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Precej burna je bila minulo 
sredo skoraj dveurna izre
dna seja kranjskega mestne
ga sveta, ki jo je župan Boš
tjan Trilar sklical na pobudo 
nekaterih svetnikov. Vzrok 
je bila županova prometna 
nesreča, ki jo je povzročil 
10. februarja ter na prizori
šču nesreče odklonil alko
test, prav tako pa je nepri
merno ogovarjal tiste, ki so 
mu prišli pomagat, tudi po
liciste. 
Kot se je izkazalo kasneje, je 
vozil pod vplivom alkohola, 
k sreči pa razen županovega 
udarca v glavo ob nesreči 
nihče ni bil poškodovan. 
Kasneje se je župan za svoje 
dejanje opravičil, prijavil se 
je častnemu razsodišču, na 
izredni seji pa je želel izve
deti, ali še ima podporo sve
tnikov. Zakon namreč ne 
predvideva, da bi župane 
lahko odpoklicali, to pa je 
na seji večkrat poudaril sve
tnik Branko Grims. Svetnik 
Igor Velov je bil celo mne
nja, da je izredna seja nepo
trebna in da so si s tem na
kopali le dodaten strošek, 
saj je največ, kar lahko stori

jo, da županu priporočijo, 
da odstopi s svoje funkcije. 
Z odstopom župana pa se 
vsi svetniki niso strinjali, 
med drugim tudi nekdanji 
župan Damijan Perne, ki je 
poudaril, da je župan svoje 
delo dobro opravljal in da bi 
bil njegov odstop neodgo
vorno dejanje. 

»Kdor izmed vas je brez gre
ha, naj prvi vrže kamen,« je 
obtožbe proti županu strnila 
svetnica Barbara Gunčar, 
svetniki pa so ob koncu raz
prave vendarle glasovali o 
predlogu, da županu pripo
ročijo odstop s funkcije zara
di njegovega ravnanja v pri
meru nesreče. Osemnajst od 

tridesetih jih je ta predlog 
podprlo, štirje so se vzdržali, 
osem pa jih je bilo mnenja, 
da si župan zasluži novo pri
ložnost in naj občino vodi še 
naprej. Tako se je odločil 
tudi župan, ki je povedal, da 
dogodke ob nesreči sicer ob
žaluje, zanje pa se bo odku
pil s še boljšim delom. 

Boštjan Trilar ostaja 
kranjski župan
Po prometni nesreči, ko je župan Boštjan Trilar vozil pod vplivom alkohola, je minulo sredo sklical 
izredno sejo mestnega sveta, kljub priporočilu večine svetnikov pa se je odločil, da bo delo župana 
opravljal še naprej, saj so mu očitali zgolj dogodke ob nesreči, ne pa slabega dela.

Na izredni seji so svetniki županu Boštjanu Trilarju priporočali, naj zaradi odzivov ob 
prometni nesreči odstopi, on pa se je odločil, da še naprej ostane kranjski župan. / Foto: Tina Dokl
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Soseska Planina je resnično 
potrebna prenove, tega pa si 
želijo tudi prebivalci tamkaj
šnjih krajevnih skupnosti. 
To so dokazali tudi, ko so se 
množično zbrali v prostorih 
stare trgovske šole na Žu
pančičevi ulici v Kranju, ka
mor so jih povabili organi
zatorji zbora, Društvo arhi
tektov KRARH. Ti so jim 
povedali marsikaj o novem 
projektu prenove, ki jo fi
nančno podpirajo tako EU, 
Evropski strukturni in inve
sticijski skladi kot tudi Mes
tna občina Kranj. 
V imenu kranjske občine je 
zbrane pozdravil vodja ura
da za okolje in prostor Janez 
Ziherl in poudaril, da je so
seska Planina za kranjsko 
občino zelo pomembna, saj 
v njej živi približno šestnajst 
tisoč stanovalcev, član sku
pine za prenovo in oživitev 
soseske Planina in strokovni 
sodelavec za vprašanja skup
nostnih programov Vojko 
Vaupotič pa je nato predsta
vil zgodovino in načrtovan 
razvoj soseske. »Soseska 

Planina se danes srečuje s 
številnimi izzivi, od proble
mov s parkiranjem do vizu
alne podobe soseske, ne 
manjka socialnih in družbe
nih problemov. Ni pa vse 
slabo, saj ima soseska velik 
potencial v odprtih javnih 
zelenih površinah. Infra
struktura je solidna, saj je 
veliko pešpoti in kolesarskih 
stez, tudi osnovnih šol. Naj
večji potencial pa ste prav 
prebivalci soseske,« je pou
daril Vaupotič, nato pa so se 
udeleženci srečanja razdelili 
na skupine in v delavnicah 
začeli z zbiranjem pobud in 
predlogov za prenovo in oži
vitev soseske. 
Zaključna prireditev kreativ
nih delavnic bo v torek, 15. 
marca, ob 17. uri. Predstavili 
bodo predloge skupin po 
različnih področjih. Sledilo 
bo nagradno žrebanje za 
gorsko kolo Scott s čelado, 
ki ga podarja SKM – Sloven
ski kolesarski mojster. V 
žrebanju bodo sodelovali 
vsi, ki so pravilno izpolnili 
nagradno anketo ugotavlja
nja obstoječe kakovosti biva
nja v stanovanjski soseski. 

Planina je potrebna 
prenove
Planina je največje stanovanjsko naselje v Kranju, 
tako strokovnjaki kot domačini pa ugotavljajo, da 
je po štiridesetih letih potrebna prenove, ki jo pri 
kranjski občini želijo opraviti s pobudami in s 
pomočjo stanovalcev.

Na hodniku stare trgovske šole je na ogled razstava o 
razvoju Planine pa tudi o novih načrtovanih spremembah.

Ponosni so  
na mladince
Pri Hokejskem klubu Triglav 
že pred marčevskim 
zaključkom ugotavljajo, da je 
za njimi uspešna sezona, do 
sedaj pa so najbolj navdušili 
mladinci, ki so osvojili naslov 
državnih prvakov.

stran 11

Potrebnega  
je več 
dogovarjanja
Konec letošnjega januarja 
je vodenje Sveta Krajevne 
skupnosti Zlato polje 
prevzel Marko Petrić.
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ZANIMIVOSTI

Kranj bo treba znati 
tudi tržiti
Tako razmišlja novi direktor 
Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj Tomaž Štefe, ki je prepri
čan, da je treba še naprej razvi
jati kulturni turizem, obenem 
pa pospešiti razvoj turizma v 
naravi in aktivnega turizma.
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KULTURA

Vtis iluzije in volumna
V Mali galeriji Likovnega 
društva Kranj je na ogled 
društvena razstava z naslo
vom Iluzija in volumen.
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ŠPORT

Najboljši na svetu
Jure Aleš je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v te
lemark smučanju osvojil dve 
zlati medalji.
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AKTUALNO

Presejalno slikanje tudi 
v Kranju
Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo (BGP) Kranj je 
izpolnila vse strokovne za
hteve in pridobila status pre
sejalnega centra v okviru dr
žavnega programa DORA.
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Vpis predšolskih otrok v vrtce za 2016/2017
Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2016/2017. Vpis bo potekal 
v vrtcih vsak delovni dan od torka, 1. marca 2016, do četrtka, 10. marca 2016, v času uradnih ur. Podatki za vpis v vrtec so objavljeni 
na spletnih straneh posameznih vrtcev. V tabeli so navedeni kontakti s telefonskimi številkami in e-naslovi.

VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI

Ul. Nikole Tesle 2, Kranj 04 20 19 200

http://www.kranjski-vrtci.si/

kranjski.vrtci@guest.arnes.si
marija.justin@guest.arnes.si
andreja.pungartnik@guest.arnes.si
anja.stipanovic@guest.arnes.si

Svetovalna služba

04 20 19 210
04 20 19 219
04 20 19 212
031 768 144
031 768 248
031 374 245

Enota Najdihojca, 
Ul. Nikole Tesle 4, Kranj

031 768 340

Enota Mojca, 
Ul. Nikole Tesle 2, Kranj

031 768 279

Enota Janina, 
Kebetova ul. 9, Kranj

031 768 061
031 768 144

Enota Živ Žav, 
Jernejeva ul. 14, Kranj

031 768 336

VVE pri OŠ 
Franceta Prešerna

Cesta na Brdo 45a, Kranj 04 20 10 370
https://sites.google.com/site/
vrteckokricaosfpkr/

vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Zasavska c. 53a, Kranj 04 20 19 500 http://www.osorehek-vrtec.si
suzana.delavec@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje Predoslje 17a, Kranj
04 28 10 400
04 28 10 415

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/
projekt2.skrpre@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ 
Simona Jenka

Cesta XXXI. divizije 7a, 
Kranj

04 25 59 700 http://www.osjenka.si darja.ahacic@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ul. 2, Kranj
04 231 44 94
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/
os.strazisce@guest.arnes.si
vanjatrcek@gmail.com

Zavod za Jutri
Zasebni vrtec 
Vila Mezinček, 
Savska c. 32, Kranj

070 188 999 http://www.vrtec-mezincek.si/ vrtec.mezincek@zavodzajutri.si

Zasebni vrtec 
Dobra teta

PE Pri Dobri Evi, 
Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, 
Partizanska c. 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, 
Ljubljanska c. 24d, Kranj

030 293 419
031 202 530

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Samo Lesjak,  
Mateja Rant, Vilma Stanovnik 

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Matic Zorman

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 2/let nik II so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 17, ki je iz šla 1. marca 2016. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinjstva v Mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 35.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. 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: 
Bleiweisova cesta 4, 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 in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; 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.M
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Vilma Stanovnik

Člani Čebelarske zveze Slo-
venije so, na čelu s predsed-
nikom Boštjanom Nočem, 
pred kratkim obiskali del 
čebelarskih društev na 
Gorenjskem, prišli pa so 
seveda tudi v Kranj.
»Vse lokalne skupnosti, 
predvsem šole in vrtci, odli-
čno sodelujejo s slovenski-
mi čebelarji. Takšnega 
sodelovanja si pred desetle-
tji nismo predstavljali. 
Pobuda za razglasitev sve-
tovnega dneva čebel je pri-
šla pred dobrim letom in 
pol in vesel sem, da smo ga 
vsi čebelarji soglasno pod-
prli. Glede na podporo, ki 
so nam jo ob obiskih v tuji-
ni izrekli predstavniki dru-
gih držav, sem prepričan, 
da imamo vse možnosti, da 
čez leto ali dve 20. maj pos-
tane svetovni dan čebel,« je 
povedal predsednik Boš-
tjan Noč.
V okviru prizadevanj za 
zaščito čebel in čebelarstva 
je zelo pomembno ozaveš-
čanje javnosti o pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov. 
Vsaka tretja žlica svetovne 
hrane je odvisna od opraše-

vanja čebel. »Čebele brez 
čebelarja ne morejo preži-
veti, brez primernega oko-
lja pa ne more preživeti ne 
čebela in ne čebelar. Nujno 
je treba ustvariti takšne 
pogoje, da bodo čebele lah-
ko preživele. Danes to 
predstavlja velik problem 
in s tem izziv za nas, čebe-

larje,« je poudaril Boštjan 
Noč. 
Srečanja pri promociji čebe-
larstva so se v Kranju s svo-
jimi člani udeležila čebelar-
ska društva iz Besnice, Kra-
nja in Gorič, Čebelarsko 
društvo Britof - Predoslje pa 
je srečanje pripravilo v svo-
jem kraju. Čebelarje je na 

srečanju pozdravil tudi 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar, ki je predsedniku Noču 
predal pismo podpore Mest-
ne občine Kranj, da 20. maj 
postane svetovni dan čebel. 
Dogodek so kulturno popes-
trili otroci Čebelarskega 
društva Osnove šole Simon 
Jenko, podružnice Goriče. 

Podpora dnevu čebelarjev
Tudi čebelarji iz kranjske občine so soglasno podprli razglasitev svetovnega dneva čebel.

Tudi mladi spoznavajo radosti in težave čebelarstva.

Mestna občina Kranj bo z 
namenom preprečitve 
nekontroliranega razmno-
ževanja zapuščenih mačk in 
širjenja morebitnih bolezni 
od 1. marca do 11. marca 
2016 s pomočjo zavetišča na 
Blejski Dobravi, PERUN – 
DRESURA PSOV, Branko 
Pirc, s. p., in veterinarske 
ambulante Medicovet, d. o. 
o., izvajala pomladansko 
akcijo sterilizacije oz. kas-
tracije brezdomnih, prosto-
živečih mačk na območju 
mestne občine Kranj. Živali 
bodo po posegu označene. 
Kdor ve za lokacije na obmo-
čju mestne občine Kranj, 
kjer se zadržujejo zapušče-

ne živali, naj to sporoči na 
telefonsko številko 04/2373 
130 (Barbara Čirič). 
Problematika zapuščenih 
mačk pa se vsekakor hitre-
je rešuje tudi z odgovor-
nim ravnanjem občanov, ki 
vas ponovno prosimo: hra-
nite le tiste mačke, za kate-
re ste pripravljeni poskrbe-
ti tudi sicer (sterilizacija, 
kastracija, obisk veterinar-
ja); sterilizirajte in kastri-
rajte svoje živali ter se tako 
izognite rojstvu nezažele-
nih mladičev. 
Zavedajte se, da imeti žival 
pomeni odgovornost in 
skrb, ki pa vam bo povrnje-
na z ljubeznijo in toplino.  

Sterilizacija in kastracija 
zapuščenih mačk 

Sprejem kranjskih športnikov za minulo leto bo v četrtek, 
24. marca, ob 16. uri na Glavnem trgu v Kranju. Z nami 
bodo najboljši kranjski športniki, športni delavci in pred-
stavniki najuspešnejših klubov minulega leta, s katerimi se 
boste lahko tudi fotografirali in jim čestitali za uspehe. 
Poleg predstavitve športnih društev in klubov bo poskrblje-
no tudi za dobro glasbo in zanimiv športno-animacijski pro-
gram. Več o dogodku bo objavljeno na profilu Facebook ter 
občinski spletni strani. 

Srečanje z najboljšimi športniki

Krajevna skupnost Vodovodni stolp praznuje 21. marca v 
spomin na dogodke med drugo svetovno vojno v Šorlijevem 
mlinu. Progam letošnjega praznovanja se bo začel v petek, 
18. marca, ko bo od 15. do 18. ure možen ogled vodovodne-
ga stolpa, kranjski jamarji pa bodo prikazali spust z vrha po 
zunanjem delu stolpa. V ponedeljek, 21. marca, bo ob 10. uri 
slovesnost v spomin na padle mlade partizane v Šorlijevem 
mlinu (pri spominskem obeležju na Mali Rupi). Ob 18. uri 
bo osrednja slovesnost v športni dvorani Vojašnice Petra 
Petriča v Kranju s prazničnim nagovorom in koncertom 
Orkestra Slovenske vojske. V torek, 22. marca, bo ob 17. uri 
sledila še tradicionalna proslava z družabnim srečanjem 
krajanov v Osnovni šoli Simona Jenka.  

Vabljeni na praznik KS Vodovodni stolp

Lani je skoraj štirinajst tisoč potnikov uporabilo avtobusno 
povezavo Celovec–Kranj–Ljubljana. Vožnja iz Kranja do 
Celovca ob Vrbskem jezeru traja eno uro in dvanajst minut. 
Cena je 10,10 evra za študente in upokojence, 7,50 evra za 
otroke do 14. leta starosti, redna cena pa je 15 evrov.

Avtobusna povezava med Kranjem in Celovcem 

www.kranj.si
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V zadnjem času je v javno-
sti, ne le v Kranju, veliko po-
zornosti vzbudila vaša pro-
metna nesreča in z njo pove-
zane okoliščine, zlasti dej-
stvo, da ste vozili pod vpli-
vom alkohola in na kraju 
dogodka odklonili alkotest. 
Svetniki so nato zahtevali 
tudi izredno sejo mestnega 
sveta, ki ste jo imeli prejšnji 
teden. Večina svetnikov vam 
je predlagala, da odstopite, 
vi pa ste se odločili, da še na-
prej ostanete župan. Zakaj?
» V sredo, 10. februarja, sem 
se vračal domov z zasebnega 
druženja in naredil veliko 
napako. Kljub temu da sem 
pil alkohol, sem sedel za vo-
lan. Vem, da je to nespreje-
mljivo, zato se vsem Kranj-
čankam in Kranjčanom is-
kreno opravičujem. Moje 
ravnanje je bilo neprimerno 
in zavedam se, da je slabo 
tudi za Kranj. Nesrečo sem 
zagrešil v svojem prostem 
času kot Boštjan Trilar in 
sem zato v celoti že prevzel 

vso odgovornost: tako mate-
rialno kot zakonsko in tudi 
tisto najtežjo, moralno. Za-
vedam se, da je nesreča moja 
napaka in odgovornost, zato 
sem že začel poravnavati vso 
škodo, ki jo lahko. V celoti 
sem iz svojega žepa že plačal 
materialno škodo tako za 
službeni avto kot tudi za 
drugo vozilo, ki je bilo udele-
ženo v nesreči. Obe popravili 
sta že plačani. 
Glede zakonske odgovorno-
sti zaradi nepravilne vožnje 
in vožnje pod vplivom alko-
hola bom sprejel vso kazen-
sko odgovornost, karkoli mi 
bodo pristojni organi naloži-
li, z vsem spoštovanjem do 
teh institucij. Ostaja pa moja 
najtežja odgovornost, to je 
odgovornost za reakcijo po 
nesreči, ko je bilo moje vede-
nje do uradnih oseb nepri-
merno. Tega ne znam razlo-
žiti, tudi dogodkov po nesre-
či pa se, zaradi šoka in udar-
ca v glavo, slabo spominjam 

in jih ne morem resno ko-
mentirati. Lahko pa zagoto-
vim, da nisem in ne želim 
biti tak, in vsi, ki me pozna-
jo, vedo, da se v življenju in 
pri delu ne obnašam tako. 
To sicer mojih reakcij ne 
opravičuje, zato se še enkrat 
vsem opravičujem. Osebno 
sem se že opravičil pred-
vsem policistom in moje 
opravičilo so tudi sprejeli. 
Kljub temu da sem nesrečo 
povzročil kot občan, se zave-
dam, da sem župan tudi v 
prostem času in da kot funk-
cionar nosim posledice, zato 
tudi popolnoma razumem 
tiste svetnike, ki so mi pre-
dlagali odstop. Sem pa na 
sredini izredni seji zelo 
skrbno poslušal njihovo sko-
raj dvourno razpravo in stali-
šča. Ob tem sem ugotovil, da 
niti eden ni kritiziral mojega 
dela župana. Tisti svetniki, 
ki me dobro poznajo, in tudi 
občinska uprava vedo, da 
znam delati dobro in veliko, 
in nihče mi ni očital, da bi 
kot župan kakorkoli oškodo-
val občino in da bi karkoli 

delal protizakonito. Zato 
ocenjujem, da je za Mestno 
občino Kranj boje, da delam 
še naprej in da delam še bo-
lje. To je zame tudi način, da 
se odkupim volivcem in vo-
livkam, in edini način, da 
povrnem svoje dobro ime. 
Še naprej se želim dokazova-
ti z dejanji, ne z besedami, 
zato bom delal še bolje, še 
več bom sodeloval z vsemi in 
z dobrimi projekti peljal 
Kranj v smer, zaradi katere 
sem bil izvoljen za župana.«

