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Vilma Stanovnik

Kranj – "V Kranju velik na-
por vlagamo v trajnostni ra-
zvoj, pri čemer je precej 
skrbi namenjene prometu, 
saj se je ta v zadnjih tridese-
tih letih povečal za dvain-
polkrat. Tako iščemo nove 
mož nosti za prevoze in po-
tovanja in ta center je ena 
od investicij na tem podro-
čju," je ob odprtju Centra 
trajnos tne mobilnosti pou-
daril kranjski župan Matjaž 
Rakovec in pojasnil, da je 
odprtje Centra zadnje deja-
nje v sklopu izgradnje še-
stih kolesarskih povezav v 
Kranju. Celotna investicija 
teh šestih povezav in Cen-
tra je stala slaba dva milijo-
na evrov, od tega sta pribli-
žno 60 odstotkov (z 
1.227.006 evri) sofinancira-
li Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. Investicija v Center 
trajnostne mobilnosti je 
stala dobrih šeststo tisoč 
evrov. Sodobno zasnovan 
etažni objekt z zeleno stre-
ho v skupni površini 173 
kvadratnih metrov stoji 
med soseskama Planina 1 
in Planina 2, na kolesarski 
povezavi 1 Soseska Plani-
na–Nakupovalno središče 
Primskovo, ob avtobusnem 
postajališču javnega prome-

ta in sistemu izposoje jav-
nih koles KRsKOLESOM/
Gorenjska.bike. 
Center poleg informiranja o 
možnostih potovanja na 
trajnostni način ponuja tudi 
druge storitve, kot so mo-
žnost vpisa v sistem KR-
sKOLESOM oziroma Go-
renjska.bike, aranžmaje za 
souporabo avtomobilov, par-
kiranje, e-polnilno infra-
strukturo in javni potniški 
promet. Možen je tudi na-
jem mest za hrambo in 
manjša popravila koles. 
Med tednom je odprt med 

9. in 17. uro, ob sobotah pa 
med 9. in 13. uro. V Centru 
občasno pripravljajo delav-
nice za varno kolesarjenje in 
pravilno ravnanje s kolesi 
ter prikazujejo uporabo si-
stema KRsKOLESOM oziro-
ma Gorenjska.bike. Sistem 
KRsKOLESOM je sicer zaži-
vel v letu 2017, julija lani pa 
se je še razširil v okviru eno-
tnega sistema izposoje koles 
Gorenjska.bike. Sistem KR-
sKOLESOM je letos prvič 
neprekinjeno deloval tudi v 
zimskih mesecih, maja so 
se vanj vrnila električna ko-

lesa. Letos načrtujejo uved-
bo dveh trikolesnikov, na 
voljo bosta na postajah pred 
vstopom v mestno jedro. 
"Sistem KRsKOLESOM 
bomo sicer širili zelo previ-
dno, saj je treba upoštevati 
tudi stroške vzdrževanja in 
dejstvo, da je sistem prime-
ren predvsem v gosto nase-
ljenih območjih, manj pa v 
primestnih naseljih, kjer 
imajo vsi svoja kolesa in tudi 
prostor za shranjevanje. To 
se občutno odraža pri stati-
stiki uporabe," pojas njujejo 
na kranjski občini.

Skrbijo za kolesarje
Ta mesec je na široko odprl vrata Center trajnostne mobilnosti na Planini, na Mestni občini Kranj pa 
so navdušeni tudi nad uspehom sistema KRsKOLESOM, ki obsega že 28 elektrificiranih postaj in 
predstavlja največji tovrsten sistem v Sloveniji. V njem je 75 električnih in 95 navadnih koles.

Sistem KRsKOLESOM je vedno bolj priljubljen. Velika pridobitev za kranjsko občino je 
Center trajnostne mobilnosti na Planini, kar sta ob odprtju poudarila tudi navdušena 
kolesarja, župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Z majem se je začelo 
cepljenje mlajših od petde-
set let. Kot so pojasnili v 
Zdravstvenem domu (ZD) 
Kranj, nacionalna strategija 
v tej fazi predvideva sprosti-
tev starostnih omejitev, ven-
dar imajo starejši še vedno 
prednost. Na nivoju ZD 
Kranj so precepili dobro po-
lovico starejše populacije. 
Pozivajo tudi mlajše, naj ne 
odlašajo z naročanjem. 
»Za zdaj še vedno cepimo 
pet tisoč ljudi na teden in si 
za nemoteno delovanje ne 
moremo privoščiti prehoda 
z naše hišne aplikacije na 
nov način prijave na portalu 
zVEM. Nanj se bomo pri-
ključili takoj, ko bo to  mo-
žno in usklajeno. Vse zain-
teresirane prosimo, da se za 
cepljenje prijavljajo na sple-
tni strani ZD Kranj. Vse, ki 
dvomijo o cepljenju, pa, da 
se zanj čim prej odločijo. To 
je edina in najhitrejša pot v 
normalno življenje,« je po-
zvala direktorica ZD Kranj 
Lili Gantar Žura, dr. med.
Možnosti prijave v ZD 
Kranj sta dve. Na njihovi 
spletni strani kliknete iko-
no Prijava na cepljenje – co-
vid-19 in vpišete osebne po-
datke. Če to za vas ni mogo-
če, lahko pokličete cepilni 
telefon 040 807 672, in si-
cer vsak delavnik med 8. in 
13. uro. Če je vaš zdravnik 
koncesionar, se naročite pri 
njem ali na cepilni telefon. 
Vsi že prijavljeni na ceplje-
nje v okviru hišne aplikacije 
ZD Kranj tudi ne potrebuje-
te novega vpisa v nacionalni 
portal zVEM. Prijavljeni v 
zVEM boste prav tako dele-
žni obravnave, vendar zara-
di težav pri sinhronizaciji 
podatkov opozarjajo na mo-
žnost časovnega zamika. 
Prvi odmerek je prejela sla-
ba polovica populacije v še-
stih občinah, ki jih pokriva 

ZD Kranj – Kranj, Šenčur, 
Jezersko, Cerklje, Naklo, 
Preddvor. Povedano druga-
če: s(m)o na četrtini cilja, če 
vzamemo za kriterij drugi 
odmerek. Dobave cepiv so 
namreč kljub napovedim o 
rekordnih količinah, ki naj 
bi prihajale v državo, manj-
še od teh, ki jih naročijo 
zdravstveni domovi. Od ci-
lja, to je šestdeset odstotkov 
do poletja, s(m)o še vedno 
daleč. Junij, ko se začenja 
tudi pospešeno cepljenje go-
renjskega gospodarstva, bo 
odločilen mesec.
ZD Kranj še naprej vsak 
delovni dan izvaja brez-
plačno množično testiranje 
prebivalstva s hitrimi anti-
genskimi testi. Termini so 
od tega tedna naprej spet 
nekoliko spremenjeni. V 
ponedeljek, torek, sredo in 
petek izvajajo testiranje v 
Globusu med 7. uro in 
12.30, v četrtek pa med 9. 
in 12. uro ter med 13. in 16. 
uro. Testiranje je mogoče 
opraviti tudi v sosednjih 
občinah. V Domu Janeza 
Filipiča v Naklem poteka ob 
nedeljah od 10. do 13. ure, v 
Domu krajanov Šenčur vsa-
ko  sredo od 9. do 13. ure, 
v  stari lekarni v Cerkljah 
vsak  četrtek med 8. in 12. 
uro. Brezplačno množično 
testiranje izvajajo tudi v Kli-
niki dr. Fabjan v Šenčur-
ju vseh sedem dni na teden 
od 6. do 8. ure in od 19. do 
21. ure.  Naročanje ni po-
trebno, s seboj je treba ime-
ti le zdravstveno kartico in 
osebni dokument.
Pisni izvid hitrega testa, ki 
ga testiranci najpogosteje 
potrebujejo za prehod dr-
žavne meje, je dostopen na 
portalu zVEM. Dostop je 
mogoč z digitalnim potrdi-
lom, ki se lahko pridobi  na 
upravni enoti, sicer pa je do-
stop do portala zVEM mo-
žen tudi s katerimkoli dru-
gim digitalnim potrdilom.

Junij bo odločilen
V Zdravstvenem domu Kranj pozivajo tudi mlajše 
k naročanju na cepljenje proti covidu-19. Termini 
hitrega antigenskega testiranja so od tega tedna 
naprej spet nekoliko spremenjeni. 
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Povabilo lokalnim 
pridelovalcem hrane
MOK je objavila skupno jav-
no naročilo javnih zavodov 
za nakup in dobavo konven-
cionalnih in ekoloških živil.
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KULTURA

Pogledi v nevidno
Kiparka Anja Kranjc, lanska 
prejemnica velike nagrade 
mednarodnega festivala li-
kovne umetnosti, je v Kranj 
pripeljala kar dve razstavi. 
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ŠPORT

Košarkarice srebrne
Košarkarice Triglava so po-
stale državne podprvakinje. 
Spogledujejo se tudi z igra-
njem v mednarodni ligi 
WABA.
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ZANIMIVOSTI 

Praznik harmonike
V Besnici pripravljajo 29. 
tekmovanje harmonikarjev 
Zlata voščenka, ki ga bodo 
tokrat predvajali po spletu.
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Trudimo se 
zadeve urejati 
čim bolj 
tekoče
Pogovor z novo načelnico 
Upravne enote Kranj  
dr. Marjetko Knific Zaletelj 
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Spominski plošči 
hraniteljema 
orožja
Odkritje spominskih plošč 
hraniteljema orožja v času 
osamosvajanja Slovenije Mirku 
Robljeku in pokojnemu Jožefu 
Pegamu
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Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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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Ana Vizovišek

Mestna občina Kranj 
(MOK) je med vodilnimi 
slovenskimi občinami na 
področju razvoja digitalne-
ga okolja pametnega mesta 
in skupnosti, saj je prva 
objavila konkretne razpise 
za izgradnjo mestne plat-
forme, katere nepogrešljivi 
del je tudi mestna kartica. 
Sprejeto ima Strategijo digi-
talnega razvoja pametnega 
mesta, katere cilj je, da 
Kranj postane inovativno 
mesto z uvajanjem novih 
tehnologij, povezljivostjo 
različnih mestnih servisov 
preko pametnih rešitev ter 
sodelovanjem javne uprave 
in lokalnega gospodarstva. 
Uvedba mestne kartice je 
tako eden od gradnikov 
pametnega mesta, v katero 
se vključujejo občani, javni 
zavodi in gospodarstvo (npr. 
lokalni ponudniki storitev). 
Mestno kartico bo mogoče 
uporabljati za dostop do 
različnih storitev v mestu, 
saj se načrtuje, da bodo 
imetniki z njo postopno lah-
ko uporabljali vse mestne 
storitve, za katere sedaj pot-
rebujejo različne kartice in 
aplikacije, npr. plačevanje 
parkirane, uporaba javnega 
prometa, izposoja koles, 
avtomobilov in knjig, obisk 
gledališča in turističnih 
znamenitosti. Uporabniki 
kartice bodo tako imeli »na 
enem mestu« zbrane vse 

storitve, ki jih mesto ponu-
ja. Dostopna bo v fizični 
obliki, na določeno ime ali 
pa tudi anonimno (predv-
sem pomembno za obisko-
valce in turiste), pa bo tudi v 
obliki mobilne aplikacije.
Pomemben del sistema 
mestne kartice je tudi sis-
tem spodbud, s katerim bo 
MOK vabila in nagrajevala 
uporabnike za uporabo sto-
ritev v mestu ter nagrajevala 
trajnostno obnašanje obča-
nov (npr. uporabo javnega 
potniškega prometa, varče-
vanje z energijo, uporabo 
zelenih oblik mobilnosti …). 
Zasnova mestne kartice 
omogoča širitev z enostav-
nim vključevanjem novih 
storitev ter širitev področja 
uporabe. Zato na MOK upa-
jo, da bo postopno prerasla 
v gorenjsko »mestno karti-
co«, preko katere bo mogo-
če v več občinah z enotnim 
sistemom dostopa in plače-
vanja ponuditi široko paleto 
storitev. 
Javno naročilo za izvajanje 
storitev »Mestne kartice« v 
Mestni občini Kranj je obja-
vljeno na portalu e-naročan-
je: https://www.enarocanje.
s i / O b r a z c i / ? i d _ o b r a -
zec=397774, kjer se nahaja 
tudi razpisna dokumentaci-
ja. Celotna vsebina javnega 
razpisa je objavljena tudi na 
spletni strani MOK, v zavih-
ku javni razpis, rok za odda-
jo dokumentacije je 7. junij 
2021 do 13. ure.

Razpis za mestno kartico

Brdo pri Kranju – Med Kokrico in Brdom že potekajo dela za 
izgradnjo manjkajoče kolesarske povezave, ki bo kolesarjem  
zagotovila povezavo mestnega središča s severnim delom 
občine. V Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezivno 
politiko so za dobrih 362 tisoč evrov vreden projekt odobrili 
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
državnega proračuna v višini dobrih 194 tisoč evrov, Mestna 
občina Kranj (MOK) pa bo prispevala 168 tisoč evrov. MOK 
bo ob tem zagotovila še dodatna sredstva za celotno pro-
metno ureditev območja. Med drugim bo ob kolesarski ste-
zi med odcepoma za Bobovek in uvozom za pešpot okoli 
Brda vzpostavila dodatno površino za pešce in prostor za 
kolesa ter zarisala nova prehoda za pešce ob postajališču 
Bobovek–Brdo in ob priključku z glavne ceste proti Ilovki. 
Ob novi kolesarski povezavi je predviden tudi drevored; dre-
vesa bodo sadili najvišji predstavniki posameznih držav čla-
nic EU v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. 

Kolesarska povezava od Kokrice do Brda

Simon Šubic

UE Kranj vodite že skoraj 
štiri mesece, pred tem ste 
bili direktorica Občinske 
uprave Občine Tržič, še prej 
Ljudske univerze Tržič. 
Kakšen izziv vam predstav-
lja vodenje UE Kranj?
Da, res je. Moja karierna pot 
je bila dinamična. Vodila 
me je prek številnih izzivov, 
s katerimi sem pridobivala 
različne spretnosti, izkuš-
nje, znanja, kompetence … 
V poklicni karieri sem razvi-
la kritični pogled na stvar-
nost in občutek za odgovor-
nost ter socialne in komuni-
kacijske zmožnosti za vode-
nje strokovnega dela. Vedno 
me je zanimalo kreativno 
reševanje poslovnih izzivov. 
Moje prioritete dela so pove-
zane tudi s podporo ustrez-
nim kadrom na pomem-
bnih delovnih mestih, hkra-
ti pa z upoštevanjem mož-
nosti in zmožnosti zaposle-
nih skušam razvijati kolek-
tivni duh, in sicer s korekt-
nim in spoštljivim odnosom 
in s ciljem zagotavljanja 
učinkovitega dela. 

Letos in prihodnje leto bo 
številnim občanom potekla 
veljavnost osebnih doku-
mentov. Kako ste na UE 
Kranj pripravljeni na izved-
bo njihove množične zame-
njave? 
Zaradi zagotovitve nemote-
nega dela v tem in prihod-
njem letu je bilo treba orga-
nizacijo dela postopoma 
prilagoditi potrebam dela in 
usposobiti čim večje možno 
število referentov za izvaja-
nje postopkov izdaje oseb-
nih izkaznic, potnih listin in 
vozniških dovoljenj. S tem 
namenom smo že izvedli 
reorganizacijo referentske-
ga dela, v letu 2021 pa je pri-
oriteta usposobitev vseh 
referentk za izdajo osebnih 
izkaznic, potnih listin in 
vozniških dovoljenj. Običaj-
no letno poteče veljavnost 
od štiri do pet tisoč osebnim 
izkaznicam, medtem ko bo 
leta 2021 potekla veljavnost 
devet tisoč, leta 2022 pa 15 
tisoč osebnim izkaznicam. 
V letu 2022 poteče veljav-
nost tudi velikemu številu 
potnih listin. Letno običajno 
poteče veljavnost približno 
dva tisoč potnim listinam, v 
letu 2021 bo potekla 3.100, 
leta 2022 pa 8.100. Poleg 
tega se z 19. januarjem 2023 
izteče rok za zamenjavo sta-
rih rožnatih vozniških dovo-
ljenj za nova polikarbonska 
dovoljenja. Ocenjujemo, da 
bo v letih 2021 in 2022 treba 
zamenjati še približno dvaj-
set tisoč vozniških dovol-

jenj, običajno pa jih zamen-
jamo štiri tisoč letno. 

V preteklih letih ste na UE 
Kranj beležili velik porast 
vlog tujih državljanov za 
izdajo dovoljenj za prebiva-
nje in delo v RS, v tem 
pogledu se je pred kratkim 
prav na podlagi pobude iz 
Kranja celo zaostrila zako-
nodaja. Se posledice spre-
menjene zakonodaje že 
čutijo? 
Novela Zakona o tujcih se 
bo začela uporabljati s 26. 
majem 2021 in do takrat pri-
čakujemo še objavo potreb-
nih podzakonskih izvedbe-
nih aktov. Posledice spre-
membe zakonodaje se še ne 
čutijo, število vlog za izdajo 
dovoljenj za prebivanje je 
namreč že več let zlasti v 
večjih mestih v porastu. Za 
nekatere zakonodajne spre-
membe je določeno tudi 
dveletno prehodno obdobje, 
npr. za opravljanje izpita iz 
znanja slovenskega jezika 
kot pogoja za podaljšanje 
dovoljenja za začasno prebi-
vanje zaradi združitve druži-
ne in za izdajo dovoljenja za 
stalno prebivanje, zato je 
mogoče pričakovati poveča-
no število vlog pred iztekom 
tega obdobja, tj. pred 27. 
aprilom 2023.

Povečuje se tudi število pre-
dlogov za uvedbo postopka 
ugotavljanja prebivališča. 
Koliko takih predlogov se 
nanaša na tuje državljane? 
Število predlogov za uvedbo 
postopka ugotavljanja pre-
bivališča je vsako leto večje 
in letos smo prejeli že šest-
sto predlogov, lani pa jih je 
bilo skupaj 1.500. Največ 
predlogov je podanih s stra-
ni izvršiteljev, sodišč in 
fizičnih oseb, v zadnjem 

letu pa prevladujejo podani 
predlogi s strani policije. 
Ob tem narašča tudi število 
postopkov preverjanja res-
ničnosti prijave, ko referen-
tke na okencu upravne eno-
te zaradi dvoma, da bo 
posameznik prebival na 
določenem naslovu, kadar 
je na tem naslovu že večje 
število prijavljenih oseb, 
podajo predlog za uvedbo 
postopka preverjanja resni-
čnosti prijave. Zaradi pove-
čanega števila postopkov je 
bilo treba pozornost name-
niti organizaciji dela. Evi-
dence, kakšen je v postop-
kih ugotavljanja prebivališ-
ča delež tujih državljanov, 
upravne enote ne vodimo, 
lahko pa ocenimo, da se 
velik delež postopkov nana-
ša na državljane Kosova.

Kako pa poteka reševanje 
denacionalizacijskih zahtev?
Na področju denacionaliza-
cije je bilo skupaj vloženih 
1.549 zahtev. Od teh je pra-
vnomočno rešenih 1.542 
zadev, kar predstavlja 99,55 
odstotka. Na prvi stopnji je 
že v celoti rešenih 1.545 
zadev, kar predstavlja 99,74 
odstotka. V letu 2020 in v 
januarju 2021 je bilo v celo-
ti rešenih šest zadev; nere-
šene na prvi stopnji so tako 
ostale le še štiri zadeve, v 
katerih bo v pretežnem 
delu treba odločiti o odško-
dnini za podržavljeno pre-
moženje. UE Kranj ima v 
pritožbenem postopku na 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo eno 
zadevo, dve pa v upravnem 
sporu na upravnem sodiš-
ču. Reševanje preostalih 
denacionalizacijskih zadev 
in čimprejšnji zaključek 
tega projekta je prioritetna 
naloga UE Kranj.

Zaznati je, da so se postopki 
s področja okolja v času epi-
demije precej podaljšali. 
Zakaj?
Res je. Epidemija je prinesla 
različne oblike odsotnosti 
upravnih delavcev, od vars-
tva otrok, nujnega koriščen-
ja starega letnega dopusta 
do izolacije in bolniške 
odsotnosti zaradi obolelosti 
s covidom-19. Zagotovitev 
prisotnosti minimalnega 
števila sodelavcev je nareko-
vala tudi potrebo po delu na 
domu, ki ga zaradi računal-
niške neopremljenosti ni 
bilo možno izvajati tako, kot 
bi si želeli. Tako so bili dela-
vci napoteni tudi na čakanje 
na domu. Kljub temu smo 
optimistično naravnani in 
se po najboljših močeh tru-
dimo, da zadeve urejamo 
kar se da tekoče.

