
Občinske novice

Kranjske novice, petek, 30. septembra 2022 1

Kranj – V začetku septembra 
so se končala dela na kole-
sarski povezavi Športni park 
Kranj–Avtobusna postaja 
Kranj na Cesti Staneta Ža-
garja. Z dograditvijo manj-
kajoče kolesarske infrastruk-
ture je Kranj pridobil varno 
kolesarsko povezavo med so-
seskami Primskovo, Vodo-
vodni stolp, Center in avto-
busno postajo. Obenem so 
zamenjali in obnovili vodo-
vod, kanalizacijo, javno raz-
svetljavo ter uredili taktilne 
plošče za slepe in slabovi-
dne. Vrednost del je bila 
okoli 437 tisoč evrov, od tega 
sta dobrih 242 tisoč evrov 
sofinancirali Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega kohezijskega 
sklada, Mestna občina Kranj 
(MOK) pa je prispevala 194 
tisoč evrov.
Z investicijo MOK so na do-
brih 500 metrov dolgem od-
seku Ceste Staneta Žagarja 
od križišča z Oldhamsko ce-
sto do križišča z Bleiweisovo 
cesto obojestransko povezali 
dve kolesarski povezavi in s 
tem vzpostavili neposredno 
kolesarsko povezavo med 
Avtobusno postajo Kranj in 
Športnim parkom Kranj. 

Hkrati je občina zamenjala 
in obnovila dotrajan vodo-
vod in vse vodovodne pri-
ključke na trasi. Novih je 
tudi 250 metrov fekalne ka-
nalizacije in 280 metrov me-
teorne kanalizacije. Uredili 
so še vodovodne in kanaliza-
cijske navezave na Cesti Ko-
krškega odreda, obnovili as-
falt, dogradili vodovodno 
vozlišče ... Na celotnem 
500-metrskem odseku trase 
so po novem tudi taktilne 

plošče, ki so v pomoč slepim 
in slabovidnim, z njimi pa je 
posebej označen tudi vhod v 
stavbo Medobčinskega druš-
tva slepih in slabovidnih 
Kranj. V javno razsvetljavo 
so namestili varčne svetilke, 
na 250-metrskem odseku pa 
so še zamenjali dotrajano 
kabelsko kanalizacijo, nape-
ljavo in drogove javne raz-
svetljave.
V Kranju je približno 310 ki-
lometrov občinskih kategori-

ziranih cest, v zadnjih štirih 
letih pa so jih preplastili pri-
bližno 30 kilometrov. Do 
konca leta namerava MOK 
pridobiti še gradbeno dovo-
ljenje za začetek ceste, ki 
vodi do Jošta pri Industrijski 
coni Laze, dokončati cesto s 
krožiščem ob pokopališču, 
ki bo povezovala Supernovo 
Qlandio s športno dvorano, 
hkrati pa zgraditi 75 parkir-
nih mest za stanovalce in 
obiskovalce pokopališča.

Simon Šubic

Z dograditvijo manjkajoče kolesarske infrastrukture je Kranj pridobil varno kolesarsko 
povezavo med soseskami Primskovo, Vodovodni stolp, Center in avtobusno postajo 
znotraj gosto naseljenega dela mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Po štiridesetih letih 
bodo zgradili cesto
Manjkajoči del državne ceste od Britofa do 
Hotemaž bo gradila Gorenjska gradbena družba.

Kranj – Po desetletjih čaka-
nja na izvedbo projekta so 8. 
septembra na ministrstvu za 
infrastrukturo vendarle pod-
pisali pogodbo za gradnjo 
regionalne ceste Britof–Ho-
temaže, ki bo izboljšala pro-
metno varnost in razbreme-
nila promet v občinah Kranj 
in Šenčur.
Predmet pogodbe je izgrad-
nja edinega manjkajočega 
pododseka regionalne ceste 
Britof–Hotemaže mimo go-
sto poseljenih naselij Hote-
maže, Visoko, Milje in Britof 
na povezavi med Kranjem 
(križišče Primskovo) in 
Preddvorom. Nova cesta bo 
dolga 3,7 kilometra, imela bo 
tri nova krožna križišča ter 
eno klasično križišče s pa-

som za leve zavijalce. Vsa 
križišča bodo priključena na 
lokalne ceste oziroma bodo 
zgrajene nove gospodarske 
poti do kmetijskih zemljišč. 
Na trasi bodo štirje podvozi, 
urejena bo tudi vsa komu-
nalna infrastruktura, cestna 
razsvetljava, protihrupna za-
ščita ter krajinska ureditev.
Vrednost projekta je skoraj 
5,7 milijona evrov (z DDV), 

izvajalec del pa bo Gorenj-
ska gradbena družba, ki se je 
zavezala, da bo dela izvedla v 
750 dneh po uvedbi v delo. 
Glavni investitor je Republi-
ka Slovenija oziroma Direk-
cija RS za infrastrukturo, ki 
prispeva približno 5,1 milijo-
na evrov. V projektu sodelu-
jeta še Mestna občina Kranj 
(MOK) s 162.518 evri in Ob-
čina Šenčur s 444.646 evri.
V imenu MOK je pogodbo 
podpisal podžupan Janez 
Černe. »Iskreno nas veseli, 
da bo po skoraj 40 letih ven-
darle prišlo do izgradnje 
manjkajočega odseka držav-
ne ceste Kranj–Hotemaže. 
Ta projekt je namreč v dr-
žavnih načrtih že od leta 
1985 in je izredno pomem-
ben z vidika razbremenitve 
prometnih tokov po Kranju 

in okolici. Delež, ki ga bo 
prispevala MOK, bo name-
njen postavitvi javne 
razsvet ljave ter izgradnji in-
frastrukture za pešce in ko-
lesarje, poleg tega se s tem 
projektom umešča novo 
krožno križišče v Britofu, 
kar bo ob novi kolesarski in-
frastrukturi pomembno iz-
boljšalo prometno varnost,« 
je povedal.

Simon Šubic

Pogodbo so podpisali šenčurski župan Ciril Kozjek, kranjski 
podžupan Janez Černe, Bojan Tičar, v. d. direktorja 
Direkcije RS za infrastrukturo in Igor Tavčar iz Gorenjske 
gradbene družbe. Na sredini državna sekretarka na 
ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek. / Foto: arhiv DRSI
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Predlogi za 
participativni proračun
Po pregledu prispelih projek-
tnih predlogov za participa-
tivni proračun Mestne obči-
ne Kranj za leto 2023 je ko-
misija na seznam za glaso-
vanje uvrstila 86 pobud.
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V spomin Stanislavu 
Božiču
V 94. letu starosti se je za 
vedno poslovil Stanislav Bo-
žič, ki je v letih 1978–1982 
predsedoval Skupščini obči-
ne Kranj oziroma opravljal 
funkcijo župana.

stran 6

KULTURA

Figura v novi realnosti
Na 11. Mednarodnem festi-
valu likovnih umetnosti 
Kranj – ZDSLU se bo pred-
stavilo oseindevetdeset slo-
venskih in tujih avtorjev raz-
ličnih generacij iz enaindvaj-
setih držav.
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ZANIMIVOSTI

Poučni direndaj tudi 
sredi ceste
Kranj se je že šestnajstič za-
pored pridružil Evropskemu 
tednu mobilnosti. Na petih 
lokacijah so izvedli sedem 
aktivnosti, skupno se jih je 
udeležilo okoli 500 ljudi.
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Vedno ga 
zanima ozadje 
vloge
Član igralskega ansambla 
Prešernovega gledališča Borut 
Veselko je za vlogi očetov v 
predstavah Meja Sneženja in 
Mama prejel nagrado julija.
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Michelin 
znova na 
obrobju Kranja
Gostilni Krištof so tudi letos 
pripeli dve priznanji: zeleno 
deteljico in Michelinovo 
priporočilo.
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Mestna občina Kranj je na Cesti Staneta Žagarja dogradila manjkajočo kolesarsko povezavo med 
športnim parkom in avtobusno postajo v Kranju.

Kolesarska povezava 
in nova infrastruktura
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Kranj – Direktorat za trajno-
stno mobilnost in prometno 
politiko je v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj pripra-
vil dvodnevno Nacionalno 
kolesarsko konferenco, ki je 
ta teden potekala v Kranju. 
Šlo je za prvo konferenco na 
državni ravni, posvečeno iz-
ključno področju kolesarstva 

v Sloveniji. Sodelovalo je 
okoli sto udeležencev, ki se 
ukvarjajo s trajnostno mobil-
nostjo na ministrstvih, regi-
onalnih agencijah, občin-
skih upravah, izobraževal-
nih centrih, zavodih in ne-
vladnih organizacijah.
Ker je kolesarska infrastruk-
tura temelj, na katerem se 
lahko razvijajo druge podpor-
ne storitve za kolesarstvo, že-
lijo organizatorji dati jasen 
signal, da se zavedajo po-
membnosti njenega razvoja, 
hkrati pa poudariti, da je za 
uspeh razvoja kolesarstva po-
membno sodelovanje z vse-
mi deležniki, sprememba na-
vad in prometne kulture ter 
izboljšanje sobivanja vseh na 
skupnih poteh.
Prvi dan so govorili o tem, 
kako lahko s povezovanjem 

deležnikov na različnih rav-
neh odločanja pridemo do 
boljše kolesarske infrastruk-
ture in boljšega turističnega 
kolesarskega produkta. Dru-
gi dan pa so govorili o vlogi 
kolesa pri dnevni mobilnosti 
in odprli vprašanje, kako 
lahko kolesarjenje v kombi-
naciji z javnim prevozom 
prispeva k ciljem razogljiče-
nja družbe.

K sodelovanju na konferenci 
so pritegnili tako domače 
kot tuje strokovnjake. Med 
njimi je bil tudi Tadej Brezi-
na, ki na Dunaju raziskuje 
potenciale železniškega pre-
voza, storitve javnega prevo-
za v primestnem pasu, infra-
strukturo za kolesarje, ovire 
pri uvajanju kolesarskih po-
litik in razmerje med javnim 
prevozom in souporabo ko-
les. Lukas Stadtherr iz švi-
carske nacionalne mreže 
SwitzerlandMobility je pred-
stavil uspešen model sodelo-
vanja deležnikov za promo-
ci jo in koordinaci jo 
nemotoriziranega (turistič-
nega) prometa. Gertjan Hul-
ster iz Nizozemske pa je po-
jasnil, da sta kolo in vlak 
skupaj prava alternativa av-
tomobilskemu prevozu.

Simon Šubic

Kot kaže, so vam vloge oče-
tov v zadnjem obdobju pisa-
ne na kožo. Naj vlogi pripi-
šem tako igralskim izku-
šnjam kot letom?
Mogoče bom še kdaj ljubi-
mec, ampak zagotovo ne več 
zelo mlad ljubimec. To bi 
bilo smešno. Vizualna podo-
ba zagotovo vpliva na način 
gledanja predstave in precej 
nenavadno je, če štiridesetle-
tnice igrajo najstnice, odra-
sel moški pa mladostnika. 
Seveda se z leti spremenita 
tudi sama motorika in gibal-
ne sposobnosti, drugačen pa 
je tudi tvoj odnos do sveta. 
Pa tudi ni logično, da bi 
mlad moški igral človeka, ki 
ga je življenje povozilo. Lah-
ko igra obupanca, ne pa člo-
veka z nekimi čudnimi, tež-
kimi, porušenimi sanjami.
Če starejši igralec igra precej 
mlajši lik ali obratno, potem 
mora za tem biti neka opri-
jemljiva teza, neko hotenje, 
neki koncept.

Dotakniva se torej obeh oče-
tovskih vlog v predstavah 
Meja sneženja Marka Sosiča 
in Mama Floriana Zellerja, 
ki se na prvi vtis sicer zdita 
zelo različni ...
… v resnici pa sta si zelo po-
dobni. Po moje je osnova 
obeh očetov, partnerjev in 
tako naprej zelo podobna. 
Okolje je tisto, ki je povsem 
drugačno pri enem in dru-
gem, zato je glede na to tudi 
izvedba igre različna.
Če je besedilo dobro – kot to 
lahko potrdim za obe ome-
njeni dramski deli –, potem 
se zagotovo ukvarja z odnosi 
med ljudmi. Poleg tega sam 
vedno želim iskati tisto, kar 
se skriva za tem besedilom. 
Ko začne avtor skozi dolo-
čen lik govoriti o neki temi, 
me zanima tisto, kar je za-
daj, torej tisto nezavedno, ki 
je za likom in za avtorjem.
Igranje besedila dobesedno 
je izgubljena priložnost, bi-
stveno je, da igralci sami po-
iščemo, kaj se skriva zadaj, 
in hkrati, kaj je tisto nezave-
dno v posameznem liku. Za-
kaj je nekdo nekaj rekel, kaj 
se skriva v teh besedah in 
kaj konec koncev te pomeni-
jo? Govorimo konkretne 
stvari iz medosebnih odno-
sov, ki pa so samo površina 
tistega, kar je botrovalo, da 
je to planilo iz nas, da smo 
nekaj rekli. Tu se potem 
igramo lahko tudi z recep-
torji, ki so naši soigralci.

Kot da pojasnjujete, kako 
ste pristopili k oblikova-

nju vloge očeta v Sosičevi 
drami?
Drži. Na tak način sem se 
poskušal poglobiti v lik očeta 
v tej igri.

Predstavo ste vadili v Trstu 
na odru tamkajšnjega Slo-
venskega stalnega gledali-
šča, s katerim je Prešernovo 
gledališče sodelovalo v ko-
produkciji. Ob neki prilo-
žnosti ste izredno pohvalili 
tamkajšnje vzdušje in ekipo 
sodelavcev v predstavi ...
Šlo je za splet več okoliščin. 
Vselej rad spoznavam nova 
okolja. Sicer sem v Trstu 
pred leti že sodeloval v neki 
čudoviti predstavi. Znova 
me je očaralo okolje, tržaško 
sonce in veter, pravzaprav 
neki drugačen svet, kot je ta 
naša kotlina, v kateri smo si-
cer navajeni živeti. V Trstu 
so se mi tudi ljudje zdeli ne-
kako svetli.
Prebrali smo druga Sosičeva 
besedila, se pogovarjali o 
njih, kako jih je najbrž doži-
vljal avtor in kako jih vidimo 
mi. Ob tem so vaje potekale 
z eno tako lahkoto, brez pri-
tiska, brez nekega režijskega 
koncepta, ki bi nas silil v 
karkoli ...

Kaj sicer menite o kopro-
dukcijah, sodelovanjih z 
drugimi gledališči? V za-
dnjih desetih – morda tudi 
več – letih so te postale tudi 
neke vrste nuja zaradi po-
manjkanja denarja ...
S stališča slovenskega gleda-
liškega prostora je to absolu-
tno dobro. Že pred mnogimi 

leti, ko sem bil še član Me-
stnega gledališča ljubljanske-
ga, sem predlagal – pa seveda 
ni bilo sprejeto –, da bi drža-
va ustanovila neko agencijo, 
v kateri bi bili zaposleni vsi 
igralci, gledališča pa bi nas 
najemala glede na svoje po-
trebe, hotenja in želje.

Precej ameriško ...
Daleč od tega. Zaposleni bi v 
agenciji imeli določeno var-
nost, vedno znova pa bi se, 
ko bi te neko gledališče naje-
lo, urejali pogoji tega angaž-
maja. Seveda bi se gledališča 
morala za nekaj let dogovo-
riti, s kakšnimi ekipami 
bodo delala. S tem bi se na-
črtovali tudi termini uprizar-
janja iger. Ampak za zdaj ni 
mogoče …
Sicer pa ja, sem za kopro-
dukcije, a ne le, da do teh 
pride zgolj zaradi pomanjka-
nja denarja in so gledališča 
prisiljena v tak način dela.

Ste eden tistih igralcev Pre-
šernovega gledališča – v za-
četku tisočletja ste bili dva 
mandata tudi njegov direk-
tor –, ki bi si z dolgoletnim 
stažem v Kranju zaslužili 
domovinsko pravico ...
Moja mama je Gorenjka z 
Blejske Dobrave in pol mene 
je tudi Gorenjca, genetsko 
zagotovo, mislim pa, da tudi 
po občutku pripadam Go-
renjski. Drugi moj pol po 
očetu pa je koroški. Ko gle-
dam po Sloveniji značaje po-
sameznih skupnosti, se ti 
oblikujejo po tem, kje in 
kako živijo. Prekmurci so 

odprti na vse strani, Korošci 
so zelo »ilovnati«, za Go-
renjce pa je zelo tipično, da 
si radi najprej postavimo 
plot, potem pa takoj naredi-
mo luknje, skozi katere 
bomo gledali k sosedu.

Ali kdaj pogrešate devetde-
seta leta, čas, ko ste snemali 
zelo uspešno serijo Odklop 
in še več filmskih angažma-
jev?
Kamere ne pogrešam, saj 
sem imel kar nekaj snemanj 
izven Slovenije, kar je mor-
da udobneje, vsaj ni treba 
poslušati takih in drugačnih 
»kritik«. Sicer pa zelo rad 
igram v filmih in nadalje-
vankah in se v njih počutim 
zelo domače. Tako seveda 
računam na kakšne nove 
vloge.

In kaj je tisto, kar pričakuje-
te v gledališču?
Oh, nič novega. Seveda me 
še vedno zanimajo velike 
vloge, kot je bila recimo pred 
četrt stoletja vloga Kaligule v 
Mestnem gledališču lju-
bljanskem ali pa Rudolfa 
Höllerja pred leti tu v Kra-
nju. Velike vloge tudi zato, 
ker imaš možnost bolj »po-
brskati« po značaju lika, ki 
ga igraš, se poglobiti v nje-
govo bistvo. Kot sem rekel 
že prej, zanima me pred-
vsem tisto, kar se skriva za 
likom. Mislim, da imam za 
to bistveno več možnosti v 
Prešernovem gledališču kot 
kjerkoli drugje. In ja, pred-
vsem si želim še veliko do-
brih igralskih priložnosti.

Igor Kavčič

Kolesarska infrastruktura je temelj razvoja drugih 
podpornih storitev za kolesarstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Na prvi nacionalni kolesarski konferenci v Kranju 
so se pogovarjali tudi o prispevku kolesarjenja k 
razogljičenju družbe.

Prva kolesarska 
konferenca

Borut Veselko, letošnji prejemnik nagrade julija, ki jo Prešernovo gledališče podeljuje v 
sodelovanju z Mestno občino Kranj in Gorenjskim glasom / Foto: Sandi Fiser (mediaspeed)

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

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

UREDNIK
Simon Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 9/let nik VIII so iz šle 30. septembra 2022 kot priloga Gorenjskega glasa. Brez plač no  
so po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle so v na kla di 21.500 iz vo dov.  Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 
47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. 
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske 
počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 
2,00 EUR, petek 2,20 EUR,  redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Borut Veselko je dolgoletni član igralskega ansambla Prešernovega gledališča, v katerem je odigral 
vrsto vidnih vlog. Dve izmed njih – vlogi očetov v predstavah Meja Sneženja in Mama –, ki ju je 
oblikoval v pretekli sezoni, sta mu prinesli tudi nagrado julija. Z obema vlogama je prepričal tako 
gledalce kot strokovno žirijo.

Vedno ga zanima 
ozadje vloge
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je konec avgusta pre-
jela pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo 
Savske ceste in mostu pri 
Planiki, za katerega je zapro-
sila v aprilu. Z izvedbo pro-
jekta bodo uredili in revitali-
zirali ta del Kranja, urejena 
prometna in komunalna in-
frastruktura pa sta pogoj 
tudi za začetek gradnje sta-
novanj v soseski Ob Savi, ki 
jo načrtuje Stanovanjski 
sklad RS.
V MOK napovedujejo, da 
bodo najprej objavili javni 
razpis za izvajalca del, nato 
pa bodo dela stekla po hi-
trem postopku. Po izvedeni 
rekonstrukciji bo Savska ce-
sta širša po celotni dolžini, 
imela pa bo tudi pločnik. 
Obstoječi most pri Planiki 
bodo podrli ter zgradili no-
vega, ki bo precej širši, saj 
bo imel dva vozna pasova, 
pločnik in kolesarsko stezo 
na obeh straneh. Postavljen 
bo tudi približno 1,5 metra 
više kot sedanji, kar bo 
omogočilo večjo poplavno 

varnost na tem območju. 
Ob tem bodo prestavili še 
tlačni kanal pod most čez 
Savo.
»Izredno nas veseli, da lah-
ko končno začnemo delati. 
Res velike napore smo vlo-
žili v to, da smo danes na tej 
točki. Celoten predel Savske 
ceste, nekdanja industrijska 
cona in tudi območje ob 
Savi, ki ga Kranjčani ime-
nujemo Koreja, bo kmalu 

dobilo novo podobo ter ure-
jeno komunalno in prome-
tno infrastrukturo. S tem 
bomo občutno izboljšali 
tudi dostopnost do središča 
mesta prebivalcem Orehka, 
Drulovke in iz bolj oddalje-
nih vasi na desnem bregu 
Save. Izredno pomembno 
pa je, da bo potem tukaj sta-
novanjski sklad začel gra-
dnjo okoli 240 stanovanj. 
Povpraševanja je res veliko, 

zato si na vso moč prizade-
vamo čim prej izboljšati 
razmere na stanovanjskem 
področju. Pri tem upamo 
tudi na dogovor s stanovanj-
skim skladom, da občina v 
upravljanje pridobi vsaj če-
trtino novozgrajenih stano-
vanj,« je povedal župan Ma-
tjaž Rakovec.
Stanovanjski sklad naj bi v 
prvi fazi izgradnje soseske 
Ob Savi, predvidoma v letih 
2024 in 2025, zgradil 187 
stanovanjskih enot (od tega 
28 oskrbovanih stanovanj 
za starejše), v drugi pa še 
okoli 50, kar pomeni sku-
pno okoli 240 stanovanj. 
Razpis za projektiranje so-
seske so že odprli in raču-
najo, da bodo gradbeno do-
vo l jenje  za  gradnjo 
omenjene soseske pridobili 
v začetku leta 2023. V sose-
ski načrtujejo tudi dve igri-
šči, od tega eno otroško igri-
šče za manjše otroke in eno 
športno igrišče za mlado-
stnike, družabni prostor s 
slaščičarno ter povezavo ko-
lesarske poti ob Savi.

Simon Šubic

Med Prašami in Jamo potekajo še zadnja dela druge faze rekonstrukcije ceste Breg–Mavčiče.

Pri koncu tudi druga faza

Praše – Druga faza rekon-
strukcije ceste Breg–Mavči-
če na odseku med Prašami 
in Jamo se bliža koncu. Ko-
nec avgusta so že položili 
fini sloj asfalta, zdaj pa pote-
kajo še zadnja dela na povr-
šinah izven ceste (pločniki, 
uvozi na dvorišča) in uredi-
tev okolice. S tem bodo kon-
čana dela na 730 metrih ob-
novljene in razširjene ceste 
z obojestransko kolesarsko 
stezo ter enostranskim ploč-
nikom.

V okviru del so zgradili tudi 
fekalno in meteorno kanali-
zacijo, obnovili vodovod 
vključno s hišnimi priključ-
ki in javno razsvetljavo ter 
prestavili zračni elektrovod 
pod cesto.
Upoštevaje prvo fazo rekon-
strukcije, ki so jo končali ju-
nija lani, bo tako skupno ob-
novljenega 1,3 kilometra 
cestišča, sledile pa bodo še 
naslednje faze rekonstrukci-
je ceste Breg–Mavčiče, vse 
do konca vasi Breg ob Savi, 
napovedujejo na Mestni ob-
čini Kranj.