V zadnjih tednih je bil veli-
kokrat izpostavljen kodeks 
ravnanja funkcionarjev, ki 
ste ga ne le podpisali, am-
pak celo sami predlagali. Kaj 
boste storili?
»Kodeks ravnanja funkcio-
narjev in častno razsodišče 
sta bila pomembni temi 
moje volilne kampanje ozi-
roma programa. Zato častno 
razsodišče zelo spoštujem in 
sem se takoj po nesreči tudi 

sam prijavil častnemu razso-
dišču. Čeprav sem kodeks 
dobro poznal, sem ga te dni 
še enkrat pazljivo prebral. 
Govori predvsem o ravnanju 
funkcionarja pri delu, pri vo-
denju sej in opravljanju dol-
žnosti, ne pa toliko o pro-
stem času. Vendar bom odlo-
čitev prepustil častnemu 
razsodišču. Naj tudi povem, 
da sem se dogovoril za pro-
stovoljno delo in že poma-
gam v VDC Sonček Kranj.«

Svetniki so imeli pomisleke, 
da boste sedaj kot župan 
manj kredibilni, sogovorni-
ki bodo manj upoštevali 
vašo besedo. Se tega bojite 
tudi sami?
»Ko sem poslušal te očitke, 
sem se takoj vprašal, ali za-
radi prometne nesreče lah-
ko postaneš slabši strokov-
njak oziroma slabši župan. 
Tudi po nesreči, ko sem se 
pogovarjal z ljudmi, sem 
večkrat slišal, da je pač tudi 
napaka človeško dejanje. Ti-
sto, kar sem tudi večkrat sli-
šal, pa je bilo, da bom ravno 
zato moral še bolje delati. 
Zato ne vidim nevarnosti, 
da ne bi mogel delati tako z 
državnimi organi kot z mi-
nistri in vsemi drugimi. Bolj 
se bojim, da bodo mojo ne-
srečo izkoriščali tisti, ki želi-
jo vsemu namerno kljubova-
ti. Vendar s takšnimi že do 
sedaj nisem mogel normal-
no sodelovati. Če je kdo do-
brim predlogom nasproto-
val prej, jim bo tudi sedaj, 
ne glede na to, kakšno neu-
mnost sem vmes naredil.«

Mislite, da boste še naprej 
imeli tudi večinsko podporo 
v mestnem svetu in boste 
lahko delali?
»Mislim, da. Če pogledam 
nazaj na leto in pol delova-
nja, sem večino časa delal 
brez koalicije. Izkazalo se je, 
da je bila večina mojih pre-
dlogov na sejah mestnega 
sveta potrjenih in da so tudi 
opozicijske stranke moje do-
bre predloge potrjevale. Mi-
slim, da imajo vsi svetniki 
toliko odgovornosti do Kra-
nja, da bodo dobro delo in 
dobri predlogi podprti tudi v 
prihodnje, jaz pa se bom še 
dodatno potrudil, da bom že 
pred sejami dobil čim več 
soglasij za projekte.«

Trenutno nekaj projektov 
poteka, še več jih pripravlja-
te. Kakšne?

»Eden najpomembnejših 
projektov je priprava prora-
čunov za naslednji dve leti, 
2017 in tudi že za 2018. Ti-
pično občina sprejema pro-
račun za prihodnje leto no-
vembra ali decembra, meni 
pa se zdi ključno, da ga 
sprejmemo čim prej, in to 
za do konca mandata. To pa 
zato, ker so praktično vsi 
projekti raztegnjeni čez več 
let, ker je financiranje ome-
jeno in ker s tem lahko dela-
mo veliko bolj učinkovito. 
Zato smo z občinsko upravo 
imeli že dva zelo pomemb-
na sestanka. Na prvem smo 
operativno določili, v koli-
kšnem času proračun sploh 
lahko pripravimo, saj je tre-
ba vedeti, da za vsak NRP 
potrebujemo finančne oce-
ne. To so stvari, ki niso eno-
stavne, saj so projekti vredni 
deset in več milijonov. Za to 
je treba imeti pripravljeno 
obsežno dokumentacijo. 
Ugotovili smo, da je izvedlji-
vo, da prvo branje proraču-
na za naslednji dve leti lah-
ko uvrstimo na junijsko sejo 
mestnega sveta. Na drugem 
sestanku smo prav vse pro-
jekte, ki so jih stranke in 
svetniške skupine naštevale 
kot pomembne, razvrstili po 
prioritetah in jih bomo sku-
šali v čim večji meri uvrstiti 
v proračun. Tako bomo ve-
deli, kaj bomo naredili, za 
kaj imamo denar, in se 
bomo lažje pogajali tudi z 
izvajalci.«

Nekaj pomembnih projek-
tov je bilo zapisanih tudi v 
letošnjem proračunu?
»Eden od njih je zadrževal-
no polje Bantale. Razpisana 
dokumentacija za izvajalca 
je pripravljena in predvido-
ma v aprilu začnemo z de-
lom. To bo prvi korak za re-
šitev poplav v Stražišču. V 
začetku aprila se bodo zače-
la dela pri križišču Aquasava 
in računam, da bo nov ron-
do narejen do konca aprila. 
Prenovili smo sanitarije na 
Osnovi šoli Jakoba Aljaža, 
kjer se dela zaključujejo. 

Dobra novica je, da smo do-
bili sklep o odobritvi do 83 
tisoč evrov sredstev za pri-
pravo celostne prometne 
strategije, ki je podlaga za 
strategijo razvoja prometa v 
Kranju, kjer bo izvedbeno 
zelo točno opredeljeno, kako 
bo s kolesarskimi stezami, s 
prehodi za pešce, parkira-
njem in tako imenovanim 
shared spacom. Kar se mi 
zdi še posebno pomembno 
pri prometni strategiji, pa je 
konkreten akcijski investi-
cijski načrt, s katerim se 
bomo lahko nato prijavljali 
na evropska sredstva za iz-
vedbo. Vse bo usmerjeno v 
trajnostno mobilnost, del 
tega je tudi soseska Planina. 
Na Planini trenutno tudi po-
tekajo delavnice za razvoj in 
prenovo Planine. Pri tem je 
še kako pomembno, da smo 
v pripravo vključili domači-
ne, saj prav oni najbolj vedo, 
kaj potrebujejo in tudi na 
kateri lokaciji.«

Ste se pa na občini in tudi v 
mestnem svetu opredelili, 
da Kranj ni primerna lokaci-
ja za nastanitve beguncev. 
Čeprav nekdanji Baumax ni 
v kranjski občini, ste proti 
temu, da se tam nastanijo 
begunci, prav tako ste pod-
prli starše in krajane, ki so 
proti naselitvi mladoletnih 
beguncev v dijaškem domu. 
Zakaj?
»Glede dijaškega doma naj 
povem, da je država iskala 
možne lokacije za namesti-
tev mladoletnih azilantov. 
Ena od možnosti je bil dija-
ški dom v Kranju, kjer bi 
lahko namestili do 22 mla-

doletnikov. O tem smo se, 
takoj ko je ta informacija 
prišla v javnost, pogovarjali 
z državnim sekretarjem, ki 
je tudi sam povedal, da bi 
bila lokacija bolj primerna v 
Ljubljani, blizu njihovega 
azilnega centra, saj imajo 
tam boljše pogoje, pred-
vsem strokovne službe. Po 
sestanku v dijaškem domu v 
Kranju, ko so videli, da na-
selitvi nasprotujejo tudi 
starši dijakov, so se odločili, 
da v Kranju mladoletnih azi-
lantov ne bo. S svetniki pa 
smo se opredelili tudi glede 
begunskega centra v Bau-
maxu, čeprav je ta že v sose-
dnji občini Šenčur. Je pa 
dejstvo, da bi migranti gra-
vitirali na Kranj, saj je tukaj 
vse od zdravstvene službe 
do smeri, kamor želijo oditi. 
Že večkrat smo državnemu 
sekretarju povedali, da ta lo-
kacija za namestitev begun-
cev ni primerna, in to je 
tako uradno stališče me-
stnega sveta kot Mestne ob-
čine Kranj. To pa zaradi bli-
žine avtoceste, zaradi bliži-
ne zelo obremenjene dvopa-
sovnice pa tudi bližine letali-
šča. Država ves čas išče pro-
store, kamor naj bi naselili 
begunce, naše stališče pa je 
zelo jasno. To pa je, da Kranj 
in njegova okolica zanje ni-
sta primerni lokaciji. Koli-
kor vem, je tudi policija dala 
mnenje, da ta lokacija zara-
di varnostne situacije ni 
sprejemljiva. Objekt sanitar-
no ni primeren, tudi po pro-
storskem načrtu pa ni na-
menjen nastanitvi ljudi, kar 
pomeni, da bi, če bi jih drža-
va namestila, kršila zakon.«

Odkupim se 
lahko s še 
boljšim delom
Kranjski župan Boštjan Trilar priznava svojo krivdo in neprimerno ravnanje 
ob nedavni prometni nesreči, prepričan pa je, da si dobro ime in zaupanje 
Kranjčank in Kranjčanov lahko povrne s še boljšim delom.

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj / Foto: Tina Dokl

"Tisti svetniki, ki me dobro poznajo, in tudi 
občinska uprava vedo, da znam delati dobro in 
veliko, in nihče mi ni očital, da bi kot župan 
kakorkoli oškodoval občino in da bi karkoli delal 
protizakonito. Zato ocenjujem, da je za Mestno 
občino Kranj boje, da delam še naprej in da 
delam še bolje."

"Če pogledam nazaj na leto in pol delovanja, 
sem večino časa delal brez koalicije. Izkazalo se 
je, da je bila večina mojih predlogov na sejah 
mestnega sveta potrjenih in da so tudi 
opozicijske stranke moje dobre predloge 
potrjevale. Mislim, da imajo vsi svetniki toliko 
odgovornosti do Kranja, da bodo dobro delo in 
dobri predlogi podprti tudi v prihodnje."

M
es

tn
a 

ob
či

na
 K

ra
nj

, S
lo

ve
ns

ki
 tr

g 
1,

 4
00

0 
Kr

an
j



4

Občinske novice

Kranjske novice, torek, 1. marca 2016

Vilma Stanovnik

Kakšne so naloge urada za 
okolje in prostor?
»Naša glavna naloga je vode-
nje postopkov in v zvezi s 
prostorskimi akti izdajamo 
lokacijske informacije, potr-
dila o namenski rabi, spreje-
mamo občinske podrobne 
prostorske načrte za podro-
čja, ki se urejajo posebej, ne 
z občinskim prostorskim 
načrtom. In kot najpomem-
bnejše – skrbimo za Občin-
ski prostorski načrt. Naša 
naloga je tudi pripravljati 
odločbe za komunalne pris-
pevke. Opravljamo naloge v 
zvezi z odmero nadomestila 
za uporabo stavbnih zem-
ljišč, kar je eden pomem-
bnejših prihodkov občine. 
Skrbimo tudi za posodablja-
nje baze podatkov, da lahko 
FURS izdaja odločbe o 
nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. Poleg 
tega skrbimo za različne 

okoljske zadeve, od postop-
kov presoje vplivov na okolje 
do problematike hrupa.«

Koliko vas je v uradu zapos-
lenih?
»Trenutno nas je v uradu 
devet, razen mene pa so v 
uradu zaposlene samo žen-
ske. Smo zelo mlad urad, 
med seboj dobro sodeluje-
mo in imamo veliko delov-
nega elana. Mislim, da je 
naš oddelek pomemben del 
občinske uprave, saj se tukaj 
konstruirajo glavni projekti. 
Če ni podlage v prostorskih 
aktih, so težave pri izvajanju 
projektov. Zato je potrebno 
veliko sodelovanja tudi z 
drugimi uradi.«

S kakšnimi problemi se 
občani največkrat obračajo 
na vas?
»Največkrat so to problemi 
glede tega, kaj je kje moč 
zidati in česa ne oziroma 
kaj o tem govori prostorski 

akt. Tega pojasnjevanja je 
veliko, saj ko nekdo naleti 
na težavo v zvezi z gradnjo, 
najprej potrka na naša vra-
ta. Včasih se kdo pride 
pozanimat tudi o večjih 
projektih v občini, o tem, 
kdaj bo javna razgrnitev 
oziroma obravnava.«

Trenutno je eden vaših pro-
jektov tudi prenova soseske 
Planina?
¹ To je pomemben projekt, 
pri katerem si zelo želimo 
vključiti javnost, predvsem 
prebivalce Planine. Trenut-
no potekajo delavnice in 
mislim, da je prav, da doma-
čini povedo, kaj v soseski res 
potrebujejo.“

Pomemben projekt je tudi 
avtobusni terminal. Se obe-
ta, da bo projekt uspel?
»Postopek glede odloka o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za avtobus-
ni terminal poteka, svetniki 

so ga potrdili v prvi obravna-
vi. Dvakrat smo imeli sesta-
nek s člani civilne iniciative, 
s katerimi potekajo pogovori 
o načrtih. Žal mi je, da se ti 
pogovori niso začeli prej, 
vendar nismo imeli infor-
macij o civilni iniciativi. 
Sedaj se dogovarjamo, saj je 
avtobusna postaja pomem-
bna za vse mesto. Ne le da 
rešujemo sramoto sedanje 
začasne avtobusne postaje, 
ampak hkrati rešujemo tudi 
več drugih problemov, od 
stiske s prostorom, ki ga 
ima zdravstvo, do prometne 
ureditve tega območja. Obe-
nem bomo območje ener-
getsko reševali, saj je za celo 

območje predvidena ena 
kotlovnica. Vse to bodo pri-
dobitve Kranja in tak projekt 
podpira tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor.«

Delo, ki ga opravljate, zahte-
va kar nekaj izkušenj. Kak-
šna je vaša izobrazba in kak-
šne izkušnje imate?
»Po izobrazbi sem inženir 
geodezije, prostorska smer. 
Prve izkušnje sem pridobi-
val v zasebnih geodetskih 
podjetjih, nato sem se zapo-
slil v domači občini Vodice, 
kjer sem skrbel za gospodar-
sko javno strukturo. Nato 
sem se zaposlil na oddelku 
za okolje in prostor na kranj-

ski občini, kjer sem sedaj 
sedmo leto. Vmes sem bil 
nekaj časa tudi vodja urada 
direktorja, nato sem bil vod-
ja gospodarskih javnih 
služb, v tem mandatu pa 
sem vodja urada za okolje in 
prostor. Tako sem malce 
zaokrožil po občini, tako da 
delo občinske uprave zelo 
dobro poznam.«

Kaj vas navdušuje v prostem 
času?
»Moj glavni hobi je alpini-
zem, rad grem na kolo, v 
prostem času igram tudi 
bobne. Imam družino in 
dobro leto starega sina in 
tudi z njim je kar zabavno.«

Skrbijo za  
boljše okolje
»Mislim, da je naš oddelek pomemben del občinske uprave, saj se tukaj 
konstruirajo glavni projekti. Če ni podlage v prostorskih aktih, so težave pri 
izvajanju projektov,« pravi vodja Urada za okolje in prostor pri Mestni 
občini Kranj Janez Ziherl.

Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Šest let sem že upokoje-
nec, prej pa sem bil celo 
delovno dobo zaposlen v 
Cestnem podjetju Kranj, 
kjer sem opravljal celo pale-
to del: od operativca, projek-
tanta do tehnologa. Ves čas 
sem bil aktiven v sindikatu 
in svetu delavcev. Več kot 20 
let sem aktiven kolesarski 
delavec, pa tudi sicer zapri-
sežen kolesar.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Za politiko sem se navdu-
šil, ko je bil predsednik 
stranke Nova Slovenija 
pokojni dr. Andrej Bajuk. 
Znal je poudariti domoljub-
je in krščanske vrednote. 
Kmalu sem se vključil v 
delo kranjskega Mestnega 
odbora stranke, zadnja tri 
leta sem tudi njegov pred-
sednik. Za mestnega svet-

nika sem bil izvoljen leta 
2014, torej je to moj prvi 
mandat.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Ves čas zagovarjam stališ-
če, da je v politiki treba biti 
zraven. To pomeni delo v 
koaliciji sorodnih strank. 
Aktivna vloga pomeni več 
dela, več vpliva na odločitve 
in večjo odgovornost. Trije 
svetniki N.Si smo si podro-
čja dela v mestnem svetu 
razdelili. Moje področje je 
infrastruktura, prostorsko 
načrtovanje in šport.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Ob zadnjih dogodkih v 
zvezi s kranjskim župa-
nom Boštjanom Trilarjem 
je stranka Nova Slovenija 
– krščanski demokrati prva 
odreagirala in izstopila iz 
koalicije. Njej so sledile še 
nekatere druge koalicijske 
stranke. Ob tem pa za 
seboj ne zapiramo vrat. Še 

naprej smo pripravljeni 
sodelovati pri dobrih pro-
jektih in podpreti dobre 
predloge občinske uprave. 
Delo je bilo dobro zastav-
ljeno, izvedeni nekateri 
dobri projekti, še več 
pomembnih pa je v načrtu. 
Zame bo mandat uspešen, 
če bomo svetniki pred ozke 
strankarske interese znali 
postaviti odločitve, ki bodo 
koristne za Kranj in kranj-
ske občane.«

Sodelujemo pri dobrih 
projektih
Marjan Bajt je v kranjskem mestnem svetu prvi mandat, kot pravi, pa bo 
zanj mandat uspešen, če bodo svetniki pred ozke strankarske interese znali 
postaviti odločitve, ki bodo koristne za Kranj in občane.