Kako lahko investitorji pri-
pomorejo k hitrejšim posto-
pkom izdaje gradbenega 
dovoljenja?
Kot prvo bi omenila pravico 
graditi na zemljiščih, kjer 
se bo gradil objekt in kjer 
bodo potekali komunalni 
priključki za objekt (vodo-
vod, elektrika, kanalizacija 
…). Gre za formalni pogoj 
in bi ga moral imeti investi-
tor izkazanega že ob vložit-
vi zahtevka, pa največkrat 
ni tako. Investitor lahko 
aktivno sodeluje v postopku 
tudi s pridobitvijo soglasij 
strank v postopku. Tako se 
lahko izognemo ustni obra-
vnavi, ki postopek podaljša 
približno za en mesec. 
Nadalje lahko tudi sam 
sodeluje pri vložitvi postop-
ka odmere komunalnega 
prispevka pri občini in je ta 
končana že do vsebinsko 
popolne vloge. Investitor-
jem, ki imajo pooblaščence, 
svetujemo, da tudi sami pri 
upravnem organu preveri-
jo, kako je s postopkom. 
Opažamo, da preveč zaupa-
jo pooblaščencu, pa se 
nemalokrat izkaže, da jih 
ne seznanja korektno z 
informacijami glede posto-
pka. Npr. postopek je bil iz 
določenega razloga že zdav-
naj končan neuspešno 
(zavržen, zavrnjen), poobla-
ščenec pa investitorja, ki 
pričakuje pozitivno rešeno 
vlogo, o tem ni obvestil. 
Seveda ob tem lahko najde-
mo tudi dobre zgodbe, ki 
vzorno kažejo trud tako 
izdelovalcev dokumentacije 
kot tudi pooblaščencev, ki 
skupaj iščejo ustrezno 
zakonito rešitev problemov 
v postopku in s tem pripel-
jejo do hitre odločitve ozi-
roma izdaje upravnega 
akta.

Trudimo se zadeve 
urejati čim bolj tekoče
Zaradi epidemije covida-19 so se postopki na Upravni enoti Kranj podaljšali, a se trudijo zadeve 
urejati kar se da tekoče, zagotavlja dr. Metka Knific Zaletelj, nova načelnica kranjske upravne enote.

Dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica Upravne enote Kranj 
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V volilnem programu pred 
dvema letoma in pol smo si 
z ekipo zadali aktivnosti, ki 
bodo 26 krajevnim skupno-
stim v okviru mestne občine 
Kranj omogočile in povrnile 
del soupravljanja in avtono-
mije pri uporabi občinskega 
proračuna. Cilj je doseči te-
snejše sodelovanje med ob-
čino, krajevnimi skupnost-
mi in krajani. Z večjo lokal-
no samoupravo bodo kraja-
ni dobili večji vpliv na doga-
janje v svojem okolju. Zato 
govorimo o vključevanju in 
soodločanju, ko krajane va-
bimo k razmisleku o potreb-
nih projektih v njihovi naj-
ožji sredini.

V pripravo proračuna za leti 
2022 in 2023 želimo vklju-
čiti del občinskega proraču-
na, o katerem bodo po prin-
cipu participativnega prora-
čuna odločali prebivalci po-
samezne krajevne skupno-
sti. V proračunih 2022 in 
2023 bi bilo za to namenje-
nih 1,25 milijona evrov, kar 
je okoli 625.000 evrov le-
tno, in upamo na podporo 
svetnic in svetnikov pri dolo-
čitvi tega dela proračuna. 
Načrt je, da bodo krajani 
najprej podali predloge in-
vesticij v lokalno okolje in v 
zaključni fazi tudi glasovali 
o posameznih predlogih. S 
tem je vzpostavljeno nepo-
sredno sodelovanje pri pora-
bi dela proračunskih sred-
stev za tiste investicije, ki jih 
prebivalci posamezne kra-
jevne skupnosti določijo kot 
potrebne in prednostne. 
Vsakdo, ki vidi možnosti in 
želi sodelovati pri razvoju 
svojega kraja, bo lahko sode-
loval z idejami in pobudami. 
Računamo, da bodo postop-
ki zbiranja predlogov, izbora 

in glasovanja izvedeni jese-
ni, na izvedbo izbranega 
projekta (ali več projektov) 
pa računamo v letu 2022.
Dodatno pa je v postopku 
sprejema mestnega sveta 
nov Odlok o kriterijih in me-
rilih za financiranje krajev-
nih skupnosti v mestni obči-
ni Kranj. Pokazala se je po-
treba, da natančneje, po de-
ležih opredelimo obseg de-
narja za posamezne vrste 
stroškov. S tem krajevnim 
skupnostim vračamo avto-
nomijo pri porabi dela pro-
računa za osnovno dejav-
nost krajevnih skupnosti, 
prireditve, najemnine pro-
storov, vzdrževanje zelenih 

površin in največji delež 
(nekaj več kot šestdeset od-
stotkov) za investicije. Po-
drobneje opredeljene smer-
nice bodo v pomoč pri delu 
krajevnih skupnosti za učin-
kovito porabo sredstev za 
več vsebin, odločitve za 
prednostne projekte in ra-
zvoj krajevnih skupnosti.
Omenjeni spremembi pora-
be proračuna bosta imeli po-
sledice tudi pri delu občin-
ske uprave, saj bo potrebne 
več komunikacije s krajani. 
Dodatno vlogo bodo dobili 
sveti krajevnih skupnosti, 
saj bo uspešna poraba pro-
računskih sredstev v prvi vr-
sti odvisna od njihove aktiv-
nosti.
Kot že napisano, z vključe-
vanjem krajanov in organov 
krajevnih skupnosti v soo-
dločanje porabe občinskega 
proračuna vračamo avtono-
mijo lokalnim skupnostim 
in obenem izpolnjujemo 
dane obljube.

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Izpolnjujemo 
obljube

Z določitvijo sredstev za participativni del 
proračuna vračamo avtonomijo krajevnim 
skupnostim in omogočamo, da vsi krajani 
sodelujejo s predlogi in pobudami.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na majski seji potr-
dili drugi rebalans letošnje-
ga proračuna. Po besedah 
Mirka Tavčarja, vodje Sek-
torja za finance in splošne 
zadeve, so bistveni razlogi 
za sprejem rebalansa ume-
stitev novega projekta go-
spodarske javne infrastruk-
ture na območju OPPN PC 
Hrastje v načrte razvojnih 
programov, zagotavljanje 
sredstev za izgradnjo infra-
strukture v okviru projekta 
Komunalna ureditev Indu-
strijske cone Laze in poveča-
nje virov za financiranje od-
hodkov v letu 2021, saj so po 
zaključnem računu proraču-
na za leto 2020 ugotovili, da 
je iz lanskega proračuna 
ostalo neporabljenih skoraj 
5,4 milijona evrov, kar je 
skoraj 3,8 milijona evrov več 
od predvidenega. V prora-
čun so uvrstili tudi obnovo 
objekta nekdanje trgovske 
šole, ki zahteva odhodke 
tudi v letu 2022. Predvideni 
prihodki se v letošnjem pro-
računu znižujejo za okoli 
330 tisoč evrov na približno 
67,5 milijona evrov, med-
tem naj bi bilo dobrih 82 
milijonov odhodkov, kar je 
povečanje za 3,2 milijona 
evrov. 
V razpravi je Bojan Homan 
(SDS) v razmislek predlagal, 
da bi občina v letošnji prora-
čun uvrstila tudi prestavitev 
ceste na Sv. Jošt, ki se bo na-
vezovala na cesto v Laze, 
kjer bodo že tako ali tako 
potekala gradbena dela. To-
maž Lanišek, vodja Sektorja 
za razvoj in pametno sku-
pnost, je razložil, da je pre-
stavitev ceste na Sv. Jošt 
predvidena v naslednjem 
letu, ko bo gradnja v Lazah 
še potekala. Zadovoljstvo s 
sprejetjem rebalansa, ker 
zagotavlja sredstva za pro-
jekta Poslovne cone Hrastje 
in Industrijsko cono Laze, 
so izrazili tudi Boštjan Tri-
lar (Več za Kranj), Branko 
Grims (SDS) in Janez Černe 
(SD). 

O financiranju krajevnih 
skupnosti
Svetniki so potrdili tudi 
osnutek odloka o kriterijih 
in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti. Z odlo-
kom so opredelili sredstva 
za redno in investicijsko 
vzdrževanje infrastrukture 
ter izvedbe investicij na tere-
nu, predvsem v primestnih 
in podeželskih krajevnih 
skupnosti. Investicije za po-
samezno krajevno skupnost 
bo določil svet krajevne sku-
pnosti, za izvedbo bo poskr-
bela mestna uprava. Letni 

obseg sredstev za financira-
nje krajevnih skupnosti se 
pri pripravi proračuna dolo-
či v višini treh odstotkov pri-
hodka občine iz naslova do-
hodnine na podlagi izraču-
na primerne porabe.
Na dnevnem redu je bila 
predvidena tudi obravnava 
sklepa o načinu priprave in 
določitvi višine sredstev par-
ticipativnega proračuna za 
leti 2022 in 2023, vendar so 
svetniki izglasovali umik 
točke z dnevnega reda. To je 
prvi predlagal Zoran Steva-
nović (Resni.ca), ker da je 
mestni svet že v letu 2016 
sprejel sklep o uvedbi parti-
cipativnega proračuna. Mir-
ko Tavčar je pojasnil, da tisti 
sklep ni izvedljiv, ker ne do-
loča zneska, namenjenega 
participativnemu proračunu 
(zdaj je predlagano po 625 
tisoč evrov na leto), in posa-
meznih območij, za katera 
bodo prebivalci odločali o 
izvedbi projektov (predlaga-
na so območja krajevnih 
skupnosti). Z umikom toč-
ke sta se strinjala tudi Bar-
bara Gunčar (SLRP) in Igor 
Velov (LRK), ki je predlagal 
dodatno usklajevanje med 
svetniškimi skupinami in 
sprejem sklepa na junijski 
seji. Manja Zorko (SD) je 
pojasnila, da se je sosvet za 
krajevne skupnosti strinjal 
s predlagano metodologijo 
priprave in višino participa-
tivnega proračuna ter si želi 
njegovo čimprejšnje spreje-
tje, Janez Černe (SD) pa je 
opozoril, da participativne-
ga proračuna morda v letu 
2022 še ne bo možno izva-
jati, če predlaganega sklepa 
o načinu priprave in določi-
tvi višine sredstev participa-
tivnega proračuna tokrat ne 
sprejmejo. Velov je odgovo-
ril, da lahko v ta namen iz-
vedejo tudi izredno sejo. 
Tudi Boštjan Trilar je oce-
nil, da mestna uprava že 
zdaj pozna želje in potrebe 
po krajevnih skupnostih, 
zato lahko projekte začne 
takoj izvajati. 

Človeška ribica v Kranju
Mestni svet je na majski seji 
podprl odločitev za javno-
-zasebno partnerstvo z Za-
vodom Jamski laboratorij 
Tular za projekt Človeška 
ribica v Kranju. Občina bo 
vložila 140.300 evrov in s 
tem postala 32,5-odstotna 
solastnica omenjenega za-
sebnega zavoda, s temi 
sredstvi pa naj bi do konca 
leta uredili rove nekdanjega 
zaklonišča pod Pungartom, 
zgradili info center za prika-
zovanje ogrožene človeške 
ribice ter v rove preselili člo-
veške ribice. Občina želi s 
tem razširiti turistično po-

nudbo, privabiti več turi-
stov, hkrati pa poskrbeti za 
varstvo naravne dediščine. 
Po zmernem scenariju naj 
bi novo atrakcijo prihodnje 
leto obiskalo okoli šest tisoč 
ljudi, potem pa vsako leto 
več.
V drugi obravnavi je bil 
sprejet tudi predlog spre-
memb in dopolnitev Statuta 
Mestne občine Kranj. Ta 
med drugim prinaša spre-
membo občinske zastave, 
na katero bodo zaradi pre-
poznavnosti, grajenja in 
utrjevanja identitete Kranja 
umestili občinski grb. Orel 
bo ne glede na postavitev 
oziroma izobešanje zastave 
vedno z glavo zgoraj. V skla-
du s heraldičnimi pravili bo 
v polju grba barvo srebra v 
tisku nadomestila bela. Ja-
sneje so še določili, da ima 
nadzorni odbor pravico zah-
tevati sklic seje mestnega 
sveta le v zadevah iz njegove 
pristojnosti, dopolnili pa so 
tudi pristojnosti župana. 
Na seznam javne kulturne 
infrastrukture so mestni 
svetniki s sklepom uvrstili 
tudi objekta Mestne knji-
žnice Kranj v Globusu in 
objekt na naslovu Škrlovec 
1, ki bo namenjen kulturni 
dejavnosti, za obnovo pa je 
že izdelan dokument identi-
fikacije investicijskega pro-
jekta. Z uvrstitvijo objektov 
na seznam javne kulturne 
infrastrukture je izpolnjen 
pogoj za sodelovanje na jav-
nih razpisih za sofinancira-
nje obnov kulturnih objek-
tov in nakupa opreme. 

O strategiji razvoja 
turizma
Mestni svet se je seznanil 
tudi z vmesnim poročilom 
o poteku priprave Strategije 
razvoja turizma v obdobju 
2021–2026. Cilj je povezati 
deležnike v turizmu (javni, 
zasebni in civilni sektor), 
jih opolnomočiti za nov za-
gon po pandemiji, ki je pa-
nogo močno prizadela, ter 
spodbuditi razvoj skupnih 
turističnih produktov, okre-
piti tržni položaj Kranja in 
nadgraditi podporno infra-
strukturo. Kranj je kot ena 
vodilnih destinacij med 
glavnimi prizadevanji Slo-
venske turistične organiza-
cije v obdobju okrevanja in 
grajenja nove odpornosti 
slovenskega turizma. Načrt 
ukrepov in akcij, ki so zdru-
žene pod imenom Kranj na 
kvadrat, bo povezal mesto s 
podeželjem, sodobno s tra-
dicionalnim, prebivalce z 
gosti. Dokument bo začrtal 
skupno smer razvoja in tr-
ženja turizma v Kranju, 
MOK, Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj ter drugim 

ključnim javnim zavodom 
in podjetjem pa bo služil 
tudi kot okvir za pripravo 
projektov pri črpanju evrop-
skih sredstev. 
Mestni svet se je seznanil 
tudi s poročili o delu varno-
stnih in preventivnih orga-
nov v letu 2020. Poročilo o 
delu Policijske postaje (PP) 
Kranj kaže, da so bile varno-
stne razmere v Kranju v letu 
2020 ugodne in stabilne, je 
dejal pomočnik komandirja 
PP Kranj David Zadražnik. 
Tudi v Medobčinskem re-
darstvu in inšpektoratu 
Kranj so v letu 2020 svoje 
delo opravili uspešno, je 
ocenil vodja Martin Raspet.
Mestni svetniki so potrdili 
tudi osnutek sprememb od-
loka o priznanjih mestne 
občine, s katerim se zmanj-
šuje letno število prejemni-
kov občinskih nagrad. Pre-
dlagano je, da se po novem 
podeli največ 11 priznanj 
(doslej največ 19), in sicer 
en naziv častni občan in eno 
nagrado, tri listine o prizna-
nju, eno veliko plaketo in 
dve plaketi, eno veliko Pre-
šernovo plaketo in dve Pre-
šernovi plaketi. Z zmanjša-
njem števila prejemnikov 
želijo povečati vrednost pri-
znanjem Mestne občine 
Kranj.
Na predlog podžupana Ja-
neza Černeta so potrdili, da 
se po nedavno umrlem pro-
fesorju Francetu Piberniku 
poimenuje čitalnica v Me-
stni knjižnici Kranj, postavi 
doprsni kip pred stavbo in 
pridobi njegova literarna za-
puščina. S tem so sledili 
predlogu zaposlenih v me-
stni knjižnici, s katerim so 
nadomestili prvotni pre-
dlog, da se po profesorju 
poimenuje knjižnica. 
Sprejeli so tudi sklep o javni 
razgrnitvi predloga Sklepa o 
ugotovitvi javne koristi za 
odkup oziroma razlastitev 
nepremičnin, potrebnih za 
rekonstrukcijo lokalne ceste 
LC 183241 Kranj–Hrastje. 
Javnost ima v času javne 
razgrnitve med 31. majem 
in 15. junijem možnost po-
dati pripombe in predloge 
na razgrnjeno gradivo. Več 
informacij o sklepu oziro-
ma nepremičninah, ki so 
stvar tega sklepa, ter nači-
nih podajanja pripomb in 
predlogov je na voljo v sple-
tni objavi na www.kranj.si 
(zavihek Javne razgrnitve) 
ali v času uradnih ur v pro-
storih Mestne občine Kranj 
(Slovenski trg 1, 4000 
Kranj), v tajništvu Oddelka 
za projekte (soba 215).
Na zadnji seji so imenovali 
tudi novega direktorja Pre-
šernovega gledališča Kranj. 
Naslednjih pet let ga bo vo-
dil Jure Novak. 

Potrdili drugi rebalans
Mestni svetniki so v sredo na majski redni seji med drugim potrdili javno-zasebno partnerstvo z 
Zavodom Jamski laboratorij Tular za projekt Človeška ribica v Kranju in drugi rebalans proračuna za 
leto 2021. Opredelili so tudi merila za financiranje krajevnih skupnosti, medtem ko sklepa o izvedbi 
participativnega proračuna za leti 2022 in 2023 tokrat niso obravnavali.
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Jana Zupančič Grašič

Kranj – Pogosto rečemo ali 
slišimo, da moramo nekaj 
urediti "na občini", potem 
pa se ob obisku oziroma 
telefonskem pogovoru s 
centralo v večini primerov 
izkaže, da pravzaprav potre-
bujemo storitve upravne 
enote. Tam namreč pridobi-
mo večino "življenjskih" 
dokumentov, medtem ko 
občine z vzpostavljanjem 
ustrezne gospodarske in 
prometne infrastrukture, 
izobraževanja, socialne in 
splošne varnosti, prostorski-
mi načrti in drugimi akti 
skrbijo za kakovost življenja 
prebivalcev.

Naloge upravne enote
Upravne enote (UE) oprav-
ljajo naloge državne uprave, 
ki jih je treba enotno orga-
nizirati in izvajati na kateri-
koli od skupno 58 upravnih 
enot po državi. Med drugim 
izdajajo osebne izkaznice, 
potne listine, vozniška 
dovoljenja, urejajo prijavo 
bivališča, opravljajo regis-
tracije vozil, prijave ali skle-
nitve zakonskih/partner-
skih zvez, tudi spremembo 
osebnega imena, izdajajo 
izpiske in potrdila iz matič-
nega in drugih registrov 
(zemljiška knjiga, geodetski 
podatki …), overjajo podpise 
oziroma prepise, sprejema-
jo vloge za digitalna potrdila 
... Tam se prijavi rojstvo ali 
smrt, prizna očetovstvo, 
izdajajo dovoljenja za javne 
prireditve, tudi za orožje, 
potrjuje podpora volivca, 
odloča o statusu in pravicah 
vojaških in civilnih invali-
dov, vojnih veteranov in 
žrtev vojnega nasilja … Izda-
jajo tudi gradbena in upora-
bna dovoljenja, dovoljenja 
za legalizacijo objektov, za 
poseg v naravo, odločbe o 
razlastitvi in o omejitvi last-
ninske pravice, o vrnitvi raz-
laščenih nepremičnin, odlo-

čajo o zaščitah kmetij, statu-
su kmeta in drugem.
"Naša upravna enota oprav-
lja naloge na območju kar 
šestih občin in je ena izmed 
treh velikih, produktivnih in 
uspešnih upravnih enot v 
Sloveniji ter predstavlja vez 
med državo in državljani. 
Četudi se naše in naloge 
občine razlikujejo, imamo 
skupne stranke. Zanje se 
trudimo iz dneva v dan, saj 
smo kot družba postali zah-
tevni, želimo imeti kakovos-
tne storitve v čim krajšem 
času s čim manj stroški. 
Smo pa zadovoljni, da smo 
lahko okrepili sodelovanje z 
županom Mestne občine 
Kranj in župani tudi drugih 
občin, ki jih pokrivamo," 
pravi načelnica Upravne 
enote Kranj dr. Metka Knific 
Zaletelj.

Skupna pisarna za 
gradnje
Mestna občina Kranj in 
Upravna enota Kranj sta leta 
2017 združili znanje in usta-
novili Skupno svetovalno 
pisarno za gradnje, kjer 
občani hitro in na enem 
mestu dobijo osnovne infor-
macije glede gradnje. Infor-
mirajo in posvetujejo se lah-
ko glede prostorskih aktov 
(pogojih gradnje …), namen-
ske rabe zemljišč, lokacij-
skih informacij, lokacijskih 
preveritev za gradnjo, grad-
nje enostavnih oziroma 
nezahtevnih objektov ..., kar 
je v pristojnosti Urada za 
okolje in prostor Mestne 
občine Kranj, medtem ko 
UE Kranj vodi postopke za 
pridobitev gradbenih in 
uporabnih dovoljenj. V času 
epidemije sicer formalno 
pisarna ne deluje, pač pa 
lahko stranke informacije s 
področja, ki se tiče prostor-
skih pogojev, dobijo na Mes-
tni občini Kranj pri Poloni 
Omejc, soba št. 109, po 
predhodni najavi (polona.
omejc@kranj.si oz. po tele-

fonu 04/23 733 68), splošne 
informacije s področja gra-
denj, ki jih pokriva upravna 
enota, pa na Oddelku za 
okolje in kmetijstvo (ue.
kranj@gov.si ali po telefonu 
04 201 56 00).

