca v novi ob-
čini že ob njeni ustanovitvi 
znašal 1481 evrov, kar bi po-
menilo eno najbolj zadolže-
nih občin v državi, medtem 
ko bo dolg MOK konec leta 
2021 predvidoma znašal 565 
evrov na prebivalca. Po izra-
čunih mestne uprave bi 
nova občina imela okoli 9,3 
milijona evrov letnih pri-
hodkov, vendar pa bi vse po-
rabila samo za izpolnjevanje 
izvirnih nalog, kjer pa med 
drugim ni upoštevana nujna 
izgradnja nove devetletne 
osnovne šole, kar znaša oko-
li pet milijonov evrov, če bi 
jo gradili na občinskem ze-
mljišču. Ob tem se ne Obči-
na Golnik ne MOK do pod-
pisa delitvene bilance ne bi 
mogli dodatno zadolževati, 
kar bi ohromilo njuno delo-
vanje. 
Barbara Gunčar je v predsta-
vitvi pobude za ustanovitev 
občine Golnik naštela več ne-
rešenih problemov na sever-
nem delu Kranja in poudari-
la, da to območje prejme 
premalo iz občinskega prora-
čuna. Po njihovih izračunih 

bi imela nova občina okoli 
deset milijonov evrov letnih 
prihodkov, od tega naj bi za 
investicije vsako leto ostali 
štirje milijoni evrov, ob tem 
računajo tudi na pridobitev 
evropskih sredstev. Po nje-
nih besedah bi bila v novi 
občini komunalni prispevek 
in nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča nižja kot 
zdaj. Glede prevzetega dolga 
pa je dejala, da se ga ne boji-
jo, v kakšni višini bi ga pre-
vzeli, pa da je stvar kasnejših 
pogajanj. Ob tem je še oceni-
la, da se sosednje občine, na-
stale iz nekdanje kranjske 
občine, veliko bolje razvijajo. 

Svetniki proti drobljenju 
sedanje občine
K razpravi so se priglasili 
tudi drugi mestni svetniki. 
Nataša Majcen (LMŠ) je kot 
prebivalka Kokrice dejala, da 
ne želi živeti v novi občini, 
ker bi imela nova občina 
omejen dostop do virov fi-
nanciranja in bi bila preveč 
odvisna od financiranja dr-

žave. Irena Dolenc (NSi) je 
povedala, da je odločitev ob-
čanov nad vsemi odločitva-
mi, a morajo biti ob tem ko-
rektno seznanjeni z vsemi 
posledicami: "Ne strinjamo 
se z načinom priprave razbi-
tja občine, niti vsi sveti kra-
jevne skupnosti niso za, ob-
čani ne vedo, kaj se dogaja." 
Tomaž Ogris (PLS) je pou-
daril, da se pogoji za delova-
nje krajevnih skupnosti v 
zadnjih letih popravljajo, še 
bolj pa se bo treba potruditi 
za enakomeren razvoj celo-
tne občine. "Če krajani na 
severnem delu občine želijo 
kljub pozitivnim spremem-
bam imeti svojo občino in se 
bodo tako večinsko odločili, 
pa imajo do tega vso pravi-
co," je dejal. Igor Velov 
(LRK) je razložil, da so v nji-
hovi listi proti drobljenju 
občine, kar je kasneje pou-
daril tudi Milan Glamoča-
nin (LRK), ki tudi prihaja s 
severnega dela.
Iztok Jenko (SDS) je pove-
dal, da je njihova svetniška 
skupina proti ustanovitvi 
nove občine, kot prebivalec 
KS Kokrica pa je ocenil, da 
je na terenu drugačno 
vzdušje, kot pravijo pobu-
dniki občine Golnik, da "je 
ogromno nekega zavajanja, 
manipulacij". Evstahij Dr-
mota (SD) je dejal, da je re-
ferendum za novo občino 
sicer pravica tamkajšnjih 
prebivalcev, a ocenjuje, da 
gre v tem primeru le za pro-
mocijo predlagateljev refe-
renduma in pridobivanje 
somišljenikov. Proti droblje-
nju je bila tudi Manja Zorko 
(SD). Jože Rozman (DeSUS) 
je dejal, da je tudi njihova 
stranka proti delitvi občine, 
in se vprašal, ali lahko priča-
kujejo še nove pobude za 
ustanovitev občin, saj se ver-
jetno tudi v drugih krajev-
nih skupnosti občasno po-
čutijo zapostavljene. 
Lea Zupan je bila prav tako 
proti drobljenju občine in 
opozorila, da ji občani Gol-
nika pravijo, da niso z niči-
mer seznanjeni. Ana Černe 
(Levica) je dodala, da predlo-
ga za referendum o novi ob-
čini ne more podpreti, ker je 
slab in nepremišljen, z novo 
občino pa bodo vsi na slab-
šem. Ana Pavlovski je pove-
dala, da si kot ponosna Kra-
njčanka ni nikoli predsta-
vljala, da bodo kdaj razpra-
vljali o taki temi, a se bo 
glasovanja o večini sklepov 
vzdržala, saj ti niso pravno 
zavezujoči, pravica do samo-
odločbe pa je ključna. Lea 
Bidovec pa je izrazila zaskr-
bljenost, da ključni akterji 
pobude za novo občino pri-
rejajo podatke sebi v prid. 

Mestni svet soglasno 
proti delitvi občine
Kranjski mestni svet je v začetku oktobra na izredni seji podal negativno mnenje k predlogu za razpis 
referenduma za ustanovitev občine Golnik z izločitvijo dela mestne občine Kranj.

»Zelo sem zadovoljen, da smo pokazali enotnost 
in da nam je mar za ljudi. Obljubljam, da bomo 
še naprej tako dobro delali, da nihče več ne bi 
dobil take ideje,« je po glasovanju dejal župan. 
Sprejete sklepe so sicer brez glasu proti podprli 
vsi svetniki, ki so glasovali.
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Kranj – Potem ko so župani 
Mestne občine Kranj ter 
občin Škofja Loka, Šenčur, 
Naklo, Cerklje na Gorenj-
skem, Preddvor in Jezersko 
septembra ministrstvo za 
infrastrukturo pozvali k čim-
prejšnji realizaciji projekta 
izgradnje avtocestnega prik-
ljučka Kranj sever, so iz Dru-
žbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS) sporočili, 
da je izvedena prometna štu-
dija pokazala, da je izvedba 
priključka izvedljiva in upra-
vičena s tehničnega in pro-
metnovarnostnega vidika.
DARS ugotavlja, da bi z 
izgradnjo priključka Kranj 
sever za kar trideset odstot-
kov razbremenili promet od 
priključka Kranj vzhod proti 
Kranju, ki je eden od pro-
metno najbolj obremenje-
nih odsekov v Sloveniji, 
pomembno pa bi se razbre-
menil tudi promet na glav-
nih vpadnicah v Kranju; na 
Cesti Staneta Žagarja kar za 

16 odstotkov. V DARS-u 
zato ocenjujejo, da že sama 
izgradnja avtocestnega prik-
ljučka Kranj sever glede na 
obstoječe stanje prinaša 
ekonomske in prometnovar-
nostne koristi. Še večje kori-
sti pa pričakujejo v kombi-
naciji z drugimi načrtovani-
mi ukrepi v pristojnosti 
direkcije za infrastrukturo. 
Gre za rekonstrukcije držav-
ne ceste od krožišča Prim-
skovo do Supernove Qlan-
die ter ceste med Hipermar-
ketom Kranj Primskovo in 
krožiščem v Šenčurju v štiri-
pasovnico, gradnjo novega 
odseka državne ceste na 
relaciji Britof–Hotemaže in 
izgradnjo severne obvoznice 
Kranja. Kot je znano, je bilo 
za cesto Britof–Hotemaže 
pred kratkim vendarle izda-
no gradbeno dovoljenje, ki 
pa še ni pravnomočno.
Zaradi navedenih ugotovitev 
je DARS že pristopil k izdela-
vi pobude za sprejem sklepa 
vlade o izvedbi državnega 
prostorskega načrta (DPN) 

za priključek Kranj sever. 
"Če bodo vse aktivnosti pro-
storskega načrtovanja v 
nadaljevanju potekale v skla-
du planom, ocenjujemo, da 
bi bila lahko Uredba o DPN 

za novi avtocestni priključek 
Kranj sever sprejeta na vladi 
v letu 2025. Po sprejemu 
DPN sledi faza podrobnejše-
ga projektiranja na nivoju 
dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja oziro-
ma projektne dokumentacije 
za izvedbo gradnje, odkupi 
zemljišč, pridobitev gradbe-
nega dovoljenja in gradnja," 
so napovedali. 

Priključek bodo zgradili
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je dala pozitivno mnenje izgradnji avtocestnega priključka Kranj sever. Končno je 
izdano gradbeno dovoljenje za cesto Britof–Hotemaže.

Priključek Kranj sever bi zgradili pri nadvozu avtoceste pri Britofu. / Foto: Gorazd Kavčič
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POSLOVNI PROSTORI – ODDAMO
V stavbi Podjetniškega centra Kranj, C. Staneta Žagarja 37 v Kra-
nju oddamo poslovne prostore v izmeri 20 m2 ali 40 m2 ali 60 m2. 
Možnost najema parkirnega prostora v garaži.
Več informacij na 04 2818 310 ali info@oozkranj.com.

JAVNA POOBLASTILA ZBORNICE
Glavna naloga zbornice je na vse možne načine pomagati obrtni-
kom in podjetnikom, da lažje in bolje delajo, poslujejo in živijo. 
Pomembno je, da se obrtniki povezujejo med seboj po panogah 
in si izmenjujejo izkušnje, rešujejo skupne težave in uresničujejo 
skupne interese. Članom nudimo brezplačno pomoč in podporo, 
skrbimo za promocijo obrti, organiziramo strokovna izobraževa-
nja in predavanja ter prinašamo popuste in ugodnosti preko kar-
tice Mozaik podjetnih.
Ključna naloga je tudi svetovanje na pravnem, davčnem, finanč-
nem… področjih, saj predpise spremljamo že od samega začetka 
sprejemanja (nanje lahko tudi vplivamo), smo ažurni in prijazni. 
Poskušamo biti glasni in vztrajni pri dosegu sprememb na boljše, 
saj podjetnike zastopamo na državni ravni. Država pa nam je 
podala tudi nekaj javnih pooblastil, ki jih izvajamo na zbornici:
 obrtno dovoljenje
 vodenje obrtnega registra
 vodenje registra mojstrov, sodnih izvedencev in cenilcev
 NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija
 izdajanje certifikatov za izdelke domače in umetnostne obrti
 EU potrdilo za delo v tujini
 licence za avtoprevoznike
 mojstrski izpiti
 vodenje evidence vodij del  

Dobrodošli na zbornici!

Za širitev regijske bolnišni-
ce v Kranju se je s pismom 
podpore zavzelo enajst 
županov občin spodnje 
Gorenjske – Mestne občine 
Kranj in občin Cerklje, Gore-
nja vas - Poljane, Jezersko, 
Naklo, Preddvor, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki 
in Žiri. "Za načrtovano širi-
tev regijske bolnišnice 
Gorenjske naštete občine 
podpiramo predlagano 
lokacijo Zlato polje v mestni 
občini Kranj. Gradnja novih 
bolnišničnih kapacitet je 
pomembna na regionalni 
ravni in je v širšem javnem 
interesu," so zapisali. "Širi-
tev splošne bolnišnice 
Gorenjske na območju 
MOK bo omogočila najlažji 
dostop do zdravstvenih sto-
ritev največjemu deležu pre-
bivalstva regije, hkrati pa 
razpolaga z najmočnejšo 
zaledno infrastrukturo (sta-
novanjska naselja, šole, vrt-
ci itd.), potrebno za učinko-
vito delovanje," so dodali. 
Obenem zahtevajo, da se v 
prostorih obstoječih štirih 
gorenjskih bolnišnic še nap-
rej ohranjata in razvijata 
sekundarna in terciarna jav-
na zdravstvena dejavnost in 
da se na Jesenicah še naprej 
razvija Fakulteta za zdravs-
tvo Angele Boškin.

Župani podprli 
bolnišnico v Kranju

Vprašanje: Cesta Bitnje
Kdaj bodo cesto skozi Bitnje 
razbremenili težkih tovor-
njakov? Kako daleč je projekt 
za novo cesto Trata–Meja?

Odgovor mestne uprave
Problematike, o kateri spra-
šujete, se zavedamo tako na 
Mestni občini Kranj kot na 
Občini Škofja Loka, nanjo 
smo večkrat opozorili tudi 
državo, nazadnje z dopisom 
Direkciji RS za infrastruktu-
ro julija 2021, v katerem smo 
predlagali prepoved tovorne-
ga prometa na prometnici 
Kranj–Škofja Loka, ki poteka 
po naseljih Bitnje, Žabnica 
in Stražišče. Na Direkciji za 
infrastrukturo so odgovorili, 
da popolna omejitev tovorne-
ga prometa na relaciji Kranj–
Škofja Loka ni možna, saj bi 
s tem preusmerili ves tovor-
ni promet, ki napaja gospo-
darsko območje Škofje Loke, 
Poljanske in Selške doline, 
na že sedaj precej obremen-
jeno regionalno cesto Škofja 
Loka–Jeprca. Navedeno teža-
vo bo možno odpraviti z gra-
dnjo nove povezovalne ceste 
Trata–Meja. Dogovor o sode-
lovanju za novo povezovalno 
cesto smo z Občino Škofja 
Loka in direkcijo že sklenili, 
v njem so jasno razdeljene 
naloge obeh občin in direkci-
je za infrastrukturo oziroma 
Republike Slovenije. Trenut-
no tako poteka umeščanje 
koridorja v prostor prek spre-
memb in dopolnitev OPN v 
obeh občinah. Po časovnici 
predvidevamo, da bodo spre-
membe in dopolnitve spreje-

te v začetku leta 2023, država 
pa se je zavezala, da bo sred-
stva za izgradnjo umestila v 
proračun države. Realno bi 
bila ta povezava lahko zgraje-
na v letu 2024 ali 2025.

Vprašanje: Pločnik 
porodnišnica
Predlagam razširitev ploč-
nika pred porodnišnico od 
semaforja proti zapornici 
pred porodnišnico in ZD. 
Obstoječi pločnik je ozek, 
na njem pa se srečuje veli-
ko ljudi, tudi mamice z 
vozički, starejši z raznimi 
pripomočki za hojo. Če bi 
se pločnik razširil, bi se 
zelo povečala pretočnost in 
varnost. Poleg tega ni pros-
torskih ovir za razširitev, 
saj je zemljišče poleg ploč-
nika le ozelenjeno. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj
V sklopu načrtovane obnove 
Kidričeve ceste je predvide-
na tudi širitev omenjenega 
pločnika. Vodstvo porodniš-
nice, ki je lastnica zemljišča, 
potrebnega za širitev pločni-
ka, je že izrazilo pripravlje-
nost za prodajo oziroma 
menjavo zemljišča.

Vprašanje: Razgledna 
ploščad na Pungertu
Med obiskom Pungerta in 
razgledne ploščadi sem več-
krat opazil, da se po njej vozi-
jo s kolesi in motorji oziro-
ma skuterji. Predvsem moto-
risti/skuteristi jo uporabljajo 
kot obračališče in se nanjo 

pripeljejo z močno preveliko 
hitrostjo. Osebo, ki je na 
sami razgledni ploščadi, lah-
ko nenaden glasen ropot 
motorja močno prestraši in 
lahko pride do nesreče. Pre-
dlagam, da se prepreči dos-
top motoristom. 

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se vam za 
korekten in smiseln predlog. 
V sodelovanju s Komunalo 
Kranj bomo poiskali ustrez-
no rešitev, táko, ki bo omejila 
dostop na razgledno ploščad 
kolesarjem in motoristom, 
obenem pa bo vseeno dosto-
pna za invalide. Na proble-
matiko smo sicer opozorili 
tudi medobčinske redarje. 

Pametna kartica
Kako kaže z uvedbo pamet-
ne kartice/aplikacije za kori-
ščenje mestnih storitev, kot 
so mestni promet/knjižni-
ca/KRsKolesom/parkirišče 
itd.?

Odgovor mestne uprave
Projekt Izvajanje storitev 
mestne kartice v Mestni 
občini Kranj je trenutno v 
fazi konkurenčnega dialoga 
med podjetji, za katera se je 
po proučitvi ponudb preso-
dilo, da so sposobna izvesti 
omenjeno javno naročilo. 
Po opravljenem konkurenč-
nem dialogu bo Mestna 
občina Kranj izbrala cenov-
no in kakovostno najugod-
nejšega ponudnika, zaklju-
čila javno naročilo s sklenit-
vijo pogodbe ter začela ure-
sničevati načrtovano. Več 
informacij o mestni kartici 
je na voljo v novici: https://
www.kranj.si/javni-raz-
pis-za-mestno-kartico. 

