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Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi tega tedna je 
bilo v Domu upokojencev 
Kranj okuženih 28 stanoval-
cev, dva sta hospitalizirana 
na Golniku. Med zaposleni-
mi je deset okuženih, vsi so 
izločeni iz delovnega proce-
sa. Okužbe so se pojavile 
tudi v Zavetišču za brez-
domce na Sejmišču, kjer so 
okužene že osamili. Ekipo 
pristojnih so okrepili s pro-
stovoljci.
Na poziv Mestne občine 
Kranj (MOK) o nudenju po-
moči tistim, ki jo potrebuje-
jo, se je namreč odzvalo že 
precej prostovoljcev. Vse za-
interesirane pozivajo, naj se 
javijo na telefonsko številko 
080 18 85. 
Znani sta že tudi dve lokaci-
ji za začasno namestitev po-
zitivnih na covid-19 v MOK. 
To sta telovadnici na OŠ 
Franceta Prešerna in OŠ Ja-
koba Aljaža. Pomembno je, 
da so prostori dovolj veliki 
ter da se nahajajo v bližini 
domov za starejše občane in 
zdravstvenih domov, pred-
vsem zaradi logistično-ope-
rativnih nalog. Namenjeni 
bodo bolnikom, ki imajo že 
simptome, predvsem starej-
šim osebam, ter drugim v 
primeru eksponentne rasti 
okuženih. Na tak način bo 
možno namestiti do sto 
oseb.

Mestna občina Kranj je ob 
zaprtju vrtcev poskrbela za 
varstvo otrok tistih staršev, 
ki so bodisi v službi bodisi 
delajo od doma in nimajo 
druge možnosti za varstvo. 
Trenutno je v varstvu manj 
kot 70 otrok. Odprta je eno-
ta Najdihojca, v kateri deluje 
dvanajst oddelkov.
Zaradi epidemije bolezni 
covid-19 so med drugimi 
morali vrata znova zapreti 
tudi gostinski obrati. Mes-
tna občina Kranj zato na 
spletni strani in ostalih ko-
munikacijskih kanalih 

objav lja seznam z gostinski-
mi obrati, ki dostavljajo hra-
no, in tako imenovanimi »to 
go« ponudniki, pri katerih 
naročnik sam prevzame na-
ročeno hrano.
V Zdravstvenem domu 
Kranj so vzpostavili psihoso-
cialno telefonsko pomoč. 
Svetovalke so za pogovor na 
voljo vsak delovni dan med 
8. in 12. uro ter med 16. in 
18. uro popoldne. Občani 
lahko pokličejo na telefon-
sko številko 030 450 664 ali 
030 450 665. Brezplačno 
terapevtsko pomoč v teh 

dneh ponuja tudi Psihotera-
pija Hiška.
V pričakovanju dneva spo-
mina na mrtve na Mestni 
občini Kranj občanke in ob-
čane pozivajo k obisku gro-
bov v dnevih pred prazni-
kom, da bi se izognili gneči 
in prenosu okužb. 
»Razmere, v kakršnih smo, 
niso lahke. Zato je ključno, 
da v takih časih sodelujemo 
in si pomagamo po svojih 
močeh. In držimo skupaj 
tako, da smo narazen,« po-
novno poziva župan MOK 
Matjaž Rakovec.

Navade se spreminjajo
Kljub različnim ukrepom za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom je poskrbljeno za najbolj 
ranljive skupine občanov, v pričakovanju dneva spomina na mrtve pa na Mestni občini Kranj 
priporočajo, da grobove obiščete že v dneh pred praznikom. 

