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Miran Šubic

Kranj – Po upokojitvi prejš-
nje direktorice je kranjski 
dom upokojencev dobil 
novo vodstvo. Nadja Gantar 
je nekoč kot deklica iz bliž-
nje stolpnice prihajala k 
mami, zaposleni v kuhinji 
doma – danes je direktorica 
ustanove z več kot 160 zapo-
slenimi in več kot 200 sta-
novalci. Ima izkušnje za 
tako delo, pred tem je vodila 
varstveno-delovni center v 
Ljubljani, po izobrazbi je 
sociologinja.
»Najprej moram poudariti 
prispevek moje predhodnice 
Zvonke Hočevar. Dom je 
namreč v solidni kondiciji, 
tudi finančno urejen in po 
posodobitvah v zadnjem 
obdobju tudi z ustreznimi 
prostori. Toda nalog je še 
veliko in tega se tudi zave-
dam. Prav zdaj na primer 
dokončujemo dogovor z 
dvema sindikatoma o tem, 
kako bomo v prihodnje delo-
vali skupaj.«

Največji izzivi so dejansko 
povezani z zaposlenimi.
»Nikdar ne bežim od težav, 
a skušam nanje reagirati str-
pno in se čim več pogovarja-
ti. Pogovor lahko prinese 
dogovor, kajne? Res pa je, 
da – kot številne podobne 
ustanove – doživljamo pre-
cej problemov pri vsakdanu, 
ker preprosto manjka ljudi. 
Zaposlili bi jih lahko dvaj-
set, a večkrat nismo konku-
renčni tudi s plačami, ki so v 
naši dejavnosti od nekdaj 
precej nizke. Res pa je, da 
denar ni vse in je treba ob 

tem skrbeti za motivacijo, za 
dobro vzdušje, in tudi to 
jemljem kot svojo nalogo in 
izziv.«

Kaj je poglavitni cilj za vas 
kot novo direktorico?
»Ustvariti celoto, ki deluje v 
korist naših stanovalcev, 
imeti dobre odnose z zapos-
lenimi in seveda nadaljevati 
tudi posodobitve. Tu moram 
ponovno poudariti velike 
korake naprej, ki jih je stori-
la bivša direktorica, in zato 
je dom danes res lep, ure-
jen. Naša prednost je, da 
delujemo v urbanem okol-
ju.«

Obenem pa Kranj kot druga 
okolja pesti prostorska stis-
ka pri oskrbi starejših.
»Nobenega dvoma ni, da 
potrebujemo nov dom za 
starejše. Glede na to, da sem 
prepričana, da je starost lah-
ko lepa, se moramo potrudi-
ti in zgraditi ustanovo, ki bo 
sodobna in bo delovala v 
korist ljudi, ki naj bi to sta-
rost preživeli čim bolj vse-
binsko bogato, aktivno po 
svojih možnostih. Domovi 
kot hiralnice pač ne smejo 
biti nikdar cilj. Probleme 
starajoče se populacije je 
treba sprejeti drugače in 
zato mislim, da bi bil nov 
kranjski dom lahko odgovor 
na te izzive. V tem trenutku 
bi na primer dom s 150 pos-
teljami napolnili s starostni-
ki iz kranjske občine dobe-
sedno takoj.«

Ali smo do zdaj kot družba 
znali slediti dejanskemu sta-
nju pri starejših?

»Zagotovo ne ali pa vsaj ne v 
celoti. Manjka tako domov 
za starejše, manjka drugih 
oblik oskrbe in pomoči, a se 
tega vse bolj zavedamo. 
Dejansko pa to ni dovolj in 
treba je najti rešitve, tako 
finančne kot druge. V 
našem domu smo soočeni s 
številnimi kadrovskimi pot-
rebami, nekaj naših sode-
lavk odhaja v pokoj, potre-
bujemo različne profile 
kadrov. To pa je zdaj tudi 
problem, ker je potreb veli-
ko, zanimanja pa včasih 
(pre)malo. Po 35 letih tako 
odhaja sodelavka, ki jo vsi 
poznamo kot sestro Jasmi-
no, ki mi je pred kratkim 
rekla, da denar nikdar ni bil 
motiv za delo, da je bolj od 
tega pomembno človekovo 
zadovoljstvo, da pomaga. 
Lepa misel, a treba je tudi 
preživeti in zato se vsi splo-
šni problemi tudi v našem 
kranjskem domu pojavijo v 
vseh pojavnih oblikah. Toli-

