
Spoštovane občanke, cenjeni občani, 
čestitke ob 3. decembru, občinskem prazniku, 
dnevu, ko slavimo rojstvo najbolj znanega meščana 
v zgodovini Kranja Franceta Prešerna. 
Ostanimo povezani kot skupnost, pazimo nase 
in mislimo na druge.

Matjaž Rakovec, župan
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Simon Šubic

Kranj – Na pobudo župana 
Matjaža Rakovca tudi letos, 
že tretje leto zapored, v pra-
zničnem decembru poteka 
humanitarna akcija V Kranju 
dobro v srcu mislimo, pri ka-
teri sta moči ponovno združi-
la Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj ter Društvo prijate-
ljev mladine Kranj. Potekala 
bo od 1. do vključno 29. de-
cembra.
Potem ko so s humanitarno 
akcijo v letu 2019 zbrali okoli 
11 tisoč evrov pomoči za 
osem družin in nekaj posa-
meznikov, so dobri krajani 
lani darovali kar okoli trideset 
tisoč evrov in s tem 28 druži-
nam v hudi stiski zagotovili 
osnovne potrebščine, ustre-
zna oblačila in topel dom. 
Podobnega ali še boljšega od-
ziva Kranjčanov si obetajo 
tudi letos, saj so težke in bo-
leče zgodbe ljudi, ki so se 
znašli v brezizhodnem polo-
žaju, vse pogostejše. 
"Že tako in tako smo bili na 
robu preživetja, ko je pred 
nekaj meseci osemletni sin 
zbolel za tumorjem na mož-
ganih. Posledično je izgubil 
vid, postal je težje gibljiv in 
sedaj potrebuje še invalidski 
voziček. Oba z možem sva 
brezposelna, sin potrebuje 

zdravljenje v tujini, midva pa 
mu ne moreva zagotoviti niti 
osnovnih potrebščin. Smo 
skromni in si želimo le zdrav-
ja in dostojnega življenja. Ne 
glede na hude čase, ki jih pre-
življamo, se imamo neizmer-
no radi in verjamemo, da bo 
tudi za nas enkrat posijalo 
sonce," je ena od zgodb leto-
šnje družine v stiski. Poma-
gamo jim lahko s prispev-
kom na TRR Društva prijate-
ljev mladine Kranj SI56 6100 
0000 5487 540, odprt pri 
Delavski hranilnici Ljublja-

na, s sklicem 500-21112021 
ali da pošljemo SMS-sporoči-
lo s ključno besedo Kranj5 na 
številko 1919 in tako podari-
mo pet evrov (SMS storitev 
bo možna šele od 1. decem-
bra 2021 dalje).

Prižig prazničnih luči
V Kranju praznične luči obi-
čajno prižgejo 3. decembra, 
na dan občinskega praznika, 
ko zaznamujemo rojstni dan 
največjega slovenskega pe-
snika Franceta Prešerna. 
Tudi letos bo tako. Letos na-

črtujejo poenotenje barve no-
voletne osvetlitve na delih, na 
katerih še ni enotna. Poseben 
poudarek bo na poenotenju 
načina osvetlitve pročelij in 
napuščev ter obnovi osvetli-
tve Slovenskega trga. Več o 
praznični okrasitvi in vese-
lem decembru objavljamo na 
notranjih straneh časopisa, 
na tem mestu pa vam ponu-
jamo še namig: od letos ima-
mo možnost, da si praznično 
osvetljeno mesto ogledamo 
tudi z razgledne ploščadi na 
kranjskem zvoniku.

Tudi letos v Kranju 
dobro v srcu mislimo
Decembra bomo tretje leto zapored zbirali denarno pomoč za družine in posameznike v stiski.

V sredo so v mestnem središču že postavili božično-novoletno drevo.  / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Ta teden so začeli 
obnavljati zapuščen nekda-
nji trgovski objekt Mercator-
ja na Planini, ki ga bo Mes-
tna občina Kranj (MOK) na-
menila vzpostavitvi enote za 
dnevno varstvo starejših od 
65 let. Gradbena in obrtni-
ška dela bodo po načrtih tra-
jala do aprila prihodnje leto, 
predvidoma jeseni leta 2022 
pa naj bi bil nared za 25 
uporabnikov. 
Program v prenovljenem 
objektu bo namenjen posa-
meznikom, ki še ne potre-
bujejo celodnevne, stacio-
narne oskrbe in si želijo 
oziroma potrebujejo pomoč, 
nadzor ali organizirano obli-
ko bivanja le za določeno 
število ur dnevno. 
"Korak za korakom napre-
dujemo po poti, ki smo jo 
začrtali tudi v strategiji var-
stva starejših za obdobje 
2020–2024. Prihodnje leto 
tak čas, upam, bodo v novih 
prostorih uporabniki že ka-
kovostno in spodbudno pre-
življali dneve s pomočjo 

usposobljenega osebja iz 
Doma upokojencev Kranj. 
Povpraševanje je veliko, tudi 
po institucionalnem var-
stvu, zato upamo, da bo čim 
prej stekla še gradnja nove-
ga doma za starostnike na 
Zlatem polju. Še ena dobra 
novica je vsekakor tudi, da 
bodo na Planini in v Straži-
šču zgradili varovana stano-
vanja. Skratka, razmere iz-
boljšujemo tudi za naše sta-
rejše občanke in občane," je 
ob začetku del povedal žu-
pan Matjaž Rakovec.
Projekt je tudi pridobitev za 
sosesko, poudarjajo na obči-
ni, saj je bila stavba doslej 
zapuščena in prepuščena 
propadanju, zdaj pa bo dobi-
la visoko uporabno vre-
dnost, z osveženim videzom 
pa bo prispevala tudi k ure-
jenosti soseske.
Dober milijon evrov vredno 
naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj s 350 ti-
soč evri, vložek MOK pa je 
nekaj manj kot sedemsto ti-
soč evrov. 

Dnevni varstveni 
center do jeseni
Na Planini so začeli urejati prostore za dnevno 
varstvo starejših od petinšestdeset let.

Občinski 
nagrajenci
Franc Hvasti z 
nazivom častnega 
občana
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Medalja 
dobra 
popotnica  
za zimo
Biatlonki Polona in Živa 
Klemenčič optimistični 
pred novo sezono 
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OBČINSKE NOVICE

Vlada bo decembra 
obiskala Gorenjsko
Vlada bo 10. decembra na 
delovnem obisku na Gorenj-
skem. O čem se namerava z 
njo pogovarjati vodstvo 
Mes tne občine Kranj?
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Predoslje – trden most 
med ljudmi
V Predosljah razvijajo lokal-
no blagovno znamko 
Predos lje 100% lokalno, ki 
deluje na področju kulinari-
ke, domače obrti, kulture in 
rekreacije. 
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KULTURA

Enkratnosti pokrajine
V Galeriji Mestne hiše je na 
ogled 24. bienalna razstava 
Pokrajina 2021, ki so jo pri-
pravili prizadevni člani Fo-
tografskega društva Janez 
Puhar. 
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Zmage se kar vrstijo
Košarkarice Triglava so po 
prvih šestih tekmah letošnje-
ga državnega prvenstva še 
neporažene. 
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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina 
Kranj bo participativni pro-
račun prvič izvajala v letu 
2022. Na delavnicah se 
bodo občani seznanili, kako 
bodo lahko predlagali pro-
jekte za izvedbo in kako bo 
potekalo glasovanje. Projek-
te za izvedbo bodo lahko 
predlagali vsi občani od 

dopolnjenega 16. leta staro-
sti naprej, in sicer za krajev-
no skupnost, v kateri imajo 
stalno prebivališče. Termi-
ni delavnic po posameznih 
krajevnih skupnostih bodo 
objavljeni na spletni strani 
www.kranj.si, v mobilni 
aplikaciji iKranj, na Facebo-
oku (www.facebook.com/
MOKranj/) in s pomočjo 
krajevnih skupnosti.

O participativnem 
proračunu na delavnicah

Simon Šubic

Kranj – V ta namen so na 
Svetu Gorenjske regije ime-
novali koordinacijsko skupi-
no, v kateri so jeseniški 
župan Blaž Račič, škofjeloš-
ki župan Tine Radinja, dire-
ktor Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske – BSC 
Kranj Rok Šimenc in kranj-
ski podžupan Janez Černe. 
Koordinacijska skupina je 
pozvala vse gorenjske obči-
ne, naj podajo predloge gle-
de odprtih zadev, regional-
nih in občinskih, o katerih 
bi se rade pogovarjale s 
predstavniki vlade, ter pred-
loge za obiske ministrov po 
posameznih občinah. Na 
podlagi njihovih odgovorov 
je koordinacijska skupina 
oblikovala seznam odprtih 
zadev in ga poslala vladi. 
"V kabinetu predsednika 
vlade in na nekaterih mini-
strstvih so skupni doku-
ment zelo pohvalili, saj je to 
prvič, da se je katera od regij 
tako potrudila in zbrala vse 
zadeve," je poudaril kranjski 
podžupan Janez Černe. "Od 
obiska si obetamo, da se 
medresorsko začnejo reše-
vati izzivi in težave, ki jih 
imamo občine in regija ter 
so v pristojnosti države ozi-
roma vlade," je povedal. Kot 
je dodal, je koordinacijska 
skupina edina pooblaščena, 
da se v imenu celotne regije 
dogovarja o obiskih minis-
trov na konkretne lokacije v 
okviru obiska vlade na 
Gorenjskem, zato so kakrš-
nekoli druge informacije, ki 
se pojavljajo na terenu, 
zavajajoče.
Sestavljen je nabor regio-
nalnih tem, o katerih se 
želijo gorenjski župani 
pogovarjati s premierjem 
Janezom Janšo. Med njimi 
je Černe naštel tudi vpraša-
nja vzpostavitve regij, širit-
ve gorenjske bolnišnice, 
vzpostavitve gorenjske uni-
verze, protipoplavne zašči-
te, obnove zaščitenih stavb 
in nacionalnega proračun-
skega sklada za kulturno 
dediščino. Močno si želijo 
poudariti tudi prometno 
problematiko: od gradnje 
drugega tira gorenjske pro-
ge in umestitve novega 
železniškega tira na relaciji 
Kranj–Šenčur–Brnik–Dom-
žale, gradnje 4. razvojne osi 
in avtocestnega priključka 
Kranj sever do zmanjševa-
nja letalskega hrupa. 
Gorenjske župane žulijo 
tudi evropska sredstva, zla-
sti znižanje sredstev za LAS 
– Program razvoja podežel-
ja. Z Janšo se želijo pogo-
varjati tudi o razveljavlje-
nem razpisu ministrstva za 

javno upravo za projekte 
vzpostavljanja pametnih 
mest in skupnosti PMIS.

Prioritetna obravnava 
priključka Kranj sever
Še bolj obsežen je seznam 
odprtih vprašanj, ki so jih za 
predsednika vlade in posa-
mezne ministre pripravili 
na Mestni občini Kranj. Na 
kabinet predsednika vlade 
so tako naslovili vprašanje o 
pobudi za oblikovanje med-
resorske skupine za podne-
bno nevtralnost in zagotovi-
tev finančnih sredstev za 
izvedbo Misije 100 podneb-
no nevtralnih mest do leta 
2030.
Od ministra za infrastruktu-
ro Mateja Vrtovca bi v Kra-
nju med drugim želeli izve-
deti, ali bo vzpostavitev avto-
cestnega priključka Kranj 
sever obravnavana prioritet-
no, da bi bilo projekt možno 
realizirati čim prej. V MOK 
si tudi želijo, da bi se kole-
sarska infrastruktura v pri-
hodnosti lahko gradila tudi s 
sredstvi Ekosklada, in ne 
samo preko EU-mehaniz-
mov. V Kranju sicer opozar-
jajo, da že predolgo čakajo 
na odločitve o sofinanciran-
ju iz kohezijskih skladov 
gradnje P+R (parkiraj in se 
pelji) parkirišča Zlato polje, 
ureditve Bleiweisovega par-
ka, postavitve nadhoda pri 
Tušu in kolesarske povezave 
7, tj. gradnje kolesarskega 
mostu pri železniški postaji. 
"V sredstvih javnega obveš-
čanja smo zasledili, da je 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro podpisalo pogodbo z 
Mestno občino Ljubljana in 
z Mestno občino Maribor, ki 
bo omogočila brezplačne 
mestne prevoze upokojen-
cem, starejšim od 65 let, 
invalidom in vojnim vetera-

nom. V Mestni občini Kranj 
takšen dogovor zelo pozdra-
vljamo, hkrati pa želimo 
poudariti pričakovanje, da 
kot tretja največja mestna 
občina v Sloveniji oziroma 
občina s tretjim največjim 
mestnim prometom doseže-
mo enak dogovor," je dodal 
Černe.

Sanacija območja Laze
Eno od pomembnejših vpra-
šanj je tudi sanacijski načrt 
za degradirano območje 
Industrijske cone Laze z 
okolico, ki je pod pristojnos-
tjo ministrstva okolje in pro-
stor. "MOK pripravlja pro-
jektno nalogo za izvedbo 
predhodnih preiskav terena 
in izhodišče za izdelavo idej-
nega projekta, izpeljali 
bomo tudi javni razpis, 
potem pa bi se skladno z 
dogovorom z ministrstvom 
podpisala pogodba o finan-
ciranju," je dejal Černe in 
dodal, da ministrstvo prosi-
jo za proaktivno reševanje 
starega bremena v Lazah. 
MOK je ministrstvo za 
obrambo že seznanilo s pri-
pravo projekta Park Sloven-
ske himne. "Z vzpostavitvijo 
manjšega parka ob Prešer-
novem gaju, kjer je tudi nju-
no zadnje počivališče, želi-
mo počastiti državno himno 
Franceta Prešerna Zdravlji-
ca in nacionalno himno 
Simona Jenka Naprej zasta-
va slave. Urediti namerava-
mo spominsko znamenje, 
ki bo omogočalo vsakoletno 
ceremonialno počastitev 
državne himne na najvišjem 
državniškem nivoju, hkrati 
pa bo prostor služil tudi za 
redno počastitev himne Slo-
venske vojske," pravi podžu-
pan, ki ga veseli, da sta pred-
sednik Borut Pahor in mini-
ster Matej Tonin že potrdila 

sodelovanje pri projektu. 
Kot temo pogovorov v Kran-
ju predlagajo tudi vprašanje 
zemljišč poleg kranjske 
vojašnice za pridobitev pro-
stora za širitev vojašnice in 
regionalnega poligona Civil-
ne zaščite. 

Sofinanciranje novega 
doma starejših občanov
Več odprtih vprašanj ima 
MOK tudi z ministrstvom 
za kulturo. Med drugim bi 
radi zagotovili boljše finan-
ciranje Prešernovega gleda-
lišča Kranj iz državnega pro-
računa in vključitev Galerije 
Prešernovih nagrajencev v 
sistematično sofinanciranje 
ministrstva za kulturo.
Vladni obisk je tudi dobra 
priložnost za pogovor o pod-
pisu sporazuma z ministrs-
tvom za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti za zagotovitev financi-
ranja za izgradnjo novega 
doma starejši občanov na 
Zlatem polju. "Potrebujemo 
nove javne domske kapacite-
te za starostnike. Za ta 
namen želimo v MOK priti 
državi naproti in smo zato 
že pripravili ustrezno doku-
mentacijo, gradbeno dovol-
jenje pa pričakujemo v zače-
tku prihodnjega leta," je 
povedal Černe. 
Minister za gospodarstvo, 
razvoj in tehnologijo Zdrav-
ko Počivalšek bi bil pravi 
sogovornik o državnem sofi-
nanciranju izgradnje komu-
nalne opremljenosti nove 
Poslovne cone Hrastje, za 
kar MOK že izdeluje projek-
tno dokumentacijo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. 

O regijski bolnišnici  
v Kranju
Na področju izobraževanja 
si v Kranju želijo predvsem 
sistemskega reševanja izzi-
vov s priseljenci v šolah, ki 
zahteva urejanje na držav-
nem nivoju. S področja 
športa bi radi resorni mini-
strici Simoni Kustec pred-
stavili načrte glede Nacio-
nalnega plezalnega centra z 
večnamensko dvorano Zla-
to polje, Nacionalnega špor-
tnega centra Brdo, snežne 
in ledne dvorane ter regij-
skega večnamenskega špor-
tnovadbenega centra za 
atletiko. 
Ministra za zdravje Janeza 
Poklukarja pa nameravajo 
med drugim seznaniti z 
aktivnostmi MOK pri ume-
stitvi širitve Splošne bolniš-
nice Gorenjske v prostor, z 
izvedbo urgentnega satelit-
skega centra v Zdravstve-
nem domu Kranj in gradnjo 
komunalne opreme za pot-
rebe širitve Klinike Golnik.

Vlada bo decembra 
obiskala Gorenjsko
Vlada bo delovne obiske po regijah končala 10. decembra, ko bo predsednik vlade z ministrsko ekipo 
obiskal še Gorenjsko. O čem se namerava z njo pogovarjati vodstvo Mestne občine Kranj?

Podžupan Janez Černe 

Simon Šubic

Kranj – V kranjski vojašnici, 
največjem cepilnem centru 
na Gorenjskem, nadaljujejo 
množično cepljenje proti 
koronavirusni bolezni. V 
Zdravstvenem domu Kranj, 
ki izvaja cepljenje, urnik cep-
ljenja sproti prilagajajo. Osre-
dnja dneva sta sreda (termin 
za nenaročene) in četrtek (za 
naročene in otroke, tudi 

nenaročene), po potrebi pa 
dodajajo tudi nove termine. 
V oktobru so začeli cepiti še 
proti sezonski gripi, kar 
nadaljujejo tudi v novembru. 
Ob tem poudarjajo, da sta 
možni obe cepljenji hkrati. 
Cepilni center na poživitve-
ne (tretje) odmerke, za kate-
re vabi največ zanimanja, 
vabi po vrstnem redu vse, ki 
so v cepilnem centru prejeli 
drugi odmerek cepiva. Sta-
rejše osebe, ki so že bile 
povabljene in se niso odzva-
le ali pa še niso prejele pova-
bila in želijo prejeti poživit-

veni odmerek, lahko pridejo 
na odprto cepljenje. Pri ose-
bnem izbranem zdravniku 
se na poživitveno celjenje ne 
morete naročiti. 
Mlajši od petdeset let lahko 
prejmejo poživitveni odme-
rek, če izpolnjujejo pogoje, 
ki jih je predpisal NIJZ (več 
kot šest mesecev od ceplje-
nja s cepivom mRNA ali več 
kot dva meseca od cepljenja 
z vektorskim cepivom). 

Posebno ranljivi pacienti 
lahko prejmejo dodatni 
odmerek samo po dogovoru 
z osebnim zdravnikom. 
Prejmejo ga lahko že 28 dni 
po zadnjem odmerku.
Termine cepljenja sproti 
objavljajo na spletni strani 
ZD Kranj in MOK. Za danes 
je napovedano cepljenje 
naročenih odraslih in otrok, 
v sredo, 1. decembra, bo od 
11. do 17. ure odprto ceplje-
nje odraslih (tudi cepljenje 
proti gripi), v četrtek, 2. 
decembra, pa bodo cepili 
naročene odrasle in otroke. 