Simon Šubic

Leta 1893 so v Majdičevem 
mlinu prižgali prvo luč v 
Kranju. Skoraj 130 let kasne-
je je v noči s 26. na 27. sep-
tember tu zagorela veliko 
premočna svetloba. Stavbo 
na Jelenovem klancu so za-
jeli ognjeni zublji. Da je bilo 
vroče kot še nikoli, sta mi 
povedala prostovoljna gasil-
ca, ki sta gasila požar v noči 
s ponedeljka na torek. Če-
prav sta bila na terenu celo 
noč, sta zjutraj prišla v služ-
bo na občino. Prav tako pri-
padniki naše Civilne zaščite 
in drugi, ki so skrbeli, da 
Kranj mirno spi.
Poklicni in prostovoljni ga-
silke in gasilci, Civilna za-
ščita, policija ter vsi, ki so 
sodelovali v obsežni in zah-
tevni akciji gašenja požara, 
so znova pokazali, kaj po-

menijo odgovornost, sode-
lovanje in ukrepanje v vsa-
kem trenutku, ne glede na 
tveganje. S tem, ko je pogo-
rela stavba Majdičev mlin 
(ki je bila pod varstvom Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine) oziroma to, kar je 
od nje še ostalo in kot speča 
Trnuljčica čakalo na preno-
vo zaradi zapletenih postop-
kov, je Kranj na nek simbo-
ličen način izgubil del 
zgodovine, na katero smo 
ponosni. In to je boleče.
Otok je v 16. stoletju pripa-
dal baronu Khislu. Prav tako 
tudi mlinski kamen iz tride-
setih let 19. stoletja, ki je po-
stavljen ob poti na Majdiče-
vem logu, ki smo jo skupaj z 
opisi zgodovine tega dela 
Kranja odprli pred dvema le-
toma. Družina Majdič je 
otok kupila konec 19. stole-
tja in ga imela v lasti do na-
cionalizacije premoženja. V 
času njihovega lastništva je 
Majdičev log veljal za lepo 
urejen park, kjer so Majdiče-
vi ob Savi postavili tudi eno 
od prvih elektrarn na Slo-
venskem. Verjamem, da so 
prav Majdičevi imeli po-
membne zasluge za to, da je 
Kranj kasneje pridobil slo-
ves industrijsko naprednega 

mesta, saj so bili močno po-
vezani z razvojem Kranja.
Občanke in občani, obisko-
valke in obiskovalci si lahko 
vse to preberete ob pred dve-
ma letoma odprti poti, kjer 
boste dobili nov pogled na 
mestno jedro z vodne povr-
šine savskega kanala. Infor-
mativne table vas bodo po-
peljale skozi zanimivosti o 
zgodovini otoka. Zgodovini, 
ki so jo tokrat v boju z rde-
čim petelinom branili naši 
junaki – in jo delno tudi 
ubranili.
Junaki … Že v otroštvu si po-
gosto izoblikujemo sliko o 
svojih junakih. Za nekatere 
so to zdravniki, učitelji, pilo-
ti, za druge policisti ali gasil-
ci, za določene pa kar vsi na-
šteti. Gasilci – profesionalni 
ali prostovoljni – in vsi, ki 

pomagajo ob nesrečah, kot 
se je zgodila v Majdičevem 
mlinu, so tisti, ki velik del 
svojega prostega časa name-
njajo pomoči ljudem v ne-
sreči. Ni besed, ki bi bile do-
volj velike, da se jim lahko 
zahvalimo za nesebično po-
moč, ko tvegajo življenje za 
druge. Vrednost dejanj, ki 
jih opravljajo, je neprecenlji-
va. Občudujem njihovo ve-
stnost, požrtvovalnost, pre-
danost pomagati sočloveku 
in pripadnost družbi. Vsem 
skupaj nam kažejo, kaj po-
menijo odgovornost, sodelo-
vanje in ukrepanje v izre-
dnih razmerah. Učijo nas, 
kaj pomeni solidarnost. Soli-
darnost, ki je iz dneva v dan 
in v času draginje še po-
membnejša. Pomoč eden 
drugemu in medsebojna 
podpora morata postati v 
naši zavesti nekaj nujnega.
Nikoli nisem bil ne gasilec 
niti policist. A nanje, pogu-
mne žene in može, ki se v 
hipu odzovejo klicu na po-
moč, gledam z velikim spo-
štovanjem, odkar vem zase.
Zato še enkrat vsem velika 
hvala. Brez vas nas ni.
Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Kranj mirno spi

Novi most pri Planiki (na skici levo) bo širši (z dvema voznima pasovoma) in višji od 
zdajšnjega. / Foto: MOK

Poklicni in prostovoljni gasilke in gasilci, 
Civilna zaščita, policija ter vsi, ki so sodelovali v 
obsežni in zahtevni akciji gašenja požara, so 
znova pokazali, kaj pomenijo odgovornost, 
sodelovanje in ukrepanje v vsakem trenutku, ne 
glede na tveganje.

Rekonstrukcija Savske ceste in novi most pri Planiki bosta prispevala k revitalizaciji tega dela Kranja, 
omogočila pa tudi gradnjo stanovanjske soseske Ob Savi, ki jo načrtuje republiški stanovanjski sklad.

Dovoljenje za most pri 
Planiki pravnomočno

Fini sloj asfalta so položili, urediti morajo še pločnike in 
uvoze na dvorišča. / Foto: Gorazd Kavčič

Skica stanovanjske soseske Ob Savi, ki jo na levem bregu Save načrtuje republiški 
stanovanjski sklad. / Foto: MOK
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Kranj – Po pregledu prispe-
lih projektnih predlogov za 
participativni proračun 
Mestne občine Kranj za leto 
2023 je komisija od skupno 
180 prejetih na seznam za 
glasovanje uvrstila 86 pobud 
občank in občanov iz 26 kra-
jevnih skupnosti. Glasova-
nje bo potekalo med 29. sep-
tembrom in 9. oktobrom 
2022. Zaključenih oziroma 
v izvajanju pa je tudi čedalje 
več izbranih projektov v 
okviru participativnega pro-
računa za letošnje leto.
Do 4. septembra 2022 so 
občanke in občani oddali 
180 predlogov izboljšav v 
krajevnih skupnostih, v ka-
terih bivajo. Od tega je 86 ta-

kih, ki so po oceni komisije 
izvedljivi, skladni z zakono-
dajo, v pristojnosti občine, 
finančno ovrednoteni med 
2.500 in 24.000 evri (z 
DDV-jem) in ustrezajo dru-
gim predpisanim pogojem 
za uvrstitev v participativni 
proračun.
Zanje lahko glasujete med 
29. septembrom in 9. okto-
brom 2022, in sicer upravi-
čenci, ki so na dan glasova-
nja stari 16 let in več, in 
sicer po spletu (www.predla-
gaj.kranj.si) ali pa osebno v 
stavbi MOK (Avla, vhod s 
parkirišča Brioni). Osebno 
bo možno glasovati 5. in 6. 
oktobra 2022 (med 8. in 17. 
uro), glas je možno oddati za 

en projekt v krajevni skup-
nosti stalnega prebivališča.
Seznam predlogov projektov 
za glasovanje je objavljen 
tudi na spletni strani projek-
ta (dostop pa je možen tudi 
na spletni strani MOK s kli-
kom na spletno pasico parti-
cipativnega proračuna na 
naslovnici).
Po koncu glasovanja bodo 
rezultati objavljeni na sple-
tni strani projekta, in sicer 
po 10. oktobru 2022, predvi-
doma tudi v prihodnji števil-
ki Kranjskih novic.
Izglasovani projekti bodo iz-
vedeni v letu 2023, stanje 
oziroma njihov status pa bo 
prav tako možno spremljati 
na spletni strani projekta.

Predlogi za participativni proračun 
2023 – vabljeni h glasovanju

Območje izvedbe - KS Ime oziroma naziv projekta

Besnica Obnova učne poti Besnica »Rovnik–slap Šum«

Izgradnja pločnika v Novi vasi (od hišne številke 43 do 69)

Preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja

Obnova spomenika v Zgornji Besnici - spominsko znamenje 
talcem, EŠD 16442

Bitnje Zasaditev dreves pri vrtcu Bitnje

Garderobni prostori v Športnem parku Bitnje - izdelava  
projektne dokumentacije

Pločnik

Bratov Smuk Lovilna mreža za žoge za OŠ Matije Čopa Kranj

Športni drogovi za fitnes na igrišču OŠ Matije Čopa Kranj

Ureditev igrišča za odbojko na mivki

Park seniorjev

Varovalna guma pod gnezdeci na otroških igriščih

Britof Ureditev poljske poti za večnamensko uporabo

Zalivanje razpok v asfaltnih površinah v naselju Voge

Center Izobraževanje mladih pred vstopom na trg dela

Prešerna mladina

Postavitev zunanjih miz za namizni tenis pri OŠ Janeza Puharja

Golnik Kolesarska pot Golnik-Kranj-Golnik

Zunanji fitnes - postavitev novih klopi in zasaditev

Preplastitev najslabših odsekov občinske ceste (JP 685681  
Golnik bolnišnica-Malijevo )

Gorenja Sava Posaditev 1000 sadik dreves

Urejanje obcestnih ograj v Savski loki

Goriče Asfaltiranje makadamskega dela javne poti Zalog (Svarje)

Preplastitev ceste na Letenicah

Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni

Odstranitev dreves

Hrastje Postavitev opornega zidu ob športnem igrišču v Grabnu -  
izdelava projektne dokumentacije

Huje Obnova košarkarskega igrišča pred OŠ Jakoba Aljaža Kranj

Območje izvedbe - KS Ime oziroma naziv projekta

Jošt Medgeneracijske aktivnosti za krajane s področja kulture,  
športa in izobraževanja

Obnova poti na relaciji vas Planica proti cerkvi na Planici

Ureditev meteornih voda v vasi Planica

Menjava nevarnih kanalet ob cesti Pševo-Javornik in  
nadomestitev z meteorno kanalizacijo

Kokrica Obnova spomenika na Mlaki - obeležje obveščevalcu Mirku 
Zagrajšku in postavitev informacijske table

Obnova košarkarskega igrišča pri OŠ Franceta Prešerna -  
PŠ Kokrica 

Preplastitev ceste skozi Srakovlje

Mavčiče Zbornik KS Mavčiče (Vasi v objemu Sorškega polja in reke Save)

Obnova spomenika NOB v Mavčičah 

Informacijska tabla - Simon Jenko 

Sanacija mrliške vežice na pokopališču Mavčiče

Asfaltiranje dostopne poti do turističnega objekta Meja

Postavitev miz in klopi

Orehek - Drulovka Postavitev klopic v naselju nova Drulovka

Zasaditev garažnih korit

Obnova mostu Labore-Orehek

Urejanje obcestnih ograj in preplastitev pločnika  
Orehek-Drulovka

Radar Orehek

Športni park Zarica - obnova malega nogometnega igrišča  
z umetno travo

Menjava mreže na košarkarskih koših

Planina Pitnik za vodo ETE 123

Nadstrešek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj

Podblica Preplastitev najslabših odsekov na cesti Nemilje-Podblica

Namestitev defibrilatorja AED

Obnova ceste skozi Podblico

Predoslje Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Predoslje Kranj 

Asfaltiranje poti mimo cerkve v Predosljah do navezave na cesto 
Predoslje-Suha

Ureditev cestišča okoli Brda

Dopolnitev otroškega igrišča Predoslje

Avtobusna postajališča
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Območje izvedbe - KS Ime oziroma naziv projekta

Primskovo Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo

Asfaltiranje makadama Jezerska cesta (Košnik)-državna cesta 
Kranj/Britof

Čista reka Kokra

Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo - 
izdelava projektne dokumentacije

Stražišče S kolesom v šolo

Sanacija pločnikov na Delavski cesti

Ohišje stacionarnega radarja ob Škofjeloški cesti pri Seljakovem 
naselju

Postavitev klopic

Krožišče Škofjeloška cesta-Ješetova ulica

Preplastitev najslabših odsekov poti na Šmarjetno goro

Dokončanje tribune v Športnem parku Stražišče, postavitev 
sedežev in ograj  

Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Stražišče in zamenjava 
konstrukcij košev s tablami in obroči

Struževo Nadaljnja celostna ureditev športnega parka Struževo in 
njegove okolice

Asfalt od Struževo 2A do DSV (Polica)

Asfaltiranje makadamskega dela ceste Struževo-Polica

Otroška igrala iz lesa (indijanska vas)

Nega zaraščajočega se brega Podovnica

Tenetiše Asfaltiranje javnih prometnih površin 

Trstenik Izdelava meteorne kanalizacije in preplastitev ceste  
proti zaselku “Orle” Trstenik

Projekt Stražnica

Ureditev ceste

Vodovodni stolp Obnovitev otroškega igrišča

Nakup defibrilatorja in izvedba izobraževanja o temeljnih po  s-
topkih oživljanja

Zlato polje Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko 17 in 19

Klopice ob sprehajalnih poteh po Zlatem polju

Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku

Čirče Športni park Čirče - fitnes na prostem 

Žabnica Preplastitev najslabših odsekov kolesarske poti ob železnici  
v Žabnici

Kranj – Pisarna LogOuta, 
specializiranega centra po-
moči ob različnih tveganih 
spletnih vedenjih, ki so ga 
ustanovili leta 2011, od pole-
tja deluje tudi v Kranju. Ob 
desetletnici centra in odpr-
tju njegove kranjske pisarne 
so v Galeriji Mestne občine 
Kranj na Slovenskem trgu 1 
odprli razstavo serije plaka-
tov Vsi povezani, s katerimi 
v LogOutu nagovarjajo k 
zdravemu odnosu do digital-
ne tehnologije oziroma nje-
ni zmerni uporabi.
»Kot starš otrok, ki so stalno 
na pametnih napravah, sem 
zelo vesel, da je LogOut pri-
šel tudi v Kranj. Vse izobeše-
ne plakate bi morali izdati 
tudi v obliki magnetov, ki bi 

jih lahko dali na hladilnike 
in tudi v druge prostore, da 
nas nenehno opominjajo, da 
nista samo droga in alkohol, 

od katerih je treba odvračati, 
ampak da so nekemične od-
visnosti morda še hujše. Gre 
za družbeni problem, o kate-

rem se premalo govori,« je 
ob odprtju razstave povedal 
župan Matjaž Rakovec.
Poslanstvo LogOuta je zbolj-
šati dobro počutje vseh, zlas-
ti otrok in mladostnikov, v 
digitalnem okolju z zagota-
vljanjem zdravljenja, podpo-
re, pomoči, informiranja, iz-
obraževanja in osveščanja o 
uravnoteženi in zdravi upo-
rabi digitalnih medijev in za-
slonske tehnologije. »Naš 
center je zaživel pred deseti-
mi leti, ker pa smo že ves 
čas imeli uporabnike s širše-
ga območja Gorenjske in 
tudi iz samega Kranja, se 
nam je zdelo primerno, da 
tudi v Kranju olajšamo 
dostop do svojih programov 
vsem, ki pomoč potrebujejo. 
Teh pa je veliko, sploh od 
časa covida naprej, ko so 

delo, šola, pouk in vse drugo 
potekali večinoma po zaslo-
nih,« je povedal Boris Veler, 
soustanovitelj LogOuta. »Ko 
si sami ne moremo več po-
magati, je prav, da o tem 
odkrito spregovorimo in po-
iščemo pomoč,« je poudaril.
V LogOutu ponujajo preven-
tivne vsebine za šole, vrtce 
in druge ustanove – tako za 
mladostnike, učitelje kot 
starše. Pomemben del nji-
hovega poslanstva pa je po-
moč posameznikom v teža-
vah, za kar imajo štiri 
ključne programe. »Prvi je 
Preventivna pomoč posame-
znikom in družini, kjer po-
magamo pri postavljanju 
družinskih pravil oziroma 
dogovora o uporabi digitalne 
tehnologije. Potem je pro-
gram za zasvojene Logout & 

Restart, ki je namenjen po-
sameznikom, ki so zasvojeni 
z različnimi vsebinami na 
spletu – od pornografije, tr-
govanja s kriptovalutami, vi-
deoiger do družbenih omre-
žij. Tretji program je 
Digitalna dieta, v katerem se 
verjetno najdemo vsi, ko ne-
nehno pogledujemo v tele-
fon in nekaj preverjamo. Tu 
je še program LogOut & 
SpeakOut, ki je namenjen 
žrtvam in pričam spletnega 
nasilja,« je razložil Veler.
Kdor potrebuje pomoč s 
področja digitalne preventi-
ve ali zasvojenost, se lahko 
na srečanje s sodelavci Lo-
gOuta v pisarni na Cankarje-
vi ulici 3 v starem mestnem 
jedru naroči na spletni stra-
ni logout.org ali po telefonu 
080 73 76.

Simon Šubic

V Galeriji Mestne občine Kranj so odprli razstavo serije plakatov LogOuta, prvega specializiranega centra pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, 
ki ima od letošnjega poletja svojo pisarno tudi v Kranju.

Nad tvegana spletna vedenja tudi v Kranju

Razstava LogOutovih plakatov poteka v Galeriji Mestne 
občine Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Mestna občina Kranj 
se je s podjetjem Iskrae-
meco pridružila projektu 
Zeleni pingvin, družbeni in 
obenem tehnološki inovaci-
ji, ki rešuje okoljske in druž-

bene izzive s pomočjo izo-
braževanja in vključevanja 
prebivalcev. Gre zlasti za iz-
obraževanje otrok v osnov-
nih šolah, kako zmanjšati 
ogljične emisije in uporab-
ljati manj virov energije. V 
letošnjem šolskem letu so 
ga začeli izvajati tudi na treh 
kranjskih šolah, in sicer na 
osnovnih šolah Staneta Ža-
garja, Franceta Prešerna in 
Predoslje.
V projektu bodo spremljali 
podatke porabe virov energi-
je na pametnih digitalnih 
tehnologijah in jih otrokom 

predstavili skozi igro na 
preprost in razumljiv način. 
V okviru projekta je bila pos-
tavljena aplikacija, v kateri 
bodo otroci preko različno 
težavnih nalog spoznavali, 
kaj povzroča ogljični odtis in 
kaj lahko sami naredijo za 

izboljšanje obstoječega sta-
nja. »Platforma bo učila in 
spodbujala učence k aktivne-
mu in učinkovitemu reševa-
nju podnebnih ciljev in ra-
zogljičenja, hkrati pa bo 
omogočala tudi sodelovanje 
in povezovanje med oddelki 
ter šolami,« poudarjajo na 
MOK.
Cilj projekta je dokazati, da 
lahko vsak posameznik vpli-
va na okolje, če le ima dovolj 
znanja in informacij. Zeleni 
pingvin tako naslavlja pred-
vsem mlajšo populacijo, da 
osvoji trajnosten način živ-

ljenja in svoje znanje prena-
ša znotraj svoje skupnosti. 
»Na ta način se bo poraba 
energije in virov zmanjšala, 
posledično tudi stroški in 
emisije, to pa bo pripomoglo 
k ohranjanju okolja,« so 
prepričani na MOK.

Vodilni partner projekta je 
Iskraemeco, poleg MOK pa 
v njem sodelujejo še Mestna 
občina Ljubljana, društvo 
Doves in FEE Norway z ini-
ciativo Eko Šola. Projekt fi-
nancirata Norveški finančni 
mehanizem in Služba vlade 
za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko.
Iskraemeco je za aplikacijo 
Zeleni pingvin na Dnevu 
inovativnosti, ki je ta mesec 
potekal na Brdu pri Kranju, 
prejel posebno priznanje 
Gospodarske zbornice Slo-
venije za inovacijski izziv.

Simon Šubic

Na osnovnih šolah Staneta Žagarja, Franceta Prešerna in Predoslje izvajajo 
družbeni in tehnološki projekt Zeleni pingvin, ki naslavlja predvsem mlajšo 
populacijo.

Za projekt Zeleni pingvin 
tudi priznanje GZS

Za aplikacijo Zeleni pingvin so razvojniki kranjskega podjetja Iskraemeco prejeli posebno 
priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijski izziv. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ko smrt zatisne oči,
življenje ne konča se.
V skrivnostnem snovanju prsti
kot seme rase,
tvoj duh
za še nerojene čase
zori.

(Ivan Minatti)

V torek, 20. septembra, se je v 94. letu starosti za vedno po
slovil Stanislav Božič. V letih 1978–1982 je predsedoval 
Skupščini občine Kranj oziroma opravljal funkcijo župana.
Rodil se je 2. maja 1929 v mali vasici Hraše pri Smledniku. 
Bil je tretji od štirih otrok, imel je brata Jakoba in sestri An
gelico in Ani. Od rane mladosti je bil vajen trdega dela, saj je 
že pri sedmih letih izgubil mamo in je pomagal družini slu
žiti kruh z delom na polju pri sosedih in prijateljih. Med 
drugo svetovno vojno je bil občasno kurir, v vojni je padel tudi 
njegov starejši brat.
Zelo mlad je odšel od doma. V Ljubljani je zaključil Srednjo 
tehniško šolo, kasneje pa ob delu diplomiral iz politologije. 

Družino si je ustvaril v Kranju z ženo Cecilijo in otrokoma 
Sonjo in Samom.
V času svoje kariere je bil državni sekretar za delo v Ljublja
ni, predsednik občinskega sindikalnega sveta in predsednik 
Občinskega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije (SZDLS). Sledilo je vodenje Skupščine občine 
Kranj, po izteku mandata pa je poklicno pot nadaljeval in 
zaključil kot direktor Zavarovalnice Triglav Kranj.
V času njegovega županovanja so bile načrtovane številne 
nove šole. Na območju Planine so zasnovali gradnjo dveh 
osnovnih šol, in sicer OŠ Matije Čopa ter OŠ Jakoba Aljaža, 
takrat OŠ Bratstva in enotnosti. Na Zlatem polju je bila za 
potrebe nadaljnjega izobraževanja v načrtu gradnja nekda
nje srednje iskrške šole ter fakultete in dijaškega doma.
Bil je dobrosrčen, potrpežljiv in skromen. Poklicnemu delu 
je bil povsem predan, opravljal ga je srčno in z velikim nav
dušenjem.
Tudi zadnja leta, ko mu je zdravje pešalo, se ni pritoževal. 
Do konca življenja je ostal v domači hiši in v njej tudi umrl.
Gospoda Stanislava Božiča bomo ohranili v spoštljivem 
spominu.

V spomin Stanislavu Božiču

Vprašanje: Vrtički na 
Planini 2
Marca letos ste objavili nas-
lednji zapis: »V MOK se na-
mreč zavedamo pomena in 
dobrobiti (urbanih) vrtičkov, 
zato smo v proračun za na-
slednja tri leta (2022–2024) 
vključili projekt Urbanih vr-
tov, pri čemer smo za vsako 
leto predvideli 100.000 
evrov za vzpostavitev legal-
nih vrtičkov, ki bodo imeli 
enotno podobo.« Kdaj ga 
boste uresničili – prihodnje 
leto ali še kasneje? Če so 
vrtički vključeni že v prora-
čun za leto 2022, se lahko že 
začnejo izvajati.

Odgovor mestne uprave
Trenutno pripravljamo Od-
lok o urejanju urbanih vrtov 
in ga želimo dati v prvo bra-
nje na seji mestnega sveta 
MOK v oktobru. Ker je pro-
blem obstoječih vrtičkov v 
državni zakonodaji, ki pre-
poveduje hiške in ograje na 
kmetijski zemlji, se pogaja-
mo z ministrstvom za kme-
tijstvo za legalizacijo oziro-
m a  s p r e m e m b o 
namembnosti zemljišč pri 
vrtičkih, ki obstajajo že več 
let .  Spremembe na-
membnosti pa so žal nekaj, 
kar se zaradi dolgotrajnih 
postopkov zelo zavleče. 
Vzporedno pripravljamo no-
velacijo strokovne podlage 
za umeščanje vrtov za potre-
be Sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega 
načrta in Odloka o urejanju 
naselij in krajine. Sam zače-
tek izvedbe ureditve prvega 
urejenega urbanega vrta se 
nam tudi zaradi višjih stro-
škov, kot so bili predvideni v 
proračunu, malo odmika. 
Vsekakor pa je cilj, da v pri-
hodnjem letu prvi najemni-
ki že obdelujejo vrtove.

Vprašanje: Kontrola 
hitrosti
Prosim za bolj pogosto mer-
jenje hitrosti na cesti Kranj–
Žabnica. Vožnje so divje. 
Zakaj ni bolj pogostega mer-
jenja hitrosti? Občina bi do-
bila veliko denarja.

Odgovor mestne uprave
Na relaciji Kranj–Žabnica 
skoraj dnevno izvajamo me-
ritve hitrosti. Tako bomo v 
septembru izvedli 18 meri-
tev, kar pomeni merjenje 
skoraj vsak delovni dan. 
Prav tako je v neposredni 
bližini osnovne šole v Žab-
nici nameščeno ohišje sa-
modejnega merilnika hitro-
sti. Odkar na tej relaciji 
izvajamo navedene ukrepe, 
opažamo, da ne gre za pose-
bej ogroženo območje pro-
metne varnosti, zato doda-
tnih meritev trenutno ne 
načrtujemo.