Prejšnji teden je v Kranju potekala akcija o odgovornem ravnanju in o tem, kako lahko 
vsak izmed nas prispeva k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, ki jo je skupaj s študenti 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pripravil Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – »Veseli smo, da je 
kranjska občina pristopila k 
temu projektu, še posebno 
pa smo veseli, ker je bila iz-
brana naša šola. Že vrsto let 
se srečujemo z veliko pro-
storsko stisko in dve novi 
učilnici nam veliko pomeni-
ta. Učenje v naravi in skrb 
za okolje sta za nas res po-
membna in današnji dan je 
bil za nas in naše učence 
težko pričakovan,« je pove-
dala ravnateljica Osnovne 
šole Staneta Žagarja Fani 
Bevk in dodala, da so skrb za 
zeleno streho prevzeli sed-
mošolci, ki bodo za rastline 
skrbeli do odhoda iz osnov-
ne šole. Takrat bodo skrbniš-
tvo predali novi generaciji.
ProstoRož je lani septembra 
namreč iskal občino, v kate-
ri bi ozelenili streho javnega 
objekta. Na poziv se je od-
zvalo 15 občin, med njimi pa 
je imela kranjska najbolj 
prepričljivo prijavo.
Projekt zelene strehe sofi-
nancirata Eko sklad in 
Minis trstvo za okolje in pro-
stor s sredstvi sklada za po-
dnebne spremembe, Prosto-
Rož in Mestna občina Kranj 

pa sta se odločila, da preno-
vita 360 kvadratnih metrov 
strehe Osnovne šole Staneta 
Žagarja. Kot je pojasnila 
Alenka Korenjak iz ekipe 
ProstoRoža, je namreč stre-
ha dovolj trdna, da sta lahko 
na njej hkrati dva razreda 
učencev. V okviru projekta, 
vrednega sedemdeset tisoč 
evrov, se bo merilo in eno 
leto spremljalo pregrevanje, 
v studiu ProstoRož pa pou-
darjajo predvsem okoljske 
in psihološke prednosti ze-
lenih streh.
»Veliko nam pomeni, da 
imamo v Kranju zeleno stre-
ho. Projekt je pomemben 
tudi za naprej, saj je nova 
zelena streha tudi na Centru 
trajnostne mobilnosti na 
Planini, imamo pa še kar 
nekaj načrtov. V Kranju želi-
mo čim več zelenih streh, 
čim več zelenih zasaditev in 
površin pa tudi zelenega tu-
rizma. Težimo k zelenemu 
in trajnostnemu,« je podaril 
župan Matjaž Rakovec in 
spomnil, da Mestna občina 
Kranj preklaplja na zeleno 
na vseh področjih, od zelene 
strehe do drevoredov, v na-
črtu pa je tudi velik mestni 
park.

Prihodnost je  
v zelenem
Na Osnovni šoli Staneta Žagarja so se pred 
kratkim razveselili zelene strehe, v občini pa 
vedno večjo skrb namenjajo zelenim in zdravju 
prijaznim projektom.

Sedmošolci so že prevzeli skrb za zeleno streho. 
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Gasilci 
združujejo 
krajane
Več kot polovica prebivalcev 
Krajevne skupnosti Jošt je tudi 
članov Prostovoljnega 
gasilskega društva Jošt, 
katerega predsednik je Rok Bajt.
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Zadovoljni  
z uvodom
Kranjski odbojkarski 
prvoligaši ekipe Hiše na 
kolesih Triglav so v 
uvodu nove sezone 
odigrali pet tekem in so 
na prvenstveni lestvici 
na petem mestu. 
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OBČINSKE NOVICE

Priprave na gradnje
V kranjski občini trenutno 
potekajo priprave na številne 
gradnje, med drugim je pri-
pravljena idejna zasnova za 
novo avtobusno postajo.
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PREDSTAVLJAMO

Kabinet Janeza Puharja 
Eden izmed velikih mož Kra-
nja je bil tudi izumitelj Janez 
Puhar, ki se je rodil leta 1814 
v Reginčevi ulici v Kranju.
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KULTURA

Ob pokrajini še virus
V galeriji Mestne občine 
Kranj je na ogled razstava 
članic in članov Fotografske-
ga društva Janez Puhar Kranj 
– na znano in pa letos odkri-
to temo.
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ZANIMIVOSTI