Cepljenje v kranjski 
vojašnici se nadaljuje

Osrednja cepilna dneva sta sreda (za 
nenaročene) in četrtek (za naročene in otroke), 
po potrebi pa dodajajo tudi nove termine.
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Kranj – Kranjski mestni svet 
je na oktobrski redni seji po-
trdil seznam letošnjih občin-
skih prejemnikov naziva ča-
stni občan, nagrade Mestne 
občine Kranj (MOK), listine 
o priznanju, velike plakete 
MOK in velike Prešernove 
plakate, kot ga je predlagala 
Komisija za nagrade in pri-
znanja, ki deluje pri me-
stnem svetu. Po odločitvi žu-
pana Matjaža Rakovca bodo 
podelili tudi plaketo MOK. 
Priznanja in nagrado bodo 
prejemniki prejeli na slavno-
stni akademiji na predvečer 
občinskega praznika 3. de-
cembra, ko se spominjamo 
dneva rojstva Franceta Pre-
šerna. Prireditev bo kot lani 
potekala virtualno.  

Častni občan: Franc 
Hvasti  
Franc Hvasti prejme naziv 
častni občan za izjemen do-
prinos v športu in k razvoju 
kolesarstva. Njegov prispe-
vek je za popularizacijo 
predvsem vrhunskega kole-
sarstva v Kranju, pa tudi v 
Sloveniji, neprecenljiv. Hva-
stijevi vztrajnosti in organi-
zacijskim sposobnostim gre 
zahvala, da je postal Kranj 
središče kolesarskega doga-
janja, tako v nekdanji Jugo-
slaviji kot sedaj v samostojni 
Sloveniji, kolesarjenje pa 
eden najbolj uglednih špor-
tov. Neposredno organizira-
nje, vodenje in pomembno 

sodelovanje pri vseh vrhun-
skih kolesarskih prireditvah 
v Kranju, od domačih etap 
nekoč odmevnih dirk Po Ju-
goslaviji preko Balkanskega 
prvenstva 1980 do etap Gira 
v letih 1994, 2001 in 2004, 
je spoštovanja vreden dopri-
nos k popularizaciji kolesar-
stva v Sloveniji in prej v Ju-
goslaviji. Operativno in stro-
kovno vodenje več kot štiri-
desetih dirk za Veliko nagra-
do Kranja in večine sloven-
skih vrhunskih kolesarskih 
prireditev je po mnenju 
športne javnosti najpo-

membnejši prispevek, ki ga 
je dal slovenskemu in kranj-
skemu kolesarskemu špor-
tu. Z vztrajnostjo, ki je že 
mejila na nepopustljivost, 
mu je tudi uspelo umestiti 
kolesarski šport v medijih 
na enakopraven nivo z ne-
koč veliko popularnejšimi 
športnimi panogami. 

Nagrada MOK 
Nagrado Mestne občine 
Kranj prejme Planinsko dru-
štvo Iskra Kranj za krepitev 
planinskih pohodniških de-
javnosti in delo z mladimi.
Člani društva so obnovili 
staro pot pod Javorovim vr-
hom, od kmetije Krems pre-
ko Babe do koče Čemšenik. 
Planincem je tako na voljo 
krožna panoramska pot s 
tremi klopmi na razgledi-
ščih v skupni dolžini 8,5 ki-
lometra in 620 višinskih 
metrov. Z njo so vsaj nekoli-
ko razbremenili pohodniške 
poti v Kranju in okolici, ki 
so v času epidemije covi-
da-19 postale preobremenje-
ne. V PD Iskra so tudi v času 
epidemije covida-19 ob upo-
števanju vseh ukrepov orga-
nizirali vrsto pohodov, orga-
nizirali so tudi planinski 
mladinski tabor.

Listine o priznanju  
Listino priznanja ob stole-
tnici delovanja prejme Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Kokrica. Leta 1966 se je 
operativna enota Kokrica 

osamosvojila od matičnega 
Gasilskega društva Predo-
slje. Dve leti pred tem je 
društvo dobilo v uporabo ze-
mljišče, nacionalizirano po 
drugi svetovni vojni. Tam so 
k obstoječi stavbi prizidali 
orodišče s stolpom, v nasle-
dnjih letih pa se je društvo 
tudi tehnološko posodobilo. 
Gasilsko društvo je bilo na 
Kokrici vedno med vodilni-
mi društvi po številu aktiv-
nih članov, obsegu aktivno-
sti in številu opravljenih 
storitev. V društvu se je sre-
čevalo veliko ljudi, gasilci pa 

so bili vedno pripravljeni 
nuditi pomoč. 
Janez Štros prejme listino o 
priznanju za dobrodelnost 
in pomoč osebam s posebni-
mi potrebami. S svojimi od-
mevnimi dobrodelnimi ak-
cijami in lastnim angažira-
njem je pomagal mnogim. S 
pomočjo abstraktnega slika-
nja je premagoval bolečino 
po ženini smrti, ob slikanju 
pa je zrasel kot umetnik in 
kot človek. Pred leti je začu-
til potrebo, da nesebično po-
maga ljudem v stiski, pred-
vsem otrokom s posebnimi 
potrebami. Tako je z ogro-
mno volje in vloženega tru-
da, ves čas pa s širokim na-
smehom in odprtega srca 
pomagal številnim posame-
znikom in skupinam. OŠ 
Helene Puhar Kranj poma-
ga od leta 2016 dalje. Z od-
mevnimi akcijami Tudi ti si 
angel je zbral zavidljivo veli-
ko donatorskih sredstev.
Javni gospodarski zavod 
(JGZ) Brdo prejme listino o 
priznanju za prispevek k ra-
zvoju in prepoznavnosti lo-
kalne skupnosti. JGZ Brdo 
je tradicionalno vpet v življe-
nje na območju mestne ob-
čine Kranj. S specializirano 
dejavnostjo in objekti držav-
nega pomena pomembno 
prispeva k mednarodni pre-
poznavnosti, še posebej pa 
je izpostavljen v drugi polo-
vici leta 2021 ob predsedova-
nju Slovenije Svetu Evrop-
ske unije. V zavodu imajo 
izredno tenkočuten posluh 
za lokalne predloge in potre-
be. Vedno se odzovejo pro-
šnjam za sodelovanje in po-
moč pri izvedbi dobrodelnih 
dogodkov (skoraj dve dese-
tletji so gostili prireditev Žu-
panov tek za Fundacijo Vin-
cenca Drakslerja). Zelo po-
vezujoče sodeluje tudi s 
Krajevno skupnostjo Predo-
slje pri podpori projektu po-
polne lokalne prehranske 
samooskrbe.

Velika plaketa MOK
Veliko plaketo MOK prejme 
Jože Veternik za dolgoletno 
delo in razvoj zdravstvene 
dejavnosti. Kot direktor je 
dolga leta zgledno in uspe-
šno vodil Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske (OZG), po-
skrbel je za številne izboljša-
ve, širitve zdravstvene dejav-
nosti ter si prizadeval za kar 
najboljše pogoje izvajanja 
osnovne zdravstvene dejav-
nosti v vseh osemnajstih go-
renjskih občinah. Pri vode-
nju je pokazal odličen smi-
sel za organizacijo in ekono-
miko, kar se izkazuje z do-
brim poslovnim rezultatom 
OZG ter dobro in sodobno 
opremljenostjo zdravstve-
nih domov. Pod njegovim 
vodstvom je bil OZG v jav-
nosti večkrat izpostavljen 
kot primer dobre prakse or-

ganizacije primarnega zdra-
vstvenega zavoda. S svojo 
preudarnostjo in premišlje-
nim pristopom mu je uspe-
lo usklajevati pogosto tudi 
nasprotujoče si interese 
stroke, administracije, inte-
rese uporabnikov storitev 
ter navsezadnje tudi intere-
sov občin.

Velika Prešernova plaketa
Lutkovno gledališče Nebo 
prejme veliko Prešernovo 
plaketo za posluh in delo z 
najmlajšimi ter 20-letnico 
ustvarjanja. Ustvarjalce Lut-
kovnega gledališča Nebo 
vodi težnja po raziskovanju 
lutkovnega medija. Ti v svo-
jih predstavah poleg ohra-
njanja klasičnih lutkovnih 
tehnik preizkušajo součin-
kovanje lutkarstva z drugi-
mi umetniškimi zvrstmi. 
Posvečajo se lutkovnemu 
izobraževanju na ustvarjal-
no-izobraževalnih delavni-
cah za različne starostne 
skupine. Spodbudili so na-
stanek mladinske skupine 
NaMaSi iz Škofje Loke, so-
delovali so z vrtcem Kekec, 
z osnovnimi šolami Simona 
Jenka, Franceta Prešerna in 
Janeza Puharja Kranj Cen-
ter. Bili so vključeni v evrop-
ski projekt Z lutko okoli 
sveta – Humanitas. Njihove 
predstave nastajajo tudi v 
koprodukciji z drugimi or-
ganizatorji. 

Plaketa MOK
Plaketo bosta skupaj prejela 
Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo 
Golnik ter Krajevna sku-
pnost Golnik za uspešno so-
delovanje pri razvoju zdra-
vstva in kraja Golnik ob sto-
letnici Klinike Golnik. Vr-
hunska ustanova za diagno-
stiko in zdravljenje bolnikov 
s pljučnimi, alergijskimi in 
drugimi internističnimi bo-
leznimi je prepoznavna po 
strokovni odličnosti pri bol-
nišnični in ambulantni 
obravnavi bolnikov. Uspešni 
so tudi na področju kronič-
nih obstruktivnih pljučnih 
bolezni, saj obravnavajo pri-
bližno polovico bolnikov s 
pljučnim rakom v Sloveniji, 
pa tudi druge bolj zapletene 
in genetske bolezni pljuč. 
Čas koronavirusa je zahteval 
od njih hiter odziv, prenovo 
delovnih procesov ter ogro-
mno potrpežljivosti in dobre 
volje pri zaposlenih, ki so 
kljub težkim epidemiolo-
škim razmeram še vedno 
uvajali novosti. Tesna pove-
zanost in sodelovanje Krajev-
ne skupnosti Golnik s Klini-
ko Golnik sta odločilna za 
uresničevanje zastavljenih 
ciljev. Ustvarjajo boljše ži-
vljenjske razmere za krajane 
in prispevajo h kakovostnej-
šemu življenju v KS Golnik. 

Občinski nagrajenci
Mestna občina Kranj bo ob letošnjem občinskem prazniku, 3. decembru, podelila osem priznanj in 
nagrad. Slavnostna akademija na predvečer praznika bo tudi letos potekala virtualno.

Franc Hvasti bo prejel naziv častnega občana. 
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V Mestni občini Kranj 
(MOK) imamo privilegij, da 
praznični december, ki je že 
pred vrati, začnemo z občin-
skim praznikom in priži-
gom prazničnih luči 3. de-
cembra – na dan rojstva na-
šega največjega literata 
Franceta Prešerna. Ta je 
skozi poezijo dokazal, da je 
slovenski jezik literarno 
enakovreden jezikom veli-
kih narodov, kot so ruski, 
ukrajinski, nemški, franco-
ski, italijanski, angleški …
Res smo lahko ponosni, da 
je največji slovenski poet 
najbolj prepoznan občan v 
zgodovini Kranja. 
Prešernu v čast smo izkori-
stili priložnost, da na pred-
večer občinskega praznika 
podelimo priznanja zaslu-
žnim občankam in obča-
nom ter organizacijam, ki 
so izstopili iz povprečja in 
Kranju dali več oziroma v 
njem pustili trajen pečat. 
Pot, ki so jo prehodili preje-
mniki občinskih priznanj 
Mestne občine Kranj, bogati 
našo mestno občino in vse, 
ki v njej živimo. So vzor in 
navdih za mnoge. Do njih 
gojimo globoko spoštovanje 
in veseli smo, da jim zahva-
lo lahko izkažemo osebno. 
Prešeren, ki še danes stopa 
iz povprečja, za časa svojega 
življenja žal ni bil deležen 
tovrstne pozornosti, zato pa 
mu jo skušamo posvetiti v 
toliko večjem merilu post-
humno. Prešernovo mesto 
se mu poklanja na številnih 
krajih in področjih, skozi in-
stitucije, ulice, muzeje, stav-
be, kipe, predstave in še in 
še. Včasih se vprašam, kako 
bi ta gospod, če bi se v 
današ njem času sprehodil 
po ulicah Kranja, gledal na 
vse, kar mu je posvečeno. 
Kako bi se odzval na dejstvo, 
da je njegovo delo pustilo ta-
kšen pečat, da ima tako velik 
pomen za Slovence? 
V MOK smo njemu v čast v 
Parku La Ciotat nedavno po-
stavili tudi doprsni kip, 
družbo pa mu že delata nje-
gova sodobnika, ruski pe-
snik in pisatelj Mihail Jurje-
vič Lermontov ter ukrajinski 

pesnik Taras Ševčenko. S 
tem nadgrajujemo vsebino 
parka, ki nosi ime po prvem 
izmed mest, s katerimi se je 
Kranj pobratil. V kratkem se 
bodo trem velikanom sve-
tovne literature pridružili še 
drugi, iz različnih držav sve-
ta. Aleja Prešernovih sodob-
nikov bo poudarila svetov-
ljanstvo našega največjega 
poeta ter mesto Kranj posta-
vila na kulturni zemljevid 
največjih književnih ustvar-
jalcev 19. stoletja.
Tudi tokrat bomo v Kranju 
praznične luči ugasnili v ja-
nuarju. Prešernovi verzi Do-
bro v srcu mislimo, Vsi naj 
si v roke sežejo ter Kozarce 
zase vzdignimo, ki kot del 
decembrskega vzdušja in 
rdeča nit okrasitve že nekaj 
let spremljajo obiskovalce 
na sprehodu po mestu, pa 
bodo mesto osvetljevali vse 
do 8. februarja, ko v Kranju 
pripravimo Prešernov 
smenj. Za podaljšanje osve-
tlitve verzov do slovenskega 
kulturnega praznika smo se 
odločili lani, saj s tem sim-
bolno prikazujemo čas od 
pesnikovega rojstva do nje-
gove smrti. 
Prav v verzih Prešerna pa 
smo črpali tudi navdih za 
ime decembrske dobrodelne 
akcije V Kranju dobro v srcu 
mislimo, s katero bomo tudi 
letos, tretjič zapored, poma-
gali družinam in posame-
znikom v stiski. 
Vsem, ki ste lanski in pred-
lanski december z odprtim 
srcem podprli akcijo, se is-
kreno in toplo zahvaljujem. 
Skupaj smo olajšali stisko 
kar tridesetim družinam 
oziroma posameznikom. 
Žal pa so tudi letos med 
nami ljudje, ki se soočajo s 
težkim socialnim breme-
nom, njihove zgodbe so re-
snično boleče. Zato je čas, 
da stopimo skupaj in jim 
pomagamo do boljšega ju-
tri. Naj tudi v njihovih očeh 
zasijejo verzi upanja. Ker 
dobro v srcu mislimo! 

Se vidimo!

Matjaž Rakovec, 
vaš župan

Prešeren, naš 
navdih in ponos
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Miselnost, da je središče največje 
mestne občine na Gorenjskem še 
vedno mesto Kranj, je po mnenju 
Barbare Gunčar zastarela in ne sov-
pada s sorazmernostjo razvoja 
naselij na občinskem območju. 
»Naša svetniška skupina se je v 
dobri veri zavzemala, da bi več 
sredstev dobile tudi okoliške 
krajev ne skupnosti v mestni občini 
Kranj, ki lahko k njeni prepoznav-
nosti in razvoju na vseh področjih 
morda prispevajo več kot samo 
mesto. Decentralizacija javnih sred-
stev je zato nujna, saj si okoliške 
krajevne skupnosti zaslužijo enako 
pozornost in obravnavo v mest-
nem svetu. Hkrati moramo prepre-
čiti prevelik razkorak v ra zvoju, do 
katerega bi lahko prišlo, če bomo 
okoliška naselja investicijsko zane-
marjali in pozornost usmerjali zgolj 
v projekte mesta. Stanje v Mestni 
občini Kranj ne zagotavlja enakih 
možnosti za skladen gospodarski 
in kulturni razvoj vseh njenih nase-
lij, s tem pa tudi ne pogojev, ki 
določajo enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine prebival-
cev,« je pojasnila Gunčarjeva.
Mestna občina Kranj skupno šteje 
šestindvajset krajevnih skupnosti 
– Besnica, Bitnje, Britof, Bratov 
Smuk, Center, Čirče, Golnik, Gore-
nja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, 
Kokrica, Mavčiče, Orehek - Drulov-
ka, Planina, Podblica, Primskovo, 
Predoslje, Stražišče, Struževo, 
Tenetiše, Trstenik, Vodovodni  
stolp, Zlato polje in Žabnica. »Evi-
dentno je, da večino predstavljajo 
krajevne skupnosti, ki so locirane 
izven mesta Kranja. Podatki o tem, 
koliko javnih sredstev prejmejo te 
krajevne skupnosti, za zdaj še niso 
bili transparentno predstavljeni, a 
prepričana sem, da se številke ne 
skladajo z načelom sorazmernosti. 
Dobiti bi morale toliko, kot jim pri-
pada, torej 645 evrov na osebo, 
oziroma po mojem mnenju bi se 
moralo štirideset odstotkov javnih 
sredstev vrniti nazaj v lokalno oko-

lje, v kakršnikoli obliki. Najbolj smi-
selno bi bilo z investicijami, ki bi 
obsegale predvsem gradnjo infra-
strukture. Ne nazadnje je to tudi 
glavna naloga lokalne samoupra-
ve – pomagati ljudem, da živijo v 
urejenem in prijetnem okolju,« je 
poudarila Gunčarjeva in nadalje-
vala: »Z volilnim sistemom, ki ga 
imamo trenutno, je sorazmernost 
nemogoče doseči. Omogoča nam-
reč le eno volilo enoto, in sicer 
vse-volilno enoto Kranj, s čimer ne 
daje možnosti vključitve svetni-
kov, ki bi delovali v dobro lokalne-
ga okolja. Rešitev bi bila v takem 
volilnem sistemu, ki bi omogočal, 
da se v vsakem okolju izvolijo tisti 
predstavniki, ki bi avtentično pred-
stavljali interese ljudi in njihovih 
potreb v ožjih lokalnih skupnostih; 
ali pa morda oblikovanje več manj-
ših, bolj operativnih lokalnih sku-
pnosti, kot je občina.«  
Razvoj turizma in 
infrastrukture
Svetniška skupina Barbare Gunčar 
spodbuja zlasti razvoj turizma v 
naseljih, ki imajo velik potencial in 
so že svetovno prepoznana, obe-
nem pa ponujajo možnosti za obli-
kovanje in umestitev turističnih 
produktov. »V naši neposredni bli-
žini je Posestvo Brdo, ki predstavlja 
biser kranjske občine. Sodelovanje 
Brda z lokalnimi ponudniki že 
poteka, kar je vredno vseh pohval. 
Sodelujejo s Kmetijo Odems, Kme-
tijo Štirn, Mesarijo Hribar, Kmetijo 
Ažman, čokoladnico Mama Paula 
in dobitnico Michelinovega krožni-
ka Gostilno Krištof. Gre za odličen 
zgled, toda s tem vse možnosti za 
tržna povezovanja in sodelovanja 
še zdaleč niso izčrpana. Lahko bi na 
primer organizirali vodene obiske s 
posebnimi motivacijskimi voditelji 
pri lokalnih ponudnikih, ki bi bili 
degustacijske narave in bi obenem 
obiskovalcem omogočili nakup 
lokalnih produktov. Tovrstni vode-
ni obiski in ogledi bi lahko potekali 