Vprašanje: Kolesarske 
steze
Cenim vaš trud za ureditev 
kolesarskih poti in sem kot 
uporabnik vesel vsake novo-
sti. Pogrešam pa ureditev 
obstoječe steze pri krožišču 
na Kokrici in mimo Brda. 
Tam robniki še vedno moč-

no izstopajo iz nivoja ces-
tišča in ovirajo vožnjo kole-
sarjev, tako da se s cestnimi 
kolesi te steze izogibajo. Z 
majhnim vložkom je možno 
to urediti v zadovoljstvo 
mnogih krajanov (in širše). 
Verjamem, da boste ob vseh 
projektih našli dobro voljo 
in sredstva tudi za ureditev 
tega problema.

Odgovor mestne uprave
Vašo pobudo smo posredo-
vali Direkciji RS za infra-
strukturo, ki je pristojna za 
upravljanje omenjene ceste, 
predlagali smo tudi obnovo 
talnih označb.

Vprašanje: Parkirišče – 
nepotrebna cesta
Slišala sem, da ste ponovno 
obudili najbolj nepotreben 
in nesmiseln projekt – pove-
zava Qlandia–Domplan 
Energetika (toplarna), na-
mesto da bi končno uredili 
edino makadamsko parki-
rišče na celotni Planini, ki ga 
uporabljajo tudi obiskovalci 
pokopališča in pa šolniki iz 
OŠ Jakoba Aljaža. Če boste 
čez potegnili cesto, boste 
močno poslabšali ugodje bi-
vanja, poleg tega bo število 
parkirišč, ki jih že zdaj pri-
manjkuje, zmanjšano – če 
bo sploh še kakšno ostalo. 
Trenutno parkirišče je nepri-
merno tako za invalide kot 
tudi za intervencijska vozila 
in vozila komunale. Prosim, 
da to uredite in opustite ne-
potrebno cesto, ker služi, v 
najboljšem primeru, samo 
Qlandii. Nihče, ki tukaj živi, 
se ne strinja s to cesto pa 
tudi mnogi drugi so mnenja, 
da je povsem nepotrebna.

Odgovor mestne uprave
Mestna občina Kranj se je za-
vezala izgraditi povezavo od 
Supernove Qlandie do toplar-
ne že pred časom ob izgra-
dnji omenjenega nakupoval-
nega središča. V prometnih 
študijah je bila povezava pre-
poznana kot ena izmed prio-
ritet za prometno razbreme-
nitev Kranja. Realizacija 
projekta se zaradi nerešene-
ga lastništva ni nikamor pre-
maknila, dokler se aktualno 
vodstvo občine ni odločilo za 
postopek razlastitve. V sklo-
pu projekta na križišču pred 
toplarno nameravamo zgra-
diti krožišče, kolesarsko po-
vezavo in zasaditi večje števi-
lo dreves, vključno z 
drevoredom ob obzidju po-
kopališča. Izgubo obstoječih 
neustreznih makadamskih 
parkirnih mest, ki bodo slu-
žila parkiranju okoliških sta-
novalcev in obiskovalcem po-
kopališča, bomo v skladu s 
projektom nadomestili s 75 
novimi javnimi parkirnimi 
mesti pod daljnovodom. Za 
ta projekt je že v pripravi pro-
jektna dokumentacija za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja, ki bo predvidoma izdano 
do konca leta. Realizacijo 
projekta bomo v delu pločni-
ka začeli že letos, v prihod-
njem letu pa ga nameravamo 
s pomočjo sredstev EU tudi 
dokončati.

Kranj – Mestni občini Kranj 
(MOK) je po več letih truda, 
usklajevanj in tudi sodnih 
sporih na mestu nekdanje 
mini tržnice na Planini us-
pelo zagotoviti dodatnih 25 
parkirnih mest, kar je tam-
kajšnjim stanovalcem omo-
gočilo lažje parkiranje v naj-
bolj poseljeni soseski v 
mestu.
Na MOK so pojasnili, da si 
že nekaj let prizadevajo 
urediti območje nekdanje 
mini tržnice na Planini, 
kjer večina kioskov že dol-
go ni bila več v predvideni 
uporabi in večina najemni-
kov ni spoštovala najemnih 
pogodb. Z namero, da na-
merava prostor nekdanje 
mini tržnice preurediti za 
drugačen namen, je občina 
najemnike seznanila že v 
letu 2019. Ker se vsi naje-
mniki s tem niso strinjali, 
so se načrti, da na tem 
mestu vzpostavijo dodatno 
parkirišče, nekoliko zavlek-
li. Z osmimi nekdanjimi 
najemniki je namreč MOK 
uspela doseči sporazum za 
odstranitev kioskov, z dve-
ma pa še ne.

»Trenutna ureditev je zato 
še začasna, je pa že sedanji 
izplen, dodatnih 25 parkir-
nih mest, velika pridobitev 
za Planino 1, kjer se soočajo 
s pomanjkanjem parkirišč. 
Ko bodo sodni postopki gle-
de preostalih dveh kioskov 
zaključeni, nameravamo v 
MOK za celotni predel poi-
skati trajne rešitve, ki bodo 
izboljšale kakovost bivanja, 
in to ne samo v smislu zago-

tavljanja parkirnih mest, pač 
pa tudi širše (sociološki, traj-
nostni vidiki ipd.),« so razlo-
žili na MOK.
Eden od predlogov je tudi 
izgradnja polvkopane gara-
že z zeleno streho. Projekt 
je MOK prijavila za financi-
ranje z evropskimi sredstvi 
v okviru novega projekta 
Interreg, imenovanega CI-
CADA. »Kakšen bo namen 
uporabe zelene strehe, 

bodo med izvedbo projekta 
odločili stanovalci v sodelo-
vanju s tamkajšnjo krajev-
no skupnostjo. Možnosti je 
več: gozd, urbani vrtički, 
zelenica s klopmi, otroško 
igrišče, zeliščni park, kom-
binacija naštetega …« so 
pojasnili. Če bo projekt 
sprejet in potrjen za (so)fi-
nanciranje s sredstvi EU, 
ga bodo začeli izvajati v prvi 
polovici 2023.

Na mestu nekdanje mini tržnice na Planini so začasno označili 25 dodatnih parkirnih mest. Eden od 
predlogov za trajno ureditev lokacije je polvkopana garaža z zeleno streho.

Namesto mini tržnice 
dodatna parkirišča

Simon Šubic

Kotiček KrPovej

Na mestu nekdanje mini tržnice na Planini je do končne rešitve začasno urejeno 
parkirišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Okrasitev Prešerne-
ga decembra v Kranju že ne-
kaj let slovi kot ena najlepših 
v Sloveniji. Božično-novole-
tna smreka je ena izmed 
glavnih sestavin praznične-
ga vzdušja. V Kranju si želi-

mo postaviti dve: eno na 
Glavni trg, drugo pa pred 
Prešernovo gledališče.
Ker Mestna občina Kranj in 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj še nista našla prav 
takšnih smrek, ob katerih bi 

staro mestno jedro zasijalo v 
vsej svoji veličini, naslavljata 
prošnjo na lastnike gozdov, 
naj Kranju podarijo božično 
drevo. Iščemo samoraslo 
smreko, visoko med 15 in 18 
metri, do katere je omogo-

čen dostop. Morebitni daro-
valci se za ogled lahko dogo-
vorijo s Srečkom Štagarjem 
na  srecko.stagar@visitkranj.
si ali na 041 549 312 do tor-
ka, 15. novembra. Za posek 
in prevoz bo poskrbljeno.

Poziv: božično-novoletna smreka
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Kranj – »Omemba v najbolj 
znanem gastronomskem 
vodniku nam ogromno po-
meni,« pravi kuharski moj-
ster Uroš Gorjanc iz Gostil-
ne Krištof. Ta gostilna iz 
Predoselj je tudi na letošnji 
razglasitvi izbora restavracij 
Michelin Slovenija, in to že 
tretje leto zapored, prejela 
zeleno deteljico in zraven še 
priporočilo.
Uroš Gorjanc, ki je sicer 
doma na drugem, torej juž-
nem obrobju Kranja, še 
doda: »Zelena deteljica, ki 
označuje trajnostno kulina-
rično vizijo, ima v mojih 
očeh enak lesk kot Micheli-
nova zvezdica.« Kajti, doda 
sogovornik, že omemba v 
»najbolj znanem svetovnem 
kulinaričnem vodniku je ve-
liko priznanje za Gostilno 
Krištof. To za nas pomeni 
več gostov, več dela in več 
zelenih kulinaričnih zgodb.«
Omemba v Michelinovem 
vodniku pa je tudi priznanje 
gorenjskim kmetovalcem, 

poudari Gorjanc: »S trdim 
delom nam omogočajo bo-
gastvo vsega, kar lahko 
predstavimo na krožniku. 
Vesel sem, da lahko s svojim 
znanjem vse te izvrstne do-
mače izdelke povežem v 
vrhunsko celoto.«
Poleg zelene deteljice je Go-
stilna Krištof prejela tudi 
Michelinovo priporočilo. 
Spotoma: omenjeno prizna-
nje je dobila tudi Restavraci-
ja 1906, ki jo v blejskem Ho-
telu Triglav vodi kuharski 
mojster Aleš Fende, sicer 
doma v Kranju.
Morda še to: Kranj se letos 
poteguje za naziv evropska 
destinacija odličnosti, ta pa 
»v ospredje postavlja manj-
še, a zanimive destinacije, ki 
ponujajo pristna doživetja in 
omogočajo odkrivanje boga-
te lokalne turistične ponud-
be.« Del te ponudbe je vse-
kakor tudi v prihodnost 
zazrta gastronomija, pa naj 
bo v obliki dolge mize ali 
vrhunskih zgodb, ki jih piše-
jo mnogi kranjski kuharski 
mojstri.

Gostilni Krištof tudi letos pripeli dve priznanji: zeleno deteljico in Michelinovo priporočilo.

Michelin znova na obrobju Kranja

Mina Mokar

Kranj – Evropska komisija je 
prepoznala prizadevanja na 
področju trajnostnega turiz-
ma v naši destinaciji in 
Kranj uvrstila v ožji izbor za 
nagrado evropska destinaci-
ja odličnosti (EDEN) za leto 
2023. Izmed dvajsetih prijav 
je komisija izbrala štiri fina-
listke. Kranj za naziv tekmu-
je z destinacijami Grevena 
(Grčija), Larnaka (Ciper) in 
Trikala (Grčija).
Mestna občina Kranj je že 
leta 2016 s strateškim doku-
mentom Trajnostna urbana 
strategija Kranj 2030 opre-
delila destinacijo kot trajno-
stno naravnano urbano sre-
dišče Gorenjske. Da bi tem 
smernicam sledili tudi na 
področju turizma, smo se 
pridružili Zeleni shemi slo-
venskega turizma in v letu 
2021 pridobili Zlati znak. 
Slovenski in mednarodni 
ocenjevalci so ob podelitvi 
Zlatega znaka podali mne-
nje, da v Kranju resno in 
zavzeto pristopamo tako k 
trajnostnemu upravljanju 
destinacije kot k varovanju 
in ohranjanju naravnih in 
kulturnih virov. To je osno-

va, na kateri gradimo, ne 
samo zato, da bomo skrbeli 
za varovanje okolja in našo 
dediščino, pač pa tudi zato, 
ker tako narekujejo razvojni 
trendi v turizmu, predvsem 
pa je to potreba za kvalitetno 
življenje jutrišnjega dne. 
Hvaležen sem, da se trajno-
stnim aktivnostim v destina-

ciji pridružuje tudi turistič-
no gospodarstvo. Hotel 
Actum je nosilec certifikata 
Zeleni ključ, Kmetija odpr-
tih vrat Pr' Končovc ima dva 
zelena certifikata – Zeleni 
ključ in znak Green Cuisine, 
lokalni gostinski ponudniki 
se povezujejo z lokalnimi 
pridelovalci in predelovalci, 

vedno bolj žive so lokalne tr-
žnice …
Pobuda EDEN nagrajuje 
najboljše dosežke na podro-
čju trajnostnega turizma in 
praks zelenega prehoda v 
manjših krajih po vsej Evro-
pi. Ker se v Kranju lahko po-
hvalimo z dobrimi praksami 
zelenega in trajnostnega tu-

rizma, smo se na Zavodu za 
turizem in kulturo Kranj 
skupaj z Mestno občino 
Kranj odločili, da se pobudi 
odzovemo in kandidiramo 
za evropsko prestolnico 
odličnosti 2023. S svojimi 
trajnostnimi praksami je 
Kranj prepričal komisijo ne-
odvisnih strokovnjakov s 

področja trajnosti. Ta je v 
utemeljitvi nominacije pou-
darila prizadevanja Zelene 
ekipe 16 članov, ki delujejo v 
okviru vključitve Kranja v 
Zeleno shemo slovenskega 
turizma, zeleni kulinarični 
dogodek Kranjska dolga 
miza ter prizadevanja za 
zmanjševanje ogljičnega od-
tisa na prireditvah.
V naslednjem koraku bomo 
mogli svoje trajnostne pra-

kse na področju turizma 
predstaviti evropski žiriji. 
Nominacijo Kranja bomo 
zagovarjali 9. novembra v 
Bruslju. Zmaga bi nam v 
evropskem prostoru prines-
la večjo prepoznavnost na 
področju turizma in trajno-
stnih praks, v letu 2023 pa bi 
bili deležni dodatne promo-

cije s strani Evropske unije. 
V Kranju si že nekaj let pri-
zadevamo, da bi nas domači-
ni in obiskovalci mesta vide-
li kot čisto, varno in zdravo 
destinacijo, kjer skrbimo za 
okolje in prostor ter za ohra-
njanje lokalnega značaja in 
ponudbe. Naziv evropska 
destinacija odličnosti 2023 
bi bil potrditev, da delujemo 
v pravi smeri in da so naša 
prizadevanja opazna.

Trajnostna destinacija Kranj je v ožjem izboru za nagrado evropska destinacija odličnosti za leto 2023. Nominacijo Kranja bomo zagovarjali 9. novembra 
v Bruslju. Zmaga bi nam v evropskem prostoru prinesla večjo prepoznavnost na področju turizma in trajnostnih praks, v letu 2023 pa bi bili deležni 
dodatne promocije Evropske unije.

Trajnostna prizadevanja Kranja 
opažena tudi v Evropi

Klemen Malovrh

Klemen Malovrh, direktor ZTKK / Foto: Primož Pičulin

Kuharski mojster Uroš Gorjanc in Jožef Oseli na dogodku Kranjska dolga miza / Foto: Mediaspeed

V Kranju si že nekaj let prizadevamo, da bi nas 
domačini in obiskovalci mesta videli kot čisto, 
varno in zdravo destinacijo, kjer skrbimo za 
okolje in prostor ter za ohranjanje lokalnega 
značaja in ponudbe. Naziv evropska destinacija 
odličnosti 2023 bi bil potrditev, da delujemo v 
pravi smeri.
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Jesen, polna dobrot
Komaj se je končalo Prešerno poletje, razgibano s kulturno-zabavnim programom, že je nastopila jesen, ki bo tako v smislu kulturnega in zabavnega 
dogajanja kot v kulinaričnem besednjaku polna dobrot.

Kranj – Jesen je sezona trga-
tev. Še predno se začnejo 
vinske trgatve, se že obira 
hmelj. Konec septembra je 
tako ravno pravi čas za poku-
šino hmeljevih zvarkov. Va-
bljeni na Glavni trg v Kranju 
na Dan kranjske klobase in 
piva, ki bo letos trajal dva je-
senska dneva: 30. septembra 
in 1. oktobra od 16. ure dalje. 
Degustacija piva in klobas 
bo začinjena z glasbeno 

spremljavo – v petek bo na-
stopil Original Kranjc bend, 
v soboto pa so na vrsti Ga-
šperji. Dogodek je name-
njen pivoljubom, ljubiteljem 
slastne kranjske klobase, ra-
dovednežem in vsem, ki se 
radi zavrtijo v ritmih pri-
stnih domačih viž.
V novembru se napoveduje 
še en dogodek, ki je obarvan 
kulinarično in podkrepljen z 
zabavo: Vinska pot v Rovih 
pod starim Kranjem. Na po-
kušino vin ter mesnih, kru-

šnih in sirnih izdelkov vabi-
mo 18. in 19. novembra ter 
25. in 26. novembra.
Oktobra v Kranju in okolici 
z različnimi dogodki zazna-
mujemo Jenkove dneve – v 
spomin na pesnika, ki je 
umrl in je pokopan v Kra-
nju. Slovenska literarna 
zgodovina ga uvršča med 
najvplivnejše slovenske pe-
snike. Po njem se imenuje 
najuglednejša literarna na-
grada. V hiši, kjer je pesnik 
živel, je urejen apartma z 

muzejskimi elementi na 
temo Simona Jenka, ki ga je 
moč najeti.
V tednu med 18. in 27. okto-
brom pa bodo potekali raz-
lični kulturni dogodki, od 
predstavitve Jenkovih nagra-
jencev do recitalov in manj-
ših koncertov. Poleg Jenko-
vih dnevov v Kranju oktobra 
poteka še en kulturno-ume-
tniški festival, ki je vreden 
ogleda, in sicer 11. Mednaro-

dni festival likovnih ume-
tnosti Kranj. Gre za enega 
največjih likovnih festivalov 
v Sloveniji, ki poteka od 30. 
septembra do 2. novembra v 
Kranju in gosti umetniška 
dela 98 avtorjev iz 21 držav. 
Potekala bodo tudi strokov-
na vodenja, razstave si bo 
moč ogledati na različnih lo-
kacijah v mestu.
Proti koncu oktobra se stari 
in mladi že tradicionalno 

razveselimo Noči čarovnic v 
Rovih pod starim Kranjem. 
Najprej bodo svoj pogum v 
rovih preizkušali otroci, in 
sicer jih bodo tam čarovnice 
čakale med 22. in 28. okto-
brom. Odrasli bodo za reše-
vanje srhljivih ugank na vr-
sti med 30. in 31. oktobrom.
Našteli smo le nekaj jesen-
skih dobrot, a jih je še veliko 
več. Kar poglejte v Koledar 
prireditev …

Petra Žibert

Dan kranjske klobase in piva bo letos potekal dva jesenska dneva. / Foto: Sandi Fišer

Kranj – Šestindvajsetega av-
gusta 1814 se je v današnji 
Reginčevi ulici rodil Janez 
Puhar. Čeprav je v zgodovi-
no zapisan kot fotografski 
pionir, ki je izumil edin-
stveni postopek za fotografi-
ranje na steklo, to še zdaleč 
ni vse, s čimer se je ukvar-
jal. Poleg fotografiranja je s 
svojim znanjem eksperi-
mentiral tudi na področjih 
fizike, kemije, astronomije, 
glasbe, poezije in likovne 
umetnosti.
Na Tomšičevi ulici 13 boste 
našli hišo, ki je posvečena 
prav temu velikemu izumi-
telju in njegovim dosež-
kom. Kabinet izumitelja Ja-
neza Puharja združuje 
skrivnostni svet iluzij, 
ugank, fotografije in selfija. 
V muzejski sobi boste uzrli 
delček življenja in dela pr-
vega slovenskega fotografa. 
Soba iluzij je posvečena Pu-
harjevi izjavi, da je "svetlo-
pis optična iluzija, ujeta v 
večnost". Bodo vaše oči ob 

ogledu optičnih prevar in 
gibljivih slik iz 19. stoletja 
pretentale vaš razum? V 
foto ateljeju si nadenite 
oblačila po modnih smerni-
cah Puharjevih časov in do-
mov odnesite svoj fotograf-
ski portret na steklu.

Pustolovci in raziskovalci 
pa boste zagotovo najbolj 
uživali v doživljajskih igrah, 
ki jih ponuja kabinet. "Pu-
harjev skrivni laboratorij" 
vam skozi uganke, šifre in 
kodirana sporočila razkrije 
še neizdano Puharjevo 

skrivnost. Na Lovu za izgu-
bljeno fotografijo pa boste 
skozi uganke in šifre odkri-
vali skrivne kotičke Kranja 
ter njegovo zgodovino.
Pobliže spoznajte našega ve-
likega izumitelja in se za po-
vrhu ob tem še zabavajte!

Eva Pirnat
Besnica – Po dveletnem 
premoru PGD Besnica v so-
delovanju z Rokovnači in 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj pripravlja tradi-
cionalni Kostanov piknik v 
Besnici.
Dve oktobrski nedelji, 9. in 
16. oktobra, ste od 11. ure da-
lje lepo vabljeni pod vznožje 
Rovnika v Novo vas. Dišalo 
bo po pečenem kostanju in 
mnogih drugih dobrotah. 
Poskusili boste lahko oku-
sen domač golaž, gobovo 

juho, zelje s pečenico in 
žganci, ribe s krompirjem in 
številne sladice. Na stojni-
cah bo bogata ponudba do-
mačih izdelkov in pridelkov, 
otroci pa bodo uživali v otro-
škem programu.
Organiziran bo avtobusni 
prevoz iz Supernove Kranj. 
Prvi avtobus bo proti Besnici 
odpeljal ob 11. uri, nato pa 
na vsako polno uro vse do 
17. ure. V Kranj se bo vračal 
pol ure kasneje, zadnji ob 
17.30. Vabljeni na prijetno 
in razgibano jesensko popol-
dne v Besnico!

V Besnici bo spet dišalo po pečenem kostanju in 
mnogih drugih dobrotah.

Kostanov piknik 
se vrača v Besnico

Kabinet izumitelja Janeza Puharja združuje skrivnostni svet iluzij, ugank, fotografije in 
selfija. / Foto: Jošt Gantar

Kostanov piknik bo pod vznožjem Rovnika v Novi vasi kot 
običajno potekal dve oktobrski nedelji. / Foto: fotoarhiv ZTKK

Na Tomšičevi ulici 13 boste našli hišo, ki je posvečena velikemu izumitelju Janezu Puharju in 
njegovim dosežkom.

Vstopite v čas izumitelja 
Janeza Puharja

Urša Erjavc



Koledar prireditev

Kranjske novice, petek, 30. septembra 2022 9

Koledar dogodkov od 30. 
septembra do 30. oktobra
Petek, 30. septembra, ob 16.00, Glavni trg
Dan Kranjske klobase in piva

Sobota, 1. oktobra, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Pazi kaktusss!, Teater Cizamo

Sobota, 1. oktobra, ob 11.00, OKC Krice Krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 1. oktobra, ob 16.00, Glavni trg
Dan Kranjske klobase in piva

Sobota, 1. oktobra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Miran Rudan & Indesign

Ponedeljek, 3. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica: Z glino je fino

Torek, 4. oktobra, ob 10.30, Stolp Pungert
Rokodelske delavnice za otroke

Torek, 4. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: O spanju in uspavanju dojenčkov ter malčkov

Torek, 4. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 4. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Slovenci v ameriški kulturi (Joe Valencic)

Torek, 4. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: Igra go

Torek, 4. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 5. oktobra, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s Scrabblom

Sreda, 5. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Pungertov Znanstived – Mostovi in težišča

Sreda, 5. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Sreda, 5. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 5. oktobra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Literarno ozvezdje: Mojca Kumerdej

Četrtek, 6. oktobra, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 6. oktobra, ob 18.00, OKC Krice Krace
Razstava: Strele in oblački, odprtje stripovske razstave

Četrtek, 6. oktobra, ob 19.00, OKC Krice Krace
Kultura: Leksikon sanj, pesniški večer

Petek, 7. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Mala pustolovska šola

Petek, 7. oktobra, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Mojca Pokrajculja, Kaličopkovo gledališče

Petek, 7. oktobra, ob 18.00, Medgeneracijski center
Kultura: Kdo si, Kekec?