Marjan Bajt

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Z družino živim na Levsti-
kovi v Kranju. Imam dva 
sinova v osnovni šoli, ki pos-
krbita, da mi poleg dela v 
podjetju in na občini res 
prav nikoli ni dolgčas. Po 
poklicu sem inženir stroj-
ništva. Prva zaposlitev je 
bila v stroki, saj sem se 
zaposlil v savskem projektiv-
nem biroju. Pot me je odne-
sla v komercialo in zunanjo 
trgovino, kar je v bistvu še 
danes, ko imam svoje podje-
tje, moja osnovna dejavnost. 
V prostem času se najraje 
ukvarjam s športom.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Kot svetnik pripadam svet-
niški skupini VZK. To je 
moj prvi mandat, morda 
tudi zadnji. Ni enostavno. 
Politiko sem do sedaj poz-
nal le s televizije in časopi-
sov, v resnici pa sem jo spo-

znal sedaj in ni mi preveč 
všeč. Sicer s politiko ni nič 
narobe, niso mi všeč posa-
mezni akterji. Težko si je 
predstavljati, kaj vse bi nek-
do dal ali žrtvoval, da bi bil 
na oblasti ali prikazal nas-
protno stran kot nesposob-
no. Meni so take stvari tuje.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Kot svetnik delujem v svet-
niški skupini, ki je zmagala 
na volitvah. Z županom zelo 
dobro in tvorno sodelujemo, 
tako da sem na tem področju 
res kar precej vpet. Meni je 
blizu gospodarstvo, saj že vse 
življenje delujem na tem 
področju. Ker nisem politič-
no obremenjen, sem pri svo-
jem delu, idejah in zamislih 
lahko bolj odprt in direkten.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Mislim, da mi bo ob koncu 
mandata največ pomenilo to, 
da nismo obupali, da smo 
kljub na čase težkim trenut-
kom vztrajali, saj smo si pos-

tavili smele in ambiciozne 
cilje. Kranj bo že po tem 
mandatu drugačen, kot je bil 
v zadnjih dveh desetletjih, še 
bolj pa se bo spremenil v nas-
lednji perspektivi. Naš in tudi 
moj cilj pri tem pa je, da mla-
di začnejo ostajati v Kranju, 
da si tu najdejo prve zaposli-
tve, da se gospodarstvo, turi-
zem in šport povežejo in uvr-
stijo Kranj na zemljevid žele-
nih destinacij za vse, ki radi 
zdravo živijo ali iščejo nove 
poslovne priložnosti.«

Mladi naj ostanejo  
v Kranju
To je cilj, ki si ga želi doseči svetnik Gorazd Copek, ki v mestnem svetu 
pripada svetniški skupini Več za Kranj (VZK).

Gorazd Copek / Foto: Tina Dokl
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V Kranju je avtobusna posta-
ja že 40 let na začasni lokaci-
ji, ki v nobenem pogledu ne 
omogoča vzpostavitve so-
dobnega potniškega in mo-
bilnostnega središča. Občin-
ski prostorski načrt, ki so ga 
svetniki sprejeli septembra 
leta 2014, je za najboljšo lo-
kacijo določil območje dana-
šnjega občinskega podrob-
nega prostorskega načrta 
(OPPN) Avtobusni terminal. 
V občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu so pre-
dlagane rešitve, ki določajo 
nove vsebine območja, ter 
prometna ureditev, ki rešuje 
prioritetno prometno var-
nost in zagotavlja zadostno 
pretočnost prometa. 
Bistveno pri umestitvi ter-
minala na to lokacijo je, da 
rešuje več problematik na-
enkrat: umesti se sodoben 
avtobusni terminal na loka-
ciji, ki pokriva velik odstotek 
uporabnikov (šolarji, štu-
dentje, zdravstvene storitve, 
stanovalci, obiskovalci cen-
tra), rešuje izredno akutno 
problematiko parkiranja na 
tem območju s ciljem, da se 
parter širšega območja reši 
parkirnih površin (kar po-
sledično omogoča več zele-
nih površin, več zasebnosti, 
dvig kakovosti bivanja), na-
vezuje območje na kolesar-
ske in peš poti ter proge jav-
nega potniškega prometa, 
kar posledično dviguje vre-
dnost celotnega območja, 
saj prav spodbujanje upora-
be trajnostnih oblik mobil-
nosti prispeva k nižji ravni 
hrupa, manjši onesnaženo-
sti zraka, k dvigu zdravja 
prebivalcev. Predvidena je 
tudi energetska prenova ob-
stoječih objektov ter izvedba 
prepotrebnih investicij za 
potrebe zdravstva.

Cestni hrup ostaja znotraj 
dopustnih meja
Prometna rešitev ponuja ve-
liko bolj tekoč promet, zara-
di česar je tudi speljevanja in 
zaviranja veliko manj. Mo-
deliranje hrupa je pokazalo, 
da sam avtobusni terminal 
ne vpliva na povečanje hru-
pa na bloke med Kidričevo 
cesto in Gosposvetsko ulico. 
Glavni vir je še vedno cesta, 
vendar se zaradi boljše pre-
točnosti hrup ne bo povečal. 
Med osnovno šolo in termi-
nalom je predvidena polna 
zaščitna ograja.
Onesnaženost zraka se zara-
di prometa, vezanega na nov 
terminal, ne bo bistveno po-
večala. V celoti bo število vo-
ženj avtobusov ostalo na 
enaki ravni (številu), kot je 
danes. Promet, vezan na 
uporabo garažne hiše, se od-
vija že danes, le da je razpr-
šen na vsa okoliška parkirna 
mesta. Z izboljšanjem pre-
točnosti prometa (zmanjša-
nja zastojev) se zmanjšajo 
tudi izpusti v ozračje zaradi 
prometa. Tako se bo s celo-
vito prometno ureditvijo šir-
šega prostora okoli avtobu-
snega terminala stanje glede 
izpustov v ozračje zaradi 
prometa izboljšalo, in ne po-
slabšalo. 
Število avtobusnih prevozov 
na zahodnem delu Kidriče-
ve ceste se bo deloma pove-
čalo, vendar pa je pričakova-
ti manjše število nepotreb-
nih voženj osebnih avtomo-
bilov, ki iščejo parkirna me-
sta. Zaradi nove lokacije na 
območju Zlatega polja se 
skupno število prevoženih 
kilometrov medkrajevnih 
avtobusov zmanjša za 
22.000 km letno, kar znaša 
58.300 kg CO2 manj letno. 
Znotraj stanovanjske sose-

ske in zdravstvenega kareja 
se bo prometna obremeni-
tev zmanjšala, saj ne bo več 
vozil, ki bi iskala prosta par-
kirna mesta med stanovanj-
skimi bloki in na območju 
objektov zdravstvenega ka-
reja. Parkirna mesta bodo 
urejena pod parkirnim ter-
minalom.
Prometni režim po izgra-
dnji novega avtobusnega 
terminala predvideva vožnjo 
medkrajevnih avtobusov po 
Kidričevi, Bleiweisovi in 
Oldhamski cesti. Proti Je-
zerskemu bodo medkrajev-
ni avtobusi vozili po Old-
hamski cesti, proti Naklemu 
po Kidričevi cesti, proti Ko-
krici in proti Ljubljani pa po 
Bleiweisovi cesti. Koroška 
cesta do križišča s Kidričevo 
cesto bo povsem razbreme-
njena prometa medkrajev-
nih avtobusov. Zaradi spre-
menjene lokacije avtobusne-
ga terminala bodo medkra-
jevni avtobusi na obroču 
cest, ki ga sestavljajo Koro-
ška, Kidričeva, Bleiweisova 
in Stošičeva cesta, opravili 
dnevno 84 kilometrov manj.

Večja kakovost prostora, 
večja vrednost 
nepremičnin
Prenovljeni objekti, odstra-
njeni stari neprimerni objek-
ti in novi trije stolpiči z avto-
busnim terminalom pome-
nijo bistveno povečanje ka-
kovosti prostora, kar za sose-
dnje objekte pomeni poveča-
nje vrednosti nepremičnin. 
Na območju terminala je 
predviden le en dnevni bar, 
območje je transparentno in 
ne omogoča veliko skritih 
kotičkov. Trije stolpiči bodo 
imeli pretežno zdravstveno 
dejavnost z visoko dodano 
vrednostjo, kar generira ure-

jeno okolico bližnjih objek-
tov. Terminal bo zasedel 
prostor, ki je trenutno degra-
diran, v okolici bo ostalo do-
volj zelenih površin.
Novo semaforizirano križi-
šče na Bleiweisovi cesti bo 
omogočalo varno vključeva-
nje prebivalcev Ulice Franca 
Rozmana Staneta, Levstiko-
ve ulice in Gosposvetske uli-
ce na Bleiweisevo cesto in 
zmanjšalo promet po Gospo-
svetski ulici. Semaforji bodo 
med seboj usklajeni. 
OPPN ne obravnava le avto-
busnega terminala, temveč 
močno poveča kakovost po-
nudbe in storitev tudi na ob-
močju zdravstvenega kareja. 
Poleg novogradenj se ureja 
parter celega zdravstvenega 
območja. Območje zdravstva 
naj bi postalo prehodno (po-
udarek je na prehodnosti v 
smeri vzhod–zahod) in tran-
sparentno z urejenimi zele-
nimi površinami ter urbano 
opremo, predvsem pa eno-
stavneje dostopno tudi za 
uporabnike, ki so gibalno ali 
drugače ovirani.

Zakaj je lokacija na 
Zlatem polju optimalna
Povezujemo zdravstvo, ure-
jamo degradirano območje 
med Kidričevo cesto in OŠ 
Franceta Prešerna, prome-
tno urejamo Gosposvetsko 
ulico, Kidričevo cesto in po-
vezavo z Bleiweisevo cesto. S 
spremembo lokacije pribli-
žamo za polovico (50 odstot-
kov) razdalje do OŠ Franceta 
Prešerna, OŠ Helene Puhar, 
Ekonomsko storitvenega izo-
braževalnega centra, Dija-
škega doma, Fakultete za or-
ganizacijske vede, Tehniške-
ga šolskega centra, dvorane 
na Zlatem polju, Zdravstve-
nega doma Kranj, Pošte. 

Nova lokacija še vedno po-
kriva velik del prebivalstva 
Kranja (območje od starega 
jedra do Zlatega polja, Šorli-
jevega naselja, Vodovodne-
ga stolpa in vse pomemb-
nejše ustanove). V plus loka-
ciji govorijo še odlična pro-
metna povezanost, edina 
dovolj velika površina v bli-
žini mestnega jedra, odlično 
dopolnjevanje z bližnjimi 
vsebinami (šolstvo in zdra-
vstvo) in zelo gosto naselje-
no območje znotraj 1,5 km 
območja, ki potrebuje stori-
tve javnega prometa. 

Avtobusni terminal in 
železnica
Trasa nove hitre železnice 
še ni določena. Želja Mestne 
občine Kranj je, da gre se-
verno ob predvideni bodoči 
severni obvoznici. Projekti-
ranje terminala na način, 
kjer ni vhodnih podatkov, ni 
možno in ni smiselno. Pred-
viden nov avtobusni termi-
nal bo v vsakem primeru od 
morebitne bodoče postaje 
hitre železnice oddaljen naj-
več 600 metrov ali manj. 
Seveda odvisno od planirane 
hitre železnice. Hitra žele-
znica je projekt, ki nima ja-
snega terminskega plana in 
bo lahko realen šele čez de-
setletja. 

Varnost se bo povečala
Največ strahu imajo prebi-
valci ob Kidričevi cesti in 
prebivalci Gosposvetske uli-
ce. S prebivalci so se pred-
stavniki kranjske občine do-
bili na dveh sestankih, kjer 
so poskušali predstaviti vse 
vidike tega občinskega po-
drobnega prostorskega na-
črta. Seveda so odprta vpra-
šanja s strani prebivalcev še 
ostala, ravno tako so pri-

pombe na javno razgrnitev. 
Na občini se bodo s prebival-
ci še usklajevali in iskali naj-
boljše rešitve v dobrobit pre-
bivalcev in tudi vseh Kranj-
čanov.
Varnost se za OŠ Franceta 
Prešerna zelo poveča, saj se 
izognemo vzvratnim vo-
žnjam avtobusov na tem ob-
močju. Za ta namen je tudi 
urejen podhod pod cesto, ki 
pripelje direktno na peron, 
namenjen šolskim prevo-
zom. S tem varno peljemo 
otroke do perona in zagoto-
vimo tudi varno uvažanje in 
izvažanje avtobusa. 

Rešitve za lokacijo stare 
avtobusne postaje
Območje obstoječe avtobu-
sne postaje je skladno s pro-
storskimi akti razvrščeno 
kot osrednja območja cen-
tralnih dejavnosti, to so ob-
močja historičnih in novih 
jeder, kjer gre pretežno za 
prepletanje trgovskih, 
oskrbnih, storitvenih, uprav-
nih, socialnih, zdravstvenih, 
vzgojnih, izobraževalnih, 
kulturnih, verskih in podob-
nih dejavnosti ter bivanje. 
Ker območje predstavlja 
prostorsko dominanto z jav-
nim programom, se morajo 
urbanistično-arhitekturne 
rešitve za gradnjo novih 
objektov pridobiti z javnim 
natečajem. Občina bo še 
pred sprejetjem sprememb 
in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta naročila 
variantne rešitve pozidave 
območja obstoječe avtobu-
sne postaje, s čimer bo mo-
žno natančneje določiti tip 
pozidave in namembnost 
območja. To bo osnova za 
nadaljnje korake ureditve 
območja in dogovarjanje z 
lastniki zemljišč.

Po štiridesetih letih je prava 
rešitev avtobusni terminal
Izboljšana bo prometna varnost za šole in zdravstvene ustanove, boljša bo tudi pretočnost prometa in posledično manjši hrup, sprejetje prostorskega 
načrta za avtobusni terminal je pogoj za pridobivanje evropskih sredstev, za kar je veliko možnosti, saj je projekt dobil pohvale Ministrstva za okolje in 
prostor za reševanje trajnostne mobilnosti in tudi kot regijski projekt. Pri gradnji se bodo avtobusni terminal in spremljajoči objeti izvajali hkrati kot celota.

Skica avtobusnega terminala gledano s severne strani Bleiweisove ceste
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BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU 
JE ZA ŠTEVILNE MLADE LAHKO POT K 
SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI.

	 DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI 
 DOM KRANJ
	 Kidričeva	cesta	53
	 4000	Kranj
	 Tel.04/2010-430

Dijakom	kranjskih	srednjih	šol	nudimo	bivanje	in	prehrano,	
pomoč	pri	učenju	in	šolskem	delu	ter	organizirane	prostočasne	

dejavnosti.	Študentom	so	na	voljo	apartmaji		
ali	enoposteljne	sobe	ter	kosila	na	študentske	bone.

Vključeni	smo	v	mednarodno	mrežo	Hostelling International in	v	
poletnem	času	nudimo	cenovno	ugodno	namestitev	tako	

organiziranim	skupinam	kot	posameznikom	(hostel@dsd-kranj.si).	

V	domski	kuhinji	lahko	dobijo	kosilo	tudi	zunanji	abonenti.

Več o nas si lahko preberete na spletni strani  
http://www.dsd-kranj.si/

Vilma Stanovnik

V zadnjih mesecih je bilo v 
Kranju veliko pozornosti 
posvečene gradnji avtobus-
nega terminala z novo avto-
busno postajo ter spremlja-
jočimi objekti, še pred obra-
vnavo odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu pa je odstopila pred-
sednica Sveta Krajevne sku-
pnosti Zlato polje Damjana 
Piškur. Vodenje je prevzel 
član sveta Marko Petrić, s 
katerim sva se pogovarjala o 
delu in težavah v naseljih, ki 
sodijo v krajevno skupnost 
Zlato polje, ter seveda tudi o 
načrtih glede nove avtobus-
ne postaje.

Krajevna skupnost Zlato 
polje ima več kot tri tisoč 
prebivalcev, veliko pa je tudi 
šol in drugih za mesto 
pomembnih površin. Kako 
ste povezani med seboj?
»Naša krajevna skupnost je 
bila ustanovljena leta 1964, 
trenutno pa imamo 1152 
gospodinjstev z več kot tri 
tisoč sto prebivalcev. V naši 
krajevni skupnosti je vrsto 
pomembnih inštitucij, od 
zdravstvenega doma, porod-
nišnice, šolskega centra, 
Osnovne šole France Preše-
ren, Osnovne šole Helen 
Puhar, Gimnazije Franceta 
Prešerna, Fakultete za orga-
nizacijske vede, Varstveno 
delovnega Centra Kranj, 
Koraka, tu so Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, 
Ledena dvorana pa tudi 
avtobusna postaja in še 
nekatere druge. Tu so tudi 
krajevne organizacije, od 
Rdečega križa do vseh osta-
lih. V svetu krajevne skup-
nosti ne gledamo na stran-
karsko pripadnost, ampak 
upoštevamo vsa mnenja in 
se odločamo v dobro naših 
krajanov. Poleg mene, ki 
sem bil prej član in sem 
funkcijo predsednika pre-
vzel konec januarja po 
odstopu prejšnje predsedni-
ce Damjane Piškur, je v sve-
tu krajevne skupnosti name-
stnik predsednika Franc 
Žgajnar, tajnica je Zdenka 
Kogej, člani pa so še Silva 
Tepina, Jože Keber, Helena 
Sitar in Mili Žumer. Glede 
na to, da živimo v mestni 
krajevni skupnosti, skuša-
mo reševati vse probleme, ki 
so v naši pristojnosti, tisto, 
kar ni, pač posredujemo 
občini. Finančno smo pač 
odvisni od občine, mi daje-
mo le pobude. Seveda je 
naših želja in pobud vedno 
več, kot jih nato uspemo 
realizirati, vendar pa se tru-

dimo, da vsako leto rešimo 
vsaj dve ali tri stvari. Pri tem 
smo seveda še kako naklon-
jeni sodelovanju s krajani, 
ki so v času uradnih ur, vsak 
prvi torek med 17. in 18. uro, 
vabljeni v naše prostore na 
Ulici Franca Rozmana Sta-
neta 13. Prav tako lahko 
pobude sporočajo po elek-
tronski pošti kszlatopol-
je@t-2.net ali pokličejo po 
telefonu 04 20 11 972.«

Omenili ste nekaj manjših 
projektov, ki jih skušate ure-
sničiti vsako leto. Kaj je bilo 
novega narejenega lani in kaj 
načrtujete za letošnje leto?
»Lani smo zamenjali mivko 
na otroškem igrišču Peter 
Pan. Na novo so bile zarisa-
ne črte na parkirnih prosto-
rih pri nekaterih blokih na 
Gosposvetski, urejena je 
bila okolica pešpoti nad Sto-
šičevim spomenikom, ki je 
dobil tudi novo zasaditev. 
Zelo pomembno se mi zdi 
povedati, da so mnogi kraja-
ni izkoristili možnost sub-
vencije za fasade. Tako je 
obnovljenih skoraj devetde-
set odstotkov fasad starejših 
blokov, kar pomeni, da bodo 
energetsko postali veliko 
varčnejši. Kljub temu da se 
zelo trudimo, da bi urejali 
parkiranje, ki mnogim pov-
zroča velike težave, pa to še 
naprej ostaja velika težava. 
Tisti, ki hodijo v Kranj v slu-
žbe od drugod, zjutraj dobe-
sedno okupirajo parkirišča 
ob blokih. Poleg tega parki-
rajo po zelenicah, pod okni 
in povzročajo hrup in 
smrad. Avtomobili nato tam 
stojijo ves dan, naši krajani 
pa so zelo slabe volje, saj 
sami, ko pridejo domov, 
nimajo kje parkirati. Seveda 

to ni le problem naše krajev-
ne skupnosti, zato predla-
gam, naj bi se naredile tako 
imenovane modre cone za 
kratkotrajno parkiranje, sta-
novalci krajevne skupnosti, 
kjer bi bile te cone, pa bi 
imeli dovolilnice za parkira-
nje. Zavedam se tudi, da bi 
morali rešiti problem Levsti-
kove in Rozmanove ulice. 
Tam je promet zelo neva-
ren, saj mnogi parkirajo na 
cesti, direktno na cesto pa 
prihajajo otroci in vsi drugi. 
Zato smo dali pobudo, da bi 
tam naredili enosmerne uli-
ce, kar je trenutno edina 
rešitev. Prav tako se dogo-
varjamo za izboljšavo neka-
terih drugih odsekov. Tako 
naj bi na Bleiweisovi vesti 
izdelali prehod za pešce na 
delu, ko se iz smeri Kalie 
pride do ceste pri vojašnici. 
Na novo asfaltirani cesti od 
dijaškega doma do Kalie naj 
bi bila postavljena javna raz-
svetljava, dogovarjamo pa se 
še za ureditev nekaj novih 
parkirišč na območju šol-
skega centra.«