Urejanje dokumentacije 
za tujce
Sicer pa upravne enote opra-
vljajo tudi prijave, odjave ali 
spremembe stalnega oziro-
ma začasnega prebivališča 
(ob tem tudi ugotavljajo 
dejansko stanje glede stalne-
ga/začasnega prebivališča), 
ugotavljajo in sprejemajo v 
državljanstvo Republike Slo-
venije. So tudi prva instituci-
ja, ki jo obiščejo ekonomski 
migranti ob prihodu v Slove-
nijo, saj prav tu izdajajo 
dovoljenja tujcem za bivanje 
in delo v Republiki Sloveniji.
Kranj je precej obremenjen 
z dotokom priseljencev in 
na Mestni občini Kranj 
pogosto prejemajo vprašan-
ja občanov, kaj namerava 
občina storiti v smeri zame-
jitve priseljevanja, čeprav za 
to nima nikakršnih pristoj-
nosti. Vse pristojnosti za 
izdajanje dovoljenj za biva-
nje imajo državne institucije 
(od zavoda za zaposlovanje 
do upravne enote), in ker 
MOK še zdaleč ni edina 
občina, ki se sooča s posledi-
cami povečanega priseljeva-
nja, je treba to reševati sis-
temsko, torej s spremembo 
zakonodaje. 
Župani nimajo neposredne-
ga vpliva na sprejemanje in 
spremembe zakonodaje, a 
so na kranjski občini s cil-
jem, da zakonodajalcem 
predstavijo in predlagajo 
možne rešitve za boljše 
vključevanje tujcev v lokalno 
okolje, lani poleg Sosveta za 
varnost ustanovili še Posve-
tovalno komisijo za tujce, ki 
obravnava problematiko pri-
seljevanja tujcev. V njej so 
predstavniki institucij, ki 
imajo s tujci po prihodu v 

Slovenijo največ opravka 
(Zavod za zaposlovanje, UE 
Kranj, Center za socialno 
delo – Gorenjska, Finančna 
uprava RS – Kranj, kranjska 
policija), strnili izkušnje, 
MOK pa je na podlagi pred-
logov za rešitve sredi oktob-
ra lani Vladi Republike Slo-
venije in Državnemu zboru 
RS poslala pobudo za spre-
membo zakonodaje, ki bi 
omejila priseljevanje oseb iz 
tako imenovanih tretjih 
držav in preprečila morebit-
ne zlorabe pri prijavah biva-
lišča ter pridobivanju social-
nih transferjev.

Rešitve na ravni države
Vlada oziroma državni zbor 
je letos spomladi sprejel 
nekaj pomembnih spre-
memb zakonodaje na tem 
področju, nekatere tudi v 
skladu s predlogi MOK ozi-
roma posvetovalne komisi-
je. Dopolnitve zakona o pri-
javi prebivališča so tako 
usmerjene predvsem v reše-
vanje problematike prijav 
tako imenovanih fiktivnih 
prebivališč posameznikov. 
Med drugim uvaja površin-
ski normativ za število pri-
javljenih na kvadraturo upo-
rabne površine stanovanja, 
poenostavlja tudi postopke 
preverjanja resničnosti pri-
jave in podobno. 
Zakon o tujcih pa prinaša 
bolj zaostrene pogoje bivanja 
za tujce, saj uvaja dvoletno 
bivanje tujca v Republiki Slo-
veniji za združitev družine, 
in ne več eno leto; zahteva 
znanja slovenskega jezika za 
polnoletne družinske člane 
na vstopni ravni in znanje 
slovenskega jezika za tujce 
(A1), ki v Sloveniji prebivajo 
dalj časa (A2), uvaja tudi 
spremenjen način dokazova-
nja prejemanja potrebnih 
sredstev za preživljanje …
Kakor kažejo izkušnje, je 
največja težava sporazume-
vanje oziroma neznanje 

osnov slovenskega jezika, 
kar močno otežuje komuni-
kacijo s tujci v vsakdanjem 
življenju, zlasti na področju 
zdravstva in šolstva. Mestna 
občina Kranj se zato pogos-
to obrača tudi na ministrs-
tvo za izobraževanje in spo-
dbuja sprejem ustrezne 
zakonodaje, ki bi celostno 
uredila tudi vključevanje 
priseljencev v institucije 
(šole, vrtce, mladinske 
organizacije …). "Naši pre-
dlogi gredo zlasti v smeri 
spodbud oziroma zahtev 
glede znanja osnov sloven-
skega jezika. Predlagali 
smo že večje število oziro-
ma dodatne ure pouka slo-
venščine za tujce, usposab-
ljanje večjega števila med-
kulturnih mediatorjev, uve-
dbo 'pripravljalnice' kot 
vmesne stopnje do vključit-
ve otroka v vzgojno-izobra-
ževalni sistem, torej obvez-
no izobraževanje za usvoji-
tev osnov slovenskega jezi-
ka. Marsikaj bi olajšal tudi 
sprejem Koncepta dela za 
vključevanje otrok, dijakov 
in učencev priseljencev in 
Učni načrt za začetni pouk 
slovenščine za predšolsko 
vzgojo ter prvo, drugo in 
tretje vzgojno-izobraževal-
no obdobje," meni župan 
MOK Matjaž Rakovec.

Naloge občin
Sicer pa se občani na Mest-
no občino Kranj najbolj 
pogosto obračajo v zvezi s 
prometno problematiko 
(pobude za ureditev cestne 
in kolesarske infrastrukture, 
prometna signalizacija, par-
kirišča, načrt obnov oziroma 
investicij, javna razsvetljava 
…), glede urejanja odlaganja 
odpadkov (divja odlagališča, 
ekološki otoki, odvozi …), 
iščejo informacije glede 
pogojev gradnje, dajejo 
pobude za investicije v svo-
jih krajevnih skupnostih, 
opozarjajo na hrup, vandali-

zem, okvare infrastrukture 
ali sistemov, ki jih upravlja 
MOK, in podobno. 
Naloga občin je, tako piše v 
Zakonu o lokalni samoupra-
vi, zadovoljevanje potreb 
lokalnega prebivalstva z 
upravljanjem občinskega 
premoženja na način, ki 
omogoča gospodarski razvoj 
občine, ob tem pa ustvarja 
pogoje za gradnjo stanovanj 
(tudi najemnih in social-
nih), upravlja in skrbi za 
lokalne javne službe, gradi, 
vzdržuje in ureja lokalne 
javne ceste in poti, rekreacij-
ske in druge javne površine; 
ureja in vzdržuje vodovodne 
in energetske komunalne 
objekte; skrbi za varstvo zra-
ka, tal, vodnih virov, za var-
stvo pred hrupom, za zbira-
nje in odlaganje odpadkov 
in opravlja druge dejavnosti 
varstva okolja.
Na družbenem področju pa 
vzpostavlja ugodne pogoje 
za vzgojno-izobraževalno, 
informacijsko, turistično, 
kulturno in druge dejavnos-
ti, pospešuje službe social-
nega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo 
otroka in družine, za social-
no ogrožene, invalide in 
ostarele; pospešuje razvoj 
športa in rekreacije, organi-
zira pomoč in reševanje za 
primere elementarnih in 
drugih nesreč.
Mestne občine pa ob tem 
skrbijo še za razvoj mesta 
kot celote, za mestne pro-
metne naprave in mestne 
javne zgradbe, določajo 
namembnost mestnega pro-
stora, urejajo mestni pro-
met, zagotavljajo delovanje 
informacijsko-dokumenta-
cijskih, kulturnih, znanstve-
nih, socialnih, varstvenih in 
zdravstvenih ustanov, ki 
imajo pomen za širšo lokal-
no skupnost, skrbijo za var-
stvo naravnih in kulturnih 
spomenikov na območju 
mesta, ki so lokalnega 
pomena.

Grem nekaj uredit na občino …
V Kranju sta Mestna občina Kranj in Upravna enota Kranj v isti stavbi, zaradi česar pogosto prihaja do zmede glede pristojnosti in nalog, ki jih opravljata. 
Marsikdo ju enači ali zamenjuje, čeprav gre za dve povsem ločeni instituciji.

Skupna svetovalna pisarna za gradnje, ki sta jo Mestna občina Kranj in Upravna enota 
Kranj ustanovili leta 2017 / Foto: MOK

Eden bolj obleganih hodnikov Upravne enote Kranj / Foto: MOK
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Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Nataša Jenkole?
Rojena sem v Kranju, tu 
sem odraščala in obiskovala 
Osnovno šolo Staneta Ža-
garja, zato me veseli, da je 
deležna novih pridobitev – t. 
i. zelene strehe in nove telo-
vadnice. Čeprav sem po izo-
brazbi ekonomistka, sem 
večji del aktivne dobe preži-
vela v trgovini, kjer sem spo-
znavala probleme ljudi, ki 
jih imam danes možnost 
reševati. Trenutno sem za-
poslena kot administratorka 
v domačem podjetju. V pro-
stem času vrtnarim, veseli 
me branje, planinarjenje, 
kolesarjenje ...

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
V aktivni politiki sem dokaj 
nova, sem pa dolgoletna 
članica SDS, kjer sem člani-
ca Izvršilnega odbora, žen-
skega odbora stranke in kr-
ščanskega foruma. Na za-
dnjih volitvah sem nastopi-
la kot kandidatka za državni 
zbor.

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu?

To je moj prvi mandat, tako 
da o kakšni primerjavi ne 
morem govoriti. Vendar lah-
ko rečem, da mestni svet de-
luje precej enotno. Na sejah 
je največkrat prisotna kon-
struktivna razprava. Če je 
cilj projekta delati dobro za 
občane in za Kranj, deluje-
mo usklajeno, vsak sicer s 
svojim pogledom. Seveda se 
kdaj kdo tudi ne strinja z 
vsebino, predlogom ... To je 
del demokracije. Opazi se, 
da je delati dobro in usklaje-
no cilj vseh, od župana, pod-
županov do celotne mestne 
uprave. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica?
Poudarila bi pomen gradnje 
stanovanj, predvsem nepro-
fitnih. O tem se veliko govo-
ri, vendar se zadeve le poča-
si premikajo. Pomagati pri-
seljencem pri asimilaciji v 
skupnost. Prizadevati si mo-
ramo za njihovo aktivno pri-
lagajanje našim normam, 
sistemu, kulturi in nava-
dam. Spodbujanje samoo-
skrbe, poenotiti najemno 
vrtičkarstvo ... Vidimo, da 
kmetije počasi, a vztrajno 
propadajo, zato je treba še 
naprej zagotavljati sredstva 

za pospeševanje razvoja 
kmetijstva v Kranju. Tudi 
kmetije se bodo morale pri-
lagoditi spremembam. 
Prednostno postaja ekolo-
ško kmetovanje. Pohvalno 
je, da vse več lokalnih pride-
lovalcev sodeluje z gostinci, 
šolami in vrtci. 

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Največji problem je masov-
no priseljevanje, tudi z zlo-
rabo zakonov, zato podpi-
ram predlog vodje naše sve-
tniške skupine Branka 
Grimsa za preprečevanje 
zlorab zakonov in omejitev 

priseljevanja. Zelo sem ve-
sela, da je po nekaj mesecih 
ta akcija že dosegla, da so 
spremenili zakone o prijavi 
stalnega prebivališča, o tuj-
cih in o azilu. Te zaostritve 
zakonodaje Kranju in Slove-
niji prinašajo veliko korist. 
Problemi so tudi drugi, od 
pomanjkanja mest v domo-
vih za starejše do problemov 
z odpadki in odpadnimi vo-
dami, nekaj od omenjenega 
je že v fazi reševanja. Mi-
slim, da je občina zelo od-
zivna na pobude občanov in 
da probleme rešuje dokaj 
tekoče. Večanje števila pre-
bivalcev v Kranju in okolici 
ima za posledico več tegob, 
želja, ki jih je treba rešiti. 

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Mesto je kulturno zanimi-
vo, z muzeji, gledališčem in 
seveda s prekrasno cerkvijo, 
ki je kulturni spomenik dr-
žavnega pomena. Občani 
smo navdušeni nad pestrim 
kulturnim in zabavnim ži-
vljenjem. Upam, da se ta 
čas spet kmalu vrne. Veliko 
je sprehajalnih in kolesar-
skih poti, vse je blizu in vse 
je dosegljivo. To je pred-
nost Kranja, ki je lepo in 
varno mesto.

Gradnja stanovanj je nujna
Nataša Jenkole, mestna svetnica SDS, med cilji v ospredje postavlja potrebo po gradnji stanovanj, 
predvsem neprofitnih. "O tem se veliko govori, vendar se zadeve le počasi premikajo," pravi.

Nataša Jenkole 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Nada Sredoje-
vić?
Rojena sem v Kranju, to je 
mesto, kjer živim skupaj s 
svojo družino. V prvi vrsti 
sem mama, žena, sestra, 
prijateljica ... Sem zelo 
družabna, dostopna za vse 
ljudi in vedno pripravljena 
pomagati. Rada imam na-
ravo, druženja s prijatelji, 
potovanja in sprehode v 
svoji okolici. Z možem sva 
oba navdušena motorista 
in se trudiva, kolikor nama 
čas dopušča, da to izkori-
stiva in se zapeljeva na ka-
kšno turo.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
To je moj prvi mandat v me-
stnem svetu, nimam veliko 
političnih izkušenj, čeprav 
me je to vedno zanimalo, 
kljub temu da se nikoli ni-
sem aktivno ukvarjala s tem. 

Lahko rečem, da sem bolj 
nova v tem in še vedno spo-
znavam to področje. Na pot 
v lokalno politiko sem se po-
dala po težki življenjski pre-
izkušnji, kar je bil zame ne-
kakšen opomnik oz. motiva-
cija, da se vseeno preizku-
sim v tem, saj sem vedno 
želela delati v javno dobro in 
na ta način skušati pomaga-
ti ljudem. 

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 
Delo mestnega sveta v tem 
mandatu je raznoliko in bi 
ga ocenila kot zadovoljivo, 
čeprav že od vsega začetka 
deluje brez formirane koali-
cije in opozicije. Naša lista 
deluje konstruktivno in pod-
piramo vse, kar je dobro za 
razvoj in boljše življenje v 
naši občini. Večkrat smo po-
samezniki bili omenjeni, da 
smo na sejah tiho in samo 
dvigujemo roke, vendar je 
za nas pomemben učinek, v 

sklopu naše liste pa se uskla-
jujemo sproti. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica? 
Vsekakor se bom še naprej 
zavzemala za razvoj naše 
občine, predvsem pa stre-
mim k večjemu medseboj-
nemu sodelovanju, večji po-
vezanosti med ljudmi in 
pomoči vsem ranljivim sku-
pinam. Menim pa, da bi bilo 
treba več vlagati v mlajšo 
populacijo, jim omogočiti, 
da se počutijo varne, ker se 
mi zdi, da jih čaka precej ne-
gotova prihodnost.  

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Problemov v občini je veli-
ko, v ospredje bi vsekakor 
postavila pomanjkanje sta-
novanj in služb, ureditev ko-
munalnih storitev, ureditev 
več kot potrebne avtobusne 
postaje itn. V bistvu pona-

vljam vse, kar so že moji 
predhodniki omenjali. Žal 
pa je trenutna situacija gle-
de epidemije covida-19 ote-
žila in upočasnila delovanje 
mestne uprave, posledično 
tudi mestnega sveta. Želim 
si, da se situacija z virusom 
umiri ter da se vse kmalu 
vrne v ustaljene tirnice, da 
nadaljujemo delo in iskanje 
optimalnih rešitev za pro-
bleme, ki jih imamo v naši 
občini. Korak za korakom.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Kranj je mesto s čudovito 
naravo, odlično lego, bogato 
s kulturo, dobro prometno 
povezavo in si res ne znam 
predstavljati, da bi živela kje 
drugje. Zame je še vedno 
najlepše mesto.

Življenjsko vodilo?
Potrpežljivost in vztrajnost 
sta ključ do uspeha.

Več moramo vlagati  
v mlajšo generacijo
"Stremim predvsem k večjemu medsebojnemu sodelovanju, večji 
povezanosti med ljudmi in pomoči vsem ranljivim skupinam," pravi Nada 
Sredojević, svetnica liste Igor Velov – Lista za razvoj Kranja.

Nada Sredojević 
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Brdo pri Kranju – Na 3. kon-
ferenci o lokalni e-mobilno-
sti na Brdu pri Kranju v or-
ganizaciji društva Emobility 
so Kranj razglasili za najbolj 
e-mobilnostno mestno obči-
no (lani je bil drugi za Lju-
bljano). Nagrado si je Me-
stna občina Kranj (MOK) 
prislužila s celostnim pristo-
pom do e-mobilnosti, saj po-
leg uvajanja voznega parka z 
električnimi avtomobili in 
postavljanja polnilnih postaj 
skrbi tudi za to, da bo ener-
gijo za e-vozila proizvedla 
sama s pomočjo fotovoltaič-
nih elektrarn na strehah ob-
činskih objektov. 
Župan Matjaž Rakovec je si-
cer na Brdu Kranj predstavil 
kot zeleno in okoljsko 
usmerjeno občino, ki se že 
nekaj let trudi znižati izpu-
ste CO2, količino prašnih 
delcev, hrup in podobno. 
Ocenjevalno komisijo je 
prepričal pilotni projekt e-
-mobilnosti v Mestni občini 
Kranj, v okviru katerega bo z 
zamenjavo vozil z električni-

mi že v prvem letu prevože-
nih okoli 145 tisoč kilome-
trov brez proizvajanja hrupa 
in prihranjenih 34 megava-
tnih ur energije, kar ustreza 
celoletni porabi električne 
energije manjše osnovne 
šole. Z izvedbo projekta v 
celoti pa bo prihranek naj-
manj 452 megavatnih ur 
energije, kar je nekaj več kot 
letna poraba električne ener-
gije v Mestni knjižnici 
Kranj. S tem bo prihranje-
nih tudi 250 ton CO2. Na 
podlagi evropskega modela 
vrednotenja znaša zmanjša-
nje družbene škode zaradi 
manj onesnaževanja zraka, 
podnebnih sprememb in 
hrupa 66.000 evrov na leto 
oziroma 990.000 evrov na 
15-letni ravni projekta.
»V Kranju konkretno pre-
klapljamo na zeleno: z grad-
njo kolesarskih poti, zasadi-
tvami in novimi zelenimi 
površinami, zeleno politiko, 
trajnostnim turizmom …" 
pravi Rakovec. »Vsekakor je 
to pristop, ki ga velja posne-
mati,« dodaja predsednik 
Emobility Primož Lemež.

Najbolj e-mobilnostna 
mestna občina

Vprašanje: označitev 
kolesarske poti v 
Stražišču
Predlagam, da se na Škofje-
loški cesti skozi Stražišče na 
cestišče zariše kolesarska 
pot. Treba bi bilo označiti 
odsek od "Ješeta" (križišče 
za Sv. Jošt) do krožnega kri-
žišča v centru Stražišča in 
vse do semaforja na Laborah 
pri "Savi". 

Odgovor mestne uprave
Opravili bomo pregled na 
lokaciji, preverili širino ce-
ste in možnosti za zaris ko-
lesarske poti ter navezave na 
že obstoječe.

Vprašanje: širjenje 
zasebnega na javno
Ars Kafe na naslovu Ulica 
Lojzeta Hrovata 4b širi svojo 
dejavnost na okoliška parki-
rišča. Gre za postavljanje 
odra, ki prekriva parkirišča. 
Ne verjamem, da so bila za 
to pridobljena vsa potrebna 
dovoljenja. Vsekakor gre za 
širjenje zasebnega na javno, 
in to so parkirišča, ki jih ve-
dno primanjkuje, v škodo 
stanovalcev KS Bratov Smuk 
in v dobro nekega lokala, ki 
obratuje v spalnem naselju. 
Prosim, ukrepajte.

Odgovor mestne uprave
Zaradi dlje časa trajajoče 
epidemije in ukrepov drža-
ve je MOK želela pomagati 
lastnikom oziroma naje-
mnikom gostinskih obra-
tov, ki morajo skladno z 
odlokom zagotavljati dolo-
čeno razdaljo med mizami, 
zaradi česar so omejeni pri 
obratovanju. Gostinski 

obrat Ars cafe na obstoječi 
terasi lahko postavi le nekaj 
miz, zato je njegov upravi-
telj zaprosil za začasno do-
voljenje za uporabo zemlji-
šča ob gostinskem vrtu. Na 
drugi strani gostinskega 
vrta je dostop za invalide, 
zato je bila edina možnost 
za razširitev vrta na parkir-
no mesto. K prošnji je prilo-
žil tudi soglasje lastnikov 
oziroma najemnikov po-
slovnih prostorov na naslo-
vu Ulica Lojzeta Hrovata 
4b. MOK je prošnji ugodila 
začasno, do konca junija z 
možnostjo podaljšanja. 
Upamo, da se bodo razme-
re do takrat umirile in bodo 
gostinski obrati lahko obra-
tovali brez omejitev. Gosti-
nec bo podest potem uma-
knil in bo tako spet možno 
parkiranje.  