Petek, 7. oktobra, ob 20.00, Stolp Pungert
Kultura: Kaja Lorenci: STABAT. Biti ganjen

Sobota, 8. oktobra, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Zmaj, Bimbo teater

Sobota, 8. oktobra, ob 11.00, OKC Krice Krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 8. oktobra, ob 19.00, Stolp Pungert
Kino: 2. Plesni žaromet

Sobota, 8. oktobra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Zabranjeno pušenje

Nedelja, 9. oktobra, ob 11.00, Zgornja Besnica
Kostanov piknik

Ponedeljek, 10. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica: Z glino je fino

Torek, 11. oktobra, ob 10.30, Stolp Pungert
Rokodelske delavnice za otroke

Torek, 11. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 11. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Na zdravje: Preprečimo nezgode

Torek, 11. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: Igra go

Torek, 11. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 12. oktobra, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s Scrabblom

Sreda, 12. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica izdelave lutk: Ljubljenčki

Sreda, 12. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Sreda, 12. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 12. oktobra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Novinarjev kalejdoskop: Boštjan Videmšek in  
Maja Prijatelj Videmšek

Četrtek, 13. oktobra, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 13. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 13. oktobra, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Piše za ušesa: Mitja Petrovič

Petek, 14. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Kako se je slovenski trpin likal

Petek, 14. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Mala pustolovska šola

Petek, 14. oktobra, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Nekoč je bila, Lutkovno gledališče Tri

Sobota, 15. oktobra, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Motovilčica, Gledališče iz desnega žepka

Sobota, 15. oktobra, ob 11.00, OKC Krice Krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 15. oktobra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Urban & 4

Nedelja, 16. oktobra, ob 11.00, Zgornja Besnica
Kostanov piknik

Nedelja, 16. oktobra, ob 19.00, Avla Mestne občine 
Kranj
Koncert: Naj se sliš' – koncert treh zborov: KPZ Mysterium 
Kranj, ŽVS Deve OŠ Koper, KZ Ipavska

Ponedeljek, 17. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica: Z glino je fino

Torek, 18. oktobra, ob 10.30, Stolp Pungert
Rokodelske delavnice za otroke

Torek, 18. oktobra, ob 11.00 ur, Prešernov gaj v Kranju
Jenkovi dnevi: Poklon pesniku Simonu Jenku

Torek, 18. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 18. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Sabinina Prava hokejska banda

Torek, 18. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: Igra go

Torek, 18. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 19. oktobra, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s Scrabblom

Sreda, 19. oktobra, ob 14.00, Švicarska šola
Švicarske zgodbice

Sreda, 19. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Sreda, 19. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Meditacijske pravljice s CvetličnoVilo Floro

Sreda, 19. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Četrtek, 20. oktobra, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 20. oktobra, ob 17.00 uri, dvorana Mestne 
knjižnice Kranj
Jenkovi dnevi: Rozaste pesmi; Andrej Rozman Roza

Petek, 21. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Mala pustolovska šola

Petek, 21. oktobra, ob 17.00, OKC Krice Krace
Kultura: Tine in promet, Lutkovno gledališče Fru Fru

Petek, 21. oktobra, ob 17.oo uri, Mavčiče
Jenkovi dnevi: Spomin na pesnika, Mavška tržnica

Petek, 21. oktobra, ob 20.00, Dom krajanov Primskovo
Predstava: Vid Valič: Strast, dojenček in rompompom

Sobota, 22. oktobra, ob 9.00, Brdo pri Kranju
Poročni sejem

Sobota, 22. oktobra, ob 9.00 uri, Drulovka
Jenkovi dnevi: Pohod po poti Jeprškega učitelja - od 
Drulovke do Podreče

Sobota, 22. oktobra, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Ples skozi čas, Glasbena šola Kranj

Sobota, 22. oktobra, ob 11.00, OKC Krice Krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 22. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Sobota, 22. oktobra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Luka Basi

Nedelja, 23. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Ponedeljek, 24. oktobra, ob 7.00, Prošport, Stražišče
Terenska krvodajalska akcija – Stražišče

Ponedeljek, 24. oktobra, ob 9.00, Akademija gibanja  
in veščin
Šport: Juhuu, jesenske počitnice so tu

Ponedeljek, 24. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim 
Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Ponedeljek, 24. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnica: Z glino je fino

Torek, 25. oktobra, ob 10.30, Stolp Pungert
Rokodelske delavnice za otroke

Torek, 25. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Torek, 25. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 25. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Joga za otroke z eko ustvarjalnico – Pot okoli sveta

Torek, 25. oktobra, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: Igra go

Torek, 25. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga za zdravo hrbtenico

Sreda, 26. oktobra, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s Scrabblom

Sreda, 26. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Sreda, 26. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Sreda, 26. oktobra, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga pomaga

Sreda, 26. oktobra, ob 19.00, dvorana Mestne knjižnice 
Kranj
Jenkovi dnevi: Koncert Anje Zag Golob in Draga Ivanuše

Četrtek, 27. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Četrtek, 27. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Zabava: Šahovske simultanke z mojstri in prvaki

Četrtek, 27. oktobra, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 27. oktobra, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 27. oktobra, ob 19.00, dvorana Mestne 
knjižnice Kranj
Jenkovi dnevi: Slavnostna podelitev Jenkove nagrade

Petek, 28. oktobra, ob 16.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za otroke

Petek, 28. oktobra, ob 17.00, Stolp Pungert
Mala pustolovska šola

Petek, 28. oktobra, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Alica, Sand tale

Sobota, 29. oktobra, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Zoopotniki, Lutkovno gledališče Pupilla

Sobota, 29. oktobra, ob 11.00, OKC Krice Krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 29. oktobra, ob 21.00, KluBar
Koncert: Avtomobili

Nedelja, 30. oktobra, ob 17.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za odrasle

Ponedeljek, 31. oktobra, ob 17.00, Rovi pod starim Kranjem
Noč čarovnic za odrasle

vsako soboto ob 8.00, Glavni trg
Sobotni sejem

Vsako soboto in nedeljo
Sprehodi po Parku Brdo

Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00
Klasičen voden ogled Kranja

Vsak torek in petek ob 17.00 ter vsako soboto in 
nedeljo ob 10.00
Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo ob 
11.00 ter vsako soboto in nedeljo ob 13.00
Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep, Mesto skriva, 
podzemlje odkriva

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

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Kranj – Pri spomeniku bazo-
viškim junakom v Prešerno-
vem gaju so se 9. septembra 
znova poklonili spominu na 
štiri tržaške Slovence, ki so 
jih pred 92 leti usmrtili v 
Bazovici. K spomeniku so 
vence položili predstavniki 
Mestne občine Kranj, Odbo-
ra za proslavo bazoviških ju-
nakov pri Narodni in študij-
ski knjižnici v Trstu, obeh 
krovnih organizacij Sloven-
cev v Italiji – Slovenske kul-
turno-gospodarske zveze in 
Sveta slovenskih organizacij, 
društva TIGR, stranke Slo-
venska skupnost in Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Kranj. Spominska slove-
snost se je sicer začela s ča-
stnim pozdravom Garde 
Slovenske vojske, ki je venec 
k spomeniku položila v ime-
nu predsednika republike 
Boruta Pahorja.
Goste in udeležence spomin-
ske slovesnosti sta nagovorila 

kranjski podžupan Janez 
Černe in župan Občine De-
vin - Nabrežina Igor Gabro-
vec. »Razlog, da se vsako leto 
zberemo na tem mestu, je 

tragičen, posledice pa pozi-
tivne: srečujemo se, neguje-
mo vezi z našimi ljudmi tudi 
zunaj meja. Obenem krepi-
mo misel o miru, medseboj-

nem spoštovanju in vsakič 
znova kličemo k uporu proti 
politikam, ki nevarno težijo v 
nasprotno smer. Tudi v Evro-
pi, ki je nastala na temeljih 

svobodne misli in delovanja, 
spet vznikajo oblastniki, ki se 
brez sramu spogledujejo z iz-
ključevalno in nestrpno poli-
tiko,« je dejal Černe.
»V teh letih so slovesnosti 
ob spominu na bazoviško 
tragedijo prerasle v pravo 
evropsko antifašistično pri-
reditev, ki širi danes še kako 
potrebna sporočila. Izredno 
nas veseli tudi, da, zahvalju-
joč prizadevnemu delu na-
ših rojakov, vedno večji od-
mev pr idobiva  tudi 
spomenik v Bazovici, saj je 
dobil status kulturnega po-
mena. To so izredno po-
membni koraki in upamo, 
da bodo tudi dejanja štirih 
mladih Slovencev, nad kate-
rimi so izvedli zločin, v sve-
tovno zgodovino zapisana, 
kot si zaslužijo,« je še pou-
daril Černe.
Župan Občine Devin - Na-
brežina Igor Gabrovec pa je 
povedal: »Štirje mladi Slo-
venci nas opominjajo, da je 
pojem politične svobode 

prav tako neodtujljiva pravi-
ca, ki je ne moremo in ne 
smemo barantati za nobeno 
ceno. Takratna mladina se je 
odločila, da ne bo bilka v ve-
tru. Odločili so se, da ne 
bodo kimali in da bodo uso-
do vzeli v svoje roke – za vsa-
ko ceno. Potrudimo se, tudi 
kot politiki in javni upravite-
lji, da presežemo vsakodnev-
no besedičenje, puhle oblju-
be in skregana zagotovila, da 
presežemo jalove spore in 
skupaj pogledamo v čas, ki 
je pred nami.«
V spremljevalnem kultur-
nem programu so z glasbo 
in recitacijami nastopili 
Združena moška pevska 
zbora Tabor in Stane Malič z 
Opčin pri Trstu, Pihalni or-
kester Mestne občine Kranj, 
dijakinja Gimnazije Kranj 
Irina Vranić ter častna stra-
ža tabornikov Rodu Modri 
val in skavtov Slovenske za-
mejske skavtske organizaci-
je, Zveza tabornikov občine 
Kranj in praporščaki.

Na spominski slovesnosti usmrčenim bazoviškim junakom v Prešernovem gaju sta prisotne nagovorila kranjski podžupan Janez Černe in župan Občine 
Devin - Nabrežina Igor Gabrovec. Na slovesnosti sodelovala tudi Garda Slovenske vojske.

V spomin bazoviškim junakom

Venec je k spomeniku položil tudi kranjski podžupan Janez Černe. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kako bi se kratko predstavili?
Sem Igor, mož ženi Nadi in oče šestim 
otrokom. Rojen sem v Kranju, kjer ži-
vim s svojo družino.  Star sem petinšti-
rideset let. Prosti čas najraje preživim 
z družino ali pa sem športno aktiven. 
Najraje imam nogomet, kolo in hribe. 
Po izobrazbi sem magister znanosti in 
zaključujem doktorski študij. Sem dol-
goletni mestni svetnik, peto leto sem 
državni svetnik. Bil sem podžupan, 
direktor tako v zasebnem kot javnem 
sektorju, podjetnik, funkcionar, špor-
tni delavec in še kaj bi se našlo. Po 
naravi sem borec in se ne ustrašim 
izzivov.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Rad bi poprijel za delo in začel premi-
kati in delati, kot smo to počeli, v času, 
ko sem bil podžupan.  To je bil eden 
najuspešnejših mandatov v novejši 
zgodovini naše občine. Veliko dobrega 
za ljudi in občino je bilo narejenega. 
Še več razvojnih projektov pa je bilo 
začetih in nastavljenih in takrat sem 
upal in si želel, da bo naslednji župan s 
svojo ekipo sledil zastavljenim ciljem. 
Žal se dobro delo in ambiciozni načrti 
niso nadaljevali. Prepričan sem, da bi 
strateško pomembne projekte za ljudi 
morala nadaljevati vsaka nova ekipa. 
Na nagovarjanje številnih ljudi sem 
pri sebi začutil, da je čas, da stopim 
v ospredje in dam pospešek razvoju 

naše občine. Imam izobrazbo, znanje, 
izkušnje in energijo, da lahko takoj 
začnemo delati s polno paro.

Kaj pričakujete od volilne kampanje 
in volitev?
Na volitve grem seveda zato, da zma-
gam. V sami kampanji pa pričakujem 
dve stvari. Prvič, da bom imel dovolj 
časa in priložnosti, da se bom predsta-
vil volivcem. Prepričan sem, da imam 
ambiciozen a realen in uresničljiv pro-
gram, ki bo prebudil občino Kranj iz 
razvojnega spanca. Po drugi strani pa 
pričakujem umazano volilno kampanjo 
s strani mojih političnih nasprotnikov. 
Tega sem pravzaprav vajen. Ko ni ar-
gumentov se zatečejo k anonimkam, 
zlonamernim podtikanjem, blatenju 

itd. Sam se bom osredotočil na vsebi-
no in na ljudi. Na razvoj. Za ljudi.

Eden od očitkov bo zagotovo 
dogodek s predrto pnevmatiko 
ko ste bili še direktor Agencije 
za varnost prometa. Kako to 
komentirate?
Šlo je le za predrto pnevmatiko. 
Nobene nesreče ni bilo. Policija je 
obravnavala dogodek in ni ugotovila 
nepravilnosti. Imam policijski zapi-
snik v katerem piše, se je vse skupaj 
zaključilo z uradnim zaznamkom. Niti 
prekrška ni bilo. Prijava o »nesreči« pa 
je bila anonimna. 

Torej niti nesreče niti alkohola?
Seveda ne. Saj nisem bil razrešen iz 

agencije zaradi tega. Razrešili so me 
ker se nisem javil novinarjem in s tem 
naj bi povzročil škodo ugledu agencije. 
Tisti dan sem bil na dopustu in v službi 
sem imel namestnika. Bil sem kola-
teralna škoda v neki drugi igri. Vse to 
tudi z dokumenti nameravam razkriti 
javnosti.

Pričakujete še kakšne očitke, 
napade?
Pričakujem, seveda ampak sem po-
polnoma miren. Tisti, ki nimajo vsebi-
ne naj se ukvarjajo z umazano kampa-
njo. Sam imam čisto vest. Posvetil se 
bom programu in ljudem, da jih prepri-
čam zakaj sem najboljša izbira. 

Kdo vas podpira?
Podpira me ena največjih skupin v 
občinskem svetu - nestrankarska, ne-
odvisna Lista za razvoj Kranja. Kandi-
diram tudi s podpisi in podporo ljudi. 
Zato ob tej priložnosti vabim občanke 
in občane, da na upravni enoti oddajo 
svoj glas podpore za mojo udeležbo na 
lokalnih volitvah. Za vsak glas, ki mi 
veliko pomeni, se vam že v naprej lepo 
zahvaljujem.

Kdo je Igor Velov kandidat za župana Kranja?
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Rečeno, storjeno.
Napovedali smo, da bomo v osmih letih, v dveh mandatih, korenito revitalizirali Kranj po vodilu »Živi in 
delaj v Kranju« ter pri tem dali 8 obljub na 8 področjih z 8 konkretnimi nosilnimi projekti. Krajevne skup-
nosti so središče manjših, a hitro rešljivih problemov. Zato smo jim, kot obljubljeno, povrnili možnost od-
ločanja o projektih in hkrati vzpostavili največji participativni proračun v Sloveniji. Na področju prometa 
smo napovedali prometno razbremenitev in novo kranjsko mobilnost, kar uspešno izvajamo. Pospešeno 
pa vnašamo tudi nove vsebine v starem mestnem jedru. Po štirih letih ne delamo na pol, ampak na polno. 
Kljub  številnim dolgotrajnim birokratskim postopkom, ki terjajo veliko časa, so le-ti pripravljeni. Rezulta-
ti so vidni. Še več, začeli smo tudi projekte, ki so se v preteklosti zdeli nemogoči.

Župan Matjaž Rakovec in svetniška skupina SD

K
R

A
JE

V
N

E 
SK

U
P

N
O

ST
I

P
R

O
M

ET
N

A
Č

R
T

I

Krajevnim skupnosti smo povrnili odvzeto soupravljanje in avto-
nomijo. So partnerji pri načrtovanju razvoja mestne občine. Izvo-
ljeni predstavniki v svetih krajevnih skupnosti in krajani nepos-
redno odločajo o porabi 1,2 milijona evrov proračunskih sredstev.

Največji participativni proračun v Sloveniji
Nov fitnes na prostem v Športnem parku Golnik, preplastitve cest v KS 
Trstenik in KS Goriče, urejena poljska pot Britof-Šenčur, obnovljene sto-
pnice iz Čirč na Delavski most, montaža novih prezračevalnih naprav v OŠ 
Predoslje, preplastitev teniškega igrišča v ŠP Stražišče, obnova Športnega 
parka Struževo, obnove otroških igrišč v KS Bitnje, na Pungertu, v KS Vodo-
vodni stolp, v KS Zlato polje, v Podblici in na Hujah idr. 

V štiriletnem obdobju je MOK preplastila 31 km cest, kar je več, 
kot so jih prej v 10 letih skupaj. Kolesarske površine smo pove-
čali s 25 km leta 2018 na več kot 71 km v letu 2022.

Kolesarska povezava Kokrica-Brdo-Predoslje • Cesta Breg Mavčiče • 
Cesta na Letenice  • Pločnik Golnik Goriče • Cesta Staneta Žagarja • 
Krožišče Primskovo • GORKI2 • Večja parkirišča

GORKI2 – 17 km preplastenih cest 
v Britofu, Predosljah, Orehovljah in 
na Mlaki

Izvoz AC Kranj-sever – S številnimi aktivnostmi smo us-
peli dokazati državi, da je nov, nujno potreben avtocestni 
priključek ustrezen. 

Cesta Staneta Žagarja

OPPN kanjon Kokre 

Otvoritev zvonika Sv. Kancijana in 
tovarišev

Več kot 350 prireditev prek poletja
v mestu

Nova glasbena in baletna šola Kovačnica 

Festivali – KRAFFT, FOTO Fest, 
KAOS, itn.

KS Stražišče

Krožišče Primskovo Pločnik Golnik-Goriče – izgradnja 
pločnika na šolski poti ob državni cesti

Cesta na Letenice – obnova 750 
metrov dolgega odseka ceste

Centralna potniška postaja Kranj na Železniški postaji 
Narejene idejne zasnove in sprejeti prostorski načrti. Predpogoj za postavitev 
avtobusnih peronov je ukinitev železniških tirov na mestu sedanjega parki-
rišča. Gradnja predvidoma že v 2025.

Cesta Breg-Mavčiče – dokončani dve 
fazi ceste skozi Mavčiče in Praše

Kolesarska povezava Kokrica-Brdo- 
Predoslje

Nadhod pri Tušu s Planine proti Hrastju – pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in zagotovljena sredstva prek EU – 
začetek gradnje že letos.

Mestna tržnica – potekajo pogajanja za odkup stavbe
od privatnih lastnikov.

Cesta Britof-Hotemaže – podpisana pogodba z
izvajalcem. Začetek gradnje še letos.

KS Trstenik

Večja parkirišča – P+R Zlato Polje, izho-
dišča za Jošt, Šmarjetno in Jamnik, Mini 
tržnica, Zdravstveni dom, Cesta 1. maja

Teme v naslednji številki                     Občina vseh generacij          Živi in delaj v Kranju

Naročnik oglasa - Socialni demokrati.
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Kranj – Mednarodno pove-
zovanje Mestne občine 
Kranj se vse bolj krepi. Med-
narodno jesen je občina za-
čela s predavanjem župana 
Matjaža Rakovca v Budvi, 
kjer je črnogorskim kole-
gom predstavil digitalno 
platformo s poudarkom na 
pametnem naselju Mlaka in 
mestni kartici.
Glas o napredku Kranja se 
vse bolj širi tudi zunaj slo-
venskih meja. Tudi zaradi 
misije 100 podnebno nev-
tralnih in pametnih mest 
do leta 2030, v katero je 
Kranj vključila Evropska ko-
misija. Tako je župan Ma-
tjaž Rakovec v septembru 

predaval na dogodku Pame-
tna mesta si izmenjujejo iz-
kušnje, ki se ga je udeležilo 
približno 70 predstavnikov 
iz vseh črnogorskih občin, 
predstavniki resornih mini-
strstev in drugi gostje iz re-
gije. »Črnogorci so pokazali 
veliko zanimanje za naše 
dobre prakse. Podgorica je 
tudi v misiji 100 podnebno 
nevtralnih in pametnih 
mest, s katerimi sem bil 
tudi že v stiku in jih povezal 
s pristojnimi pri nas za za-
četek sodelovanja. Kranj je 
na področju digitalizacije 
pred drugimi, Črna gora pa 
je željna sodelovanja pri 
projektih, ki jih bomo vpe-
ljali v okviru misije,« je po-
vedal župan.

Aktivna sta bila tudi pred-
stavnika Komisije za med-
narodno in medobčinsko 
sodelovanje, predsednik To-
maž Ogris in član Jure Kri-
stan, ki sta obiskala pobra-
teno srbsko mesto Senta v 
okviru projekta Evropa za 
državljane, kjer sta se sreča-
la tudi z županom mesta 
Rudolfom Czegledijem. Na 
Slovenskem trgu 1 pa so se 
napovedali predstavniki ki-
buca iz Izraela, ki so se v 
pogovoru s podžupanom Ja-
nezom Černetom med dru-
gim osredotočili na enakost 
spolov, ter študenti Koroške 
univerze uporabnih znano-
sti v lovu za arhitekturnimi 
mojstrovinami Edvarda 
Ravnikarja.

Mojca Finc

Kranj – V letošnjem šolskem 
letu ponuja Konfucijeva učil-
nica Kranj, ki deluje na Gi-
mnaziji Kranj, brezplačni te-
čaj kitajskega jezika za učen-
ce in učenke zadnje triade 
osnovnih šol. Tečaj bo pote-
kal na Gimnaziji Kranj vsa-
ko sredo od 17. do 18. ure.

Brezplačni tečaj je name-
njen vsem učenkam in 
učencem od 7. do 9. razreda. 
Na tečaju se učenke in učen-
ci ne bodo učili samo ki-
tajščine, temveč bodo spoz-
navali tudi kitajsko kulturo, 
se učili kitajskih pismenk, 
kitajskega izrezovanja iz pa-

pirja in še kaj. Prvo srečanje 
bo v sredo, 12. oktobra, v 
učilnici 6 Gimnazije Kranj 
(pritličje). Prijave potekajo 
do 28. septembra na elek-
tronskem naslovu: nina. 
ovsenek@gimkr.si. V Kon-
fucijevi učilnici Kranj se že 
veselijo mladih jezikalcev.

Jaz že govorim 
kitajsko, pa ti?

Vse več mednarodnega povezovanja na Mestni občini Kranj

Župan predaval v Budvi

Brezplačni tečaj kitajščine je namenjen učenkam in učencem od 7. do 9. razreda.  
/ Foto: Gimnazija Kranj

V stranki PLS (Povezane Lokalne Skupnosti) smo se 
vedno zavzemali in se vedno bomo za enakomeren ra-
zvoj celotnega področja mestne občine Kranj, ne samo 
centra mesta in neposredne okolice. Mestna občina 
Kranj je namreč sestavljena iz 26 krajevnih skupnosti 
in te predstavljajo stoletni temelj skupnosti. 

Smo pionirji med strankami, ki smo se in se zavze-
mamo za uravnotežen in pravičen razvoj krajevnih 
skupnosti. 

Stranka PLS je bila tista, ki je zahtevala vrnitev dela 
sredstev krajevnim skupnostim, ki so jim bila odvzeta 
v prejšnjem mandatu. V krajevne skupnosti se ni več 
vlagalo do te mere, da bi se sproti prilagajale sodob-
nim standardom. Posledično so določene krajevne 
skupnosti pri razvoju zaostale. 
Marsikatera vas zato še vedno nima primerno ure-
jenega vodovoda. Takšna osnovna infrastruktura bi 
morala biti za vsako občino prioritetna pred ostalimi 
naložbami. 
A včasih to ni tako, saj na vasi ni velikega števila vo-
livcev. Veliko bolj všečno je urediti park ali pumptrack 
(grbinasti poligon) v središču mesta, kjer je koncen-
tracija prebivalstva višja. 
Ne govorimo, da tega v središču mesta ne potrebuje-
mo, ampak vprašati se moramo, kaj ima pri razvoju 
občine prednost: ali osnovna infrastruktura, primer-
ni pogoji za bivanje tistih, ki tega še nimajo, ali pa 
udobje in nadstandard za tiste, ki imajo praktično 
že vse. 
Tudi danes še marsikatera krajevna skupnost nima 
primernih krajevnih prostorov, kjer bi se krajani lahko 

družili. Pa bi po našem mnenju vsaka krajevna skup-
nost to morala imeti. 
Krajani po svojih okoljih potrebujemo tudi kulturne 
domove in športne objekte. Želimo, da se kultura in 
šport razvijata tudi v mikrolokalnem okolju. Vsaka 
krajevna skupnost ima namreč svoje kulturne značil-
nosti in to je tisto, kar bogati tudi mesto Kranj.
Kaj je lepšega kot to, da gre lahko mladostnik sam, 
peš ali s kolesom do lokalnega igrišča in tam pridobiva 
svoje športno znanje. 
Kar velik korak naprej glede tega smo dosegli s spre-
jemom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje 
krajevnih skupnosti in s sprejemom participativnega 
proračuna. S tem smo krajevnim skupnostim vrnili 
del avtonomnosti in možnost vpliva na razvoj svojega 
kraja v sozvočju s svojimi krajani. 
A delati smo praktično šele začeli. Sedaj bo treba 
poiskati način, kako občane vključiti v razvoj, saj so 
prenekatere aktivnosti zaradi nezmožnosti vpliva v 
preteklosti izgubile vsako upanje in so še vedno v pre-
dalu želja.  
A vseeno menimo, da gre razvoj občine v pravo smer. 
V zadnjih letih se je marsikaj naredilo tudi v posame-
znih, manj razvitih krajevnih skupnostih, drugje pa 
potrebni projekti še niso prišli na vrsto. Motivacije za 
nadaljnje delo imamo v stranki še veliko. Vsak dan jo 
namreč dobivamo neposredno na terenu, pri svojih 
krajanih.
V prihodnosti želimo nadaljevati razvoj mestne občine 
kot celote, s primerno razvitim centrom in primerno, 
enakomerno razvitimi krajevnimi skupnostmi, tako 
mestnimi kot primestnimi. 