tudi v centru Kranju, turistom nam-
reč moramo približati in predstaviti 
arhitekturno veličino cerkva in gra-
dov ter lepoto naravnih in kultur-
nih znamenitosti naše občine. S 
tem razlogom predlagam, da se 
takoj pripravijo določeni programi 
povezovanja s turističnimi društvi, 
gostinskimi ponudniki in posame-
zniki, ki morda pečejo kruh, pripra-
vljajo domače proizvode ali ponu-
jajo storitve, kot so jahanje konj, lov 
ali ribolov. Pri tem ne smemo zapo-
staviti turističnih društev, ki so nei-
zmeren vir požrtvovalnosti. Primer 
je Turistično društvo Kokrica, ki ob 
vsaki priložnosti pripravi okusne 
flancate. Obenem pa bi se moral v 
večji meri vključiti in angažirati tudi 
Zavod za turizem in kulturo Kranj,« 
je mnenja Gunčarjeva, ki  se zave-
da, da povezovanje posameznikov 
in skupnosti zahteva veliko truda in 
organiziranosti. »Kljub temu smo 
prepričani, da je v našem okolju 
nešteto možnosti povezovanja na 
mnogih področjih, pri čemer ne 
smemo zanemariti kulturne dediš-
čine. Žal pa razvijamo turistične 
produkte, ki izvorno ne predstav-
ljajo identitete in pristne značilno-
sti mestne občine Kranj in njenih 
prebivalcev,« je dodala; in še: 
»Obžalovanja vredno je dejstvo, da 
Čukova jama, ki zlati v poletnem 
času privablja ljubitelje naravnih 

kopališč in neokrnjene narave, še 
vedno nima skrbnika, čeprav 
odlok, ki ga je občina že sprejela, to 
predvideva. To območje je pogo-
sto zanemarjeno, kar ne daje pozi-
tivnega zgleda. Tudi Jamnik, ki je 
kot razgledna točka prepoznan 
izven meja Slovenije, ni dovolj izko-
riščen. Do tja bi morale voditi ure-
jene kolesarske poti v skladu z 
evropsko zeleno agendo.«
Razvoj infrastrukture v MOK doslej 
po besedah Gunčarjeve ni bil 
ustrezen. »Ena od naših prednost-
nih nalog bo priprava projektov EU 
na področju trajnostne mobilnosti, 
kot so pospešena gradnja kolesar-
skih cest, reorganiziranje potniške-
ga prometa ter ureditev površin za 
pešce in otroških igrišč. Soočamo 
se s prostorsko stisko šol, vrtci so 
prenatrpani, nimamo primerne 
koncertne dvorane, športne objek-
te najeda zob časa. Infrastruktura 
mora služiti ljudem in biti ustrezno 
povezana s sosednjimi občinami,« 
je dejala Gunčarjeva in nadaljevala: 
»Poskrbeti moramo tudi za oživlja-
nje mestnega jedra Kranja. Posa-
mezne prireditve res privabljajo 
ljudi, a to je le eden od načinov 
oživljanja, ki pa ne zadošča, zato 
aktivnosti ne smejo biti usmerjene 
le v organizacijo posameznih 
dogodkov. V mestnem jedru je pre-
malo življenja, kar ne privlači 

domačih in tujih turistov. Večkrat 
sem predlagala obnovo starih hiš v 
mestnem jedru, kjer bi se uredila 
stanovanja za mlade družine. Nič-
kolikokrat mladi, ko stopajo na pot 
samostojnosti ali si začenjajo 
ustvarjati družino, naletijo na sta-
novanjsko stisko, ker stanovanj 
zanje ni ali pa so na drugi strani 
mnogo predraga. Tudi gostinci v 
mestnem jedru potrebujejo 
pomoč, saj se pogosto zdi, da so 
tam metaforično rečeno le sami 
sebi namen. S sredstvi EU in pod-
poro občine bi torej vlagali v obno-
vo starih in zapuščenih stavb ter 
pripravo infrastrukture za nastanit-
veno dejavnost, ki je najmanj obre-
menjujoča za okolje. Podpirali 
bomo tudi samooskrbno graditev 
hiš, vrtcev, šol in drugih infrastruk-
turnih objektov.«
Ob pobudah Barbare Gunčar je 
svoje mnenje izrazil tudi Martin 
Leskovar, simpatizer razvoja lokal-
nega okolja s Kokrice. Kaj bi torej 
moralo biti drugače? O delovanju 
na lokalnem nivoju je povedal: »Že 
več desetletij sodelujem pri razvo-
ju lokalne skupnosti. Tudi tedaj 
sem, ko smo še udarniško gradili 
omrežje. Ljudje žal izgubljajo voljo 
za sodelovanje, saj verjamejo, da se 
nič ne da narediti ali spremeniti. Mi 
smo tisti, ki delamo na terenu, ves 
čas skušamo vplivati in apelirati na 
krajane, želimo jim povrniti vero, 
da se da, da delamo v njihovo dob-
robit. Žal so naše pobude v Kranju 
uvrščene 'v nedopustno dolge 
čakalne dobe'. Jasno je, da je treba 
na področju razvoja lokalnega 
okolja marsikaj spremeniti. V prvi 
vrsti si želimo, da javna sredstva, ki 
pripadajo prebivalcem, ti tudi prej-
mejo. Javna sredstva so namreč 
njihova pravica, in ne volja kakšnih 
drugih odločevalcev.«

Barbara Gunčar, samostojna 
svetnica – Stranka za  
enakomerni lokalni razvoj in 
podjetnost

Za pravičnejšo porazdelitev javnih sredstev
Svetniška skupina Barbare Gunčar, pobudnice odcepitve severnega dela mestne občine Kranj (MOK), si prizadeva za pravičnejšo 
porazdelitev javnih sredstev, zlasti okoliškim krajevnim skupnostim v MOK, ki so po njihovem mnenju zapostavljene, njihove naravne 
lepote in potenciali pa prezrti. 

Martin LeskovarBarbara Gunčar

OGLASNO SPOROČILO/ Naročnik in plačnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj; svetniška skupina SLRP

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je v začetku novem-
bra na ustavno sodišče vloži-
la zahtevo za oceno ustavno-
sti Zakona o lokalni samou-
pravi in Zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi 
zaradi zaščite pred posegom 
v ustavne pravice MOK. 
Mestni svet je namreč na 
dopisni seji župana Matjaža 
Rakovca pooblastil, da zah-
tevo za ustavno presojo vloži 
še pred morebitnim razpi-
som referenduma za usta-
novitev občine Golnik in 
predlaga zadržanje izvrševa-

nja materialnopravnih in 
procesnih določb o ustano-
vitvi nove občine. Kot smo 
izvedeli, je ustavno sodišče 
zadevo že vzelo v obravnavo. 
O razpisu referenduma so 
sicer včeraj glasovali v držav-
nem zboru.
Vodstvo MOK je glede na 
mnenje zakonodajno-prav-
ne službe državnega zbora 
(DZ) o predlogu za razpis 
referenduma za ustanovitev 
občine Golnik z izločitvijo 
dela mestne občine Kranj v 
novo občino ocenilo, da bi 
bilo zaradi zaščite pred 
posegom v ustavni položaj 
ali v ustavne pravice MOK 

primerno vložiti zahtevo za 
začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakoni-
tosti Zakona o lokalni samo-
upravi in Zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi.
»V MOK nikakor ne naspro-
tujemo pravici do referen-
duma. Prav je, da lahko lju-
dje odločajo o zadevah, ki 
lahko pomembno vplivajo 
na njihova življenja. Vseeno 
pa želimo, da se glede na 
dosedanja opozorila ustav-
nega sodišča in zakonodaj-
no-pravne službe DZ naj-
prej preveri, ali sta zakona, 
kakršna sta, v celoti ustavna 
in ne dopuščata pravnih pra-

znin, šele nato pa naj se 
odloči o potrebi izvedbe 
referenduma,« je odločitev 
pojasnil podžupan Janez 
Černe.

Referendum nima 
ustrezne zakonske 
ureditve
Na MOK opozarjajo, da 
Zakon o lokalni samoupravi 
ne določa kriterijev, kdaj je 
občina sposobna zadovolje-
vati potrebe in interese svo-
jih prebivalcev in izpolnjeva-
ti druge naloge po zakonu. 
Prav tako ni urejeno ugotav-
ljanje medsebojne poveza-

nosti naselij, ki predstavlja 
ustavni pogoj za ustanovitev 
občine in določitev njenega 
območja. Kot so dodali, je 
tudi ustavno sodišče že opo-
zarjalo, da je v neskladju z 
ustavo, če so merila za dolo-
čitev območja zaradi odsot-
nosti zakonskega urejanja 
prepuščena poljubni izbiri. 
MOK prav tako poudarja, da 
referendum o ustanovitvi 
občine nima ustrezne 
zakonske ureditve. Ker je 
obvezen in njegova izvedba 
v skladu z ustavnosodnim 
pravom vzpostavlja pravni 
učinek, bi morala biti vsa 
vprašanja v zvezi z referen-

dumom jasno, določno in 
popolno urejena z zakonom. 
Ustavno sodišče je namreč 
že sprejelo jasno stališče, da 
je državni zbor pri ustanav-
ljanju občin in pri spremin-
janju njihovih območij 
vezan na izraženo voljo voli-
vcev na referendumu – 
razen v dveh primerih: ko bi 
upoštevanje referendumske 
volje povzročilo nastanek 
občine, ki ne bi ustrezala 
ustavnim in zakonskim 
določbam o občini, ali ko 
upoštevanje referendumske 
volje zaradi nasprotujočih si 
referendumskih izidov obje-
ktivno ni mogoče.

Občina vložila ustavno presojo
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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 
ča so pisa 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! 

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 .

Simon Šubic

Predoslje – Predoslje imajo 
izjemno bogato zgodovino: 
prvi zapis o naselju se je po-
javil že leta 1453, prvotna 
gotska cerkev je bila zgraje-
na leta 1530, poleg tega pa so 
bile že od nekdaj povezane s 
posestvom gradu Brdo in 
njegovimi lastniki. Za vas, 
katere ime ponazarja narav-
ni most prek soteske – ime 
izhaja iz imena "pred-ro-
slo", kar pomeni sotesko oz. 
naravni most preko soteske 
–, bi lahko rekli, da simboli-
zira tudi mostove oziroma 
močno povezanost med lju-
dmi, ki tam živijo.
Tak most je razvoj lokalne 
blagovne znamke Predoslje 
100% lokalno, ki deluje na 
področju kulinarike, doma-
če obrti, kulture in rekreaci-
je. Krajani so se že pred več 
kot tremi leti povezali v Za-
drugo Predoslje in ustvarja-
jo skupno zgodbo za kraj in 
krajane. Uspelo jim je izo-
blikovati prepoznavno podo-
bo kraja, ki je prepoznan v 
okolju in ima svojo konku-
renčno blagovno znamko na 
turističnem trgu. "Želimo 
prikazati posebnosti kraja, 
svoje navade in srčnost. 
Ohranjamo zgodovinsko iz-
ročilo s pridihom moderne-
ga trenda in to lepo umesti-
mo v današnji način življe-
nja. Pomembno je, da pove-
zujemo različne interese 
občanov, različne poglede 
na prihodnost in prizadeva-
nje za krajevno identiteto, ki 

je skozi blagovno znamko 
izraz celovite skupne zgod-
be Gorenjske. Ravno naše 
povezovanje nam daje nove 
ideje in resnično delamo z 
roko v roki in s tem rastemo 
mi kot ponudniki in Predo-
slje," je dejal Krištof Bolka iz 
Gostilne Krištof.  
V prvem letu delovanja bla-
govne znamke so njen certi-
fikat že pridobili družinska 
Kmetija Odems, poznana 
predvsem po kakovostnih 
domačih živilskih izdelkih, 
Gostilna Krištof, ki je prejela 
Michelinovi priznanji za 
piktogram trajnosti in za 
krožnik Michelin ter sodi 
med najboljše slovenske go-
stilne, Mesarija Hribar, ki se 
lahko še posebej pohvali z 
več zlatimi priznanji za hi-
šno specialiteto Hribarjeva 

kranjska klobasa, Kmetija 
Štirn z limonadami in sirupi 
iz zdravilnih zelišč ter nagra-
jenim lipovim napitkom 
COJZEK, center sodelovanja 
Stonoga, v katerem se kupci 
ekoloških živil in lokalnih 
izdelkov povežejo in skupaj 
ugodneje kupujejo, kmetija 
Ažman z domačimi piščanci 
in trgovinico s kakovostnimi 
mesnimi izdelki, Čokoladni-
ca Mama Paula s sladkimi 
izdelki iz kvalitetnih narav-
nih sestavin in Posestvo 
Brdo s kulinariko, ki ima ko-
renine v tradicionalnih slo-
venskih jedeh, ki jih pripra-
vlja skupina vrhunskih ku-
harjev pod vodstvom Miche-
linovega kuharskega mojstra 
Tomaža Kavčiča.
"Z dosedanjim delom smo 
že dokazali, da vse to zna-

mo, zato pod skupno bla-
govno znamko Predoslje 
100% lokalno, ki smo jo 
ustanovili pod okriljem vasi 
Predoslje ob podpori Me-
stne občine Kranj, svoja pri-
zadevanja še dodatno utrju-
jemo. Bistvo je v povezova-
nju. Lahko smo ponosni, da 
živimo v okolju, ki omogo-
ča razvoj in napredek, obe-
nem pa ohranja, kar so naši 
predniki gradili stoletja. Lo-
kalna identiteta je pomemb-
na, in blagovna znamka 
100% lokalno naše izdelke 
na trgu vrednoti. Občina 
Kranj je prepoznala naš ra-
zvoj, verjela je v našo zgod-
bo in nam omogočila našo 
vizijo,« je povedal Grega 
Odems, soustanovitelj bla-
govne znamke, s kmetije 
Odems.

Predoslje – trden 
most med ljudmi
Krajani Predoselj so se pred leti povezali v zadrugo Predoslje in razvijajo lokalno blagovno znamko 
Predoslje 100% lokalno, ki deluje na področju kulinarike, domače obrti, kulture in rekreacije. 

Prvi prejemniki certifikata Predoslje 100% lokalno / Foto: Grega Eržen

Vprašanje: Razkopana 
Mlaka
Zanima me, zakaj je manj 
kot leto dni po zaključku 
projekta Gorki na Mlaki spet 
vse razkopano? Na glavni 
cesti pa semafor, gneča je do 
krožišča. 

Odgovor mestne uprave
Zadeva ni povezana s pro-
jektom Gorki2, pač pa Elek-
tro Gorenjska gradi svoje 
omrežje, in to izključno po 
državni cesti oziroma ploč-
niku, kjer Gorki2 ni potekal. 
Tam, kjer so bile ulice raz-
kopane zaradi gradnje kana-
lizacije v okviru projekta 
Gorki2, je tudi Elektro isto-
časno zgradil svoje omrežje. 
Predlagamo, da se za več in-
formacij obrnete na Elektro 
Gorenjska.

Vprašanje: Cesta Breg–
Mavčiče
Zanima me, ali je v projekt 
Rekonstrukcija ceste Breg–
Mavčiče vključena tudi cesta 
skozi Breg. Ali lahko priča-
kujemo pločnik?

Odgovor mestne uprave
V projekt je vključena tudi 
cesta skozi naselje Breg ob 
Savi. Vendar pa je treba 
pred rekonstrukcijo pridobi-
ti vsa zemljišča, ki jih potre-
bujemo za širitev ceste ter 
izgradnjo obojestranske ko-
lesarske steze in enostran-
skega pločnika, kar ne bo 
lahko. Na predstavitvi pro-
jekta lastnikom zemljišč, ki 
smo ga izvedli v letu 2019, 
je večina teh izrazila naspro-
tovanje predvideni širitvi ce-
ste in s tem tudi prodaji de-
lov svojih zemljišč. Zato 
smo rekonstrukcijo ceste 
Breg–Mavčiče v letu 2020 

začeli na nasprotnem koncu 
– v Mavčičah. 

Vprašanje: Pokopališče 
Bitnje
Najprej naj pohvalim idejo 
za dodatna vrata oz. vhod v s 
severne strani pokopališča s 
parkirnega prostora. Tako je 
veliko obiskovalcem prihra-
njena dolga pot skozi glavni 
vhod. Ni pa razumljivo, za-
kaj niste asfaltirali dvajset 
metrov poti od novega vho-
da do prečne asfaltne poti 
na pokopališču. Kajti invali-
di na vozičku novega vhoda 
ne morejo uporabljati ravno 
zaradi veliko nasutega pe-
ska, ker se dobesedno po-
greznejo vanj. Tudi za do-
stavo s samokolnico je ta pot 
neprimerna.

Odgovor mestne uprave
Iz Komunale Kranj so nam 
sporočili, da je asfaltiranje te 
poti v načrtu za prihodnje 
leto. 

Vprašanje: Slabša 
pretočnost križišča Zlato 
polje
Ko je začel delovati novi se-
mafor pri piceriji Gorenc, se 
je ob konicah zelo poslabša-
la pretočnost križišča na 
Zlatem polju. Zastoji so na 
vse strani ogromni. Ali mi-
slite kaj spremeniti?

Odgovor mestne uprave
Pravi naslov za tovrstna vpra-
šanja je Direkcija RS za in-
frastrukturo. Ta čas čakamo 
na njihove izsledke analiz in 
predloge rešitev. Takoj ko bo 
kaj novega, bomo o tem ob-
vestili javnost. Predlagamo 
vam, da se z vprašanjem obr-
nete direktno nanje. 

Kotiček KrPovej

Simon Šubic

Kranj – Služba Vlade Repu-
blike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko je ta mesec odobrila pol 
milijona evrov pomoči iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj in Evropskega 
kohezijskega sklada za dva 
projekta v Mestni občini 
Kranj (MOK) – za postavitev 
sistemov za umirjanje hitro-
sti, obveščanje uporabnikov 
mestnega potniškega pro-
meta in usmerjanje vozni-
kov do parkirišč ter za kole-
sarsko povezavo od Športne-
ga parka Kranj do avtobusne 
postaje. 
MOK načrtuje postavitev 
prikazovalnikov hitrosti, za-
sedenosti parkirišč (tudi ob 
parkomatih) in prikazoval-
nikov na avtobusnih posta-
jališčih. Vzpostavili bodo 
tudi platformo za prikazova-
nje zasedenosti parkirišč, 
avtobusnih linij mestnega 
potniškega prometa, razpo-
ložljivosti e-polnilnic in za-

sedenosti sistema KRsKO-
LESOM. S tem bodo omo-
gočili prednost pešcem, ko-
lesarjem in vozilom javnega 
potniškega prometa ter iz-
boljšali pretočnost cestnega 
prometa in zmanjšali one-
snaževanje okolja, so poja-
snili. Postavili bodo tudi pri-
kazovalnike hitrosti na kri-
tičnih mestih. Operacija je 
ocenjena na dobrih štiristo 
tisoč evrov, od tega bosta 
slabih 246 tisoč evrov sofi-
nancirali Republika Sloveni-
ja in iz sklada EU za regio-
nalni razvoj. 
Evropska sredstva so bila 
odobrena tudi za dopolnitev 
in dograditev manjkajoče 
kolesarske infrastrukture, 
infrastrukturo za pešce in 
komunalno infrastrukturo 
na kolesarski povezavi Špor-
tni park Kranj–Avtobusna 
postaja Kranj na delu Ceste 
Staneta Žagarja. Operacijo, 
vredno 437 tisoč evrov, bosta 
z 242 tisoč evri sofinancirali 
Republika Slovenija in EU 
iz kohezijskega sklada.

Evropski denar za 
prometno varnost
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Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Manja Zorko?
Sem rojena Kranjčanka s 
Planine 2, mamica triletni-
ku, ljubiteljica sprehodov v 
naravi in živali. Rada ustvar-
jam, navdušena sem nad 
klekljanjem, ki pa so ga zdaj 
zamenjale prstne barve in 
otroški flomastri. Sem člani-
ca komisije za nagrade in 
priznanja MOK in predsed-
nica Sveta Krajevne skupno-
sti bratov Smuk, slednje mi 
vzame kar precej prostega 
časa. Sem tudi prostovoljka, 
darovalka krvi in podpornica 
dobrih idej in projektov v 
dobro skupnosti.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
To je moj prvi mandat v 
mestnem svetu. Nekaj izku-
šenj v lokalni politiki sem 
pridobila v prejšnjem man-
datu v svoji krajevni skup-
nosti, prej sem bila bolj 
aktivna v mladinskih orga-
nizacijah. Prve izkušnje v 
politiki sem dobila v Evrop-
skem parlamentu, ki se pre-
cej razlikuje od lokalne 
politike, ki je bolj pragma-
tična in bližje ljudem.