Vprašanje: kolesarski 
poligon v Besnici
Dajem pobudo za izgradnjo 
t. i. asfaltnega pump tracka 
(grbinastega kolesarskega 
poligona) v Besnici. To bi 
bila super pridobitev za pre-
bivalce (ne samo mladino) 
Besnice. Lokacija bi bila naj-
bolj idealna nekje okoli šole, 
da imajo enako dostopnost 
prebivalci Spodnje in Zgor-
nje Besnice. Velikost bi bila 
primerna velikosti poligona 
v Britofu.

Odgovor mestne uprave
Vaš predlog bomo evidenti-
rali in uvrstili na seznam 
pobud za proračun za leto 
2022–2023, z njim pa se-
znanili tudi vašo krajevno 
skupnost.

Kotiček KrPovej
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Ana Vizovišek

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je na portalu javnih 
naročil objavila skupno naro-
čilo dvanajstih javnih zavo-
dov, preko katerega želi pri-
dobiti lokalno pridelana živi-
la za prehrano najranljivejših 
skupin (otroci, starejši). Jav-
no naročilo z nazivom Nakup 
in dobava konvencionalnih 
in ekoloških živil z vzpostavi-
tvijo dinamičnega nabavnega 
sistema je objavljeno za jav-
ne zavode iz občin Kranj, 
Naklo, Šenčur in Cerklje na 
Gorenjskem. V dinamični 
nabavni sistem tako vstopajo: 
Kranjski vrtci, OŠ Stražišče 
Kranj, OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj, OŠ Orehek Kranj, OŠ 
Predoslje Kranj, OŠ Simona 
Jenka Kranj, OŠ Matije Čopa 
Kranj, BC Naklo, OŠ Naklo 
in OŠ Davorina Jenka – Cer-
klje na Gorenjskem. Ocenje-
na vrednost živil v štirih letih 
je 15 milijonov evrov. Pri izbi-
ri dobaviteljev bodo poleg 
ekonomsko najugodnejših 
ponudb upoštevana tudi 
merila iz shem kakovosti, kar 
bo omogočalo izbiro lokalnih 
in ekoloških pridelovalcev.

Povezovanje z lokalnimi 
pridelovalci hrane
MOK si je kot eno ključnih 
nalog v prihodnjih letih 
zadala, da bo poskrbela za 
bolj kakovostno prehrano 
najbolj ranljivih skupin – 
otrok, mladostnikov in sta-
rejših. V preteklem letu in 
pol je bilo realiziranih nekaj 
projektov ter specializiranih 
dogodkov z namenom pove-
čanja lokalne prehranske 
samooskrbe, ki so se jih 
udeleževali tako strokovni 
sodelavci javnih zavodov, 
ponudniki (npr. dobavitelji, 
zadruge) kot predstavniki 
Kmetijske zbornice Sloveni-
je in Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS).

Dinamični nabavni 
sistem
Najpomembnejši projekt je 
zagotovo izvedba skupnega 

javnega naročila živil javnih 
zavodov preko dinamičnega 
nabavnega sistema (DNS). 
Projekt je tako s strokovne-
ga, pravnega ter finančnega 
vidika zelo zahteven, zato je 
MOK k sodelovanju povabila 
GZS – Zbornico kmetijskih 
in živilskih podjetij ter pod-
jetje Praetor, ki bo formalno 
pravno vodilo postopek. Bis-
tvena prednost DNS v pri-
merjavi z drugimi oblikami 
javnega naročanja je, da 
zakonsko ni časovno ome-
jen, hkrati pa se lahko ves 
čas njegovega trajanja pod 
istimi pogoji prijavljajo novi 
ponudniki, ki bi želeli doba-
vljati živila. Katalog živil za 
javno naročanje, ki je pro-
dukt GZS, je spletna aplika-
cija, ki javnim zavodom 
omogoča hitro in učinkovito 
celostno pripravo javnega 
naročila za živila. Projekt je 
primer dobre prakse sodelo-
vanja javne uprave (MOK), 
zbornice (GZS) in gospodar-
stva (Praetor, d. o. o.).

Prve pogodbe do 
septembra
Prvih pet javnih zavodov, ki 
jim pogodbe za dobavo živil 
potečejo že letos, bo tako 
imelo do septembra že skle-
njene nove pogodbe z doba-
vitelji, v štirih letih pa se bo 
v sistem vključilo vseh dva-
najst zavodov. Sistem omo-
goča, da se v projekt vključi-
jo še drugi javni zavodi, kar 
je cilj MOK, saj želi povečati 
lokalno samooskrbo ter 
zagotavljati zdravo, ekološko 
ter lokalno prehrano.
Javno naročilo za nakup in 
dobavo konvencionalnih in 
ekoloških živil z vzpostavit-
vijo dinamičnega nabavnega 
sistema je objavljeno na por-
talu e-naročanje (https://
www.enarocanje.si/Obraz-
ci/?id_obrazec=399062, 
kjer se nahaja tudi razpisna 
dokumentacija. Celotna vse-
bina javnega razpisa je obja-
vljena tudi na spletni strani 
MOK, v zavihku javni raz-
pis; rok za oddajo dokumen-
tacije je 14. junij 2021.

Povabilo lokalnim 
pridelovalcem hrane

Preko skupnega javnega naročila javnih zavodov 
do lokalne in ekološke prehrane na jedilnikih 
najranljivejših skupin

Simon Šubic

Kranj – Na poziv k vpisu 
otrok v javne vrtce in vrtce s 
koncesijo za šolsko leto 
2021/2022 je prispelo 684 
vlog, od tega je trenutno na 
novo sprejetih 499 otrok – 
356 za prvo starostno obdob-
je, 137 za drugo starostno 
obdobje ter šest v razvojni 
oddelek. Vrtci razpolagajo z 
osemdesetimi prostimi 
mesti, na centralnem čakal-

nem seznamu pa je trenut-
no 171 otrok, od tega 155 iz 
MOK, 16 pa iz drugih občin. 
Med njimi jih 39 izpolnjuje 
pogoj za vključitev v vrtec s 
1. septembrom, in sicer 26 
otrok za prvo starostno 
obdobje in 13 otrok za drugo 
starostno obdobje. Nekateri 
otroci so na centralnem 
čakalnem seznamu kljub 
dejstvu, da izpolnjujejo 
pogoj za vključitev v vrtec s 
1. septembrom, saj jih želijo 

starši vključiti v točno dolo-
čen vrtec, pojasnjujejo na 
Mestni občini Kranj. Od 12. 
maja dalje se tako nadaljuje 
sprejem otrok s centralnega 
čakalnega seznama na preo-
stala prosta mesta po vrtcih, 
zato se ta dnevno spreminja. 
Ažuriran bo enkrat meseč-
no na spletni strani Mestne 
občine Kranj.
Kmalu bo v vrtcih še več 
prostora za najmlajše. 
Kranjski vrtci v enoti Mojca 

razpolagajo še s prostim 
oddelkom prvega starostne-
ga obdobja. Odprl se bo med 
šolskim letom, ko se bodo 
zapolnila obstoječa prosta 
mesta za otroke prvega sta-
rostnega obdobja. Poleg 
tega občina že gradi nov 
vrtec Biba v Bitnjah, v kate-
rem bodo vzpostavili dodat-
ni oddelek za otroke prvega 
starostnega obdobja, v načr-
tu pa je tudi dozidava vrtca 
pri OŠ Franceta Prešerna – 
Kokrica, kjer bo prav tako 
dodatno en oddelek namen-
jen varstvu otrok prvega sta-
rostnega obdobja.

Kako polni so vrtci
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Simon Šubic

Kranj – Tudi konzorcij 17 
gorenjskih občin, katerega 
vodilna partnerica je Mestna 
občina Kranj, se prijavlja na 
februarski javni razpis mini-
strstva za javno upravo za 
demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih 
mest in skupnosti (JR 
PMIS). Uspešna kandidatu-
ra na razpisu – rezultati 
bodo znani poleti – pomeni 
pridobitev nepovratnih 
evropskih sredstev za digi-
talni in trajnostni razvoj 
regionalnega okolja s ciljem 
dviga kakovosti življenja 
lokalnih prebiva lcev . 
Gorenjski konzorcij, pove-
zan in usmerjen v regijski 
razvoj, upa na milijon evrov 
pridobljenih sredstev. 

Gorenjske občine se na JR 
PMIS prijavljajo s projek-
tom Pameten promet v sklo-
pu pametne mobilnosti, ki 
pomeni interakcijo najsodo-
bnejših pametnih naprav in 
tehnologije s cestno infras-
trukturo. Sistem prometne 
infrastrukture komunicira s 
pametnimi napravami v 
okolju in se odziva skladno 
z realnimi potrebami, skrat-
ka vsak trenutek. Kaj to 
pomeni v praksi? Demons-
tracijske pilotne izvedbe, ki 
jih Gorenjski konzorcij pri-
javlja na JR PMIS, delujejo 
na področjih adaptivnega 
vodenja ulične razsvetljave 
(prilagajanje osvetlitve glede 
na gostoto prometa oziroma 
pešcev, delu dneva …), napo-
vedovanja prihodov avtobu-
sov primestnega javnega 

potniškega prometa za celo-
tno pot, pametne mobilne 
signalizacije, vzpostavljanja 
prioritetne vožnje v realnem 
času na podlagi sistema 
V2I, sistema za prijazno 
umirjanje prometa, sistema 
za varno prečkanje ceste na 
nezavarovanem prehodu za 
pešce, celovite digitalizacije 
prometnega sistema, avto-
matiziranega vodenja pro-
meta, sledenja in avtomat-
skega obveščanja o zgostit-
vah v prometu v realnem 
času, avtomatske detekcije 
križišč, avtomatizacije tipič-
nih obvoznih poti na obmo-
čju Gorenjske, sistema celo-
vite komunikacije podpore 
reševalnim ekipam na nujni 
vožnji … 
Med ključnimi cilji, ki jih 
želijo doseči s projektom, 

so optimizacija prometa, 
povečanje splošne varnosti 
in vključenosti vseh delež-
nikov, večja digitalna pis-
menost prebivalcev, zma-
njšanje prometnih konic 
in posledično zmanjšanje 
onesnaževanja zraka, svet-
lobnega onesnaževanja ter 
manj možnosti za promet-
ne nezgode pa tudi ustvar-
janje raznovrstnih pri-
hrankov (skrajšanje poto-
valnega časa, prihranki pri 
gorivu …). 
Izboljšanje prometne situa-
cije v celotni regiji bo izbolj-
šalo tudi odzivnost in olajša-
lo delo vsem interventnim 
službam, kar bo pripomoglo 
k hitrejši oskrbi ljudi ob 
morebitnih nezgodah, ukre-
panju pri požarih in drugih 
nesrečah.

Upajo na milijon evrov
Konzorcij gorenjskih občin želi na razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti pridobiti milijon evrov.

Simon Šubic

Kranj – Na Osnovni šoli 
Franceta Prešerna v Kranju 
je v drugi polovici aprila 
izbruhnil požar, v katerem 
so bile uničene nekatere učil-
nice in kabineti pa tudi učila, 
zbirke, tehnična oprema, 
inštalacije, optična povezava 
… Škodo so takoj sanirali v 
tolikšni meri, da je pouk po 
prvomajskih praznikih ste-

kel nemoteno, popolno sana-
cijo pa bodo izvedli med 
poletnimi počitnicami. Mest-
na občina Kranj in vodstvo 
šole se ob tej priložnosti 
zahvaljujeta izvajalcem za 
opravljeno delo in pomoč, 
saj so omogočili, da so se 
otroci čim prej vrnili v šolo. 
Občina bo stroške sanacije 
pokrila v tistem delu, za kate-
rega ne bo poskrbela zavaro-
valnica, smo še izvedeli. 

Popolno sanacijo bodo 
izvedli poleti
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Klemen Malovrh

Kot direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj teme-
ljito spremljam epidemijo, 
ukrepe in posledice za go-
spodarstvo. Ves čas, skupaj 
s svojo ekipo, iščemo načine 
in izvajamo aktivnosti, ki bi 
pripomogle k hitrejšemu 
okrevanju turizma v Kranju, 
iščemo pa tudi načine, kako 
ponovno vzbuditi mestni vr-
vež. V času »lockdowna« 
tako na Zavodu nismo miro-
vali. Med drugim smo načr-
tovali dogodke in prireditve, 
ki bi jih, upoštevajoč vse 
ukrepe, ob ponovnem odpr-
tju lahko ponudili vam, do-
mačinom. V želji po tem, da 
bi bila kulturna ponudba 
čim bolj zanimiva in razno-
lika, namenjena širši publi-
ki in razpršena po vsem me-
stu, smo se usklajevali tudi z 
drugimi organizatorji iz 
Kranja. 
Tako že lahko nakupujete 
lokalno na petkovih tržnič-
nih dnevih na Glavnem 
trgu. Kr'petek je! pa ni 
samo tržnica, ob sprošča-
nju ukrepov bo dogodek na-
menjen tudi kulinaričnemu 
razvajanju in druženju ob 
glasbi. Od junija do sep-
tembra pa je pod blagovno 
znamko Prešerno poletje v 

Kranju predvideno bogato 
koncertno dogajanje. S stra-
ni Zavoda nam bodo na 
gradu Khislstein igrali 
predvsem slovenski glasbe-
niki: Nina Pušlar, Rudi Bu-
čar, Ansambel Saša Avseni-
ka, Hamo&Tribute to love, 
Vlado Kreslin, Big foot 
mama. Na odru pod grajsko 
lipo bodo nastopili: Janez 
Škof in Čompe, Slavko In-

vančič, Avtomobili, Janez 
Bončina - Benč, Tomaž Štu-
lar in Andraž Hribar. Zadnji 
konec tedna v juliju bo tradi-
cionalni Kranfest! Koncer-
tnemu dogajanju se priklju-
čujejo še pogovorni večeri, 
gledališke predstave, filmski 
večeri, razstave in kulinarič-
na doživetja. Poletni dnevi 
nas bodo z bogatim progra-
mom vabili v mesto in nam 

omogočili, da se bomo na 
varen in zdrav način, v skla-
du z aktualnimi ukrepi, po-
družili in zabavali.
In srčno upamo, da naš iz-
bor ne bo privabil le domači-
nov, ampak tudi druge Go-
renjce, Slovence, mogoče 
tudi kakšne tujce, ki veselo 
raziskujejo naše mesto. Zelo 
se že veselim ponovnega ži-
vljenja na kranjskih ulicah!

Poletje bo spet živahno
Ukrepi ob epidemiji se počasi sproščajo. Mestne trgovine, lokali, restavracije in ostali ponudniki spet 
odpirajo svoja vrata. Ljudje se ponovno sprehajajo po mestu, veselijo se tržnic, sladoleda, druženja 
na gostinskih vrtovih. Čas je, da se življenje požene dalje! 

Eden bolj obiskanih dogodkov lanskega leta je bil koncert Severe Gjurin na vrtu gradu 
Khislstein. Direktor ZTKK Klemen Malovrh in organizator dogodkov Srečko Štagar sta bila 
prisotna po službeni dolžnosti, a sta v koncertu prav tako uživala. / Foto: arhiv ZTKK, Primož Pičulin

Torek, 1. junij
11.00  Mednarodni dan Save, Layerjeva hiša
  Mednarodni dan reke Save bomo zaznamovali z izdajo nove pe-

sniške zbirke z naslovom Reke, interaktivnim sprehodom ob Savi 
in z razstavami, ki tematizirajo rečni ekosistem v okviru tekstilne-
ga bienala BIEN 2021.

19.00   Mapiranje spominov: premiera zvočnega sprehoda ob Savi, Layer-
jeva hiša

20.30  Pesniška zbirka Reke, Layerjeva hiša

Petek, 4. junij
15.00  Kr' petek je!, Glavni trg

17.00  Šport: Tečaj umetnostnega kotalkanja, OŠ Matije Čopa

17.30   Predstava: Zakaj teče pes za zajcem, Lutkovno gledališče Nebo, 
OKC Krice Krace

18.00  Mapiranje spominov: zvočni sprehod ob Savi, Layerjeva hiša

Sobota, 5. junij
8.00  Sobotni sejem, Glavni trg

11.00  Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

13.00   29. tekmovanje harmonikarjev Besnica 2021 – Zlata voščenka Be-
snica 2021, Spletni dogodek – TD Besnica pri Kranju

Torek, 8. junij
7.00  Terenska krvodajalska akcija, Dom krajanov Primskovo

18.00  Razstava: Avtoportret 20/21, LD Kranj, Mala galerija

Četrtek, 10. junij
9.00  Razstava: Etnološki dan – Hrana na Gorenjskem, Ullrichova hiša

19.00  Razstava: Odprtje razstave Gorenjska leta 1991, Mestna hiša

Petek, 11. junij
11.00  Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

15.00  Kr' petek je!, Glavni trg

17.00  Razstava: Posledica p.2, Urška Medved, Globus

17.00  Šport: Tečaj umetnostnega kotalkanja, OŠ. Matije Čopa

17.30   Predstava: Veveriček posebne sorte, Kaličopkovo gledališče, OKC 
Krice Krace

18.00  Gibotron – solo plesne miniature, Prešernov gaj

18.00  Mapiranje spominov: zvočni sprehod ob Savi, Layerjeva hiša

21.00   LSLSLS – plesna predstava, Lana Hosni in Matej Kejžar, Prešernov 
gaj

21.00  Koncert: Nina Virant in Domen Bohte, Cafe Galerija Pungert

Sobota, 12. junij
8.00  Sobotni sejem, Glavni trg

11.00  Giboskop, Prešernov gaj

11.00  Plesna revija HOPLA 2021, Prešernov gaj
18.00  Kovček – absurdistična predstava KD Nebo, Maistrov trg

19.00   Neke noči neke deklice umirajo – koreopoezija, Mojca Kasjak, Pre-
šernov gaj

21.00   Kup kuncev – plesna predstava, Marina Abib in Beno Novak, Pre-
šernov gaj

Četrtek, 17. junij
19.00   Predstava: Grdi raček, Lutkovno gledališče Tri in skupina Bobek, 

OKC Krice Krace

19.00   Odprtje medinstitucionalne razstave Ženske zgodbe, Mestna hiša

Petek, 18. junij
15.00  Kr' petek je!, Glavni trg

17.00  Šport: Tečaj umetnostnega kotalkanja, OŠ Matije Čopa

17.30  Predstava: Zrcalce, Lutkovno gledališče Nebo, OKC Krice Krace

18.00  Mapiranje spominov: Zvočni sprehod ob Savi, Layerjeva hiša

21.00  Koncert: Komorni zbor Misteriyum, Cafe Galerija Pungert

Sobota, 19. junij
8.00  Sobotni sejem, Glavni trg

8.45  Pozdrav poletju 2021, Glavni trg
  Kulturni spored društev in posameznikov bo spremljal sejem ne-

vladnih organizacij, kjer bodo predstavljeni izdelki domače in 
umetne obrti, razstava mozaikov, likovnih del, ponovna raba pred-
metov in obnovljeno pohištvo, predstavitev skupin za samopo-
moč starejših, individualno družabništvo, spodbujanje prostovolj-
stva, predstavitev poletnih delavnic, predstavitev izdelkov in pro-
grama različnih NVO.

11.00  Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Petek, 25. junij
15.00  Kr' petek je!, Glavni trg

21.00  Koncert: Maša, Cafe Galerija Pungert

Sobota, 26. junij
8.00  Sobotni sejem, Glavni trg

10.00  O Krivopetnicah, Jadranka Završnik, Pungert

11.00  Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Ponedeljek, 28. junij
7.00  Juhuu, počitnice so tu, Akademija gibanja in veščin

7.30  Poletno brainobrain varstvo Kranj, Brainobrain Kranj

Klasičen voden ogled Kranja: 
vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 

vsak torek, četrtek, petek ob 18.00.

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem: 
vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00.

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre:
vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00.