Kotiček KrPovej



Občinske novice

5Kranjske novice, petek, 29. oktobra 2021

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Barbara Gun-
čar?
Sem predsednica Stranke za 
enakomeren lokalni razvoj 
in podjetnost. Vsebina in ci-
lji stranke so moje vodilo pri 
delu Mestne občine Kranj. 
Želim, da se bolje razvija lo-
kalno okolje, ki zdaj eviden-
tno nazaduje, da se sredstva, 
ki pripadajo lokalnim kra-
jevnim skupnostim, tja tudi 
namenijo. Ni pomembno, 
ali gre za krajevno skupnost 
iz Kranja, z juga ali severa 
občine. Povsod je slaba in-
frastruktura.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
V politiki sem predvsem 
aktivna na lokalnem nivo-
ju, nisem pripadnica kate-
rekoli močne politične op-
cije. Zdi se mi, da se pre-
več ločimo na desne in 
leve. Želela bi, da ne bi 
gledali, kdo je kdo, temveč 
da bi delali za projekte, pa 
ne le v centru Kranja, tem-
več tudi v lokalnem okolju. 
Žal sem zaradi volilnega 

sistema neuspešna, ena 
proti 33-im.
Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 
Predolgo smo se ukvarjali z 
gasilci, ki so sicer kakovo-
sten zavod, prav tako s Ko-
munalo, premalo pa z nasta-
janjem novih projektov. Če 
bodo zdaj razpisi za kanali-
zacijo, zanje ni gradbenih 
dovoljenj, ni gradbenih do-
voljenj za šole in vrtce, ki bi 
morali nastajati v bližnji pri-
hodnosti. Zdaj izvajamo 
projekte, ki so bili izdelani v 
preteklosti. Kaj pa jutri?

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica? 
Pobude dobivam kot predse-
dnica Komisije za pobude in 
pritožbe, žal pa te pobude 
na MOK-u ne obravnavamo. 
Ena zadnjih pobud je bila, 
da se pripravi odlok za vrtič-
karje. Da bodo ljudje iz ur-
banega okolja lahko uživali 
sadove svojega dela, da bodo 
vrtički urejeni skladno z 
zahtevami MOK. Take in 
podobne pobude na komisi-
ji redno obravnavamo, ven-

dar pa jih ne obravnava 
MOK. Sicer pa je mnogo 
pobud ostalo v predalih.

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Po moje je preveč zavodov, 
ki trošijo sredstva, preveč 
sredstev je porabljeno v cen-
tru mesta. Milijon evrov po-
rabi občina za prireditve v 
centru, dodaten milijon 
evrov za Zavod za turizem, 
za druge zavode pa več kot 
deset milijonov evrov. Od 
tega skoraj nič ne dobijo 

vasi, ki imajo tudi kaj ponu-
diti. To je potencial, ki je ne-
izkoriščen, ne le kot mo-
žnost za oddih, ampak tudi 
kot razvoj tega okolja.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
V Sloveniji je dobro živeti. 
Imamo visok standard, lepo 
naravo, smo na stičišču 
evropskih povezav. Blizu 
vsega, kar bi mnogi rekli, da 
je ključno za bivanje. Skrat-
ka vse je na dosegu roke. Žal 
pa samo nekaj metrov za Br-
dom vidite slabe ceste, neu-
rejene pločnike, ni kolesar-
skih povezav, promocijo pa 
delamo človeški ribici, ki je 
del naše kulturne dediščine. 
To so priložnosti za izboljša-
nje, žal pa v sedanji sestavi 
sveta ne vidim možnosti, da 
bi kaj resnega dosegli. Zdi 
se, da je vse skupaj veliko 
lepih besed za malo dejanj. 
Tako na primer sadimo dre-
vored ob Brdu, kjer so hek-
tarji gozda. Kje je tu smisel? 
Naj bralci sami presodijo, če 
so zadovoljni s kakovostjo 
življenja v lokalnem okolju, 
v letu 2022 pa jim pripada 
645 evrov na prebivalca.

Vasi ne dobijo skoraj nič
Predolgo smo se ukvarjali z gasilci, prav tako s Komunalo, premalo pa z nastajanjem novih projektov, 
pravi Barbara Gunčar, mestna svetnica Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost. 

Barbara Gunčar 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Gašper Peterc?
Rojen sem v Kranju, odra-
ščal pa sem na podeželju, v 
vasi Šutna, kjer živim tudi 
danes z družino. Po duši 
sem športnik, prosti čas pa 
izkoristim za hiter skok na 
enega od bližnjih hribov, 
tek ali druženje s prijatelji. 
Zaposlen sem v podjetju za 
telekomunikacije. Sem me-
stni svetnik in predsednik 
komisije za kulturo in 
šport.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
S politiko v preteklosti ni-
mam veliko izkušenj, lahko 
pa rečem, da me je vedno 
zanimala. V lokalno politiko 
sem vstopil z željo, da nare-
dim predvsem nekaj za jav-

no dobro. To je moj prvi 
mandat v mestnem svetu.

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem mandatu?
Prve polovice mandata ne 
morem komentirati, saj sem 
se svetniški skupini priklju-

čil po odhodu enega izmed 
kolegov. V dosedanjem ob-
dobju bi delo mestnega sve-
ta ocenil kot pozitivno, saj je 
bilo sprejetih kar nekaj veli-
kih projektov. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stni svetnik?
V splošnem se zavzemam 
za boljšo kakovost življenja 
občank in občanov, pouda-
rek pa je na ureditvi in pre-
novi športnih objektov, ki so 
zapostavljeni. Govorim 
predvsem o objektih izven 
mesta, saj bi morali ti posta-
ti center dogajanja lokalnih 
prebivalcev, kjer bi uživali v 
športu ali drugih načinih 
druženja.

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?

Tukaj se bom ponovno 
obregnil ob problematiko 
manjših krajevnih skupno-
sti, za katere menim, da ni-
kakor ne pridejo do večjih 
finančnih sredstev oziroma 
jim ne namenimo dovolj za 
njihovo boljše in normalno 
delovanje. Občani iz teh 
krajevnih skupnosti prepo-
gosto poslušajo le prazne 
obljube.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Kranj je lepo mesto. Vsak 
lahko najde primeren koti-
ček zase, kjer se lahko spro-
sti v športnem ali kultur-
nem smislu. Je le korak 
stran od glavnega mesta, 
letališča ...

Življenjsko vodilo?
Kamor usmerjaš energijo, 
tisto raste.

Več za krajevne skupnosti
Manjšim krajevnim skupnostim v mestni občini Kranj ne namenimo dovolj denarja za njihovo boljše 
in normalno delovanje, meni Gašper Peterc iz svetniške skupine Resni.ca.

Gašper Peterc 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj in Centru za socialno 
delo Gorenjske, enoti Kranj, 
so prejšnji teden odprli De-
menci prijazni točki. Sku-
paj jih je v Kranju zdaj dva-
najst. Kot je dejala direkto-
rica LU Kranj Mateja Šmid, 
želijo skupaj ustvariti kako-

vostno demenci prijazno 
lokalno skupnost. Po bese-
dah kranjskega župana Ma-
tjaža Rakovca se na občini 
zavedajo izziva skrbi za sta-
rejše. Kmalu pričakujejo 
gradbeno dovoljenje za novi 
dom za starejše na Zlatem 
polju, opuščeno trgovino v 
Kranju, ki so jo med epide-
mijo predelali v rdečo cono, 
preurejajo v dnevno varstvo 
starejših ...
Na okrogli mizi, ki jo je po-
vezovala direktorica Doma 
upokojencev Kranj Nadja 
Gantar, so gostili strokov-
njake na temo duševnega 
zdravja: direktorja Psihia-
trične bolnišnice Begunje 
Mitjo Logarja, Jano Mali s 
Fakultete za socialno delo 
in predstojnico kranjske ob-
močne enote NIJZ Alenko 
Hafner, ki je predstavila po-
datke o duševnem zdravju 
na Gorenjskem. Med dru-
gim je povedala, da je obi-
skov družinskega zdravnika 

zaradi duševnih motenj več, 
da pa smo Gorenjci na po-
dročju ambulant za speciali-
stično dejavnost pod sloven-
skim povprečjem. Pojasnila 
je, da imamo le dva psihia-
tra koncesionarja na pri-
marni ravni, vsi drugi so v 
Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje. "Edini Center za du-
ševno zdravje na primarni 

ravni je na Jesenicah, ki pa 
ima velike kadrovske teža-
ve. Smiselno je, da se okre-
pijo te službe." Predavali sta 
še psihologinja Maruša 
Pfajfar Rifl iz ZD Kranj, ki 
je poudarila pomembno 
vlogo preventivnih dejavno-
sti v njihovem Centru za 
krepitev zdravja, izzive ko-
ordinacije za obravnavo v 
skupnosti v času epidemije 
pa je predstavila Nina Pohar 
iz CSD Gorenjska.
Na Slovenskem trgu je bil 
prejšnji teden Sejem dolgo-
žive družbe in tudi dan od-
prtih vrat. Sodelovali so 
Center za krepitev zdravja, 
LU Kranj, Center za psiho-
loško svetovanje Posvet, 
Dom upokojencev Kranj, 
Mestna knjižnica Kranj, Za-
vod RS za varstvo narave, 
Ozara Slovenija – enota 
Kranj, Šent – Slovensko 
združenje za duševno zdrav-
je, Center za socialno delo 
Gorenjske in NIJZ. 

Sejem dolgožive 
družbe
Mestna občina Kranj je povabila na Sejem 
dolgožive družbe na temo duševnega zdravja 
starejših, okroglo mizo s strokovnimi predavatelji 
in odprtje dveh novih Demenci prijaznih točk.

Na Mestni občini Kranj so odprli Demenci prijazno točko. 
Predsednica društva Spominčica Štefanija L. Zlobec (na 
sliki spredaj) je poudarila, da so tudi v času covida-19 te 
točke, kjer so svojci lahko dobili veliko podpore in pomoči, 
odigrale zelo pomembno vlogo. / Foto: Tina Dokl

Predstavile so se organizacije in društva, ki se ukvarjajo z 
duševnim zdravjem starejših. Starejše in druge 
zainteresirane občane so seznanile z aktivnostmi 
(tehnikami sproščanja, spopadanjem s stresom, umovadbo 
...) in viri pomoči, ki so jim na voljo. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Mestni svet je potr-
dil prejemnike občinskih 
priznanj. Naziv častni občan 
bo prejel Franc Hvasti za iz-
jemen doprinos k športu in 
razvoju kolesarstva, Planin-

sko društvo Iskra Kranj pa 
nagrado MOK za krepitev 
planinskih dejavnosti in 
delo z mladimi. Listine o 
priznanju bodo prejeli PGD 
Kokrica ob stoletnici dru-
štva, Janez Štros za dobro-
delnost in pomoč osebam s 

posebnimi potrebami ter 
JGZ Brdo za prispevek k 
prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti. Jože Veternik bo za 
dolgoletno delo in razvoj 
zdravstvene dejavnosti pre-
jel veliko plaketo, Lutkovno 
gledališče Nebo pa veliko 
Prešernovo plaketo za po-
sluh in delo z najmlajšimi 
ter 20-letnico ustvarjanja.

Hvasti bo častni občan

Franc Hvasti / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj – Sredi oktobra so na 
spodnjem parkirišču ob cesti 
na Šmarjetno goro v Stražiš-
ču odprli jekleni poligon za 
vadbo na prostem, ki sta ga v 
sodelovanju z Mestno obči-
no Kranj postavila Skupina 
SIJ – Slovenska industrija 
jekla in Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje šport-
nih zvez (OKS – ZŠZ). Ob 
poligonu stoji tudi tabla z 
navdihujočo športno zgodbo 
ambasadorja poligona kole-
sarja Mateja Mohoriča.
"Jekleni poligoni za vadbo 
na prostem so pomembna 
pridobitev za vse nas. Razi-
skave kažejo, da smo v zgor-

njem delu telesa pogosto 
manj močni, otroci danes 
vse premalo plezajo. Jekleni 
poligon je priložnost, da 
tudi to izboljšamo," je na 
odprtju povedal Janez Sodr-
žnik, podpredsednik OKS – 
ZŠZ. Katja Krumpak iz Sku-
pine SIJ pa je pojasnila, da 
so v izdelavo jeklene kons-
trukcije vložili približno tri-
sto ur dela, končni izdelek 
pa sestavlja 86 metrov jekle-
nih cevi, 44 manjših objemk 
in 19 kapic za stebričke. 
Novo pridobitev je pozdravil 
tudi podžupan Robert 
Nograšek in povabil pohod-
nike, da se na poligonu 
ogrejejo pred vzponom na 
Šmarjetno goro.

V Stražišču postavili 
jekleni poligon

Jekleni poligon pod Šmarjetno goro so odprli sredi oktobra. 
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Kranj – Ob športnem igrišču 
med vrtcema Mojca in Naj-
dihojca na Planini 1 so ta 
mesec odprli prvi trajnostni 
grbinasti kolesarski poligon 
iz žlindre v Sloveniji. Gre za 
edinstven projekt, ki sledi 
načelom krožnega gospo-
darstva, saj je pri njihovem 
nastanku uporabljena žlin-
dra, stranski produkt proiz-
vodnje v jeklarni SIJ Acroni, 
ki pri gradnji nadomešča 
drobljenec iz kamna in tako 
prispeva k zmanjšanju pora-
be naravnih virov, poudarja-
jo v Olimpijskem komiteju 
Slovenije – Združenju špor-
tnih zvez (OKS – ZŠZ), ki je 
poligon postavil v partners-
tvu s Skupino SIJ – Sloven-
ske industrije jekla, podjet-
jem Batt Crew in društvom 
Dejmo. 
Vodja  korporat ivnega 
komuniciranja v SIJ-u Katja 
Krumpak je pojasnila, da je 
žlindra ustrezno certificira-
na za takšno uporabo in se 
med drugim uspešno upo-
rablja pri gradnji cest. »Pre-

pričana sem, da bodo te 
grbine mladim v veselje, 
spodbuda za rekreacijo in 
prebujanje jeklene volje, te 
notranje moči za vztrajnost 
in neomajnost na poti do 
cilja, ki je že od nekdaj tudi 
v značaju Skupine SIJ. 
Vesela sem, da se je Mestna 
občina Kranj odzvala na 
našo pobudo,« je poudarila. 
Janez Bajda iz podjetja Batt 
Crew, ki je postavilo poli-
gon, je razložil, da so se z 
žlindro srečali prvič, zato so 
morali najprej opraviti 
nekaj raziskav, kako jo upo-
rabiti, in ugotovili, da se 
žlindra obnaša precej podo-
bno kot kopani materiali. 
Pojasnil je še, da se je po 
grbinastem poligonu s 
kolesi mogoče voziti zgolj z 
gibanjem telesa, brez poga-
njanja pedalov. 
"Grbinasti poligoni so danes 
zelo atraktivna in priljublje-
na športna igrišča. Namen-
jena so tako otrokom in mla-
dim kot odraslim, za rekrea-
cijo ali tekmovanja. Hkrati 
pa ponujajo tudi zelo odprte 
možnosti za uporabo opre-

me: kolo, skiro, rolke, roler-
ji, lahko jih tudi samo prete-
čemo,« je povedala Taja 
Škorc, direktorica oddelka 
športa za vse in športa na 
lokalni ravni na OKS – ZŠZ.
»Vesel sem, da predajamo v 
uporabo grbinasti poligon 
prav v okolju, kjer sem sam 
preživljal svojo mladost. Na 

Mestni občini Kranj želimo 
ponuditi osnovo – športno 
in infrastrukturno, ki je 
pogoj, da se mladi in odrasli 
razvijajo ter ohranjajo svojo 
telesno zmogljivost,« pa je 
na odprtju, ki so ga popestri-
li malčki iz vrtcev Mojca in 
Najdihojca, poudaril podžu-
pan Robert Nograšek.

Prvi poligon iz žlindre
Na Planini 1 so odprli prvi trajnostni grbinasti kolesarski poligon iz žlindre v Sloveniji.