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu? 
Deluje dobro, predvsem 
povezovalno in učinkovito. 
Enotni smo, ko je najbolj 
pomembno, še posebej z 
odločnim NE, ko si peščica 
posameznikov želi razbiti 
Kranj z ustanovitvijo nove 
občine Golnik. Soglasni smo 
tudi v podpori mnogim pro-
jektom, med katere sodi 
nova poslovna cona v Hras-
tjah, ureditev kanjona Kokre, 
veliko se je že vložilo v šole 
in vrtce, v obnovo in izgrad-
njo komunalne in cestne 
infrastrukture ter projekte 
trajnostnega razvoja in skrbi 
za starejše. Dokazali smo, da 
Kranj zmore več.

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot mes-
tna svetnica? 
Lokalna politika zame ni 
politika opozicije in koalici-
je, ampak politika, ki je pro-
jektno usmerjena v dobro 
vseh občank in občanov. 
Pomembno je, da ima obči-
na vodstvo, ki posluša in 
zna realizirati dobre projek-
te, ne glede, kdo jih predla-
ga. Ponosna sem, da je bilo 
nekaj pobud tudi mojih. Od 
začetka sem bila zagovorni-

ca participativnega proraču-
na, ki se začne izvajati nas-
lednje leto in bo občanom 
omogočil soupravljanje 
mestnega proračuna ter 
uresničevanje projektov v 
njihovih krajevnih skupno-
stih. Te so dodatno z novim 
odlokom dobile tudi mož-
nost razporejanja dela 
občinskega proračuna za 
investicije in vzdrževanja v 
njihovem okolju.

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Občina ima več izzivov, pri 
nekaterih je reševanje odvi-
sno od posluha države. Med 
največjimi izzivi je reševan-

je stanovanjske problemati-
ke, saj je povpraševanje po 
stanovanjih, predvsem nep-
rofitnih, veliko. Mladi si ne 
morejo privoščiti oderuških 
najemnin, še manj večdese-
tletnih kreditov. Zdaj, ko se 
Kranju končno obeta obsež-
na gradnja novih stanovanj, 
bo ključno, da bodo do njih 
lahko prišli mladi in social-
no ogroženi, kar bo naloga 
novega občinskega stano-
vanjskega sklada. 

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je varna in prijetna 
občina. Ima mestno središ-
če z bogato ponudbo lokalov 
in dogodkov. Ima podeželje, 
kjer se lahko naužijemo 
narave ali gremo po lokalne 
pridelke k lokalnim kme-
tom. Ima veliko sprehajal-
nih poti in otroških igrišč v 
urbanih delih, ki jih s sinom 
redno obiskujeva. Všeč mi 
je, da Kranj zopet postaja 
prestolnica Gorenjske, ki je 
vedno bolj zelena, moderna 
in trajnostna.

Življenjsko vodilo?
Delaj s pozitivnimi nameni 
in naredi najbolje, kakor 
lahko.

Več stanovanj za mlade
Kranju se obeta obsežna gradnja novih stanovanj, zato bo ključno, da bodo do njih lahko prišli mladi 
in socialno ogroženi, kar bo naloga stanovanjskega sklada, pravi Manja Zorko, mestna svetnica SD. 

Manja Zorko / Foto: osebni arhiv

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Tomaž Ogris?
Sebe vidim kot vedoželjno, 
raziskovalno in komunika-
tivno osebo. Poskušam biti 
nekonflikten, strpen in 
razumevajoč. 
Strokovnost postavljam 
pred politiko, ne maram 
oportunizma in politikant-
stva. 
Želim si okolja, kjer bi bil 
vsak slišan, okolja, kjer bi 
bilo za vse dobro poskrblje-
no. Zato bi se lahko opisal 
tudi kot sanjač, naivnež. 
Politika je trenutno na sla-
bem glasu, a z majhnimi 
koraki nam jo mogoče lah-
ko uspe izboljšati in jo spet 
približati ljudem.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Izkušenj v politiki pred nas-
topom mandata kot svetnik 
Povezanih lokalnih skupno-
sti (PLS) nisem imel. Kar bi 
se pogojno lahko štelo za 
"politične izkušnje", je, da 
sem bil pred nastopom 
mandata član in predsednik 
sveta Krajevne skupnosti 
Bitnje. To sem tudi v tem 
mandatu.

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu?
Mestni svet v tem mandatu 
po mojem mnenju deluje 
dokaj uspešno. Kljub mar-
sikdaj različnim mnenjem 
se najde posluh in na kon-
cu stvari izpeljemo. Kar 
nam v tem mandatu ni 
uspelo na začetku, ampak 
šele zadnje leto, je vrnitev 
vpliva krajevnih skupnosti 
na lasten razvoj. Te so v 
prejšnjih mandatih izgub-
ljale svoj pomen, vanje se 
ni veliko vlagalo. Posledič-
no so določene krajevne 
skupnosti (Mestna občina 
Kranj jih ima 26) v razvoju 
zastale. Kar velik korak 
naprej glede tega smo dose-

gli s sprejemom Odloka o 
kriterijih in merilih za 
financiranje krajevnih sku-
pnosti in s sprejemom par-
ticipativnega proračuna. 
Tako se je krajevnim skup-
nostim vrnil del sredstev, s 
katerih lahko samostojno 
razpolagajo. A s tem delo še 
ni končano, v prihodnosti si 
želim enakomernega razvo-
ja vseh krajevnih skupnosti, 
tako na kulturnem kot špor-
tnem področju.

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot mes-
tni svetnik? 
Predvsem razvoj mestne 
občine Kranj kot celote, s 
primerno razvitim centrom 
in primerno, enakomerno 
razvitimi krajevnimi skup-
nostmi. Da bi te cilje dose-
gli, bi morali projekte voditi 
čim bolj transparentno. 
Ena izmed takšnih možno-
sti je javno dostopna, redno 
osveževana spletna stran, 
kjer bi bili na zemljevidu 
Mestne občine Kranj prika-
zani vsi načrtovani in odpr-
ti projekti, s podatki o fazi 
projekta, predvidenim zak-
ljučkom in stroški. Podob-
no spletno stran ima Obči-
na Medvode.

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Na področju občine nova 
poslovna cona, gradila se 
bodo nova stanovanja, pos-
tavil se bo prepotreben dom 
starostnikov, imamo idejno 
zasnovo za novo avtobusno 
postajo. Vsi omenjeni pro-
jekti so velikopotezni in jih 
potrebujemo. A krajani v 
svojih okoljih potrebujejo 
tudi kulturne domove in 
športne objekte. Želim, da 
se kultura in šport razvijata 
tudi v mikrolokalnem okol-
ju. Vsaka krajevna skupnost 
ima svoje kulturne značilno-
sti, z večjo dostopnostjo 
športnih objektov bi šport 
približali najširšemu prebi-
valstvu.

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je v mojih očeh prijet-
no, majhno, kulturno boga-
to mesto, obkroža ga čudovi-
ta, še dokaj neokrnjena 
narava, za katero se mora-
mo truditi, da takšno tudi 
ohranimo. 

Življenjsko vodilo?
Nikoli ne nehajmo biti rado-
vedni. 

Za enakomeren razvoj občine
»Uspela nam je vrnitev vpliva krajevnih skupnosti na lasten razvoj. Te so v prejšnjih mandatih 
izgubljale svoj pomen,« razmišlja Tomaž Ogris, mestni svetnik Povezanih Lokalnih Skupnosti.

Tomaž Ogris / Foto: osebni arhiv

Simon Šubic

Letenice – Mestna občina 
Kranj je ta mesec začela 
obnovo dotrajane ceste v 
Letenicah. Krajani bodo po 
koncu del, predvidoma še 
letos, dobili širšo in varnejšo 

cesto. Obnavljajo 750 met-
rov cestišča, obenem bodo 
izvedli tudi predpripravo za 
kanalizacijo in optično 
omrežje ter uredili odvod-
njavanje ceste in zalednih 
voda. Vrednost del je tristo 
tisoč evrov.

Obnova ceste v Letenicah
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Simon Šubic

Praše – Spomladi je bila kon-
čana prva faza rekonstrukcije 
ceste Breg–Mavčiče od gasil-
skega doma v Mavčičah do 
objekta Praše 4, vredne 
590.000 evrov. Pred kratkim 
je stekla tudi druga faza, v 
kateri bodo obnovili 680 
metrov dolg odsek od objekta 
Praše 4 do objekta Jama 6. 
Do predvidoma pomladi 
2022 bodo razširili obstoje-

čo cesto, dogradili obojes-
transke kolesarske steze in 
enostranski pločnik, zgradili 
fekalno in meteorno kanali-
zacijo, obnovili vodovod 
vključno s hišnimi priključ-
ki in javno razsvetljavo ter 
prestavili zračni elektrovod 
pod cesto. Z realizacijo mili-
jon evrov vredne investicije 
se prebivalcem Praš obeta 
obnovljena in varnejša ces-
ta, poudarjajo na Mestni 
občini Kranj. 

Prenova ceste v Prašah

Simon Šubic

Stražišče – Na območju 
Industrijske cone Laze v 
Stražišču so ta teden začeli 
graditi prvo fazo fekalne 
kanalizacije. Izvajalec del 
Elicom iz Domžal bo zgradil 
dva kraka gravitacijske fekal-
ne kanalizacije, krajši krak 
tlačnega fekalnega voda in 
črpališče fekalne kanalizaci-
je, so napovedali na Mestni 
občini Kranj (MOK). Obno-
vili bodo tudi vodovodno 
omrežje, vključno s hišnimi 
priključki, cestiščem in 
meteorno kanalizacijo. Vre-
dnost investicije, ki jo bodo 
predvidoma končali spomla-
di prihodnje leto, je 625 
tisoč evrov.
Na območju cone Laze 
fekalna kanalizacija ne 
obstaja. Lastniki poslovnih 
objektov in stanovanj odvod 
fekalne vode rešujejo parci-
alno, večinoma je vsa voda 
speljana v greznice. Dolgo-
letna prizadevanja MOK se 
tako z začetkom del vendar-
le uresničujejo.
MOK je za prvo fazo gradnje 
kanalizacije leta 2018 že pri-
dobila vsa soglasja in gradbe-
no dovoljenje, na katero pa 
se je pritožila okoljevarstve-
na organizacija Alpe Adria 
Green (AAG) v sodelovanju s 
Civilno iniciativo za zeleno 

Stražišče, ki se zavzema za 
izgradnjo kanalizacije od 
izliva do izvora. Ministrstvo 
za okolje in prostor je prito-
žbo zavrnilo, zato je AAG 
sprožil upravni spor na upra-
vnem sodišču, ki je postopek 
vrnilo na upravno enoto v 
ponovno odločanje. Marca 
letos je bilo gradbeno dovol-
jenje vnovič izdano, aprila pa 
je postalo pravnomoč-
no."Pravnomočno gradbeno 
dovoljenje je pomenilo pre-
lomni trenutek za MOK pri 
reševanju problematike na 
območju Industrijske cone 
Laze. Vloženi napori so se 
obrestovali in zdaj se lahko 
vendarle osredotočimo na 
dela. Skratka, pomemben 
korak za lokalno skupnost," 
je začetek del komentiral 
župan Matjaž Rakovec. 
Da je izgradnja fekalne 
kanalizacije na območju 
Industrijske cone Laze pra-
va rešitev, so potrdile tudi 
ugotovitve vzorčenja in pre-
iskave vode ter sedimenta 
na tem območju (potok 
Žabnica), ki jih je opravil 
Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano na 
prošnjo MOK. To vrsto one-
snaževanja bo treba urediti 
z ureditvijo kanalizacije, s 
katero se odvajajo odpadne 
vode, so zapisali v marč-
nem poročilu.

V Lazah začeli graditi 
fekalno kanalizacijo
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Povzeto po Umanoteri, 
izvajalcu izračuna 
ogljičnega odtisa

Kranj – Mogoče primerjava 
ne daje občutka, da je bil do-
godek Kranjska dolga miza 
trajnostno naravnan, a je 
bilo z ukrepi za zmanjšanje 
emisij preprečen nastanek 
266 kilogramov ekvivalenta 
CO2 emisij toplogrednih 
plinov in ogljični odtis do-
godka zmanjšan za 18 od-
stotkov. Hkrati je bila zaora-
na ledina na področju orga-
nizacije podnebju prijaznej-
ših turističnih dogodkov v 
Sloveniji s pionirskim izra-
čunom ogljičnega odtisa in 
ukrepi za zmanjšanje. 
Ustvarjena je bila pomemb-
na dobra praksa.
Petega septembra sta Me-
stna občina Kranj in Zavod 
za turizem in kulturo Kranj 
na gradu Khislstein organi-
zirala kulinarični dogodek 
Kranjska dolga miza, s kate-
rim so pristopili k izračunu 
njegovega ogljičnega odtisa. 
Prireditev je bila namenjena 
promociji Evropske gastro-
nomske regije 2021 v Kra-

nju in je uresničila zamisel 
o eni sami dolgi mizi, za ka-
tero je sedelo sto gostov. Or-
ganizacija zahtevnega do-
godka je poskušala čim bolj 
slediti zelenim načelom (na-
govor udeležencev k izbiri 
okolju prijaznih prevoznih 
sredstev, izogibanje uporabi 
plastike, čim večja uporaba 
lokalnih sestavin, kuhanje 

brez zavržene užitne hrane 
ter drugi podobni ukrepi). 
Od 100 gostov jih je 95 od-
dalo podatke o svojih prevo-
zih. Hrano in brezalkoholne 
napitke iz pretežno lokalnih 
sestavin so pripravljali ku-
harski mojstri iz šestih naj-
boljših kranjskih gostinskih 
lokalov, vinsko spremljavo 
in oljčno olje višje kakovosti 

pa je prispevalo podjetje 
Monte Rosso v solastništvu 
kranjskih vinogradnikov. 
Za izbrani dogodek so bili v 
izračunu ogljičnega odtisa 
upoštevani naslednji viri 
emisij: električna energija, 
poraba plina, prihod na do-
godek in prevozi. Prispevek 
k ogljičnemu odtisu dogod-
ka iz vira električne energije 

je bil enak nič. Prizorišče je 
namreč oskrbovano z elek-
trično energijo iz 100-odsto-
tno obnovljivih virov. Emisi-
je zaradi porabe plina na 
dogodku predstavljajo le 
majhen delež njegovega ce-
lotnega ogljičnega odtisa 
(4,9 odstotka). Največ ogljič-
nega odtisa pa je bilo s stra-
ni prevozov (95,1 odstotka). 
Struktura ogljičnega odtisa 
kaže, da je prizadevanja za 
zmanjšanje emisij toplogre-
dnih plinov pri organizaciji 
dogodkov najpomembneje 
usmeriti v spodbujanje traj-
nostne mobilnosti. 

Kaj je ogljični odtis 
dogodka
Ogljični odtis je seštevek iz-
pustov oz. emisij toplogre-
dnih plinov, ki nastanejo pri 
organizaciji in izvedbi do-
godka in je merilo vpliva na 
podnebne spremembe. Izra-
čuna se za izbrani dogodek 
in je izražen v gramih emi-
sij toplogrednih plinov ozi-
roma gramih ekvivalenta 
CO2 (g CO2e). Sestavljen je 
iz niza virov emisij, ki se 

predhodno določijo. Manjši 
nabor vključenih virov emi-
sij ne zmanjšuje pomemb-
nosti prizadevanj organiza-
torja za prehod v nizkoo-
gljično družbo. Izračun 
ogljičnega odtisa dogodka 
organizatorju omogoča, da 
se lahko finančno »izrav-
na«. Sredstva, ki jih vplača-
mo kot ogljično izravnavo, 
se porabijo za izvedbo pro-
jektov, ki povečujejo izloča-
nje toplogrednih plinov iz 
ozračja, zmanjšujejo porabo 
energije in povečujejo ener-
getske učinkovitosti ali na-
domeščajo fosilne z obno-
vljivimi viri energije. 
Ogljična izravnava za emisi-
je dogodka Kranjska dolga 
miza zaradi prevozov in po-
rabe energentov na lokaciji 
dogodka bi stala približno 
deset evrov. Lahko pa bi tudi 
posadili približno 55 dreves, 
ki bi rasla vsaj eno leto. 
Na področju izračunavanja 
ogljičnega odtisa dogodkov 
so tudi majhni koraki pio-
nirski. Organizatorju omo-
goča, da povzročene emisije 
toplogrednih plinov z nasle-
dnjim dogodkom zmanjša.

Ogljični odtis Kranjske dolge mize
Ogljični odtis dogodka Kranjska dolga miza je zaradi prevozov in porabe energentov enak vplivu na podnebje, ki bi ga povzročil povratni letalski prevoz 
za dve osebi med letališčema Brnik in Atene.

Klemen Malovrh

Kranj – Ko se je lansko leto 
približevalo koncu in smo 
na Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj načrtovali 
Prešerni december, prilago-
jen koronaukrepom, nam je 
bilo žal, da se moramo na 
tak način posloviti od stare-
ga leta. Veselili smo se leto-
šnjega decembra in bili pre-
pričani, da bo tokrat lahko 
program bolj bogat in vesel. 
Kljub temu da nam tudi le-
tos ukrepi narekujejo širino 
programa in adventno po-
nudbo, verjamem, da se vsi 
veselimo decembrske spro-
ščenosti in prazničnega Pre-
šernega decembra.
Na zavodu smo tako zastavi-
li program, za katerega si 
srčno želimo, da ga bomo 
smeli izpeljati. A tudi če bo 
okrnjen, je občina poskrbe-
la, da bo mesto s svojo okra-
sitvijo praznično in vabljivo 
za domačine in ostale obi-
skovalce. Že sredi novembra 
se je začelo okraševanje me-
sta. Praznične luči bodo 
barvno poenotene, okrasitev 
pa razširjamo iz centra v 
ostale krajevne skupnosti. 
Rdeča nit okrasitve so že ne-
kaj let zapored, kakor se za 
Prešernovo mesto spodobi, 

verzi dr. Franceta Prešerna. 
Obiskovalce bodo na spre-
hodu skozi mesto presene-
čale lesene skulpture cvetli-
čarskega mojstra Matjaža 
Beguša, njegove lesene jasli-
ce pa bogatile pogled z mo-
stu v kanjon Kokre. Zdi se 
mi, kot da smo Kranjčani 
Prešernove verze in Beguše-
ve skulpture sprejeli kot za-
ščitni znak kranjskega Pre-
šernega decembra. Za otro-
ke postavljamo pravljični 
gozdiček s snežaki, gozdni-
mi živalmi in Božičkovo hi-
ško. Mesto bosta krasili dve 
božično-novoletni smreki. 
Običajno novoletno razsve-

tljavo prižgemo 3. decem-
bra, na dan občinskega pra-
znika, ko zaznamujemo roj-
stni dan največjega sloven-
skega pesnika Franceta Pre-
šerna. Tudi letos bo tako. 
A težje kot okraševanje me-
sta je bilo pripraviti program 
Prešernega decembra. V ob-
zir smo morali vzeti skrb za 
naše skupno zdravje ter 
kako dogodke izpeljati v 
skladu z epidemiološkimi 
priporočili in ukrepi. Obisk 
treh dobrih mož je na pri-
mer ob trenutnih ukrepih 
skorajda nemogoče izvesti, 
zato bo ta del programa do 
zadnjega trenutka ostal ne-

gotov. Velik poudarek smo 
dali Božično-novoletnemu 
sejmu, ki je načrtovan vse 
od 3. do 31. decembra, od 
petka do sobote, izjema je le 
petek, 24. december.
Zaradi koronasituacije je 
bilo težko privabiti ponu-
dnike. Tudi odziv med izva-
jalci glasbenega programa 
je v teh časih omahujoč. V 
prvih treh tednih decembra 
je načrtovan manjši glasbe-
ni program, ki bi potekal 
vzdolž kranjskih ulic in tr-

gov z začetkom 3. decem-
bra. V zadnjem tednu od 
23. decembra pa bo Glavni 
trg prizorišče večjih koncer-
tov izvajalcev, kot so Cali-
fornija, Petar Grašo, Miran 
Rudan indesign, Tilen Lo-
trič & BQL …
Izvedba vsega naštetega je 
odvisna od aktualnih raz-
mer v povezavi s covi-
dom-19. Vse predvidene ak-
tivnosti bodo prilagojene 
aktualnim ukrepom in pri-
poročilom NIJZ. In če ne bo 

mogoče izvesti programa, 
upam vsaj na to, da bo skozi 
praznično okrašeno mesto 
zadišalo po vročem grogu in 
sladki, kuhani čokoladi. Iz 
zvočnikov se bodo razlegle 
božično-novoletne pesmi in 
sprehajalci po mestu se 
bomo prijazno pozdravljali 
in nasmihali en drugemu. 
Ne pustite si vzeti praznič-
nega vzdušja in upanja na 
to, da bo veseli december še 
vedno vesel! Srečen in zdrav 
december vam želim!