Napovednik dogodkov
Od 1. do 30. junija

Veronika Zakonjšek

To poletje na kranjski 
»oder« postavljamo novo 
zgodbo, v sklopu katere bo 
med 15. in 20. junijem na 
šestih prizoriščih starega 
mestnega jedra zaživela 
prva edicija Igralskega film-
skega festivala Kranj – 
KRAFFT. Festival, v celoti 
posvečen umetnosti filmske 

in televizijske igre, pred 
nami odpira potencial med-
narodnega delovanja in pre-
poznavnosti osrednjega go-
renjskega mesta, ki bo na 
svoje (po)letno platno razgr-
nil kar devet celovečernih 
filmov, odlikovanih s prese-
žnimi in dovršenimi igral-
skimi stvaritvami.
Tekmovalni program nas bo 
v prijetnem ambientu kina 

»pod zvezdami« popeljal na 
potovanje okoli sveta: vse od 
z oskarjem za najboljši tuje-
jezični film nominirane 
zgodovinske drame Quo va-
dis, Aida? (2020, Jasmila 
Žbanić) do romantične ko-
medije o časovni zanki Palm 
Springs (2020, Max Barba-
kov) in kostumske drame 
Amonit (Ammonite, 2020, 
Francis Lee), v kateri blestita 

odlični Kate Winslet in Sao-
irse Ronan. Filmski pro-
gram pa bosta dopolnjevala 
tudi razvejan strokovni pro-
gram z osrednjo temo pro-
dukcije televizijskih nadalje-
vank ter spremljevalni pro-
gram, ki bo enega izmed fe-
stivalskih dni v celoti posve-
til lani preminulemu igralcu 
Petru Musevskemu. 
Po začasni zaustavitvi jav-
nih dogodkov in socialnega 
življenja se pred nami 
končno odpira obdobje pre-
bujanja domišljije, sanj, 
umetnosti. Zato se bomo v 
toplih junijskih večerih sre-
čali na kranjskih ulicah, na 
letnem vrtu gradu Khislste-
in, na tržnici in terasi La-
yerjeve hiše. Kranj, kot se 
za Prešernovo mesto spo-
dobi, je ne nazadnje od 
nekdaj veljal za mesto, ki 
velik poudarek namenja 
prav kulturi: in čas je že, da 
v tej razvejani paleti kultur-
nih dejavnosti zaživita tudi 
film in igra. 
Naj (za)živi KRAFFT!

Prvi igralski filmski festival  
v Kranju – KRAFFT
V Kranju bo zaživela prva edicija igralskega filmskega festivala.

Prizor iz romantične komedije Palm Springs
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Eva Pirnat

Reki Sava in Kokra, ki vsaka 
z ene strani objemata mest-
no jedro, ob svojih bregovih 
»skrivata« kar nekaj kotič-
kov, ki so idealni za poletni 
skok v osvežujočo vodo. 
Reka Kokra osvežitev ponu-
ja tik ob mestnem jedru, še 
posebej zabavno in priljub-
ljeno pa je kopanje na Koso-
repu. Visoki balvani in glo-
boki tolmuni tam namreč 
omogočajo skoke v vodo. 
Pot do Kosorepa je dostopna 
peš ali s kolesom. Mimo let-
nega kopališča, Gibi giba in 
stadiona se spustite do mos-
tu čez Kokro, kjer pot nada-
ljujete naravnost skozi 
manjši gozd. Gozdna potka 
vas bo pripeljala do slikovi-
tih balvanov. 
Ni pa reka Kokra edina, ki 
teče skozi kanjon. Tudi Sava 
se vije skozi petdeset metrov 
globok kanjon Zarice, ki je 
prava paša za oči in balzam 
za dušo. Obsežne prodne 
terase ob bregovih Save so 
odlične za ohladitev in 

odmik v naravo. Do reke 
lahko pristopite v Struže-
vem, s Savskega otoka, pri 
Trbojskem jezeru ali s šte-
vilnih drugih prodnatih plaž 
ob njenem toku. 

Trbojsko jezero je nastalo 
med Mavčičami in Kranjem, 
zaradi gradnje hidroelek-
trarne Mavčiče. Kraj naj bi v 
sebi skrival zdravilne ener-
gijske točke, ki vas bodo 
pomirile, očistile in imele 
zdravilen vpliv. Jezero je vse 
bolj priljubljena točka za t. i. 
supanje – deskanje z ves-
lom. Sup si lahko izposodite 
v Superb centru Trboje in se 
z izkušenim inštruktorjem 
zapeljite po savskem toku – 
tudi do Kranja skozi sotesko 
Zarica. 
Glinokopna jezerca na 
Bobovku so zaščitena kot 
naravni spomenik, saj so si 

jezerca za dom izbrale števil-
ne rastlinske vrste, ptice, 
kačji pastirji, žabe in še mar-
sikdo. Čukova jama je eno 
izmed treh jezer, ki pozimi 
postane priljubljeno divje 
drsališče, poleti pa kopališče. 
Voda je kalna, a čista, saj je 
jezero pretočno in po navadi 
že spomladi dovolj toplo za 
kopanje. Privoščite si tudi 
naravni tretma in glino, ki je 
je tu v izobilju, uporabite za 
telesne obloge. Okoli jezera 
je dovolj naravne sence, prav 
tako pa je mogoče loviti ribe 
z ustrezno dovolilnico. Tudi 
če se ne boste kopali, je kraj 
vreden obiska. 
Z 18. junijem se predvidoma 
odpira letno kopališče, ki je 
skupaj s pokritim olimpij-
skim bazenom največji 
bazenski kompleks za vodne 
športe v državi. Pogoji obiska 
bodo prilagojeni priporoči-
lom NIJZ in odlokom vlade, 
zato vam priporočamo, da se 
pred obiskom obrnete na 
Zavod za šport, kjer vam 
bodo z veseljem posredovali 
vse potrebne informacije.

Nasvet za izlet: kopališča v Kranju
V poletni vročini vedno iščemo ideje, kje in kako bi se ohladili, zato junijski nasvet kar kliče po kopališčih v Kranju in njegovi okolici. 
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Manca Strugar

V Kranju je dediščina Fran-
ceta Prešerna postala identi-
teta mesta. Spomin nanj 
zaznamujemo na različne 
načine, v juniju pa dodaja-
mo nov kamenček v mozaik 
spomina na pesnika – neo-
bičajno potepanje po Kran-
ju, ki razkriva, kje, zakaj in 
kako so s Prešernom pove-

zani najlepši, najbolj skriti 
in ustvarjalni kotički mesta. 
Vodnik vrže kovanec za dva 
evra, na katerem je upodob-
ljen France Prešeren. »Če 
bo cifra, gremo po levi ulici, 
če bo mož, pa po desni,« 
reče in se odpravite na pot 
po usodni turi, ki preigrava 
dvojnost in nasprotja velika-
na slovenske poezije in mes-
ta Kranj. Prešeren je mož 

dveh obrazov: pesnik in 
advokat, dobrotnik in revež, 
trden v svojih nazorih in 
mehek v svojih čustvih … Da 
je nosil cilinder, kot si ga 
predstavlja večina Sloven-
cev, je mit, v Kranju je nosil 
peterokrako čepico … Tudi 
Kranj slovi po dvojnosti, tu 
so si mesto in Alpe, urbano 
in podeželsko, mestne ulice 
in globok kanjon bližje kot 
kjerkoli. In tu je vse Prešer-
novo, Kranj se na vsakem 
koraku spominja svojega 
poeta in advokata na način 
kot nobeno drugo mesto.
Štirinajst točk, štirinajst 
kranjskih zanimivosti, pove-
zanih s Prešernom. O pote-
ku ogleda vedno znova odlo-
ča kovanec. A ne boste si 
samo ogledovali in posluša-
li, zgodba vas bo navdihova-
la in vas nagovarjala k sode-
lovanju – ne boste se mogli 
upreti. Saj bi vam povedali, 
a potem to ne bi bilo prese-
nečenje. Če vas zanima, kdo 
se v resnici skriva za kariz-
matično podobo, ki kot kip 
stoji na slovenskih trgih 
namesto državnikov in voj-
skovodij, vrzite kovanec. Kaj 
naj pade, cifra al' mož?

Cifra al' mož?
Prešerno doživetje Kranja, kot ga še ni bilo

O poteku potepanja po Kranju naj odloči stran kovanca. 

Z 18. junijem se 
predvidoma odpira 
Letno kopališče Kranj.

POSLANSKA PISARNA MAG. ALENKE
BRATUŠEK NA KOROŠKI CESTI 27

(BEŽKOVA VILA) JE ODPRTA!

Na voljo za reševanje izzivov in podanih 
pobud Kranjčank in Kranjčanov vsak prvi 

ponedeljek v mesecu po predhodnem 
dogovoru prek e-naslova info@sab.si ali 

telefonske številke 08 387 26 17.

V prejšnji vladi je mag. Alenka Bratušek v 
vlogi ministrice za infrastrukturo v Kranju 
izpeljala štiri pomembne infrastrukturne 

projekte; obnovo Savskega in 
Delavskega mostu, obnovo krožnega 

križišča Primskovo in novo krožno 
križišče Bitnje. Vabljeni!
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Polona Abram

Od inovativnosti kuharja ozi-
roma kuharice je odvisno, 
koliko ostankov hrane pusti 
za seboj. »Trši deli zelenjave 
so zelo primerni za pripravo 
jušne osnove, s katero se ka-
sneje dopolnjujejo juhe in 
omake,« pravi Mirza Bekta-
šević, kuharski mojster v So-
netu. V Avstriji, kjer si je 
nabiral izkušnje, nekatere 
sorte krompirja, kot so topi-
nambur, vijolični ali zelo 
mladi krompir, sploh niso 
lupili, samo dobro oprali. V 
pomoč so moderni kuhinjski 
multipraktiki, ki malo trše 
dele sestavine zelo dobro 
zmeljejo. 
Mesečno se v Sonetu nabere-
jo približno štirje 50-litrski 
sodčki neužitnih delov sesta-
vin in pomij, všteti so tudi 
ostanki iz Hotela Actum. Od-
voz je urejen s pooblaščenim 
podjetjem, kar jih mesečno 
stane od osemdeset do sto 
evrov. So tudi eni izmed ti-
stih gostinskih ponudnikov, 

ki jim ni vseeno, kje končajo 
odvečni sveže pripravljeni 
obroki. Kljub zahtevnim higi-
enskim predpisom se potru-
dijo, da – kadar je le mogoče 
– najdejo pot do lačnih ust. 

Kar dvajset odstotkov 
hrane v Evropi zavržemo
Če si te odstotke predstavlja-
mo v podobi njiv, ki jih je 
treba obdelati, in živine, ki 
jo je treba vzrediti, je števil-
ka osupljiva. Po podatkih 
Evropske komisije gre v 
Evropi letno v smeti kar 88 
milijonov ton hrane v vre-
dnosti 143 milijard evrov. 
Hkrati pa kar 33 milijonov 
Evropejcev nima zagotovlje-
nega rednega zdravega 
dnevnega obroka. Več kot 
petdeset odstotkov je zavrže-
jo gospodinjstva, trideset go-
stinski lokali, ostalo gre med 
odpadke že pri pridelavi, 
predelavi in prevozu. 
Na lokalni ravni smo ujeti v 
dvoličen paradoks: prizade-
vamo si za povečanje ekolo-
ške samooskrbe, hkrati pa 

izvrstna hrana prepogosto 
konča v smeteh. Smiljana 
Vončina Slavec, vodja Pro-
jektne skupine za lokalno 
samooskrbo pri Mestni obči-
ni Kranj, ki skupaj sodelavci 
odbora in Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj dela 
premike za ureditev tega po-
dročja, meni, da je tisti, ki 
sam prideluje zelenjavo, pa 
čeprav le tri solate na svojem 
majhnem vrtičku, zagotovo 
bolj pazljiv. »Drugače je s 
poceni kupljeno hrano,« pra-
vi. »Do nje pogosto nimamo 
tako spoštljivega odnosa. Za-
vita je v veliko odvečne em-
balaže. Ker smo jo poceni 
kupili, nam tudi ni tako 
hudo, če se pokvari.«  
Kaj lahko kuharji naredijo z 
odvečnimi že pripravljenimi 
obroki? 

Ni tako enostavno, kot se 
sliši
Strogi predpisi, prevoz, or-
ganizacija, časovni zamiki ... 
– težko je predvideti, komu, 
kam in kako daleč. Samo 

dobra volja ni dovolj, tudi 
samo občasne akcije ne. Po-
dročje kliče po sistemski 
urejenosti z usklajenimi 
pravnimi podlagami, odgo-
vornimi osebami in domi-
šljenim sistemom prevoza. 
Morda bo prav Mestna obči-
na Kranj med prvimi, ki bo 
dolgoročneje 'zagrizla' v 
zahtevno nalogo. 

Izziv za vse nas
Zmanjšanje odpadne hrane 
pomembno rešuje tudi 
vzporedna ekološka podro-
čja, kot so zmanjšanje toplo-
grednih plinov, poraba pitne 
vode in težko razgradljiva 
embalaža, bolj ekonomičen 
izkoristek obdelovalnih po-
vršin, več prihrankov v kme-
tijstvu in gospodinjstvih. 
Bolj načrtno in premišljeno 
nakupovanje sestavin, pre-
gledovanje rokov uporabe, 
skrbno shranjevanje, recepti 
za 'čiščenje' hladilnika, vse 
to in še kakšen ukrep več 
pomaga, da stanje opazno 
izboljšamo in imamo hkrati 

v sebi dober občutek, da 
smo nekaj prispevali za iz-
boljšanje razmer na planetu 
in za soljudi v stiski. Marsik-
do izmed tistih 33 milijonov 

statistično zabeleženih 
Evropejcev na robu prežive-
tja bi z veseljem pojedel 
marsikateri 'odpadek' v na-
ših smeteh.

Manj zavržene hrane 
Bistro Sonet v starem mestnem jedru Kranja je po dolgih mesecih spet odprl svoja vrata. Hrano 
pripravljajo sproti, na krožnikih njihovih gostov in v kuhinji ostaja le redko.

V Bistroju Sonet za skrbno ravnanje s hrano skrbi kuharski 
mojster Mirza Bektašević. / Foto: ZTKK
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NOVA DIREKTORICA OOZ KRANJ
Sporočamo vam, da je po upokojitvi Daniele Žagar delo direktori-
ce OOZ Kranj prevzela Janja Erjavec. Po večletnih izkušnjah (tudi 
na BSC, d. o. o.) je bila zadnje leto in pol zaposlena na zbornici kot 
vodja projekta.

TESTIRANJE
OOZ Kranj organizira brezplač-
no testiranje ZA SVOJE ČLANE 
in njihove zaposlene. Prijave 
zbiramo na info@oozkranj.com. 
Testiranja se izvajajo vsak torek 
od 10. do 12. ure. S seboj mora-
te imeti osebni dokument in 
zdravstveno izkaznico.

NOV PROJEKT
Na OOZ Kranj trenutno izvajamo projekt z nazivom »V MOZAIKU 
JE POMEMBEN VSAK KAMENČEK«, ki se izvaja v okviru razpisa 
Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohra-
njanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših za-
poslenih 2020. V projektu sta poleg OOZ Kranj vključeni tudi dve 
gorenjski podjetji. Projekt se izvaja z namenom spodbujanja sta-
rejših zaposlenih, da bodo pripravljeni delati dlje, in zniževanja 
povprečnega števila dni odsotnosti z dela zaradi bolniškega stale-
ža.  V okviru projekta smo za zaposlene med drugim vsa tri podje-
tja uvedla sadne košarice, dnevne 15-minutne vadbe ali meditacije 
za zaposlene, izposojo športne opreme za zaposlene na dom, sku-
pinske pohode, obratna mentorstva itd.

Eva Pirnat

Fundacija Vincenca Dra-
kslerja je bila ustanovljena 
leta 2000 kot ustanova za 
zdravljenje odvisnikov, po-
moč odvisnikom in njiho-
vim svojcem. Enajst let ka-
sneje je fundacija začela 
razvoj programa socialnega 
podjetništva in leta 2012 
tudi uradno postala peto 
socialno podjetje v Sloveni-
ji ter prvo na Gorenjskem. 
Poleg socialnega podjetni-
štva in preprečevanja ter 

obravnave odvisnosti v 
okviru fundacije danes de-
lujeta tudi dva zaposlitvena 
centra – v Kranju in Prista-
vi. 
V okviru fundacije danes v 
Kranju delujejo štiri proda-
jalne – Štacuna Rokodelc, 
Kr' Zašij, Kr' Štacuna in Šta-
cuna Zarica. Prva se nahaja 
na koncu Glavnega trga, ob 
Prešernovem gledališču. V 
njej prodajajo izdelke enaj-
stih socialnovarstvenih pro-
gramov, ki delujejo na ob-
močju Gorenjske in Ljublja-

ne. Šiviljska popravljalnica 
Kr' Zašij, ki je prav tako na 
Glavnem trgu nasproti Me-
stne hiše, bo pravi naslov za 
krajšanje, ožanje in krpanje 
oblačil. Poleg šiviljskih po-
pravil pa se v šivalnici ukvar-
jajo tudi z izdelavo oziroma 
predelavo šiviljskih izdel-
kov, ki jih lahko kupite v 
Štacuni Rokodelc. Kr' Štacu-
no najdete na Maistrovem 
trgu, kjer prodajajo rabljene 
in obnovljene izdelke iz dru-
ge roke. V Štacuni Zarica v 
Zbirnem centru Komunale 
Kranj lahko oddate predme-
te, ki jih ne potrebujete več, 
a so še vedno primerni za 
uporabo. Poleg tega lahko 
obnovljene predmete iz dru-
ge roke v trgovini tudi kupi-
te.
Lani se je Mestna občina 
Kranj vključila v Zeleno she-
mo slovenskega turizma in 
letos prejela zlati znak, dru-
gi najvišji na lestvici Sloven-
ske turistične organizacije. 
Znak potrjuje, da je posa-
mezna destinacija prepo-
znavna po svojem trajno-
stnem delovanju in bo tudi v 
prihodnje razvijala tovrstno 
turistično ponudbo. Iniciati-
ve, kot so socialno podjetni-
štvo in obnova ter ponovna 
uporaba izdelkov, so nam 
zato zelo blizu in jih z vese-
ljem pozdravljamo! Želimo 
si, da bi bilo tovrstne dejav-
nosti v Kranju v prihodnosti 
čim več. 

Socialno podjetništvo 
Fundacije V. Drakslerja
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Šuceva ulica 28, 4000 Kranj | T: 04/2700 269 | www.avtohisavrtac.si

Odkrijte svobodo 
Osupljivi SUV modeli v  
posebni ponudbi

Prihranek do 
3.000 EUR*

Bon staro za novo 
500 EUR

Emisije CO2: 225−37 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,1−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6.  Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter  
dušikovih oksidov. *Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti  
do 1000 EUR z DDV do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / kreditu / operativnem leasingu pri družbi  
Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. 
(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko 
zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON_2021. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do vključno 30.6.2021. Slike so simbolne.

VW_Oglas_Dealer_Freedom_AHVrtac_179x120.indd   1 12/05/2021   14:08

Igor Kavčič

Kranj – Prejemnica osrednje 
velike nagrade (Grand prix) 
na 9. Mednarodnem festiva-
lu likovnih umetnosti, ki se 
je lansko jesen v Kranju 
odvijal pod naslovom Lep-
ljenka, kolaž, asemblaž: 
Reciklirane zgodbe, kiparka 
Anja Kranjc se v naše mesto 
vrača z dvema umetniškima 
cikloma: slikarskim Uteleša-
nje divjine in kiparskim 
Nevidno vidno. V Mali gale-
riji so na ogled slike, v kletni 
galeriji Mestne hiše kipi. 
Umetnica, doma iz Vipave, 
je v Kranj torej pripeljala kar 
dve razstavi, ki pa hkrati tvo-
rita celoto njenega ustvarjal-
nega kreda. Ta namreč 
temelji na poglabljanju v člo-
veško bit; v kompleksnosti 
človekovih čustvenih svetov 
in različnih psiholoških stanj 
Kranjčeva raziskuje in skozi 
likovnost izraža svoje pogle-
de na svet. Oba cikla, tako 
kiparski kot slikarski, nasta-
jata sočasno zadnji dve leti.  
V kletni galeriji Mestne hiše 
je na ogled osem kipov, 
teles, ki se predstavljajo v 

nekoliko nenavadnih obli-
kah in podobah. Kot da nam 
o sebi želijo povedati več, 
kot lahko v tistem hipu vidi-
mo. Kiparka je k sodelovan-
ju povabila ljudi, ki jih poz-
na, sorodnike, prijatelje, 
znance …, naredila odlitke 
njihovih dlani, pri nekaterih 
tudi stopal, in jih v nadalje-
vanju zmodelirala tako, kot 

jih sama občuti. Njen 
namen namreč ni bil ustva-
riti realističnih zunanjih 
podob ljudi, ampak pokazati 
tisto, kar navzven ni vidno. 
"To, kar vidite, je nevidno 
telo, občuteno telo. Notranje 
človeško sem obrnila navz-
ven," pove Kranjčeva. 
Pri kiparskem delu uporab-
lja različne materiale, saj 
kipe gradi v tehniki kolaža. 
Ustvarjena telesa so sestav-
ljena iz koščkov občutij, živ-
ljenja, spominov, kot jih v 
posameznih osebah prepoz-
nava kiparka. Materiali so 
vosek, pesek, mavec, kosi 
blaga, različni predmeti, 
kipe lahko tvorijo veje, rogo-
vje … "Vsak predmet ali 
material ima svoj pomen. 
Vosek je na primer topel in 
mehak, tak je tudi tisti člo-
vek, mavec na prvi pogled 
deluje trdno, a je krhek, dro-
bljiv, pesek predstavlja sledi, 
ki jih pustimo, a se počasi 

zbrišejo. Govorim o minlji-
vosti in o našem odnosu do 
le-te. Zanima me, kako min-
ljivost vpliva na ljudi." V kle-
ti je na ogled še prostorska 
instalacija z naslovom Kap-
ljice. Kot pravi kiparka, so 
kapljice prinašalke življenja, 
svetlobe, novega.
V Mali galeriji nas Kranjče-
va očara s platni velikega 
formata. Če pri kipih z raz-
ličnimi materiali predstavlja 
karakter portretirancev, 
potem pri slikah poudarja, 
da je takrat, ko gremo v 
naravo ali pa smo v družbi 
ljudi, meja ves čas zabrisana 
– je zgolj navidezna. Figure, 
običajno gre za podobo 
deklice, se stapljajo z nezna-
nimi, največkrat gozdnimi 
pokrajinami. Umetnica 
pove, naj utelesimo to divji-
no, ki v nas poišče pristno, 
občutljivo in vedno znova 
manj vodljivo. Razstava bo 
na ogled do 5. junija.