Gibanje je zelo 
pomembno
V Centru Korak so se z vese-
ljem pridružili akciji Kolesa-
rimo.Skupaj, pred kratkim 
pa so prejeli tudi Neurotru-
stovo donacijo – sobno kolo.
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Mendi Kokot

Pred nastopom službe v Ira-
ku ste v enem od pogovorov 
dejali, da se službe veselite, 
še posebej srečanja s tam-
kajšnjimi kristjani. Skrb, v 
kakšne razmere boste prišli, 
pa ste pustili do prihoda v to 
državo. Kakšen je vtis vaše-
ga prvega meseca in pol na 
območju, ki ga z evropske 
oddaljenosti dojemamo kot 
nevarnega. Če k temu priš-
tejemo še letošnje okolišči-
ne virusne epidemije, je 
vaša služba videti izjemno 
zahtevna. 
V Iraku so me lepo sprejeli. 
V pogovorih s predsedni-
kom republike in z zunan-
jim ministrom sem zaznal 
veliko spoštovanje do pape-
ža Frančiška in do Katoliške 
cerkve. Oba sta izrazila tudi 
prepričanje, da imajo kris-
tjani v Iraku polno domo-
vinsko pravico ne le zaradi 
svoje dvatisočletne navzoč-
nosti, ampak tudi zaradi pri-
čevanja in sporočila, ki ga 
prinašajo v ta prostor in v to 
družbo. Prijetno sem bil 
presenečen nad njunimi 
izrazi spoštovanja in odpr-

tostjo. Tudi sprejem pri 
tukajšnjih kristjanih je bil 
prijazen, lahko rečem prisr-
čno topel. V pogovorih z nji-
mi vidim, da jih je preganja-
nje, ki so ga prestali, pravza-
prav utrdilo v zvestobi: to 
niso fičfiriči, to so ljudje, ki 
trdno stojijo za svojimi pre-
pričanji in ki jim je krščan-
ska vera velika vrednota. Kar 
se moje osebne varnosti 
tiče, nisem posebej zaskrb-

ljen. Za premike po mestu, 
ki jih sicer ni prav veliko, se 
vozim v blindiranem avto-
mobilu in v spremstvu poli-
cije, pa tudi na visoke beton-
ske bloke ob ograji našega 
vrta sem se že kar privadil. 

Izbira vere in cerkve za vsa-
kega posameznika in skup-
nost vedno pomeni tudi 
etnično in kulturno izbiro. 
Kot katoliški duhovnik in 
škof sedaj delujete v pretež-
no islamskem okolju. Zara-
di konfliktov v tem delu sve-
ta, ki jim radi damo za sku-
pni imenovalec islamsko 
vero, se zdi skoraj nemogo-
če, da tam deluje katoliška 
skupnost, da kristjani preži-
vijo in da imajo v svoji sredi-
ni sedaj vas, visokega diplo-
matskega predstavnika Vati-
kana.
Konfliktnih dejavnikov – 
domačih in tujih – v tem 
koncu sveta res ne manjka, 
a vendar so kristjani tu že od 
časa prvih apostolov dalje. 
Veliko preganjanj so že pre-
živeli skozi stoletja in tudi v 
zadnjih časih jim ni bilo pri-
zaneseno. Leta 2003 jih je 
bilo v Iraku milijon in pol, 

današnje ocene se gibljejo 
med 150 in 250 tisoč. Mnogi 
so se izselili zaradi pregan-
janja, drugi zaradi slabih 
ekonomskih in družbenih 
razmer. Mnogi pa vendarle 
vztrajajo in si zato zaslužijo 
priznanje in našo pomoč.