Želimo si Prešernega decembra
Kljub temu da nam tudi letos ukrepi narekujejo širino programa in adventno ponudbo, se vsi veselimo decembrske sproščenosti in prazničnega 
Prešernega decembra.

Klemen Malovrh, direktor ZTKK
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Manca Strugar

Kodeks je v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Jošt 
pripravila Mestna občina 
Kranj, nastal pa je iz skrbi 
za ohranjanje narave in 
varovanja okolja. Število obi-
skovalcev tega kranjskega 
hriba se je v zadnjih nekaj 
letih močno povečalo, kar je 
prineslo dodatne obremeni-
tve v naravi. Ne samo ones-
naževanje okolja, težave so 
nastajale tudi zaradi nepra-
vilnega parkiranja, neustre-
znega obnašanja na pohod-
nih poteh in nekontrolirane-
ga širjenja stez. 
V Kodeksu so pravila obna-
šanja razdeljena na štiri sklo-
pe: Spoštujem naravo; Spoš-
tujem sebe, sem zgled dru-
gim; Spoštujem lastnino in 

zakone; Spoštujem druge 
obiskovalce. Zapisana so 
tudi na informativnih tablah, 
ki jih najdete ob treh najbolj 
frekventnih poteh ter na 
vrhu Jošta. Za zdaj stoji deset 
kozolcev s tablami, ki so, v 
upanju, da bodo nagovarjale 
tudi (naj)mlajše pohodnike, 
opremljene z ilustracijami 
Krančka, katerega avtor je 
Jože Trobec. Kranček poz-
dravlja obiskovalce, jih prija-
zno poziva k spoštljivemu 
odnosu do narave in ljudi. 
Nagovarja jih z dobronamer-
nimi nasveti, kot so: pozdra-
vljam druge obiskovalce Još-
ta, ne smetim, vse, kar prine-
sem s seboj v naravo, tudi 
odnesem nazaj, skrbim za 
lastno varnost in za varnost 
drugih, hodim le po označe-
nih poteh … Zdajšnjim 

desetim tablam bo v prihod-
nje dodanih še šest.
Glavni namen Kodeksa je 
vzpostaviti skrben in spošt-
ljiv odnos do Jošta, pohod-
ništva na destinaciji ter tam-
kajšnjih prebivalcev in nji-
hove lastnine. Krančkovi 
nasveti na kozolcih pa ne 
samo ozaveščajo, ampak 
tudi naredijo pot prijetnejšo 
in zanimivejšo. Jošt je prva 
pohodniška točka v Kranju s 
Krančkovimi nasveti, a se 
tudi ob ostalih priljubljenih 
pohodniških točkah posto-
poma urejajo poti tako z 
informativnimi tablami kot 
tudi z dodatnimi parkirišči 
in koši za smeti. Skrb za 
okolje je ena izmed zavez 
Mestne občine Kranj, ki je 
nosilka zlatega znaka zelene 
destinacije.

Krančkovi nasveti pohodnikom
»Ko obiskujemo naravo, ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena,« se glasi uvod  
v Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta.

Eva Pirnat

Kranj – Topla skodelica diše-
čega čaja, prasketanje kami-
na, opazovanje plesa sne-
žink po nebu ... Pri zadnjih 
dveh vam ne moremo prav 
veliko pomagati, lahko pa 
vam svetujemo, kje boste 
našli najbogatejšo ponudbo 
čajev, ki vas bodo greli v 
mrzlih decembrskih dneh. 
Legenda pravi, da je čaj nas-
tal čisto po nesreči, tako kot 
večina najboljših izumov. 
Dve tisočletji pred našim 
štetjem se je kitajski cesar 
pred vročim soncem zatekel 
v senco drevesa. Poletni vet-
rič je v skodelico vroče vode 
ponesel nekaj listov z bliž-
njega grma. Ko si je cesar 
skodelico ponesel k ustom, 
je bil popolnoma očaran nad 

vonjem in okusom nastale 
pijače. In od tu naprej je sle-
dil le še razcvet čaja, ki po 
svetu navdušuje še danes. 
Poznamo nešteto čajnih 
mešanic in številne obrede 
pitja. Poznavalci odsvetujejo 
pomivanje čajnikov s čistil-
nimi sredstvi in raje pripo-
ročajo pomivanje z vročo 
vodo. Prav tako vam svetuje-
jo, da za pripravo aromatizi-
ranih čajev ne uporabljate 
istih skodelic oziroma čajni-
kov kot za ostale. Vsako 
sekundo naj bi na svetu 
popili približno 14.000 sko-
delic čaja. 
Kranjčankam in Kranjča-
nom ni treba skrbeti, kje 
nakupiti kvalitetne čajne 
mešanice, da bodo lahko 
izpolnili svojo dnevno kvoto 
popitega čaja. V starem 

mestnem jedru, v Tavčarjevi 
ulici, boste namreč našli kar 
dve prodajalni čaja, Jasmin 
in Indijo Koromandijo. V 
Jasminu vas v masivnih in 
visokih omarah čaka ponud-
ba črnih, zelenih, belih, 
oolong, ayurveda in tulsi, 
bio, sadnih, zeliščnih, rooi-
tea, mate in tahebo čajev. 
Brez skrbi, v prodajalni vam 
bodo prijazno svetovali, 
katera mešanica bi bila naj-
bolj primerna za vaš okus! 
Pri njih lahko poleg čajev 
kupite tudi različne dodatke, 
ki bodo vašo izkušnjo pitja 
čaja ponesli na povsem drug 
nivo. Ponujajo pa tudi pes-
ter darilni program, s kate-
rim lahko obdarite vse ljubi-
telje čajev. Lučaj stran stoji 
čajna hiša Indija Koroman-
dija. Kot nam že ime razkri-
va, je prodajalna povezana z 
Indijo. Vodi jo namreč nas-
mejani in zgovorni Mehtab, 
ki je Kranj izbral za svoj 
dom in družinsko podjetje 
iz Indije razširil v Slovenijo 
in Evropo. Podjetje proizva-
ja več kot tristo različnih 
okusov črnih, zelenih, belih, 
zeliščnih in sadnih čajev, ki 
jih najdete tudi na policah 
Indije Koromandije. V nji-
hovi ponudbi boste našli 
tudi slovenski med različnih 
okusov, ki ga zapakirajo v 
lično embalažo. 
Ljubitelji čajev v Kranju 
nikakor ne bodo ostali praz-
nih rok! 

Priporočamo

Prodajalni čaja Jasmin 
in Indija Koromandija
Kranjčanom vam ni treba skrbeti, kje kupiti kvalitetne čajne mešanice. V 
starem mestnem jedru, v Tavčarjevi ulici, boste našli kar dve prodajalni čaja.

Eva Pirnat

Upamo, da nam vreme 
letos nakloni beli decem-
ber, saj si je težko predstav-
ljati bolj zimski zvok od 
škripanja sveže zapadlega 
snega pod nogami. Zasne-
žena ali ne, krožna pot oko-
li posestva Brdo je odlična 
za sprehod ali tek v idilič-
nem ambientu narave, ki 
objema posestvo.
Slabih deset kilometrov dol-
ga makadamska pot, ki je 
zaprta za promet, omogoča 
varno in brezskrbno rekrea-
cijo na prostem. Celotno 
pot vas bo spremljal čudovit 
razgled na Karavanke in 
Kamniško-Savinjske Alpe, 

z malo sreče boste lahko 
občudovati tudi mogočne 
jelene ali srnjad, ki se pase-
jo znotraj posestva. 
Glede dostopnosti vas naj 
ne skrbi, saj ogromen par-
kirni prostor omogoča lahek 
dostop do proge. Med tekači 
in pohodniki je zelo dobro-
došel urejen prostor z orod-
ji za ogrevanje pred rekrea-
cijo ali zaključne vaje po 
vadbi. V bližini se nahaja 
tudi na novo vzpostavljena 
kolesarska povezava Kokri-
ca–Brdo–Predoslje, ob kate-
ri stoji drevored kranjske 
voščenke. Kolesarsko pove-
zavo ali pot okoli posestva 
lahko prekolesarite z e-kole-
som iz prve samooskrbne 

električne kolesarnice, ki se 
napaja s pomočjo sončnih 
panelov. Kolesarnica se 
nahaja na posestvu Brdo, 
uporaba je za goste posestva 
brezplačna. 
Ker se po fizični aktivnosti 
vedno prileže okrepčilo, se 
ob nedeljah med 11. in 13. 
uro ustavite še v Elegans 
hotelu Brdo, kjer vam bodo 
postregli z okusnim brun-
chem (obrok, ki združuje 
zajtrk in kosilo) iz lokalnih 
sestavin. Svetujemo vam, da 
pokukate tudi v park, ki bo v 
decembrskem času zasijal v 
praznični podobi. Na uho 
nam je prišlo, da se obisko-
valcem parka obeta tudi pes-
tra gostinska ponudba. 

Nasvet za izlet 

Zimska idila na poti 
okoli posestva Brdo
Zasnežena ali ne, krožna pot okoli Brda je odlična za sprehod ali tek  
v idiličnem ambientu narave.
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Razpis za pridobitev razstavnega 
termina v Galeriji Kranjske hiše
Galerijski svet Galerije Kranjske hiše objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Kranjske hiše 
v Kranju za leto 2022.

K sodelovanju vabimo likovnike, fotografe in avtorje celovitih 
likovnih ali dokumentarnih projektov. Pisna prošnja oz. vloga  
naj vsebuje naslednje podatke:
 naslov stalnega prebivališča,
  kratko osebno predstavitev, vključno z obliko že končane 

izobrazbe na področju, s katero bo na razstavi predstavljen, 
  opis del oz. koncepta razstave s predstavitvijo reprezenta-

tivnih del (fotografije, internetna stran s prikazom del),
  reference oz. strokovne kritike že realiziranih razstav, 
 želeni termin razstave, 
 naslov, na katerega je treba sporočiti izid natečaja.

Vloge naj do 27. 12. 2021 naslovijo na naslov:
Zavod za turizem in kulturo Kranj (za galerijski svet), 
Glavni trg 2, 4000 Kranj.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 20. 1. 2022.

Sreda, 1. december
17.00 Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj 

17.00 Predavanje: Vse o Švici, Švicarska šola

19.30  Božične švicarske pravljice – po Skypu, Spletni dogodek – 
Švicarska šola

Četrtek, 2. december
16.00  Otroška igralnica »SKALCA« v Družinskem centru Oaza, 

Vodopivčeva ulica 2

17.00 Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj

18.00  Koncert: 15. podoknica pred Prešernovo hišo v Kranju, Pre-
šernova hiša 

Mešani pevski zbor Petra Liparja pri DU Kranj z dirigentom Andrejem 
Zupanom prireja že 15. podoknico pred Prešernovo hišo v Kranju.

Petek, 3. december
10.30 Peka Miklavževih piškotov, Stolp Pungert

17.00 Pravljica o sv. Nikolaju: Jadranka Završnik, Stolp Pungert

17.00 Prižig lučk in koncert Bassless, Glavni trg

17.00 Zabavna urica z Modrim psom, Mestna knjižnica Kranj

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

17.30 Delavnica: Miklavževa packalnica, Fit vizija Stražišče

18.00 Miklavževa noč v stolpu, Stolp Pungert

20.00  Koncert: Dvocikel: Trio A Cuerdas – Marta Kolega/Petra 
Onderufova/Mitja Obed, Stolp Škrlovec. Trio A Cuerdas je 
glasbeno-plesni projekt, ki flamenko združuje s tradicijo Bal-
kanskega in Iberskega polotoka. Svojo melodičnost črpa iz 
strun Petre Onderufove, džezovke violinistke slovaškega 
rodu. Melanholičen glas Marte Kolega flamenko predstavi s 
slovanskim melosom, močno prisotna ritmika in čustvena 
nota pa se zlijeta v plesu Mitje Obeda, ki glasbo dopolnjuje s 
svojo pripovednostjo in virtuoznostjo flamenko udarcev.

20.00 Začetni tečaj salse, Champ center športa

Sobota, 4. december
10.00  Prestava: Gremo na vlak, Gledališče Unikat, Prešernovo 

gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

21.00 Koncert: Zmelkoow, Trainstation SubArt

Nedelja, 5. december
17.00  Prihod Miklavža, Glavni trg (dogodek bo v primeru slabe 

epidemiološke slike odpovedan)

Ponedeljek, 6. december
20.00 Šport: Vodena vadba, Champ center športa

Torek, 7. december
16.00  Otroška igralnica »SKALCA« v Družinskem centru Oaza, 

Vodopivčeva ulica 2

Sreda, 8. december
17.00 Waldorska božična delavnica, Stolp Pungert

18.00 Večer z Zimsko vilo, Stolp Pungert

Napovednik dogodkov
Od 1. do 31. decembra

Četrtek, 9. december
18.00 Odprtje razstave Planet strip, OKC Krice Krace

Petek, 10. december
17.00 Stražiška tržnica, Baragov trg

17.30  Predstava: Zima je prima, Kaličopkovo gledališče, OKC Kri-
ce Krace. Mojca povabi publiko v deželo Baja Baja, kjer je 
doma Kaličopko. Odpotujejo z vlakom, ki mu je potrebno 
pomagati čuhapuhati, vrteti kolesa in piskati. Kaličopka 
presenetijo in razvedrijo z njegovo najljubšo pesmico Ole 
Majole, saj žalostno pove, da je pospravil svojo hišico, 
zime in praznikov pa še ni nikjer. Vsi pomagajo Kaličopku 
pri zabavni telovadbi Tralaj laj lero, se skoncentrirajo na 
čaranje snega in uspejo priklicati sneženi oblak, ki končno 
spusti snežinke v deželo Baja Baja. Postavijo sneženega 
moža in okrasijo Kaličopkovo hišico z lučkami. Zima je pa 
res prima, saj prinaša snežene radosti in lepe praznike.

17.30 Delavnica: Decembrska packalnica, Fit vizija Stražišče

20.00 Koncert: Soen (SWE) + support, Trainstation SubArt

20.00 Začetni tečaj salse, Champ center športa

Sobota, 11. december
10.00 Predstava: Mehurčki, Cona 8, Prešernovo gledališče

10.30 Priprava ptičjih okraskov za na smrečico

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Pravljice o miškah: Maša Jazbec, Stolp Pungert

19.00 Koncert Maja Založnik, Glavni trg

Nedelja, 12. december 
18.00 Lučka, Stolp Pungert

Ponedeljek, 13. december
20.00  V o d e n a  v a d b a ,  C h a m p  c e n t e r  š p o r t a 

Vodeno vadbo bosta izvajali študentki kinezologije Jerca 
Kavčič ali Eva Prevodnik. 

Sreda, 15. december
18.00 Večer z Zimsko vilo, Stolp Pungert

Petek, 17. december
16.00 Kultura: Pikino popoldne, Stolp Škrlovec

16.00  Mavška tržnica z bogato ponudbo vina, Zadružni dom 
Mavčiče

17.30 Predstava: Hrestač, Sand Tale, OKC Krice Krace

17.30 Kako je medved odkril Božič?, Stolp Pungert

19.00 Koncert Moon time quartet, Glavni trg

20.00  Začetni tečaj salse, Champ center športa 
Ples bosta učila Kaja in Aljaž – oba redno plešeta salso že 
nekaj let in imata izkušnje z učenjem plesa.

22.00  Koncert: Chagadelia presents: Val Vashar, Trainstation Su-
bArt 

Sobota, 18. december 
10.00  Predstava: Egon in dedek Mraz, lutkovno gledališče Tri, 

Prešernovo gledališče

10.30 Premiera lutkovne predstave Objem žirafe, Stolp Pungert

10.30 Izdelajmo jaslice, Stolp Pungert

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Nekaj prazničnih: Urška Košir, Stolp Pungert

19.00 Koncert Sem slišal peti, Glavni trg

Nedelja, 19. december
16.00  Delavnica: Božična packalnica, Fit vizija Stražišče

Otroci bodo zamesili testo za dišeče piškote in jih okrasili s čokolado, 
marmelado, oreščki, kokosom, pisanimi mrvicami, bleščečimi perli-
cami in še in še. Svoje izdelke bodo mladi slaščičarji odnesli domov.

Ponedeljek, 20. december 
20.00 Vodena vadba, Champ center športa

Sreda, 22. december
17.00 Waldorska božična delavnica, Stolp Pungert

18.00 Večer z Zimsko vilo, Stolp Pungert

Petek, 24. december
Razstava: Kar je, kar je blo in kar bo, Vrt gradu Khislstein 
Instalacija, ki bo na ogled na vrtu pred gradom Khieselstein, je likovna 
instalacija poslikanih vetrnic, s katerimi se avtorica ukvarja predvsem 
z vprašanjem trenutka, časa, ki je bil in ki bo. Avtorica se že vrsto let 
posveča svetlobnim instalacijam, v zadnjem času pa se ukvarja z in-
stalacijami z vetrnicami, ki jih postavlja v različne javne prostore.

Sobota, 25. december
17.00 Sveta noč: Urška Košir, Stolp Pungert

19.00 Županov božično-novoletni koncert California, Glavni trg

Nedelja, 26. december
16.00  Pohod na slap Šum, Zgornja Besnica 
Tradicionalni pohod na slap Šum! Da vas ne bo zeblo, bodo organi-
zatorji zakurili ogenj, poskrbeli bodo tudi za okrepčilo po vrnitvi na 
vrh slapu. Za še lepši ambient, kot ga lahko pričara narava sama, bo 
poskrbela tudi okrasitev poti do dna.

Ponedeljek, 27. december 
20.00 Vodena vadba, Champ center Športa

19.00 Koncert BQL in Tilen Lotrič, Glavni trg

Torek, 28. december 
19.00 Koncert Veseli svatje, Glavni trg

Sreda, 29. december 
18.00 Večer z Zimsko vilo, Stolp Pungert

18.00 Noč v Stolpu z Dedkom Mrazom, Stolp Pungert

19.00 Koncert Petar Grašo, Glavni trg

Četrtek, 30. december 
19.00 Pop Design, Glavni trg

Petek, 31. december 
19.00 Koncert Marko Vozelj&Mojstri, Glavni trg

Božično-novoletna tržnica
Od petka do sobote, od 3. 12. do 30. 12. (izjema nedelja 5., 12., 19., in 
petek, 24. 12.), od 16. do 20. ure

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg 

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

vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre
Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Zaradi epidemiološke slike in ukrepov NIJZ so možne odpovedi progra-
ma. Prosimo, da za vse dogodke predhodno preverite pri organizatorju. 