Načrti za avtobusni terminal 
z garažno hišo, ki bi zagoto-
vila potrebna parkirišča, je v 
zadnjih mesecih v vaši kra-
jevni skupnosti povzročil 
številne polemike pa tudi 
ustanovitev civilne iniciati-
ve. Kako se je krajevna sku-
pnost vključila v reševanje 
problematike avtobusnega 
terminala?
»Avtobusna postaja je velik 
problem. Zavedamo se, da je 
sedanja sramota za Kranj in 
zato se večina, tudi sam, stri-
njamo, da se končno začne 
reševati. Prav je, da je občina 
pripravila prostorski načrt in 
projekt, ki je osnova tudi za 

pridobivanje evropskih sred-
stev, lahko pa rečem, da so 
pri pripravi premalo prislu-
hnili domačinom, ki tukaj 
živimo. Dejstvo je, da vsak 
projekt zahteva pogovor, raz-
pravo in razrešitev morebit-
nih vprašanj. Če tega ni, 
nastopijo problemi. Rad pa 
bi pojasnil, da projekt avto-
busnega terminala vodi obči-
na, mi v krajevni skupnosti 
Zlato polje pri tem nismo 
imeli nobene vloge. Zato je 
tudi nastal nesporazum z 
bivšo predsednico in člani 
civilne iniciative, saj so nam 
očitali, da delamo po svoje. 
Lahko povem, da podpiram 
civilno iniciativo, predvsem 
pa sem za to, da se stroka 
poveže s krajani in se skupaj 
odločamo, kaj je pri projek-
tu dobrega in kaj ni. Treba 
je dobiti konsenz. Če tega 
ni, potem ni sprememb na 
bolje. Ko smo bili na sestan-
ku na občini in smo se 
pogovarjali tako predstavni-
ki stroke kot civilne iniciati-
ve, občine in krajevne skup-
nosti, enostavno ni bilo moč 
zbližati mnenj, saj je vsak 
vztrajal pri svojem. Pogovori 
bodo sicer še potekali, prip-
ravlja se nova razprava, toda 
težko se je pogovarjati, če ni 
pravih argumentov za kons-
truktivni pogovor. Le na 
podlagi argumentov bo moč 
doseči dogovor in spremem-
be, ki si jih želimo. Dokler 
tega ne bo in bo vsak zago-
varjal zgolj svoje stališče, 
rešitve in nove avtobusne 
postaje ne bo. Potrebna je 
tudi strpnost, potrebno je 
znati poslušati, treba pa se 
je zavedati, da je skupna 
avtobusna postaja širši inte-
res, ne le problematika naše 
krajevne skupnosti.«

Potrebnega je več 
dogovarjanja
Konec letošnjega januarja je vodenje Sveta Krajevne skupnosti Zlato polje prevzel Marko Petrić, ki je 
prepričan, da  je probleme, tudi glede načrtovane nove avtobusne postaje, treba reševati z argumenti, 
kompromisi in dogovarjanjem, pri čemer je pomembna tudi vloga krajanov.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Zlato polje Marko Petrić / Foto: Tina Dokl

Krajevna skupnost Zlato polje vabi krajane na čistilno akcijo, 
ki bo potekala 2. aprila. V sodelovanju s taborniki bodo oči-
stili težje dostopne dele in nabrežine, šolarji bodo čistili 
okolico šol, krajani pa naj bi počistili predvsem okolico svo-
jih blokov oziroma hiš. Več lahko izveste na spletni strani 
Krajevne skupnosti Zlato polje.

Čistili bodo okolico 

Vilma Stanovnik

Sredi meseca je ravnateljica 
Dijaškega doma Kranj Judi-
ta Nahtigal starše dijakov in 
sveta doma obvestila, da so 
pogovori s predstavniki 
Ministrstva za izobraževan-
je, znanost in šport ter Mini-
strstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti privedli do odloči-
tve, da se 3. nadstropje stare-
ga študentskega doma 
nameni za bivanje mladolet-
nih prosilcev za azil, ki naj 
bi se kasneje vključili v pro-
grame osnovnega ali sred-
njega šolanja v Kranju. Tako 
starše kot člane sveta doma 
je povabila na sestanek, na 
katerem naj bi vsi dobili 
dodatna pojasnila.
Starši so si bili enotni, da 
nasprotujejo namestitvi 
mladoletnih prosilcev za 
azil v Dijaški in študentski 
dom Kranj, nekateri med 
njimi so povedali, da bi v 
primeru nastanitve svoje 
otroke tudi izpisali iz doma. 
Veliko jih je sicer izrazilo 
sočutje do otrok brez sprem-
stva, vendar so prepričani, 
da bi država morala najti 
drugačno rešitev. Na sestan-
ku je bila prisotna tudi pro-
fesorica na bližnji Gimnazi-
ji Franceta Prešerna, ki 
povedala, da nekateri profe-

sorji prav tako nasprotujejo 
nastanitvi mladoletnih 
migrantov, nasprotovanje 
pa so izrazili tudi v krajevni 
skupnosti Zlato polje. 
»Takoj ko sem slučajno 
izvedel, da naj bi v našo kra-
jevno skupnost prišlo dvain-
dvajset mladoletnih begun-
cev brez spremstva, sem se 
odločili, da skličem sesta-
nek sveta krajevne skupno-
sti. Vemo sicer, da je prosil-
ce za azil treba nekje naseli-
ti, prepričan pa sem, da bi 
nas, že takoj, ko so se začeli 
pogovori, morali povabiti 
zraven. Tukaj vendar živi-
mo in moramo vedeti, kaj 
se v našem okolju dogaja, in 
ni prav, da se najprej odloča 
na državni ravni, nato pa 
šele o tem zvemo domačini. 
Na sestanku smo bili prav 
vsi člani sveta in bili smo si 
edini,  da mladoletni 
migranti ne sodijo v naše 
okolje, saj je tu center šol-
skega naselja in ta lokacija 
absolutno ni primerna za 
njihovo bivanje,« je povedal 
predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Zlato polje Mar-
ko Petrić in bil zadovoljen z 
odločitvijo, ki so jo nato na 
državni ravni sprejeli sredi 
prejšnjega tedna in pomeni, 
da mladoletnih beguncev 
vendarle ne bo v kranjski 
dijaški dom.

Mladoletnih beguncev 
ne bo v dijaški dom
Prejšnji teden je mnoge razburil predlog, da bi v 
kranjski dijaški dom namestili mladoletne 
prosilce za azil, zato so se odgovorni odločili, da 
jih ne bodo sprejeli.

Ob zaključku 15. dobrodelne akcije »Podarimo knjige« sta 
veleposlanik dr. Clemens Koja in predsednik Mohorjeve 
družbe iz Celovca, dekan mag. Ivan Olip, slovenskim nevla-
dnim organizacijam izročila več kot dva tisoč dvesto knjig. 
Med dobitniki je tudi Center Korak Kranj.

Knjige tudi za Center Korak
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Vilma Stanovnik

Večina naših vrhunskih 
športnikov si, kljub odsotno-
stim od doma in pomanjka-
nju časa za učenje, želi 

uspešno zaključiti tudi šolo. 
Zato je treba tudi veliko vo-
lje in dela, Kranj pa je po 
zgledu Avstrije in Nemčije 
našel pot do uspehov s šola-
njem na Gimnaziji Franceta 

Prešerna in treniranjem pod 
okriljem Državnega pano-
žnega nordijskega centra. 
Tako je postavljena odlična 
osnova za povezovanje stro-
kovnega in športnega dela, 

kar daje perspektivnim mla-
dim športnikom še večjo 
motivacijo za delo. V edi-
nem pravem športnem od-
delku v strokovnih gimnazi-
jah v Sloveniji in v oddelkih 

splošne gimnazije na Gim-
naziji Franceta Prešerna se 
trenutno šola okoli trideset 
skakalcev ter še precej nor-
dijskih kombinatorcev, teka-
čev in ostalih športnikov, ki 
v svojih športih posegajo v 
vrh državnih in mednaro-
dnih tekmovanj. Kot pravijo 
dijaki in profesorji Gimna-
zije Franceta Prešerna, so 
ponosni na svoje sošolce in 
dijake, zato so tudi njihovi 
navdušeni in zvesti navijači. 
Ob uspehih jim včasih pri-
pravijo majhno preseneče-
nje, ko se vrnejo v šolo, vča-
sih pa se odpravijo tudi navi-
jat na tekme.
Tako so se letos odpravili 
tudi na zadnjo tekmo novo-
letne skakalne turneje v Bi-
schofshofen in bučno navi-
jali za naše neustrašne orle, 
saj so bili prav vsi udeležen-
ci tekme – Peter in Domen 
Prevc, Anže Lanišek, Anže 
Semenič, Jurij Tepeš – nji-
hovi sedanji in ali nekdanji 
sošolci oziroma dijaki. »Ko 
je večtisočglava množica slo-
venskih navijačev v Avstriji, 
skakalni velesili, pela slo-
vensko himno, smo bili po-
nosni, da smo Slovenci, po-
čutili smo se neverjetno po-
vezane,« so povedali dijaki 
po prihodu domov.
Da biti uspešen že pri 16 le-
tnih ni lahko, se zelo dobro 
zaveda tudi Domen Prevc, 

dijak 2. letnika splošne gim-
nazije. »Nič se ni spremeni-
lo. Ne maram biti zvezda, 
vse ostaja enako. Ko po 
uspešnem koncu tedna pri-
dem v šolo, me pozdravijo z 
bučnim aplavzom, potem pa 
gre dan običajno naprej,« 
pravi Domen Prevc. Podob-
no razmišlja tudi 15-letna 
Nika Križnar, dijakinja 1. le-
tnika športnega oddelka 
ekonomske gimnazije, ki je 
s svojimi skoki navduševala 
na tekmah za svetovni pokal 
na Ljubnem ob Savinji. Nek-
danja dijakinja Gimnazije 
Franceta Prešerna je tudi 
Maja Vtič, ki je na tekmah 
na Ljubnem osvojila 1. in 2. 
mesto. 
Kot pravijo na Gimnaziji 
Franceta Prešerna, so veseli, 
da je med njimi vedno več 
mladih športnikov, v febru-
arju pa so navijali tudi za di-
jake, ki so se udeležili mla-
dinskih olimpijskih iger v 
Lillehammerju. Slovenijo so 
zastopali trije njihovi dijaki: 
nordijski kombinatorec Vid 
Vrhovnik, biatlonka Tais Vo-
zelj in smučarski skakalec 
Bor Pavlovčič, ki je osvojil 
zlato odličje. 
Na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna že načrtujejo, kako 
bodo svoje orle spodbujali v 
Planici. Prepričani so, da bo 
Prešernova Zdravljica še ve-
likokrat odmevala.

Sošolci so ponosni na 
vrhunske športnike
Dijaki in profesorji Gimnazije Franceta Prešerna so ponosni na svoje sošolce in dijake športnike,  
ki odlično tekmujejo, zato so tudi njihovi navdušeni in zvesti navijači.

Gimnazija Franceta Prešerna  |  Kidričeva cesta 65, SI-4000 Kranj
T: 059 093 340/343  |  F: 059 093 370  |  E: tajnistvo@gfp.si  |  www.gfp.si  

     @GIM_FP  |        Gimnazija Franceta Prešerna

Programi:
Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija - športni oddelek

G
EG

EG-Š

1. Naša gimnazija ti omogoča vsestranski razvoj in osebnostno rast.

2. S spoštljivim odnosom in zgledom ustvarjamo prijetno, ustvarjalno 
in varno učno okolje.

3. Dobil boš dobro podlago za študij in se lahko vpisal na vse višje, 
visoke in univerzitetne študijske programe.

4. Kot športnik  boš imel najboljše pogoje za usklajeno šolanje in trening.

5. Spodbujali bomo tvojo umetniško nadarjenost. 

6. Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah, sodeloval v projektih 
in mednarodnih izmenjavah.

7. Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje pridobival 
na prijeten in inovativen način.
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Nič ni tako
močno kot sanje,

kako ustvarjati prihodnost.
(Victor Hugo)

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je v krog varnosti 
združila svojo celovito ponudbo. Poskrbijo torej za 
vašo varnost in varnost vsega vašega premoženja 
– hiše, avtomobila pa tudi vaše dejavnosti, če ste 
podjetnik. Obenem pa zagotavljajo večjo varnost 
tudi v obdobju po upokojitvi in še pomembneje – 
ko zbolimo. 

»Naša prva misel ob dobrih željah je zagotovo zdravje. 
Da bomo svojim zavarovancem takrat v največjo 
pomoč, poskrbimo v našem Centru Zdravje AS. Vsem 
zavarovancem s sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem AS in zavarovanjem Specialisti in zdravila 
bomo uredili vse potrebno, da bo čas do potrebnega 
specialista čim krajši. Kot vemo, je lahko čakalna doba 
za specialistične preglede v javnem zdravstvenem 
sistemu zelo dolga, tudi šest mesecev. Z zavarovanjem 
Specialisti in zdravila pa si lahko zagotovite pregled pri 
specialistu že v desetih dneh. Kako? Enostavno, s klicem 
na brezplačno telefonsko številko Centra Zdravje AS  
080 81 10. Prijazni svetovalec bo na podlagi vaše na-
potnice poiskal specialista, da vam na zdravstveno 
storitev ne bo potrebno čakati več kot 10 dni, brez do-
datnih stroškov,« pojasnjuje Biljana Cvjetičanin, direk-
torica kranjske poslovne enote Adriatica Slovenice. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica neguje dolgoročna 
partnerstva in se aktivno vključuje v dejavnosti lokal-
nega okolja. Največ stavijo na osebni odnos, s katerim si 
prizadevajo za zadovoljstvo strank takrat, ko jih najbolj 
potrebujete – pri avtomobilski nesreči, nezgodi, zaradi 
katere se poškodujemo, ali v primeru, ko potrebujemo 
hitro zdravstveno oskrbo. V kranjski poslovni enoti tako 
ponujajo vse svoje celovite rešitve na enem mestu. 

Biljana Cvjetičanin pa dodaja še nasvet: »Skrb za zdravje 
naj bo vedno na prvem mestu! Zato je preventiva še 
kako pomembna. Stopnja sladkorja v krvi, vrednost 
holesterola ali naš krvni tlak so lahko že prvi pokazatelji, 
preko katerih nam telo sporoča, da nekaj ne počnemo 
prav. V kratkem vam bomo v naših prostorih, na 
Kidričevi cesti 2 v Kranju, ponudili brezplačne meritve 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. O terminu vas 
bomo obvestili preko obvestil na tablah krajevne skup-
nosti Zlato polje. Obiščite nas in naredite nekaj dobrega 
za svoje zdravje!« 

Specialisti za vaše zdravje

Biljana Cvjetičanin, 
direktorica poslovne  

enote Kranj

Adriatic Slovenica, d. d.
Poslovna enota Kranj, 

Kidričeva cesta 2
Telefon 04 2817 000, 

e-naslov: infokr@as.si
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Vilma Stanovnik

Z novim letom je vodenje 
Zavoda za turizem in kultu-
ro v Kranju prevzel mag. 
Tomaž Štefe, ki ima cilj, da 
Kranj na turističnem zem-
ljevidu dobi pomembnejše 
mesto.

Lahko poveste kaj o sebi in 
svojih izkušnjah?
»Rojen sem v Kranju, do 
svojega sedemindvajsetega 
leta sem živel na Golniku. 
Nato sem bil približno deset 
let v Ljubljani, šel po svetu 
ter se vrnil v Ljubljano in 
pred dobrim letom spet 
nazaj v Kranj. Imam dvajset 
let delovnih izkušenj v turi-
zmu. Od leta 1994 sem akti-
ven turistični vodnik, slo-
venske turiste sem vodil po 
celi Evropi. Moje prvo delov-
no mesto je bilo na Zavodu 
za mladinski turizem v okvi-
ru študentske organizacije. 
Takrat sem skupaj z ekipo 
postavil turistično agencijo 
za mlade, ki je bila tudi naj-
hitreje rastoča turistična 
agencija v Sloveniji. Še 
posebej sem ponosen na 
projekt Hostel Celica, kjer 
sem aktivno sodeloval pri 
načrtovanju in izvedbi pre-
nove bivšega zapora na 
Metelkovi v moderno mla-
dinsko prenočišče. Prvih pet 
let sem Hostel Celico tudi 
vodil kot direktor organiza-
cije. Iz tega obdobja so tudi 
prestižne nagrade, ki jih je 
hostel dobil. Postali smo 
najbolj inovativen slovenski 
turistični produkt, imeli 
smo najboljšo zasedenost 
sob v mestu, Lonely Planet 
nas je proglasil za »The 
Hippest« hostel na svetu. Po 
moji oceni je investicija v 
Hostel Celico ena redkih, če 
ne celo edina izmed sloven-
skih investicij v nastanitve-
ne objekte, ki se je lastni-
kom tudi že ekonomsko 
povrnila.«

Torej je bil že do sedaj turi-
zem za vas izziv?
»Turizem mi je bil vedno 
izziv, najprej kakovostno 
delo v turizmu, nato razvoj 
kakovostnih in inovativnih 
turističnih produktov, pod-
jetij in destinacij. Zadnjih 
pet let sem se ukvarjal s 
poslovnim svetovanjem, 
razvijal sem turistične pro-
dukte, razvijal sem podjetja 
in turistične destinacije in 
pot me je pripeljala do tega, 
da sem kandidiral za direk-
torja Zavoda za turizem in 
kulturo v Kranju. To pa 
predvsem z namenom, da 
ne pišem strategij za druge, 
ki jih potem uresničujejo 

ali ne, ampak da lahko 
dejansko sam uresničujem 
strategijo.«

Kaj se vam zdi pri delu naj-
bolj pomembno?
»Izrazito sem usmerjen k 
ciljem. Vedno si želim posta-
viti jasne cilje in potem nare-
dim vse, da cilje tudi dose-
žem. To je seveda povezano 
tudi z uspešnostjo, saj smo 
uspešni, ko dosegamo zasta-
vljene zahtevne cilje. Pri 
delu sta pomembna inovati-
vnost in razvoj pa tudi tim-
sko delo. Sam sem zelo sis-
tematičen in verjamem, da 
to lahko prenesem v kranjski 
turizem. Pri delu si želim 
medsebojnega spoštovanja, 
iskrenosti, sodelovanja in 
predvsem strokovnosti.«