Irak ni vaša prva služba 
zunaj Evrope. Pred tem ste 
bili svetovalec Svetega sede-
ža v Bangladešu, Indiji in 

Nepalu. Torej na območjih, 
kjer so kristjani v manjšini. 
Kaj obsega poslanstvo pred-
stavnikov Vatikana v teh 
precej drugačnih etničnih in 
kulturnih okoljih? Česa vse-
ga iz Evrope ne moremo 
razumeti oziroma si zamis-
liti zadev, ki jih rešujete?
V takšnih okoljih je gotovo 
velikega pomena moralna 
pa tudi materialna podpora 
krajevni Cerkvi. Dejstvo, da 
v svojih težavah niso prepu-
ščeni samim sebi, ampak da 
zanje molijo ljudje po vsem 
svetu in jim po svojih močeh 
tudi materialno pomagajo, 
je tukajšnjim kristjanom v 
oporo in spodbudo. Velik 
del denarne pomoči je insti-
tucionaliziran in v tem siste-
mu ima tudi nunciatura svo-
jo vlogo. Spet druge pobude 
tečejo bolj neformalno: 
nekaterim dobrodelnim 
ustanovam in posamezni-
kom sem rad posredoval 
darove, ki so mi jih za revne 
pred odhodom v Irak stisnili 
v žep velikodušni Slovenci. 
Na kratko rečeno: vsakemu 
dobro dene, če ve, da se v 
njegovi stiski vendarle še 
kdo zanima zanj in mu je 
pripravljen pomagati. Ven-
dar je poslanstvo papeške 
diplomacije še mnogo širše: 
prinašati v to družbo in v 
njej spodbujati vse, kar kori-
sti medsebojnemu razume-
vanju in spoštovanju, uvelja-
vljanju človekovih pravic, 
vključno s pravico do verske 
svobode, in ne nazadnje 
sodelovanju tudi med mus-
limani samimi. Etnične, 
jezikovne, religiozne in dru-

ge razlike so resda potencia-
len vir konfliktov, a tudi v 
Iraku je veliko ljudi, ki jih 
znajo uspešno premoščati 
in vidijo v njih svojevrstno 
bogastvo ter priložnost za 
osebno in družbeno rast. Za 
povrhu je tu še politično pri-
zorišče, ki v svoji preplete-
nosti lokalnih in mednarod-
nih dejavnikov pripomore, 
da mi ne more biti dolgčas.
 
Če pogledamo vašo duhov-
niško pot, je videti, da ste 
zelo hitro imeli priložnost 
prevzeti zelo zahtevne služ-
be. Je k temu vodila že sama 
izbira študija diplomacije? 
Prav gotovo. Resnici na lju-
bo pa je treba povedati, da 
študij diplomacije izvorno 
ni bil moja ideja – sem bil 
namreč čisto zadovoljen s 
službo kaplana. Prej bi 
rekel, da me je ta izbira 
»doletela«, sem jo pa sprejel 
in počasi naredil za svojo.

Kljub življenju svetovljana 
in visoko v hierarhiji Vatika-
na po duši ostajate Slovenec 
in preprost človek s Kokrice 
pri Kranju. Ali kdaj pogreša-
te to naše okolje? Kako so 
videti Slovenija, Gorenjska 
in Kranj s pogledom od 
zunaj? 
Če pogrešam domače okol-
je? Ja, tako po malem vedno, 
ko nisem doma na dopustu, 
čeprav je res, da sem se z leti 
privadil »potepuškega« živ-
ljenja in bolj ali manj natr-
panih velemest. V primerja-
vi s temi zadnjimi so Slove-
nija, Gorenjska in Kranj 
samo še lepši …

Nadškof in apostolski 
nuncij v Iraku
Msgr. dr. Mitja Leskovar je svoje življenje zapisal izjemnemu poslanstvu, skrbi za ljudi in njihovo 
duhovnost. Po prvih letih kaplanske službe je sprejel izziv in po nadaljnjem študiju vstopil v 
diplomatsko službo Vatikana. Papež Frančišek ga je 1. maja 2020 imenoval za naslovnega nadškofa 
Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku. Imenovanje je sprejel s hvaležnostjo in v začetku 
septembra odpotoval v Irak.