Manca Strugar

Kranj – Botra oz. boter dre-
vesu lahko postane vsak, ki 
se s podpisom pogodbe za-
veže k sofinanciranju vzdr-
ževanja drevesa za obdobje 
enega leta. Namen te akcije 
je s pomočjo lokalnega pre-
bivalstva dodatno zeleniti 
območja občine in sodelujo-
če aktivno vključiti v skrb za 
okolje. Cilj je vsaj 42 posvo-
jenih dreves, vijoličnih jelš, 
ki jih bodo še do konca leta 
zasadili na območju Ceste 
Rudija Šeliga. 
Posvojeno drevo bo na željo 
botra nosilo tudi označbo z 
imenom. 
Vijolična jelša je srednje vi-
soko listopadno drevo, ki 

zraste v višino do petnajst 
metrov. Svoje ime nosi po 
jesenski barvi listov. Čez ka-
kšnih deset let se boste ob 
Cesti Rudija Šeliga lahko 
sprehajali v prijetni senci, 
okolje bo očem prijazno, k 
zabavnosti sprehoda pa bo 
pripomoglo tudi ugibanje o 
botrih in botrah. 
Po besedah župana Matjaža 
Rakovca je vzpostavljanje 
zelenih površin ena izmed 
aktivnosti, ki jo Mestna ob-
čina Kranj izvaja v prizade-
vanju za zdravo okolje in 
čist zrak. Hkrati pa tudi an-
keta, ki jo je v novembru iz-
vedla Mestna občina Kranj, 
kaže, da so zelene površine 
ena izmed prioritet lokalne-
ga prebivalstva.

Boste tudi vi posvojili drevo
V Kranju bo do 30. novembra potekala akcija KR posvoji drevo, v kateri Mestna občina Kranj vabi k 
sodelovanju lokalno prebivalstvo.

Botra oz. boter drevesu lahko postane vsak, ki se zaveže k 
sofinanciranju vzdrževanja drevesa eno leto. Fotografija je 
simbolična.
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Vrtni stroji ŽIBERT Zanesljivo do cilja.

Tehnični program Baterijski program

Britof 173, 4000 Kranj      www.vrtni-stroji.si      info@vrtni-stroji.si      (04) 23 43 100

Igor Kavčič

Kranj – Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj se pod 
vodstvom dirigenta Tomaža 
Kukoviča že od septembra 
pridno pripravlja na tradici-
onalni božično-novoletni 
koncert z naslovom Noč 
pred Božičem. Ko smo že 
pri nočeh, še tri nedelje gre-
mo spat, četrto nedeljo, 17. 
decembra, pa nas bodo 
kranjski orkestraši v božični 
teden pospremili z najlepši-
mi skladbami, napisanimi 
prav za ta čas, kot so White 
christmas, I'll be home for 
christmas, The most won-
derful time is christmas, 
Jingle bells, Grown up chri-

stmas list, Rudolf, Night 
before christmas … Orkes-
traši pravijo, da so kljub 
ohranjanju varnostne raz-
dalje na vajah povezani v 

glasbi, ki jo ustvarjajo, in 
upajo (pravzaprav so o tem 
prepričani), da bomo to 
začutili tudi poslušalci na 
koncertu.

Na božični koncert

V Pihalnem orkestru Mestne občine Kranj se pridno 
pripravljajo na božično-novoletni koncert. /Foto: PO MOK

Igor Kavčič

Kranj – V aleji literatov v 
Parku La Ciotat sta doprsna 
kipa Franceta Prešerna in 
ruskega pesnika Mihaila 
Jurjeviča Lermontova v dru-
žbo dobila še enega literata 
sodobnika, največjega ukra-
jinskega pesnika Tarasa 
Ševčenka (1814–1861). 
Ševčenko, ki je bil tudi pisa-
telj, umetnik, etnograf, fol-
klorist in politik, je simbol 
ukrajinske kulture. Njegovo 
ustvarjanje pomeni temelj 
sodobne ukrajinske književ-
nosti. Po svetu je več kot 
tisoč spomenikov, muzejev, 
šol, gledališč, ki nosijo ime 
tega velikega literata, zdaj pa 
se mu pridružuje tudi dopr-
sni kip v Kranju. Spomenik 
je izdelan v Ukrajini, avtor 
doprsnega kipa je Sejfadin 
Gurbanov.
Mestna občina tako nadalju-
je postavljanje doprsnih 
kipov Prešernovih literarnih 

sodobnikov in s tem krepi 
mednarodno povezovanje z 
mesti in državami po svetu. 
Občina, ki pri postavljanju 
kipov literatom sodeluje z 
veleposlaništvi posameznih 
držav v Sloveniji, se s tem 
poklanja velikim mojstrom 
besede v svetovnem merilu. 
Župan Matjaž Rakovec je 
tako 8. novembra, dan pred 
ukrajinskim praznikom lite-
rature in jezika, z veleposla-
nikom Ukrajine v Republiki 
Sloveniji Mihajlom Brodovi-
čem in častnim konzulom 
Sandijem Brezovnikom v 
parku odkril doprsni kip 
Tarasa Ševčenka.  
"Kar je France Prešeren za 
nas, Slovence, to je Ševčen-
ko za Ukrajince. Veliko nje-
govih pesmi je po vsebini 
podobnih Prešernovi poezi-
ji," je ob odprtju dejal župan 
Rakovec in se v imenu obči-
ne zahvalil ukrajinskemu 
veleposlaništvu za idejo o 
Prešernovih sodobnikih in 

donacijo spomenika. Da je 
Taras Ševčenko našel svoje 
častno mesto v parku med 
izjemnimi osebnostmi raz-
ličnih narodov, razveseljuje 
tudi ukrajinskega veleposla-
nika Mihajla Brodoviča, ki je 
v slovenskem jeziku pove-
dal: "Njegova navzočnost 
simbolno poudarja dejstvo 
integracije Ukrajine v enot-
no družino evropskih naro-
dov." Ob tem je kranjskemu 
županu izročil priznanje v 
znak zahvale za dragocen 
prispevek k razvoju bilate-
ralnega sodelovanja in kre-
pitev kulturnih vezi med 
Ukrajino in Slovenijo. Vele-
poslanik in častni konzul sta 
se vpisala v častno knjigo 
gostov, kranjski župan pa je 
v znak povezovanja ukrajin-
skemu veleposlaniku predal 
listino Pot Prešernovih 
sodobnikov – v spomin na 
sodelovanje pri projektu, ki 
se bo nadaljeval tudi v pri-
hodnjem letu.

K Prešernu še Ševčenko
V Parku La Ciotat se je kipoma Prešerna in Lermontova pridružil še njun 
sodobnik, ukrajinski pesnik Taras Ševčenko.

Ob odkritju kipa Tarasu Ševčenku: ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič in župan 
Matjaž Rakovec / Foto: Luka Kotnik (Mediaspeed)

Igor Kavčič

Kranj –V Galeriji Mestne hiše 
je te dni na ogled kar 142 
fotografij, ki so bile sprejete 
na 24. bienalno razstavo 
Pokrajina 2021. Najbrž gre 
za eno najstarejših tradicio-
nalnih fotografskih razstav v 
Sloveniji, saj jo v domačem 

Fotografskem društvu Janez 
Puhar vsako drugo leto prip-
ravljajo že od leta 1973.
Tema pokrajine je med foto-
grafi v kranjskem društvu 
tudi sicer že tradicionalna, a 
kljub temu vsakič znova pri-
naša neverjetno raznolikost 
fotografij. Kot je povedala 
predsednica društva Valerija 
Jenko, je dejstvo, da se pokra-
jina nenehno spreminja, saj 
že vsak izmed letnih časov 
preseneča s svojo neponovlji-
vostjo. "Vsak trenutek je dru-
gačen in prav ujeti te trenutke 
je tista čarobnost, ki nas foto-
grafe neustavljivo privablja." 
Na razpis se je letos odzvalo 
49 avtorjev, žirija v sestavi 
umetnostni zgodovinar ddr. 

Damir Globočnik in prizna-
na fotografa Andreja Peklaj 
ter Franc Ferjan pa je ocen-
jevala kar 378 fotografij v 
dveh kategorijah, pokrajino 
v črno-beli in barvni tehniki. 
Žirija je najboljšim nameni-
la medalje Fotografske zve-
ze Slovenije, pod katere pat-
ronatom potekata natečaj in 

razstava, in medalje ter 
pohvale Fotografskega druš-
tva Janez Puhar Kranj. Zara-
di aktualnih ukrepov ob 
pandemiji je podelitev 
nagrad v živo odpadla, so pa 
ob tem, da si je fotografije 
moč ogledati v galeriji, v 
društvu za svojo spletno 
strani pripravili tudi virtual-
ni ogled razstave. 

Odličja najboljšim
Za najboljšo fotografijo slo-
venske krajine je bila progla-
šena črno-bela fotografija 
Samotno drevo Vincenca 
Nemaniča, najboljši avtor 
salona pa je Aleš Komovec z 
največ sprejetimi fotografi-

jami v obeh kategorijah. 
Nemanič je v kategoriji 
črno-beloh fotografij prejel 
še srebrno medaljo, zlato 
medaljo FZS je prejel Aleš 
Klabus, bronasto pa Andreja 
Ravnak. Medalje Janez 
Puhar so prejeli: zlato 
Damir Gizdavčić, srebrno 
Milan Malovrh in bronasto 

Marina Pavlin. Pohvale so 
dobili Aleš Komovec, Tanja 
Gorjan, Simon Krejan, 
Robert Strahinjić in Dare 
Jazbinšek. Med barvnimi 
fotografijami so medalje 
FZS od zlate do bronaste 
prejeli Milan Malovrh, 
Biserka Komac in Aleš 
Komovec, medalje Janez 
Puhar od zlate do bronaste 
pa Lado Kraljič, Nevenka 
Papič in Marina Pavlin. 
Pohvale so šle Emilu Bož-
narju, Janezu Kramarju, 
Andreji Ravnak, Simonu 
Krejanu in Rafaelu Podob-
niku. Jože Cimperman in 
Damir Gizdavčić sta postala 
tudi častna člana FD Janez 
Puhar.

Enkratnosti pokrajine
V Galeriji Mestne hiše je na ogled 24. bienalna razstava Pokrajina 2021, ki 
so jo pripravili prizadevni člani Fotografskega društva Janez Puhar. 
Raznolikim fotografijam gre pripisati skupno lastnost – njihovo 
neponovljivost.

Nagrajenci domačega društva Jože Cimperman, Damir Gizdavčić, Lado Kraljič, Vincenc 
Nemanič, Emil Božnar in Simon Krejan ob predsednici KD Janez Puhar Valeriji Jenko 
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Že tretje šolsko leto so razmere za 
učence, dijake, učitelje in starše 
zahtevne. Nekateri otroci in mla
dostniki so v veliki stiski. Na GFP 
smo se odločili, da dijakom poma
gamo po svojih najboljših močeh. 
Kadar dijak ni bil popolnoma 
zdrav ali če je prišlo v razredu do 
okužbe ali tveganega stika z oku
ženo osebo, smo izvajali hibridni 
oz. kombinirani pouk. Nekateri di
jaki so lahko imeli pouk v šoli, 
ostalim smo omogočili, da istoča
sno sodelujejo pri pouku po vide
okonferenci. Čeprav je kombinira
ni pouk tako za dijaka kot učitelja 
zelo zahteven, se vsi zelo potrudi
mo, da ohranimo kar se da visoko 
kvaliteto dela.
Na GFP dijake športnike na daljavo 
poučujemo že od leta 2005, zato 
smo se z zahtevnimi zdravstvenimi 
razmerami zadnjih let nekoliko laž
je spopadli. V športnih oddelkih je 
pouk vedno hibriden, tako da dija
ki športniki lahko tudi ko so na tek
movanjih ali treningih, kolikor je to 
mogoče, spremljajo pouk. Pri tak
šnem pouku radi sodelujejo visoko 
motivirani dijaki, kar perspektivni 
in vrhunski športniki so. S primer
nim načrtovanjem dela prek oseb
nega izobraževalnega načrta ob 
podpori koordinatorjev in profe

sorjev uspešno usklajujejo šolske 
in športne obveznosti. 
Veseli smo, da smo po dolgoletnih 
prizadevanjih v letošnjem šol
skem letu dijake lahko vpisali v 
nov program – športni oddelek 
splošne gimnazije. Do sedaj smo 
imeli že več kot desetletje športni 
oddelek, vendar samo v ekonom
ski gimnaziji. Tudi v šolskem letu 
2022/23 bomo vpisali devetošolce 
tako v dva športna oddelka kot 
tudi v ostale programe, ki jih izva
jamo na naši gimnaziji. Tako bomo 
vpisali dva oddelka gimnazije, 
dva oddelka ekonomske gimna-
zije, en športni oddelek gimna-
zije in en športni oddelek eko-
nomske gimnazije. Skupaj torej v 

šest oddelkov in štiri programe, ki 
se vsi zaključijo s splošno maturo.
Pozorni nismo le do svojih dijakov, 
ampak tudi bodočih. Devetošolci 
potrebujejo informacije, da se 
bodo lažje odločili, na kateri srednji 
šoli nadaljevati šolanje. Prizadeva
mo si, da bodo učenci devetih ra
zredov dobili potrebne informacije 
o naši gimnaziji tudi na daljavo. V 
novembru smo začeli mesečne vir
tualne dneve odprtih vrat. Nekate
re osnovne šole so že organizirale 
virtualne dogodke karierne orien
tacije in tudi na njih devetošolcem 
z veseljem predstavimo svoje pro
grame in delo.
Posneli smo različne predstavitve
ne filme. Ponosni smo, da so nam 

našo gimnazijo pomagali predsta
viti tudi naši nekdanji in sedanji 
uspešni dijaki: skakalec Domen 
Prevc, Alex Cisar, dvakratni mla
dinski svetovni prvak v biatlonu in 
zlati maturant, Vladimir Balukčić, 
podjetnik in ustanovitelja eAsi
stenta, Vesna Fabjan, tekačica na 
smučeh in dobitnica olimpijske 
medalje, Katja Bidovec, odlična 
fotografinja, prejemnica mnogih 
fotografskih nagrad, Tomaž Valja-
vec, poslovnež, zaposlen na 
Microsoftu, vodja mednarodne 
ekipe strokovnjakov, ki se ukvarja 
s cloud computingom in dela pro
jekte na področju 28 držav Sred
nje Evrope, Neža Colja, odlična 
plesalka, ki je razpeta med trenin
gi v Sloveniji in Italiji, od koder je 
njen soplesalec, Jernej Mišič, har
fist, ki usklajuje obveznosti na naši 

gimnaziji z akademskim študijem 
v Italiji, Jorg Zupan kulinarični 
mojster, dobitnik Michelinovih 
zvezdic …
Nekaj šol bomo tudi obiskali ob 
upoštevanju zdravstvenih pripo
ročil in predstavili svoje programe 
in delo ali pa bodo devetošolci po 
pouku obiskali našo šolo. Poleg 
februarskega uradnega informa
tivnega dne bodo učenci devetih 
razredov postali tudi naši »ZOOM 
dijaki« in omogočili jim bomo tudi 
individualne razgovore.
Devetošolci, spremljajte nas na 
spletni strani šole https://www.
gfp.si/ pod zavihkom Vpis in Aktu
alno na Facebooku in Instagramu, 
kje boste dobili vse potrebne in
formacije o naši gimnaziji, ki vam 
bodo v pomoč, kje nadaljevati 
sred nješolsko izobraževanje.

HIBRIDNI POUK NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
Na GFP dijakom zaradi zdravstvenih razmer že od preteklega šolskega leta omogočamo kombinirani oziroma t. i. hibridni pouk. V športnih 
oddelkih je pouk vedno hibriden. Pozorni nismo le do svojih dijakov, ampak tudi bodočih. Zavedamo se, da devetošolci potrebujejo 
informacije, da se bodo lažje odločili, na kateri srednji šoli nadaljevati šolanje. 

Igor Kavčič

Kranj – Prostor pod lipo na 
dvorišču pred Osnovno šolo 
Matije Čopa je eno osre-
dnjih srečališč v krajevni 
skupnosti Bratov Smuk. Če 
ga v prvi polovici dneva za 
živahnega delajo osnovno-
šolci, se v popoldanskem in 
večernem času tam družijo 
mladina in odrasli prebival-
ci soseske. Pravo mesto za 
knjigobežnico, je pomislila 
Neli Rihar, ki v tem delu 
mesta živi že 22 let, "Knjigo-
bežnice sem videla na raz-
ličnih lokacijah v Kranju in 
jih sčasoma tudi začela upo-
rabljati. Zdi se mi lepo, da 
knjigo po tem, ko jo prebe-
reš, ponudiš naprej nasle-
dnjim bralcem, sam pa si 
izbereš drugo. V knjigobe-
žnici to lahko storiš tudi sre-
di noči," pravi. Idejo postavi-
tve knjigobežnice v soseski 
je predstavila Manji Zorko, 
predsednici sveta KS Bratov 
Smuk, in akcija je stekla. 
Najbližja je krajanom že na 

voljo pri avtobusni postaji 
blizu prostorov krajevne 
skupnosti, za novo pa je Ri-
harjeva predlagala prostor 
pod lipo. "Tu je center sose-
ske, šola in veliko mladih, 
morda tudi bodočih bral-
cev."
Povezali so se z Društvom 
bibliotekarjev Gorenjske, 
kjer jim je pri realizaciji po-
bude pomagala Helena 
Krampl Mikač. Hiško za 
knjige pa je izdelal Zdravko 
Cankar iz Naklega in v okto-
bru je ta stala na stojalu pod 
lipo. "Ni minilo niti 24 ur, 
pa je bila že prvič vandalizi-
rana. Bili smo negativno 
presenečeni, popravili smo 
jo, pa so jo ponovno poško-
dovali," se spominja Manja 
Zorko in poudarja: "Ampak 
mi se ne bomo dali. Tu, pod 
lipo pred osnovno šolo, je 
prostor učenja, združevanja, 
knjige in kulture, ne pa van-
dalizma ali drugih tovrstnih 
početij. Tudi zato smo knji-
gobežnico postavili prav 
sem." Pred časom so že ob-

novili klopce, v sodelovanju 
s Cveltičarstvom Aleš so 
uredili cvetje v koritih in 
prostor naredili prijaznejši. 
"To je dnevna soba soseske 
in želimo, da je prostor ra-
zumevanja, spoštovanja in 
družabnih srečanj," je ob 
uradnem odprtju knjigobe-
žnice v začetku novembra še 
dejala Zorkova.
Dogodek so pod mentor-
stvom učiteljice slovenščine 
Vanje Ropret s krajšim pro-
gramom oplemenitile učen-
ci OŠ Matije Čopa. Mladi so 
k dogodku med drugim za-
pisali: "Danes smo se zbrali, 
da bi pred našo šolo pozdra-
vili knjigobežnico – ptičjo 
hišico, ki ni namenjena 
zimskemu krmljenju ptic, 
ampak nam – osnovnošol-
cem, učiteljem in sokraja-
nom – knjigoljubom, da si 
bomo v knjižni hišici mimo-
grede izmenjali dobre zgod-
be." Učenki in učenca sed-
mih razredov Inti Brajnik, 
Julija Rakar, Vid Kejžar in 
David Robida so recitirali 

pesmi, program pa je ob re-
citaciji vodila devetošolka 
Laura Robida.
Dogodka se je udeležil tudi 
ravnatelj šole Matija Horvat. 
"Prostor pod lipo je kot na-

lašč za druženje, dopoldan 
šolarjev, popoldan občanov. 
Menim, da je še kako prime-
ren prostor tudi za knjige in 
njihovo izmenjavo," je pre-
pričan ravnatelj, ki upa, da 

bodo po njih posegali in si 
jih izmenjavali tudi šolarji, 
saj so mladi, ki več berejo, 
tudi v nadaljnjem šolanju in 
kasneje v življenju uspe-
šnejši."