Kot domačin gotovo lahko 
izpostavite prednosti Kranja?
»Pomembno se mi zdi izpo-
staviti, da je Kranj prenov-
ljen, zanimiv, turističnih 
kapacitet ima dovolj, turisti 
pa ga šele odkrivajo. Kranj 
čaka podjetnike, čaka trgov-
ce in čaka turiste, da ga 
odkrijejo. Je pa treba Kranj 
pogledati skozi oči turistov, 
saj turisti ne gledajo, kje so 
občinske meje. Zato je 
pomembno tudi sodelovan-
je s sosednjimi občinami, 
saj lahko skupaj ponudimo 
poleg kulturnih dogodkov in 
znamenitosti starega Kranja 
še aktivnosti v naravi, bliži-
no letališča, Krvavec, Sto-
ržič, Udin boršt in še marsi-
kaj. Turisti namreč pri nas 
najbolj pogosto iščejo zašči-
tena naravna območja, zim-
ske športe, turizem dobrega 
počutja, pohodništvo ter 
avanture in moje izhodišče 
je, da turistom ponudimo 
tisto, kar iščejo.«

Kakšni so slogani, s kateri-
mi bi Kranj predstavljali 
turistom?
»Za slovensko javnost je 
najbolj privlačno, da je 
Kranj Prešernovo mesto. 
Kranj ima Prešernov gaj, 
Prešernovo gledališče, Pre-
šernovo hišo, Galerijo Pre-
šernovih nagrajencev in raz-
vijajo se številni produkti na 
temo Franceta Prešerna, 
med njimi tudi najbolj pre-
poznaven kranjski dogodek 
Prešernov smenj. V tujini 
pa Prešeren ni tako znan in 
slogan Prešernovo mesto za 
tujino verjetno ni najbolj 
primeren. Zato je bolje, da 
se predstavljamo kot kultur-
no središče regije Slovenske 
Alpe. To so delovni predlogi, 
ki se bodo strokovno razvili 
v prepoznaven slogan s celo-

stno grafično podobo, pod 
katero se bo komunicirala in 
promovirala turistična desti-
nacija Kranj.«

Eden od sloganov, ki ga želi-
te promovirati, je, da je 
Zavod za turizem in kulturo 
dober prijatelj sodobnega 
turista, ki pride v Kranj.
»To je poslanstvo Zavoda za 
turizem in Kulturo Kranj. 
Turisti, ki potujejo po svetu, 
se dostikrat počutijo osam-
ljene in moja želja je, da je 
Zavod za turizem in kulturo 
prijatelj vseh turistov, ki pri-
dejo v Kranj. Na drugi strani 
pa želimo, da je tudi dober 
partner izvajalcem kulturne-
ga programa v Kranju.«

Kakšna je vaša vizija turiz-
ma v Kranju?
»Moja vizija je, da je Kranj 
prepoznavna turistična des-
tinacija, kjer si kultura in 
narava podajata roke. Cilj, ki 
je zame izziv, pa je, da se 
poveča število prenočitev v 
Kranju. Danes ima namreč 
Kranj po uradnih podatkih 
letno okoli 55 tisoč nočitev 
in 20-odstotno zasedenost 
kapacitet. Želim, da doseže-
mo v mojem mandatu v 
Kranju letno 100 tisoč pre-
nočitev in da jih, ko to števi-
lo dosežemo, v naslednjem 
mandatu tudi podvojimo.«

Kako vam bo to uspelo?
»V Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj želimo razvi-
jati povezave med vsemi, ki 
v Kranju delamo v turizmu. 
Že januarja smo organizira-
li srečanja s turističnimi 
ponudniki in po mojih 
informacijah se jih je zbralo 

več kot kadarkoli do sedaj. 
To je dober potencial, da 
začnemo sodelovati tako z 
vodniki kot s predstavniki 
nastanitev, trgovci in gostin-
ci ter organizatorji dogod-
kov. Prav tako je pomembno 
sodelovanje z regionalno 
destinacijsko organizacijo 
Slovenske Alpe, s sosednji-
mi občinami, z Združenjem 
slovenskih zgodovinskih 
mest, Slovensko turistično 
organizacijo, inštitucijami 
znanja in vsemi drugimi. 
Treba je razvijati ideje, iz 
katerih bodo nastali novi 
turistični produkti, treba je 
spodbujati razvoj obstoječih 
turističnih produktov, 
pomembno je povezovati 
obstoječe turistične produk-
te v integralne turistične 
produkte, treba je razvijati 
inovativnost in kakovost. 
Vse to pa bo treba znati tudi 
tržiti. Treba bo urediti podo-
bo in blagovno znamko ter 
ponudbo, ki ju imamo, 
ustrezno predstaviti. Pri 
tem nas čaka še veliko dela, 
vendar se bomo potrudili, 
da nam uspe.«

Velikokrat omenjate sodelo-
vanje.
»Če hočemo priti daleč, 
moramo hoditi skupaj. Na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro so me lepo sprejeli, za kar 
sem jim hvaležen. Ekipa je 
pridna, delovna in skupaj se 
trudimo po najboljših 
močeh.«

Kaj počnete v prostem času?
»Veliko prostega časa posve-
čam družini, rad pa imam 
šport, predvsem tek, odboj-
ko, jadranje in nogomet.«

Kranj bo treba znati 
tudi tržiti
Tako razmišlja novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe, ki je prepričan,  
da je treba še naprej razvijati kulturni turizem, obenem pa pospešiti razvoj turizma v naravi  
in aktivnega turizma.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe 

Prihodnost, 
ki si jo želimo, 
bomo dobili samo, 
če imamo vizijo 
o njej 

Dodatne informacije 
so na voljo na e-mail naslovih:
ks.strazisce@siol.net 
www.sorskopolje.si 
tatjana.oblak@abakus.si

Prijazno vabljeni! 

KSS T R A Ž I Š Č E

PREDAVANJE 
Predavatelj: Marjan Kogelnik, 
v Šmartinskem domu

TRŽNICA od 17. do 19. ure

11. marec

STRAŽIŠKA TRŽNICA
na Baragovem trgu

Stražiška tržnica  
lokalnih pridelovalcev 

Že drugo leto zapored Krajevna skupnost Stražišče v sode-
lovanju z društvom Sorško polje in KUD Bitnje vsak drugi 
petek v mesecu organizira Stražiško tržnico. S tem pov-
ezujemo okoliške pridelovalce in posledično nudimo vsem 
krajanom mesta Kranja in drugim okoliškim prebivalcem 
možnost, da lahko nakupijo sveže in kvalitetne izdelke in 
proizvode. Po enemu letu lahko s ponosom potrdimo, da 
imamo več kot 20 ponudnikov, ki se med seboj ločijo tudi 
po načinu pridelave: eko, sonaravna in konvencionalna 
pridelava izdelkov. Prisotnost pridelovalcev pa je odvis-
na od letnega časa, ki je pogoj za določeno zvrst vzgoje 
zelenjave sli sadja. Držimo se načela, da vsak nekaj lahko 
kupi nekaj, kar potrebuje, saj na svojih stojnicah ponujajo 
različne izdelke in pridelke, kot so: sadje, zelenjava, med, 
mlečni in pekovski izdelki, testenine, mesni izdelki itd. 
V mesecu marcu bo tržnica v PETEK, 11. marca 2016, med 
17. in 19. uro, po končani tržnici, to je ob 19. uri, pa bomo 
organizirali predavanje Marjana Kogelnika, ki je ljubiteljs-
ki raziskovalec zanimivih stvari, za katere kot družba ni-
mamo takojšnjih in prepričljivih odgovorov. Upa si živeti 
po svoje in o tem tudi pričevati. Prebija led na novih po-
glavjih na področjih, ki ga pritegnejo in imajo potencial 
skupnosti in sodelovanja po načelih skupnosti. Materi-
alna blaginja, celostna samooskrba, uspešnost projektov 
za boljši svet; so zgolj nujna posledica naše sinhronosti 
in sinergije? Izvor vseh naših težav in pozaba pristnosti, 
originalnosti, naše skladnosti z naravo in predniki, to, da 
tega ne čutimo več kot temeljno? Poraja se dilema; de-
lovanje iz motiva nuje, strahu ali iz motiva priložnosti? 
Torej poskušali bomo odgovoriti na mnoga vprašanja, ki se 
nam porajajo ali pa se nam še bodo, da se nam bodo odprla 
obzorja za nova doživetja z željo po njihovem spoznavanju.
Torej se vidimo na stražiški tržnici, prid`te, bo lušt`n. 

Jure Šprajc
Predsednik KS Stražišče
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Samo Lesjak

Razstavni projekt Prešerno-
va muza skozi sodobne obli-
kovalske in fotografske in-
terpretacije, na katerem je 
sodelovalo kar štirideset av-
torjev – oblikovalci, fotogra-
fi, modeli, vizažisti in frizer-
ji–, si zastavlja vprašanje: 
Kakšna je bila resnična Juli-
ja Primic? Poznamo jo iz 
Prešernove poezije in dveh 
portretov Matevža Langusa 
kot lepo, nežno, premožno 
in nedosegljivo. Kakšna pa 
bi bila sodobna Julija?
Poleg občasnih razstav je v 
Hiši na koncu tunela na 
ogled stalna trgovina z obli-
kovalskimi izdelki. 
»Da se ne bo samo ogledo-
valo in nakupovalo poskrbi-
mo z raznovrstnimi ustvar-
jalnimi delavnicami za vse 

starostne skupine. V času 
počitnic smo organizirali 
otroške delavnice,« je o ak-
tualnih ustvarjalnih dejav-
nostih dejala Jana Seliškar, 
ki poleg Nataše Druškovič 
in Boruta Goloba vodi Hišo 
na koncu tunela.
Gre za novo prizorišče v sta-
rem mestnem jedru Kranja, 
ki združuje dokaj raznolike 
dejavnosti: od kulturnih, pri-
reditvenih do kulinaričnih. 
Jana in Nataša sta primarno 
oblikovalki: Jana se v Hiši 
predstavlja s svojimi izdelki 
pod blagovno znamko Debu-
dok in oblikuje predvsem 
usnjeno galanterijo, modne 
dodatke in igrače; Nataša na-
stopa z linijo bakrenega na-
kita. Borut prispeva kulina-
rični del z namazi iz čilija, 
obenem pa skrbi tudi za ku-
linarično ponudbo, saj Hiša 

sodeluje tudi na prireditvah, 
kot je Kranska kuhna, in 
obenem organizira svoje ku-
linarične večere.
Marca bodo v Hiši gostili 
Akademskih 15: na ogled in 
tudi na voljo za nakup bodo 

izdelki kranjskih ustvarjal-
cev – oblačila, keramika in 
nakit. Gostovanje se prične 
8. marca, medtem ko se 
aprila obeta fotografska raz-
stava ugledne fotografinje 
Ulle Wolk.

Sodobne podobe 
Prešernove muze
V Hiši na koncu tunela na Prešernovi ulici v starem delu Kranja je bila februarja na ogled zanimiva 
razstava o muzi našega največjega poeta Primičevi Juliji.

Sodobna Primičeva Julija: razstavna fotografija avtorice 
Sonje Ravbar

Na zanimivem razstavnem projektu je sodelovala tudi 
fotografinja Tania Mendillo. / Foto: Andraž Muljavec – Fotomorgana

Samo Lesjak

Gre za prvo razstavo v nizu 
s skupnim naslovom  Kdor 
ustvarja, slabo ne misli, v 
okviru katerega bodo v orga-
nizaciji Gorenjskega muze-
ja predstavljena različna 
kranjska društva, ki sicer 
dosegajo uspehe tako v lo-
kalnem kot tudi v mednaro-
dnem merilu, a njihovo delo 
za zdaj občani še premalo 
poznajo.
Kulturno društvo Qulenium 
deluje že od leta 1999, v 
njem pa se zelo dobro poču-
tijo otroci in mladostniki z 
željo po ustvarjanju in z bo-
gatim domišljijskim sve-
tom. V društvu razvijajo in 
raziskujejo sodobno odrsko 
umetnost na področju giba, 
glasbe in videa. »Naš namen 
je otroku omogočiti plesno 
ustvarjalnost. Osnovna člo-
vekova potreba je gibanje in 
najpomembneje je, da ga že 
zelo zgodaj ozavestimo. Po-
leg izobraževalnih progra-
mov vsako leto izpeljemo 
projekta Plesni ognjemet ter 
Festival sodobne odrske 
umetnosti – Kalejdoskop, 
kjer gostujejo svetovno zna-
ni umetniki pa tudi mladi, 
ki se prvič srečajo z odrom. 

Ob koncu šolskega leta se 
odpravimo na Mašun, ki leži 
pod Snežnikom, kjer razi-
skujemo in ustvarjamo na 
različnih umetniških podro-
čjih,« o društvenih dejavno-
stih pravi predsednica KD 
Qulenium Saša Lončar. 
V društvu so ustvarili več ce-
lovečernih predstav, s kate-
rimi gostujejo tako doma 
kot v tujini, vsako leto pa se 
udeležijo območnih, regij-
skih in državnih srečanj ple-
snih skupin in sodelujejo na 
mednarodnem tekmovanju 
mladih plesnih ustvarjalcev 
OPUS 1 – plesna miniatura.
Na tokratni razstavi so na 
ogled fotografije Matije Lu-
kića in kostumi Tine Pavlin, 
v vitrinah pa tudi plakete, 
diplome in pokali, ki so jih 
plesalci osvojili doma in v 
tujini. »Kostume za določe-
no predstavo oblikujem gle-
de na vsebino in slog same 
predstave. O tem se prej po-
svetujem z režiserko in ko-
reografinjo – ponavadi je v 
teh vlogah Saša Lončar, nato 
pa se lotim dela z namenom 
ustvariti kostume, ki še bolj 
poudarijo samo rdečo nit 
predstave oz. plesne točke,« 
je dejala razstavljavka Tina 
Pavlin.

Kdor ustvarja, 
slabo ne misli
V prostorih kranjskega gradu Khislstein sta do 
14. marca na ogled razstavi Tine Pavlin in Matije 
Lukića, članice in člana KD Qulenium.

Fotograf Matija Lukić, predsednica društva Qulenium Saša 
Lončar in kostumografka Tina Pavlin / Foto: Mateja Likozar

Tudi letos bomo v Kranju obudili star običaj, gregorjevo v 
kanjonu Kokre, in sicer v petek, 11. marca, z ustvarjalnimi 
delavnicami izdelovanja »gregorčkov« v Kranjski hiši ob 17. 
uri. Ob 18. uri bo potem spust gregorčkov po Kokri v kanjo-
nu. Odhod v kanjon Kokre bo organiziran z Glavnega trga, 
gregorčki pa bodo šli v vodo s pomočjo gasilcev.

Spust gregorčkov v kanjonu Kokre

tudi na voljo za nakup bodo fotografinja Tania Mendillo. / Foto: Andraž Muljavec – Fotomorgana

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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Igor Kavčič

Kranj – Program, ki ga vsako 
leto ob slovenskem kultur-
nem prazniku pripravi Gale-
rija Prešernovih nagrajencev 
v sodelovanju s kranjskim 
Zavodom za turizem in kul-
turo, ministrstvom za kultu-
ro in Mestno občino Kranj, 
je bil tudi tokrat zanimiv in 
bogat. Začel se je z obiskom 
aktualnih Prešernovih 
nagrajencev v omenjeni 
galeriji, kjer so na ogled nji-
hovi fotografski portreti 
avtorja Toneta Stojka, ki vsa-
koletne lavreate fotografira 
že devetnajst let. Nagrajenci 
so se v družbi ministrice za 
kulturo Julijane Bizjak Mla-
kar in kranjskega župana 
Boštjana Trilarja sprehodili 
tudi po razstavi z naslovom 
Sprehod z Zvitorepcem lan-
skoletnega dobitnika Prešer-
nove nagrade za življenjsko 
delo, animatorja, ilustratorja, 
striparja in kiparja Mikija 
Mustra. Kot že naslov pove, 
gre za originalne stripovske 
table legendarne serije Zvito-
repec. V Galeriji pa si na tele-
vizijskih ekranih lahko ogle-
date in naposlušate tudi 
nekatere izmed znamenitih 
televizijskih reklamnih spo-

tov (mnogi so bili tudi več-
krat nagrajeni), za katere je 
risarski del prispeval Muster. 
Le kdo se ne spomni spotov 
za Cik-Cak, bonbone Visoki 
C, Jelovico, Viki kremo ...
V nadaljevanju se je ¹ kara-
vana“ z nagrajenci, ob njih 
pa tudi številni ljubitelji kul-
ture iz Kranja, Gorenjske in 
od drugje, napotila v Prešer-

novo gledališče, kjer je pote-
kal še tako imenovani Shod 
muz na kranjskem Parnasi, 
vsakoletna tradicionalna pri-
reditev, kjer nagrajence v 
pogovoru predstavlja mode-
ratorka Patricija Maličev. 
Polna dvorana gledališča je 
prisluhnila mislim sedmih 
nagrajencev, obema dobitni-
koma Prešernove nagrade 

za življenjsko delo, pisatelju 
in dramatiku Tonetu Partlji-
ču in skladatelja Ivu Petriću, 
ter dobitnikom nagrad Pre-
šernovega sklada, zborovod-
ju in skladatelju Ambrožu 
Čopiju, slikarju Aleksiju 
Kobalu, pesnici Cvetki 
Lipuš, kiparki Mojci Smer-
du in igralki, plesalki in per-
formerki Katarini Stegnar.

Zvitorepec in 
Prešernovi nagrajenci
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Galeriji Prešernovih nagrajencev odprli tradicionalno 
razstavo portretov aktualnih Prešernovih nagrajencev fotografa Toneta Stojka, v treh nadstropjih 
galerije pa je na ogled tudi razstava stripov Zvitorepca in njegovih junakov lanskoletnega lavreata 
Mikija Mustra.

Letošnji Prešernovi nagrajenci so si v galeriji najprej ogledali njihove fotografske portrete 
in razstavo stripov Mikija Mustra, kasneje pa so se v pogovoru predstavili v Prešernovem 
gledališču: (z leve) Cvetka Lipuš, Tone Partljič, Mojca Smerdu, Katarina Stegnar, Ambrož 
Čopi, Ivo Petrić in Aleksij Kobal. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Dolgoletna tradicija 
Likovnega društva Kranj, da 
slovenski kulturni praznik v 
času Prešernovega semnja 
počasti z odprtjem razstave 
likovnih del svojih članov, je 
tudi letos v društveno galeri-
jo privabila precej obiskoval-
cev. Zadnja leta se v umetni-
škem svetu društva, ki ga 
vodi akademski slikar Klav-
dij Tutta, vsako leto dogovo-
rijo za delovni naslov oziro-
ma tematiko razstave, na 
podlagi katerega bodo med 
več kot štiridesetimi člani 
izbrali posamezne avtorje. 
Letošnji temi sta pravzaprav 
dve, iluzija in volumen.
Polovica avtorjev se posveča 
iluziji in v svojih delih ponu-
ja tisto, kar pritegne obisko-
valčev pogled in vpliva na 
njegova čutila ter mu neza-
vedno povzroča na eni stra-
ni ugodje ali pa ga na drugi 
strani celo šokira. Obisko-
valci svoje misli lahko utopi-

jo v delih Franca Vozlja, 
Kaje Urh, Iztoka Šmajsa 
Munija, Maruše Štibelj, Kle-
mentine Golija, Bonija Čeha 
in Cveta Zlateta. 
Druga polovica razstavljavcev 
je za izziv izbrala volumen in 

je z njim s sten galerije pose-
gla tudi v tretjo dimenzijo in 
razstavo ponesla še v prostor. 
To so lahko svetlobni objekti, 
ambientalne postavitve ali pa 
stenske slike, ki poleg višine 
in dolžine v formatu v njem 

pridobivajo še globino. Volu-
men je navdahnil avtorje Pet-
ra Marolta, Zorana Srdića 
Janežiča, Andrejo Eržen, 
Marka Tuška, Klavdija Tutto 
in Karola Kuharja. Razstava 
bo na ogled še do četrtka.