Msgr. dr. Mitja Leskovar

Petdesetletni msgr. dr. Mitja Leskovar, doma s 
Kokrice pri Kranju, je po srednji šoli izbral 
študij bogoslovja in duhovniško službovanje leta 
1995 začel kot kaplan v župniji Domžale. Po 
dveh letih je študij nadaljeval v Rimu, leta 1999 
pridobil magisterij, dve leti kasneje pa še 
doktorat iz cerkvenega prava na papeški univerzi 
Gregoriani. Opravil je tudi izobraževanje za 
vatikansko diplomatsko službo. Pot ga je nato 
leta 2001 vodila v Bangladeš, 2003 pa se je za 
enajst let vrnil v Vatikan na Državno tajništvo 
Svetega sedeža. Leta 2015 je sledilo mesto 
svetovalca nunciature v Nemčiji in nato 2018 v 
Indiji in Nepalu. Prvega maja 2020 ga je papež 
Frančišek imenoval za naslovnega nadškofa 
Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku. 
Msgr. dr. Mitja Leskovar govori več jezikov, 
poleg slovenščine še italijansko, angleško, 
nemško, hrvaško, francosko in špansko. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot pojasnjujejo na 
kranjski občini, je pobuda 
nastala kot plod izmenjave 
izkušenj in zbira predlogov 
rešitev institucij, pristojnih 
za urejanje pravic tujcev, ki 
jih je kranjska občina pova-
bila k sodelovanju v spomla-
di ustanovljeni posvetovalni 
komisiji za reševanje prob-
lematike priseljevanja. 
Pristojnosti za izdajanje 
dovoljenj za bivanje in delo 
imajo namreč različne drža-
vne institucije, pri čemer 
občine nimajo nobenega 
vpliva, se pa morajo spopa-
dati s posledicami povečane-
ga priseljevanja. Problemi 
so tako v šolstvu, zdravstvu, 
sociali in še marsikje drug-
je, marsikdaj pa je težava 
tudi neznanje jezika. 
Vse to povzroča naraščanje 
nestrpnosti do tujcev, čedal-
je težje je zagotavljati kako-
vost bivanja vseh občank in 
občanov.
V Mestni občini Kranj 
(MOK) se zavedajo vse te 
problematike, zato so pozno 
spomladi ustanovili Posve-
tovalno komisijo za reševa-
nje problematike priseljeva-
nja MOK, pri čemer so k 
sodelovanju povabili pristoj-
ne državne agencije oziro-
ma njihove lokalne organi-
zacijske enote. V komisiji so 
tako predstavniki Zavoda 
RS za zaposlovanje (Območ-
na služba Kranj), Upravne 
enote Kranj, Centra za soci-
alno delo Gorenjska, Finan-
čne uprave RS (Finančni 
urad Kranj), Sektorja unifor-
mirane policije in kriminali-
stične policije PU Kranj.
Skupna ugotovitev vseh je, da 
je treba preprečiti izkorišča-
nje ohlapne in pomanjkljive 
zakonodaje na področju pri-
seljevanja tujcev iz držav 
zunaj območja Evropske uni-