Po grbinastem poligonu se je med prvimi zapeljal tudi 
Foksi. / Foto: Simon Šubic
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Mina Mokar

Kranj – Medtem ko vodnik 
Michelin prisega na zvezdi-
ce, Gault & Millau podeljuje 
kuharske kape. Tako sta po 
kapah letos segli dve uvelja-
vljeni kranjski kulinarični 
zgodbi: Gostilna pr' Matič-
ku, ki jo vodi kuharski moj-
ster Matjaž Erzar, se lahko 
pohvali z dvema kapama, 
Gostilni Krištof, kjer z uskla-
jeno ekipo v kuhinji ustvarja 
kuharski mojster Uroš Gor-
janc, pa so v Gault & Millau-
ju namenili tri kape. 

Med najboljšimi v Kranju
A tu se naštevanje najboljših 
ne konča, kajti rumeni kuli-
narični vodnik se osredotoča 
tudi na najbolj pop(ularne) 
postojanke v mestih in va-
seh. Oznake pop je v letu 
2021 prejelo kar pet kranj-
skih lokacij: Bistro in kavar-
na Brioni, Dom na Joštu, 
Panorama Stara Pošta, Pro-
jekt Burger ter Ribarnica in 
restavracija Delfin.
Ne samo zato, ker sodi v 
sam vrh priljubljenih, tem-
več tudi zato, ker praznuje 
okroglo obletnico, nas je po-
neslo do kranjskega Delfina, 

ki ga sredi starega dela me-
sta že dve desetletji vodita 
Katarina in Nikica Brekalo. 
»Medtem ko ona s pristnim 
nasmeškom streže gostom, 
je on glavni (in tudi edini) v 
kuhinji. Ulov iz Jadranskega 
morja dnevno dostavljajo v 
gorenjsko metropolo in tako 
se na jedilniku znajdejo lo-

karde, morski psi, lignji, 
sardoni,« so delček njune 
poti povzeli v vodniku Gault 
& Millau.
V Tavčarjevi ulici tako kra-
ljujejo sveže, predvsem dal-
matinske ribe. »Ker smo te-
sno povezani s hrvaškimi 
ribiči, točno vemo, od kod 
prihaja dnevni ulov – tu to-

rej ni nikakršnih drugih poti 
ali bližnjic, temveč zgolj sve-
ži, dnevni ulov,« podčrta te-
melje Nikica Brekalo.
Po kuharski šoli v Zagrebu 
je delal marsikje, pot pa ga 
je vselej nosila proti morju 
– navsezadnje od tam, izpod 
Velebita, izhaja njegova dru-
žina: »Mnogo jedi, ki jih ku-

ham za goste, je pripravlje-
nih po recepturah moje ba-
bice in mame.« 

Ribiči so kot kmetovalci …
Ob tem Nikica Brekalo po-
vleče zanimivo vzporednico 
med morjem in poljem: 
»Ribiči so po marsičem po-
dobni kmetovalcem, saj 
obojim tempo življenja na-
rekuje ritem narave. Tako je 
zdaj, ko je hladneje, čas za 
druge sorte rib kot v pole-
tnih mesecih.«
A v ribarnici niso le morske 
ribe, temveč tudi sladkovo-
dne, predvsem postrvi iz ri-
bogojnice Vodomec, ki jo v 
Cerkljah na Gorenjskem 
vodi Janez Vidmar.
Zanimivo je tudi, da je ku-
harski mojster Brekalo je-
dilnik prilagodil gorenj-
skim sestavinam: tako na-
mesto klasične blitve in 
krompirja vselej pripravi 
ohrovt, dopolnjen s krom-
pirjem. Zakaj? »Ker ima 
blitva, ki jo pridelujejo 
kmetje ob morju, povsem 
drugačen, bolj poln okus 
kot ta, pridelana na Gorenj-
skem. Zato je bilo treba po-
iskati nekaj drugega, kar bo 
lepo dopolnilo ribje jedi, in 

tako sva pri enem od kme-
tovalcev tu v bližini našla 
čudovit ohrovt,« pripovedu-
je o povezanosti z gorenj-
skimi kmetovalci Nikica 
Brekalo.
Je eden od tistih kuharskih 
mojstrov, ki receptov ne 
skriva, temveč jih vselej z 
veseljem deli – tako kupcem 
v ribarnici kot tudi tistim, ki 
do kranjske ribarnice zaja-
drajo po elektronskih poteh. 
Na spletni strani ribarnice 
sta zakonca Brekalo zbrala 
že blizu štirideset receptov 
za ribje jedi, nanizanih od 
kapesant po istrsko prek si-
pinega golaža in pečenih 
škampov pa vse do ribje 
juhe.
Tu je zapisan tudi recept za 
namaz iz polenovke (bolj 
znan kot bakalar), zraven so 
še navodila za pripravo ho-
botnice v solati. Oboje, kot 
tudi imenitni, sveže pripra-
vljeni lososov tatarec in ši-
rok spekter ribjih jedi, pa 
Nikica Brekalo od torka do 
sobote pripravi tudi v ribar-
nici in tistim gostom, ki ni-
majo časa sesti za eno od 
miz v edini kranjski ribji re-
stavraciji, z veseljem zapaki-
ra za domov. 

Dvajset let kranjskega Delfina
Pred kratkim je Michelinov vodnik že drugič zapored razglasil slovenske gurmanske lokacije. A ta kulinarični vodnik ni edini – že trikrat je v Sloveniji izšel 
Gault & Millau, ki omenja tudi Kranj.

Kuharski mojster Nikica Brekalo je ob nepogrešljivi pomoči žene Katarine pred dvajsetimi 
leti prevzel ribarnico, ki ji je sredi Kranja pripeta ribja restavracija. / Foto: Mina Mokar 

Klemen Malovrh

Da smo dobro razmislili, po-
meni, da je Strategija nasta-
la v okviru odprtega in vklju-
čujočega sodelovanja z raz-
ličnimi deležniki in prebi-
valci. Proces je potekal od 
lanskega decembra do leto-
šnje jeseni. Rezultat je stra-
tegija z jasnim fokusom, 
štirimi strateškimi področji 
in desetimi turističnimi pro-
dukti. Začrtan je tudi sme-
rokaz, kako z učinkovitim 
destinacijskim upravlja-
njem in prodorno promoci-
jo doseči kakovost in pove-
zanost ponudbe in hkrati 
poskrbeti, da bo ta navzven 
prepoznavna. Glavni namen 
pa je v Kranju pospešiti ra-
zvoj turizma kot gospodar-
ske panoge in povečati nje-
gove večstranske učinke 
tudi na druge sektorje.
Strategija opredeljuje identi-
teto mesta, ki jo zaznamuje 
njegova dvojnost: tradicija s 
sodobnim pridihom, urbani 
in umetniški značaj mesta v 
tesnem stiku z naravo in 
možnostjo aktivnosti na 
prostem ter naša strateška 
pozicija. Strateški cilji so: 1. 
okrevanje turističnega go-

spodarstva po epidemiji co-
vida-19 in krepitev podjetni-
štva v turizmu, 2. razvita 
ponudba za turiste in prebi-
valce, 3. okrepljena tržna po-
zicija Kranja in 4. učinkovi-
to upravljanje destinacije. 
Razvojni načrt zajema ukre-
pe na štirih strateških po-
dročjih: 1. razvoj turističnih 
produktov in doživetij (me-
stni in kulturni turizem, po-
slovni in kongresni turizem, 
gastronomija, "outdoor" in 
zeleno zaledje, kulturni in 
družabni dogodki, šport in 
športni dogodki), 2. celostni 
trajnostni razvoj destinacije 
in infrastruktura, 3. učinko-

vito upravljanje in 4. trže-
nje. Usmerjamo se v celo-
stni razvoj destinacije. Vodi-
lo skozi vse razvojne in pro-
mocijske aktivnosti pa je 
zelena smer. Kranj je v letu 
2021 pridobil zlati znak Slo-
venija Green Destination za 
izkazano trajnostno delova-
nje. Naslednji cilj je napre-
dovati k platinastemu zna-
ku. Goste bomo poleg odgo-
vornosti do lokalnih sku-
pnosti, narave in dediščine 
navduševali tudi s sodobni-
mi digitalnimi rešitvami, ki 
bodo okrepile doživetja ali 
olajšale dostop do njih. 
In kakšnih gostov si želimo? 
Ne le tranzitnih turistov, ki 
v Kranju le prespijo in odhi-
tijo naprej! Želimo si gostov, 
ki cenijo udobje mesta s kul-
turnimi dogodki in dožive-
tji, uživajo v lokalni gastro-
nomski ponudbi in svoj kul-
turni obisk podaljšajo z ak-
tivnostmi na podeželju. Ob 
tem nova strategija ne načr-
tuje le dviga števila nočitev. 
Še pomembnejša nam je 
razvita in dobra turistična 
ponudba, ki bo dvignila 
dnevno potrošnjo gostov. 
Ne nazadnje je ovrednotena 
tudi vrednost strategije. Za 

minimalni scenarij (ohra-
njanje obstoječega in naj-
nujnejše investicije) je po-
trebnih 8,3 milijona evrov, 
19,2 milijona je potrebnih 

za optimalni scenarij, ki 
omogoča preboj na ključnih 
segmentih turistične po-
nudbe in uresničevanje veči-
ne strateških ciljev. Za am-

biciozni scenarij, ki omogo-
ča celostni preboj Kranja na 
področju turizma in prese-
ganje postavljenih ciljev, pa 
je potrebnih do 33,5 milijona 
evrov. To so ocenjene vre-
dnosti scenarijev, izračuna-
nih za dobo šest let, z razpi-
snimi sredstvi, ki posredno 
in neposredno vplivajo na 
razvoj turizma v Kranju in 
okolici ter jih ne izvaja le 
Zavod za turizem in kulturo 
v Kranju. 
Ne glede na scenarij bomo 
morali imeti nekaj potrplje-
nja, saj bo okrevanje po krizi 
zagotovo trajalo nekaj let. 
Kot direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj raču-
nam na uspeh s skupnim 
prizadevanjem za odličnost 
in usklajenim, povezanim 
delovanjem. Upanje nam že 
zdaj vlivajo dobri zgledi na 
destinaciji, ki dokazujejo, da 
so kakovost, butičnost in 
trajnost edina pot navzgor 
in naprej. Zavod pa vidim 
kot destinacijski servis in 
koordinatorja turističnega 
razvoja, ki vedno prepozna 
dosežke turističnih ponu-
dnikov na eni in izzive na 
drugi strani ter je vedno v 
podporo.

Pot za naslednja leta je začrtana 
Na zadnji novembrski seji mestnega sveta je bila potrjena Strategija razvoja turizma v MOK 2021–2027. Nastala je v za turizem zelo zahtevnem obdobju, 
a smo zato imeli priložnost dobro razmisliti, kakšnega razvoja si želimo na destinaciji.

Klemen Malovrh,  
direktor ZTKK
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Manca Strugar

Kranj – Oktober se v Rovih 
pod starim Kranjem kon-
čuje s strašenjem. Najprej 
so se s strahom spopadali 
otroci in ga premagali s 
kamenčkom »Ničmenis-
trah«. Odrasli so na vrsti 
30. oktobra, ko se rovi 
spremenijo v Podzemlje 
umorov. Dogodek je name-
njen pogumnim obiskoval-
cem z detektivsko žilico, to 
je ključ do rešitve. A nalo-
ge ni lahko rešiti, medtem 
ko rove pretresajo skrivno-
stni umori in po temačnih 
kotih prežijo duše iz dru-
gega sveta. V pogumu in 
detektivskih spretnostih se 
bo moč preizkusiti v sobo-
to, 30. oktobra, med 16. in 
23. uro.

Nato novembra nazdravimo 
Martinu. V dnevih 19. in 20. 
ter 26. in 27. novembra se 
rovi spremenijo v največjo 
vinsko klet na Gorenjskem. 
V njih se predstavijo vinarji 
iz vseh slovenskih vinorod-
nih področij. Ponudbo odli-
čnih vin dopolnjuje širok 
izbor sirov, krušnih izdelkov 
in mesnin. Na tem gastro-
nomskem dogodku se je do 
sedaj predstavilo že več kot 
180 različnih vinarjev, vsako 
leto v tem času rove obišče 
več kot pet tisoč ljubiteljev 
vinske kapljice. Ker se letos 
prilagajamo covid ukrepom 
in so rovi deležni manjše 
prenove, se bo vila Vinska 
pot le v prvem delu rovov, z 
izhodom na kanjonu Kokre. 
A zato ponudba ne bo nič 
manj žlahtna.

Digitalni potep – mesto 
skriva, podzemlje odkriva

Od decembra dalje bodo 
Rovi pod starim Kranjem 
bogatejši za novo, digitalizi-
rano doživetje. S pomočjo 
tablice postanejo rovi časov-
ni stroj. Na 1300 metrov dol-
gi poti se razkriva mesto na 
čisto drugačen način: od 
najzanimivejših arheoloških 
najdb in ogleda hiš pomem-
bnih meščanov do srečanja 
s Francetom Prešernom. 
Digitalni potep po Kranju 
navdušuje s petnajstimi 
digitaliziranimi zgodbami 
mesta, a se morate zato 
sprehoditi po kranjskem 
podzemlju. 
Namig: V rovih kljub zelo 
hladni zimi ostaja tempera-
tura vedno od 8 do 12 stopinj.

Rovi pod starim Kranjem – 
najprej straši, nato se nazdravi
Z izjemo lanskega leta se v Rovih pod starim Kranjem jeseni že tradicionalno odvijeta dva velika dogodka. Letos Noč čarovnic za odrasle in Vinska pot po 
enoletnem premoru ponovno vabita v kranjsko podzemlje. Z zimo pa bo v rovih na ogled novo doživetje, Digitalni potep po Kranju.

Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem bo letos dva novembrska konca tednov gostila 
vinarje iz vseh vinorodnih področij Slovenije. / Foto: arhiv ZTKK

Eva Pirnat

Kranj – V Prešernovi hiši so 
lanskega decembra odprli 
novo stalno razstavo z naslo-
vom Prešeren – pesnik. 
Spalnica in pisarna z origi-
nalnim pesnikovim pohiš-
tvom sta ostala osrednja 
prostora, saj ustvarjata 
ambient časa, ko je tukaj 
prebival in delal pesnik. 
Hkrati pa vsakega obiskoval-
ca najbolj zanima, v kakšni 
postelji je spal Prešeren. 
Andrej Štular je razstavo 
opremil z likovnimi poudar-
ki in kompozicijami, ki pri-
pomorejo k dramaturški 
napetosti. Razstava se poklo-
ni preteklosti in sedanjosti 
slovenskega pesništva, saj je 
prostor pred Prešernovo 
pisarno po novem posvečen 
slovenskim pesnikom, Pre-
šernovim nagrajencem. Od 
6. novembra dalje si bo v 
pritličju možno ogledati raz-
stavo »Janko Ravnik, 130. 
obletnica rojstva«. 
Iz Prešernove hiše zavijte v 
Mestno hišo, ki je eden naj-
pomembnejših kulturnih 
spomenikov renesančne 
arhitekture pri nas. V njej 
boste našli tri stalne razsta-
ve: dela akademskega kipar-
ja Lojzeta Dolinarja, arheo-
loško razstavo Železna nit 

in etnološko razstavo Ljud-
ska umetnost na Gorenj-
skem. Od 10. novembra 
dalje pa ne zamudite razsta-
ve Pokrajina 2021!  
Nasproti Mestne hiše stoji 
Galerija Prešernovih nagra-
jencev, ki razstavlja dela pre-
jemnikov najvišjih nagrad 
za likovno umetnost v drža-
vi. Zato ponuja najboljši 
vpogled v sodobno likovno 
ustvarjalnost našega prosto-
ra. Do 20. novembra je na 
ogled razstava Neokonstruk-
tivisti nekoč in danes, na 
kateri se s svojimi deli pred-
stavljajo Dragica Čadež, 
Drago Hrvacki, Tone Lapaj-
ne, Dušan Tršar in Vinko 
Tušek. 
Nekaj posebnega je obisk 
Kostnice, ki se nahaja ob 

cerkvi sv. Kancijana. Ko se 
boste po stopnicah spustili 
pod zemljo, se vam bo odprl 
del prostora, v katerem so 
nekdanji prebivalci tega 
območja pokopavali umrle. 
Zadnja postojanka Muzej-
ske poti je grad Khislstein, 
ki s svojim dvoriščem in 
zelenim vrtom velja za eno 
najbolj spokojnih lokacij 
mestnega jedra. V notranjo-
sti so na ogled tri stalne raz-
stave. Prelepa Gorenjska je 
poklon pokrajini in njenim 
ljudem ter klic k srčnosti, da 
skrbno ohranjamo, kar smo 
prejeli od prednikov. V bles-
ku kovinske oprave na ogled 
postavlja poznoantično voja-
ško opremo vojščakov najvi-
šjega ranga iz druge polovi-
ce 6. stoletja – dva lamelna 

oklepa in kopjasto orožje, 
ango. Gre za izjemno najd-
bo, ki zaradi svoje enkratno-
sti izstopa v svetovnem 
merilu! Na podstrehi gradu 
si lahko ogledate še razstavo 
likovnih del, ki jih je muzeju 
podaril akademski slikar 
Polde Oblak. Od septembra 
dalje pa je v gradu na ogled 
razstava Kaša, žganci, zelje 
– Dediščina prehrane na 
Gorenjskem, ki vam bo 
povedala vse od tega, kaj so 
jedli naši predniki, do tega, s 
čim so jedli, kako so jedli ter 
kakšne vrednote in trud so 
bili prepleteni s prehrano. 
Sprehod po Muzejski poti 
vam bo prinesel veliko 
zgodb, s katerimi boste bolje 
spoznali mesto in širši pro-
stor, v katerem živimo.