Pogledi v nevidno
V Mali galeriji in v razstavišču v kleti Mestne hiše kipe in slike razstavlja prejemnica velike nagrade 
na lanskem mednarodnem festivalu likovne umetnosti, kiparka Anja Kranjc.

Anja Kranjc v družbi svojih kiparskih del z značajem / Foto: Igor Kavčič

V Mali galeriji so na ogled dela iz cikla Utelešanje divjine. 
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Igor Kavčič

Kranj – Od začetka meseca 
se v galeriji Kranjske hiše z 
zanimivo kolekcijo fotografij 
predstavlja Emil Božnar, 
član Fotografskega društva 
Janez Puhar. S fotografijo se 
je seznanil že v otroštvu, ko 
je v domači temnici spozna-
val veščine analogne fotogra-
fije, ki jih uspešno uporablja 
tudi v digitalni tehniki. V sre-
dišču cikla, s katerim se Bož-
nar predstavlja, je ženski akt, 
ki pa ni predstavljen na klasi-
čen način, ampak v tehniki 
dvojne ekspozicije. Če je ena 
fotografija akt, je na drugi 
zid s postaranim ali razpada-
jočim ometom, obe skupaj 

pa na prvi pogled delujeta 
kot freska. S to večplastnos-
tjo avtor povezuje prehode 
med sanjami, vizijami, meh-
kobo in tankočutnostjo žen-
skega telesa. Avtor se pri tem 
sprašuje, ali mu je uspelo 
ohraniti dehtečo energijo 
ženskega telesa v času, ozna-
čenem z minljivostjo fasad, 
in hkrati ugotavlja, da to 
ostaja ključni dvom.
Emil Božnar je sodeloval na 
več kot 110 razstavah po 
vsem svetu in prejel 86 
nagrad v 23 državah. Lani je 
pri Mednarodni zvezi za 
fotografsko umetnost 
(FIAP) prejel naziv Exellen-
ce FIAP. Razstava je na 
ogled do 7. junija.

Fotografska Prehajanja

V Galeriji Kranjske hiše je na ogled fotografski 
cikel Emila Božnarja z naslovom Prehajanja.

Dekle z vrtnicami / Foto: Emil Božnar

Igor Kavčič

Kranj – V soboto je po sed-
mih mesecih Prešernovo gle-
dališče spet lahko odprlo svo-
ja vrata, in sicer za tretjo pre-
miero v letošnji sezoni, krst-
no uprizoritev dramskega 
omnibusa Monologi s kavča 
v režiji režiserja mlajše gene-
racije Luke Marcena. Publi-
ka, ki je napolnila dovoljeno 
polovico dvorane, je z grom-
kim aplavzom pozdravila 
predstavo, v kateri se je, lah-
ko bi rekli prav simbolično, 
predstavil celoten igralski 
ansambel gledališča (manj-
kala je le nova članica Doro-
teja Nadrah). Po predstavi je 
sledila podelitev nagrade juli-

ja, ki jo je že decembra za 
najboljšo igralsko stvaritev v 
sezoni 2019/20, za vlogo 
Helene Alvingove v igri Stra-
hovi prejela Vesna Jevnikar. 
Nagrado od leta 2017 Prešer-
novo gledališče podeljuje 
skupaj z Gorenjskim gla-
som.
Po prvih ponovitvah Mono-
logov s kavča v nedeljo sledi 
nova premiera, krstna upri-
zoritev, odrska priredba poe-
zije Srečka Kosovela Kons: 
Novi dobi, ki sta jo pripravi-
la Katarina Morano in Žiga 
Divjak, slednji tudi režiral. 
Za uprizoritev je pripravlje-
na tudi drama Simone 
Semenič lepe vide lepo gori-
jo, katere premiera še sledi.

Gledališče je nazaj

Monologi s kavča, nagrada julija, v nedeljo pa še 
premiera predstave Kons: Novi dobi – 
Prešernovo gledališče je spet tu.

Vesna Jevnikar je po predstavi v družbi soigralk in 
soigralcev prejela nagrado julija. / Foto: arhiv Prešernovega gledališča
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Igor Kavčič

Kranj – V pritličju knjižnice 
je na ogled zanimiva razsta-
va fotografskih portretov 
Kranjčana Janeza Bogataja, 
posvečena slovenskim in tu-
jim pisateljicam in pisate-
ljem. Fotografske portrete je 
v preteklih letih sicer že dva-
krat v širšem obsegu razsta-
vljal v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, izbor za tokratno 
potujočo razstavo – bliža se 
namreč stoletnica Sloven-
skega centra PEN – pa je v 
imenu Slovenskega centra 
PEN pripravila Ifigenija Si-
monović.
Razstava prikazuje duh časa 
ob koncu 20. in na začetku 
21. stoletja. Niso se spreme-
nila le okolja, v katerih je 
fotograf ujel pisatelje, spre-
menil se je položaj pisate-
ljev, naš pogled nanje, nji-
hova dejanska vloga v druž-
bi. Pisanje je samotarski 
poklic, odvisen od samore-

fleksije. Na pisateljskih sre-
čanjih se pisateljice in pisa-
telji sproščeno zapletejo v 
pogovore, pozabijo nase in 
se posvetijo drug drugemu. 
Resni pogovori se odvijajo 
med neznanci, med ljudmi, 
ki se verjetno ne bodo nikoli 
več srečali. Bogataj je bil s 
fotografskim aparatom zgolj 

poleg, saj so portreti sponta-
ni, nerežirani in so, lahko bi 
rekli, najbolj iskrene podobe 
udeležencev srečanj litera-
tov na Bledu. 
"Ko sem pred več kot petin-
dvajsetimi leti opustil repor-
tažno fotografijo, nisem mi-
slil, da bom še kdaj delal po 
naročilu. Naročilo Sloven-

skega centra PEN, da bi do-
kumentiral Mednarodno 
srečanje pisateljev na Bledu, 
me je presenetilo in mi po-
menilo nov izziv," v zapisu 
k razstavi pojasnjuje Boga-
taj. "Zdelo se mi je najbolje, 
da bi skušal fotografirati po-
dobno, kot sem včasih delal 
še s klasičnim fotoapara-
tom. Takrat filmi niso imeli 
takšne občutljivosti kakor 
današnji digitalni fotoapara-
ti. Zato sem fotografiral z 
daljšim časom osvetlitve in 
tako skušal poudariti dina-
miko dogajanja. Tudi nika-
kršnega popravljanja in re-
tuširanja nisem uporabljal. 
Eksperimentiral pa sem s 
spreminjanjem barvnih po-
snetkov v črno-beli tisk." Kot 
še razmišlja fotograf, ima 
črno-bela fotografija še ve-
dno posebno moč, saj odpa-
de barvna razpršenost in se 
poveča sporočilnost.
Če je za prvi del razstave s 
fotografijami velikega for-

mata značilen predvsem 
utrip blejskega srečanja 
PEN, je drugi del s starejši-
mi fotografijami manjšega 
formata intimnejši. Starejši 
portreti so namreč nastajali 
premišljeno in poudarjajo 
predvsem tisto, kar je por-
tretiranec želel izreči o sebi, 
manj pa tisto, ker je fotograf 
opazil o njih. Portretiranci 
so 'vzeti' iz intimnega oko-
lja, v samotarskem molku. 
Gre predvsem za slovenske 
literate, med njimi žal mno-

gih tudi že ni več med nami.
"Delo fotografa Janeza Bo-
gataja spremljam že od zgo-
dnjih osemdesetih let, ko je 
hodil v London in Pariz na 
ogled galerij in razstav, v 
času, ko pri nas fotografija 
še ni prodrla v galerije ume-
tnosti. Že zgodaj je izstopil 
iz poročevalskega fotografi-
ranja, ki ga je začel pri reviji 
Mladina ob koncu sedemde-
setih let. Vstopil je v svet fo-
tografije kot umetniškega, 
avtobiografskega izraza z 

romantičnim, hrepenenj-
skim tonom, ki je značilen 
tudi za njegovo novejše ob-
dobje, ko fotografira naravo 
kot snov za vizualno raziska-
vo," k razstavi dodaja Ifige-
nija Simonović. 
V tednu po 8. juniju bo na 
Bledu znova potekalo Med-
narodno srečanje pisateljev 
PEN. Prihod je napovedalo 
trideset gostov iz tujine, veli-
ko pa se jih bo priključilo po 
Zoomu, še dodaja Simono-
vićeva.

Podobe literatov
V Mestni knjižnici Kranj je na ogled fotografska razstava z naslovom 
Osredotočenost pogleda/brezmejnost dialoga. Fotograf Janez Bogataj 
predstavlja pisatelje v sproščenem vzdušju Mednarodnega srečanja PEN 
na Bledu.

Utrinek z razstave fotografij Janeza Bogataja v Mestni knjižnici Kranj / Foto: Igor KavčičJanez Bogataj je doslej 
izdal dve fotografski 
monografiji – 
Pastorala in Sonata za 
sonce in meglo. 

Tudi šolsko leto 2020/2021 je močno zaznamovala epide-
mija covida-19, čeprav smo lani poleti vsi upali, da bo to-
krat drugače. Skupaj z gorenjskimi osnovnimi in srednjimi 
šolami smo poleti 2020 pripravili ambiciozen program, ki je 
zajemal širok nabor aktivnosti za mlade, njihove starše in 
strokovne delavce, pozabili pa nismo niti na individualno 
karierno obravnavo otrok pri nas, v Kariernem centru. 

Začeli smo zelo intenzivno, tako da smo v septembru in 
oktobru izvedli več kot deset kariernih delavnic na gorenj-
skih osnovnih šolah. Z učenci smo se pogovarjali o kompe-
tencah, poklicih prihodnosti, predstavili smo jim podjetni-
štvo, kreativne poklice, skupaj z nami so izdelali svoje prve 
risanke, se naučili programirati in še marsikaj. Navdušeni 
odzivi učencev, šol pa tudi staršev kažejo na to, da so tovr-
stne vsebine v šolskem prostoru še kako potrebne, še po-
sebno če so podane na sproščen, interaktiven in zanimiv 
način. 

Kaj kmalu pa smo bili primorani način dela ponovno neko-
liko spremeniti in prilagoditi. Covid-19 je ponovno zaprl 
šole ter učence in dijake poslal na izobraževanje na daljavo. 
To je za celotno ekipo predstavljal kar velik izziv, saj smo 
želeli ohraniti sproščenost, interaktivnost in zanimivost na-
ših vsebin tudi, ko jih podajamo učencem prek računalni-
škega zaslona. Po nekaj dneh testiranja in številnih zabav-
nih prigodah smo prilagodili nekaj kurikulov, tako da so 
ustrezali omenjenim kriterijem tudi v digitalni izvedbi. Ne-
strpno smo čakali prve izvedbe po šolah in odzive učencev 
in dijakov. Ognjeni krst so te delavnice doživele v Škofji 
Loki in ves strah je bil odveč. Učenci so jih zelo lepo spreje-

li in ocenili kot zelo dobro popestritev monotonega šolske-
ga vsakdana na daljavo. Virtualne delavnice so tako za ne-
kaj časa postale naša stalnica, vsi pa smo nestrpno spre-
mljali številke in vladne ukrepe ter čakali dan, ko bomo 
lahko učencem znanje ponovno predajali v živo.

Pomlad je kot običajno prinesla optimizem in vsaj delni od-
klop od virtualnega sveta. Kot večina učencev smo se tudi 
mi v aprilu z velikim veseljem vrnili v šolske klopi. Na prvih 
delavnicah smo bili še nekoliko iz vaje, potem pa so stvari 
stekle v utečenem predkoronskem ritmu. Nasmehi, dina-
mika in sodelovanje so pokazali, da je izkušnja učenja res 
veliko boljša in intenzivnejša v skupinah in šolskih klopeh. 

Po letu nenehnih prilagoditev, pa sedaj tako mi kot učenci 
nestrpno pogledujemo proti koncu junija in zasluženim 
počitnicam. Kljub pregovorno bolj sproščenemu poletju 
pa v Kariernem placu tudi to poletje ne bomo samo poči-
vali. Skupaj s šolami bomo kmalu zagrizli v delo in pripravi-
li načrt aktivnosti za prihodnje šolsko leto. Pozabili pa ne 
bomo niti na učence in dijake. 

Vabljeni, da spremljate našo spletno stran karierniplac.si, 
kjer lahko najdete obilo zanimivih informacij ter dejavnosti 
za navdušujoče poletne dni. Prav tako pa lahko poletje iz-
koristite za to, da se pri nas naročite na individualno karier-
no svetovanje. Na Facebooku pa nas lahko najdete na pro-
filu Karierni plac – Karierni center za mlade. Skupaj s pro-
jektnimi partnerji – Javnim zavodom Cene Štupar iz Lju-
bljane, Ljudsko univerzo Koper in Ljudsko univerzo Nova 
Gorica – bomo tudi v prihodnje za vas pripravljali zanimive 
in interaktivne vsebine. Prav vse aktivnosti projekta Karier-

ni plac – Karierni center za mlade so za obiskovalce brez-
plačne, saj projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

KARIERNI PLAC GRE NA ZASLUŽENE POČITNICE
KARIERNI PLAC – KARIERNI CENTER ZA MLADE, KI DELUJE POD OKRILJEM BSC KRANJ, REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE,  
V PROSTORIH KOVAČNICE V KRANJU ZAKLJUČUJE ŠE ENO USPEŠNO ŠOLSKO LETO DELOVANJA. 
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Včasih nas na delavnicah obiščejo tudi nekoliko  
nevsakdanji gostje.
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Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.  
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega  
v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti  
nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še 
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne 
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. 
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če 
želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno 
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali 
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, 
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike. Pridružite se naši 
veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

S p o m l a d a n s k a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.
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Vilma Stanovnik

Kranj – "Minula sezona je 
bila res posebna. Čakajoč 
odloke in omejitve smo jo 
izpeljali brez velikih pretre-
sov in iz tekmovalnega vidi-
ka uspešno. Fantje so v veli-
ki večini napredovali, kar je 
za njihov razvoj zelo 

pomembno. Peto mesto v 
državnem prvenstvu in pol-
finale v pokalu je najbrž bli-
zu maksimuma v letošnji 
res močni ligi," je sezono na 
kratko povzel glavni trener 
kranjskih odbojkarskih prvo-
ligašev Sašo Rop in dodal, da 
bodo v naslednji sezoni cilji 
še višji ter da upajo, da jim 
nova sezona prinese še več 
veselja, predvsem pa užitkov 
gledalcev na tribunah.
"Glede na tehnično težavno 
sezono, neredna tekmovan-
ja in treninge ter najmočnej-

šo ligo zadnjih nekaj let smo 
lahko z rezultatom izjemno 
zadovoljni. Vse ekipe, uvrš-
čene višje od nas v pokalu in 
državnem prvenstvu, imajo 
v svoji postavi bodisi držav-
ne reprezentante bodisi 
kakovostne okrepitve iz tuji-
ne. V Kranju smo zopet z 
malo sredstvi, mladimi 

talenti in veliko dobre volje 
vseh članov kluba prišli do 
kakovostnih uvrstitev," je 
povedal predstavnik kluba 
za odnose z javnostmi 
Matevž Ambrožič in dodal, 
da se v klubu zdaj že aktivno 
ukvarjajo z naslednjim pro-
jektom, saj jih poleti čaka 
tradicionalno državno 
prvenstvo v odbojki na miv-
ki v Kranju. Zavarovalnica 
Sava DP v odbojki na mivki 
Kranj 2021 bo potekalo med 
22. in 24. julijem na parkiri-
šče Stara Sava.

Zadovoljni s sezono

Kranjski odbojkarji iz ekipe Hiša na kolesih 
Triglav so bili peti v državnem prvenstvu in četrti 
v pokalnem tekmovanju.

Trener Sašo Rop je zadovoljen z rezultati in napredkom 
ekipe. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Zaključeno je tudi 
tekmovanje v prvi slovenski 
košarkarski ligi za ženske. V 
velikem finalu so igrale tri-
glavanke, ki so se pomerile s 
Cinkarno Celje. Celjanke so 
finalni niz dobile z rezulta-
tom 3 : 0 v zmagah in se 
veselile sedemnajstega nas-
lova državnih prvakinj. Kra-
njčanke te lovorike še niso 
osvojile.
"Iskrene čestitke dekletom 
za zelo dobro sezono, ki 
smo jo nagradili s srebrni-
ma medaljama v obeh 
domačih tekmovanjih, tako 
v državnem prvenstvu kot v 
pokalu. Mislim, da smo 
celotno sezono kazali pravi 
odnos in dobre predstave, 
kljub nekaterim igralskim 

spremembam znotraj ekipe. 
Velika zahvala za sodelova-
nje gre sodelavcem v stro-
kovnem štabu, prav tako 
tudi vodstvu kluba za zaupa-
nje in dane pogoje za delo," 
je po koncu sezone povedal 

Gašper Sluga, trener član-
ske ekipe ŽKK Triglav 
Kranj. Kot pravi, kljub temu 
da je tekmovalne sezone v 
kategoriji članic konec, osta-
jajo aktivni: "Treniramo z 
večjim poudarkom na indi-

vidualnem napredku, hkrati 
pa sestavljamo ekipo za pri-
hajajočo sezono. Želim si, 
da bi zadržali večino letoš-
nje ekipe ter jo okrepili na 
položajih, kjer smo najbolj 
šibki. Več bo znano v priho-
dnjih tednih. Hkrati se res-
no spogledujemo z igran-
jem v mednarodni ligi 
WABA in srčno upam, da 
bodo zvesti sponzorji (Veto 
group, Herz, Eltron, Štern 
Group), ki smo jim neiz-
merno hvaležni za vso pod-
poro in sodelovanje, podprli 
našo idejo."
Če so kranjske košarkarice 
postale podprvakinje, pa se 
košarkarji, ekipa ECE Tri-
glav, poslavljajo od Lige 
Nova KBM. V drugem delu 
so igrali v ligi za obstanek in 
končali na zadnjem mestu. 

Košarkarice srebrne
Ekipa Triglava je v prvi slovenski košarkarski ligi za ženske v finalu izgubila s Cinkarno Celje in 
osvojila naslov državnih podprvakinj. Počasi že sestavljajo ekipo za novo sezono in se po besedah 
trenerja Gašperja Sluge spogledujejo z igranjem v mednarodni ligi WABA.

Košarkarice Triglava so po drugem mestu v pokalu tik pod vrhom končale še v državnem prvenstvu. / Foto: KZS, arhiv kluba

V Kranju je sredi maja potekal zaključni turnir 
državnega prvenstva za košarkarje do 19. leta 
starosti. Naslov prvakov so osvojili košarkarji 
Cedevite Olimpije, ki so v finalu z 98 : 56 ugnali 
novomeško Krko. Tretje mesto je po zmagi z 82 
: 58 nad ECE Triglavom pripadlo mladincem 
Helios Sunsov. Pri domači ekipi je izstopal 
Lovro Urbiha, ki je dosegel 23 točk. Kranjčani so 
na turnirju najprej v četrtfinalu tesno premagali  
LTH Castings iz Škofje Loke (69 : 68), v 
polfinalu pa izgubili s Krko (59 : 74).
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AVK TRIGLAV ŠE VEDNO  
VPISUJE V VATERPOLO
V juniju nadaljujemo z vpisom v naš klub. Še  
vedno vabimo vse mlade nadobudneže, da se 
nam pridružijo na kranjskem bazenu. Vpisujemo 
tako deklice kot dečke. Predpogoj za vpis v sku-
pini C in D je predznanje plavanja, saj tu otroci 
že spoznavajo posebne tehnike, značilne za naš 
šport. Ponovno pa vabimo tudi k vpisu najmlaj-
ših v vaterpolsko šolo, kjer se v malem bazenu 
učimo osnov plavanja in gibanja v vodi. Upamo, 
da bomo z vami tudi poleti, tako da spremljajte 
našo spletno stran, kjer bomo objavljali vse infor-
macije o poteku treningov čez poletje.