Za nas so pomembne vse krajevne skupnosti,  
saj iskreno verjamemo v naš moto: »Kranj je večji od mesta.«

KRAJEVNE SKUPNOSTI SO DUŠA  
IN TEMELJ OBČINE

Kako dobro 
poznamo politike,  
ki jih volimo? Ali 
vemo, kakšne so 
njihove vrednote, 
kako uspešni so v 
poklicnem 
življenju in kako 
imajo urejene 
odnose v 
zasebnem 
življenju? 

Vrednote so kompas pri političnem odločanju, 
uspeh v poklicnem življenju ter urejeni odnosi 
v zasebnem življenju pa so dodatna spodbuda, 
da v politiki ne iščejo osebnih koristi, ampak 
družbeno dobro.

Politik lahko neodvisno deluje, če njegova 
materialna eksistenca ni odvisna od politike 
ter politiko razume kot poslanstvo za graditev 
boljše družbe. Za pravilne odločitve pa mora 
imeti ustrezna strokovna znanja ter primerne 
komunikacijske spretnosti. Potrebuje obilico 
poguma, da drzno in jasno izrazi svoja stališča. 
V dialogu z drugače mislečimi je spoštljiv in si 
prizadeva za iskanje rešitev, ki so sprejemljive 
za vse.

Recept za dobrega politika:
Osnovne sestavine:
–  vrednote
–  znanje
–  pogum

Dodatne sestavine:
–  zagotovljena eksistenca
–  urejeni odnosi
–  komunikacijske veščine

Nujen dodatek:
Mora imeti rad Kranj, zato sprejema odločitve 
z vizijo, da Kranj postane:
–  MESTO PODJETNIŠTVA
–  MESTO ŠPORTA
–  MESTO KULTURE
–  UNIVERZITETNO MESTO
–  MESTO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
–  MESTO BUTIČNEGA TURIZMA
–    MESTO MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
–  REGIJSKO SREDIŠČE GORENJSKE.

Ne padajmo na limanice reklamnih oglasov, 
upoštevajmo recept, da bodo zaupanja 
vredne osebe, ki premorejo vse ustrezne 
sestavine iz recepta, naslednja štiri leta skupaj 
oblikovale politiko razvoja našega Kranja.

Irena Dolenc, svetniška skupina NSi – 
krščanski demokrati

Recept za dobrega politka

Irena Dolenc
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Kranj – V Kr'Štacuni so ura-
dno odprli prostor za elek-
trične in elektronske aparate 
za ponovno rabo. Med pred-
meti, ki jim s ponovno rabo 
lahko podaljšamo življenjsko 
dobo, so namreč tudi elek-
trični in elektronski aparati. 
Komunala Kranj je zato v so-
delovanju s podjetjem ZEOS 
in Fundacijo Vincenca Dra-
kslerja v zbirnih centrih na 
Zarici in v Šenčurju odprla 
poseben e-kotiček, kjer zbira-
jo še uporabne tovrstne apa-
rate. Te nato zaposleni v soci-
alnem podjetju Fundacije na-
tančno pregledajo in pripra-
vijo za nadaljnjo uporabo.

V Kr'Štacuni še elektronski aparati
Simon Šubic

V Kr'Štacuni v ponovno uporabo ponujajo tudi aparate.  
/ Foto: Gorazd Kavčič



Oglas

13Kranjske novice, petek, 30. septembra 2022

Iva Bajca smo lahko spoznali 
pred štirimi leti, ko je tik pred 
lokalnimi volitvami kot neod-
visen kandidat vstopil v tek-
mo za mesto župana Mestne 
občine Kranj. Kot novinec na 
političnem parketu je dosegel 
velik uspeh, od uvrstitve v dru-
gi krog županskih volitev so ga 
ločili manj kot trije odstotki. 
Pa vendar za vse tiste, ki vas ne 
poznajo: kdo je Ivo Bajec?
V prvi vrsti sem družinski človek, 
z Mojco sva poročena že 36 let. 
V zakonu sta se nama rodila sin 
Rok in hči Eva. Sedaj sem tudi že 
dedek dvema zvedavima dekli-
cama, na kar sem še posebno 
ponosen. Poleg družinskih vre-
dnot prisegam na pošteno delo.

Kakšen je bil Ivo v mladih letih?
Rojen sem v Britofu, kjer še ved-
no živim. Osnovno šolo sem 
obiskoval v Predosljah in se 
vseskozi tudi ukvarjal z različni-
mi športi. Najbolj pri srcu mi je 
bilo smučanje, kjer sem dosegel 
kar nekaj zavidljivih rezultatov. 
Vrsto let sem bil član Smučar-
skega kluba Triglav. Še danes 
rad vnukinjama pokažem svojo 
zbirko medalj in pokalov.

Po zaključeni osnovni šoli ste 
si za Gorenjca izbrali nekoliko 
nenavadno srednjo šolo. Kam 
vas je zanesla pot?
Vedno sem si želel, da bi plul po 
širnih morjih, tako da izbira sre-
dnje šole ni bila težka. Zame edino 
prava, je bila Tehnična pomorska 
šola v Piranu. Po zaključku srednje 
šole sem se odpravil na potovanja 
po širnih morjih. Tako sta služba 
in hobi postala eno. Preplul sem 
velik del svetovnih morij, kjer sem 
kot poročnik trgovske mornarice 
delal kot navigator – bil sem od-
govoren za pravo pot.

Kasneje vas je profesionalna 
pot zanesla na železnico. Za-
kaj ste opustili svojo veliko 
ljubezen do pomorstva?
Zaradi krize v pomorskem tran-
sportu in s tem pomanjkanja 
posla sem se prekvalificiral v pro-
metno-transportnega tehnika 
pri Slovenskih železnicah. S tr-
dim in poštenim delom ter doda-
tnim študijem in izobraževanjem 
sem kmalu napredoval. Več let 
sem bil vodja železniške postaje 
v Kranju, nekaj let vodja sekcij in 

potem do upokojitve vodja 12. 
koridorja za področje tovornega 
prometa. Bil sem odgovoren za 
potek tovornega železniškega 
prometa od Jesenic do Dobove.

V lanskem letu ste se upokoji-
li, vendar ste še vedno aktivni, 
povezani z železnico. Kakšna 
je vaša sedanja vloga pri Slo-
venskih železnicah.
Še kot aktivni železničar sem 
večkrat slišal željo po ustano-
vitvi društva, ki bi povezovalo 
upokojene delavce Slovenskih 
železnic. Žal vrsto let ni bilo ni-
kogar, ki bi to željo uresničil. 
Zato sem takoj po upokojitvi 
ustanovil Društvo upokojencev 
Slovenskih železnic. Nekdanji 
kolegi so me izvolili za predse-
dnika. Deležen sem tudi velike 
podpore vodstva Slovenskih že-
leznic in tako naše društvo šteje 
že več kot tristo članov.

Ste velik ljubitelj potovanj, 
obiskovanja tujih krajev, spo-
znavanja življenja zunaj Slo-
venije, kar človeku daje neko 
širino in drugačen pogled na 
domovino. Je bilo vaših poto-
vanj po zaključku pomorske 
kariere konec?
Dokler sta bila otroka majhna, 
smo potovanja načrtovali tako, 
da sta tudi onadva lahko uživa-
la in spoznavala svet okoli sebe. 
Ko sta otroka odrasla, sva si z 
ženo zaželela drugačnega poto-
vanja. Kupila sva motor in začela 
načrtovati motoristične potepe. 

Tako danes skorajda ni mesta v 
Evropi, kjer nisva bila. Vendar pa 
je vedno najlepša pot domov, 
na Gorenjsko. Ni lepše pokrajine 
na svetu in vedno sem vesel, ko 
se vrnem domov, v Kranj.

Ko sem prihajal na ta pogo-
vor k vam, sem vas zalotil na 
vrtu, kjer ste pobirali pridel-
ke. Opazil sem tudi rastline, ki 
niso značilne za Gorenjsko. 
Veliko časa preživim na vrtu. Vr-
tnarjenje me sprošča in polni z 
energijo. Z ženo skrbiva, da smo 
samooskrbni. S pridelki oskrbu-
jeva tudi sinovo in hčerino dru-
žino. Lokalno pridelana hrana 

je nekaj, kar moramo podpirati. 
Tudi meso in mlečne izdelke 
kupujemo pri okoliških kmetih.
Imam pa na vrtu tudi sadike, ki 
niso značilne za naše kraje. Na 
našem vrtu najdete asimino, ja-
gode goji, nashi, granatno jabol-
ko, fige, aronijo, lovor, kaki in še 
marsikaj drugega. Udeležujem 
se tudi izobraževanj s področja 
samooskrbe in naravne pride-
lave hrane. To le še utrjuje moje 
prepričanje o pomembnosti sa-
mooskrbe in podpori lokalnih 
pridelovalcev hrane.

Pred štirimi leti ste se praktič-
no nekaj dni pred začetkom 

volilne tekme odločili, da kan-
didirate za župana Mestne 
občine Kranj. Ste po volitvah 
ostali še aktivni v politiki?
Po oblikovanju nove oblasti v 
Kranju so mi zaupali mesto v 
Nadzornem odboru Mestne 
občine Kranj, kjer so me izvolili 
za predsednika tega zelo po-
membnega organa. Nadzorni 
odbor je najvišji organ nadzora 
v občini in skrbi za namenskost 
in smotrnost porabe občinske-
ga proračuna, ugotavlja zako-
nitost in pravilnost poslovanja 
občine in njenih zavodov ter 
nadzoruje finančno poslovanje. 
V štirih letih smo s kolegi iz Nad-
zornega odbora opravili veliko 
nadzorov in večkrat opozorili 
na nepravilnosti in zahtevali 
popravke neskladij z državnimi, 
občinskimi in drugimi predpisi.
Z delom v Nadzornem odboru 
sem podrobno spoznal poslo-
vanje občine in njenih zavodov. 
Odkrili smo mnogo področij, ki 
bi jih bilo treba izboljšati, poe-
nostaviti, predvsem pa raciona-
lizirati. S tem bi prihranili veliko 
sredstev, ki bi jih lahko uporabili 
bolj smiselno.
Obenem sem se, z upanjem na 
izboljšanje kakovosti življenja 
starostnikov v Kranju, pridružil 
Svetu zavoda Doma upokojen-
cev Kranj, kjer so me izvolili za 
predsednika.

Ste se zaradi teh spoznanj od-
ločili, da ponovno kandidira-
te za župana Mestne občine 
Kranj?
Res je, moja spoznanja pri delu v 
Nadzornem odboru so me gna-
la v to, da se ponovno vključim 
v tekmo za mesto kranjskega 
župana. Tokrat imam namen 
zmagati in spremeniti vse, kar 
trenutno ne poteka tako, kot bi 
moralo. Pri tem prizadevanju 
me podpirajo stranke SDS, NSi 
in SLS. Verjamem, da nam bo 
s skupnimi močni bo uspelo. 
Imamo ekipo, imamo znanje in 
energijo, da kranjska jadra obr-
nemo v pravo smer in zagotovi-
mo tako mestu kot tudi podeže-
lju enakomeren razvoj, varnost 
in blaginjo.

Gospod Ivo Bajec, hvala za po-
govor in želimo vam, da kot 
navigator popeljete Kranj v 
pravo smer.

Odgovorno na  
pravo pot
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Kranj – Na pobudo Črno-
gorskega kulturno prosvetne-
ga in športnega društva Mo-
rača iz Kranja in Zveze kul-
turnih društev Kranj ter po-
vabilo Fondacije Sveti Petar 
Cetinjski so se pevke in pevci 
KPZ Mysterium pod vod-
stvom dirigenta Lovra Freli-
ha ter s prvakinjo ljubljanske 
opere Mileno Morača v začet-
ku septembra odpravili na 
gostovanje v Črno goro, kjer 
so izvedli štiri celovečerne 
koncerte, ob tem pripravili še 
kopico priložnostnih nasto-
pov, seveda pa so si ogledali 
tudi kulturne, zgodovinske 
in turistične zanimivosti te 
mediteranske države.
Turnejo so začeli v mestu 
Plevlja na severu države, kjer 
se jim je pridružila tudi prva-
kinja ljubljanske opere Mile-
na Morača. V domu kulture 
so na željo organizatorjev 
pripravili celovečerni koncert 
sakralne glasbe, ki je zajemal 
izbor črnskih duhovnih in 
slovenskih skladb ter uglas-
beno liturgično besedilo z 
naslovom A Little Jazz Mass 
izpod peresa skladatelja Boba 
Chilcotta. Na koncertu je 
naša priznana operna solist-
ka Milena Morača zapela ne-
kaj arij iz znanih oper.
Kot opisuje pevka in dolgole-
tna kronistka zbora Mateja 

Arhar, so »mysteriumovci« 
na turneji uživali tudi lepoto 
Črne gore in gostoljubnost 
tamkajšnjih gostiteljev. Tako 
jih je navdušila tudi pot iz 
Plevlje proti Podgorici, usta-
vili so se na mostu čez reko 
Taro, se peljali skozi kar 33 
cestnih predorov, na postan-
ku pri samostanu Morača v 
Kolašinu pa je iz njihovih grl 
skupaj s sopranom Milene 
Morača zazvenela tudi slo-
venska pesem.

V Podgorici so si ogledali 
arheološko najdišče Duklja 
(Duclea) iz obdobja starega 
Rima, ustavili so se pri spo-
meniku Franceta Prešerna, 
ki so ga zgradili po navodi-
lih slovenskega arhitekta 
Roka Žnidaršiča in odkrili 
leta 2018, stoji pa ob stavbi 
črnogorske radiotelevizije. 
Zbor je v glavnem mestu 
imel odmeven koncert v 
Glasbenem centru Črne 
gore. Poleg poslušalcev se 

je koncerta udeležila tudi 
javna črnogorska televizija, 
ki je za nacionalni dnevnik 
posnela reportažo. Kot do-
daja Arharjeva, se je veselje 
po prekrasnem koncertu 
iskrilo tako iz oči pevcev kot 
poslušalcev.
Tretji koncert so pripravili v 
hotelu Splendid v Beči v 
Budvi, se naslednji dan od-
peljali na Cetinje in si ogle-
dali Njegošev mavzolej na 
Lovčenu, kjer so prav tako 

turiste navdušili z nekaj slo-
venskimi pesmimi.
Zadnji dan turneje so si 
ogledali mesto Hercegnovi, 
kjer so zbor sprejeli tudi na 
tamkajšnji občini, saj je 
mesto pobrateno z našim 
Kranjem. Po sprejemu so 
pevci odšli na ogled mesta, 
povzpeli so se na trdnjavo 
Forte Mare, od koder se po-
nuja čudovit razgled na mor-
je in hercegnovski zaliv. Za 
mimoidoče so na Glavnem 

trgu priredili promenadni 
koncert slovenskih ljudskih 
in umetnih skladb. Pot do-
mov jih je vodila po jadran-
ski magistrali, ustavili pa so 
se tudi v mestu Ston, kjer so 
njihov festival soli izkoristili 
tudi za svoj nastop. Kot do-
daja Mateja Arhar, je turneja 
s koncerti in kar nekaj nak-
ljučnimi nastopi – predvsem 
pa prijaznimi gostitelji – 
pevcem ustvarila prekrasne 
spomine na Črno goro.

Igor Kavčič

KPZ Mysterium v družbi prvakinje ljubljanske opere Milene Morača ob spomeniku Francetu Prešernu v Podgorici / Foto: arhiv KPZ Mysterium

Kranj – Center kulturnih 
dejavnosti Kranj je stičišče, 
namenjeno ustvarjalnim in 
znanja željnim posamezni-
kom, ki jih zanima učenje 
ali izpopolnjevanje na po-
dročju kulturno-umetni-
ških dejavnosti. Organiza-
torji številne delavnice na-
menjajo širokemu krogu 
ljudi, tako najmlajšim kot 
starejšim.
»Poslanstvo Centra kultur-
nih dejavnosti, k v okviru 
JSKD OI Kranj ter MO Kranj 
deluje že od leta 1983, je 
spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne podpore ljubitelj-
skim kulturnim ustvarjal-
cem in omogočanje dostop-
nosti kulturnih vsebin,« 
poudarja tudi predstavnica 
kranjskega JSKD, inženirka 
arhitekture Slavica Okorn, ki 
za vstop v novo sezono že v 
torek, 4. oktobra, ob 16. uri 
vabi na arhitekturno-detek-
tivski sprehod po Kranju v 
znamenju 150. obletnice 

rojstva Jožeta Plečnika. 
Sprehod je pripravila v sode-
lovanju s Centrom arhitek-
ture Slovenije, zbirno mesto 
pa je pred kipom Franceta 
Prešerna pred gledališčem. 
Udeležba je brezplačna.
Delavnice in tečaje bodo vo-
dili kvalitetni mentorji z dol-
goletnimi izkušnjami na po-
sameznih  področ j ih . 
Otroško in mladinsko lut-
kovno delavnico bo vodila 
Natalija Herlec, mentor 
otroške, mladinske delavni-
ce in odrasle gledališke sku-
pine bo Ajdin Huzejrović, 
izdelovanja krpank in 
ustvarjalnega šivanja pa se 
boste lahko učili pri Marga-
reti Vovk Čalič. Pripravlja 
začetni in nadaljevalni tečaj 
krpank in tudi Patchwork 
seminar za tiste, ki krpanke 
že obvladate. Likovne delav-
nice bo tudi letos vodil Ro-
bert Primc, in sicer risanje 
za otroke ter odrasle in štu-
dijsko risanje. Slikanja por-
treta se bo mogoče učiti pri 
mentorju Niku Anikisu Sku-
šku, grafičnega oblikovanja 

pa pri Tanji Faletič, osnov-
nih prijemov, druga delavni-
ca pa ima naslov Oblikujem 
– izdelujem. V programu sta 
tudi posebni delavnici arhi-
tekturnega risanja in igriva 
arhitektura, pripravili pa so 
tudi arhitekturno-detektivski 
sprehod po Kranju. Zanimi-
va bo delavnica maketarstva, 
ki jo bo vodil Bine Logar. 
Delavnico petja in vokalne 
tehnike bo vodil Dejan He-
raković, otroke, mlade in od-
rasle pa bosta v svet muzika-
la popeljala Luka Štajer 
Markus in Ajdin Huzejro-
vić, ki bo vodil tudi tečaj kre-
ativnega pisanja. V ponudbi 
je tudi film, igralka Manca 
Dorrer bo vodila malo film-
sko šolo in malo filmsko 
akademijo za starejše od 21 
let. Ne nazadnje sta tu še de-
lavnici za najmlajše Spretni 
prstki in Tematski spretni 
prstki, ki jo bo vodila Draga-
na Gostič Pregrad.
Program delavnic je zasno-
van kot izobraževanje na le-
tni ravni (od oktobra 2022 
do konca maja 2023) in kot 

tematska raven v obliki 
strnjenih delavnic. Ob kon-
cu sezone se v skupni pro-
dukciji pripravijo tudi 
zaključne letne produkcije 
na posameznih področjih. 
Izkušeni predavatelji in 
mentorji se prilagodijo sku-
pini ter izbirajo najprimer-
nejše metode poučevanja in 
usposabljanja. Tako izobra-
ževalni programi ostajajo ak-
tualni in nudijo ustrezno 
nadgradnjo znanj.
Prijave v CKD zbirajo do 10. 
oktobra oziroma do zapol-
nitve razpisanih vpisnih 
mest pri posameznih modu-
lih. Izpolnjene vpisne liste 
pošljite na poštni naslov: 
JSKD OI Kranj, Cankarjeva 
2, 4000 Kranj, oziroma jih 
posredujte po elektronskem 
naslovu oi.kranj@jskd.si ali 
pa jih oddate na prvi uri de-
lavnice v oktobru. Cene de-
lavnic so od 5 do 280 evrov, 
organizatorji pa vse zainte-
resirane vabijo, da preverite 
res bogato ponudbo izobra-
ževalnih programov in 
usposabljanj.

Igor Kavčič

Kranj – Skupina likovnikov, 
ki se vsako leto srečujejo v 
okviru Likovnega srečanja 
Jasna, se je po letošnjem 
ustvarjalnem koncu tedna v 
Bohinju v začetku sep-
tembra udeležila še delavne-
ga srečanja v Strunjanu. V 
mediteranskem okolju slo-
venske obale so štiri dni 
ustvarjali: Biserka Komac, 
Andreja Peklaj, Jano Milko-
vič, France Bešter, Erika Že-
leznik, tudi tokrat pa je sre-
čanje organiziral pobudnik 

in dolgoletni vodja Likovne-
ga srečanja Jasna Boleslav 
Čeru.
Kot je še povedal Čeru, so se 
letos žal morali soočiti tudi z 
izgubo dveh slikarskih kole-
gic in kolega, vseh dolgole-
tnih udeležencev Jasne, 
Marte Gašperlin, Eda Grego-
riča, pred dnevi pa se je pos-
lovila še ena odlična slikar-
ka, Vida Soklič. Na 
strunjanskem srečanju nas-
tala dela bodo kot običajno v 
prihodnjih mesecih razstavi-
li na nekaj skupinskih raz-
stavah.

Igor Kavčič

Ustvarjali v Strunjanu

Bogat kulturni in izobraževalni program v novi sezoni Centra kulturnih dejavnosti pri Območni 
izpostavi JSKD Kranj.

Za vse, ki želijo ustvarjati

KPZ Mysterium je v začetku septembra gostoval v Črni gori, ob štirih koncertih pa je zapel tudi na več priložnostnih nastopih. Turneja je rezultat 
kulturnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro.

Turneja v Črni gori

Na srečanju Jasna v Strunjanu: Biserka Komac, Jano 
Milkovič, Andreja Peklaj, France Bešter, Erika Železnik in 
Boleslav Čeru / Foto: arhiv Srečanja Jasna
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Kranj – V naslednjo dekado 
zdaj že tradicionalnega Med-
narodnega festivala likovnih 
umetnosti v Kranju so orga-
nizatorji, zbrani okrog Li-
kovnega društva Kranj, vsto-
pili z novo temo. V središče 
likovne obravnave tokrat sto-
pa figura, kar izvemo že v 
podnaslovu festivala Ecce 
Homo – Figura v novi real-
nosti. »Če je figuralika likov-
no upodabljanje stvarnega 
sveta, zlasti živih bitij, je 
tema letošnjega festivala 
predvsem podoba človeka ali 
človeštva, kakršno je danes. 
Tema je še vedno, kot je na-
vada tega festivala, zastavlje-
na precej široko in dopušča 
neomejeno možnosti za iz-
raz v različnih medijih. Tudi 
letos, tako kot vsa leta prej, 
se bomo potrudili preseneti-
ti z novitetami, narediti čim 
boljši izbor in predstaviti v 
Kranju nabor najboljših del 
domačih in tujih umetni-

kov,« poudarja akademska 
kiparka Martina Marenčič, 
ki je po desetih letih vlogo 
umetniške vodje festivala 
prevzela od njegovega pobu-
dnika akademskega slikarja 
Klavdija Tutte.
Temo kot aktualno prepo-
znava tudi kranjski župan 
Matjaž Rakovec: »Predsta-
vljam si, da izkušnje in po-
sledice, ki so jih prinesle 
pandemija covida-19 in nove 
geopolitične razmere, pome-
nijo za umetnike nove moti-
ve v že tako privlačni temi.« 
Da se človek na neki način 
sooči s človekom, s samim 
sabo, še poudarja.