Nasvet za izlet: iz dežja  
v zavetje kranjskih muzejev
Letošnja jesen je bila zelo radodarna s sončnimi žarki in prijetnimi temperaturami. Ker pa temu 
najbrž ne bo več dolgo tako, vam za novembrski izlet predlagam ogled Muzejske poti. S sprehodom 
med muzejskimi zbirkami boste spozna(va)li preteklost Gorenjske in njenih ljudi.
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Eva Pirnat

Zgodovina Kranjskega piva 
je dolga in sega v čas vojvo-
dine Kranjske, od tod izvira 
tudi ime. Kranjsko pivo se je 
prvič predstavilo na trgu leta 
1818 v Mengšu in nasled-
njih sto let razveseljevalo 
vse pivoljubce. Nato je za 
skoraj stoletje izginilo. Z 
odprtjem Kranjske pivovar-
ne v letu 2014 pa ponovno 
osvaja trg ljubiteljev izvirnih 
piv. V pivovarni pivo varijo 
po izvorni recepturi iz bavar-
skega kraljevega dvora in se 
pri proizvodnji držijo zako-
na bavarske čistosti. To raz-
veseljuje vse, ki v pivu ne 
marate nepotrebnih dodat-
kov, ki so po vrhu še vpraš-
ljivega izvora in kvalitete. 
Zakon bavarske čistosti ali 
Reinheitsgebot namreč 

pomeni, da je pivo narejeno 
iz kakovostnega sladu, nara-
vnega hmelja, kvasa ter je 
brez dodatkov in konzervan-
sov. 
Trenutno v Kranjski pivo-
varni varijo temno, svetlo in 
rdeče pivo ter rženo in pše-
nično pivo. Del pivovarne je 
tudi pivnica, v kateri lahko v 
izbirate med celotnim asor-
timanom Kranjskega piva. V 
jesensko-zimskem času pa 
se v njihovi ponudbi znajde 
tudi kuhano pivo! Osnovi, ki 
jo predstavlja Kranjsko pivo, 
dodajo premišljeno mešani-
co začimb in ustvarijo napi-
tek, ki vas bo grel v mrzlih 
dneh. Ker se za pivnico spo-
dobi, lačnega gosta razvese-
lijo s krepko in okusno 
ponudbo ter z drugo tretjino 
Kranjskega kulinaričnega 
tria – kranjsko klobaso. 

Priporočamo: Kranjska 
pivovarna in pivnica
V Kranju imamo pivovarno, ki proizvaja tretjino 
Kranjskega kulinaričnega tria - Kranjsko pivo.
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Sobota, 30. oktober
16.00–23.00 
Podzemlje umorov – noč čarovnic za odrasle, Rovi pod starim Kra-
njem

Sreda, 3. november
19.00  51. Teden slovenske drame, Slovesno odprtje 51. TSD s po-

delitvijo nagrade Slavka Gruma 2020 in nagrade za mlado 
dramatičarko 2020, Prešernovo gledališče Kranj

Teden slovenske drame je osrednji festival uprizoritev slo-
venskih dramskih besedil, ki ga vsako leto s podporo Mini-
strstva za kulturo in Mestne občine Kranj organizira Prešer-
novo gledališče. Festival spodbuja uprizarjanje nacionalne 
dramatike, njeno ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v 
tujini. Pri tem sodeluje s slovenskimi in mednarodnimi gle-
dališči ter gledališkimi inštituti.

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Škofjeloški pasijon, 
Prešernovo gledališče Kranj

17.00 Pravljična urica: Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj 

19.00  Pogovor: Literarno ozvezdje: Erica Johnson Debeljak, Me-
stna knjižnica Kranj, dogodek na spletu

Četrtek, 4. november
16.00  Predavanje: 51. Teden slovenske drame, Okrogla miza: 

Spolne in psihične zlorabe v polju gledališča, študijskih 
procesov in izobraževanja, Stolp Škrlovec

19.30  Koncert: 51. Teden slovenske drame, Nejc Gazvoda – Jazz, 
Prešernovo gledališče Kranj

Balkon razkošne vile, v kateri poteka zabava v maskah. Ve-
čer, zvezde, glasba, penina. Na balkonu se srečata moški in 
ženska. Oba sta oblečena v ptiča. Ona je stara nekaj čez 
trideset, on je sredi štiridesetih. On je pianist, ki je še rav-
nokar igral na zabavi. Ona je … še ne vemo točno. Zaplete-
ta se v pogovor. Na koncu večera se dogovorita, da se bosta 
na istem balkonu znova srečala ob letu osorej. In tako na-
daljnjih pet let. Odnos se bo poglabljal, podatkih o njunih 
življenjih postopoma razkrivali. Vsako leto v novi maski in 
brez védenja, kako je drugemu ime, bosta moški in ženska 
drug drugemu postala pomemben del življenja, dan zabave 
in srečanja pa datum, ki bo v njunih življenjih nekaj pome-
nil, četudi bosta ti življenji preostalih 364 dni tekli po svoje 
… Katero leto bo zadnje?

17.00 Delavnica: Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj

Petek, 5. november
17.00  Delavnica: Zabavna urica z Modrim psom, Mestna knjižni-

ca Kranj

17.30  Predstava: Kaj mi je povedala Šeherezada, Polona Čuk, 
OKC Krice Krace

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Bidovec – Tomažič: 
Tovarištvo, Prešernovo gledališče Kranj

21.00  Koncert: 51. Teden slovenske drame, Janez Škof in Marjan 
Stanić, Stolp Škrlovec

Sobota, 6. november
11.00 Predstava: Peter in volk, Sand tale, Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Mitska, Stolp Škrlo-
vec

Sreda, 7. november
17.00  51. Teden slovenske drame, Predstavitev dražbe in razgo-

vor: FORSALE Lot9: Besedilo, Stolp Škrlovec

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Gejm, Prešernovo 
gledališče Kranj

Ponedeljek, 8. november
16.00  51. Teden slovenske drame, Predstavitev: Novi prevodi slo-

venske dramatike, Mestna knjižnica Kranj

16.45  Delavnica: Računalniška pismenost za odrasle – Zahtevnej-
ša raven (RPO – javno veljavni program), Mestna knjižnica 
Kranj

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Vladimir, Prešerno-
vo gledališče Kranj

Torek, 9. november
17.00  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Upamo, da si zau-

pamo (omnibus) in podelitev nagrad ZDUS za leti 2020 in 
2021, Stolp Škrlovec

Napovednik dogodkov
Od 30. oktobra do 30. novembra

19.00  Pogovor: Obrazi slovenskih pokrajin: Uroš Smolej, Mestna 
knjižnica Kranj, dogodek na spletu 

Uroš Smolej je priznani slovenski igralec, ki je trenutno del 
igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. 
Nastopa tudi v muzikalih, kjer poleg igralskih pokaže tudi 
pevske sposobnosti. Kot igralca ga odlikuje tudi izjemna 
sposobnost preobrazbe.

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Not dead enough/
Vestern, Prešernovo gledališče Kranj

Sreda, 10. november
16.00  DIE SCHWEIZ – 4 SPRACHEN, Hochdeutsch, Spletni do-

godek – Švicarska šola

17.00 Pravljična urica: Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj  

18.00 Razstava: Odprtje razstave Pokrajina 2021, Mestna hiša

Četrtek, 11. november
16.00  Predavanje: 51. Teden slovenske drame, Okrogla miza: 

Spreminjevalke: Dramske avtorice med epidemijo covi-
da-19, Stolp Škrlovec

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Nova rasa, Prešer-
novo gledališče Kranj

Petek, 12. november
17.00  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Manca Lipoglavšek, 

Helena Šukljan: Dramakurbija, Layerjeva hiša

17.00  Delavnica: Zabavna urica z Modrim psom, Mestna knjižni-
ca Kranj

17.30  Predstava: Pravljica o ljudskih godcih, Kaličopkovo gledali-
šče, OKC Krice Krace

19.30  Predstava: 51. Teden slovenske drame, Pošta, 19.30, Prešer-
novo gledališče Kranj

20.00 Koncert: Duo Artcoustic, Panorama Stara Pošta

Duo Artcoustic sestavljata mlada glasbenika, ki ne izbirata 
publike, saj s svojo glasbeno ponudbo navdušujeta prav 
vse generacije. Repertoar zajema priredbe legendarnih pe-
smi jugoslovanskega roka ter slovenske in svetovne uspe-
šnice.

21.00  Koncert: 51. Teden slovenske drame, Koncert: Simpatico 
(duo z gostom), Stolp Škrlovec

Sobota, 13. november
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg 

10.00  Predstava: O devetih mesecih, Piki teater, Prešernovo gle-
dališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

13.00 Delavnica: ARTYPARTY, Panorama Stara Pošta

19.30  51. Teden slovenske drame, Sklepna slovesnost s podelitvi-
jo nagrad 2021, 19.30, Prešernovo gledališče Kranj

Ponedeljek, 15. november
9.00   Delavnica: Računalnik za osebno rabo II – nadaljevalni, 

Mestna knjižnica Kranj 

Sreda, 17. november
17.00 Pravljična urica: Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj 

Četrtek, 18. november
18.00  Predavanje: Tri po mačje, Nežka Kukec, Jadranka Završnik, 

OKC Krice Krace

Vabljeni na predstavitev nove pesniške slikanice za otroke 
Tri po mačje avtorice Nežke Kukec in ilustratorke Jadranke 
Završnik, ki sta skozi prikupne in zabavne rime ter pravljič-
ne ilustracije pričarale tri mačje zgodbe.

Petek, 19. november
15.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem

Po enoletnem premoru vas ponovno vabimo na najbolj ne-
navadno lokacijo za pokušino vin, v Rove pod starim Kra-
njem. 

17.00  Delavnica: Zabavna urica z Modrim psom, Mestna knjižni-
ca Kranj

17.30 Predstava: Palčica, Sand tale, OKC Krice Krace

Sobota, 20. november
10.00 Ti in jaz, Gledališče Aeiou, Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

13.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem

20.00 Glasbeni večer z Ano Skumvač, Panorama Stara Pošta

Sreda, 24. november
17.00 Pravljična urica: Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj 

Petek, 26. november
12.00  16. mednarodni turnir slepih in slabovidnih v steznem ke-

gljanju ter 10. Memorial Borisa Žukeviča, Kegljišče Triglav

Gre za enega največjih tekmovanj v Evropi za slepe in sla-
bovidne v steznem kegljanju. Tekmovanje je posvečeno 3. 
decembru, prazniku MO Kranj in Mednarodnemu dnevu 
invalidov.

15.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem

16.00  Plezalni Dnevi Kranja, Zlato Polje

Zadnji novembrski konec tedna se bo s tekmo v Kranju za-
ključila sezona državnega prvenstva tako za težavnostno 
kot tudi za balvansko plezanje za vse starostne kategorije.

17.00  Delavnica: Zabavna urica z Modrim psom, Mestna knjižni-
ca Kranj

17.30  Predstava: Juri Muri v Afriki, Uš lutke, OKC Krice Krace

Sobota, 27. november
10.00  Predstava: Čuk na palici, Zavod Kult, Prešernovo gledali-

šče,

11.00  Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

13.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem

20.00 Koncert: Duo Artcoustic, Panorama Stara Pošta

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00 na Glavnem trgu

Klasičen voden ogled Kranja (po predhodni rezervaciji) 
Vsak ponedeljek, sredo, soboto in nedeljo ob 11.30 

Vsak torek, četrtek in petek ob 18.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre (po predhodni 
rezervaciji)

Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00



10

Kultura

Kranjske novice, petek, 29. oktobra 2021

Igor Kavčič

Kranj – V zadnjih šestih 
desetletjih je mesto Kranj 
stkalo mnoge prijateljske 
čezmejne vezi, z ljudmi, 
mesti in državami po Evro-
pi. Tako Park La Ciotat na 
Bleiweisovi cesti nosi ime 
po mestu na francoski Azur-
ni obali, s katerim se je 
Kranj pobratil leta 1958, v 
njem pa so tudi smerokazi z 
oddaljenostjo vseh mest, s 
katerimi je Kranj pobraten. 
Z doprsnima kipoma Fran-
ceta Prešerna in Mihaila 
Jurjeviča Lermontova, 
pomembnih literatov dveh 
bratskih slovanskih naro-
dov, slovenskega in ruskega, 
se tako v Parku La Ciotat 

začenja novo poglavje v 
povezovanju Kranja z drugi-
mi mesti in državami.
Kot je povedal kranjski 
župan Matjaž Rakovec, mes-
to s tem nadgrajuje svojo 
mednarodno zgodbo. "Z ide-
jo ob Prešernu v parku posta-
viti še doprsne kipe njegovih 
sodobnikov, literarnih velika-
nov iz drugih držav, želimo 
pokazati, da je Kranj odprto 
mesto, ki ima prijatelje po 
vsem svetu." V prihodnje naj 
bi v parku postavili še več 
spominskih obeležij Prešer-
novih literarnih sodobnikov, 
občina pa bo pri tem sodelo-
vala z veleposlaništvi držav, 
ki jih je povabila na to pot.
Med prvimi se je odzvalo 
rusko veleposlaništvo in tako 

so v okviru celostne ureditve 
parka – ta je sicer predvidena 
v letu 2022 – sredi oktobra 
slavnostno odkrili prva dva 
doprsna kipa, in sicer Prešer-
novega kot najbolj znanega 
meščana v zgodovini Kranja 
ter njegovega ruskega sodo-
bnika Mihaila Jurjeviča Ler-
montova. Prvi je delo aka-
demskega kiparja Frančiška 
Smerduja (1908–1964), kip 
je v bron vlit po originalnem 
kalupu avtorja, kip Lermon-
tova pa je izdelal akademski 
kipar mlajše generacije Boris 
Beja.
Na slavnostnem odprtju, ki 
so se ga udeležili številni 
visoki državni gostje, med 
njimi tudi predstavniki 
ministrstva za zunanje 
zadeve, poslovni partnerji in 
podjetniki, so kulturni pro-
gram z recitacijami poezije 
Prešerna in Lermontova v 
slovenskem in ruskem jezi-
ku oblikovali dijaki in dijaki-
nje Gimnazije Kranj in 
Gimnazije Franceta Prešer-
na. Slednja je pripravila še 
simbolično razstavo grafik v 
kolažnem tisku z naslovom 
Lermontov sreča Prešerna, 
za pevski del pa je poskrbel 
Dekliški zbor Gimnazije 
Kranj pod vodstvom Erika 
Šmida. 
"Še danes občudujemo nep-
rekosljivo mojstrstvo Ler-
montova in Prešerna, njuno 
sposobnost, da bralcem 
natančno in v visoki poetič-

ni obliki posredujeta trajne, 
moralne in etične ideale, po 
katerih so živeli njuni sodo-
bniki in ki so še kako 
pomembni v času, ki ga živi-
mo danes. Tudi v dinamič-
nem 21. stoletju, ko spre-
membe posegajo na vsa 
področja našega življenja, 
moramo ohranjati zgodo-
vinsko, kulturno in duhov-
no dediščino Rusije in Slo-
venije," je povedal veleposla-
nik Ruske federacije v Slove-
niji Timur Ejvazov in dodal, 

da sodelovanje med država-
ma ostaja trden temelj za 
nadaljnje prijateljske odno-
se. Častni konzul Ruske 
federacije v Sloveniji Danilo 
Duraković pa je poudaril 
pomen vsestranskega sode-
lovanja med slovanskima 
narodoma ter se zbranim 
zahvalil za dolgoletno tradi-
cijo poučevanja ruskega 
jezika na kranjskih gimnazi-
jah. Oba sta se vpisala v čas-
tno knjigo gostov MOK. 
Kranjski župan je v znak 

povezovanja ruskemu vele-
poslaniku predal listino Pot 
Prešernovih sodobnikov, ki 
sta jo začela MOK in rusko 
veleposlaništvo, nadaljevala 
pa se bo s postavljanjem 
doprsnih kipov Prešernovih 
sodobnikov iz drugih držav. 
Že naslednji dan se jima je 
v, lahko bi rekli kar aleji lite-
ratov, pridružil doprsni kip 
ukrajinskega literata Tarasa 
Grigoroviča Ševčenka 
(1914–1961), novembra sle-
di še uradno odkritje kipa.