S knjigobežnico na poti h knjigi
Pod lipo pred OŠ Matije Čopa v KS Bratov Smuk na Planini so na pot branja pospremili novo knjigobežnico. "Tu je center soseske, šola in veliko mladih, 
morda tudi bodočih bralcev," razmišlja pobudnica knjižne izmenejvalnice Neli Rihar.

Na pot so pospremili novo knjigobežnico pred Osnovno šolo Matije Čopa. / Foto: Igor Kavčič
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Emisije CO2: 156−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,9−5,2  l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0405−0,0211 g/km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Oprema je na voljo opcijsko.

Kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti z velikimi 
aduti? Novi Polo vas bo navdušil s sodobnim dizajnom in inteligentno 
tehnologijo, kot so digitalni cockpit, asistenčni sistem Travel Assist* 
in matrični led žarometi IQ.LIGHT*.

Novi Polo

Najnovejša tehnologija,
sodoben modni trend

VW_Oglas_Dealer_Polo2021_137x198.indd   1 16/09/2021   10:46

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si
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POSLOVNI PROSTORI – ODDAMO
V stavbi Podjetniškega centra Kranj, C. Staneta Žagarja 37 
v Kranju oddamo poslovne prostore v izmeri 20 m2 ali 40 m2 
ali 60 m2. Možnost najema parkirnega prostora v garaži.
Več informacij na 04 2818 310 ali info@oozkranj.com.
 

Kartica MOZAIK PODJETNIH

ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE 
ZBORNICE!
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podje-
tnikov, ki s kartico obrtno-podjetniškega zborničnega sistema 
pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala 
in storitev izbranih dobaviteljev, institucij, partnerjev ...
Kot člani zbornice brezplačno prejmete kartico MOZAIK 
PODJETNIH, s katero vam nudimo izjemne popuste na izbra-
ne izdelke in storitve, različna zavarovanja, telekomunikacij-
ske in bančne storitve, pisarniški material, oddih v naših 
toplicah in smučiščih, belo tehniko in še in še.
Dobro je biti član zbornice.

Maja Bertoncelj

Kranj – Ta konec tedna sezo-
no svetovnega pokala zače-
njajo biatlonci. Prva postaja 
je Östersund na Švedskem. 
Jutri bosta najdaljši posami-
čni preizkušnji na 15 oziro-
ma 20 kilometrov, v nedeljo 
pa še sprinta. 
Na prvo prizorišče sta v 
torek odpotovali tudi Polona 
in Živa Klemenčič. Članici 
TSK Triglav Kranj, ki priha-
jata iz Nemilj, pravita, da sta 

dobro pripravljeni. Polona je 
to potrdila že konec avgusta 
na svetovnem prvenstvu v 
letnem biatlonu, na katerem 
je osvojila bronasto medaljo. 
"Poletno svetovno prvenstvo 
mi je res dobro uspelo. Meda-
lja tam ni bila pričakovana, je 
pa dobra popotnica za zimo. 
Priprave so potekale res dob-
ro, le v zadnjem obdobju sem 
morala zaradi slabšega poču-
tja malce počivati, a sem že 
nazaj v polni pripravljenosti. 
V sezoni si želim uvrstitve na 

olimpijske igre in izboljšati 
lanske rezultate," je Polona 
Klemenčič, članica ženske 
A-reprezentance, povedala 
pred odhodom v Skandinavi-
jo. Edina iz naše ženske mla-
dinske vrste bo tam Živa Kle-
menčič. "Pred letošnjo sezo-

no sem zelo optimistična, saj 
sem v sam trening vložila 
dosti več časa in energije. 
Zato imam višja pričakovan-
ja, kot sem jih imela lani. 
Samozavest črpam tudi iz 
streljanja, ki mi gre v zad-
njem obdobju precej dobro 

in se že veselim novih 
tekem," pravi.
V Östersund pa ni potoval 
Alex Cisar. Je član sedem-
članske moške A-reprezen-
tance, na prvo postajo pa jih 
je odšlo šest. Sezono bo tako 
začel na tekmah pokala IBU. 
"Pripravljalno obdobje je 
bilo zelo podobno vsem pre-
teklim. Treningom sem 
dodal le neke malenkostne 
inovacije, ko sva po dogovo-
ru z Janezom (Maričem, 
glavnim trenerjem, op. p.) v 

trening vključevala tudi moje 
osebne ideje in zamisli. Kako 
se bo to obneslo, bomo pa 
videli med sezono. V letošnji 
sezoni si še vedno želim 
nabirati izkušnje, ki jih bom 
potem lahko unovčeval v pri-
hodnjih letih," je dejal biatlo-
nec iz Britofa, prav tako član 
TSK Triglav Kranj.
Vrhunec sezone bodo olim-
pijske igre v Pekingu, tekme 
svetovnega pokala na Pok-
ljuki pa v letošnji sezoni ni v 
koledarju.

Medalja dobra popotnica za zimo
Začetek sezone svetovnega pokala v biatlonu, ki bo ta konec tedna na Švedskem, optimistično pričakujeta tudi Polona in Živa Klemenčič, medtem ko bo 
Alex Cisar novo sezono začel na tekmah pokala IBU.

Polona Klemenčič / Foto: Gorazd Kavčič Živa Klemenčič / Foto: Gorazd KavčičAlex Cisar / Foto: Gorazd Kavčič

Polona Klemenčič: »Medalja na poletnem 
svetovnem prvenstvu ni bila pričakovana, je pa 
dobra popotnica za zimo. Priprave so potekale 
dobro.«
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V skupini C in D s predznanjem plavanja
Poleg najmlajših vpisujemo tudi v starejši skupini, kjer se otroci že sreču-
jejo s specialnimi vaterpolskimi tehnikami, prav tako pa se udeležujejo 
tudi tekmovanj. Za vpis v omenjeni skupini je predpogoj predznanje 
plavanja, saj vadba poteka izključno v olimpijskem bazenu.
Poleg tega, da se bo vaš otrok naučil plavati, pa ima voda tudi ogromno 
pozitivnih učinkov na njegov razvoj. Več o teh učinkih pa si lahko prebe-
rete tudi v spodnjih točkah, kjer je vse podrobneje pojasnjeno. 

ZAKAJ IZBRATI VATERPOLO

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

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

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

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

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

Vilma Stanovnik

Kranj – Na začetku prejšnje-
ga meseca se je nova tekmo-
valna sezona začela tudi za 
košarkarice in košarkarje. 
Dekleta so do začetka tega 
tedna odigrala sedem kro-
gov, le malo ekip pa je odi-
gralo vse tekme. Tudi košar-
karice Triglava so šele včeraj 
zvečer igrale zaostalo tekmo 
z ekipo Derby Ježica, ki pa 
se do zaključka naše redak-
cije še ni končala. So pa na 
prvih šestih tekmah zane-
sljivo premagale vse tekmi-
ce in so na lestvici prve SKL 
na drugem mestu z enakim 
izkupičkom točk kot držav-
ne prvakinje Cinkarna Ce-
lje. 
"Poleg tega, da smo dosegli 
šest zmag, se mi zdi zelo po-
membno, da smo skozi vse 
tekme stopnjevali formo, 
zato lahko rečem, da sem z 
začetkom sezone res zado-
voljen. Malce slabše nam je 
rezultatsko šlo v mednaro-
dni ligi WABA (Women 
Adriatic Basketball Associa-
ton) oziroma jadranski ligi, 
kjer je za nami pet tekem in 
zgolj ena zmaga, vseeno pa 
sem s prikazano igro lahko 
zadovoljen," pravi glavni tre-
ner ekipe košarkaric Trigla-
va Gašper Sluga in dodaja, 
da ekipo čaka naporen ritem 
tekmovanja tudi v nasle-
dnjih tednih. "Že v nedeljo 
nas čaka pokalna tekma v 
Domžalah, nato potujemo 
na gostovanje v Severno Ma-
kedonijo. Ko se vrnemo, 
bomo doma gostili Celje, ki 
je prav tako kot mi še nepo-

raženo. Za nas bo tekma po-
membna, da vidimo, kje 
smo v primerjavi s Celjanka-
mi, če bo priložnost za zma-
go, pa jo bomo zagotovo 
zgrabili z obema rokama," 
dodaja trener Sluga, ki je 
pred kratkim prevzel tudi 
vlogo pomočnika selektorja 
naše ženske košarkarske re-
prezentance. V ekipo je bila 
povabljena tudi triglavanka 
Lara Kozina Bubnič, ki pa je 
tik pred zborom reprezen-
tance zbolela. 
Slovenske košarkarice so 
namreč ta mesec začele pri-
prave za uvodni cikel kvalifi-
kacij za evropsko prvenstvo 
leta 2023, ki ga bosta gostila 
Slovenija in Izrael. Izbranke 
novega selektorja Georgiosa 

Dikaioulakosa so na obraču-
nu s Turčijo izgubile, na go-
stovanju v Albaniji pa zma-
gale. Kot gostiteljice prven-
stva so Slovenke skupaj z 
Izraelkami na prvenstvo že 
uvrščene.
"Na poziv Košarkarske zveze 
Slovenije sem po kratkem 
premisleku sprejel vlogo po-
močnika grškemu strokov-
njaku. Glede na to, da smo 
že uvrščeni na evropsko pr-
venstvo, so vse te kvalifikacij-
ske tekme za nas priprava na 
prvenstvo. Tam pa, srčno 
upam, bomo vsi zdravi in 
bodo dekleta lahko nastopila 
v najmočnejši zasedbi," pravi 
Gašper Sluga.
V najmočnejši članski ligi 
tudi letos nastopajo košar-

karji Triglava, ki pa so po 
uvodnem delu tekmovanja 
na devetem oziroma pred-
zadnjem mestu na prven-
stveni lestvici. Edine zma-
ge so se veselili proti tre-
nutno vodilni ekipi Go-
renjska gradbena družba 
Šenčur. 
Ker ta teden slovenska mo-
ška košarkarska reprezen-
tanca igra kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo leta 
2023, se bodo prvoligaški 
obračuni nadaljevali nasle-
dnji teden, ko Triglav v so-
boto gostuje pri Helios 
Suns, v domači dvorani pa 
se bodo Kranjčani znova 
predstavili v torek, 7. decem-
bra, ko bodo gostili Roga-
ško.

Zmage se kar vrstijo
Košarkarice Triglava so po prvih šestih tekmah letošnjega državnega prvenstva še neporažene. 

Košarkarice Triglava odlično igrajo v državnem prvenstvu, skromnejši pa je njihov 
izkupiček v močni mednarodni jadranski ligi. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Članica Judo kluba 
Triglav Kranj Maja Povšnar 
se je sredi tega meseca s sve-
tovnega prvenstva v ju-jitsu-
ju vrnila z zlatim odličjem. 
V Abu Dabiju je po vrsti pre-
magala vse konkurentke. 
"Nastopila sem v kategoriji 
do 63 kilogramov. Na poti 
do zlate kolajne sem prema-
gala Ukrajinko, Nemko, Taj-
ko in v finalu še drugo Nem-
ko. Svoje borbe sem izpelja-
la taktično in izredno spro-

ščeno pod taktiko svojega 
trenerja Domna Drnovška 
in lahko rečem, da sem s 
prikazanim izredno zado-
voljna in sem srečna,« je po-
vedala Maja Povšnar
Povšnarjeva, sicer doma s 
Kokre, je z zlato medaljo po-
trdila tudi svoj nastop na 
svetovnih igrah v Birming-
hamu v ZDA prihodnje leto. 
Te so organizirane samo 
vsaka štiri leta in nanje se 
lahko uvrstijo v vsaki kate-
goriji samo štirje najboljši 
tekmovalci.

Premagala je vse konkurentke

Maja Povšnar s trenerjem Domnom Drnovškom 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Vaterpolisti kranj-
skega Triglava so minuli ko-
nec tedna nastopili na pr-
vem turnirju Regionalne 
vaterpolo lige A1, ki je pote-
kal v Novem Sadu. Turnir so 
v četrtek odprli s porazom 

proti domači Vojvodini z 9 : 
21, nato pa v petek in soboto 
nanizali dve zaporedni zma-
gi. Najprej so z 10 : 7 prema-
gali Zadar, nato pa z 12 : 10 
še Zemun. Zadnji dan so 
morali priznati premoč Pro-
leterju, ki je bil boljši in sla-
vil z 8 : 14. Pošk je že pred 

turnirjem odpovedal nastop 
v letošnji izvedbi jadranske-
ga tekmovanja. 
Vaterpolisti Triglava tako po 
prvih tekmah zasedajo 6. 
mesto na lestvici, imajo pa 
tekmo manj od nekaterih 
tekmecev, saj je na drugem 
turnirju na Reki na Hrva-

škem nastopilo vseh šest 
ekip. Kranjski vaterpolisti so 
na turnirju v Novem Sadu 
nastopili v postavi: Jure Be-
ton, Benjamin Popović, Jaša 
Kadivec, Matic Rahne, Jaša 
Lah, Dejan Gostić, Andraž 
Pušavec, Marko Gostić, Juš 
Vončina, Jan Justin, Ale-
ksander Paunović, Rok Be-
čić, Gregor Kos in Jaka 
Štirn. 

Uspešen nastop vaterpolistov
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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

VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE

V mesecu decembru aktivnosti, ki se odvijajo v LUK –  
medgeneracijskem centru, potekajo V ŽIVO. 
Za udeležbo na aktivnostih je treba izpolnjevati  
pogoj PCT.
Nekaj aktivnosti poteka tudi na daljavo na ZOOM povezavi.

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

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

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

	VSAK PONEDELJEK ob 16.30
  VADBA ZA MAMICE PO PORODU 
    Brezplačna vodena vadba, namenjena mamicam po porodu 

(8 tednov po porodu). Vadba bo izvedena pod strokovnim 
vodstvom dipl. med. sestre, plesalke in študentke fizioterapije. 
Število udeleženk je omejeno, zato so za udeležbo na  
aktivnosti obvezne prijave.

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

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

prijava.

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

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

prijava.

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

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

	VSAK TOREK ob 9. uri
  MEDKULTURNO V KRANJU – delavnice za razvoj  

temeljnih kompetenc  za priseljence
	VSAK TOREK ob 18. uri
  GLEDALIŠKA SKUPINA ZA ODRASLE – NOVO  

– prijave do zapolnitve mest!
  Na srečanjih bomo z uporabo različnih gledaliških veščin in 

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

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

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

harmonije – ravnovesja v telesu in za dvig imunskega  
sistema ter vaje za umirjanje stresa. 

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

	VSAKA SREDA ob 10. uri
  PREIZKUSIMO SE S ČOPIČEM – Drobne likovne umetnosti.  

Ustvarjanje z različnimi likovnimi tehnikami.

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

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

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

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

	VSAK PETEK ob 10. uri
 USTVARJALNICA – NOVO
  Bodite pravi mojster in ustvarite čudovite izdelke,  

s katerimi lahko popestrite svoj dom. Slikali in ustvarjali 
bomo z akrilnimi barvami. Predznanje ni potrebno. 

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

taroka.

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

Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.

	SREDA, 1. 12., 8. 12. in 22. 12. 2021, ob 10. uri
  UMOVADBA IN DRUŽENJE – Razgibajmo telo in možgan čke 

in se podružimo. Vabljeni na izvajanje vaj za krepitev  
spomina.

		SREDA, 1. 12., ob 18. uri na daljavo na ZOOM aplikaciji – 
POPOLDANSKI TERMIN

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

	ČETRTEK, 2. 12. 2021, ob 10.30
 SPROŠČANJE – ZVOČNA KOPEL – NOVO
  Zvočna kopel je edinstvena, sprostitvena izkušnja sprejema

nja zvokov naravnih glasbil (tibetanskih posod, koshi zvon
čkov, gonga). Terapevtski inštrumenti v naše telo vnesejo 
harmonijo in ravnovesje – na naši čustveni, psihični, duševni 
in telesni ravni. Posledično sprožijo vibriranje vsake celice 
posebej. Naše telo namreč vsebuje od 70 do 85 odstotkov 
vode, ki prepoznava in sprejema te vibracije.

  Delavnica z zvokom je zastavljena tako, da vsak prejme toč
no to, kar v danem trenutku najbolj potrebuje. Za nekatere 
je to globoka sprostitev in razbremenitev od vsakdanjega 
stresa, za druge pa harmonizacija in aktivacija notranjih  
procesov na celični ravni. Prinaša globoko sprostitev uma  
in telesa.

  Potrebna oprema na zvočni kopeli: odeja, blazina, toplejša 
oblačila, voda

	ČETRTEK, 2. 12. 2021, ob 17. uri
  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Osebnostna rast in pomen  

osnovnih človeških potreb za dobre odnose  
Ljudje imamo različne želje, vendar imamo podobne  
osnovne človeške potrebe. Na tokratnem predavanju bomo 
spo znali, zakaj je pomembno, da namenimo primerno 
pozornost osnovnim človeškim potrebam, kako je s tem 
povezana osebnostna rast posameznika in zakaj nam do 
boljših odnosov pomaga prav znanje o človeških potrebah.

	ČETRTEK, 2. 12. 2021, ob 19.15
 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA 
  Skupinski pogovori način osebnostne rasti skozi skupinske 

pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko  
skupinske dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo 
svoja občutja in želje. Na skupinski pogovor se je treba  
predhodno prijaviti.

	PONEDELJEK, 6. 12. in 20. 12. 2021, ob 18. uri 
 NUMEROLOGIJA – vabljeni v svet številk

	PONEDELJEK, 6. 12. 2021, ob 18. uri 
 VADBA DIHANJA »v VAJI vaj« iz skupine Dihaš.si
  Gibanje, hrana in pitje vode je za dobro počutje premalo.  

V času pandemije postaja najpomembnejše dihanje.  
Naučimo se osnov pravilnega dihanja, ki nam bo omogočilo, 
da si z lahkoto pomirimo svoj um do te mere, da se globoko 
sprostimo in si vzpostavimo kvalitetnejši pretok kisika  
po telesu. 

	TOREK, 7. 12. 2021, ob 10. uri
 PLEŠI, OSVOBODI SE.
  Ples, brez učenja in koreografij, a jasnim namenom: začutiti 

svoje telo in ga osvoboditi obsodb. Delavnica je vsakič  
drugačna, saj sledimo energiji, ki jo prinesete s seboj. Zato je 
delavnica vedno pisana na kožo vam in vašim telesom.  

	TOREK, 7. 12. in 21. 12. 2021, ob 10. uri
 KLASIČNA JOGA
  Razgibajmo telo in umirimo duha. Z lažjimi vajami za  

ogrevanje bomo najprej poskrbeli za dobro gibljivost  
sklepov, nato pa z manj zahtevnimi jogijskimi položaji še  
za prožnost mišic in hrbtenice. 

	TOREK, 7. 12. 2021, ob 16.30
  BOŽIČNO-NOVOLETNE VOŠČILNICE – pišimo z roko – NOVO
  Kdaj ste nazadnje sami izdelali voščilnico, jo napisali na roke 

in poslali prijatelju, znancu, sorodniku ter mu tako polepšali 
praznike? Obudite lepo tradicijo in ustvarite čudovite  
božičnonovoletne voščilnice. 