Avtorji iz enaindvajsetih 
držav
Festival bo znova predstavil 
avtorje iz več držav Evrope 
in drugih celin. »To sodelo-
vanje vzpostavljamo zaradi 
boljšega sodelovanja z ume-
tniki. Če mi pripravljamo 
kvaliteten festival, pomeni, 

da nas tudi mednarodni pro-
stor jemlje kot kvalitetnega 
organizatorja in s tem prido-
bivamo ugled v mednaro-
dnem prostoru,« poudarja 
Martina Marenčič in dodaja: 
»Če umetniki med seboj so-
delujemo in si izmenjavamo 
izkušnje, tradicijo in navade, 
skupaj tvorimo intelektual-
no, vizualno elito določene 
dobe, določene dežele in 
prav je, da se tega zaveda-
mo.«
Ob tem dodaja, da Klavdij 
Tutta ostaja pomemben sve-
tovalec pri kreiranju festiva-
la, na katerega smo v Kranju 
lahko ponosni. Prav on je bil 
namreč tisti, ki ga je v zadnji 
dekadi postavil, navezal tr-
dna in dolgoročna sodelova-
nja z mnogimi institucijami 
in posamezniki doma in v 
tujini.
Na festivalu se bo predstavi-
lo 98 slovenskih in tujih av-
torjev različnih generacij iz 
21 držav. Njihovo delo bo 
spremljalo vsaj deset ume-

tnostnih zgodovinarjev in li-
kovnih kritikov. Avtorji del 
na festivalu prihajajo iz dr-
žav: Avstrija, Armenija, 
Francija, Hrvaška, Italija, Ja-
ponska, Izrael, Švedska, 
Španija, Makedonija, Romu-
nija, Rusija, Madžarska, 
Nemčija, Nizozemska, Slo-
venija, Slovaška, Srbija, 
Ukrajina, Portugalska in 
Poljska.
Letos bodo kot noviteto vpe-
ljali tudi sekcijo ilustrator-
jev. Sicer pa se bodo na festi-
valu s svojimi deli 
predstavili ustvarjalci zelo ši-
rokega spektra vizualnih 
umetnosti, tako slikarji, ki-
parji in grafiki kot oblikoval-
ci vizualnih sporočil, foto-
grafi, videasti, modni 
oblikovalci, ilustratorji, stri-
parji in drugi.

Mesto v znamenju 
likovnega
Festival je sestavljen iz pet-
najstih zaključenih razstav-

nih celot. Ena izmed njih je 
zagotovo razstava del avtor-
jev iz letošnje partnerske dr-
žave. To bo letos Japonska, 
njihovi avtorji pa so predsta-
vljeni v Galeriji Likovnega 
društva Kranj. Razstavišča v 
Mestni hiši Gorenjskega 
muzeja, v Stebriščni dvora-
ni, Galeriji v kleti Mestne 
hiše, Galeriji Prešernove 
hiše ter kletnem prostoru 
gostijo dela slovenskih avtor-
jev po izboru kuratorke Nine 
Jeza, ki je v katalog napisala 
tudi obsežnejšo razlago leto-
šnje teme festivala Ecce 
Homo, hkrati pa je tu tudi 
osrednji del predstavitve av-
torjev iz mednarodnega pro-
stora.
Tu so na ogled tudi dela na 
festivalski razpis prijavljenih 
članov Likovnega društva 
Kranj, ki jih je za razstavo iz-
bral umetniški svet društva. 
Posebej z več malimi plasti-
kami po izboru Bogeta Di-
movskega je predstavljen 
član društva, kipar Jože Er-

žen. Izbor umetnikov je pri-
pravila tudi umetnostna zgo-
dovinarka Petra Vencelj, 
umetniški svet društva pa je 
k razstavljanju povabil še ne-
kaj slovenskih avtorjev.
Izbor avtorjev iz mednaro-
dne videoprodukcije je pri-
pravil magister video ume-
tnosti in razširjenih medijev 
Domen Dimovski. V Galeri-
ji Prešernovih nagrajencev 
so predstavljena dela iz zbir-
ke prejemnikov Prešernovih 
nagrad in nagrad Prešerno-
vega sklada, ki jih je izbral 
vodja galerije prof. Marko 
Arnež, Galerija Layerjeve 
hiše pa je tokrat namenjena 
fotografiji. Selektor razstave 
Brut Carniollus je izbral pi-
sano zasedbo ustvarjalcev 
fotografije, ki vsak na svoj 
način interpretirajo usodo 
današnjega človeštva. Pri-
stopi k obravnavi so raznoli-
ki, tako po načinu gledišča 
na fotografijo kakor tudi 
same tehnične obravnave 

S pohodom po galerijah mestnega jedra Kranja bodo danes odprli 11. Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU. Predstavilo se bo osemindevetdeset slovenskih in tujih avtorjev različnih 
generacij iz enaindvajsetih držav. Nagrado za življenjsko delo bo prejel akademski slikar Jurij Kalan.

Figura v novi realnosti

Igor Kavčič
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fotografskega materiala. Ga-
lerija Janez Puhar v Stolpu 
Škrlovec gosti avtorje figu-
ralnih del v kiparstvu in raz-
širjenih medijih. V Mahlerci 
v Layerjevi hiši je predsta-
vljen nabor del avtorjev, ki 
se ukvarjajo s stripom in ilu-
stracijo, v Cafe galeriji Pun-
gert pa so na ogled dela av-
torjev kranjskega društva. 
Zelo zanimiva bo tudi posta-
vitev v Kavarni Khislstein, 
kjer sta pod naslovom Moda 
in telo – Ovojnina za telo so-
delovala modna oblikovalka 
Tina Pavlin in fotograf An-
draž Muljavec.
Trije avtorji razstave v La-
yerjevi hiši bodo predsta-
vljeni tudi v Mengentalerje-
vi ulični galeriji, v Galeriji 
Na mestu pred Mestno 
knjižnico bodo v prihodnjih 
dneh na velikih plakatih 
predstavljena dela nekate-
rih avtorjev iz gorenjske re-
gije in vidnih mojstrov sve-
t o v n e  f i g u r a l i k e . 
Aran žersko instalacijo na 

temo Figura je na Glavnem 
trgu pripravil florist Matjaž 
Beguš.
Po tradiciji bodo danes na 
festivalu podelili več nagrad 
in priznanj umetnikom, ki 
so se po mnenju strokovne 
žirije izkazali s presežki v 
svojih delih, osrednje pri-
znanje Zveze društev slo-
venskih likovnih umetnikov 

pa bo za življenjsko delo pre-
jel akademski slikar Jurij Ka-
lan. Njegov figuralni opus 
bo na samostojni razstavi 
predstavljen v Galeriji Kranj-
ske hiše.
V Kranju nas torej čaka še 
en likovno bogat oktober, saj 
bodo razstavljena dela v vseh 
omenjenih galerijah na 
ogled do 2. novembra.

Po razstaviščih se velja sprehoditi z ličnim festivalskim 
katalogom. / Foto: Igor Kavčič

Tudi tokrat so pri postavljanju razstav sodelovali mnogi prizadevni člani Likovnega društva 
Kranj. Pri delu smo zmotili (od leve): Tomaža Šebreka, Klavdija Tutto, Bruta Carniollusa in 
Martino Marenčič. / Foto: Igor Kavčič
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti ter Evropski socialni 
sklad v letih 2019–2022 sofinancirata proje-
kte socialne aktivacije. Javni razpis je zasle-
doval cilje in rezultate 9. prednostne osi 
»Socialna vključenost in zmanjševanje tve-
ganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe 
»Aktivno vključevanje, vključno s spodbuja-
njem enakih možnosti in dejavnega sodelo-
vanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 
specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih 
skupin za približevanje trgu dela« OP EKP 
2014-2020 in je bil usmerjen v zagotavljanje 
kakovostnih programov socialne aktivacije, 
ki bodo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na 
celovit način prispevali k reševanju proble-
mov socialne izključenosti in tveganja rev-
ščine za udeležence ter k izboljšanju njihove 
zaposljivosti.

Večletni projekt Socialna aktivacija Gorenj-
ske (2. sklop) smo na Ljudski univerzi Kranj 
kot vodilni partner začeli izvajati v septem-
bru 2019 v Kranju in na Jesenicah, s septem-
brom 2022 pa projekt zaključujemo.

V projektu smo obravnavali zaznano prob-
lematiko ciljne skupine projekta, to je pol-
noletnih žensk iz drugih kulturnih okolij, ki 
so zelo slabo vključene v družbo ter so hkra-
ti vpete v zanje specifične življenjske in soci-
alne situacije, ki jih postavljajo v odvisen 

položaj. Glavni cilj projekta je bil nuditi vse-
bine izbrani ciljni skupini, celovito prispeva-
ti k reševanju problemov socialne izključe-
nosti skupine in tveganja revščine ter k 
izboljšanju zaposljivosti. Aktivnosti v proje-
ktu so temeljile na pridobivanju znanja slo-
venščine, razvoju oziroma krepitvi socialnih 
in delovnih kompetenc, dvigu motivacije za 
vključevanje v družbo ter pomoči pri vklju-
čevanju v širše okolje in pri približevanju 
trgu dela. 

Poleg zagotavljanja dostopnih, raznolikih in 
kakovostnih programov socialne aktivacije 
je bil cilj projekta tudi okrepitev sodelovan-
ja različnih deležnikov v lokalnem/regional-
nem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udele-
ženkami, kot npr. centrov za socialno delo, 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovan-
je, nevladnih organizacij, izobraževalnih in 
zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov 
z namenom čim širšega prepoznavanja pro-
blematike udeležencev ter možnosti njiho-
vega vključevanja v najrazličnejše progra-
me oziroma na trg dela.

V letih izvajanja projekta smo izvedli 
skupaj 10 programov, po 5 v vsakem kra
ju izvajanja. V programe smo vključili 
skupaj 147 oseb iz ciljne skupine in z nji
mi izvedli več kot 4000 ur skupinskega 
ter več kot 2000 ur individualnega dela. 

Kazalnik rezultata, to je 25 % oseb iz ran
ljivih ciljnih skupin, ki so po zaključku 
vključene v iskanje zaposlitve, izobra
ževan je/usposabljanje, pridobivanje 
kvalifikacij ali v zaposlitev, smo krepko 
presegli, saj tovrstnih vključitev beleži
mo preko 50 %. 

Struktura programov
Vsi programi so bili strukturirani na enak 
način, razdeljeni pa so bili na tri faze.

Prva faza je potekala en mesec pred pričet-
kom izvajanja obveznih vsebin programa 
socialne aktivacije po posameznih modu-
lih in je vključevala  priprave na izvajanje 
programa. V tem obdobju so se izvajale 
aktivnosti za pridobitev udeležencev za 
vključitev v program socialne aktivacije. 
Aktivno smo sodelovati z enotno vstopno 
točko – CSD in uradi za delo pri naboru 
ustreznih udeleženk in se na poziv koordi-
natork socialne aktivacije vključili tudi pri 
izvedbi individualnih razgovorov s kandi-
datkami. 

Druga faza je trajala 6 mesecev in je bila 
namenjena neposrednemu izvajanju progra-
ma z udeleženkami, ki so organizirane aktiv-
nosti obiskovale trikrat na teden po 4 ure, 
dodatno pa jim je bilo omogočeno tudi indi-
vidualno delo. Faza je obsegala 3 module:

 V modulu I, ki je trajal 3 mesece, smo pozor-
nost posvečali učenju slovenskega jezika, 
osnov IKT in različnim zaposlitvenim delav-
nicam, ki so služile kot priprava na trg dela. 
Pomembno nam je bilo širjenje socialne 
mreže, vključevanje v lokalno okolje, spoz-
navanje lokalnih organizacij (Mestne knjiž-

nice, Doma upokojencev, kulturnih in soci-
alnovarstvenih društev in zavodov) in slo-
venske kulture in običajev. Veliko vsebin 
smo posvetili osebnostni rasti ter zdravemu 
življenjskemu slogu. Spoznali smo različne 
vrste rekreacije, od sprehodov/pohodov do 
plesa in sprostitvenih tehnik. V program 
smo vključili strokovnjake s Centra za krepi-
tev zdravja, predstavitev Varne hiše Gorenj-
ske, vsebine namenjene trajnostnemu raz-
voju v sodelovanju s Komunalo Kranj …

 Modul II smo po domače imenovali delovni 
modul in je trajal 2 meseca. Tu so imele ude-
leženke možnost spoznati različne delovne 
procese in se vključiti v delovno-učne pro-
jekte. Vključili smo jih v podjetja in organi-
zacije po celi Gorenjski – glede na kraj biva-
nja ter glede na interese, delovne izkušnje 
in izobrazbo posamezne udeleženke. 

Odzivi s strani organizacij so bili zelo dobri, 
nad udeleženkami so bili navdušeni, pohva-
lili so njihov odnos do dela, motiviranost in 
zavzetost. Pri večini se je vzpostavila oblika 
nadaljnjega sodelovanja. Predstavljamo 
nekaj mnenj udeleženk po zaključku t. i. 
delovnega modula:
»V delovnem modulu sem bila vključena v OŠ 
Jela Janežiča - šolo za otroke s posebnimi pot-
rebami. Okolje je bilo zelo prijetno in sem z 
veseljem tam delala. Veliko stvari sem se nau-
čila in bi bila vesela, da bi tako delo tudi nada-
ljevala.« (Arifa S. G.)

»Bila sem v Domu P. Uzarja. Kar se tiče praktič-
nih izkušenj, so zelo dobre, všeč mi je bilo dela-
ti. Mnogo stvari v praksi izgleda drugače. Bilo 
je poučno. Za program aktivacije vse pohvale! 
Dojela sem realne zadeve na trgu dela in izve-
dela ogromno novega.« (Dževida O. A.)

Spoznajte 
Socialno aktivacijo 
Gorenjske in 
njene rezultate
Človek ob prihodu v novo okolje potrebuje razumevanje, 
sprejemanje in prijatelje. Šele nato se lahko uči jezik okolja, v 
katerega je prišel. Udeleženkam programa Socialna aktivacija 
Gorenjske je bilo ob vključitvi v program omogočeno vse navedeno 
in dosegle so lepe rezultate, s katerimi je pridobilo tudi okolje,  
v katerem živijo.

Učenje slovenščine

Medkulturna knjižica receptov

Šivanje terapevtskih odej za osebe z demenco



Oglas

17Kranjske novice, petek, 30. septembra 2022

Ljudska univerza Kranj

»Delo v Mestni knjižnici Kranj je bila čudovita 
izkušnja zame. Veliko sem brala v arabščini in 
delala povzetke v angleščini. Naučila sem se 
pripraviti razstavo in spoznala prijazne ljudi, 
ki so mi veliko pomagali.« (Ritta A.)

»V OŠ Simona Jenka sem delala kot pomočni-
ca v kuhinji. Delo je bilo zanimivo, naučila sem 
se veliko novega. Vesela sem, da sem pridobila 
nove delovne navade.« (Shpresa T.)

Navdušila nas je zavzetost in motiviranost 
udeleženk, saj so velikokrat naredile več, kot 
je od njih zahteval program. Tako smo zas-
novali dodatne delovno-učne projekte in 
izdali Medkulturno knjižico receptov. 
Udeleženke so prispevale recepte, fotografi-
je in tudi oblikovanje knjižice. Uporabimo jo 
vsakič, ko nam zmanjka idej, kaj od sladkega 
ali slanega peciva bi še pripravili. Izdali smo 
tudi knjižico Zgodbe o prihodu v Sloveni-
jo, ki je večjezična in vsebuje motivacijske, 
ganljive in prisrčne osebne zgodbe udele-
ženk, s katerimi razkrivajo svoje doživljanje 
prihoda v Slovenijo in življenja tukaj. Obe 
knjižici sta dostopni na spletni strani projek-
ta: https://www.luniverza.si/socialna-aktiva-
cija-gorenjske-sklop-2 in vabimo vas, da si 
ju ogledate.

Zelo poseben projekt, ki smo ga peljali ves 
čas, so bile terapevtske odeje za osebe z 
napredovano demenco. Ideje projekta so 
bile informirati in ozaveščati o prvih znakih 
demence pri starejših osebah ter spoznati in 
izdelati didaktične pripomočke za čim dalj-
šo aktivnost oseb z demenco. Namen odej 
je poleg ohranjanja kognitivnih funkcij in 
spodbujanja osnovnih čutil (vid, tip, sluh in 
voh) tudi nudenje občutka topline in varno-
sti, kar osebam z napredovano demenco še 
posebno veliko pomeni. Udeleženke so 
takoj začutile, da bodo v projektu lahko 
ogromno prispevale, saj imajo zelo dobro 
razvite ročne spretnosti. Potrudile so se, 
zbrale odpadni material ter iz njega izdelo-

vale terapevtske odeje ter jih 80 razdelile 
osebam z napredovano demenco v različ-
nih domovih za starejše po Gorenjski.

Modul III, tako imenovani izhodni modul, je 
trajal 1 mesec in je bil namenjen pregledu 
pridobljenega znanja in veščin udeleženk 
na področju socialnih in funkcionalnih kom-
petenc ter kompetenc za uspešno vključitev 
na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja 
kompetenc za uspešno življenje in delo, 
opredelitev nadaljnjih obravnav oz. vključi-
tev v druge programe ali na trg dela in 
pomoč pri vstopanju na trg dela. V tem 
modulu smo določili cilje vključenih oseb za 
naprej, jih usmerjali ter jim pomagali pri 
vključitvi v ustrezna nadaljnja izobraževanja 
ter pri iskanju zaposlitve. 

Tretja faza programov je obsegala obdobje 
enega meseca po prenehanju druge faze in 
je bila namenjena dodatnemu individualne-
mu delu z udeleženkami, svetovanju in pod-
pori posameznim udeleženkam po zaključ-
ku neposrednega izvajanja programa.

Izzivi v projektu so  
nas naredili bolj odporne

Tekom projekta seveda ni šlo brez izzivov. 
Mednje zagotovo sodijo izredne razmere v 
državi, ki so narekovale popolnoma druga-
čen potek programov kot je bilo načrtova-
no. S 13. 3. 2020 smo s strani MDDSZ prvič 
prejeli obvestilo izvajalcem, ki je narekovalo 
začasno prekinitev izvajanja programov 
socialne aktivacije zaradi preprečevanja širi-
tve okužb s koronavirusom SARS-CoV-2.  V 
obdobju začasne ustavitve projekta, ki je 
prvič trajalo do 22. 5. 2020, smo sprva nekaj-
krat na teden poklicali vse udeleženke in jim 
svetovali ter jih usmerjali pri reševanju ose-
bnih stisk. Pomagali smo jim pri šolskih 
obveznostih njihovih otrok ter jih spodbuja-
li k reševanju vaj iz slovenskega jezika. Pred-
vsem v prvih dveh tednih smo opravili več 

razbremenilnih pogovorov, celoten čas zau-
stavitve projekta pa smo skrbeli za to, da so 
udeleženke razumele potek izredne situaci-
je v državi ter ukrepe za preprečevanje širje-
nja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2. 
Zelo kmalu smo se začeli posluževati splet-
nih aplikacij za izvajanje skupinskih aktivno-
sti na daljavo. To je bil največji izziv za ude-
leženke 1. programa, ki smo jih morali na 
daljavo izobraziti tudi o sami uporabi splet-
nih aplikacij na daljavo. Udeleženke so kljub 
težkim razmeram večinoma ostajale dejav-
ne, udeleževale so se izobraževanj na dalja-
vo, ki smo jih organizirali in izvedli za njih, 
izpopolnjevale znanje slovenskega jezika, 
izmenjevale izkušnje pri organizaciji družin-
skega življenja ter si tako nudile medseboj-
no pomoč in oporo. V vseh nadaljnjih pro-
gramih smo vključene osebe opremili s 
potrebnimi znanji o uporabi spletnih aplika-
cij za delo na daljavo že takoj na začetku 
programa in bili posledično bolje pripravlje-
ni na zahtevane prilagoditve izvedbe. 

Dodajamo še nekaj mnenj vključenih 
oseb po zaključku programa:
»Na zavodu za zaposlovanje sem izvedela za 
Ljudsko univerzo Kranj in projekt Socialna 
aktivacija Gorenjske. Tam sem se z mentorica-
mi in svetovalkami pogovarjala o zaposlitvi, o 
tem, kakšne možnosti imam. Povedali so mi 
vse v zvezi z izpitom za slovenščino, kako in na 
kaj se prijaviti. S skupnimi močmi smo zmaga-
li! Vsem, ki ne znajo slovensko, ki želijo nekaj 
narediti za sebe, bi res priporočila, naj pridejo 
na Ljudsko univerzo Kranj. Meni so zelo poma-
gali, brez njih mi ne bi uspelo.« (Dragana L.)

»Na Ljudsko univerzo Kranj sem prišla zato, 
ker sem od prijateljev izvedela, da imajo veliko 
programov za priseljence. Vključila sem se v 
projekt Socialna aktivacija Gorenjske, kjer so 
mi pomagali pri učenju slovenskega jezika in 
pri iskanju zaposlitve. Z njihovo nenehno pod-
poro sem pridobila tudi motivacijo, da nadal-
jujem s šolanjem. Znali so mi svetovati, imela 

sem takšno močno podporo, da me je to ves 
čas držalo navzgor.« (Dardana C.)

»To, da sem se vključila v program Socialna 
aktivacija Gorenjske na Ljudski univerzi Kranj, 
je bil zame najpomembnejši korak v življenju. 
Naučila sem se slovensko in naredila izpit na 
ravni A1. Pomagali so mi pri iskanju službe, pri 
pisanju prošenj in pri tem, da sem se na razgo-
voru znala predstaviti. Zaposlitev sem tudi 
dobila, na OŠ Janeza Puharja, in sem zelo zelo 
zadovoljna.« (Arjeta A.)

»Za program Socialna aktivacija Gorenjske 
sem izvedela od prijateljice, ki je tudi hodila na 
ta program in mi ga je priporočila. Želela sem 
se naučiti jezika, dobiti nove prijatelje in eno 
dobro službo. Na praksi v programu sem spoz-
nala delo pomočnice v kuhinji in delati mi je 
bilo zelo všeč. Takoj po zaključku programa 
sem se tudi zaposlila.« (Shpresa T.)

Vabimo vas k ogledu utrinkov programa 
Socialna aktivacija Gorenjske in srčnih izjav 
naših udeleženk na YouTube kanalu Ljudske 
univerze Kranj https://www.youtube.com/
watch?v=vSVFrI4BpV0.

Zaključek in podelitev priznanj

Ljudska univerza kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1,  

4000 Kranj
T: 04 280 48 00,   

S: www.luniverza.si
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Kranj – Odhod Marka Milića 
v Dallas je novo veliko pri-
znanje tako zanj kot za slo-
vensko košarko.
»Izjemno počaščen in vesel 
sem, da se pridružujem eki-
pi Dallas Mavericksov. Gre 
za izjemno košarkarsko or-
ganizacijo z odličnim tre-
nerskim štabom na čelu z 
Jasonom Kiddom. Luka 
Dončić je s svojo karizmo 
povezal Dallas s slovensko 
reprezentanco in čast mi bo 
sedeti na njihovi klopi, navi-
jati zanj ter uživati v never-
jetnih košarkarskih vragoli-
jah, s katerimi nas vedno 
znova navdušuje. Poletja pa 
bodo seveda še naprej rezer-
virana za družino ter našo 
reprezentanco,« je povedal 
Marko Milić. V Košarkarski 
zvezi Slovenije poudarjajo, 
da je povabilo, da se Marko 
Milić za naslednji dve leti 

pridruži NBA franšizi Dallas 
Mavericks nov dokaz, kako 
močno v teksaškem klubu 
cenijo slovensko košarko. 
»Že od samega prihoda 
Luke Dončića v klub so se 
med Dallasom in Košarkar-
sko zvezo Slovenije stkale iz-
jemne vezi, ki bodo v pri-

hodnje še bolj poglobljene. 
Milić bo namreč kljub opra-
vljanju trenerske funkcije v 
klubu še naprej ostal del re-
prezentančnega štaba,« spo-
ročajo iz Košarkarske zveze 
Slovenije.
Nekdanji odlični slovenski 
košarkar Marko Milić je 

svojo košarkarsko pot začel 
v kranjskem Triglavu. V ko-
šarkarski svet je odšel iz lju-
bljanske Olimpije. Kranjčan 
je prvi slovenski košarkar, 
ki je zaigral v ameriški pro-
fesionalni ligi NBA, in prvi, 
ki je zabil s skokom čez 
avto, po čemer se ga še da-
nes spominjajo številni lju-
bitelji košarke. Uspešno 
igralsko kariero je zaključil 
pred skoraj sedmimi leti. 
Od leta 2018 je del repre-
zentančnega štaba Sloveni-
je. Po evropskem prvenstvu 
v Nemčiji se je tako znova 
vrnil v Združene države 
Amerike, a v povsem dru-
gačni vlogi.
Poleg tega, da je vpet v Ko-
šarkarsko zvezo Slovenije in 
sedaj še v klub iz Dallasa, je 
tudi ambasador lige jr. NBA, 
v Mednarodni košarkarski 
organizaciji FIBA pa sesta-
vlja odbor igralcev, ki ga vodi 
legendarni Dirk Nowitzki.