Park pobratenja 
in literatov
V Parku La Ciotat so pred dnevi odkrili doprsna kipa Franceta Prešerna in 
njegovega ruskega literarnega sodobnika Mihaila Jurjeviča Lermontova, v 
nadaljevanju pa se jima pridružuje še ukrajinski literat Taras Grigorovič 
Ševčenko. Park s tem dobiva novo podobo in pomen. 

Odkritja doprsnih kipov so se ob prvih možeh občine udeležili visoki državni gostje, 
predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, poslovni partnerji in podjetniki. / Foto: Tina Dokl

Pesmi Prešerna in Lermontova v slovenščini in ruščini so recitirali dijaki in dijakinje 
Gimnazije Kranj in Gimnazije Franceta Prešerna. / Foto: Tina Dokl

V častno knjigo gostov MO Kranj sta se vpisala 
veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Timur Ejvazov in 
častni konzul Ruske federacije v Sloveniji Danilo 
Duraković. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Od začetka oktobra 
je v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev na ogled zani-
miva razstava petih umetni-
kov, treh kiparjev in dveh 
slikarjev, ki so med letoma 
1968 in 1972 sodelovali v 
skupini Neokonstruktivisti. 
V skupino so bili poleg 
kranjskega slikarja Vinka 
Tuška vključeni še slikar 
Drago Hrvacki, kiparja Tone 
Lapajne in Dušan Tršar ter 
kiparka Dragica Čadež.
Pobudo za razstavo je dal 
umetnostni kritik Aleksan-
der Bassin, ko je v začetku 
leta pisal nekrolog za janu-
arja preminulega Draga 
Hrvackega. Ob tem naj 
dodamo, da sta pokojna tudi 

Vinko Tušek in Tone Lapaj-
ne, tokratnega odprtja pa sta 
se udeležila Dragica Čadež 
in Dušan Tršar. 
"Za to razstavo nam je uspe-
lo zbrati dela, ki so pred pet-
deset in več leti potovala po 
razstaviščih po Sloveniji in 
tudi po Jugoslaviji. Dela so 
nam tako posodili v Moderni 
galeriji in v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica, nekaj jih 
imamo v zbirki Galerije Pre-
šernovih nagrajencev, večino 
del pa je vendarle iz družin-
skih zbirk umetnikov," je 
povedal vodja Galerije Pre-
šernovih nagrajencev Marko 
Arnež in ob tem poudaril, da 
so v času postavljanja razsta-
ve posneli tudi predstavitve-
ni film, v katerem poleg 
umetnostnega kritika Alek-

sandra Bassina, ki je v času 
obstoja skupine Neokonstru-
ktivisti veliko sodeloval z nje-
nimi člani, nastopita tudi 
Dragica Čadež in Marko 
Tušek, sin Vinka Tuška, prav 
tako slikar.
Bassin omenja tri vzvode, ki 
so ga vodili k snovanju raz-
stave: "Prvi je, da je minilo 
več kot četrt stoletja od nji-
hove zadnje skupinske raz-
stave leta 1993 v Mestni 
galeriji v Ljubljani, drugi 
razlog je memorialnega zna-
čaja, ko poudarjamo, da gre 
za zelo pomembne avtorje, 
ki so se zapisali v slovensko 
zgodovino visokega moder-
nizma, tretji vzvod pa je bila 
pobuda dveh živečih članov 
skupine Dragice Čadež in 
Dušana Tršarja." 

Na tokratni razstavi so na 
neki način soočili dela iz 
časa, v katerem so sodelovali 
v skupini Neokonstruktivis-
ti, hkrati pa so pokazali tudi 
na razvoj posameznega 
avtorja v kasnejših letih, pri 
Čadeževi in Tršarju tako 
rekoč do obdobja zadnjega 
leta.
Če je Hrvackega in Tuška 
povezoval pomen igre, njun 
ustvarjalni vzgib pa je sku-
paj z barvo in geometrično 
obliko rezultiral v umetniš-
kem delu, in se je Čadeževa 
enakovredno kosala z moš-
kimi kolegi, tokrat pa pred-
stavlja tudi novejša dela iz 
njej ljubega lesa, pa je Tone 
Lapajne predstavljen tudi s 
tremi slikami v zanj manj 
značilnih barvah. Tu je še 

Dušan Tršar, ki je v skupini 
deloval najbolj radikalno, saj 
je v slovenski prostor vnesel 
nov material, barvno pleksi 
steklo. "Presenečena sem 
nad razstavo in hkrati vese-
la, da se je naša skupina na 
neki način spet združila," je 
dejala Dragica Čadež, Dušan 

Tršar pa je poudaril, da z 
razstavo hkrati stopamo tudi 
nazaj v zgodovino, ko je 
delal z drugimi materiali kot 
danes, ko se posveča tudi 
bronu. Dela bodo na ogled 
do konca novembra v krat-
kem pa bo k razstavi izšel še 
katalog.

Pet neokonstruktivistov
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava Neokonstruktivisti nekoč in danes.

Ob odprtju razstave Neokonstruktivisti je spregovorila tudi 
kiparka Dragica Čadež. / Foto: Primož Pičulin
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Igor Kavčič

Kranj – Ob svetovnem dne-
vu vida, 14. oktobru, in ob 
dnevu bele palice, 15. okto-
bru, so v Mestni knjižnici 
Kranj odprli razstavo foto-
grafskih in likovnih del sle-
pih in slabovidnih ustvarjal-
cev, ki sodelujejo v medob-
činskih društvih Kranj, 
Nova Gorica, Maribor in 
Novo mesto. Razstavo so 
času primerno naslovili Je-
sen osebno, saj kot je zapi-
sal Dušan Brešar iz Zveze 
društev slepih in slabovi-
dnih Slovenije, tako za sli-
karje kot fotografe ni prije-
tnejše pustolovščine na pro-
stem, kot je iskanje jesen-
skih barv, ki so na dosegu 
roke. 
Skupina slepih in slabovi-
dnih fotografov in slikarjev 
iz cele Slovenije je tokrat po-
sebej za Mestno knjižnico 
Kranj, sicer pa že tretjič, 
združila svoja dela in nasta-
la je prva tematska razstava 
Jesen osebno. Na ogled so 
dela, ki so jih ustvarili: Rez-
ka Arnuš, Evgen Bavčar, 

Ivan Stojan Rutar, Sara Bu-
kovec, Branko Čeak, Sonja 
Jež, Jožef Jošt, Milka Jug, 
Ivanka Jug, Jana Kus, Meto-
da Likar, Rosana Lorbek, 
Darinka Lozinšek, Dragica 
Nediževec, Andrej Palčec, 
Mirela Prezelj, Ljudmila 
Rojc, Lucija Šemrl, Tinka 
Šetina, Ana Šter, Boris Šter, 
Jožica Testen, Meri Tišler in 
Natalija Žitnik Metaj.
Brešar dodaja, da vsak od 
njih doživlja jesen na svoj 
način, zato tudi takšen na-

slov razstave. Tako kot se 
razlikuje njihova okvara 
vida, so različna tudi njihova 
dela in tehnika. Zveza sicer 
že več kot desetletje prireja 
likovne kolonije, ki se jih 
udeležujejo slepi in slabovi-
dni iz vse Slovenije. Trenu-
tno v Sloveniji riše okoli 
dvajset slabovidnih in slepih 
članov, sodobne tehnologije 
pa slepim omogočajo tudi, 
da fotografirajo. Tokrat so 
na ogled tako slike kot foto-
grafije - do 11. decembra.

Slepi in slabovidni 
razstavljajo
V Mestni knjižnici Kranj je na ogled razstava fotografskih in likovnih del 
slepih in slabovidnih ustvarjalcev z naslovom Jesen osebno.

Jesen / Foto: Sonja Jež

Igor Kavčič

Kranj – In nazaj v Kranj, bi 
lahko podaljšali naslov. Je-
kovi dnevi, ki se v spomin 
pesnika Simona Jenka v za-
dnjih letih že tradicionalno 
odvijajo med 18. in 27. okto-
brom, dnevoma njegove 
smrti in rojstva, so se začeli 
z dogodkom v Prešernovem 
gaju, kjer je venec na grob 
pesniku položil kranjski 
podžupan Robert Nograšek, 
v kulturnem programu pa 
so nastopili Rudi Zevnik, 
trio flavt Glasbene šole 
Kranj ter z recitacijami 
učenke OŠ Simona Jenka in 
dijakinje Gimnazije Kranj. 
Še istega ponedeljka popol-
dan so v Mavčičah o pesniku 
Sorškega polja odprli stalno 
razstavo.
V sredo je v Mestni knjižnici 
Kranj sledila okrogla miza z 
nominiranimi avtorji, ki jo 
je v sproščenem pogovoru 
vodil Anže Zevnik. V večjem 
delu so se je udeležili mladi 
literati z OŠ Simona Jenka 
ter srednješolci z obeh 
kranjskih gimnazij. Zevnik 
se je s štirimi prisotnimi no-
miniranimi avtorji, Tino Ko-
zin, Aljo Adam, Nino Dragi-
čević in Muanisom Sinano-
vićem, pogovarjal o njihovih 
pristopih k pisanju pesmi še 
posebno v aktualnem času 
epidemije.
V soboto dopoldan so v Kul-
turnem društvu Simon Jen-

ko – Šmonca iz Mavčič pri-
pravili že tradicionalni Po-
hod po Poti Jeprškega učite-
lja od Drulovke do Podreče. 
Udeleženci okrog sedem ki-
lometrov dolgega pohoda – 
na pot se jih je podalo okrog 
devetdeset – so se ustavili ob 
šestih kontrolnih točkah. 
Startali so v Drulovki, se 
ustavili ob cerkvi na Bregu, 
ob Kalanovem kunclju na 
Jami, od koder je čudovit 
razgled proti severu in jugu 
Mavčiškega jezera, na Jurje-
vi kmetiji v Prašah, kjer so 
jim ponudili Jurjevo kašo, v 
Mavčičah ob razstavi v Jen-
kovi sobi, pohod pa so za-
ključili ob spomeniku pesni-
ku na Podreči. "Vesel sem 
bil dobre udeležbe, še po-
sebno pa naših gostov iz 
Društva Simon Jenko iz Te-

mnice na Krasu, ki zdaj že 
redno pride počastit našega 
pesnika," je povedal srce in 
duša dogodkov v Jenkovem 
tednu Rudi Zevnik.
Na vsaki izmed točk so do-
mačini pohodnikom pripo-
vedovali o posebnostih in 
znamenitostih posamezne 
vasi, ob spomeniku na Po-
dreči pa so v kulturnem pro-
gramu nastopili osnovnošol-
ci mavčiške podružnice OŠ 
Orehek, ob nagovoru podž-
upana Roberta Nograška pa 
so k pesnikovemu spomeni-
ku položili cvetje. Jenkovi 
dnevi so se zaključili v sredo 
zvečer v avli Mestne občine 
Kranj, kjer so podelili Jenko-
vo nagrado, in sicer 36. po 
vrsti. Prejela jo je Nina Dra-
gičević za pesniško zbirko 
„To telo, pokončno“.

Od Kranja do Podreče
Jenkovi dnevi so se začeli s poklonom pesniku Simonu Jenku ob njegovem 
grobu v Prešernovem gaju, različni dogodki njemu in današnjim pesnikom 
v čast pa so se zaključili v sredo s podelitvijo Jenkove nagrade.

Jenkovi dnevi so se začeli s spominsko slovesnostjo ob pesnikovem grobu. / Foto: Primož Pičulin

V Mestni knjižnici Kranj se je Anže Zevnik pogovarjal z nominiranimi pesnicami in 
pesnikom. / Foto: Primož Pičulin

Na Poti Jeprškega učitelja so se pohodniki ustavili tudi v 
Kalanovem kunclju na Jami. / Foto: Primož Pičulin
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Maja Bertoncelj

Sezona 2021 je bila za vas 
najuspešnejša doslej. Kako 
bi jo opisali?
Glede na rezultate je bila 
zagotovo najuspešnejša. 
Lahko bi jo opisal kot pre-
bojno, da bo od sedaj naprej 
malo lažje, ko bom imel več 
odgovornosti in svobode 
tudi znotraj svoje ekipe. Eta-
pna zmaga na Dirki po 
Franciji je zagotovo najpo-
membnejša in največja in 
tudi meni največ pomeni. 
Odnesla je največje breme z 
ramen. Ker sta bili nato celo 
dve, je še toliko bolje. Tour 
je večji kot vse druge dirke, 
tudi medijsko bolj izpostav-
ljen, kar je pomembno tudi 
za naše partnerje. Ne more 
se primerjati z nobeno dru-
go dirko. 

Osvojili ste tudi naslov drža-
vnega prvaka v cestni vožnji. 
V Podblici so na cesto nari-
sali dres državnega prvaka. 
Vam to veliko pomeni?
Nikoli ne smeš pozabiti, od 
kod prihajaš. Vedno se pos-
kušam vračati v domače kra-
je. Nekoč bom verjetno zno-
va bolj vpleten v vse dogaja-
nje doma. Sedaj je malce 
težje, saj živim v tujini. Rav-
no tako je lepo slišati za tak-
šne stvari in potem priti 
domov pogledat.

Kaj pa o tej sezoni povedo 
številke?
Fizična pripravljenost ni 
bila na nekem bistveno viš-
jem nivoju kot na primer v 
sezoni 2020. V primerjavi z 
2019 in 2018 se pozna maj-
hen napredek. Rezultati 
naše ekipe so prišli tudi 
zato, ker smo se osredotočili 
na malce drugačen način 
dirkanja. Pogledali smo res-
nici v oči in razumeli, da se 
ne moremo kosati z najbolj-
šimi za skupni seštevek. 
Osredotočili smo se na 
malenkost manj pomembne 
dosežke, ki pa so še vedno 

zelo vidni. Letošnja sezona 
je potrdila, da tak način dir-
kanja prinese veliko več 
izpostavljenosti, kot če se 
trudiš za skupni seštevek. 
Četrto mesto iz leta 2020, ki 
ga je osvojil Mikel Landa, ni 
bilo niti približno toliko 
odmevno, kot letošnji Tour 
nasploh.

So šla tudi vaša razmišljanja 
v tej smeri?
Vedno sem si želel tega, 
tako da sem bil vesel, ko so v 
ekipi to letos predlagali. Ker 
smo to še toliko lepše ures-
ničili, pa se mi zdi, da sedaj 
vsi razumejo, da je bila to 
prava odločitev in da bomo 
na ta način dirkali tudi v pri-
hodnje.

Ure treninga in število kilo-
metrov najbrž kažejo vsako 
leto podobno. 
Mislim, da se vsi poklicni 
kolesarji vrtijo okrog približ-
no enakega števila, kar 
pomeni okrog trideset tisoč 
kilometrov na leto. Če ne po 
kilometrih, pa smo si zago-
tovo zelo blizu po urah. 
Tisoč ur je število, okrog 
katerega se vse vrti. 

Od kdaj ste pri takšni količi-
ni?
Že leta 2014, ko sem bil 
prvo leto med profesionalci, 
je bilo že zelo podobno. To 
se ne spreminja kaj bistve-
no.

Na podlagi česa pa je potem 
napredek?
Napreduješ predvsem s tak-
tičnega vidika in z vidika 

izkušenj. Vedno več imaš 
znanja, v ključnih trenutkih 
se znaš odločiti vedno bolj 
pravilno, vedno bolj tudi 
zaupaš vase in si psihično 
močnejši. Bistveno bolje 
znaš varčevati z energijo 
med samo dirko, kar je v 
kolesarstvu velikokrat odlo-
čilnega pomena. Tisti, ki 
hranijo moči za konec in so 
v svojih ekipah v položaju, 
da so nekako odgovorni za 
rezultat vseh, so potem tudi 
tisti, ki posežejo po rezulta-
tih. Status v ekipi pa prine-
sejo sami rezultati. Ko sem 
bil pomočnik, so bili drugi 
kolesarji fizično boljši od 
mene in je bilo logično, da 
jih ščitimo, ne kar vsakega. 
To gre z roko v roki.