Vtis iluzije in volumna
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled društvena razstava z naslovom Iluzija in volumen.

Na odprtju razstave: (z leve) Kaja Urh, Boni Čeh, Cveto Zlate, Andreja Eržen, Klavdij Tutta, 
Klementina Golija, Franci Vozelj, Peter Marolt, Marko Tušek in Maruša Štibelj / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – V Galeriji kranjske 
hiše je bila v februarju na 
ogled razstava, ki so jo v 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj pripravili v sodelo-
vanju z Gorenjskim muze-
jem. Avtorica Marjana 
Žibert se je osredotočila na 
leto 1846, ko je v Kranj pri-
šel dr. France Prešeren. Feb-
ruarja tistega leta se je avs-
trijski cesar odločil, da se 
število odvetnikov na Kranj-
skem poveča in v Kranj je bil 
imenovan Prešeren. Na 
jesen sta se s sestro Katro 
tako preselila v podeželski 
Kranj, ki je imel takrat le 
kakih 2000 prebivalcev ozi-
roma desetkrat manj kot 
Ljubljana.
"Prešernov prihod v Kranj je 
eden pomembnih mejnikov 
v zgodovini mesta, v kate-
rem je pustil pečat, saj je 
dediščina njegovega imena 

postala identiteta našega 
mesta in prav je, da jo negu-
jemo tudi naprej,“ je pove-
dala Marjana Žibert, ki je 
dobo dobrih dveh let, koli-
kor jih je pesnik do svoje 
smrti preživel v Kranju, 
ponazorila z zanimivimi 
podatki o takratnem mestu, 
o spremembah v gospodar-
stvu, o sejmih, sitarstvu, 
gostilnah v mestu, razvoju 
šolstva, zdravstva, o narod-
no zavednih meščanih, dru-
žabnem življenju, pošti, 
mestnem vodnjaku ¼  
Prešeren je v Kranju imel 
kar nekaj prijateljev, pogos-
to pa je zahajal tudi v kranj-
ske gostilne, kjer so se ga 
natakarice spominjale kot 
prijaznega in milega gosta. 
Na razstavi izvemo tudi, da 
je v šolo hodilo od dvesto do 
dvesto trideset učencev, naj-
več v prvi razred. Meščani so 
se družili v bralnem in zaba-
vnem društvu Kazina ¼  

Advokat v Kranju
Razstava v Galeriji Kranjske hiše, posvečena 170. 
obletnici prihoda dr. Franceta Prešerna v Kranj

Kranj – V času Prešernovega semnja je ob številnih dogod-
kih, povezanih s pesnikovim imenom, v Mestni knjižnici 
Kranj potekal zanimiv pogovor na temo portretov Julije Pri-
mic in Franceta Prešerna ter likovne umetnosti v Prešerno-
vem času. Poleg umetnostnega zgodovinarja ddr. Damirja 
Globočnika sta v pogovoru sodelovala še restavrator Viktor 
Povše in umetnostna zgodovinarka dr. Ana Lavrič. Posebno 
pozornost so namenili predstavitvi še enega portreta Julije 
Primic, ki ga je na ogled postavila lastnica dr. Helena Lenasi 
iz Ljubljane. Restavrator Viktor Povše iz Celja je pred okrog 
petnajstimi leti prejel naročilo, naj očisti sliko sv. Marije 
Magdalene in popravi nekaj manjših poškodb. Ugotovil je, 
da je bila slika preslikana kmalu po nastanku. Pod portre-
tom svetnice se je skrival portret mlade meščanke. Umetno-
stni zgodovinar dr. Emilijan Cevc je potrdil, da gre za delo 
slikarja Matevža Langusa. Viktor Povše pa je postavil zani-
mivo hipotezo, da naj bi portret predstavljal Prešernovo 
pesniško muzo Julijo Primic.

O portretih Julije in Prešerna

O upodobitvah Prešerna in Julije je govoril tudi poznavalec 
te tematike ddr. Damir Globočnik. / Foto: Tina Dokl 

Avtorica Marjana Žibert in Tomaž Štefe, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj, med ogledom razstave
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Informacije so vam na voljo osebno ali po telefonu  04 280 13 00, v času uradnih ur, lahko pa se  
v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj oglasite osebno , kjer se bodo pogovorili o vaših  

potrebah in boste izvajanje storitev načrtovali skupaj.

V Domu upokojencev Kranj, ki je edini dom starejših občanov 
v Mestni občini Kranj, se nenehno nekaj dogaja. Po energetski 
sanaciji celotne stavbe in notranji prenovi prizidka doma, v ka-
terem je nastanjenih 83 stanovalcev, so prenovljene vse sobe 
in ima vsaka soba svojo kopalnico. Direktorica mag. Zvonka 
Hočevar na vprašanje, kaj je tokrat novega v Domu, pove:
»S privarčevanimi sredstvi in najemom kredita nam je uspelo 
zagotoviti finančna sredstva, da smo se lahko lotili še dozidave 
kuhinje in prenove obstoječe kuhinje. Domska kuhinja je bila 
pred 42 leti zgrajena za 140 stanovalcev. Danes je v domu 214 
stanovalcev, dvajset jih vsak dan prihaja v dnevno varstvo, na 
teren pa odpeljemo 170–180 kosil na dan. Kuhinja poka po ši-
vih in prenova in razširitev kuhinje sta bili zares nujni.«
Ob novi kuhinji bo tudi zimski vrt, kjer bodo stanovalci lahko 
spili kavico, fontana sredi vrta pa bo še obogatila čudovit park, 
v katerem se stanovalci v lepih dneh tako radi zadržujejo. 

Dom se trudi stalno izboljševati tudi kvaliteto storitev. Direk-
torica pojasni: »Naš glavni cilj so zadovoljni stanovalci in s tem 
tudi njihovi svojci. Ker v dom prihajajo vse bolj bolni starostniki, 
vse več je tudi dementnih, smo se z novim letom kadrovsko še 
okrepili. Tako so sedaj na varovanih oddelkih poleg medicin-
skih sester in bolničarjev animatorji in gospodinje prisotni ves 
dan, vključno z nedeljami in prazniki. Prav tako so diplomirane 
medicinske sestre – nadzorne sestre na voljo tudi v popoldan-
skem času in ob sobotah, kar so še zlasti svojci sprejeli z velikim 
odobravanjem.«

Ena izmed številnih socialnovarstvenih storitev, ki jih dom iz-
vaja, je dnevno varstvo. Da bi svojce še bolj razbremenili in jim 
olajšali skrb za njihove drage, so uvedli dnevno varstvo tudi ob 
koncu tedna, kar je na področju dnevnega varstva edinstveno 
v Sloveniji. 

Kaj je v Domu upokojencev Kranj novega tokrat?

Samo Lesjak

V kranjskem gostišču Zdra-
vljica je potekala tradicional-
na prireditev Športnik leta – 
upokojenec, na kateri so že 
petindvajsetič podelili me-
dalje najuspešnejšim špor-
tno aktivnim članom Dru-
štva upokojencev Kranj. 
Zlato medaljo sta za lanske 
športne aktivnosti zasluženo 
prejela Marjan Mihelčič ter 
Milan Rus, srebrni pa so po-
stali Franc Šmajd, Marija 
Golob Preisinger, Marija Fri-
škovec, Peter Gregorič, Ivo 
Veger, Ivan Strupi, Marinka 

Kunstelj in Milena Pavlin. 
Poleg tega so podelili še tri-
deset bronastih medalj, kar 
kaže predvsem na vsesplo-
šno športno aktivnost starej-
ših. Prav vsak izmed njih pa 
se udeležuje številnih, kar 
štirinajstih rekreativnih de-
javnosti, kot so pohodništvo, 
kolesarjenje, namizni tenis, 
tenis, plavanje, balinanje, 
smučanje, pa tudi mnogih 
drugih, s katerimi – v kombi-
naciji z zdravo prehrano – 
skrbi za dobro počutje. Po-
skrbeli so za bogat kulturno-
-zabavni program, kulinarič-
ne dobrote ter srečelov. 

Medalje za aktivne

Prejemniki zlatih in srebrnih medalj DU Kranj za leto 2015 
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Maja Bertoncelj

Breg – Jure Aleš, 20-letni te-
lemark smučar z Brega ob 
Savi, je v letošnji sezoni, ki 
še ni končana, dosegel uspe-
he dosedanje kariere. Naj-
prej je na tekmi svetovne-
ga pokala s tretjim mestom 
osvojil svoje prve stopnič-
ke na tekmah najvišje ravni, 
nato pa je na svetovnem mla-
dinskem prvenstvu v franco-
skem Les Contaminesu po-
stal dvakratni svetovni mla-
dinski prvak. Najprej je bil 
najboljši v sprintu, nato še v 
disciplini klasični telemark. 
»Res neverjetno. Zelo sem 
užival na teh zadnjih tek-
mah, vse je šlo nekako po 
planu. Tudi sama snežna 
površina mi je ugajala, pro-
ga je zdržala do moje startne 
številke. Presrečen sem, da 
mi je uspelo to, kar mi je. 
Zlato sem imel po tekmi v 
sprintu že v žepu, zato sem 
bil lahko na preizkušnji v 
klasičnem telemarku popol-
noma sproščen. Nisem bil 
obremenjen z rezultatom, 
zato sem se odločil, da bom 
smučal povsem na meji in 
tveganje se je obrestovalo,« 
je Jure Aleš povedal po tek-
movanju. Iz Francije je od-
šel na tekme svetovnega po-
kala v Španijo, nato pa se je 
vrnil domov, kjer so ga pri-
čakali številni navijači, za 
vzdušje pa so skrbeli godba 
in pevci iz Vodic. Program 

je povezoval Urban Simčič, 
predsednik Telemark kluba 
Kranj, katerega član je Jure. 
Sprejema se je udeležil tudi 
Franc Horvatiček, predse-
dnik Odbora za telemark 
smučanje. »Sploh nisem 
pričakoval takšnega spreje-
ma. Presrečen sem, da lah-
ko ta dosežek proslavim z 
družino, prijatelji, sovašča-
ni,« je bil vesel po prihodu 
domov. Ob njem so bili 
ostali člani reprezentance, 
tudi brat Sašo.
Do konca sezone Jureta čaka 
še nekaj tekem svetovnega 
pokala, na začetku marca 
tudi na Golteh. V prihodnji 
sezoni pa želi svojo priprav-
ljenost še nadgraditi.

Najboljši na svetu

Jure Aleš je na svetovnem mladinskem prvenstvu 
v telemark smučanju osvojil dve zlati medalji.

Jure Aleš se je s svetovnega 
mladinskega prvenstva 
vrnil z dvema zlatima 
medalja in na Bregu so mu 
pripravili sprejem. 
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Vilma Stanovnik

V kranjskem hokejskem ko-
lektivu so že vrsto let znani 
po odličnem delu z mladi-
mi, znova pa so to dokazali 
prejšnji mesec, ko so se ve-
selili naslova državnih prva-
kov. »Čeprav se naša tekmo-
valna sezona še ni zaključi-
la, smo že doživeli enega 
vrhuncev. Naši mladinci v 
kategoriji do 19 let so na-
mreč postali državni prvaki, 
kar je po trinajstih letih za 
nas res velik rezultat. Še ve-
čji je zato, ker so to igralci, 
ki so z igranjem začeli v naši 
dvorani, na koncu svoje poti 
med mladinci pa so dobili 
dodaten motiv za nadaljeva-
nje. Prav tako je naslov na-
grada vsem nam, trenerjem, 
ki delujemo v klubu, saj je 
dokaz, da dobro delamo,« je 
povedal trener Gorazd Dri-
novec, ki na večino fantov že 
računa tudi v članskem mo-
štvu Triglava, ki je to sezono 
močno pomlajeno. 

»Res večina igra tudi za član-
sko ekipo Triglava, ki smo jo 
močno pomladili. V prvem 
delu državnega prvenstva, ko 
so se nam pridružili tudi klu-
bi iz Hrvaške in Srbije, smo 
osvojili prvo mesto in za nas 
je bilo to precej nepričakova-
no. Na ta rezultat smo pono-
sni in sedaj v drugem delu si 
želimo, da bi se nam uspelo 
uvrstiti v polfinale, kar bi bil 
za naše mlado moštvo vrhun-
ski rezultat,« pravi Gorazd 
Drinovec, ki pričakuje, da 
bodo drugo leto znova nasto-
pali tudi v kateri od lig skupaj 
z avstrijskimi ekipami. 
»Do konca marca naj bi se v 
Avstriji odločili, kakšna tek-
movanja bodo sploh potekala, 
nato pa se bomo odločili, v 
kakšni ligi bomo tekmovali. 
Za nas je pomembno, da so 
naši mladi igralci v tej sezoni 
pridobili pomembne izkušnje 
in s temi izkušnjami bomo 
lahko drugo leto nastopali v 
INL ali pa morebiti EBEL 2,« 
pojasnjuje Gorazd Drinovec.

Sicer pa so v klubu v letošnji 
sezoni ponosni tudi na ekipo 
kadetov, ki je po rednem delu 
državnega prvenstva osvojila 
prvo mesto, in računajo, da 
bi se tudi v tej kategoriji bori-
li za naslov državnih prvakov. 
»Imamo izredno nadarjeno 
generacijo kadetov. V katego-
rijah mlajših dečkov in dečk-
ov v skladu s tradicijo dajemo 

priložnost vsem igralcem, saj 
nam je bolj kot rezultat po-
memben razvoj. Imamo tudi 
ekipo članic, za nas pa je veli-
ka spodbuda, da smo v tej 
sezoni, ki se še ni končala, v 
klub vpisali kar petintrideset 
novih mladih igralcev. To pa 
pomeni lepo prihodnost 
kranjskega hokeja,« še doda-
ja trener Drinovec.

Ponosni na mladince
Pri Hokejskem klubu Triglav že pred marčevskim zaključkom ugotavljajo, da je za njimi uspešna 
sezona, do sedaj pa so najbolj navdušili mladinci, ki so osvojili naslov državnih prvakov.

Večina mladih Triglavovih hokejistov že uspešno igra v 
članski ekipi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Lani novembra ste prevzeli 
vodenje Komunale Kranj, 
izkušenj iz dela na tem pod-
ročju pa imate že precej? 
»Večino časa delam na pod-
ročju komunale. Po izobraz-
bi sem elektroinženir, sem 
se pa kasneje odloči še za 
študij ekonomije, tako da 
zaključujem tudi magistrski 
študij. Veliko izkušenj sem 
dobil v javnem podjetju 
Vodovod-Kanalizacija v Lju-
bljani, kjer sem bil vodja 
vzdrževanja, nato pa sem 
napredoval do direktorja 
sektorja vodovod in ob kon-
cu do direktorja tehnično-in-
vestitorskega sektorja. Kas-
neje sem se začel ukvarjati z 
odpadki – bil sem direktor 
podjetja Saubermacher CRO 
Vrhnika. Vsa ta znanja in 
izkušnje so me vzpodbudila, 
da kandidiram za direktorja 
Komunale Kranj. Poznal 
sem delo tako v javnem pod-
jetju kot v gospodarski dru-
žbi in morda je bilo ravno to 
odločilno, da sem bil izbran 
za direktorja. Dejstvo je, da 
če prihajaš iz realnega gos-
podarstva, v katerem si 
uspešen, znaš obvladovati 
stroške, če pa si predolgo 
zgolj v javnem segmentu, je 
stroškovna učinkovitost 
mnogokrat drugotnega 
pomena. V današnjih časih 
pa je treba tudi v javnem 
sektorju znati preživeti in 
iskati nove posle. Seveda je 
pomembno tudi poznavanje 
stroke, pri čemer pa imam 
res veliko izkušenj, ki jih s 
pridom že uporabljam v 
Komunali Kranj.«

Za uporabnike je pomem-
bna dobra storitev pa tudi 
cena, ki pa se je za odpadke 
s februarjem povišala. 
Zakaj?
»Komunalne storitve, pa naj 
gre za oskrbo z vodo, kanali-
zacijo, ravnanje z odpadki, 
vse to so dejavnosti, ki naj 
javnemu podjetju ne bi pri-
našale ne dobička in ne 
izgube. Žal pa so prav 
odpadki že od leta 2014 
velik problem, saj so naši 
družbi že nekaj let prinašali 
izgubo. Te je Komunala 
Kranj koncem leta 2014 
imela za skoraj 180 tisoč 
evrov. Kljub temu da je 
država z Uredbo o metodo-
logiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih gospodarskih 
služb varstva okolja predpi-
sala nov način obračunava-
nja komunalnih storitev, so 
cene vse do konca pretekle-
ga leta ostale nespremenje-
ne. Glede na nov pravilnik 
bi se morale cene ravnanja z 
odpadki pri nespremenje-
nih obratovalnih pogojih 
povišati do štirideset odstot-
kov, kar bi bilo za naše upo-

rabnike prehudo breme. Ko 
sem prevzel mesto direktor-
ja, smo zato razmislili o 
racionalizaciji oziroma o 
tem, kje imamo še določene 
rezerve. Ugotovili smo, da 
zabojniki v nestrjenih nase-
ljih, kjer se praznijo na dva 
tedna, po večini niso pov-
sem polni, zato smo se odlo-
čili, da bomo mešane komu-
nalne odpadke, ki se zbirajo 
v zelenih zabojnikih, v teh 
naseljih praznili na tri ted-
ne. Naj ob tem pojasnim 
tudi, da zadnji dve leti za 
nas dodaten in nezanemar-
ljiv strošek predstavlja uki-
nitev pretovora zbranih 
mešanih komunalnih 
odpadkov na Zarici, kjer je 
civilna iniciativna dosegla, 
da se je na tej lokaciji prene-
halo pretovarjati, čeprav je 
tam tudi zbirni center z vse-
mi dovoljenji. Odpadke je 
bilo treba začeti voziti v 
Suhadole s smetarskimi 
vozili, vse to pa je pomenilo 
okoli 450 tisoč evrov dodat-
nih stroškov. Cene za upora-
bnike pa se od takrat niso 
spremenile. Naša prioritet-
na naloga sedaj je torej, da 
rešimo problem pretovora. 
Ko bomo dobili primerno 
lokacijo, se bodo stroški in 
posledično tudi cena storitve 
lahko zmanjšali.«