Kranjčan Marko Milić je odšel v Združene države Amerike. V Dallasu se je pridružil trenerskemu 
štabu Mavericksov, za katere igra tudi Luka Dončić. Opravljal bo funkcijo individualnega trenerja za 
razvoj igralcev.

Maja Bertoncelj

Kranj – Ta konec tedna se 
začenja ligaška košarkarska 
sezona tako v moški kot v 
ženski konkurenci. Košarka-
rice ŽKK Triglav Kranj igra-
jo v prvi ligi in se bodo v 
prvem krogu 1. oktobra ob 
19.30 v ŠD Planina pomerile 
z ekipo Pro-Bit Konjice.
Na sezono so dobro priprav-
ljene, kar so potrdile tudi na 
Memorialu Jerneja Gortnar-
ja, tradicionalnem ženskem 
košarkarskem turnirju, ki ga 
je od 9. do 11. septembra go-
stila Športna dvorana Plani-
na. V članski konkurenci so 

nastopale ekipe ŽKK Med-
veščak Zagreb, ŽKK Treš-
njevka Zagreb, ŽKK Pro-Bit 
Konjice in ŽKK Triglav. 
Zmagovalke turnirja so pos-
tale Kranjčanke, ki so zmaga-
le na vseh treh tekmah. Po-
kale in priznanje je podelila 
družina Gortnar ter podžu-
pan Mestne občine Kranj 
Jani Černe. V dopoldanskih 
urah so potekale tudi tekme 
mlajših starostnih kategorij. 
Pretekli konec tedna je ŽKK 
Triglav Kranj prejel nov po-
memben naziv. Košarkarska 
zveza Slovenije je zaradi ra-
zvoja, kakovostnejšega dela z 
mladimi igralci in igralkami 

ter promocije košarke v mlaj-
ših starostnih kategorijah v 
sezoni 2021/22 še 16. orga-
nizirala posebno tekmovanje 
z imenom Pokal mladih. 
Prestižni naziv zmagovalcev 

je v konkurenci košarkaric 
pripadel prav Triglavu. Slavi-
le so pred Ježico in Cinkarno 
Celje. V primerjavi s preteklo 
sezono so naredile tudi naj-
večji napredek. Skočile so 
kar za enajst mest. V tekmo-
vanju Pokal mladih je pri de-
kletih sodelovalo 28 klubov.
Košarkarji, člani ekipe ECE 
Triglav Kranj, pa so v pretekli 
sezoni izpadli iz prve lige in 
bodo v novi v druščini dva-
najstih drugoligašev. Zače-
njajo v gosteh. Jutri, 1. okto-
bra, se bodo pomerili z 
Ježico. Pred domačimi navi-
jači bodo igrali 8. oktobra s 
Portorožem.

Maja Bertoncelj

Košarkarice kranjskega Triglava so osvojile Memorial Jerneja Gortnarja, jutri pa začenjajo ligaško sezono. / Foto: Gorazd Kavčič

Milić k Mavericksom

Košarkarice ŽKK Triglav Kranj bodo znova igrale v prvi ligi, košarkarji ECE Triglav Kranj pa v drugi.

Začenja se nova 
košarkarska sezona

Marko Milić kljub odhodu v Dallas ostaja vpet tudi v 
Košarkarsko zvezo Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Košarkarice ŽKK 
Triglav Kranj novo 
sezono v prvi ligi 
začenjajo jutri, 1. 
oktobra, ob 19.30 v ŠD 
Planina. Pomerile se 
bodo z ekipo Pro-Bit 
Konjice.

Kranj – Vse bliže je začetek 
nove sezone tudi za alpske 
smučarje. Uvod bo tradici-
onalno pripadel veleslalo-
mistom, nekaj kasneje 
bodo na vrsto prišli tekmo-
valci v hitrih disciplinah. 
Člani slovenske reprezen-
tance so se pod vodstvom 
trenerja Grege Koštomaja 
pretekli teden vrnili z uspe-

šnih priprav v Čilu, kjer so 
trenirali 28 dni. Medtem 
ko se evropski ledeniki to-
pijo, je bila tam prava 
zima.
V Južni Ameriki je bil tudi 
27-letni Kranjčan Miha 
Hrobat. »V Čilu smo odpe-
ljali tudi nekaj tekem. Te je 
sicer težko primerjati s sa-
mim svetovnim pokalom, a 
je dobrodošlo, da zelo hitro 
začutiš tekmovalni ritem in 

se je nato tudi na treningih 
lažje spraviti v tekmovalni 
ritem, da potem pod priti-
skom znaš dobro delovati. 
Na naslednjih treningih bo 
treba le nadaljevati to, kar 
smo v Čilu naredili. To po-
meni prenesti dobre stvari 
naprej in se dobro pripravi-
ti do samega začetka sezo-
ne, da bomo že takoj hitri,« 
je povedal Hrobat, član 
ASK Triglav Kranj, ki je na 

enem od smukov južnoa-
meriškega pokala tudi zma-
gal. Trener mu je namenil 
posebno pohvalo.
Želi si, da bi vse dobro še 
nadgradil in to prenesel v 
novo sezono. V lanski je bila 
na tekmah svetovnega poka-
la najvišje na 16. mestu, ki 
ga je v smuku osvojil na slo-
viti progi Streif v Kitzbü-
helu. To je tudi njegov 
smukaški izid kariere.

Hrobat hiter v Čilu
Maja Bertoncelj

Miha Hrobat se pripravlja na novo sezono. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Trentu v Italiji je potekalo svetovno kolesarsko 
prvenstvo za amaterje in masterje UCI Gran Fondo World 
Championships. Do novega uspeha je prikolesarila Laura 
Šimenc. Na 143,8 kilometra dolgi cestni dirki s kar 3900 vi-
šinskih metrov razlike je v svoji kategoriji postala svetovna 
prvakinja in oblekla mavričasto majico. Na vseh vzponih je 
ostala v vodilni skupini petih kolesark, na koncu pa bila naj-
močnejša v sprintu. Bila je tudi članica zlate ekipne štafete, 
v kateri so bili poleg nje še Aleš Hren, Dean Bratuš in Uroš 
Bogša. Na startu je bilo 19 ekip.

Laura Šimenc svetovna prvakinja

Kranj – Nogometaši kranjskega Triglava so v drugi slovenski 
nogometni ligi odigrali devet tekem. Dosegli so sedem po-
razov, eno zmago in en neodločen rezultat. S štirimi točka-
mi so na lestvici na zadnjem mestu med šestnajstimi ekipa-
mi. Po tem, ko so se konec lanske sezone neuspešno borili 
celo za ponoven preboj v prvo ligo, tako slabega izkupička 
zagotovo niso pričakovali ne nogometaši sami ne njihovi 
navijači. Ta konec tedna odhajajo na gostovanje. V 10. krogu 
se bodo 2. oktobra pomerili z Rudarjem iz Velenja.

Nogometaši z le eno zmago

Nogometaši Triglava (v rdečih dresih) so v devetih tekmah 
dosegli le eno zmago in remi. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Prejšnji teden je 
članska ekipa Kolesarskega 
kluba Kranj tekmovala na 
dirki po Srbiji ter dosegla 
lepe rezultate. Dirka je ime-
la štiri etape, skupno pa je 

bila dolga 616 kilometrov. 
Najbolje med vsemi kranj-
skimi tekmovalci se je odre-
zal Jaka Vovk, ki je osvojil 
belo majico za najboljšega 
mladega kolesarja, v skupni 
uvrstitvi pa je dirko končal 
na petem mestu.

»S sezono, ki sicer ni še čis-
to končana, sem zadovoljen, 
saj je potekala po pričakova-
njih. Članska ekipa, ki je bila 
letos po nekaj letih zopet re-
gistrirana kot UCI kontinen-
talna ekipa, je po starosti ko-
lesarjev ena najmlajših, če 

ne celo najmlajša v Evropi. 
Tako smo si že pred sezono 
začrtali, da bomo s to mlado 
ekipo delali na dolgi rok, in 
pričakujem, da bomo v ob-
dobju naslednjih nekaj let 
popolnoma konkurenčni,« 
je povedal direktor kluba in 
trener Matjaž Zevnik in do-
dal, da da so fantje na dirkah 
vso sezono uspešno 
predstavljali klub. »Zame je 
bila največji uspeh prav go-
tovo dirka po Srbiji, kje je 
Jaka Vovk osvojil belo maji-
co najboljšega mladega kole-
sarja,« je povedal Zevnik in 
pojasnil, da bo njihova ekipa 
tudi v prihodnji sezoni regi-
strirana kot UCI kontinen-
talna ekipa, ki pa bo znova 
pomlajena, saj bodo kar štir-
je kolesarji prestopili iz vrst 
starejših mladincev.
»Zadovoljen sem predvsem, 
da se dobro dela s podmlad-
kom, saj trenerja mladincev 
Aljaž Kostelec in dečkov Jan 
Kušar uspešno predajata 
znanje in izkušnje naprej, 
zato gre razvoj v pravo smer. 

Tako mladinci, med kateri-
mi naj posebej omenim 
Jana Lešnika, Jaka Marolta 
in Martina Eržena, kot dečki 
se redno uvrščajo na oder za 
zmagovalce, tudi na najvišjo 

stopničko. Pri dečkih pred-
njačita predvsem Rok Baj-
želj in Bor Nograšek,« je 
tudi povedal Zevnik in po-
jasnil, da je zadovoljen, ker 
so po nekaj letih s pomočjo 
Mateja Mohoriča ponovno 
obudili dirko za mlajše kate-
gorije na Trsteniku, ki so ji 

letos dodali še družabni ko-
lesarski pridih za najmlajše 
kolesarje. Veliko smole z 
vremenom so imeli pri iz-
vedbi Scottovega kolesarske-
ga dne, ki so ga z maja mo-
rali prestaviti na september, 
po novi odpovedi zaradi sla-
bega vremena pa na nasled-
nje leto.
»Sem pa posebej zadovoljen 
z organizacijo in izvedbo 
najstarejše slovenske klasi-
ke, 54. Velike nagrade Kra-
nja, v sklopu katere smo zo-
pet organizirali tudi sobotne 
kriterijske dirke, ki so štele 
za naslove državnih prvakov. 
Konkurenca je bila kot vsako 
leto močna, povpraševanje 
ekip za udeležbo na naši dir-
ki pa zopet nad pričakovanji. 
Tudi od UCI smo dobili od-
lično oceno in predlog za or-
ganizacijo dirke višje katego-
rije, s čimer bi v Kranj lahko 
pripeljali tudi profesionalne 
ekipe, kar pa je na žalost po-
gojeno z večjim finančnim 
vložkom,« je še dodal Matjaž 
Zevnik.

S hladnejšimi dnevi se bliža tudi zaključek letošnje kolesarske tekmovalne sezone, v Kolesarskem klubu Kranj, kjer so letos stavili na mlado ekipo, 
pa so zadovoljni z opravljenim delom.

Mladi kolesarji z lepimi rezultati

Vilma Stanovnik

Kranj – Športa zveza Kranj je 
v sodelovanju z Zavodom za 
šport Kranj, Mestno občino 
Kranj ter Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj pripra-
vila priljubljeni Festival 
športa.
Ta se je prejšnji teden začel s 
tako imenovano mini olim-
pijado. Tudi letos so na njej 
sodelovali predšolski otroci. 
V sodelovanju z Olimpij-
skim komitejem – združe-
njem športnih zvez je mini 
olimpijada potekala po olim-
pijskem protokolu, z olimpij-
sko zastavo in baklo, manj-
kala pa ni niti maskota Foksi.
»Na mini olimpijadi je bilo 
blizu sedemsto otrok, ki so 

se pomerili na različnih poli-
gonih. Bilo je super športno 
vzdušje,« je povedala sekre-
tarka Športne zveze Kranj 
Maša Zevnik, ki je bila nav-
dušena tudi nad petkovim 
programom, ki je v lepem 
vremenu potekal središču 
mesta.
»Pripravili smo program za 
otroke tretjih razredov 
kranjskih osnovnih šol. Bilo 
je blizu tristo otrok, ki so se 
pomerili na športnih poli-
gonih ter hkrati spoznavali 
različne športe. Skupaj s 
celo Slovenijo smo ob dne-
vu športa plesali Foksijev 
navijaški ples ter tekli pred-
sednikov tek. Otroci so do-
bili tudi predsednikove di-
plome,« je tudi pojasnila 

Maša Zevnik in dodala, da 
je namen Festivala športa, 
da čim več otrok spodbudijo 
h gibanju in zdravemu na-
činu življenja.
»Ponudba za vse je zelo ve-
lika, trenirati je moč zelo 
različne športe in vsak lah-
ko najde kaj zase. Ponaša-
mo se s sloganom, da je 
Kranj mesto športa,« je še 
dodala Zevnikova.

Prvič tudi Žogarija
Novost letošnjega Festivala 
športa je bila Žogarija. »Po-
leg otrok, ki so prišli v mes-
to na športni dan, se je oko-
li sto sedemdeset otrok 
udeležilo Žogarije, ki je po-
tekala na ploščadi pred Pre-
šernovim gledališčem. V 
mestu je bil pravi direndaj, 
saj toliko otrok v mestu na 
Festivalu športa še ni bilo,« 

je bil navdušen predsednik 
Športne zveze Kranj Tadej 
Peranovič.
V soboto je nato v mestu po-
tekala še tradicionalna špor-
ta tržnica nekateri se vsako 
leto predstavijo kranjska 
športna društva in klubi.
»Namen tržnice je, da obi-
skovalci na enem mestu do-
bijo informacije o tem, kaj 
ponujajo športna društva in 
klubi iz prve roke. Letos 
smo dogajanje v mestu po-
pestrili na prireditvenem 
odru, kjer so nastopili špor-
tniki, ki se ob športu ukvar-
jajo tudi z glasbo, Nastopi 
so bili krasni in so bili dob-
ra popestritev športne tržni-
ce, z njimi pa smo dokazali, 
da sta združljiva tudi šport 

in kultura,« je povedal Pera-
novič, ki je vesel, da so so-
delovali tudi z Mesto knji-
žnico Kranj.

Sodelovanje s knjižnico
Tako so vsa društva in klube 
pozvali, da pobrskajo po svo-
jih arhivih s športno literatu-
ro, različnimi brošurami, 
statistikami in zapiski in 
zbrano oddajo za uporabni-
ke knjižnice.
»Vse nabrane priročnike, 
knjige in brošure bomo izro-
čili odgovornim v Mestni 
knjižnici Kranj, tako da bo 
športne literature tam še 
več,« je pojasnil Tadej Pere-
novič, ki je bil vesel, da so 
bili dogodki ob Festivalu 
športa res dobro obiskani.

Prejšnji teden je v Kranju potekal Festival športa, ki se je začel z mini olimpijado in ob petkovem prazniku športa nadaljeval s športnim dnevom, Žogarijo 
in predstavitvijo različnih športov. Manjkala ni niti športa tržnica s predstavitvijo klubov in društev.

Festival športa tudi z novostmi

Vilma Stanovnik

Predsednik Športne zveze Kranj Tadej Peranovič je bil vesel 
velikega obiska na Festivalu športa. / Foto: Primož Pičulin

V Kranju je ob prazniku športa prvič potekala tudi Žogarija. 
/ Foto: Primož Pičulin

Članska ekipa Kolesarskega kluba Kranj / Foto: Luka Vovk

Otroci so lahko spoznavali najrazličnejše športe in se v njih 
tudi preizkusili. / Foto: Primož Pičulin

V petek, 23. septembra, smo tretjič praznovali 
dan športa, po celotni državi pa je bilo v čast 
slovenskemu športu organiziranih kar 118 
dogodkov, ki so z različnimi aktivnostmi 
privabili številne obiskovalce, med katerimi je 
bilo največ otrok.

Na svetovnem 
prvenstvu v Avstraliji 
so na članski tekmi 
nastopili tudi trije 
Kranjčani. Jan Polanc 
je bil 30., Jaka 
Primožič pa 68. Med 
ženskami se je Urša 
Pintar uvrstila na 42. 
mesto.
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Kranj – Letošnji Evropski te-
den mobilnosti se sicer ni 
začel preveč obetajoče, saj je 
prva dva dneva zaznamoval 
dež, vendar pa so v Kranju 
odpadli program nadomesti-
li: v sredo, 28. septembra, so 
izvedli tako imenovani par-
kirni dan, v soboto, 1. okto-
bra, pa se lahko med 9. do 
13. uro na Glavnem trgu še 
udeležite dneva za kolesarje, 
na katerem vam bodo sveto-
valci iz Centra trajnostne 
mobilnosti predstavili sis-
tem Gorenjska.bike KRsKO-
LESOM ter omogočili pre-
gled in osnovni servis koles. 
Potekala bo tudi predstavitev 
e-koles, transportnega kole-
sa in polnilnih postaj, doga-
janje pa bodo popestrile čla-
nice Turističnega društva 
Kokrica z delavnico priprave 
tradicionalnih lokalnih jedi.

Zabavno s koristnim
A kot že zapisano, ETM 
2022 bi se moral začeti v pe-
tek, 16. septembra, tako pa 
so v Kranju program zaradi 
slabega vremena začeli šele 
v ponedeljek, 19. septembra, 
s kolesarskim dnevom. S 
prevozi rikše, tovornega tri-
cikla KRsKOLESOM, in 
spretnostmi na poligonu so 

privabljali naključne obisko-
valce in kolesarje na Sloven-
skem trgu že od jutra, kole-
sarji so dobili tudi kolesarski 
zajtrk – jabolko in oreščke. 
Dober obisk je imela stojni-
ca Centra trajnostne mobil-
nosti, kjer so obiskovalci 
marljivo izpolnjevali anketo 
o potovalnih navadah obča-
nov. Veliko zanimanja so za 
dogajanje in ponudbo na 
stojnicah pokazali zlasti dija-
kinje in dijaki bližnje Gim-
nazije Kranj, ki so aktivno 
sodelovali tudi pri prikazu 
oživljanja osebe s srčnim za-
stojem, veliko navdušenja 
pa je požela tudi vožnja z 
e-rikšo.

Upokojenci na kolesih in 
na testu stopanja
Tema torkovega dne je bila 
Zbudimo se in pomaknimo 
bliže trajnostni mobilnosti, 
začel pa se je s 30-kilome-
trskim izletom članov kole-
sarske sekcije Društva upo-
kojencev. Ragor in BSC 
Kranj ter društvo Rekreatur 
so predstavili idejno zasnovo 
promocije regionalne trajno-
stne mobilnosti, sistem iz-
posoje koles Gorenjska.bike 
in mobilnostno akcijo v 
okviru ETM, Ljudska univer-
za Kranj pa uporabo aplika-
cij za bolj trajnostno mobil-
nost.  Zelo uporabne 

delavnice bodo najverjetneje 
še ponovili, predvidoma v 
drugi polovici oktobra.
Sredin program Ostanimo 
mobilni, kakršen je bil tudi 
naslov delavnice za starejše, 
ki jo je izvedlo društvo Re-
kreatur, je zjutraj zagnala 
skupina starejših oseb, ki so 
se udeležili pohoda za umo-
vadbo. Ti so sicer namenjeni 
osebam z začetnimi znaki 
demence in Alzheimerjeve 
bolezni in potekajo pod stro-
kovnim vodenjem zaposle-
nih z Ljudske univerze 
Kranj. Na stojnici Centra za 
krepitev zdravja – ZD Kranj 
pa so kineziologinja, sveto-
valka zdrave prehrane in viš-
ja medicinska sestra mimoi-
dočim ponudile marsikateri 
koristen nasvet. Kar nekaj 
obiskovalcev so navdušile 
tudi za test stopanja. To je 
vaja, v kateri oseba, starejša 
od 65 let, dve minuti stopa 
na mestu. Izračun po prešte-
tem številu korakov pa je 
udeležencu ponudil infor-
macijo, kakšna je njegova 
splošna fizična kondicija.

Vrtčevski otroci in šolarji 
zasedli cesto
Četrtek je veljal za dan brez 
avtomobila. Pri Centru traj-
nostne mobilnosti so uredili 
zaporo polovice krožišča, kar 
je sprožilo nekaj negodova-
nja tistih, ki so bili tamkaj za 
volanom, a je kmalu potihni-
lo, ko so se z vseh koncev za-
čele valiti trume malčkov in 
učencev iz osnovnih šol v 
bližini. Ti so z nestrpnostjo 
čakali obljubljeni program, 
ki je na njihovo veliko prese-
nečenje potekal kar sredi 
ceste.
Nasmejane vzgojiteljice je 
ob animatorkah skupine Tri 
ptičice, ki sta izvedli kamiši-
baj in delavnico izdelovanja 
glasbenih inštrumentov, ter 
ob klovnih z malo šolo cir-
kuških veščin zaskrbelo, 
kako bodo umirile navduše-
ne otroke in jih spravile k 
počitku po kosilu. Ob vsej 
tej zabavi so sicer veliko iz-
vedeli tudi o ekološki pride-
lavi hrane, ki jim jo je na na-
zoren način prikazal Marko 
z Ekološke kmetije Pr' To-
nejčk, prav tako so z zani-
manjem opazovali servis ko-
les.
Pestremu dogajanju so se 
pridružili tudi številni odra-
sli in smeha ni manjkalo, 
ponudba in prodaja na kole-
sarskem bolšjem sejmu pa 
sta bili skladni s pričakova-
nji – veliko zanimanja, pro-
daja pa bolj slaba. Kljub 
temu je bilo razpoloženje 
odlično in glede na to, da je 

stojnico z ekološkimi pridel-
ki obiskalo precej ljudi, se je 
porodila ideja, da bi na tej lo-
kaciji poskusili z občasno or-
ganizacijo obojega – kolesar-
skega bolšjega sejma in 
(eko)tržnice.

Od Britofa do Predoselj s 
pešbusom
Dogajanju v okviru ETM so 
se znova pridružili tudi v 
Osnovni šoli Predoslje z ak-
cijo Pešbus. Začeli so sredi 
septembra, več kot petdeset 
otrok pa bo skupno štiri te-
dne hodilo peš v šolo, največ 
iz smeri Britofa. Ti se s spre-
mljevalci, tudi učitelji, ustav-
ljajo na postajah na progi, 
kjer se jim pridružijo še dru-
gi, nato pa skupaj varno 
prispejo v šolo. V četrtek jih 

je na izhodiščni postaji obi-
skal tudi podžupan Robert 
Nograšek in jim za še bolj 
varno pot razdelil odsevne 
trakove.
Aktivnosti Evropskega tedna 
mobilnosti so v Kranju letos 
izvedli v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE 
in jih je sofinanciralo Mini-
strstvo RS za okolje in pros-
tor s sredstvi Sklada za pod-
n e b n e  s p r e m e m b e . 
Posredniški organ v projek-
tu je Ministrstvo za infra-
strukturo.
Slednje je pripravilo tudi 
plakate z ozaveščevalno vse-
bino – s podatki, ki spodbu-
jajo potovanje na trajnostni 
način. Ti so zdaj, za motiva-
cijo, tudi na hodnikih in sto-
pniščih Mestne občine 

Kranj, ob tem pa so za do-
datno spodbudo zbrali še ne-
kaj zgodb zaposlenih, ki v 
službo redno prihajajo s ko-
lesom, avtobusom, celo z ro-
lko.
Vsem sodelujočim, to so 
Center trajnostne mobilno-
sti, društvo Rekreatur, 
iHELP, d. o. o., LEAG – lo-
kalna energetska agencija 
Gorenjske, Kolesarski klub 
Kranj, Ragor in BSC Kranj, 
Ljudska univerza Kranj, 
Center za krepitev zdravja – 
Zdravstveni dom Kranj, 
Društvo upokojencev Kranj, 
Eko kmetija Pr' Tonejčk, 
skupina Tri ptičice in Tea-
ter Cizamo, se v Mestni ob-
čini Kranj zahvaljujejo za 
kakovostno izvedbo progra-
mov.