je. Kakor kažejo podatki, je 
Upravna enota Kranj lani 
izdala skupno dobrih 3600 
enotnih dovoljenj za prebiva-
nje in delo tujcem iz tretjih 
držav. Letos do sredine sep-
tembra že več kot 1700. Pri 
tem ne gre samo za nove pre-
bivalce Kranja, kajti upravna 
enota izdaja dovoljenja tudi 
za bivanje v drugih občinah.
»Verjamem, da se pristojne 
institucije zavedajo proble-
matike in so naklonjene nje-
nemu reševanju, še posebej, 
ker po zadnjih poročanjih 
medijev opažam, da se isti 
problem – hitro naraščajoče 
število priseljencev in inten-
zivna rast tujcev s stalnim 
ali začasnim bivališčem – 
pojavlja povsod po Sloveniji. 
Zato je treba to reševati ozi-
roma spremeniti na sistem-
ski ravni,« pravi župan Mat-
jaž Rakovec.
Pobuda za spremembo 
zakonodaje, ki so jo poslali 
Vladi Republike Slovenije in 
Državnemu zboru RS, ses-
tavlja 24 točk oziroma pred-
logov za spremembo obsto-
ječe zakonodaje. Med drugi-
mi vsebuje predlog, po kate-
rem bi se število in vrsta 
poklicev, za katere ne more-
mo zadostiti povpraševanju 
znotraj RS, določala dina-
mično in na lokalnem pod-
ročju. Nujen je tudi sistem-
ski nadzor nad delodajalci, 
ki zaposlujejo tujo delovno 
silo, pa tudi način prijave 
bivališča in določitev mini-
malnih bivalnih standardov. 
Glede jezika pobuda predla-
ga, da bi morali vsi tujci ob 
prvem podaljšanju dovoljen-
ja za začasno bivanje oziro-
ma najpozneje po enem letu 
bivanja v naši državi opraviti 
izpit iz osnovnega znanja slo-
venskega jezika, ob pridobitvi 
dovoljenja za stalno bivanje 
pa izpit iz naprednega znanja 
slovenskega jezika.

Pobuda za spremembo 
zakonodaje
Mestna občina Kranj je vladi in državnemu zboru 
poslala pobudo za spremembo zakonodaje, ki bi 
omejila priseljevanje oseb iz tako imenovanih 
tretjih držav.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku tega tedna 
se je zaključil poziv promo-
torjem za projekt Severna 
vrata. Mestna občina Kranj 
je s pozivom za izvedbo pro-
jekta začela postopek javno-
-zasebnega partnerstva, s 
katerim želi privabiti inve-
stitorje za izgradnjo treh 
stolpičev ter javne garažne 
hiše. Lokacija je na območju 
Bleiweisove in Kidričeve ce-
ste. Kot so pojasnili na 
kranjski občini, je zanima-
nje s povpraševanjem po do-
datnih informacijah izkaza-
lo več podjetij, prvi komen-
tarji pa so zelo pozitivni.

Gradnja avtobusne 
postaje
Projekt gradnje nove avto-
busne postaja v Kranju je 
tesno povezan s projekti Slo-
venskih železnic oziroma s 
prenovo železniške postaje. 
Idejna zasnova za novo avto-
busno postajo je že narejena 
in v zvezi s tem potekajo po-
govori z ministrstvom za in-
frastrukturo in Slovenskimi 
železnicami o prestavitvi 
dveh industrijskih tirov v 
Naklo. S tem bi zagotovili 
potrebni prostor za umesti-
tev avtobusnega terminala. 
»Cilj je, da bi prestavljanje 
industrijskih tirov na obmo-
čje Industrijske cone Polica 
prišlo v proračun Republike 
Slovenije v prihodnjih dveh 
letih. Treba je sprejeti tudi 
delni občinski podrobni pro-
storski načrt za potrebe av-
tobusnega terminala. Ko 
bodo tiri postavljeni, se bo 
sprostil prostor za avtobusni 
terminal. Pričakujemo, da 
bi se investicija v avtobusni 
terminal na območju žele-
zniške postaje lahko začela v 
štirih do petih letih,« poja-
snjujejo na kranjski občini.

Nova parkirišča
V začetku avgusta so na 
kranjski občini oddali vlogo 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za parkirišče po 
sistemu parkiraj in se pelji 
(P+R) na Zlatem polju ob 
Koroški cesti. To bo prvo to-
vrstno parkirišče v Kranju. 
Na njem bo 56 novih parkir-
nih mest in servisni objekti.
Ob koncu oktobra so bila za-
ključena dela za vzpostavi-
tev devetih dodatnih parki-
rišč na izteku Koroške ceste, 
ki se jih je realiziralo na 
podlagi pobude KS Kranj 
Center. Gre za zelo po-
membno pridobitev doda-
tnih javnih parkiranih mest.