Svoje treninge objavljate na 
Stravi. Ničesar ne skrivate.
V kolesarstvu ni veliko skri-
vnosti, bolj kot ne gre za 
veliko dela, čim več varno 
prevoženih kilometrov. Ne 
moreš odkriti tople vode. Če 
se znajdeš, če imaš dovolj 
izkušenj, da veš, kako jesti, 
trenirati, da se znaš razbre-
meniti osnovnega stresa, če 
imaš dobro ekipo, ki dobro 
skrbi zate, in dobro ekipo 
okrog sebe tudi sicer, da 
opravljajo določene stvari 
namesto tebe, lahko precej 
bolj v miru pripraviš telo na 
napore, kot je Dirka po 
Franciji. Usesti se na kolo in 
iti na trening je najenostav-
nejši del dneva. Tukaj so 
potem še vsa potovanja, noči 
po hotelih … Veliko časa si 
od doma v drugem okolju, 
ukvarjati se moraš še z vse-

mi drugimi obveznostmi, 
tudi s siceršnjimi stvarmi, ki 
jih želiš delati zaradi lastne-
ga občutka, ker pomagaš 
drugim, vlagaš nazaj v okol-
je, v družbo. Vsaka stvar 
vzame kanček energije in 
nekaj časa v dnevu. Prostega 
časa tako veliko ravno ni, po 
drugi strani pa se mi zdi, da 
ima veliko ljudi podobne 
težave s svojimi običajnimi 
službami.

Na svetovni lestvici ste na 
12. mestu kot tretji Slove-
nec. Prvi je Pogačar, tretji 
Roglič. Izjemno.
S Tadejem in Primožem 
sem osebni prijatelj, tako da 
sem vesel vsakega njunega 
uspeha. Fino se mi zdi, da 
smo trije, ki prihajamo iz 
iste države, tako uspešni. 
Morda nam bo vsem trem, 
ki prihajamo iz istega lokal-
nega okolja, skupaj lažje 
narediti tudi kaj dobrega za 
slovensko kolesarstvo v 
mlajših kategorijah. Ker 
smo trije uspešni, je morda 
lažje privabiti še več mladih 
kolesarjev in na sploh ljudi, 
da se začnejo ukvarjati s 
kolesarstvom tudi kot obliko 
rekreacije. Se mi zdi, da je 
to dober način ohranjanja 
zdravega načina življenja.

Ustanavljate Fundacijo 
Mateja Mohoriča. Kako 
kaže?
V prihodnjem letu bomo že 
kar zelo operativni. Mislim, 
da je trenutno zadeva na 
ministrstvu še v fazi potrdi-
tve z njihove strani. Funda-
cija bo namenjena predv-

sem temu, da v naš šport 
privabi čim več otrok in da 
tistim, ki se že udejstvujejo, 
omogoči čim boljše pogoje 
za delo. Pomagati bomo 
skušali tudi tistim, ki priha-
jajo iz družin, ki si finančno 
vsega ne morejo privoščiti. 
Hkrati pa bomo podpirali 
mladinsko reprezentanco, 
ker se mi zdi to ključnega 
pomena za preboj med 
poklicne kolesarje. Če bo 
zaradi mene samo enemu 
olajšana pot tja, če bo zaradi 
mene samo eden prišel med 

profesionalce, da bo potem 
lahko tudi on v položaju, da 
bo naprej delal dobro in vra-
čal družbi, bom zadovoljen. 
Da se naredi še več dobrih 
in lepih zgodb. Še naprej 
bom sodeloval tudi s Kole-
sarskim klubom Kranj, 
pomagal morda tudi pri 
organizaciji dogodkov, ki 
bodo potekali na lokalnem 
nivoju.

Po sezoni ostajate na kole-
su. Niste eden tistih, ki kolo 
malo postavijo v kot?
Vedno imam rad aktiven 
način življenja. Poskušal 
sem že biti po sezoni nekaj 
tednov povsem brez fizične 
aktivnosti, kot to nekateri 
svetujejo, a mi to ne ustreza. 
Za kakšno uro grem rad ven 
na zrak, če se le da, nekaj-
krat na teden tudi za dlje. 
Tega načela se držim, tako 
prezimim in že v dobri kon-
diciji lahko pričakam nasle-
dnjo sezono. 

Trenutno ste v Sloveniji. 
Koliko časa še in koliko dni 
na leto sploh ste tukaj?
V Sloveniji bom do sredine 
novembra, potem pa me že 
čakajo obveznosti v tujini. V 
Šenčurju imam tudi hčerko, 
tako da zelo rad pridem. V 
Sloveniji res nisem veliko. 
Okrog 150 dni v letu sem na 
dirkah in pripravah, okrog 
osemdeset dni pa v Mona-
ku, kjer živim. Ostane še 
zelo malo. Takšen stil življe-
nja imamo profesionalni 
kolesarji. Sam sem se odlo-
čil zanj, nihče me ni silil v 
to.

Kako si spočijete glavo med 
sezonama? Imate tudi veli-
ko medijskih obveznosti, 
tako da se zdi, da na kolesar-
stvo niti ne morete pozabiti?
Nisem človek, ki bi me 

medijske obveznosti utruja-
le. S tem res nimam težav. 
Spočijem se že s tem, da 
sem doma. 

Imate hčerko. Zagotovo je 
sedaj drugače. Ste kolesar, 
ki imate vse naštudirano, v 
starševstvu je to težje.
Veliko je improvizacije, 
sploh zato, ker sem toliko v 
tujini. Mami je sama za vse. 
Ko pridem na obisk, se sku-
šam vsaj malo oddolžiti. 

Ostajate v ekipi Bahrain - 
Victorious. Ste zadovoljni s 
potekom dosedanje profesi-
onalne kariere?
Tukaj sem se našel, počutim 
se super, ker je tudi veliko 
osebja in drugih članov eki-
pe iz Slovenije. Veliko smo 
skupaj, praktično več kot s 
svojo družino doma, tako da 
je pomembno, da se dobro 
počutimo. Nisem imel 
namena menjati ekipe, tudi 
zato, ker mi ustreza naš 
način dirkanja in se mi zdi, 
da imamo v primerjavi z 
drugimi ekipami svetovne 
serije dobro podporo, da je 
za vse poskrbljeno na res 
visokem nivoju. Zadovoljen 
sem in ostajam tukaj še vsaj 
dve leti.

Kakšni bodo vaši cilji za pri-
hodnjo sezono?
Zagotovo ponoviti uspehe iz 
letošnje sezone, morda jih 
še bolj definirati v podrob-
nosti in jih potem skušati 
doseči. Cilj bodo pomem-
bne enodnevne klasike, 
Tour de France. Šli bomo 
znova bolj na etapne zmage 
kot na skupni seštevek. Če 
nam bo uspelo ponoviti 
uspehe iz letošnje sezone, 
bo to že precej vredno. 

Kako pa nadgrajujete svojo 
"intelektualno kariero"? Žel-
je po študiju ni več?
Za to ni časa ali potrebe. Zdi 
se mi, da v tej moderni dru-
žbi ni več tako cenjen nivo 
izobrazbe kot dejansko zna-
nje in izkušnje, ki jih ima 
posameznik. Zelo sem vple-
ten v svoj poklic in specifiko 
kolesarstva, tako da se ne 
vidim, da bi še enkrat zače-
njal kariero zunaj kolesars-
tva, zunaj športa. Čedalje 
bolj se skozi leta vpletaš v 
okolje, v katerem si.

Berete še vedno veliko?
Ko sem zdoma, imam malo 
več časa in precej berem, ko 
pa sem doma, so druge 
obveznosti in časa veliko-
krat zmanjka.

Kdaj se z ekipo dobite na 
prvih skupnih pripravah?
V prvem tednu decembra in 
bodo trajale do pred prazni-
ki, potem pa znova v januar-
ju druge priprave. Obakrat 
bodo v Španiji.

Sezono opisal kot prebojno
Za cestnim kolesarjem Matejem Mohoričem je najuspešnejša sezona v karieri, katere vrhunec sta bili etapni zmagi na Dirki po Franciji. »Fizična 
pripravljenost ni bila na nekem bistveno višjem nivoju. Tisoč ur treninga na leto je število, okrog katerega se vrtimo vsi profesionalni kolesarji. Napredek 
je predvsem s taktičnega vidika in zaradi izkušenj,« pravi Podbličan, ki bo s Fundacijo Mateja Mohoriča pomagal slovenskemu kolesarskemu športu.

Matej Mohorič se rad vrača domov in se z veseljem odzove povabilom na dogodke. 
Njegov prispevek bo v prihodnje še večji, za kar bo poskrbel s Fundacijo Mateja Mohoriča. 
Hvaležni so mu tudi na kranjski občini. Pred kratkim je prejel plaketo Mestne občine Kranj 
za izjemne dosežke na področju športa in postal tudi kranjski športni ambasador.
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»Glede na rezultate je 
bila sezona 2021 
zagotovo 
najuspešnejša. Lahko 
bi jo opisal kot 
prebojno, da bo od 
sedaj naprej malo 
lažje, ko bom imel več 
odgovornosti in 
svobode tudi znotraj 
svoje ekipe. Etapna 
zmaga na Dirki po 
Franciji je zagotovo 
najpomembnejša in 
največja in tudi meni 
največ pomeni.«

»V Sloveniji res nisem 
veliko. Okrog 150 dni 
v letu sem na dirkah 
in pripravah, okrog 
osemdeset dni pa v 
Monaku, kjer živim. 
Ostane še zelo malo.«
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V skupini C in D s predznanjem plavanja
Poleg najmlajših vpisujemo tudi v starejši skupini, kjer se otroci že sreču-
jejo s specialnimi vaterpolskimi tehnikami, prav tako pa se udeležujejo 
tudi tekmovanj. Za vpis v omenjeni skupini je predpogoj predznanje 
plavanja, saj vadba poteka izključno v olimpijskem bazenu.
Poleg tega, da se bo vaš otrok naučil plavati, pa ima voda tudi ogromno 
pozitivnih učinkov na njegov razvoj. Več o teh učinkih samih pa si lahko 
preberete tudi v spodnjih točkah, kjer je vse podrobneje pojasnjeno. 

ZAKAJ IZBRATI VATERPOLO?

Pozitivne spodbude otroka pri izbiri VATERPOLA
Voda spodbuja otroke, da se igrajo in dobro počutijo v njej. To je zelo 
pomembno, saj je igra v otroštvu na prvem mestu. Predvsem v mlajših 
letih namreč otroci šport jemljejo in sprejemajo najprej kot zabavo. Va-
terpolo pa je tisti šport, ki združuje oboje – tako vodo, kot tudi igro z 
žogo. Zato je vaterpolo idealna zmes obojega, saj dobro počutje v vodi 
in dodatek žoge k temu, tvorita odlično kombinacijo.

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vašega malčka. Omogoča na-
mreč pravilen lokomotorni razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti in skle-
pe, krepijo pa se razni deli telesa, kot so ramenski obroč, hrbtni in trebu-
šni del, kar pozitivno vpliva na držo posameznika in s tem tudi na pravi-
len razvoj hrbtenice. Vzgon vode preprečuje tudi morebitne poškodbe 
in izboljšuje splošno posameznikovo moč, vzdržljivost in izboljša njego-
vo samopodobo. Trening vaterpola namreč kasneje vpliva tudi na izobli-
kovanje telesa in ravno vaterpolisti so med najbolj razvitimi športniki, 
prav zaradi učinkov vode. 

Vpliv VATERPOLA na boljše zdravje
Trening v vodi pospešuje delovanje srca in pljuč in ju s tem krepi. Poleg 
tega preprečuje možnost astmatičnega obolenja in pomaga osebam, ki 
to obolenje imajo. Vaterpolski trening krepi tudi imunski sistem in s tem 
pozitivno vpliva na alergije oziroma na njihovo preprečevanje. Trening v 
vodi vpliva tudi na kurjenje maščob in posledično omogoča tudi urav-
navanje telesne teže. 

Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo in motivacijo otrok ter jih 
nauči sprejemanja obveznosti. Skozi trening namreč posameznik prido-
bi delovne navade in sposobnost boljše verbalne in neverbalne komu-
nikacije. Vaterpolo razvija samozavest, gradi socialne odnose in pomaga 
posamezniku pri reševanju problemov in vključevanju v družbo. Skozi 
samo igro pa vaterpolist pridobi tudi bio-psiho-socialne lastnosti, ki so 
potrebne v vsakdanjem življenju. 

Splošne informacije o treningih
Treningi potekajo vsak torek in četrtek med 16:00 in 17:00. Ob prihodu 
poiščete vaditelje Niko, Anžeta ali Jako, ali pa se najavite na naš elektron-
ski naslov, ki ga najdete spodaj na sliki. Za trening vaš malček oz. malči-
ca potrebuje zgolj kopalke in brisačo. Pridruži se nam tudi ti, nauči se 
plavati in skleni nova prijateljstva.
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AVK TRIGLAV VPISUJE  
V VATERPOLO ŠOLO
Vaterpolska šola je že v polnem pogonu, vpis mladih 
nadobudnežev v naš klub pa poteka še naprej. Vablje-
ni vsi dečki in deklice, da se nam pridružite in se z nami 
naučite osnov gibanja v vodi, plavanja in vaterpolske 
igre. Vadba pod vodstvom naših strokovno usposo-
bljenih vaditeljev poteka v malem bazenu Pokritega 
olimpijskega bazena Kranj. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je v 
hrvaški Koprivnici potekalo 
evropsko prvenstvo za slepe 
in slabovidne kegljače. Ude-
ležilo se ga je deset sloven-
skih tekmovalk in tekmoval-
cev, ki jih je vodil selektor 
Sašo Kajtna, pomočniki pa 
so bili Nina Kramar, Jelka 
Orban in Marko Prosenc. V 
reprezentanci so bili tudi 
člani Medobčinskega dru-
štva slepih in slabovidnih 
(MDSS) Kranj: Slavko Mu-

hič (kategorija B1), Jože 
Lampe (kategorija B2) ter 
Mirko Rus in Marjan Žalar 
(oba kategorija B3).
Na tekmi za ekipni naslov 
evropskih prvakov je zmaga-
lo moštvo Hrvaške, sloven-
ska ekipa pa je osvojila dru-
go mesto. Na tekmi tako 
imenovanih mix tandemov, 
kjer nastopa mešani par 
ženska – moški, sta Marjan 
Žalar in Marija Fras (MDSS 
Celje) osvojila tretje mesto.
Med finalisti je odlično na-
stopil Kranjčan Jože Lampe, 

ki je osvojil drugo mesto po-
samično in drugo v kombi-
naciji, kar dve zlati odličji pa 
si je za konec priboril še iz-
kušeni Marjan Žalar, ki je 
postal evropski prvak tako v 

kombinaciji kot posamično. 
Slovenska reprezentanca 
slepih in slabovidnih keglja-
čev je skupaj osvojila sedem 
posamičnih in ekipno odli-
čje.

Žalar znova 
odličen

Na dvajsetem evropskem prvenstvu v kegljanju za slepe in 
slabovidne se je najbolj izkazal Kranjčan Marjan Žalar. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Po zaključenih tek-
mah poletnega svetovnega 
pokala v smučarskih skokih, 
kjer se je od slovenskih tek-
movalk najbolj izkazala 
Urša Bogataj, ki je postala 
skupna zmagovalka, v mo-
ški konkurenci pa je bil naj-
boljši od naših Anže Lani-
šek na petem mestu, je ska-
kalnica pod Šmarjetno goro 
ta mesec gostila poletno dr-
žavno prvenstvo.
Zanimiv obračun za prvaka 
je bil v moški konkurenci, ko 
je po prvi seriji vodil Cene 
Prevc (SK Triglav) s 105 me-
tri pred Anžetom Laniškom 
(SSK Mengeš), ki je skočil 
102,5 metra. V finalu je Lani-
šek postavil daljavo dneva s 
106,5 metra in Ceneta Prev-
ca, ki je skočil 105,5 metra, 

na koncu prehitel za zgolj tri 
desetinke točke. Tretje me-
sto sta z enakim izkupičkom 
osvojila Žiga Jelar (SK Tri-
glav) in Lovro Kos (SSK Iliri-

ja). Peti je bil Peter Prevc (SK 
Triglav).
V ženski konkurenci je že 
po prvi seriji z 98,5 metra 
vodila Nika Križnar (SSK 

Norica Žiri) pred Uršo Bo-
gataj (SSK Ilirija), ki je sko-
čila 96,5 metra. Tudi po fi-
nalni seriji je v vodstvu osta-
la Nika Križnar in osvojila 
naslov državne prvakinje. 
Tretja je bila Jerneja Brecl 
(SSK Velenje). Špela Rogelj 
(SSK Ilirija) je osvojila četrto 
mesto, peta pa je bila Katra 
Komar (SSK Bohinj). Tek-
mo mešanih ekip so dobili 
člani SSK Ilirija pred člani 
SK Triglav Kranj in lansko-
letnimi prvaki iz SSK Norica 
Žiri.
Državo prvenstvo v Kranju 
je bila tudi priložnost, da je 
Mercator kot dolgoletni par-
tner Smučarske zveze Slove-
nje (SZS), Olimpijskega ko-
miteja Slovenije (OKS) in 
Judo zveze Slovenije (JZS) 
izročil donacijo smučarskim 
klubom in JZS. 