Mestna občina Kranj se je letos že šestnajstič zapored s številnimi aktivnostmi pridružila Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki je med 16. do 22. 
septembrom potekal v 94 slovenskih občinah pod sloganom Trajnostno povezani. V Kranju so na petih različnih lokacijah v središču in okolici mesta v 
sodelovanju z več partnerji izvedli sedem aktivnosti, skupno se jih je udeležilo okoli petsto ljudi.

Poučni direndaj tudi sredi ceste – 
za dobro voljo in ozaveščenost

Andrej Zalokar,  
Jana Zupančič Grašič

Kranjski gimnazijci in gimnazijke med prikazom oživljanja osebe s srčnim zastojem  
/ Foto: Janez Zalokar

Veliko navdušenja je požela tudi vožnja z e-rikšo.  
/ Foto: Janez Zalokar

Pešbus OŠ Predoslje je obiskal kranjski podžupan Robert Nograšek in otrokom razdelil 
odsevne trakove. / Foto: Janez Zalokar

Mala šola cirkuških veščin pri Centru trajnostne mobilnosti 
na Planini / Foto: Janez Zalokar
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Premierni rekreativni 
Tour uspel
Prvi septembrski konec tedna se je več kot tisoč rekreativnih kolesarjev udeležilo premierne izvedbe 
dirke L'Etape Slovenia by Tour de France. Gre za rekreativno kolesarsko preizkušnjo, ki je na 70- in 
138-kilometrski razdalji v Kranju z okolico potekala pod okriljem blagovne znamke Dirke po Franciji.

Kranj – Dvodnevni dogodek, 
ki je oživil tako središče Kra-
nja kot številne ceste po Go-
renjski, je odlično uspel, 
pravijo organizatorji. V so-
boto so bile aktivne pred-
vsem družine, nedeljske »iz-
kušnje  Tour de France« pa 
se je udeležilo več kot šest-
sto kolesarjev na daljši raz-
dalji in več kot štiristo na 

krajši. Kolesarje, ki so prišli 
iz 17 držav, je na progi spod-
bujal tudi ambasador dirke 
kranjski kolesar Matej Mo-
horič, družbo pa mu je delal 
tudi znameniti Tourov hudi-
ček – maskota Didi.
Mohorič je z županom Ma-
tjažem Rakovcem tudi odprl 
nedeljsko dirko, ki jo je po 3 
urah in 24 minutah dobil 
Nizozemec Johnny Hooger-
land, nekdanji profesionalni 

kolesar, tudi trikratni udele-
ženec Dirke po Franciji. Za 
malo sta zaostala Tadej Se-
dar in Igor Kopše. Krajšo 
razdaljo je dobil Matic Pla-
znik, v ženski konkurenci pa 
je bila najhitrejša Barbara 
Koblar.
Trasa 138-kilometrske preiz-
kušnje je potekala skozi 
enajst gorenjskih občin, naj-
napornejša pa sta bila vzpo-
na na Jamnik in Šenturško 

Goro. Prav vsi, ki so pripelja-
li na cilj na Slovenskem trgu 
v Kranju, so prejeli spomin-
ske medalje in dres L'Etape 
Slovenia v podobi znameni-
tega Toura. Organizator je 
najboljšim v posameznih ka-
tegorijah podelil tudi vse šti-
ri tradicionalne Tourove ma-
jice (rumena, zelena, 
pikčasta in bela).
»Radi se prebijamo v ospred-
je, še posebej veseli pa smo, 
ko si izmenjujemo znanje in 
izkušnje z najboljšimi. Zato 
je sodelovanje Kranja z bla-
govno znamko najpresti-
žnejše kolesarske dirke na 
svetu prava kombinacija – 
takšna, ki vodi v nove zma-
ge. Svetu smo s to prireditvi-
jo  pokaza l i  boga to 
kolesarsko zgodovino Kra-
nja, izkušnje, ki jih imamo 
prek domačega kolesarskega 
kluba, ki se sicer ponaša z 
najstarejšo mednarodno 
preizkušnjo na Slovenskem, 
krasno naravo in navseza-
dnje ljubezen do tega športa 
na Gorenjskem,« je povedal 
župan.
Kolesarska prireditev L'Etape 
by Tour de France poteka v 
dvajsetih državah po vsem 
svetu, letos je prvič tudi v 
Sloveniji. A ne tudi zadnjič, 
saj bo postala tradicionalna 
tudi pri nas. Prav tako se že 
ve, da bo tudi drugo sloven-
sko izvedbo amaterskega To-
ura 2. in 3. septembra 2023 
gostil Kranj z okolico.

Simon Šubic

Nedeljskih kolesarskih preizkušenj se je udeležilo več kot tisoč rekreativnih kolesarjev iz 
sedemnajstih držav. / Foto: Sportida/Grega Valančič

Predoslje – V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Predoslje 
so konec avgusta v okviru 
prireditve Naaaj dan slove-
sno odprli dograjeno gasil-
sko garažo z dvorano in pre-
vzeli novo vozilo za prevoz 
moštva GVM-1. Vrednost 
obeh investicij je presegla 
150 tisoč evrov, kar so gasilci 
zbrali s pomočjo vaščanov in 
domačih podjetnikov, pri 
nakupu gasilskega vozila pa 
je v okviru programa nabave 
gasilskih vozil izdatno po-
magala tudi Mestna občina 
Kranj oziroma Gasilska zve-
za Mestne občine Kranj.
»Z novim gasilskim vozilom 
in dograjeno gasilsko garažo 
z dvorano bomo lahko še 
uspešnejši pri zagotavljanju 

pomoči pri požarih in drugih 
nesrečah,« je dejal predse-
dnik PGD Predoslje Franci 
Ropotar in se zahvalil vsem 
za pomoč pri izvedbi investi-
cij. »To ni pridobitev samo za 

gasilce, ampak za celotno vas, 
na kar smo lahko vsi zelo po-
nosni,« je dodal predsednik 
KS Predoslje Gašper Žbogar.
»Za vsako gasilsko društvo, 
zlasti manjše, je velik zalo-

gaj nabaviti novo opremo, 
katerokoli že društvo potre-
buje,« je poudaril obrambni 
minister Marjan Šarec. 
»Sama tehnika brez usposo-
bljenih gasilcev, ki jo upra-
vljajo, ni funkcionalna. Na 
drugi strani pa so tudi uspo-
sobljeni gasilci brez ustre-
zne tehnike nemočni,« je 
povedal podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije in 
predsednik Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj Jože 
Derlink.
Kranjski podžupan Janez 
Černe pa je poudaril močno 
gasilsko poslanstvo in pripa-
dnost, ki so jo tudi predoselj-
ski gasilci izkazali pri gaše-
nju velikih požarov zunaj 
njihovega območja, tudi pri 
požarih v naravi nad Potoča-
mi in na Krasu.

Simon Šubic

Domišljija kolesarskih navijačev nima meja.  
/ Foto: Sportida/Grega Valančič

V novi, večji garaži je prostor tudi za novo gasilsko vozilo 
za prevoz moštva. / Foto: Tina Dokl

V Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje so slovesno odprli dograjeno gasilsko garažo in prevzeli 
novo vozilo za prevoz moštva.

Dobili novo garažo in vozilo

Tudi na gorenjskih klancih ni šlo brez Tourovega hudička 
Didija. / Foto: Sportida/Grega Valančič

Na nedeljski dirki so se preizkusili tudi Marijan, Violeta in 
Gregor. / Foto: Grega Flajnik



Zanimivosti

Kranjske novice, petek, 30. septembra 202222

Novi center za dnevno var-
stvo starejših bo vrata odprl 
predvidoma v novembru, 
odvisno od dobavljivosti no-
tranje opreme, je napoveda-
la direktorica Doma upoko-
jencev Kranj Nadja Gantar. 
Urejanje prostorov v nepo-
sredni bližini, v stavbi nek-
danje Mercatorjeve trgovine 
na Planini, gre torej proti 
koncu, ob tem pa Gantarjeva 
opaža, da nekateri zmotno 
menijo, da bo tam zaživel 
medgeneracijski center z 
različnimi brezplačnimi ak-
tivnostmi, kar ne drži. Na 
omenjeni lokaciji bodo na-
mreč izvajali plačljivo social-
novarstveno storitev dnevne-
ga varstva, ki podaljšuje 
bivanje starejših oseb v do-
mačem okolju. To storitev v 
kranjskem domu omogočajo 

že dobro desetletje, kapacite-
te obstoječega centra za 
dnevno varstvo pa so trenu-
tno zasedene. Obiskuje ga 
32 uporabnikov; nekateri 
vsak delovni dan, spet drugi 
od dva- do trikrat tedensko.
»V času covida je bilo potreb 
po dnevnem varstvu nekoli-
ko manj, ker so bili mnogi 
doma in so lahko sami po-
skrbeli za starejše svojce, se-
daj pa je zanimanje spet v 
porastu,« je pojasnila Gan-
tarjeva. Na novi lokaciji bodo 
v dnevno varstvo lahko spre-
jeli dodatnih 25 uporabni-
kov. Animacijo prilagajajo 
sposobnostim vključene po-
pulacije in tako nameravajo 
novi center nameniti starej-
šim osebam, ki so še spo-
sobne aktivnega vključeva-
nja v dejavnosti. »Prednost 
novega centra vidim tudi v 
tem, da bo sredi urbanega 

okolja in ni del doma, pa če-
prav je le približno 200 me-
trov stran,« je dejala Gantar-
jeva. V obstoječem dnevnem 
centru v domu starejših na-
meravajo ohraniti predvsem 
varstvo oseb z demenco.

Ohranjajo sposobnosti 
starejših
Dnevno varstvo je sicer name-
njeno starejšim, ki živijo 
doma, a težko skrbijo zase oz. 
potrebujejo oskrbo, varnost in 
animacijo v času, ko so njiho-
vi svojci odsotni zaradi dnev-
nih obveznosti. Omogočajo 
jim prehrano, nego, aktivno-
sti, redno telesno in umsko 
vadbo, družbo, sprehode …, 
popoldne pa se vračajo do-
mov, k družinam. »Z dnev-
nim varstvom starejšim omo-
gočamo prijetno in 
kakovostno življenje, da so ak-
tivni v svoji generaciji, vklju-

čeni v programe in dejavnosti, 
ki jih še zmorejo, s čimer tudi 
ohranjamo njihove sposobno-
sti. Vemo, da je veliko starej-
ših doma osamljenih, in je to 
zanje dobrodošla spremem-
ba, niso več izolirani. S tem 
podaljšujemo njihovo bivanje 
v domačem okolju.« Gantar-
jeva je še poudarila, da pozi-
tivne izkušnje iz dnevnega 
varstva starejšim tudi poma-
gajo izgubiti strah pred more-
bitno kasnejšo vključitvijo v 
dom, saj že pred tem spozna-
jo stanovalce, osebje, hrano, 
dogajanje in utrip …

V novem dnevnem centru 
bodo sicer imeli okoli 250 
kvadratnih metrov sodobno 
opremljenih površin, prilago-
jenih starejši populaciji. 
»Uredili smo velik prostor za 
aktivnosti, prostor za počiva-
nje, prostor za primer, če 
nekdo zboli, razdelilno kuhi-
njo, sanitarije, pisarno, gar-
derobe, zunaj je tudi vrt,« je 
naštela direktorica. Prostore 
jim je v brezplačno uporabo 
predala Mestna občina Kranj, 
ki je objekt kupila in prenovi-
la tudi s pomočjo državnih in 
evropskih sredstev.

Dnevno varstvo sicer omo-
gočajo ob delavnikih med 
6.30 in 17. uro, se pa staro-
stnik ali svojci glede na že-
lje in potrebe odločijo, kako 
pogosto in koliko ur bo 
vključen. Cene so odvisne 
od potrebne oskrbe; trenu-
tno pa se gibajo med 14,29 
do 25,86 evra za do osem 
ur na dan. Zainteresirane 
za vključitev v dnevno var-
stvo vabijo, da čim prej sto-
pijo v stik z njimi; za infor-
macije so na voljo osebno 
ali na telefonski številki 04 
280 13 00.

V Domu upokojencev Kranj se pripravljajo na odprtje dodatnega centra za 
dnevno varstvo starejših. Prijave so že začeli zbirati.

Dnevno varstvo 
v novembru

Ana Šubic

Direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar pred prostori novega centra za dnevno 
varstvo starejših / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Zaradi visokih tem-
peratur in suše se je v drugi 
polovici julija začelo poveče-
vati število s podlubniki na-
padenih dreves, zlasti smre-
ke, so sporočili z Zavoda za 
gozdove Slovenije. Od janu-
arja do druge polovice sep-
tembra letošnjega leta je bilo 
zaradi podlubnikov za posek 
izbranih za 560.000 kubič-
nih metrov dreves, večina v 
avgustu in septembru. Na 
zavodu lastnike gozdov pozi-
vajo, naj redno pregledujejo 
svoje gozdove. V primeru 
odkritja napada podlubnikov 
naj obvestijo revirnega goz-
darja in nemudoma začnejo 
posek lubadark.
Zaradi izredno sušnega in 
vročega poletja so smreke 
oslabele in postale manj od-
porne na napad podlubni-
kov, hkrati pa se je zaradi vi-
sokih temperatur razvoj 
podlubnikov pospešil. »Vsa 
napadena drevesa še niso 
odkrita in popisana, obseg 
škode bo znan ob koncu 
zime. Povečan obseg po-
škodb zaradi podlubnikov 
lahko pričakujemo tudi v 
letu 2023,« pojasnjujejo na 
zavodu.
V jeseni in čez zimo bo za-
vod nadaljeval pregled goz-
dov in lastnikom gozdov z 
odločbo določal posek s 
podlubniki napadenih dre-
ves – lubadark. Lubadarke v 
poznem poletju in jeseni 
prepoznamo po rjavi črvini 
okoli koreničnika in za lu-

skami skorje, odpadanju 
iglic z obarvane ali še zelene 
krošnje ter odstopanju in 
odpadanju skorje z debla. 
Čez zimo smo pozorni na 
odstopanje in odpadanje 
skorje z debla, svetujejo.
Lubadarke je treba čim prej 
posekati in olupiti oziroma 
odpeljati iz gozda v lupljenje 
ali predelavo. Zalego podlub-
nikov v vejah in vrhačih uni-
čite s kurjenjem ali izdelavo 
sekancev. Veje in vrhače 
iglavcev, ki niso napadeni, 
razžagajte in zložite v kupe, 
tako da so debelejši konci v 
notranjosti kupa. Pri strojni 
sečnji jih zložite pod kolesa 
na sečne poti in zavozite. 
Poskrbite za ureditev sečiš-
ča, zlasti za odvodnjavanje 
prometnic in pretočnost vo-
dotokov. Če boste jeseni in 
pozimi uspešni in iz gozda 
spravili večino lubadark, 
boste zmanjšali obseg škode 
zaradi podlubnikov v nasled-
njih letih.
Pravočasen posek je po-
memben tudi zaradi ohra-
njanja vrednosti lesa. Če so 
napadena drevesa pravočas-
no posekana in obeljena ali 
predelana, se vrednost lesa 
bistveno ne zmanjša. Če s 
posekom odlašamo, se les 
napadenih dreves obarva 
modrikasto zaradi okužbe z 
glivami. Obarvanje zniža 
prodajno vrednost lesa. Če 
se s posekom čaka do odpa-
danja lubja in pokanja lesa, 
pa je tak les lahko razvred-
noten do cene celuloznega 
lesa.

Simon Šubic

Kranj – V Zdravstvenem domu Kranj po novem izvajajo tudi 
samoplačniško fizioterapijo na domu. Kot pravijo, so znani 
primeri, ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno rehabi-
litacijo, za nekatere pa je obisk ambulante prenaporen in stre-
sen. Fizioterapija na domu pa skrajša in izboljša zdravljenje, 
npr. po zahtevnih poškodbah, prispeva k rehabilitaciji pred in 
po časovno omejenem zdraviliškem zdravljenju, pomaga pri 
ohranjanju samostojnosti starejših, skrajša bolniški stalež. 
Vsaka obravnava je individualno prilagojena, v skladu z najbolj-
šo prakso in najnovejšimi svetovnimi smernicami. Na domu 
izvajajo vrsto metod in tehnik – od kinezioterapije, elektrotera-
pije, manualne terapije, obravnave brazgotin do respiratorne 
fizioterapije in fizioterapije za nosečnice in porodnice.

Po novem tudi fizioterapija na domu

Obravnava na domu je lahko zelo hitra in poteka v 
sproščenem okolju. / Foto: Primož Pičulin

Pregledujte gozdove in takoj posekajte lubadarke.

Zavod poziva 
lastnike gozdov
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Na železniški postaji 
izvedli regijsko vajo
Na železniški postaji v Kranju je potekala obsežna regijska reševalna vaja za primer množične 
železniške nesreče.

Kranj – Po scenariju praktič-
nega dela vaje Železniška 
nesreča Kranj 2022 se je na 
železniški postaji v Kranju 
zgodila huda prometna ne-
sreča, ki je terjala več deset 
mrtvih in poškodovanih. Vo-
znik avtobusa je med vožnjo 
navzdol po Gaštejskem klan-
cu izgubil nadzor nad vozi-
lom, ki je prebilo varovalno 
ograjo na mostu čez železni-
ško progo in padlo na tire v 
trenutku, ko je mimo pripe-
ljal kombinirani potniški 
vlak. Ta je v nadaljevanju 
povzročil še dodatno razde-
janje na območju železniške 
postaje. Zaradi suma, da je 
nekaj potnikov zaradi stresa 
zapustilo mesto nesreče, so 
preiskali tudi okolico žele-
zniške postaje in del struge 
reke Save.
»Scenarij vaje je namenoma 
zelo zapleten, da lahko pre-
verimo tudi koordinacijo 
med vsemi reševalnimi služ-
bami, ki niso vsakodnevno 
udeležene v običajnih nesre-
čah, kot smo gasilci, policisti 
in reševalci,« je poudaril 
vodja vaje Tomaž Vilfan. Na 
vaji se je sicer urilo okoli tri-
sto pripadnikov vseh struk-
tur zaščite, reševanja in po-
moči – od gasilcev, 
policistov, reševalcev in 
zdravnikov do potapljačev, 
jamarjev, gorskih reševalcev, 
vodnikov reševalnih psov, 

posadke helikopterja Sloven-
ske vojske, intervencijske 
skupine Slovenskih žele-
znic ... Največji izziv reševal-
cev na takih vajah in tudi 
pravih nesrečah je oskrba 
vseh poškodovanih. »Gre za 
veliko število poškodovanih, 
zato je treba postaviti sis-
tem, da bodo poškodovanci 
čim hitreje prišli do oskrbe 
in obravnave, s tem pa tudi 
do večje možnosti prežive-
tja,« je še dejal.

Protokol o uporabi 
ozemljitvenih palic
V okviru regijske vaje je Me-
stna občina Kranj s Slovenski-

mi železnicami – Infrastruk-
turo ter gasilsko-reševalnima 
službama Kranj in Jesenice 
podpisala protokol o uporabi 
ozemljitvenih palic. »Proto-
kol je pomemben korak pri 
zagotavljanju varnosti gasil-
cev in tudi potnikov v pri-
meru, da pride do nesreče 
na javni železniški infra-
strukturi. V primeru inter-
vencije gasilskih enot se bo 
s pomočjo ozemljitvenih 
palic izključilo vozno 
omrežje na elektrificiranih 
daljinsko vodenih progah 
in nezasedenih postajah, 
kar bo omogočilo učinkovi-
to ukrepanje v primeru iz-

rednih dogodkov na žele-
zniških tirih, obenem pa 
varne pogoje za izvajanje 
aktivnosti reševanja in ga-
šenja požarov,« so razložili 
na občini.
Protokol bodo začeli izvajati 
še letos, ko bosta obe poklic-
ni gasilski enoti prejeli oze-
mljitvene palice v uporabo. 
Njuni pripadniki so sicer že 
opravili ustrezno usposablja-
nje pod vodstvom inštruk-
torjev iz Slovenskih žele-
znic, v nadaljevanju pa bodo 
usposobili še druge gasilske 
enote. Na tokratni vaji so 
uporabo ozemljitvenih palic 
tudi preizkusili.

Simon Šubic

Po scenariju vaje je avtobus prebil varovalno ograjo na mostu čez železniško progo in 
padel na tire v trenutku, ko je mimo pripeljal kombinirani potniški vlak. / Foto: Gorazd Kavčič

kranjske novice
Oktobra znova  
Tek za Kranj
Po dveh virtualnih izvedbah bo 8. oktobra spet 
potekal »pravi« Tek za Kranj.

Kranj – Priprave na že šesti 
Tek za Kranj – Memorial 
Vincenca Drakslerja so v 
polnem teku, organizatorji 
pa upajo na polne kranjske 
ulice in trge. Športna prire-
ditev bo potekala 8. oktobra, 
udeleženci pa se bodo lahko 
pomerili v teku na 3,3 oziro-
ma 10 kilometrov ali se ude-
ležili pohoda. Za otroke bo 
organiziran Krančkov tek, 
športne aktivnosti pa bo 
spremljal tudi družabni 
program.
»Po dveh letih, ko množič-
nih prireditev zaradi pande-
mije covida-19 ni bilo in sta 
bila dva teka izvedena virtu-
alno, bo tokratni 6. Tek za 
Kranj končno spet 'v živo'. S 
tem, da se družimo na pro-
stem in smo povrhu še ak-
tivni kot tekači ali pohodni-
ki, se na najboljši možen 
način poklonimo dobrotni-

ku Vincencu Drakslerju. Ta 
je v Kranju začrtal pot k bolj-
ši, bolj zdravi in bolj poveza-
ni družbi s posebno pozor-
nostjo najranljivejšim 
posameznikom,« vabi žu-
pan Matjaž Rakovec.
Organizatorji športnega do-
godka Tek za Kranj – Memo-
rial Vincenca Drakslerja – 
Mestna občina Kranj 
(MOK), Zavod za šport 
Kranj, Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, Atletski klub 
Triglav Kranj, Fundacija 
Vincenca Drakslerja in pod-
jetje Dspot – vabijo vse špor-
tne navdušence, da se v čim 
večjem številu udeležijo dru-
ženja na kranjskih ulicah in 
trgih za vse generacije – od 
najmlajših, šolarjev, tekačev 
tekmovalcev in rekreativcev 
do športnih društev.
Vse informacije o prireditvi 
in prijave na dogodek so do-
stopne na spletni strani 
www.tekzakranj.si.

Simon Šubic

Tek za Kranj je po kranjskih ulicah zadnjič »v živo« potekal 
leta 2019. / Foto: Simon Krejan/FD Janez Puhar

Druženje krajanov in predvidene aktivnosti so zaradi dežja 
prestavili v avlo šole. / Foto: Simon Šubic

Orehek – V krajevni skupnosti Orehek - Drulovka so sredi 
septembra pripravili druženje krajanov ob krajevnem pra-
zniku. Prireditev bi morala potekati pri Osnovni šoli Orehek, 
a so se morali zaradi dežja preseliti v prostore šole. Kljub 
temu program ni bil kaj prida okrnjen, razen seveda zuna-
njih športnih aktivnosti. Med drugim je KORK Orehek - Dru-
lovka izvajal merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkor-
ja, potekale so tudi predstavitve temeljnih postopkov oži-
vljanja z uporabo AED, Komunale Kranj in PGD Breg ob 
Savi, organizirali so izmenjevalnico oblačil, šolskih potreb-
ščin in igrač ...

Krajani so se družili kljub dežju

Pri iskanju ponesrečenih so pomagali tudi policisti.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Vaja na železniški postaji je privabila tudi lepo število 
gledalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

V železniški nesreči je bilo več oseb huje poškodovanih.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Hudo poškodovane so s helikopterjem Slovenske vojske 
razvažali po bolnišnicah. / Foto: Gorazd Kavčič