	TOREK, 7. 12. in 21. 12. 2021
  VESELE URICE – FRANCOŠČINA – Konverzacija  

v francoskem jeziku.

	SREDA, 8. 12. in 15. 12. 2021, ob 10. uri
 BOŽIČNO-NOVOLETNE VOŠČILNICE – pišimo z roko
  Kdaj ste nazadnje sami izdelali voščilnico, jo napisali na roke 

in poslali prijatelju, znancu, sorodniku ter mu tako polepšali 
praznike? Obudite lepo tradicijo in ustvarite čudovite  
božičnonovoletne voščilnice. 

	SREDA, 8. 12. in 22. 12. 2021, ob 10. uri
 VESELE URICE – RUŠČINA
  Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neforma

len način? Vabimo vas na konverzacijske urice RUŠČINE.

		SREDA, 8. 12. 15. 12. IN 22. 12., ob 10. uri na daljavo na 
ZOOM aplikaciji

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

	ČETRTEK, 9. 12. 2021, ob 17.30
  MAKETARSKE DELAVNICE – Sestavljanje, izdelovanje in  

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

	ČETRTEK, 9. 12. 2021, ob 18. uri
  JOGA NIDRA v povezavi z refleksno terapijo stopal – 

NOVO
  Joga nidra je starodavna, a za zdaj pri nas še malo manj  

znana jogijska praksa, ki pa postaja vse bolj priljubljena kot 
oblika sproščanja oziroma oblika terapije uma in telesa.  
Bolj podrobno pa se bomo usmerili na nekaj refleksnih točk, 
ki so še posebej bistvene za ohranjanje zdravja.  

	ČETRTEK, 9. 12. 2021, ob 18.30
 MOŽGANČKANJE – NOVO
 Predstavitvena ura aktivnosti

	TOREK, 14. 12. 2021, ob 10. uri
 JOGA OBRAZA – za sprostitev

	TOREK, 14. 12. 2021, ob 18.45
 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO

	SREDA, 15. 12. 2021, ob 10. uri
 JOGA NIDRA
  Joga nidra je starodavna, a za zdaj pri nas še malo manj  

znana jogijska praksa, ki pa postaja vse bolj priljubljena kot 
oblika sproščanja oziroma oblika terapije uma in telesa. 

	SREDA, 15. 12. 2021, ob 18. uri
 VPOGLEDI V SKRIVNO NARAVO ČLOVEKA

	ČETRTEK, 16. 12. 2021, ob 16. uri
  DRUŽABNI PLESI – sprostite se ob prijetni glasbi in  

zaplešite z nami.

	ČETRTEK, 16. 12. 2021 ob 17. uri
 SEM NA MISIJI - MOTIVACIJSKO PREDAVANJE - NOVO
 Motivacijsko predavanje s sproščanjem in vajami.

	PETEK, 17. 12. 2021, ob 10. uri 
  VAJE ZA VADBO SPOMINA IN ZBRANOSTI. Gerontološko 

društvo nam bo predstavilo nekaj vaj za vadbo spomina  
in zbranosti. Vabljeni. 

	PETEK, 17. 12. 2021, ob 18. uri 
 DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA
  Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodaten 

čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade.

	TOREK, 21. 12. 2021, ob 17. uri
 PLEŠI, OSVOBODI SE.
  Ples, brez učenja in koreografij, a z jasnim namenom: začutiti 

svoje telo in ga osvoboditi obsodb. Delavnica je vsakič  
drugačna, saj sledimo energiji, ki jo prinesete s seboj. Zato je 
delavnica vedno pisana na kožo vam in vašim telesom.  

	TOREK, 21. 12. 2021, ob 16.30.
  USTVARJANJE FRAKTALNE RISBE: spoznajte umetnika  

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

	TOREK, 28. 12. 2021, ob 10. uri
 JOGA OBRAZA – O LEPOTI IN SVOBODI

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

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

in so starejši od 12 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT.
Pogoj PCT izkazujemo z dokazili, določenimi v Odloku  
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski medobčin-
ski redarji po novem pri 
opravljanju terenskega dela 
uporabljajo jopiče z balistič-
no, protivbodno in protiure-
zno zaščito oziroma t. i. ne-
prebojne jopiče. Po besedah 
vodje Medobčinskega in-
špektorata Kranj Martina 
Raspeta so se za nakup jopi-
čev odločili na podlagi ocene 
varnostnih razmer. V za-
dnjih letih je bilo namreč 
pri uradnem poslovanju za-
radi prepira, vpitja ali nedo-
stojnega vedenja do medob-
činskih redarjev izdanih 16 
plačilnih nalogov. K nakupu 
je pripomogla tudi ocena 
varnostnih razmer redarjev 
na območju Slovenije, so 
pojasnili na Mestni občini 
Kranj (MOK). 
»Treba je poudariti, da re-
darji med drugim svoje na-
loge opravljajo tudi na manj 
obljudenih krajih (npr. Ra-
venska Kočna na Jezer-
skem), kjer do morebitne 

intervencijske pomoči lahko 
traja zelo dolgo. Medobčin-
ski redarji so jopiče pred na-
kupom testirali in na tej 
podlagi prišli do zaključka, 
da je njihov nakup smi-
seln,« so razložili na MOK. 
V medobčinskem redarstvu 
so osem jopičev prejeli že v 
začetku oktobra, zanje pa so 
odšteli 4294 evrov (z DDV-
-jem). Poleg nosilca balistič-
ne zaščite (zaščitni jopič) 
vsebujejo tudi zaščitni vlo-
žek (balistično ploščo), saj le 
v kompletu izpolnjujejo po-
goje, opredeljene v Tehnič-
nih specifikacijah enotne 
uniforme občinskega redar-
ja, in tako nudijo balistično 
zaščito ter zaščito pred vbo-
di in urezi. Jopiče sicer po-
leg kranjskega redarstva 
uporabljajo tudi v Mestnem 
redarstvu Ljubljana in v dru-
gih večjih redarstvih v Slove-
niji (Bled, Postojna, Jeseni-
ce, Grosuplje …), tako da 
dejansko že postajajo del 
standardne opreme redar-
jev, so še povedali na MOK.

Redarji uporabljajo 
zaščitne jopiče
Za nakup t. i. neprebojnih jopičev so se odločili 
na podlagi ocene varnostnih razmer.

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj je v 
začetku novembra predsta-
vila investicije, ki jih načrtu-
jejo v prihodnjih letih. Ra-
zvoj javnega komunalnega 
podjetja sicer sledi trendom 
sodobne družbe in sloni na 
treh ključnih stebrih – kro-
žnem gospodarstvu, digital-
ni preobrazbi in zelenih na-
ložbah, ki so nujne za uspe-
šen trajnostni razvoj podje-
tja, občin in širše družbe, je 
poudaril direktor Matjaž 
Berčon.
V okviru tretjega stebra so 
predvidene zelene naložbe v 
ekonomsko in socialno in-
frastrukturo v vrednosti de-
set milijonov evrov. Ker bi 
jih radi realizirali čim prej, 
tj. do sredine leta 2024, so 
občine ustanoviteljice že za-
prosili za odobritev zadolže-
vanja do osem milijonov 
evrov. V nasprotnem prime-
ru bi načrtovane investicije 
realizirali z bistveno poča-
snejšo dinamiko, je dejal 
Berčon.

Največjo naložbo, ocenjeno 
na štiri milijone evrov, pred-
stavlja ZARTA, Center kro-
žnega gospodarstva Komu-
nale Kranj na lokaciji cen-
tralne čistilne naprave in 
zbirnega centra na Zarici, 
kamor bi preselili upravne 
dejavnosti, pretovor in zača-
sno skladiščenje odpadkov. 
Novo upravno, socialno in 
izobraževalno središče, kjer 
bo svoje prostore dobila tudi 

Krajevna skupnost Orehek - 
Drulovka, nameravajo zgra-
diti do poletja 2023.
Zaradi aktualnih težav z od-
vozom in posledičnim čez-
mernim skladiščenjem od-
padne embalaže bodo tri 
milijone evrov vložili v po-
stavitev prehodnega skladi-
šča nenevarnih odpadkov v 
zbirnem centru. Načrtujejo 
tudi nakup premične sušil-
ne naprave za dehidracijo 

komunalnega blata, katere-
ga odvoz se je v zadnjem ob-
dobju zelo podražil. Po iz-
vedbi 1,25 milijona evrov 
vredne investicije bodo koli-
čino oddanega blata zmanj-
šali za dve tretjini, poudarja 
Berčon. Med načrtovane in-
vesticije sodijo še izgradnja 
parkirišča in polnilne infra-
strukture za e-vozila (750 ti-
soč evrov), servisnega pro-
stora za vozni park (750 ti-
soč evrov) in ureditev ra-
stlinske čistilne naprave za 
dodatno čiščenje iztoka cen-
tralne čistilne naprave (250 
tisoč evrov).
Poslovanje Komunale Kranj 
se je sicer v zadnjih dveh le-
tih pod vodstvom Berčona 
zelo izboljšalo. Potem ko so 
leto 2019 zaključili s skoraj 
pol milijona evrov izgube, 
so že lani poslovali pozitiv-
no, za letošnje leto pa ob na-
daljnji rasti prihodkov (z 
18,5 milijona evrov v letu 
2019 na predvidenih 22,7 
milijona evrov letos) načrtu-
jejo že skoraj milijon evrov 
presežka. 

Komunala bo gradila
Komunala Kranj načrtuje gradnjo centra krožnega gospodarstva na Zarici. V naslednjih letih bodo za 
naložbe namenili deset milijonov evrov. 

Idejni projekt centra krožnega gospodarstva 
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Kranj – Sistem KRsKOLE-
SOM bo tudi letos v jesen-
sko-zimskem obdobju delo-
val neprekinjeno, vendar pa 
bodo v hladnem delu leta na 
voljo le navadna kolesa. Pri 
temperaturah pod ničlo 
namreč baterija na električ-
nem kolesu ne deluje, zato 
so jih čez zimo umaknili z 
vseh postaj, so pojasnili na 
Mestni občini Kranj (MOK). 
Sistem za izposojo koles 
KRsKOLESOM je tudi letos 
deloval v skupnem sistemu 
Gorenjska.bike, ki pozimi 
prav tako ne deluje. V 
Gorenjska.bike so sicer 
vključene še občine Jeseni-
ce, Naklo, Radovljica in 
Tržič. 

Z delovanjem sistema KRs-
KOLESOM tudi v jesen-
sko-zimskem času želi MOK 

dodatno prispevati k razvoju 
trajnostne mobilnosti in ljudi 
spodbujati k večji uporabi 

nizkoogljičnega transporta in 
javnega prevoza. "Vožnja s 
kolesom je dobra rešitev tudi 
v jesensko-zimskem času, ko 
se zaradi zadrževanja v zapr-
tih prostorih hitro prenašajo 
virusne in bakterijske okuž-
be, trenutno najbolj covid-19. 
Možnost okužbe pri uporabi 
sistema KRsKOLESOM – ob 
doslednem razkuževanju rok 
pred uporabo kolesa in po 
njej – pa je že na splošno pre-
cej manjša kot pri drugih 
vrstah javnega prevoza, poleg 
tega kolesa in aparate redno 
razkužujejo," so sporočili z 
občine.
Vse informacije in novosti 
za prihodnje leto so in bodo 
na voljo na spletni strani 
sistema KRsKOLESOM in 
na spletni strani MOK.

KRsKOLESOM tudi pozimi
Izposoja koles v sistemu KRsKOLESOM bo možna tudi pozimi, a e-kolesa ne bodo na razpolago.

Sistem KRsKOLESOM bo tudi v jesensko-zimskem 
obdobju deloval neprekinjeno. / Foto: MOK

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
nadaljuje ozelenjevanje 
mesta. Prejšnji teden so 
tako podaljšali drevored 
lipovcev, ki so ga lani zasadi-
li mimo nakupovalnega cen-
tra Supernova Mercator na 
obeh straneh Ceste Staneta 
Žagarja od krožišča Prim-
skovo proti središču mesta. 
Drevored so zdaj podaljšali 
z zasaditvijo dodatnih 54 
dreves vse do križišča z Uli-
co Mirka Vadnova. Del dre-
voreda je z donacijo podprlo 
tudi kranjsko podjetje Hen-
nlich Slovenija.
Hennlich Slovenija je za 
novi drevored doniralo dva-
najst dreves, poleg tega pa je 
prejšnji teden na delu Sor-
škega polja, kjer je vetrolom 
podrl gozd, posadilo dvesto 
novih dreves, hrastov in 
smrek. Podjetje je del med-
narodne skupine z več kot 
osemsto zaposlenimi v 19 
državah, ki z rešitvami za 
industrijo pokriva dobršen 
del centralne in vzhodne 
Evrope. Ob 25-letnici so si v 
Kranju zadali nalogo, da še 

bolj poudarijo ekološki vidik 
izdelave strojnih delov v 
industriji in s tem zmanjša-
jo izpuste ogljikovega diok-
sida. To so zdaj nadgradili 
še z zasaditvijo dreves. 
»Drevesa so pljuča naših 
mest, ki v poletnih mesecih 

skrbijo za prijeten naravni 
hlad na vročih ulicah. Poleg 
tega so vidni simbol trajno-
sti, k čemur stremi tudi naše 
podjetje,« je povedal direk-
tor Matej Tomšič.
»Veseli me, da našo pot k še 
bolj zelenemu in trajnostno 

naravnanemu Kranju podpi-
ra tudi čedalje več podjetij, 
ki delujejo v kranjski obči-
ni,« pa je dejal podžupan 
Janez Černe. Do konca leta 
bo na območju MOK zasaje-
nih več kot dvesto dreves 
(lani 77).

Povečali pljuča mesta
Drevored lipovcev, ki so jih lani zasadili na obeh straneh vzhodne kranjske vpadnice, so prejšnji 
teden povečali še za štiriinpetdeset dreves. 

Drevored lipovcev ob Cesti Staneta Žagarja v Kranju so podaljšali z zasaditvijo dodatnih 54 
dreves. / Foto: Borut Cvetko/Mediaspeed

Igor Kavčič

Kranj – V Galeriji Mestne 
občine Kranj sta do konca 
leta na ogled razstavi članice 
in člana Fotografskega druš-
tva Janez Puhar Kranj. Klav-
dija Žitnik predstavlja serijo 
fotografij pod naslovom 
Gozdne vile, Simon Krejan 
pa je na ogled postavil Foto-
grafska videnja. Medtem ko 
Žitnikova v ospredje postav-
lja ženske in gozd kot kraj 
svetosti zanje, fotografije so 
posnete analogno na stekle-
ne plošče – ambrotipije, pa 
Simon Krejan svoje posnet-
ke spreminja v grafike in 
slike, na fotografijah pa pri-
kazuje motive urbanega 
okolja in naš vsakdan.

»Razstavljena dela so nasta-
la v letih 2020 in 2021 med 
'covidno' zaporo in prikazu-
jejo, kaj se lahko radoved-
nemu in ustvarjalnemu člo-
veku zgodi, ko pandemija 
profesionalno fotografsko 
kariero za nekaj časa popol-
noma ustavi, ponudi pa čas 
za introspektivo, iz katere 
privre neskončna kreativ-
nost,« je med drugim pove-
dala Klavdija Žitnik. Njen 
fotografski kolega Simon 
Krejan je svojo razstavo 
snoval zadnji dve leti in jo 
je razdelil v pet različnih 
sklopov, v katerih je foto-
grafije kreiral tako na licu 
mesta v urbanem prostoru 
kot doma s kasnejšo raču-
nalniško obdelavo.

Drugačne fotografije

Na razstavi Gozdne vile in Fotografska videnja

Na ogledu razstave s fotografskimi kolegicami in kolegi
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Kranj – Po več pritožbah občank in občanov, da je po tleh in 
v okolici nakupovalnega središča Supernova Qlandia veliko 
odpadne embalaže, zlasti od ponudnika hitre prehrane 
McDonald's, so predstavniki Mestne občine Kranj in podje-
tja sedli za skupno mizo in se dogovorili za namestitev 
dodatnih košev za odpadke na tej lokaciji. Poslovalnica 
McDonald'sa je na dveh lokacijah namestila tri koše za 
odpadke, za kar je MOK izdala potrebno soglasje. 

Dodatni koši za odpadke pri Qlandii

Kranj – Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja 2021 je 
zaradi epidemije covida-19 že drugo leto potekal virtualno, 
in sicer od 30. septembra do 30. oktobra. V tem času so si 
udeleženci sami izbrali traso teka na 3,3-kilometrski ali 
10-kilometrski razdalji. Rezultat teka so organizatorjem 
dokazali s sliko zaslona aplikacije za merjenje časa. Deset-
kilometrsko razdaljo je pri moških najhitreje pretekel Sebas-
tjan Gregorin iz Kranja (36:39), pri ženskah pa Anita Rižnar 
iz Ljutomera (45:01). Na krajši razdalji sta bila najhitrejša 
Janko Moleh iz Radencev (13:10) in Anja Novak Depolli iz 
Vidma Dobrepolja (16:45). Letos je bilo prijav na tek kar za 
45 odstotkov več kot lani. 

Za polovico več udeležencev virtualnega teka

Kranj – Mestna občina Kranj je na začetku novembra gostila 
delegacijo iz Srbije, ki je bila v Sloveniji na študijskem obi-
sku v okviru Nacionalne zveze za lokalni gospodarski razvoj 
NALED (National Alliance for Local Economic Develop-
ment). Člani delegacije so prišli v Slovenijo in tudi v Kranj z 
namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks s področja 
zelenega javnega naročanja in doseganja ciljev trajnostnega 
razvoja. Sprejel jih je podžupan Robert Nograšek in jim 
predstavil izkušnje MOK s področja celostnega pristopa k 
e-mobilnosti, digitalni transformaciji ter razvoju pametnega 
mesta in povezovanja. Izkušnje z zelenim javnim naročan-
jem in najsodobnejšimi pristopi k trajnostni mobilnosti v 
trajnostni politiki v regionalnem smislu so z gosti poleg 
predstavnikov MOK delili še predstavniki Regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjske, podjetja Vizije mobilnosti, Inštituta 
za javno-privatno partnerstvo Slovenije in družbe ROC. 
"Takšni obiski izkazujejo, da je Kranj na pravi poti in pre-
poznan kot primer dobre prakse na področju trajnostne 
mobilnosti, digitalizacije, pametnih mest in zelenih rešitev," 
poudarjajo na MOK.

Srbom predstavili dobre prakse

Kranj – Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je skupaj 
s partnerji podelila že četrto nagrado za družbeno odgovor-
ne podjetniške prakse oz. nagrado družbeno odgovorne 
sinergije. V kategoriji malih in srednje velikih organizacij sta 
letošnjo nagrado prejela Komunala Kranj in Fundacija Vin-
cenca Drakslerja za projekt Z roko v roki. Projekt je povzetek 
partnerstva, saj kranjska komunala skupaj s Fundacijo raz-
vija projekte za podporo vključenim v socialne programe, 
hkrati pa uresničuje svojo vizijo in poslanstvo. Sinergija 
med podjetjema prinaša okoljske koristi za lokalno skup-
nost in širše, saj redno sodelujejo pri izvedbi različnih dela-
vnic, svetovanj, pri organizaciji dogodkov, povezani pa so 
tudi preko Štacune Zarica. 

Nagrada kranjski komunali in fundaciji

Nagrado za projekt Z roko v roki so podelili v sredo. Na 
sliki: Mitja Jarc (Komunala Kranj), koordinatorka nagrade 
Lucija Glavič (Ekvilib Inštitut) in župan Matjaž Rakovec  
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