Marsikdo je ob ločevanju 
odpadkov v različne zabojni-
ke in na ekološke odtoke pri-
čakoval manjšo ceno, ven-
dar ni tako. Zakaj?
»Odpadke sicer doma ločuje-
mo, jih je pa treba še zbirati 

in odvažati in kasneje obde-
lati. Zabojnikov je precej več, 
kot jih je bilo včasih, treba je 
bilo postaviti ekološke otoke, 
kjer se zbirata še steklo in 
papir, več je zbirnih centrov. 
Ločeno zbiranje embalaže, 
bioloških in mešanih komu-
nalnih odpadkov torej še 
zdaleč ni zastonj, temveč je 
stroškovno gledano dražje. 
Če omenim samo odpadno 
plastično embalažo, se je po 
ločevanju samo polovica ali 
manj res reciklira. Vse drugo 
je onesnaženo, zdrobljeno in 
ni primerne kvalitete. V 
zabojnikih za odpadno plas-
tično embalažo najdemo 
marsikaj, kar tja ne sodi: od 
igrač, razbitih stolov ... in še 
česa. Reciklaža je ekonom-
sko smotrna takrat, ko so 
cene energentov visoke, saj 
je praktično vsa plastična 
embalaža narejena iz nafte. 
Če pogledamo s plati ekolo-
gije, pa je ločeno zbiranje 
odpadkov še kako smiselno, 
saj se na ta način v naravo 
odlaga le še manjši del zbra-
nih odpadkov, kar pa na kon-
cu vseeno obremeni uporab-
nika z višjo ceno.«

Kljub ločevanju je bilo v zad-
njem mesecu, od uvedbe 
odvoza odpadkov na tri ted-
ne, slišati nekaj pripomb, da 
je odločitev ni bila pravila. 
Kaj pravite?
»Nekateri so res spraševali, 
ali bo storitev sedaj manj 
kvalitetna. Morda bo neko-
mu res treba kdaj malce 
potisniti smeti v zabojnik, 
vendar če bi spraševali, ali 

ste za večjo podražitev ali za 
redkejši odvoz, bi se večina 
opredelila za nižjo ceno. Naj 
povem, da je bilo tudi po 
nekaterih drugih občinah, 
kjer so prav tako zmanjšali 
frekvenco odvozov le na 
enkrat mesečno, sprva nekaj 
nejevolje, vendar so se te 
odločitve povsod izkazale za 
racionalne in pozitivne tudi 
v smislu izboljševanja loče-
vanja posameznih vrst 
odpadkov. Če pa bo kdo od 
naših uporabnikov imel 
težave z odlagalnim volum-
nom zabojnika, pa ga vedno 
lahko zamenja za večjega.«

Z novim letom ste se odloči-
li, da boste mešene komu-
nalne odpadke vozili na 
Jesenice, ne v Ljubljano. 
Zakaj?
»Pretehtala je seveda cena 
in izbrali smo jeseniško jav-
no komunalno podjetje 
JEKO-IN in tako storitve 
obdelave in odlaganja meša-
nih komunalnih odpadkov 
uskladili z zakonom. V 
naših šestih občinah se let-
no zbere okoli deset tisoč 
ton odpadkov in cilj občin 
ustanoviteljic, kjer zbiramo 
odpadke, je, da imamo kvali-
tetno storitev za najmanjšo 
ceno. Ko smo se odločali 
med centroma za ravnanje z 
odpadki v Ljubljani in na 
Jesenicah, smo ugotovili, da 
bo letni strošek na Mali 
Mežakli zaradi nižje cene 
storitve in boljših logističnih 
pogojev za okoli 90 tisoč 
evrov letno manjši, in ta 
podatek je seveda prevladal. 
Bomo pa letos naredili raz-
pis in izbrali trajno rešitev. 
Če želimo zmanjšati ceno 
uporabniku, moramo zma-
njšati lastne stroške.«

Kako boste delali, da Komu-
nala Kranj ne bo imela izgu-
be?
»Vsaka gospodarska služba 
mora delati pozitivno. Opti-
mizirali bomo poslovne pro-
cese in samo organizacijo 
družbe, da bo ta opravljala 
vse dejavnosti gospodarskih 
javnih služb stroškovno 
optimalno ob zagotavljanju 
vseh operativnih in okolj-
skih standardov. Gospodari-
ti je potrebno tako, da bomo 
občanom nudili kakovostne 
storitve za najboljšo ceno. 
Prav tako je naš cilj, da 
bomo znotraj Komunale 
Kranj imeli močno razvojno 
in investicijsko službo, ki bo 
nudila našim občinam celot-
ni suport pri njihovih inves-
ticijskih projektih v javno 
infrastrukturo. Kar bo po 
dokončanju del in njenem 
prevzemu v upravljanje 
zaradi poenotenja tehnolo-
gije in vgrajenih materialov 
tudi najbolj optimalno za 
njeno vzdrževanje.«

Želimo dobro delati
Tako pravi novi direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič, ki je prepričan, da bo s svojimi izkušnjami 
in znanjem lahko uspešno vodil javno podjetje ter z uvajanjem močnejše razvojne in investicijske 
službe še bolje sodeloval z občinami.

Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj / Foto: Tina Dokl

V 2. številki Kranjskih novic, 
ki so izšle decembra lani, je 
župan Boštjan Trilar v inter-
vjuju dejal: »Prav tako se bo 
začela prenova tržnice na 
sedanji lokaciji v starem Kra-
nju, pri čemer naj pojasnim, 
da z lastnikom Leom Suchyem 
še ni vse dokončno urejeno. 
Načrtujemo pa, da se umakne-
jo začasna okna, da se uredi 
prehod na Glavni trg in uredi-
jo enotne stojnice za vse.«

Župan je navedel tudi moje 
ime in priimek, čeprav še ni 
bilo nikakršnih stikov s seda-
njo občinsko garnituro. Do 
prvega stika s predstavniki 
Mestne občine Kranj je prišlo 
nenapovedano, zgolj slučajno 
1. februarja letos, ob pregledo-
vanju površine in prostora, ki 
ga dajemo Komunali Kranj v 
najem, da lahko opravlja trž-
no dejavnost. Kaj so načrtovali 
za našim hrbtom (umaknitev 
oken, ki naj bi bila začasna, 
urejanje novih prehodov itd.), 
mi ni jasno. Hiša je stara 516 
let in je zaščitena kot kulturni 
spomenik prve kategorije in ni 
bila postavljena kot začasna 
stavba. 

Leo Suchy, Kranj

Neresnične 
trditve

Prejeli smo

Vilma Stanovnik

Kranj – Zveza tabornikov 
občine Kranj tudi letos orga-
nizira tradicionalno čistilno 
akcijo OČISTIMO KRANJ 
2016 – Kranj ni več usran. 
Akcija bo potekala v soboto, 
2. aprila, začela pa se bo ob 
9. uri na Glavnem trgu. Čis-
tila se bodo področja mestne 
občine Kranj in kanjon reke 
Kokre. To je okolje, v kate-
rem in s katerim živimo 
vsak dan. 
Taborniki sporočajo, da v 
primeru, če se boste odločili 

za čiščenje področja, ki 
obsega vašo krajevno skup-
nost ali vaše področje delo-
vanja, to sporočite na elek-
tronski naslov ocistimo-
kranj@gmail.com, vašo 
udeležbo pa potrdite do tor-
ka, 9. marca, vodji akcije 
Klemenu Marklju.
»Ob pravočasni prijavi 
bomo taborniki poskrbeli 
za zaščitna sredstva, vrečke 
za smeti in malico,« pravi 
Klemen Markelj in dodaja, 
da vam taborniki v svoji 
družbi obljubljajo zanimiv 
dan.

Očistimo Kranj 2016

V soboto, 2. aprila, bo v kranjski občini potekala že tradicio-
nalna čistilna akcija. Mestna občina Kranj bo tudi letos čis-
tilno akcijo sofinancirala, zato poziva vsa registrirana druš-
tva ter lovske in ribiške družine, da pošljejo pisne vloge za 
sofinanciranje na Urad za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 
Vloge je treba oddati do srede, 16. marca 2016, s kratkim 
opisom in navedbo približne površine območja čiščenja, 
navedbo števila udeležencev ter predvidenega časa trajanja 
akcije. Za več informacij o prijavi za sofinanciranje se lahko 
obrnete na Martino Jaklič (martina.jaklic@kranj.si, telefon 
04/2373 122).

Prijavite se za sofinanciranje čistilne akcije

Zavod za turizem in kulturo Kranj se je od 18. do 22. febru-
arja 2016 predstavil na sejmu ITF v Beogradu, ki je največji 
turistični sejem za področje Balkana. Sejma sta se udeležila 
vodja TIC Kranj Ernesta Koprivc in direktor Tomaž Štefe. 
Slovenski paviljon je bil zelo dobro obiskan, saj je bila Slove-
nija partnerska država sejma. Pokazalo se je, da obiskovalci 
zelo dobro poznajo tako Slovenijo kot tudi mesto Kranj, 
zanimali pa so se predvsem za obisk mesta na poti in za 
preživljanje zimskih počitnic v okolici Kranja.

Predstavitev Kranja v Beogradu

Na sejmu v Beogradu predstavili tudi Kranj
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Znesek kredita 15.000,00 EUR 8.500,00 EUR

Spremenljiva obrestna mera 6-mesečni EURIBOR* + 4,0 o. t. 6-mesečni EURIBOR* + 3,8 o. t.

Odplačilna doba 96 mesecev 60 mesecev

EOM** 6,38 o. t. 6,75 o. t.

Skupni stroški 1.187,48 EUR 545,42 EUR

Mesečna anuiteta 182,84 EUR 155,78 EUR

Skupni znesek za odplačilo 18.740,12 EUR 9.892,22 EUR

Mateja Rant

»Danes je za nas poseben 
dan, saj smo uresničili ene-
ga od svojih pomembnih 
strateških ciljev, to je vklju-
čitev v program DORA,« je 
prejšnji ponedeljek ob začet-
ku presejalnega slikanja v 
Kranju poudarila direktorica 
BGP Kranj Andreja Cerkve-
nik Škafar. Tudi v Kranju so 
tako ženskam ponudili mo-
žnost zgodnjega odkrivanja 
raka dojk s pomočjo sodob-
nega digitalnega mamogra-
fa in strokovno usposoblje-
nih sodelavcev. Andreja 
Cerkvenik Škafar je ob tem 
pozvala vse ženske, ki bodo 
dobile vabila na pregled, naj 
se v čim večji meri odzovejo 
in tako tudi same kaj naredi-
jo za svoje zdravje. 
Tako kot drugod v razviti 
Evropi in svetu je tudi v Slo-
veniji rak dojk najpogostejši 
rak pri ženskah, saj na leto 
zboli več kot 1200 žensk. V 
gorenjski regiji bo za rakom 

dojk zbolela ena od 17 žensk 
do 74. leta starosti. Zgodnje 
odkrivanje raka, ki ga omo-
goča presejalna mamografi-
ja, zagotavlja uspešnejše 
zdravljenje, saj je na ta na-
čin mogoče odkriti bolezen-
ske spremembe, ki še niso 
tako velike, da bi jih ženska 
lahko zatipala pri samopre-
gledovanju ali njen zdravnik 
pri kliničnem pregledu. 
DORA je organiziran držav-
ni program presejanja za 
raka dojk, ki omogoča žen-
skam med 50. in 69. letom 
slikanje dojk z mamografijo 
na vsaki dve leti. Po besedah 
vodje državnega programa 
DORA Maksimiljana Kadiv-
ca lahko organiziran prese-
jalni program za 25 do 30 
odstotkov zmanjša umrlji-
vost za rakom dojk v ciljni 
populaciji. Zato si generalna 
direktorica direktorata za 
javno zdravje pri ministr-
stvu za zdravje Mojca Gobec 
želi, da bi ženske izkoristile 
to priložnost. »Naš cilj je v 

prihodnjih dveh letih vsem 
slovenskim ženskam s po-
močjo tega programa zago-

toviti večjo kakovost življe-
nja in boljše možnosti zdra-
vljenja.«

DORA tudi v Kranju
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj je izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila 
status presejalnega centra v okviru državnega programa DORA.

Vilma Stanovnik

Na pobudo dveh predstavnic 
računovodskih servisov, 
Bernarde Jurca iz računo-
vodskega servisa Sconto in 
Lidije Radaković iz računo-
vodskega servisa LI.RA., ki 
se pri svojem delu soočata s 
podjetniki, ki jim primanj-
kuje splošnega znanja o 
podjetništvu in pogosto ne 
vedo, kam se obrniti po od-
govore glede poslovanja, so 
se gorenjske podporne služ-
be združile in v Kovačnici 
pripravile informativni dan.
Pod okriljem Mestne občine 
Kranj in BSC Kranj so se 
tako združili strokovnjaki in 
svetovalci različnih območ-
nih podpornih služb: iz Fi-
nančne uprave Republike 
Slovenije – Finančnega ura-
da Kranj so nudili davčno 
svetovanje in informacije 
glede plačevanja dohodnine, 
o obrtniških zahtevah in pri-
dobivanju obrtnega dovolje-
nja je zainteresirane obve-
ščala predstavnica Območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice Kranj, predstavnice 
Gospodarske zbornice Slo-
venije – Območne gospo-

darske zbornice za Gorenj-
sko pa so nudile informacije 
o čezmejnem poslovanju in 
poslovanju s tujino ter pove-
zovanju z drugimi podjetji. 
Informacije o obstoječih 
spodbudah za zaposlovanje 
so obiskovalci dobili pri 
predstavnici Zavoda Repu-
blike Slovenije za zaposlova-
nje – Območne službe 
Kranj, o prijavah v obvezno 
zdravstveno zavarovanje pa 
pri predstavnici Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje – 
Območne enote Kranj. 
Referentka točke VEM iz 
BSC Kranj ter predstavnici 
AJPES – izpostave Kranj so 
prisotnim povedale vse o po-
stopkih ustanavljanja podje-
tja in spremembah poslova-
nja, na vprašanja v zvezi z 
računovodskimi zadevami 
pa je odgovarjala predstavni-
ca podjetja Sconto. Pravno 
svetovanje ter informacije s 
področja zdravja in varnosti 
pri delu je nudil Zavod UP.
Kot so povedali organizator-
ji in obiskovalci, so taki do-
godki dobrodošli in potreb-
ni, zato so se udeleženci in 
svetovalci odločili, da bodo 
dogodek kmalu ponovili.  

Informacije  
za podjetnike
Pred kratkim so v Kovačnici pripravili 
informativni dan, kjer so različni strokovnjaki 
svetovali podjetnikom.

Vilma Stanovnik

Permakultura se ne ukvarja 
samo z vrtnarjenjem. Per-
makultura je veliko več. Per-
makultura sloni na pozor-
nem in preudarnem opazo-
vanju narave in naravnih 
sistemov ter prepoznavanju 
univerzalnih vzorcev in 
principov z vključevanjem 
teh v naše okolje, ne glede 
na to, kaj počnemo. Sklop 
delavnic je namenjen vsem, 
ki si želijo bolj celostnega 
pristopa pri svojem delu. 
Zato so na delavnice vablje-
ni mladi podjetniki, tehniki, 
inženirji, naravoslovci in 
družboslovci, gospodinje, 
rokodelci ter takšni in dru-
gačni ustvarjalci. 
Delavnice bosta vodila per-
makulturna načrtovalca Jošt 
Kozelj in Tina Pernuš. Jošt 
je prostovoljec z izjemnim 
občutkom za soljudi, ki svo-
jo vizijo prihodnosti uresni-
čuje skozi delo z mladimi. 
Po končanem študiju grad-
beništva se je posvetil oseb-
nostni rasti, meditaciji in 
raziskovanju zanj relevan-
tnih tem, ki ga vodijo k 
ustvarjanju novih projektov 
za trajnosten razvoj človeka 

v odnosu do samega sebe, 
do družbe in do okolja. V 
preteklih dveh letih je sode-
loval kot soorganizator in 
koordinator več uspešnih 
mladinskih izmenjav, vodil 
delavnice na poletnih tabo-
rih za otroke ter opravljal 
supervizijsko vodenje skupi-
ne aktivnih mladih Zavoda 
Bob s projektom Bob Geto. 
Udeležil se je tudi delavnice 
sociokracije ter opravil med-
narodno priznani tečaj per-
makulturnega načrtovanja.
Tina je velika ljubiteljica na-
rave, navdušena gornica in 
neumorna jadralka. Vedo-
željna krajinska arhitektka, 
oblikovalka in načrtovalka 
zunanje okolice, ki je prak-
tične vrtnarske izkušnje na-
birala tudi v parku Garten 
der Welt v Berlinu, trenutno 
zaključuje študij naravovar-
stva, njen prosti čas pa kroji-
ta glasba in ples. Saksofo-
nistka v pihalni godbi in 
plesalka svinga, ki vas lahko 
popelje tudi na turistični 
ogled Kranja. 
Prijavite se lahko na elek-
tronski naslov permakultu-
ragorenjska@gmail.com, 
kjer dobite tudi dodatne in-
formacije.

Delavnice o permakulturi

To soboto se v coworking prostoru Kovačnica 
začenja sklop delavnic o permakulturi, ki bodo 
potekale štiri zaporedne sobote.