Avtocestni izvoz sever
Na podlagi dveh izvedenih 
študij so na Mestni občini 
Kranj usmerili zelo velike 
napore, da so prepričali pri-

stojne na MZI in DARS, da 
je priključek Kranj sever 
prometno dopusten. Kot po-
jasnjujejo, je v relativno 
kratkem času to edina reši-
tev za razbremenitev zelo 
nevarnega obstoječega pri-
ključka Kranj vzhod. »Na-
šim argumentom je prisluh-
nila aktualna vlada, minister 
Jernej Vrtovec ter predse-
dnik uprave DARS Valentin 
Hajdinjak, za kar se jima 
zahvaljujem,« pravi župan 
Matjaž Rakovec.

Nova igrišča
Če bo vse po načrtih, se bo 
že letos začela gradnja večje-
ga grbinastega poligona 
(pumptracka) na Planini 3, 
točneje na Trgu Rivoli poleg 
otroškega igrišča. Prihodnje 
leto naj bi nekoliko manjše-
ga zgradili še na Planini 1. 
Občina želi obnoviti opušče-
na športna igrišča na Golni-
ku, in sicer za rokomet, od-
bojko, košarko in balinišče. 
Na ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo je v 
teku postopek brezplačnega 
prenosa lastništva zemljišč 
na mestno občino, pozitivno 
mnenje je že dal tudi svet 

Klinike Golnik. 

Podjetniški inkubator 
Občina je v začetku avgusta 
postala lastnica prostorov 
nekdanje poslovne enote 
Pošte Slovenije na Poštni 
ulici 4 v starem Kranju z na-
menom preureditve prosto-
rov v podjetniški inkubator. 
Imajo tudi že gradbeno do-
voljenje, čakajo dokončno 
odobritev projekta ministr-
stva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Sofinanciral se 
bo iz evropskih sredstev. Tja 
se bo selila obstoječa Kovač-
nica, poleg nje pa se bo tam 
še nekaj drugih programov, 
ki bodo v staro mestno jedro 
privabili mlajšo podjetniško 
populacijo. To bo pripomo-
glo tudi k živahnejšemu 
vzdušju v starem Kranju in 
gospodarskemu zagonu sta-
rega mesta. Dela naj bi se 
predvidoma začela sredi pri-
hodnjega leta. 

Največji park v mestu
S pomočjo sredstev EU se 
bo začela gradnja kar osem 
tisoč kvadratnih metrov veli-
kega parka v neposredni bli-
žini Zdravstvenega doma 
Kranj in Bolnišnice za gine-
kologijo in porodništvo 
Kranj. Najprej bodo vzposta-
vili kolesarske in peš pove-
zave ter urbano opremo 
med Gosposvetsko ulico in 
Bleiweisovo cesto, s čimer 
bodo deloma opremili park. 
Do novembra bodo pripravi-
li prijavo za sofinanciranje v 
okviru mehanizma celo-
stnih teritorialnih naložb. V 

drugi polovici prihodnjega 
leta nameravajo tam urediti 
večji grbinasti poligon za 
mladostnike, večje otroško 
igrišče, osrednjo travnato 
površino in mirni del parka 
za starejše. Tja naj bi presta-
vili tudi spomenik dr. Jane-
za Bleiweisa.

Evropska sredstva
»Ko govorimo o realizaciji 
projektov, financiranih z 
evropskimi sredstvi, je Me-
stna občina Kranj letos reali-
zirala kar nekaj teh. Kupili 
smo stavbo Pošte Slovenije 
za namen podjetniškega in-
kubatorja, kar bo skoraj v 
celoti povrnjeno z evropski-
mi sredstvi. Med tovrstne 
projekte sodi še Center traj-
nostne mobilnosti, ki čaka 
na uporabno dovoljenje. Po-
tem je tu še nekaj kolesar-
skih povezav, prenova OŠ 
Simona Jenka – PŠ Center 
in drugi,« pravi župan Ma-

tjaž Rakovec.