Ponovno je nazaj vaterpolo šola,  
pridruži se nam tudi ti
Po sproščanju ukrepov sredi meseca februarja so se v 
vodo vrnile vse mlajše selekcije, ki še vedno trenirajo pod 
določenimi posebnimi pogoji in ob upoštevanju vseh 
pravil in predpisov. Vsekakor smo v klubu tega veseli, saj 
so bili najmlajši približno štiri mesece brez vodnega tre
ninga, kar se močno pozna. Veseli nas, da se jih je velika 
večina vrnila v bazen, upamo pa tudi na nove člane in 
članice, ki bi se nam želeli pridružiti. V začetku maja so se 
v bazen vrnili tudi najmlajši, ki se učijo še v malem baze
nu, tako da ponovno vpisujemo tudi v vaterpolo šolo. 
Vabljeni, da se nam pridružite vsak torek in četrtek med 
16. in 17. uro na Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju.

Člani igrajo finale
Po »lockdownu« se je Zveza vaterpolskih društev Sloveni
je odločila, da nekoliko spremeni sistem tekmovanja v 
članskem državnem prvenstvu. Namesto lige štirih so se 
ekipe najprej pomerile v polfinalu, sedaj pa se merijo v 
tekmah za razvrstitev. Naši fantje so v polfinalu izločili ve
dno neugodno moštvo Kopra 1958, v finalu pa se merijo 
z moštvom Calcita iz Kamnika. Finale že poteka, celoten 
razpored pa najdete na naši spletni strani ali pa družbe
nih omrežjih. Veseli nas tudi, da bomo na naslednjih tek
mah na tribunah ponovno pozdravili navijače.

V pričakovanju začetka tekmovanj mlajših selekcij
Po dodatnem sproščanju ukrepov pričakujemo, da bodo 
tekmovanja začele tudi mlajše selekcije. Bo pa treba pre
cej prilagoditi tekmovalni koledar, saj dve generaciji ča
kajo še kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da imajo 
mlajši vseeno zelo natrpan urnik. Poleg tega jih kar nekaj 
igra tudi za člansko moštvo. Ekipe se tako zavzeto priprav
ljajo na to, da se bo tudi sezona v mlajših kategorijah 
končno začela.

Reprezentanca dečkov na Malto,  
kadeti še čakajo žreb
Reprezentanca U15, kjer imamo kar nekaj kandidatov za 
nastop, se bo ta konec tedna merila z domačini, Francozi 
in Irci. Ekipa se je v preteklem mesecu večkrat zbrala, na 
Malti pa bodo nastopali v zunanjem bazenu, zato so jim, 
zaradi prilagajanja na takšne razmere, še kako prav prišle 
priprave v Gorici in Kamniku. Tudi v reprezentanci U17 
imamo na širšem spisku kandidatov za nastop kar nekaj 
naših igralcev. Ekipa je med prvomajskimi prazniki opra
vila petdnevne priprave v Črni gori, vmes pa dobila tudi 
nasprotnike v kvalifikacijah. V Mariboru se bodo merili z 
Rusi, Romuni, Britanci in Avstrijci. Kadeti bodo kvalifika
cijski turnir igrali med 24. in 27. junijem. V primeru uvrsti
tve dečke prvenstvo čaka sredi poletja na Portugalskem, 
kadete pa septembra na Malti.

Maja Bertoncelj

Kranj – S tekmami 22. kola 
se je pretekli konec tedna 
končala sezona v drugi slo-
venski nogometni ligi. V 
konkurenci šestnajstih ekip 
je Triglav Kranj osvojil sed-
mo mesto.
Za konec so doma premagali 
Krko (1 : 0). "Z naše strani je 
bila to odlično odigrana tek-
ma. Zmaga bi lahko bila tudi 
višja. Imamo fantastično eki-
po mladih fantov, pred kate-
rimi je lepa prihodnost. Še 
enkrat poklon ekipi in stro-
kovni ekipi za uspešno polse-
zono," je za klubsko spletno 
stran povedal trener Boštjan 
Miklič. Kot je dejal Adam Ja-

kupovič, edini strelec na tek-
mi, je zmaga na zadnji tekmi 
odlična popotnica za nasle-
dnjo sezono. Vanjo klub vsto-
pa z novim vodstvom. Na 
skupščini so 18. maja za 
predsednika izvolili Franja 
Radikovića, podpredsednik je 
Sandi Dornik. Člani upravne-
ga odbora v naslednjem 
mandatu bodo: Draško Mišo 
Bunić, Beno Fekonja, Jurij 
Jaš, Igor Maroša, Miroslav 
Matijaševič, Tomaž Mežek in 
Aleksander Vrtač. Častna čla-
nica je postala Vera Zevnik, 
dosedanji zastopnik kluba 
Miroslav Matijaševič pa je s 
strani člana upravnega odbo-
ra Igorja Maroša prejel žogo 
zahvale. "Vesel sem, da sem 

pridobil zaupanje za tako od-
govorno funkcijo. Čaka nas 
ogromno dela, pričakovanja 
javnosti so velika. Kratkoroč-
ni cilj v športnem delu je za-
gotovo vrnitev med prvoliga-
še, srednjeročni biti stalnica v 
prvi ligi, dolgoročno pa se 
želimo spogledovati z eno iz-
med vstopnic za evropska 
tekmovanja. Pri poslovnem 
delu pa je cilj nadaljevati fi-
nančno rast, ki bo omogočala 
razvoj kluba," je ob izvolitvi 
dejal novi predsednik Franjo 
Radiković.
Cilji so torej visoki. Triglavani 
bodo v prihodnji sezoni dru-
go leto zapored igrali v drugi 
ligi in to bo že prva priložnost 
za vrnitev med slovensko eli-
tno nogometno druščino.

Nogometaši Triglava 
z novim vodstvom
Nogometaši kranjskega Triglava so sezono v drugi slovenski nogometni ligi zaključili na sedmem 
mestu. Klub ima novo vodstvo. Predsednik je Franjo Radiković. Kot je dejal, je kratkoročni cilj kluba 
vrnitev med prvoligaše.

Franjo Radiković: "Kratkoročni cilj v športnem delu je 
zagotovo vrnitev med prvoligaše, srednjeročni biti stalnica 
v prvi ligi, dolgoročno pa se želimo spogledovati z eno 
izmed vstopnic za evropska tekmovanja." / Foto: Gorazd Kavčič

Nogometaši Triglava (v bordo dresih) so za konec sezone premagali Krko. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Športni center Kranj 
bo 5. in 6. junija v zname-
nju atletike. 
V organizaciji Atletskega 
kluba Triglav bo v soboto, 5. 
junija, med 14. in 17. uro po-
tekal 27. Mednarodni atlet-
ski miting mladih Kranj 
2021 – Memorial Vučko. 
Nastopili bodo mladi atleti 
in atletinje od kategorije 
U12 do mlajših mladincev 
in mladink. Memorialu 
Vučko bo sledilo državno pr-
venstvo Slovenije za člane in 
članice, ki se bo zaključilo 
pod reflektorji. V dveh dneh 
bomo lahko videli številne 
najboljše slovenske atlete in 
atletinje. V soboto se bo tek-

movanje začelo ob 18. uri, v 
nedeljo pa ob 17.30. Vstop 
gledalcev na samo prizori-

šče ne bo dovoljen. Državno 
prvenstvo v Kranju je del le-
tošnje Mednarodne atletske 

lige Slovenije z osmimi pri-
zorišči in nagradnim skla-
dom 37 tisoč evrov. 

Atleti za naslove v Kranju
Prihodnji konec tedna se v Kranju obeta pravi atletski praznik. Memorialu Vučko bo sledilo državno 
prvenstvo za člane in članice. 

Atleti in atletinje bodo v Kranju lovili tudi kvalifikacijske norme za olimpijske igre, zato bo 
tekmovanje še toliko pomembnejše. Na stadionu so v tem mesecu že trenirali – tudi Lovro 
Mesec Košir iz Mavčič (spredaj tretji z leve) in (ob njem desno) Vodičan Luka Janežič. Foto: 
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LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

»Upaj na boljše dni. Ja, daj. Vendar ne sedi in čakaj nanje,  
vstani in jih uresniči.« Harry Altdon 

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER 
GORENJSKE V KRANJU

V mesecu juniju bo večina aktivnosti potekala v živo v LUK –  
medgeneracijskem centru, ki je že polno odprt od 8. do 20. ure.

Nekaj aktivnosti ostaja še na daljavo, na spletni aplikaciji ZOOM.

NA DALJAVO NA SPLETNI 
APLIKACIJI ZOOM 

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

	VSAK TOREK ob 8.30
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Vadba enostavnih vaj za  

prožno hrbtenico in razgibano telo.

	VSAK TOREK ob 18. uri 
  ENERGIJSKE VAJE IN VAJE ZA KREPITEV BIOPOTENCIALOV  

(z razgibavanjem in sproščanjem)
  Za vzpostavitev ravnovesja v telesu in za dvig imunskega  

sistema ter umirjanje stresa

	VSAKA SREDA ob 19. uri
  KUNDALINI JOGA: Za izboljšanje fizične kondicije in  

razpoloženja. Za vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna 
oblačila, odejo za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	PONEDELJEK, 7. 6. 2021 in 21. 6. 2021, ob 19. uri
  JOGA NIDRA: Za sproščanje telesa, zaznavanje dihanja,  

občutkov in vizualizacij ter ponavljanja pozitivne odločitve in 
zavestno opazovanje vseh procesov v našem umu.

	SREDA, 9. 6. 2021, ob 9.30 
 ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Uporabne rastline v prehrani
  Zelišča in uporabne rastline. Nadaljevali bomo predstavitev in 

opis posameznih rastlin. Kako jih prepoznati in zakaj ter kako jih 
uporabiti. Na koncu  pa še nekaj  o čajnih mešanicah, kdaj in 
kako kombiniramo posamezna zelišča.

	ČETRTEK, 17. 6. 2021, ob 10. uri 
 KAKO REZERVIRATI POTOVANJE, HOTEL, APARTMA  
 NA DALJAVO?

	ČETRTEK, 17. 6. 2021, ob 10. uri 
 MOJI ENERGIJSKI CVETOVI – predavanje
  So nevidni energijski vrtinci, ki sprejemajo energijo iz okolja in  

jo oddajajo nazaj. Razvijajo se v naši rani mladosti.  
Shranjujejo si pa tudi različne zapise, vzorce in prepričanja.  
Prav ti zapisi nam v odrasli dobi lahko povzročajo razne težave, 
da se vrtimo v začaranem krogu.

	PONEDELJEK, 21. 6. 2021, ob 17. uri
  ASTROLOŠKO PREDAVANJE: Na tokratnem srečanju bomo 

govorili o luninem mrku. Vabljeni.

	SREDA, 23. 6. 2021, ob 9.30
 ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Homeopatija in Bachove esence
  Osnovni princip delovanja  homeopatije in predstavitev  

nekaterih homeopatskih pripravkov. Kdo je bil Edward Bach, kaj 
ga je vodilo do odkritja njegovih zeliščnih esenc, kako delujejo  
te kapljice. Kratek opis posameznih esenc – kapljic. 

V PROSTORIH LUK – 
medgeneracijskega centra

V mesecu JUNIJU veliko aktivnosti poteka V ŽIVO V PROSTORIH 
LUK – MEDGENERACIJSKEGA CENTRA. Vabimo vas, da  
spremljate tudi našo spletno stran www.vgc-gorenjska.si.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje ime,  
priimek, telefonsko številko in e-naslov na:

e-naslov: mck-prijava@luniverza.si 

ali se prijavite po telefonu na številko 04 280 48 25
Prijava na aktivnosti je obvezna, število mest je omejeno.

	V PONEDELJEK, 7. 6. 2021 in 14. 6.2021, ob 10. uri v živo
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto 

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

	VSAK PONEDELJEK ob 8. uri v živo
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Vadba enostavnih vaj  

za prožno hrbtenico in razgibano telo

	VSAK PONEDELJEK ob 18.15 v živo na prostem
  CHI GONG IN TAO VAJE – Trening za krepitev življenjske  

energije. Starodavna kitajska zdravilna tehnika, ki je sestavljena 
iz enostavnih, počasnih gibov, ki spodbujajo kroženje življenjske 
energije v našem telesu, naših organih. Z redno vadbo dosežemo 
nemoten pretok energije in energijsko ravnovesje v telesu.  
Vadba prinese veliko pozitivnih učinkov – poveča odpornost 
organizma, odpravlja stres, poveča koordinacijo in motoriko  
v gibanju ter prinaša notranji mir.

	VSAK TOREK ob 16.30 v živo
  USTVARJANJE FRAKTALNE RISBE: Spoznajte umetnika v sebi in 

narišite umetnino. Za delavnico ni potrebno nobeno predznanje.

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

	VSAK ČETRTEK ob 8.30 v živo
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Vadba enostavnih vaj za  

prožno hrbtenico in razgibano telo

	VSAK ČETRTEK ob 16.30 v živo
 SKUPNOSTNO GLEDALIŠČE – »Pokaži se – izrazi se«
 Vabljeni na gledališke delavnice

	VSAK ČETRTEK ob 18.30 v živo
  OM Chating – je več tisoš let stara skupinska tehnika  

zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje zvoka OM  
v krog razorejene skupine ljudi ustvari močno energetsko  
valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico. Za delavnico ni 
potrebno nobeno predznanje.

	VSAK PETEK ob 17. uri v živo
 DRUŽABNI VEČER – TAROK – Vabljeni na druženje ob igri taroka.

	VSAK PETEK  ob 18. uri v živo
 MAGIC – družabna igra

	SREDA, 2. 6. 2021, ob 18.30 v živo
  VEČERNA VADBA ZA SPROSTITEV IN REGENERACIJO –  

Zadihajmo večerno vadbo »v VAJI vaj« je antistresna in  
regenerativna subtilna vadba dihanja, ki na preproste načine 
pomiri vaš um. Pred nočjo vas bo razbremenila dnevnih  
preobremenitev in izboljšala vaše spanje. Vabljene vse žene  
srednje in starejše generacije.

	ČETRTEK, 3. 6. 2021, ob 9. uri v živo
  DELAVNICA RISANJA – delavnice so namenjene vsem, ki bi se 

radi naučili osnov risanja. Pridružijo se nam lahko vsi, tudi tisti,  
ki nimajo predhodnega znanja. Delavnice so zasnovane tako,  
da omogočajo napredek in spodbujajo veselje do likovnega  
izražanja. Pri risanju bomo uporabljali navadni svinčnik.

	ČETRTEK, 3. 6. 2021, ob 17. uri v živo
 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Ljubezen do sebe
  Na tokratnem predavanju se bomo učili, kako si lahko s samoiz-

praševanjem pomagamo, da pridemo do želenih sprememb. 
Spoznali bomo nekaj zakonitosti, ki jih je koristno poznati in se 
naučili nekaj tehnik za samopomoč. Na koncu bo izvedena  
vodena meditacija za umiritev in razbremenitev.

	ČETRTEK, 3. 6. 2021, ob 19.15
 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA v živo
  Skupinski pogovori – način osebnostne rasti skozi skupinske 

pogovore v skupini do 10 oseb. Udeleženci lahko preko skupin-
ske dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo svoja občutja 
in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu možnost slišati in o  
slišanem pridobiti povratno informacijo (do 10 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, 3. 6. 2021 in 17. 6. 2021, ob 17.30 v živo
  MAKETARSKE DELAVNICE – Sestavljanje, izdelovanje in  

barvanje plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec  
maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju  
pravega predmeta.

	PETEK, 4. 6. in 11. 6. 2021, ob 9.30 v živo
  ZADIHAJMO VADBE »v VAJI vaj«: Zadihajmo skupaj. Vadbe so 

protistresne in pomlajevalne, ker poskrbijo, da se razbremenite 
čustvenih navlak in da dobivate po krvi spet optimalnejši pretok 
kisika. Ob rednem izvajanju dosežemo več zdravilne globinske 
sprostitve in pristnejši stik samega s seboj.

	PONEDELJEK, 7. 6. 2021, ob 17. uri v živo
 VESELE URICE – FRANCOŠČINA – Osnove francoskega jezika

	PONEDELJEK, 7. 6. 2021, ob 18. uri v živo – na prostem
  IVITALIS VADBA – vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

ravni. Z vadbo krepimo mišice in notranje organe. Z vadbo po-
sredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in misli. IVitalis vadba  
je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki si želi več energije, 
sprostitve in ohranjanja zdravja. Vadba poteka na prostem.

	TOREK, 8. 6 2021 in 22. 6. 2021, ob 10. uri v živo
 KLASIČNA JOGA

	TOREK, 8. 6. in 22. 6. 2021, ob 18.45 v živo
 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO

  Nia esperanta rondeto aspiras disvastigi esperanto kiel  
lingvon, kulturon, literaturon kaj movadon por la pacon 
inter nacioj. Naš esperantski krožek ima cilj širiti esperanto kot 
jezik, kulturo, slovstvo in gibanje za mir med narodi. Ni babilas, 
kajtas, ludas. Klepetamo, pojemo in se igramo. Kaj ni  
invitas ĉiuj aliĝi al ni. Vabimo vse, da se nam pridružijo.  
Estos amuza! Veselo bo!

	TOREK, 8. 6. 2021, ob 18. uri
 POHOD PO POTI JEPRŠKEGA UČITELJA
  Zbor na parkirišču pred Picerijo Karantanija na Drulovki,  

v torek, 8. junija, ob 18.00.
  Vstopili bomo v kanjon Zarica in se ob izobraževalnih panojih 

ustavili ter opisali dogodke ob poti. Pot zaključimo v naselju  
Breg ob Savi in se vrnemo na izhodišče.

	SREDA, 9. 6. 2021, ob 10. uri v živo
 JOGA OBRAZA – Kaj? Kdaj? Zakaj?
  Kako se pomladiti z jogo? Kaj je joga obraza in zakaj je primerna 

za vsakogar?

	SREDA, 9. 6. 2021, ob 16. uri v živo
 AFAZIJADA

	SREDA, 9. 6. 2021, ob 18.30 v živo
  JOGA NIDRA – Naša energija se povezuje z energijo vsakogar in 

vseh okoli nas in je zelo pomembna za naše normalno delovanje 
čez dan. Odvisna je od tega, kako skrbimo zase. Ker Joga Nidra 
temelji na mislih, namerah, jo bomo tokrat povezali z delom na 
naših energijah. Skupaj bomo spet v živo, zato bomo te naše 
energije še lažje spodbudili, da se bodo povezale in skozi  
sproščanje ustvarile še močnejši tok, usmerjen v močne,  
pozitivne vibracije.

	SREDA, 16. 6. 2021, ob 10. uri v živo
 LEPOTA NA NARAVEN NAČIN – delavnica

	SREDA, 16. 6. 2021, ob 18. uri v živo
 VPOGLEDI V SKRIVNO NARAVO ČLOVEKA 

	SREDA, 16. 6. 2021, ob 18.00 v živo
  NUMEROLOGIJA – Vas privlači svet številk, vas zanima njihov 

pomen? Vabljeni na delavnico o numerologiji.

	ČETRTEK, 17. 6. 2021, ob 10.15 v živo 
 POLETNA KUHARIJA

	PETEK, 18. 6. 2021, ob 16. uri v živo
 DRUŽABNI PLESI

	PETEK, 18. 6. 2021, ob 18. uri v živo
 DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA
  Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vlečejo številke, igral-

ci pa pokrivajo številke na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tret-
jo nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice 
prvo nagrado. Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogo-
dek. Dodaten čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade.

	PONEDELJEK, 21. 6. 2021, ob 10. uri v živo
 VESELE URICE – FRANCOŠČINA. Osnove francoskega jezika

	PONEDELJEK, 21. 6. 2021 in 28. 6. 2021, ob 10. uri v živo
 TEHNIČNA POMOČ – pomoč pri uporabi tehnologije

	TOREK, 22. 6. 2021, ob 17. uri v živo
 POTOPISNO PREDAVANJE – Lepa je moja dežela
  Junijsko predavanje bomo posvetili 30-letnici samostojne Slove-

nije. Predavanje je preplet najlepših fotografij, ki jih je predavate-
ljica Alenka Veber ujela v fotografski objektiv na svojih popoto-
vanjih po Sloveniji. Z njimi želi spomniti in opomniti, da živimo v 
lepi deželi. Deželi, kjer se od juga proti severu in od vzhoda do 
zahoda vrstijo podobe domačnosti, pridnosti in marljivosti  
slovenskega človeka.

	SREDA, 23. 6. 2021, ob 17. uri v živo
 JOGA OBRAZA – sproščanje napetosti obraza

	SREDA, 23. 6. 2021, ob 18.30 v živo
  JOGA NIDRA Joga Nidra nas bo tokrat v živo popeljala preko 

zavedanja telesnih občutkov do povezanega sproščenega toka 
diha in umiritve uma. Tokrat jo bomo povezali z zvokom tibetan-
skih posod, koshi zvončkov, oceanskega bobna in si tako dovolili 
odložiti svoje nelagodne občutke in napetosti. Zvok in vibracija 
tibetanskih posodic namreč sproščata naše zastale energije v 
telesu in poskrbita za našo pretočnost energetskih poti,  
po katerih se pretaka življenjska energija.

	SREDA, 30. 6. 2021, ob 17. uri v živo
 JOGA OBRAZA – več energije za življenje

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

  BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V LUK –  
medgeneracijskem centru za otroke med 6. in 12. letom sta-
rosti bodo potekale od 28. 6. 2021 do 27. 8. 2021  
med 8. in 16. uro. 