ko bolj pomembno je komu-
niciranje med nami,« pravi 
Nadja Gantar, tudi mati 
dveh otrok. Otroštvo je pre-
živela na Planini, v neposre-
dni bližini doma, zdaj je 
prebivalka Trboj v sosednji 
občini.
»Vedno sem živela s svojim 
okoljem, Kranj je bil in bo 
moje mesto. Računam, da 
bo še napredoval in da bo 
tudi posluh za skrb za sta-
rejše. Starosti se ne moremo 
izogniti, lahko pa jo skupaj 
naredimo za lepo obdobje 
svojega življenja. Upam, da 
bom k temu skupaj s svoji-
mi sodelavkami in sodelavci 
prispevala tudi sama,« je 
sklenila sogovornica. Zdi se, 
da s svojim odnosom in nas-
topom piše tudi novo pogla-
vje zgodovine doma, ki naj 
bi v nekaj letih dobil na Zla-
tem polju »dvojčka« oziro-
ma novo pridobitev, ki jo 
naše mesto še kako potrebu-
je.

Kranj potrebuje  
še en dom za starejše
Nova direktorica Doma upokojencev Kranj je Kranjčanka Nadja Gantar. Ima veliko izkušenj ter dovolj 
energije in znanja za uspešno vodenje doma, obenem pa je trdno prepričana, da potrebujemo čim 
prej še en, sodoben dom za starejše.

Nadja Gantar vodi Dom upokojencev v Kranju.

Marija Ahačič Premrl 

Kranj – Sredi januarja 2020 
je v prostorih Mestne upra-
ve Kranj potekala delavnica 
evropskega projekta City-
Circle z naslovom Razvoj 
krožnega gospodarstva. 
Direktor mestne uprave 
Bor Rozman je v uvodu 
poudaril, da je prehod iz 
linearnega v krožno gospo-
darstvo nuja, in ne izbira, 
zato je čas za spremembo. 
Poudaril je prizadevanja 
mestne občine in povabil 
vse udeležence k odgovor-
nemu in trajnostnemu rav-
nanju z naravnimi viri za 
boljšo kakovost bivanja 
vseh nas. Nina Taylor z 
E-zavoda, ki je poleg Mest-

ne občine Kranj slovenski 
partner pri projektu City-
Circle, je predstavila osnov-
ni koncept krožnega gospo-
darstva. Igor Kos z Inštituta 
Wcycle pa je opisal primere 
dobrih praks, s katerimi se 
že ukvarjajo v Mariboru in 
drugje po Evropi.

Ohranjanje okolja in 
izkoristek prostora
Projektna skupina iz Urada 
za okolje in prostor pri Mes-
tni upravi Kranj je na delav-
nici predstavila projekt City-
Circle s poudarkom na ciljih 
in aktivnostih, ki se bodo v 
Kranju izvajale v prihodnjih 
treh letih. Pri projektu sode-
lujejo tudi partnerji iz Slova-
ške, Hrvaške, Italije, Avstri-

je in Nemčije. Skupina je v 
konceptu krožnega gospo-
darstva poleg ohranjanja 
okolja in boljše izkoriščeno-
sti prostora prepoznala 
potencial, s katerim bi lahko 
povečali konkurenčnost 
poslovnih lokacij in način za 
učinkovito ravnanje z degra-
diranimi območji, ki jih je v 
Kranju kar nekaj. Ker je obe-
nem v porastu potreba po 
novih zazidljivih zemljiščih, 
so bila zemljišča oz. prostor 
prepoznani kot omejen 
naravni vir. 

Prvi koraki za krožno 
gospodarstvo
Predstavniki Mestne uprave 
Kranj so v ospredje postavili 
naslednje cilje projekta: 

vzpostavitev podpornega 
informacijskega okolja, obli-
kovanje ekipe snovalcev, 
sestavljene iz različnih pred-
stavnikov lokalnega okolja, 
ki bo dolgoročnejše delovala 
pri razvoju krožnega gospo-
darstva v Kranju, ter ozaveš-
čanje in vključenost javnos-
ti. Udeleženci so delavnico 
zaključili z mislijo, da se 
vsaka pot začne s prvim 
korakom in zavedanjem, da 
z vsakim, še tako majhnim 
korakom naprej dosegamo 
nekaj večjega in boljšega.
Mestna občina Kranj je svo-
jo aktivno vlogo pri prehodu 
v krožno gospodarstvo potr-
dila tudi s podpisom Mani-
festa krožnega gospodars-
tva.