Poletna prvaka sta Lanišek 
in Križnarjeva
Kranjska skakalnica je gostila poletno člansko državno prvenstvo v smučarskih skokih, naslova 
prvakov pa sta si priborila Anže Lanišek in Nika Križnar.

Anže Lanišek je dokazal, da je pred novo zimo dobro 
pripravljen. / Foto: Tina Dokl
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Medgeneracijsko sodelovanje

Kranjske novice, petek, 29. oktobra 2021

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER 
GORENJSKE

V mesecu novembru aktivnosti, ki se odvijajo v LUK –  
medgeneracijskem centru potekajo V ŽIVO. 

Za udeležbo na aktivnostih je treba izpolnjevati pogoj PCT.

Nekaj aktivnosti pa poteka tudi na daljavo preko  
ZOOM povezave.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje ime, 
priimek, telefonsko številko in e-naslov ter izbrano aktivnost na: 
mck-prijava@luniverza.si ali pokličete na 04/280 48 25

	VSAK PONEDELJEK ob 10. uri 
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati 

lepoto orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in 
sprostiti ob odlični glasbi. 

	VSAK PONEDELJEK ob 16.30
  VADBA ZA MAMICE PO PORODU  

– začetek 8. 11. 2021 – NOVO
  Brezplačna vodena vadba, namenjena mamicam po porodu 

(8 tednov po porodu). Vadba bo usmerjena na krepitev  
globokih stabilizatorjev in mišic medeničnega dna. Izvajali 
bomo vaje z lastno težo za pridobivanje mišične mase, vaje 
za gibljivost in ravnotežje, na koncu vsake vadbe pa se 
bomo pocrkljali s sprostitvenimi tehnikami. Vadba bo izve-
dena pod strokovnim vodstvom dipl. med. sestre, plesalke in 
študentke fizioterapije. Število udeleženk je omejeno, zato 
so za udeležbo na aktivnosti obvezne prijave.

	VSAK PONEDELJEK ob 15. uri 
  UČNA POMOČ: individualno delo – matematika,  

angleščina, kemija, fizika
  Učna pomoč za učence osnovne šole. Obvezna predhodna 

prijava.

	VSAK PONEDELJEK ob 17. uri 
  UČNA POMOČ: individualno delo – matematika,  

angleščina, slovenščina
  Učna pomoč za učence osnovne šole. Obvezna predhodna 

prijava.

	VSAK PONEDELJEK ob 17. uri 
 TEHNIČNA POMOČ – RAČUNALNIŠTVO IN TELEFONIJA
  Pomoč pri reševanju problemov in uporabi novejše  

tehnologije (računalnik ali telefon). Računalnik ali telefon 
lahko prinesete s seboj in skupaj bomo poiskali rešitev.

	VSAK TOREK ob 18. uri
 GLEDALIŠKA SKUPINA ZA ODRASLE – NOVO
  Na srečanjih bomo z uporabo različnih gledaliških veščin in 

pristopov raziskovali raznolike teme in skupaj ustvarili nam 
pomembne zgodbe. S pomočjo telesnega izraza, pripoved-
nih tehnik, improvizacije in skupinskih aktivnosti bomo gra-
dili in razvijali podporno in ustvarjalno skupnost, znotraj 
katere bomo urili gledališke veščine in razvijali svoj izrazni 
potencial. Skupina sprejme 12 udeleženk in udeležencev, 
predhodne izkušnje niso potrebne.

	VSAK TOREK ob 18. uri na daljavo preko ZOOM aplikacije
  ENERGIJSKE VAJE IN VAJE ZA KREPITEV BIOPOTENCIALOV 

(z razgibavanjem in sproščanjem)
  Naučili se bomo nekaj energijskih vaj za ustvarjanje  

harmonije – ravnovesja v telesu in za dvig imunskega siste-
ma ter vaje za umirjanje stresa. Vaje za povezovanje leve in 
desne polovice telesa in  za ravnotežje. Zmasirali si bomo 
roke in noge, ter izvedli samomasažo celega telesa. Vključili 
bomo še vaje za krepitev biopotenciala notranjih organov. 
Zaključili bomo s kratko sprostitvijo – meditacijo.

	VSAKA SREDA ob 16. uri
 ŠAH – Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi. 

	VSAKA SREDA ob 17. uri
  UČNA POMOČ: individualno delo – matematika,  

angleščina, slovenščina
  Učna pomoč za učence osnovne šole. Obvezna predhodna 

prijava.

	VSAKA SREDA ob 18.30
 TELOVADBA ZA DAME – NOVO
  Poskrbimo za zdrav življenjski slog. Prisluhnimo svojemu 

telesu, poskrbimo za gibčnost in ...
 Vabljene vse dame na vadbo, namenjeno prav vam.

	VSAK ČETRTEK ob 8.30
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO – Za vas smo pripravili 

vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico,  
ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi  
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	VSAK PETEK ob 17. uri 
  DRUŽABNI VEČER – TAROK – Vabljeni na druženje  

ob igri taroka.

	VSAK PETEK  ob 17.30
 LJUDSKO PETJE
  Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta prepevali na vasi? 

Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.

		SREDA, 3. 11. in 17. 11. 2021, ob 10. uri  
na daljavo preko ZOOM aplikacije

  ZDRAVJE – MOČ JE V NAS Vabljeni na predavanja, kjer 
bomo obravnavali različne zdravstvene tematike. 

	ČETRTEK, 4. 11. 2021, ob 17. uri
  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Kako postaviti mejo in jo vzdržati? 
  Na tokratnem predavanju bomo spoznali: zakaj je postavitev 

meja v odnosih pomembna, kaj moramo upoštevati pri  
postavitvi meje, kako mejo postaviti in kaj je pomembno,  
da postavljeno mejo tudi uresničimo oz. vzdržimo. V drugem 
delu predavanja bomo izvedli meditacijo obnove notranje 
moči ob podpori šamanskega bobna.

	ČETRTEK, 4. 11. 2021, ob 19.15
 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA 
  Skupinski pogovori način osebnostne rasti skozi skupinske 

pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko  
skupinske dinamike spregovorijo o svoji situaciji in izrazijo 
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu 
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo 
(do 12 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se  
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.  
Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in  
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor  
se je treba predhodno prijaviti.

	ČETRTEK, 4. 11. in 18. 11. 2021, ob 17.30
  MAKETARSKE DELAVNICE – Sestavljanje, izdelovanje in  

barvanje plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec 
maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju 
pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  
s seboj. 

	PONEDELJEK 8. 11. 2021, ob 10. uri 
  VESELE URICE – FRANCOŠČINA – Konverzacija  

v francoskem jeziku

	PONEDELJEK, 8. 11. 2021, ob 18. uri 
 VADBA DIHANJA »v VAJI vaj« iz skupine Dihaš.si
  V teh pandemičnih časih obstaja v nas polno skrbi in  

strahov, pretoka življenjske energije pa nam primanjkuje,  
še posebej ženski populaciji. Dobro počutje je temelj  
našemu zdravju. Z dihalnimi vadbami »v VAJI vaj«  lahko 
sami poskrbimo, da se nam pomiri um,  se sprostimo,  
razbremenimo in dobivamo po krvi tudi prave mere kisika in 
tako vračamo pretoke življenjski sili. Vadbe so antistresne in 
pomlajevalne narave. 

	TOREK, 9. 11. 2021, ob 10. uri
 PLEŠI, OSVOBODI SE.

	TOREK, 9. 11. in 23. 11. 2021, ob 16.30. 
  USTVARJANJE FRAKTALNE RISBE: spoznajte umetnika  

v sebi in narišite umetnino. Za delavnico ni potrebno  
nobeno predznanje.

	TOREK, 9. 11. in 23. 11. 2021, ob 18.45
 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
  Nia esperanta rondeto aspiras disvastigi esperanton kiel 

lingvon, kulturon, literaturon kaj movadon por la paco 
inter nacioj. Naš esperantski krožek ima cilj širiti esperanto 
kot jezik kulturo, slovstvo in gibanje za mir med narodi.  
Ni babilas, kantas kaj ludas. Klepetamo, pojemo in se  
igramo. Kaj ni invitas ĉiujn aliĝi al ni. Vabimo vse, da se nam 
pridružijo. Estos amuze! Veselo bo!

	SREDA, 10. 11. in 24. 11. 2021, ob 10. uri
 VESELE URICE – RUŠČINA
  Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neforma-

len način? Vabimo vas na konverzacijske urice RUŠČINE.

	SREDA, 10. 11 in 17. 11. 2021, ob 10. uri
 UMOVADBA IN DRUŽENJE
  Vabljeni na izvajanje vaj za krepitev spomina. Z rednim  

izvajanjem ustreznih vaj si lahko izboljšate spomin,  
pozornost in hitrost procesiranja informacij ter omilite  
usihanje telesnih funkcij.

	ČETRTEK, 11. 11. 2021, ob 16. uri
  DRUŽABNI PLESI – sprostite se ob prijetni glasbi in  

zaplešite z nami.

	TOREK, 16. 11. 2021, ob 10. uri
 JOGA OBRAZA – vadba mišic obraza

	ČETRTEK, 18. 11. 2021, ob 17. uri 
  ŠAHOVSKI TURNIR. Šahovski turnir je na sporedu  

vsak 3. četrtek v mesecu.

	PETEK, 19. 11. 2021, ob 18. uri 
 DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA
  Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vleče številke, 

igralci pa pokrivajo številke na kartici. Ena pokrita vrstica  
prinese tretjo nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in 
tri pokrite vrstice prvo nagrado. Vabljeni na zabave, smeha 
in veselja poln dogodek. Dodaten čar pa mu dajejo tudi 
lepe, uporabne nagrade.

	PONEDELJEK 22. 11. 2021, ob 17. uri 
  VESELE URICE – FRANCOŠČINA – Konverzacija  

v francoskem jeziku

	TOREK, 23. 11. 2021, ob 10. uri
 KLASIČNA JOGA

	TOREK, 23. 11. 2021, ob 17. uri
 PLEŠI, OSVOBODI SE.

	ČETRTEK, 25. 11. 2021, ob 18. uri
  JOGA NIDRA – Joga Nidro bi lahko opisali kot eno od metod 

telesne, umske in čustvene sprostitve, s katero dosežemo, da 
naša zavest deluje na globljih ravneh zavedanja. Je tehnika 
sproščanja s posebnim pretokom energije po celotnem  
telesu, ki nas drži na meji med budnostjo in spanjem. Tam se 
ljudje namreč zavestno povežemo s podzavestjo, osredoto-
čeni samo na glas, ki nas vodi in popelje na potovanje skozi 
vizualizacijo v sprostitev po točno določeni poti.

	TOREK, 30. 11. 2021, ob 17. uri
 JOGA OBRAZA – dvigni svoj obraz in energijo

		Vabljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK –  
medgeneracijski center vsak dan med 8. in 20. uro – 
obvezna predhodna prijava.

 PREBOLEVNOST, CEPLJENJE , TESTIRANJE
  Vsi, ki prihajajo v prostore LUK medgeneracijskega centra 

in so starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. 
Pogoj PCT izkazujemo z dokazili, določenimi v Odloku  
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in  
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  
(Uradni list RS, št.129/21 z dne 13. 8. 2021).

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Kranj – Mestna občina Kranj je 1. oktobra, na mednarodni 
dan starejših, Domu upokojencev Kranj v uporabo predala 
še drugo električno vozilo. Tako kot prvo e-vozilo tudi dru-
gega uporabljajo socialne oskrbovalke, ki opravljajo službo 
pomoči na domu in so zato veliko na poti. "E-mobilnost je 
v Kranju od lani v polnem zamahu. Menjamo vozni park, 
vse bolj prehajamo na e-vozila, postavljamo e-polnilnice in 
sončne elektrarne na strehah javnih zavodov," je ob tej pri-
ložnosti dejal podžupan Robert Nograšek, ki je ključe nove-
ga e-vozila predal direktorici doma upokojencev Nadji Gan-
tar. "Za službo pomoči na domu je izjemno pomembno, da 
imajo ustrezna in varna vozila," je dejala. 

Drugo e-vozilo za dom upokojencev
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Kranj – Mestna občina Kranj začenja pripravo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta in Konservatorskega načr-
ta za prenovo starega mestnega jedra Kranja, s čimer želi 
prispevati k postopnemu oživljanju tega dela mesta. K sode-
lovanju z izpolnjevanjem spletne ankete vabi tudi občanke 
in občane, da kot uporabniki mestnih storitev oziroma obi-
skovalci mesta povedo, katere vsebine in prvine mestnega 
jedra je treba posebej razvijati in varovati in kako lahko obči-
na prispeva k celoviti oživitvi in utripu starega mestnega 
jedra. Več informacij in povezava na spletno anketo je obja-
vljenih na spletni strani Mestne občine Kranj. Anketa bo na 
voljo za izpolnjevanje do 26. novembra. 

Vabilo občanom k izpolnitvi spletne ankete
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Zimske pnevmatike  

BREZPLAČNO.

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom
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Simon Šubic

Besnica – V Besnici so letos 
postavili že tri avtomatske 
zunanje defibrilatorje 
(AED), naprave, ki s pomo-
čjo električnega sunka lahko 
ponovno poženejo srce in s 
tem tudi rešijo življenje. 
Predsednik Krajevne sku-
pnosti Besnica Primož Bav-
dek je pojasnil, da se jim je 
ideja za pokritje celotnega 
območja krajevne skupnosti 
z AED-ji porodila po dogod-
ku pred tremi leti, ko so do-
mači gasilci z uporabo pre-
nosnega defibrilatorja rešili 
življenje eni osebi. 
"Na pobudo KS Besnica in 
PGD Besnica sta se odzvala 
Andraž Kamnar iz Zobozdra-
vstva Slavec in Klemen Zu-
panc iz podjetja Vevrca. Sle-
dnji je doniral dva AED-ja, ki 
sta nameščena na sedežu 
podjetja Vevrca v Zgornji Be-
snici in na naslovu Senožeti 
18 v Spodnji Besnici. Tretji 
defibrilator pa je nameščen 
na objektu Zobozdravstva Sla-
vec v Zgornji Besnici. Gasil-
sko društvo pa je poskrbelo za 
nabavo ogrevalnih omaric, v 
katerih so shranjene AED-ji," 
je razložil Bavdek, ki se v ime-
nu krajanov zahvaljuje dona-
torjema in gasilcem za ure-
sničitev njihove pobude. Vre-
dnost vsakega defibrilatorja je 
okoli 1500 evrov, omarice pa 
petsto evrov. "Avtomatski zu-
nanji defibrilator si želimo 

namestiti še na začetku Spo-
dnje Besnice, zato iščemo še 
enega donatorja, ki bi nas 
podprl," je še dejal Bavdek. 
"Smo zdravstvena ustanova 
in smo že sami razmišljali o 
nakupu AED-ja, ki ga v Be-
snici nujno potrebujemo," 
je odločitev za donacijo ob-
razložil Kamnar. Drugi do-
nator Zupanc pa je povedal, 
da so se za donacijo odločili, 
ko so AED kupili tudi za 
svoje podjetje, ki delo izvaja 
predvsem na terenu. "Upam 
sicer, da naprave ne bo treba 
nikoli uporabiti," je dodal. 
Po besedah poveljnika PGD 
Besnica Gašperja Berceta 

imajo v društvu 14 gasilcev, 
usposobljenih za prve posre-
dovalce. "Imeli smo že dva 
primera oživljanja s preno-
snim defibrilatorjem, ki ga 
imamo v društvu; eno je bilo 
uspešno, drugo žal ne," je ra-
zložil. Čeprav se gasilci hitro 
odzovejo na klic, pa lahko z 
uporabo avtomatskega zuna-
njega defibrilatorja, če je ta 
na voljo v bližini, še skrajša-
mo čas za pomoč osebi s srč-
nim zastojem. Gasilci zato 
pozivajo krajane, naj v takih 
primerih napravo brez obota-
vljanja uporabijo. "Uporaba 
AED-ja je nezahtevna, le sle-
diti je treba glasovnim navo-

dilom v slovenščini, možno-
sti napake ni. Pomembno je 
samo, da smo v tako stre-
snem dogodku čim mirnej-
ši," je povedal Berce in napo-
vedal, da bodo na glavni cesti 
namestili tudi usmerjevalne 
table do defibrilatorjev. 
V PGD Besnica nameravajo 
do konca leta za krajane iz-
vesti tudi usposabljanje za 
ravnanje z AED-jem, zato 
jih pozivajo, da svoj interes 
za udeležbo na usposablja-
nju sporočijo po e-pošti na 
naslov gasilci.besnica@
gmail.com. O terminu uspo-
sabljanja jih bodo obveščali 
naknadno. 