  Več informacij  in program počitniških aktivnosti je dostopen na 
spletni strani www.luniverza.si.

  Prijave sprejemamo po spletnem obrazcu od 7. 6. 2021 od 9. 
ure dalje. 
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Ana Vizovišek

Kranj – Mestna občina Kranj 
intenzivno razvija rešitve 
pametnega mesta in sku-
pnosti, kar je strokovno gle-
dano v prvi vrsti tehnološko 
usmerjen projekt. Digitalne 
veščine so zagotovo kompe-
tence prihodnosti in razvija-
ti jih je treba že pri najmlaj-
ših. Kar nekaj projektov s 
področja »znanja« se v Kra-
nju že izvaja, npr. projekt 
Kovačnica coworking, 
Kranjski talenti, t. i. preboj-
niki (županov sprejem za 
najboljše s tekmovanj zna-
nja), ogledi dobrih podjetni-
ških praks za učitelje, men-
torje, različne delavnice. 
Prav sedaj potekajo speciali-
zirane delavnice, na katerih 
osnovnošolci sami razvijajo 
prav poseben digitalni pro-
dukt – Colibri Air.

Začeti je treba zgodaj
Mladi in njihovi učitelji so 
ena od zelo pomembnih 
skupin, ki mora usvojiti di-

gitalna znanja, saj so to bo-
doči inovatorji, ustvarjalci 
novih rešitev in ključni ka-
der za gospodarsko uspe-
šnost. To podpira program 
TIP (Talenti – Inovativnost 
– Podjetnost) z delavnicami, 
predavanji, ekskurzijami in 
drugimi aktivnostmi. Nujno 
je zavedanje, da tako kot se v 
vrhunskem športu temelji 
uspešnosti postavijo že v 
najmlajših selekcijah, tako 
je treba tudi talente za ino-
vativnost, tehniko in podje-
tnost »trenirati« že zelo zgo-
daj v mladosti.

Colibri Air izdelek in 
digitalne veščine
Delavnice digitalnih veščin 
na daljavo že potekajo za 
osnovnošolce od 7. razreda 
naprej. Še posebej veseli za-
nimanje učenk, ki so včasih 
zadržane do tehnoloških 
znanj. Udeleženci izdelujejo 
računalnik Colibri Air s sen-
zorji za zaznavanje tempera-
ture, vlage, osvetlitve in ka-
kovosti zraka, kar je v času 

»korone« še posebej po-
membno, ob tem pa spozna-
vajo še informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije, mul-
timedijske vsebine, mobilne 
aplikacije ter programiranje. 
Med drugim bodo spoznali 
tudi pomen novih tehnologij 
za zdravje. Izdelek bodo do-
končali s 3D-modeliranjem 
in tiskanjem ohišja.
V načrtu so poletne delavni-
ce Colibri Air, kjer se bodo 
vključili tudi Mestna knji-
žnica Kranj ter drugi javni 
zavodi. 

Colibri Air za šolarje
Mestna občina Kranj že nekaj let podpira program TIP (Talenti – 
Inovativnost – Podjetnost), v okviru katerega v sodelovanju z Open Labom 
in šolami izvajajo delavnice, predavanja, ekskurzije in druge aktivnosti.

Model Colibri Air za 
merjenje kakovosti zraka

Ana Šubic

Besnica – Potem ko je lan-
sko tekmovanje harmoni-
karjev v Besnici zaradi epi-
demije odpadlo, ga bodo le-
tos priredili, a v prilagojeni 
obliki. Turistično društvo 
Besnica namerava v sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo 
Besnica 29. tekmovanje har-
monikarjev Zlata voščenka 
izpeljati v soboto, 5. junija, 
ob 13. uri. Zaradi omejitev 
za zajezitev širjenja covi-
da-19 bo potekalo brez gle-
dalcev, a ga bodo ti lahko 
spremljali v neposrednem 
prenosu na YouTube kanalu 
(https://youtu.be/I31Dv9n-
Z9Wc). V preteklih letih so 
harmonikarji v Besnici tek-
movali na Gorenjskem pr-
venstvu harmonikarjev, od 
letos pa je tekmovanje vse-
slovensko in šteje tudi kot 
predizbor za 40. Zlato har-
moniko Ljubečne.
Besniško tekmovanje je s 
svojo dolgoletno tradicijo za-
gotovo eno najpomembnej-
ših tekmovanj v igranju na 
diatonično harmoniko v Slo-
veniji, je poudaril strokovni 
vodja tekmovanja Janez Fa-
bijan. "Na dosedanjih tek-
movanjih je nastopilo 673 
harmonikarjev iz vse Slove-
nije in tudi iz zamejstva. Ve-
lik del se jih redno udeležu-
jejo besniškega praznika 
harmonike," je dejal. Tek-
movanje bodo izpeljali po 
določenem časovnem razpo-
redu v dvorani gasilskega 
doma v Besnici, kjer bo tek-
movalce ocenjevala štiri-
članska strokovna komisija. 
Razvrščeni bodo v šest sta-

rostnih kategorij, v tekmo-
valnem delu pa bo vsak zai-
gral skladbo po lastnem iz-
boru. Komisija bo izbrala 
najboljše tri iz vsake katego-
rije in absolutnega zmago-
valca Zlate voščenke Besni-
ca 2021. "Občinstvo bo tek-
movanje spremljalo doma 
in bo lahko preko SMS-spo-
ročil glasovalo za zmagoval-
ca občinstva." Harmonikar-
ji, ki bi želeli tekmovati, se 
lahko prijavijo samo še da-
nes, 28. maja.
Kot je pojasnil Fabijan, so 
tekmovanja v igranju na dia-
tonično harmoniko vrsto let 
povečevala zanimanje za to 
glasbilo, poleg tega je prišlo 
do izjemne rasti kakovosti 
igranja. Na besniškem odru 
so se v preteklih letih zvrstili 
tudi številni danes uvelja-
vljeni harmonikarji. V za-

dnjih letih je posebej blestel 
Primož Gnidovec, ki je kar 
štirikrat postal gorenjski pr-
vak. Devetnajstletni harmo-
nikar iz Naklega se lahko 
pohvali še s številnimi dru-
gimi uspehi: lani se je v Bo-
hinjski Bistrici razveselil 
naziva državnega prvaka v 
igranju na diatonično har-
moniko v kategoriji vsa glas-
ba, predlani je v Portorožu 
postal svetovni podprvak, 
ima pet zlatih plaket z Avse-
nikovega tekmovanja v Be-
gunjah ... Znanje igranja na 
diatonično harmoniko je za-
čel pridobivati pri sedmih 
letih prav pri Janezu Fabija-
nu, ki ga je usmeril na pot 
glasbe, po kateri hodi še da-
nes. Ta čas se intenzivno 
pripravlja na sprejemne iz-
pite za glasbeno univerzo v 
Celovcu.

Praznik harmonike
V soboto, 5. junija, bodo v Besnici pripravili 29. tekmovanje harmonikarjev 
Zlata voščenka. Tekmovanje je po novem vseslovensko, gledalci pa ga 
bodo lahko spremljali v spletnem prenosu.

Primož Gnidovec, zmagovalec predlanskega,  
28. tekmovanja harmonikarjev v Besnici / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred kratkim je Slo-
venska filantropija v sodelo-
vanju s podjetjem Zavaroval-
na skupina Sava znova orga-
nizirala Dan za spremembe. 
Tema akcij je bila Premagaj-
mo osamljenost, v eni izmed 
njih pa so ob Evropskem 

dnevu medgeneracijske soli-
darnosti zasajali lončnice. 
Prostovoljci Zavarovalne 
skupine Sava so z lončnica-
mi obdarili tudi stanovalce 
Doma upokojencev Kranj in 
jim z njimi polepšali skupne 
prostore doma.
Prav tako pa so sredi tega 
meseca stanovalce Doma 

upokojencev Kranj spet raz-
veselili Rdeči noski. S pisa-
no predstavo so priklicali 
nasmehe na njihove obraze 
in jih spodbudili tudi k lah-
kim telesnim vajam. Majsko 
dopoldne s poletnimi tem-
peraturami je omogočilo, da 
so stanovalci predstavo spre-
mljali na vrtu.

Razveselili so starostnike

Rdeči noski so razveselili stanovalce Doma upokojencev Kranj. / Foto: arhiv DUK, Jana Pungeršek
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Kranj – Policijsko veteran
sko društvo Sever Gorenjska 
je v sodelovanju z Mestno 
občino Kranj ta mesec na 
dveh objektih v Kranju 
odkrilo spominski plošči 
hraniteljema orožja v obdo
bju slovenskega osamosva
janja pred tridesetimi leti. 
Maja leta 1991 so namreč na 
številnih tajnih lokacijah po 
Gorenjskem, od tega na dva
najstih lokacijah na območ
ju mestne občine Kranj, 
skrili orožje in strelivo teda
nje Teritorialne obrambe, ki 
jo je nekdanja jugoslovan
ska armada želela razorožiti, 
milice in narodne zaščite. 
Za sodelovanje pri tej nevar
ni nalogi so prosili zaneslji
ve in domoljubne ljudi, ki 
formalno niso bili povezani 
s tedanjo milico ali Teritori
alno obrambo. Med njimi 
sta bila tudi Mirko Robljek z 
Golniške ceste v Kranju in 
zdaj že pokojni Jožef Pegam 
s Krožne ulice v Kranju, ki 
so se jima skupaj z družina
ma z odkritjem spominskih 
plošč zahvalili za pogumno, 
častno, nesebično in domol
jubno dejanje.  
"V zvezi z vsemi hranitelji 
orožja je treba poudariti, da 
so odločitev, ali bodo orožje 

sprejeli ali ne, sprejeli 
sami. Verjetno se pri tem 
niso zavedali, kaj bi zanje 
pomenilo, če bi se situacija 
takrat obrnila drugače in bi 
JLA odkrila, da so hranili 
orožje za potrebe sloven
skega oboroženega upora. 
S tem dejanjem so hranite
lji izpostavili sebe in svoje 
družine, zato je prav, da se 
jim vsaj na tak način oddol
žimo in v zgodovinska dej
stva v procesu osamosvaja
nja zapišemo tudi njihov 
pomemben prispevek k 
osamosvojitvi," je poudaril 
Stane Ficko, pred trideseti

mi leti komandir Postaje 
milice Kranj. 
Združenje Sever je v letu 
2013 izdalo publikacijo, v 
kateri so navedena vsa do 
takrat znana tajna skladišča 
orožja in prikaz slik s podat
ki, kjer so bila že postavljena 
spominska znamenja. V 
letošnjem letu je predvidena 
nova izdaja publikacije, 
opremljena s slikami in 
podatki o doslej odkritih 
spominskih ploščah. Na 
Gorenjskem, kjer je znanih 
53 skrivališč orožja, so sicer 
doslej odkrili 27 spominskih 
plošč. 

Spominski plošči 
hraniteljema orožja
Ta mesec so na dveh skrivnih skladiščih orožja v času osamosvajanja 
Slovenije odkrili spominski plošči. 

Odkritje spominske plošče hranitelju orožja Jožefu Pegamu 
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Simon Šubic

Kranj – Britanska veleposla
nica Tiffany Sadler se je sredi 
maja v okviru obiska Gorenj
ske ustavila tudi v Kranju, 
kjer se je sestala z županom 
Matjažem Rakovcem. Sadler
jeva, ki je britanska veleposla
nica v Sloveniji od lanske 
jeseni, v luči novembrskega 
podnebnega vrha COP26 v 
Glasgowu pri svojem delu 
daje prednost okoljski prob
lematiki, o kateri sta sprego
vorila tudi s kranjskim župa
nom. "Veliko sva govorila o 
njegovih ambicijah glede 
pametnih mest – o električni 
mobilnosti, digitalizaciji ... 
To so področja, na katerih 
ima Združeno kraljestvo veli
ko strokovnega znanja," je 
pojasnila v kasnejšem pogo
voru za Gorenjski glas. 
Po delovnem sestanku na 
občini, ki ga je sklenila z 
vpisom v častno knjigo gos
tov, je veleposlanica s svojo 
ekipo obiskala Jamski labo
ratorij Tular, v katerem je v 
šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja speleobiolog Marko 
Aljančič naselil kolonijo člo

veške ribice, nazadnje pa je 
Rakovec veleposlanico kot 
ljubiteljico športa in narave 
povabil še na priljubljeno 
izletniško točko Sv. Jošt.
"Mednarodni obiski odpira
jo nove poti in sodelovanja. 
Tovrstni delovni sestanki so 
vedno prijeten izziv. Poskr
beli smo za dobro počutje 
gospe veleposlanice v našem 
mestu in odprli nekaj vpra
šanj, pri katerih bi se lahko 
povezali v prihodnosti," je 

povedal župan. "V veliko 
veselje mi je bilo srečati se z 
županom Kranja Matjažem 
Rakovcem ter se pogovarjati 
o Kranju in zelenih projek
tih, ki jih mestna občina pri
pravlja. Veselim se tudi 
našega morebitnega tesnej
šega sodelovanja, predvsem 
na področju zelenega in traj
nostnega razvoja, kjer lahko 
izmenjamo veliko koristnih 
in zanimivih dobrih praks," 
pa je dejala veleposlanica.

Veleposlanica v Kranju
Sredi maja je Kranj obiskala britanska veleposlanica Tiffany Sadler. 

Britanska veleposlanica Tiffany Sadler je poleg Kranja 
obiskala tudi begunjski Elan. / Foto: arhiv GG

Kranj – Med 25 občinami, ki 
jim je Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva v okviru naci-
onalnega tedna prostovolj-
stva (17.–23. maj) podelila 
naziv prostovoljstvu prijaz-
na občina, je tudi Mestna 
občina Kranj, in sicer že 
četrto leto zapored. Naziv je 
potrdila s podpiranjem raz-
voja prostovoljstva in razno-
likih prostovoljskih organi-
zacij, zglednim odzivom na 
epidemijo in pomoč ljudem 
na različnih področjih, 
sodelovanjem pri večjih 
prostovoljskih akcijah, kot 
sta Očistimo Kranj in V Kra-
nju dobro v srcu mislimo, v 
okviru katere so zbrali sred-
stva za ljudi, ki so se zaradi 
epidemije znašli v stiski, z 
zahvalo prostovoljcem s 
priznanjem junaki našega 
časa, s plakati po mestu in 
sprejemom na občini, so 
pojasnili na Slovenski filan-
tropiji. Naziv junaki našega 
časa, ki ga podeljujejo mla-
dim prostovoljcem, sta 
potrdili osnovni šoli Simona 
Jenka in Orehek.

Četrtič prostovoljstvu 
prijazna občina

Perica je bila in bo edina. 
Ikona Kranja. Spoznal sem 
jo že kot osnovnošolec. Kot 
mulec sem brezskrbne poči
tnice preživljal na letnem 
bazenu in tam sva se veliko
krat videla. Seveda me je 
prosila za cigareto, pa če
prav je vedela, da ne kadim. 
In vedno je pozdravila: 
»Dober dan, Matjaž.« Spo
mnim se njenih legendar
nih plesov na zabavah v 
Majdičevem logu. Bila je 
povsod, poznali smo jo vsi, 
bila je del kranjske scene. 
Veliko si nam dala, draga 
Nataša. Veliko več, kot si 
misliš. Bila si posebna. Leta 
2018 sem postal župan. Prvi 
košček torte sem namenil 
tebi. Videl sem tvojo srečo 
in iskrico v očeh. Bila si sre
čna. Spomnim se, da si mi 
enkrat prinesla sendvič na 
občino, češ da ne bom lačen. 
Zares hvala.
Oblečena si bila v zimsko 
jakno, posedala si po klop
cah, velikokrat sem te srečal 
na Slovencu. Za kavico sva 
se vedno dogovorila. Ko sem 
prišel k tebi na obisk v zave
tišče, je bila tvoja skromna 
sobica polna sveč. Rekla si 

mi, da jih nosiš svojim star
šem. Prišlo mi je na uho, da 
si še dolgo govorila o mojem 
obisku in torti, ki sem ti jo 
poklonil. Zdi se mi, da si me 
imela resnično rada.
Kranj bo prazen brez tebe. 
Nataša, naj ti bo lahka zem
lja. Pravijo, da ti zemlja vza
me vso moč in hkrati podari 
mir. Čuvaj Kranj tam zgo
raj. Sanjaj o boljšem svetu, 
takšnem, ki bi bil bližji tvoji 
duši.
Bila si ena in edina, počivaj 
v miru.

Matjaž Rakovec, župan

In memoriam

Perici v slovo

Nataša Stojkovič - Perica

Kranj – Pred desetimi leti je 
Mestna knjižnica Kranj 
(MKK) odprla vrata v nekda-
njem Globusu. V knjižnici 
od prvega in potem vsak 
torek v mesecu juniju zato 
pripravljajo dogodek, s kate-
rim bodo zaznamovali oble-
tnico. 1. junija se boste ob 
ogledu 3D-predstavitve knji-
žnice na spletu in reševanju 
kviza lahko potegovali za 
lepe nagrade. 8. junija ob 11. 
uri bodo v knjižnici svečano 
odprli Demenci prijazno 
točko, ob 14. uri pa bodo 
obiskali Dom upokojencev 
Kranj, obdarovali stanovalce 
in vse, ki še niso člani, pova-
bili k vpisu. 15. junija ob 10. 
uri bo sledil obisk Bolnišni-
ce za ginekologijo in porod-
ništvo, kjer bodo novorojen-
čkom izročili njihovo prvo 
izkaznico MKK, malčke pa 
bo z baloni v starem mest-
nem jedru razveseljeval 
Modri pes. Kaj vse se je v 
Knjižnici Globus zgodilo v 
teh desetih letih? Spomine 
bodo obudili z odprtjem pri-
ložnostne razstave, ki bo na 
ogled v Galeriji na mestu 
pred knjižnico, ki jo bodo 
odprli 22. junija ob 10. uri. 
Za zaključek praznovanja 
29. junija pripravljajo kratek 
film o prvih desetih letih v 
Knjižnici Globus.

Deset let knjižnice

Kranj – Šeste terenske krvo-
dajalske akcije v organizaciji 
Rdečega križa Kranj in 
Vodovodni stolp v prostorih 
Gasilsko reševalne službe 
Kranj se je 20. maja udeleži-
lo kar 190 krvodajalcev, od 
tega je bilo kar nekaj krvoda-
jalcev, ki so že preboleli 
covid-19 in je njihova kri še 
toliko bolj zaželena. Novi 
terenski akciji sledita že 3. 
junija v Dupljah (gasilski 
dom) in 8. junija na Prim-
skovem (dom krajanov). 

Krvodajalska akcija

Simon Šubic

Kranj – V sklopu preplastit
ve Bleiweisove ceste v Kran
ju, ki jo je direkcija za infra
strukturo izvedla od Vojaš
nice Petra Petriča do začetka 
nadhoda čez avtocesto na 
območju Veliki hrib, je Mes
tna občina Kranj (MOK) na 
novo uredila in opremila 
prehod za pešce pri nadho
du čez avtocesto na Kokrici. 
Ta je zaradi sodobne osvetli
tve in dobro vidnih talnih 
označb zdaj bistveno varnej
ši. 
Na prehodu, ki je sicer na 
državni cesti, so spustili rob
nik za lažji prehod starejših 
in invalidov, obnovili so tal
ne označbe in prehod še 
dodatno označili z modro 
podlago, da je viden že od 
daleč. Bistveno varnejši je 
zlasti v večernem času, saj 
so ga opremili z znakoma z 
notranjo LEDosvetlitvijo, 
dvojnima LEDutripalcema, 
senzorjem za pešce in 
LEDsvetilkama, ki sta 
nameščeni in opremljeni z 

optiko, tako da osvetljujeta 
celotno območje. Ko senzor 
zazna pešca, vklopi rumena 
utripalca (podnevi in pono
či), LEDsvetilki (v temnem 
delu dneva) močneje zasve
tita in tako opozorita na pri
sotnost pešcev na prehodu.
Na tak način kot na Kokrici 
so letos opremili tudi pre
hod za pešce na Jelenovem 
klancu in osvetlili še stopni
šče, ki povezuje Jelenov kla
nec s Staro cesto in Majdiče
vim logom. Pešci so zaradi 
izboljšav zdaj bolj vidni, še 
zlasti v nočnem času, ven
dar varnost zaradi posamez
nih voznikov še vedno ni 
zagotovljena. Medobčinski 
redarji so namreč med 28. 
aprilom in 5. majem na 
omenjeni lokaciji dvakrat 
opravili meritve hitrosti s 
samodejnim merilnikom. 
Zaznali so deset prekrškov, 
tudi dve izredni prekoračitvi 
hitrosti: 123 in 110 kilomet
rov na uro. Za oba voznika 
bodo sodišču predlagali 
začasni odvzem vozniškega 
dovoljenja.

Varneje za pešce

Prehod za pešce pri nadvozu čez avtocesto na Kokrici je 
zaradi sodobne osvetlitve in dobro vidnih talnih označb 
zdaj bistveno varnejši. / Foto: MOK