O razvoju krožnega gospodarstva

Zbral: Igor Kalabić 

Vprašanje: Savska cesta
Zanima me, ali je v kratkem v 
planu sanacija mostu v Kran-
ju na Savski cesti (most čez 
reko Kokro med Savsko cesto 
18 in 22). Glede na to, da je 
trenutno ves tovorni promet 
preusmerjen na to cesto, ker 
je Delavski most v fazi obno-
ve, se je cesta na tem odseku 
zelo obrabila oz. so vidne poš-
kodbe cestišča. Ob pogledu na 
most od strani se dejansko 
vidi, kako zelo je poškodovan, 
ne samo na vozišču samem, 
pač pa tudi spodaj. Glede na 
to, da kocke, ki so položene na 
mostu, ob vožnji vozil preko 
njih povzročajo neznosen 
hrup, me zanima, ali imate v 
planu njihovo odstranitev, 
tako kot ste to storili na cesti 
za Policijsko upravo Kranj. 
Hrup v tem delu mesta je 
dejansko 24 ur na dan zelo 
obremenjujoč, veliko tovornih 
vozil prevozi most tudi ponoči 
in v zgodnjih jutranjih urah, 
večina ne vozi po omejitvah, 
tako da bi bilo nujno treba 
izvesti določene ukrepe: ali v 
smislu meritve hitrosti ali pa 
namestiti "ležeče policaje".
Drug problem, ki se pojavlja, 
pa je nepreglednost ceste pri 
vključevanju iz garažne hiše 
bloka na naslovu Savska cesta 
18 (a, b in c). Gre za skupno 
garažno hišo za vse tri sklope 
stanovanjskega bloka. Zelo 
bi pomagalo, če bi bilo na 
nasprotni strani ceste name-
ščeno cestno ogledalo, saj je 
pri vključevanju na levo stran 
pri izvozu iz garaže včasih 
samo vprašanje časa, kdaj bo 
prišlo do prometne nesreče, 
ker nam pogled zastira hiša 
levo ob cesti in je treba zape-
ljati na prehod za pešce, da je 
preglednost v tolikšni meri, 
da se da varno zapeljati na 
glavno cesto. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Na podlagi preteklih pobud 
smo na Savski cesti z nepreki-
njeno sredinsko črto prepove-

dali prehitevanje, postavili pri-
kazovalnik hitrosti in poudari-
li vidnost dveh prehodov za 
pešce. V letu 2019 je bilo na 
Savski cesti zabeleženih le 71 
kršitev prekoračitev hitrosti, 
od tega le ena prekoračitev od 
30 km/h do 50 km/h in le pet 
prekoračitev od 20 km/h do 
30 km/h čez predpisano ome-
jitev. Menimo, da razlogov za 
prenehanje opravljanja meri-
tev na tem delu Savske ceste 
še ni, problematika pa glede 
hitrosti in prometne varnosti 
ni tako pereča, da bi bili potre-
bni dodatni ukrepi. Na lokalni 
zbirni cesti z obstoječimi pro-
metnimi obremenitvami 
dodatno omejevanje hitrosti 
ni primerno, umeščanje grbin 
pa s tehničnimi specifikacija-
mi ni dovoljeno. Stanje glede 
hrupa se bo z odprtjem Delav-
skega mostu letošnje poletje 
nedvomno izboljšalo, jaške v 
lasti (oz. v upravljanju) MO 
Kranj pa bomo pregledali in 
po potrebi ustrezno uredili že 
pred tem časom. Granitnih 
kock pred rekonstrukcijo mos-
tu žal ni možno zamenjati z 
drugačnim voziščem. Promet-
no ogledalo na obravnavani 
lokaciji po naši presoji ni pot-
rebno, če pa ga zaradi priklju-
čevanja iz nekategoriziranega 
skupinskega priključka potre-
bujete, lahko mestna občina 
na podlagi vloge izda soglasje 
za namestitev. 

Vprašanje: Parkiranje na 
Gosposvetski 
Spoštovani, zanima me, 
kdaj (in na kakšen način) se 
bo začelo izdajanje dovolil-
nic za stanovalce na Gospo-
svetski ulici, kjer so se parki-
rišča na zadnji seji prekate-
gorizirala, saj še nismo bili 
o ničemer obveščeni. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Spomladi, pred načrtovano 
spremembo, je predviden ses-
tanek s krajevno skupnostjo o 
bolj točnem terminu uveljav-
ljanja omejevanja parkiranja 
na omenjenem območju. 

Rubrika KrPovej