V Besnici imajo tri 
zunanje defibrilatorje
V Besnici so s pomočjo donatorjev na treh lokacijah namestili avtomatske zunanje defibrilatorje, 
iščejo pa še donatorja za nakup četrtega defibrilatorja. 

Ob AED-ju, ki je nameščen pri vhodu v Zobozdravstvo Slavec (z leve): Gašper Berce, 
Primož Bavdek in Andraž Kamnar / Foto: Simon Šubic
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Kranj – V Šorlijevem naselju 
so kranjski poklicni gasilci v 
sodelovanju s Civilno zašči-
to Mestne občine Kranj (CZ 
MOK) in medobčinskim re-
darstvom prejšnji teden iz-
vedli požarno vajo, s katero 
so opozorili na nujnost 
označitve intervencijskih 
poti in postavitvenih površin 
v stanovanjskih naseljih. 
Kljub napovedani vaji je bil 
namreč dostop do stano-
vanjskega bloka na Šorlijevi 
ulici 33, kjer je po scenariju 
vaje izbruhnil požar, oviran. 

Gasilci zato niso mogli s 
svojimi vozili pripeljati v bli-
žino kraja požara in so mo-
rali do tja napeljati cevovod, 
kar jim je vzelo dragoceni 
čas, ko bi že lahko napadli 
ognjene zublje. 
»Zaradi onemogočenega do-
stopa z gasilskimi vozili v bli-
žino blokov se podaljša naše 
posredovanje, saj moramo 
najprej potegniti cevovode, 
do kraja požara ročno znositi 
potrebno opremo. Ker ne 
moremo uporabiti lestve, je 
onemogočeno tudi reševanje 
iz višjih nadstropij oziroma 
moramo do njih dostopati po 
zadimljenem stopnišču z re-
ševalnimi maskami. V poža-
rih štejejo sekunde, mi bi iz-
gubljali minute,« je povedal 
vodja intervencije Nejc 
Štremfelj iz Gasilsko reševal-
ne službe Kranj. 
MOK problem urejanja in-
tervencijskih poti, ki reševal-
cem (ne samo gasilcem) 
omogočajo neoviran in čim 
hitrejši dostop do kraja in-
tervencije, rešuje že od leta 
2017, ko so jih začeli ozna-
čevati na Planini, zdaj pa 
nadaljujejo urejanje dela 
Šorlijevega naselja. »Dela se 
bodo začela v kratkem na lo-
kacijah, ki jih je na teren-
skem ogledu maja letos Od-
delek za promet MOK v so-
delovanju s predstavniki 
GARS Kranj, CZ MOK in 
Medobčinskega inšpektora-
ta Kranj prepoznal kot naj-

bolj problematične, ker ima-
jo intervencijska in komu-
nalna vozila tam otežen ali 
celo onemogočen dostop,« 
so razložili na občini. 
Načrtovana dela bodo obse-
gala označitev prepovedi 
parkiranja s talnimi označ-
bami na intervencijskih po-
teh, postavitev stebrička na 
intervencijski poti na me-
stu, kjer so zdaj betonska 
korita, odstranitev stebričk-
ov in kamnov na zelenicah, 
prestavitev drogov javne raz-
svetljave, prestavitev verti-
kalne signalizacije na ustre-
zna mesta (znaki za označi-

tev intervencijskih poti) in 
obrez vegetacije. Večje pose-
ge (predvsem prestavitev 
drogov javne razsvetljave) 
bodo izvedli v prihodnjem 
letu, napovedujejo na MOK, 
kjer ob tem opozarjajo, da v 
primerih, kjer imajo inter-
vencijska in komunalna vo-
zila otežen ali celo onemo-
gočen dostop, lahko pride 
tudi do nenamernega po-
škodovanja (pogosto tudi 
napačno) parkiranih vozil.
Na MOK še poudarjajo, da 
je za stanovalce večstano-
vanjskih objektov, še zlasti 
na območjih, kjer primanj-
kuje parkirnih mest, po-
membno, da ob označeni 
intervencijski poti z znakom 
2417 ne ustavljajo ali parki-
rajo svojih vozil (na zeleni-
cah, nekategoriziranih ce-
stah ob večstanovanjskih 
naseljih ipd.), saj je ob poža-
ru ali drugih nesrečah treba 
omogočiti nemoten prehod 
intervencijskih vozil. »V tre-
nutno veljavnih smernicah 
je zapisano, da mora biti ši-
rina dovozne poti za gasil-
ska vozila najmanj 3,5 me-
tra. Ta se v zavoju bistveno 
poveča – tudi do najmanj 
pet metrov. Prizadevati si je 
treba za to, da obstoječe sta-
nje kar najbolj približamo 
minimalnim zahtevam 
standardov in s tem omogo-
čimo varnejše življenje ob-
čanov v strnjenih naseljih,« 
še pojasnjujejo.

Nujna označitev 
intervencijskih poti
V mestni občini Kranj že od leta 2017 poteka 
projekt urejanja intervencijskih poti.

Primer ovirane intervencijske poti / Foto: GARS Kranj
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Kranj – Kranj z okolico bo 
prihodnje leto, 3. in 4. sep-
tembra, gostil vrhunsko 
rekreativno kolesarsko dirko 
L'Étape Slovenia, ki poteka 
pod blagovno znamko naj-
večje kolesarske etapne dir-
ke na svetu Tour de France 
(TDF) oziroma Dirke po 
Franciji. Kot je na predstavi-
tveni novinarski konferenci 
povedal direktor dirke Aleš 
Hostnik iz agencije Sport 
Media Focus, bo prvi dan 
(sobota) namenjen najmlaj-
šim s poganjalčki, šolarjem, 
družinam, starodobnikom 
in tudi električnim kolesom, 
drugi dan (nedelja) pa sledi 
vrhunec L'Étape Slovenia, 
saj se bodo rekreativni kole-
sarji pomerili na 70- in 
120-kilometrski preizkušnji, 
ki bosta vodili tudi skozi 
domača kraja Tadeja Poga-
čarja (Komenda) in Mateja 
Mohoriča (Podblica). Na 
krajši trasi bo treba prevoziti 
okoli 1100 metrov višinske 
razlike, na daljši pa več kot 
dva tisoč višinskih metrov. 
"Na koncu se bodo najboljši 
'udarili' za rumeno, zeleno, 
pikčasto in belo majico na 
tem tekmovanju. Občutek 
sodelovanja kot na tistem 
pravem Touru bo vsekakor 
prepričal marsikaterega kole-
sarja, podpora s strani orga-

nizatorjev prave Dirke po 
Franciji bo namreč dosledna 
na vsakem metru dirke," je 
povedal Hostnik, ki pričaku-
je, da se bo dirke udeležilo od 
1500 do 2000 slovenskih in 
tujih rekreativnih kolesarjev. 
Prijave bodo na spletni strani 
L'Étape Slovenia sprejemali 
od sredine novembra. 
"To bo lepa priložnost za 
amaterske kolesarje, da 
občutijo, kako je videti etapa 
na pravem TDF. Te priredi-
tve izvajamo po celem svetu 
in veseli me, da lahko to 
izkušnjo delimo z ljudmi, 
prihodnje leto torej tudi s 

Slovenci, ki ste nadvse kole-
sarski narod," je razložil 
Kevin Quiniou iz Francije, 
vodja licenčnega projekta 
L'Étape by Tour de France. 
"Izredno smo veseli, da bo 
Kranj gostil to prireditev. To je 
lepa priložnost, da se predsta-
vimo svetu. Dirka poteka v 21 
državah po vsem svetu in zdaj 
se projektu priključuje tudi 
Slovenija oziroma Kranj," je 
dejal kranjski župan Matjaž 
Rakovec. Ambasador dirke 
Matej Mohorič, ki je ob tej 
priložnosti prejel plaketo 
Mestne občine Kranj za izje-
mne dosežke na področju 

športa, ga je dopolnil: "Kranj 
je mesto športa in idealen 
tudi kot kolesarska destinaci-
ja. Tu so najlepše ceste, kar 
sem jih videl po svetu. Tak 
dogodek mu prinaša tudi 
veliko prepoznavnost po sve-
tu in je dogodek, vreden 
naložbe. Upam, da bodo lju-
dje tudi s tem prepoznali 
Kranj kot kolesarsko destina-
cijo." Tudi starosta kranjske-
ga kolesarstva Franc Hvasti 
ne dvomi, da bo Kranj poskr-
bel za dobro organizacijo dir-
ke L'Étape Slovenija, saj ima 
dolgo tradicijo organizacije 
kolesarskih dirk.

V Kranju naslednje 
leto rekreativni Tour 
Vrhunska rekreativna kolesarska dirka L'Étape by Tour de France prihodnje leto prihaja tudi v 
Slovenijo. Septembra jo bo gostil Kranj. 

Tudi na dirki L'Étape Slovenia se bodo najboljši rekreativni kolesarji "udarili" za rumeno, 
zeleno, pikčasto in belo majico. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Na Gimnaziji Kranj 
je potekal že četrti Dan 
talentov, ki je zaznamoval 
tudi desetletnico sodelovan-
ja šole in iniciative Inženir-
ke in inženirji bomo! Dogo-
dek je skupina dijakov pod 
mentorstvom Alenke Bizjak 
in omenjene iniciative orga-
nizirala z namenom iskanja 
odgovorov na vprašanje, ki 
pesti mlade ob koncu sred-
nješolskega izobraževanja – 
kam in kaj študirati? Pri 
razmislekih o svojih živ-
ljenjskih in kariernih poteh 
so se povezali z uspešnimi 
posamezniki, ki so nekoč 
stali pred podobnimi odloči-
tvami. Letos so v pogovorna 
omizja povabili 18 strokov-
njakov različnih področij. 
Tokrat so dijaki gostili tudi 
predsednika Boruta Pahor-
ja, s katerim so se po uvod-
nem nastopu gimnazijskega 

zbora pod vodstvom diri-
genta Erika Šmida pogovar-
jali o talentih, prihodnosti 
Slovenije, Evrope in sveta 
ter aktualnih družbenih 
izzivih. Predsednik je med 
drugim poudaril pomen 
osebnega raziskovanja, ki 
posameznika krepi v bolj 
odprto, samozavestno, 
ustvarjalno in svobodnejšo 
osebo. "Sprejeti odgovor-
nost za svoj osebnostni raz-
voj je zelo pomembno, saj 
odgovornost pogosto prela-
gamo na druge. To, da vsak 
išče sebe, je velikega pome-
na pri odraščanju. To je čas, 
ko iščete svoje talente in 
imate še vse pred seboj, pri 
tem pa se ne bojte spodrslja-
jev," je dejal Pahor.
Soustanoviteljica iniciative 
Inženirke in inženirji bomo! 
Edita Krajnović je predsed-
niku izročila inovativno slo-
vensko namizno igro – Slo-
venski kvizum. 

Odraščanje je čas, ko 
iščemo svoje talente

Predsednik RS Borut Pahor se je z dijaki pogovoril o 
njihovih poteh poklicnega razvoja. 

Simon Šubic

Kraj – Minister za digitalno 
preobrazbo Mark Boris 
Andrijanič je bil ta mesec na 
delovnem obisku v Kranju, 
kjer se je na povabilo Mest-
ne občine Kranj (MOK) sez-
nanil z izvedenimi in pilot-
nimi projekti, načrti ter pri-
meri dobrih praks pri uvaja-
nju pametnih rešitev v vsa-
kodnevno življenje občank 
in občanov. 
Minister si je tako med dru-
gim skozi očala Hololens 
ogledal animacijo digitalne-
ga dvojčka projekta Pamet-
na Mlaka, predstavili so mu 
projekt E-mobilnost v MOK, 

Strategijo digitalnega razvo-
ja Pametnega mesta in sku-
pnosti Kranj 2020–2023 pa 
tudi potek razpisov za izva-
janje storitev digitalne plat-
forme Pametno mesto in 
skupnost Kranj in za mest-
no kartico.
"Cilj obiska je bila izmenja-
va informacij glede digitali-
zacije Kranja z namenom, 
da vladna služba prepozna 
primere dobre prakse v Kra-
nju. Navdušen sem bil tudi 
nad idejo, da nam bo vladna 
služba pomagala pri iskanju 
novih tehnološko naprednih 
podjetij za novo poslovno 
cono Hrastje,« je povedal 
župan Matjaž Rakovec. 

Minister za digitalno 
preobrazbo obiskal Kranj

Minister Mark Boris Andrijanič si ogleduje predstavitev 
projekta Pametna Mlaka. / Foto: MOK
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Kranj – Stavba Mestne obči-
ne Kranj na Slovenskem 
trgu 1 se je ta mesec pridru-
žila Unicefovim varnim toč-
kam, to so javni prostori, v 
katerih lahko otroci in mla-
dostniki v stiski poiščejo 
pomoč pri usposobljenih 
zaposlenih, ki jim nudijo 
trenutno zaščito, pomoč ali 
zgolj nasvet. V varne točke 
se največkrat zatečejo, ko se 
ne počutijo varne v svoji 
skupnosti, se čutijo ogrože-
ne med vrstniki, so žrtve 
nasilja, so se morda izgubili 
in želijo poklicati starše, so 
bili priča kaznivemu dejan-
ju, imajo ljubezenske teža-
ve, v zadnjem času pa je vse 
več takih, ki pridejo zaradi 
stisk, ki jih je prinesla epide-
mija covida-19. 
Župan Matjaž Rakovec je 
poudaril, da so otroci naše 

največje bogastvo in naša 
prihodnost, zato se je treba, 
če se znajdejo v stiski, takoj 
odzvati in jim prisluhniti. 
"Zaposleni na MOK, uspo-
sobljeni za delo s to ranljivo 
skupino, bodo na Varni toč-
ki, ki smo jo vzpostavili na 

občini, prisluhnili vsako-
mur, ki bo potrkal na naša 
vrata. Želimo si, da se v 
lokalni skupnosti, v kateri 
bivamo, otroci in mladostni-
ki počutijo slišane in spošto-
vane. Da čim bolj brezskrb-
no uživajo v otroštvu in mla-

dosti ter razvijajo svoje 
potenciale." 
Tomaž Bergoč, izvršni dire-
ktor Unicefa Slovenija, pa je 
izrazil zadovoljstvo, ker k 
Unicefovim varnim točkam 
pristopajo tudi občine. "S 
tem se krepi povezanost 
lokalnega okolja s pomem-
bnimi institucijami projek-
ta, predvsem policijo in cen-
trom za socialno delo. To pa 
je ključno za uspešno detek-
cijo otrok v stiski in nudenje 
pomoči."
V Kranju delujejo Varne toč-
ke med drugim tudi na poli-
cijski postaji, v domu upo-
kojencev, zdravstvenem 
domu, Škrlovcu – dnevnem 
centru za mlade in družine 
… MOK si želi mrežo še raz-
širiti. Organizacije, ki bi se 
rade vključile v projekt Var-
ne točke, naj se obrnejo na 
manja.vovk@kranj.si ali 
info@skrlovec.net.

Tudi Unicefova varna točka
V Kranju želijo še razširiti mrežo Unicefovih varnih točk, ki se ji je oktobra pridružila tudi Mestna 
občina Kranj. 

Varne točke prepoznamo po svetlo modri nalepki z belo 
smejočo se hišico. Na sliki (z leve): Tomaž Bergoč in župan 
Matjaž Rakovec / Foto: MOK