BGP Kranj je izpolnila vse strokovne zahteve in pridobila 
status Presejalnega centra v okviru državnega programa 
DORA. Na fotografiji od leve proti desni: vodja državnega 
programa DORA Maksimiljan Kadivec, direktorica BGP 
Kranj Andreja Cerkvenik Škafar in Mojca Gobec z 
direktorata za javno zdravje pri ministrstvu za zdravje. 
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Sreda, 2. marca
19.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2 
ODPRTJE GRAFIČNE RAZSTAVE CVETA ZLATETA, RAZSTAVA BO 
NA OGLED DO 4. APRILA 2016, kulturna

Četrtek, 3. marca
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA, sejem

18.00  •  Prešernova hiša, Prešernova ulica 7 
ODPRTJE RAZSTAVE DEL KLAVDIJA TUTTE, razstava

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ČETRTKANJE: RUSKA RAZPALJOTKA: A-LONE, zabavna

Petek, 4. marca
17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14 
PETELIN, KRLJ SVETA, MARJAN KUNAVER, predstava

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
POTOPIS PANAMA IN KOSTARIKA (MANCA ČUJEŽ), predavanje

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
VIDEOMIX BY KLEMEN KOZJEK, zabavna

Sobota, 5. marca
8.00  •  Glavni trg Kranj 
SOBOTNI SEJEM, sejem

10.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
SOBOTNE URICE Z MUZEJČICO, otroška

10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6 
VOLČJE SRCE, KAZALIŠNA DRUŽINA PINKLEC, predstava

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
DORINA JAJCA, BOJAN PRETNAR, predstava

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
PSIHOMODO POP, koncert

Nedelja, 6. marca
10.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2 
REDNO VODENJE PO ROVIH POD STARIM KRANJEM, kulturna

19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7 
KOLUMBIJA, PREDAVATA ANJA KRALJ IN BOJAN OKORN, potopis

Četrtek, 10. marca
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: "DOODLE ART" NA TEMO PTIČKI SE 
ŽENIJO, delavnica

16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA, sejem

18.00   •  Galerija Prešernovih nagrajencev, Glavni trg 18 
ODPRTJE RAZSTAVE METKE KRAŠOVEC. RAZSTAVA BO NA 
OGLED DO SOBOTE, 23. APRILA 2016, kulturna

18.00  •  Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tomšičeva 7 
TRIVIUM – TRI POTI RAZSTAVA UMETNIKOV TREH DEŽEL –  
AVSTRIJA-ITALIJA-SLOVENIJA, kulturna

Petek, 11. marca
17.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2 
IZDELOVANJE GREGORČKOV, otroška

17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14 
ČOPKOMETER, KALIČOPKOVO GLEDALIŠČE, predstava

18.00  •  Kanjon reke Kokre 
SPUŠČANJE GREGORČKOV V KANJON REKE KOKRE, otroška

Sobota, 12. marca
10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6 
KO BOM VELIK, LEA MENARD, predstava

16.00  •  Glavni trg 
KR©  GREGORČKOVA KUHNA, sejem

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
O MIŠKI, KI SI JE ŽELELA MUCKA ¼,  IRENA RAJH KUNAVER IN 
MARJAN KUNAVER, Predstava

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
LAČNI FRANZ, koncert

Nedelja, 13. marca
19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7 
GVINEJA, PREDAVA: SAMO KOŠNIK, potopis

Četrtek, 17. marca
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: "DOODLE ART" NA TEMO OČETOV, 
delavnica

16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA, sejem

Marčevske prireditve
18.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
ODPRTJE RAZSTAVE KDOR USTVARJA, SLABO NE MISLI –  
KULTURNO DRUŠTVO MISTERIUM, razstava

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
FILMSKI VEČER ZGODBE O KONJIH IN LJUDEH (ANA ŠTURM), 
predavanje

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ČETRTKANJE: MR. TULLAMORE IN GUINNESS ZAPIJETA  
PATRIKA, zabavna

Petek, 18. marca
21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
IRSKI PETEK: BOG BARDS & VIDEOMIX, zabavna

17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14 
STRAH, LUTKOVNO GLEDALIŠČE TRI IN SKUPINA BOBEK,  
predstava

Sobota, 19. marca
10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6  
UNANANA IN VELIKANSKI SLON Z ENIM OKLOM,  
ZAVOD ZOFKA, predstava

10.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
SOBOTNE URICE Z MUZEJČICO, razstava

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
MALI POLŽEK, ALJA KUMP, predstava

19.00  •  Gimnazija Kranj 
PESEM V SRCU – POMLAD OKOLI NAS, kulturna

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ZMELKOOW, koncert

Ponedeljek, 21. marca
10.00  •  Spominsko obeležje Šorlijev mlin 
SPOMINSKA SLOVESNOST PRI ŠORLIJEVEM MLINU, kulturna

16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
BREZPLAČNA DELAVNICA: "DOODLE ART" NA TEMO PRVI  
POMLADNI DAN, delavnica

18.00  •  Vojašnica Petra Petriča Kranj 
SLAVNOSTNI KONCERT ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE, kulturna

Torek, 22. marca
18.00  •  OŠ Simona Jenka Kranj 
PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI VODOVODNI 
STOLP, kulturna

Četrtek, 24. marca
17.00  •  Glavni trg 
SPREJEM ŠPORTNIKOV MOK, ČUKI, BOGAT ANIAMACIJSKI  
PROGRAM, športno zabavna

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ČETRTEK BY NIGHT, DJ GREGA, Zabavna

Petek, 25. marca
18.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
IMRPOVIZACIJSKA PREDSTAVA ŠILA (KUD KIKS), predstava

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
VIDEOMIX BY KLEMEN KOZJEK, zabavna

17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14 
TO JE ERNEST, LUTKOVNO GLEDALIŠČE NEBO, predstava

Sobota, 26. marca
10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6 
NAPOLEPN, TO SEM JAZ, TEATER CIZAMO, predstava

17.00   •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6 
KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA, NATALIJA HERLEC, predstava

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
MUFF, Koncert

Nedelja, 27. marca
19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7 
MEHIKA, PREDAVA: NEJC DEMŠAR, potopis

20.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – SLOVESNO ODPRTJE 46. TEDNA SLOVENSKE DRAME 
IN PODELITEV NAGRAD ZDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKOV; V 
NADALJEVANJU PREDSTAVA: EMIL FILIPČIČ-MARKO DERGANC: 
BUTNSKALA (KOPRODUKCIJA PGK IN MLADINSKO) – PREMIERA 
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, kulturna

Sreda, 30. marca
10.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA, kulturna

18.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – OKROGLA MIZA DRUŠTVA GL. KRITIKOVIN  
TEATROLOGOV SLOVENIJE, kulturna

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj 
POGOVOR Z DR. BOŽEM REPETOM  
(DR. BOŽO REPE, DARJA GROZNIK), kulturna

20.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – SIMONA SEMENIČ: MEDTEM KO SKORAJ REČEM ŠE 
(SNG DRAMA LJUBLJANA IN ZAVOD IMAGINARNI), kulturna

Četrtek, 31. marca
10.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – DELAVNICA DRAMSKEGA PISANJA, kulturna

20.00  •  Prešernovo gledališče Kranj 
46. TSD – KATARINA STEGNAR, JURE NOVAK: KATARINA PO 
NAROČILU (GLEDALIŠČE GLEJ IN ZAVOD POZA) PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ, kulturna

Celoten koledar prireditev na spletnih straneh Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj WWW.TOURISM-KRANJ.SI 

Dodatne informacije TIC KRANJSKA HIŠA, Glavni trg 2, 04 2380 450
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POČITNICE / KOS / OD 8. DO 15. JUNIJA 2016

Informacije in prijave:  
Intelekta PE Kranj 
Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 

Tel.: 04 236 85 55
(od ponedeljka do petka 
od 9. do 16. ure)

Pohitite s prijavami, 
te cene veljajo le
do 10. marca!

since
1989

Organizator

Lanske počitnice na grškem otoku Hios so bile po besedah potnikov nepozabne, zato 
vam letos ponujamo drugo, a prav tako privlačno destinacijo. Odpravljamo se na grški 
otok Kos v prijeten družinski hotel, ki se nahaja le 1,6 km od glavnega mesta Kos, od pla-
že pa ga loči le priobalna cesta. V hotelu s tremi zvezdicami je restavracija, bar, zunanji 
bazen z brezplačnimi ležalniki in senčniki (prav tako na plaži), otroški bazen, bar ob bazenu,  
brezplačen internet. V hotelu nam bodo ponudili zajtrk in večerjo. 

Termin: od 8. junija do 15. junija 2016 
(temperature bodo idealne)

Cena: 399  € /osebo (ob prijavi dveh oseb) 
Ne spreglejte: en otrok, star od 2 do 12 let, v spremstvu dveh odraslih potuje brezplačno!
Vse cene so za bralce Gorenjskega glasa nižje od redne ponudbe!

Nastanitev: Hotel Niriides Beach ***
Cena vključuje: polet Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke in turistične takse, prigrizek in 
pijačo na letalu, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču, avtobus do hotela in nazaj, 
polpenzion, nezgodno zavarovanje Triglav, možnost odpovedi rezervacije do 45 dni pred 
odhodom brez stroškov odpovedi. Za vsako odpoved rezervacije vam bomo v skladu z  
zgoraj opisanimi pogoji zaračunali samo administrativne stroške 21 € na prijavnico. 

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi

Tako boste brez skrbi lahko počakali na poletje  
saj boste vedeli, da ste počitnice po najugodnejši 
ceni že rezervirali.
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KAVA BAR  TRGOVINA  PEKARNA
Trgovina BRITOF 241, Kranj

Našim zvestim strankam podarjamo
 –40% popust   

na kruh in vse pekovske izdelke

Maja Brozovič, Zavod 
RS za varstvo narave 
OE Kranj

Kranj – Zavarovano območje 
sega na območje treh seda-
njih občin: Mestne občine 
Kranj, občine Naklo in obči-
ne Tržič. V zavarovanem ob-
močju v celoti ležijo naselja 
Cegelnica na zahodni strani, 
na vzhodni strani pa naselje 
Letenice ter zaselka Ka-
mnjek in Novake. Na zaho-
dni stani ob robu najvišjega 

dela terase v spominski park 
segajo le nekateri robni deli 
Žiganje vasi, Spodnjih in 
Zgornjih Dupelj, Strahinja 
in Pivke ter na skrajnem 
južnem robu naselje Polica. 
Lokalne skupnosti ugota-
vljajo, da je odlok preživet in 
da ga je treba novelirati, ker 
onemogoča prostorski ra-
zvoj.

Udin boršt je s strnjenim 
gozdom porasla do 50 me-
trov visoka ledeniško-rečna 
konglomeratna terasa, ki 
meri 15 kvadratnih metrov. 
Na njej se je razvil redek pri-
mer osamelega krasa v kon-
glomeratih v Sloveniji. Osa-
meli kras nastane na prepu-
stni karbonatni podlagi, ki 
jo z vseh strani obdajajo ne-
prepustne kamnine. Nasta-
nek terase postavljajo geolo-
gi po starosti v starejšo ali 
srednjo ledeno dobo (plei-

stocen, konec pred približno 
10.000 leti). V konglomerat 
so sprijeti starejši prodniki, 
ki sta jih nanosili ledeno-
dobni Tržiška Bistrica in 
Sava. Konglomeratna terasa 
iz pretežno karbonatanih 
kamnin in veziva je zakrase-
la, njeno površje je razčle-
njeno z vrtačami in debelo 
plastjo prsti. Na njej so se 

razvile vodoravne jame, bre-
zna, zatrepne in slepe doli-
ne ter kraški izviri na nje-
nem robu. Pod konglomera-
tno teraso leži neprepustna 
oligocenska morska laporna 
glina (sivica). Opazujemo jo 
lahko na kraških izvirih ter v 
dolini Želinjskega potoka na 
robu terase. Terasa je tudi 
zaradi naravnih značilnosti, 
ker je razčlenjena, zakrase-
la, brez vode, nestabilnih 
kamnin na njenem robu in 
ker so tla zakisana, nepri-

merna za kmetijsko pridela-
vo in poselitev.
Udin boršt je največji str-
njen kompleks nižinskega 
gozda na Gorenjskem in 
eden večjih v Sloveniji. Obli-
ka in površina gozda se v 
zadnjih 250 letih skoraj ni 
spremenila. Udin boršt nudi 
t. i. »ekosistemske storitve« 
lokalnemu prebivalstvu 

(zdravo bivalno okolje zara-
di čistega zraka, zaloge pod-
zemne vode, pomen gozda 
zaradi sprostitve in rekreaci-
je ter nabiralništva gozdnih 
plodov, strnjen gozd uravna-
va lokalno podnebje itd.).
Udin boršt je naravovarstve-
no pomemben zaradi kra-
ških pojavov v konglomera-
tu, med katerimi so tudi 
jame, kar je za slovenski kras 
redkost. Na območju Udin 
boršta je po dolžini druga 
najdaljša jama v konglome-
ratu v Sloveniji Velika Lebin-
ca (najdaljša do sedaj razi-
skana je Marijino brezno pri 
Škofji Loki). Na območju 
Udin boršta je 12 znanih 
jam, brezen ali spodmolov. 
Večina vhodov v jame je na 
njenem najvišjem, zaho-
dnem robu terase. 
Zavarovano območje je ži-
vljenjski prostor redkih in 
ogroženih rastlinskih in ži-
valskih vrst. Jame in kraški 
izviri so med najbolj ogrože-
nimi življenjskimi okolji. 
Med jamskimi živalmi so 
največkrat opaženi pajkovci, 
raki enakonožci (Izopoda), 
jamski hrošči, dvokrilci, ko-
bilice, navadni močeradi in 
netopirji. V kraških izvirih se 
pojavljajo vodne živali, kot so 
mladoletnice, enodnevnice, 
jamske postranice. Ti drobni 
organizmi so zelo občutljivi 
na onesnaženje iz okolice 
(odplake s kmetijstva in ko-
munalne odplake) in so zna-
nilci čiste vode.
Gozd rdečega bora zavzema 
kar polovico površine Udin 
boršta. Posebnost so jelševja 
in javorovja, ki se pojavljajo 
v majhnih površinah ob po-
tokih in v zamočvirjenih do-
linah ter na njihovih strmih 
pobočjih. Gozd je pomem-
ben dom trem vrstam zava-
rovanih netopirjev (navadni 
netopir, mali podkovnjak, 
pozni netopir). Območje, ki 

obsega Žiganjo vas in seve-
rozahodni del Udin boršta z 
Dacarjevim breznom, se 
uvršča zaradi netopirja ma-
lega podkovnjaka in jam-
skih živali med evropsko 
pomembna območja narave 
(območja Natura 2000). Po-
udariti je treba tudi priso-
tnost številnih vrst dvoživk 
in ogroženih vrst rib, kot sta 
kapelj in potočni piškur v 
Želinjskem potoku. Izposta-
viti je treba tudi endemično 
vrsto školjke Bithynello ro-
biciano. Rastlinstvo Udin 
boršta še ni bilo popisano, 
zato se pojavljajo le posame-
zni podatki o rastiščih nara-
vovarstveno pomembnih ra-
stlin: kranjske site, pikčasto-
plodnega šaša in okrogloli-
stne rosike. Med najbolj 
ogroženimi vrstami ptic se 
pojavljajo: gozdni jereb, 
črna štorklja, postovka in 
kragulj. Na zavarovanem 
območju živi najmanj devet 
vrst dvoživk. Med njimi pla-
ninski pupek, hribski urh, 
navadna krastača, rosnica, 
debeloglavke in zelene žabe 
spadajo med ranljive vrste.
Zahvaljujoč lokalnemu pre-
bivalstvu in dosedanji traj-
nostni rabi naravnih virov, 
je zavarovano območje ohra-
nilo naravne značilnosti z 
visoko stopnjo biotske ra-
znovrstnosti. Občine se na 

tem območju soočajo z vpra-
šanji in dilemami prostor-
skega načrtovanja, poselitve 
in umeščanja dejavnosti po 
meri človeka. Ugotavljajo, 
da je veljavni odlok preživet 
in odpirajo pobude o novem 
zavarovanju. 
Poistovetenje z naravnimi 
značilnostmi prostora so 
lahko »lokalne identitete«, 
pa naj bo to konglomeratni 
kras s kraškimi izviri in ja-
mami, ohranjen strnjen 
gozd ali ohranjene rastlinske 
vrste ter živalske vrste, kot je 
npr. netopir mali podkov-
njak. Prepoznavanje ohra-
njene narave kot »lokalne 
identitete« je lahko tudi pri-
spevek k dvigu samozavesti 
lokalnega prebivalstva. Velik 
delež Nature 2000 je pred-
nost, ki so jo marsikje v Slo-
veniji (npr. Pohorje) že ople-
menitili v turizmu, zakaj je 
ne bi tudi vi. Natura 2000 v 
naš sodobni način življenja 
uvaja trajnostni način gospo-
darjenja in nas varuje pred 
uničujočim potrošniškim ži-
vljenjem, ki ima prekome-
ren vpliv na naravo in člove-
kovo zdravo življenje.
Upamo, da bo novo zavaro-
vanje »presečna množica« 
usklajenih odločitev vseh in 
vzdržnega družbenega ra-
zvoja s poudarkom na iska-
nju »lokalnih identitet«.

Naravovarstveni 
pomen Udin boršta
Leta 1985 so skupnosti občin Kranj in Tržič sprejele Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin 
boršt za zgodovinski in kulturni spomenik z namenom, »da se ohranijo obstoječa zgodovinska 
izročila revolucionarnega delavskega gibanja in narodnoosvobodilnega boja ter ohrani obstoječa 
gozdna površina z naravnimi znamenitostmi ter zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki«.

Udin boršt je naravovarstveno pomemben zaradi kraških 
pojavov v konglomeratu, med katerimi so tudi jame in 
vrtače. / Foto: arhiv Zavoda RS za varstvo narave

Gozd je pomemben dom zavarovanim netopirjem. Na sliki mali podkovnjak.
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Živahno v Prešernovem mestu
Letošnjega februarja je bilo v starem Kranju res živahno, saj sta si pustovanje in kulturni praznik podala roki. Obiskovalci mesta so na sončno pustno 
soboto lahko uživali na Prešernem karnevalu, dva dni kasneje pa so se na prireditvi Prešernov smenj vrnili v mokro 19. stoletje. 

Prireditve Prešernov smenj v Kranju seveda ni brez Franceta Prešerna, ki ga odlično 
upodablja Bojan Bešter. Med obiskovalci se sprehaja s svojo (Primicovo) Julijo, simpatični 
dr. Fig pa se je letos srečal tudi z ministrico za kulturo Julijano Bizjak Mlakar. 

Ne le na ulicah starega Kranja, vsako leto je semenj živahen v kranjskih kulturnih 
ustanovah, tudi v Mestni knjižnici Kranj, kjer so se obiskovalci lahko udeležili različnih 
prireditev, veliko zanimanje pa je bilo tudi za ogled tiskarne Jožefa Blaznika.

Prešernov smenj, ki je letos v Kranju potekal že štirinajsto leto, je seveda v mesto privabil 
številne razstavljavce, ki so se predstavljali na več kot sto stojnicah. Postavljene so bile po 
vsem mestu, kljub dežju pa ni manjkalo niti obiskovalcev.

Vsako leto na pustno soboto v Kranj pridejo tudi kurenti. Letos so prišli iz Rogoznice pri 
Ptuju ter s plesom v soncu odganjali zimo. Očitno jim ni najbolje uspelo, saj ni bilo dolgo, 
ko je Kranj pobelil sneg, in šele februar je bil res zimski mesec.

Pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj so na karneval povabili skupine, ki so tekmovale za 
lepe nagrade. Zmagala je skupina Stripkoti, drugo mesto so osvojile Meduze, člani 
skupine Življenje – naravno ravnovesje pa so dobili nagrado za tretje mesto.

V pustnem sprevodu so bili Pehinarska gospoda, Mesopustare iz Kraljevice pa tudi člani 
Vrtačarjev iz Lesc s svojo skupino Kralja Matjaža in bergmandeljcev. Karneval si je od blizu 
ogledalo okoli pet tisoč obiskovalcev. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl


	KRN_0301_01low
	KRN_0301_02low
	KRN_0301_03low
	KRN_0301_04low
	KRN_0301_05low
	KRN_0301_06low
	KRN_0301_07low
	KRN_0301_08low
	KRN_0301_09low
	KRN_0301_10low
	KRN_0301_11low
	KRN_0301_12low
	KRN_0301_13low
	KRN_0301_14low
	KRN_0301_15low
	KRN_0301_16low