Nov dom upokojencev 
Projektna dokumentacija za 
nov dom upokojencev na 
Zlatem polju je v fazi izdela-
ve idejne zasnove. Nasle-
dnja koraka bosta naročilo 
projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. Predvidena kapacite-
ta doma je 150 postelj. Na-
ložba za gradnjo novega 
doma je ocenjena na pribli-
žno 11 milijonov evrov. 
»Na Mestni občini Kranj se 
zavedamo, kako pomembna 
je skrb za starejše občane, 
zato veliko pozornosti 
usmerjamo v tovrstno pro-
blematiko. Pomemben ko-
rak smo storili že junija z 
nakupom prostorov za dnev-
no varstvo v nekdanjem tr-
govskem objektu Mercator 
na Planini. Ocenjena vre-
dnost projekta je blizu pol 
milijona evrov. Projekt je v 
fazi pridobivanja gradbene-
ga dovoljenja. Novi prostori 
naj bi bili za prve uporabni-
ke pripravljeni prihodnje 
leto,« pravi župan Matjaž 
Rakovec.

Nadhod nad cesto
V kratkem se obeta tudi gra-
dnja nadhoda čez državno 
cesto med Tušem in Qlan-
dio. »Vesel sem, ker smo 
pred kratkim dobili potrdi-
tev glede točne lokacije pod-
pornih stebrov od direkcije 
RS za infrastrukturo, pri če-
mer sem se sam osebno an-
gažiral. Projekt je v fazi pro-
jektiranja dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje in pro-
jekta za izvedbo. Načrtuje-
mo, da bomo vlogo za grad-
beno dovoljenje oddali do 
konca leta, projekt pa prija-
vili v začetku naslednjega 
leta za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev. Po naj-
boljšem možnem scenariju 
bo občina prispevala le 
DDV,« pojasnjuje župan 
Matjaž Rakovec.
Se je pa ta del med spomla-
dansko karanteno ob prvem 
valu novega koronavirusa 
pokazal kot ena od bolj pro-
metnih poti za dnevne spre-
hajalce.

Pločnik ob centru IBI
V primeru ugodnega vreme-
na bo še letos v sredini no-
vembra zgrajen tudi pločnik 
ob centru IBI, najkasneje v 
prvi polovici leta pa se bo v 
tej trasi uredil tudi zaris ko-
lesarske poti na cestišču. 
Župan Rakovec, ki se je za 
izgradnjo pločnika tudi 
osebno angažiral, je izjavil: 
»Zelo me veseli, da bodo šo-
larji in občani po večletnih 
prizadevanjih in predlogih 
KS Primskovo in sveta star-
šev končno dobili pločnik, ki 
bo izboljšal varnost do po-
družnične šole Primskovo.«

Novi prostori  
za glasbeno šolo 
Mestna občina je oddala vlo-
go za drugo fazo obnove 
nekdanje gradbene šole v 
starem Kranju. Do konca 
leta načrtuje oddajo končne 
vloge, sledilo bo javno naro-
čilo. Začetek gradnje je 
predviden v prvi polovici 
prihodnjega leta, ko se pri-
čakuje tudi odločitev o sofi-
nanciranju.

Telovadnica pri  
OŠ Staneta Žagarja
Oblina je že pridobila prav-
nomočno gradbeno dovolje-
nje za gradnjo nove telova-
dnice, šestih novih učilnic 
in večnamenskega prostora 
na OŠ Staneta Žagarja. Pro-
jektna dokumentacija je iz-
delana, potekajo še manjša 
usklajevanja glede popisa 
del. Trenutno je v fazi pri-
prava dokumentacije za od-
dajo vloge za sofinanciranje. 
Začetek del je predviden do 
sredine prihodnjega leta.

Pametna Mlaka
Mestni svet je na oktobrski 
seji potrdil strategijo razvoja 
pametnega mesta, v nadalje-
vanju bo izdelan tudi akcij-
ski načrt s konkretnimi pro-
jekti in nosilci. Šest lokalnih 
podjetij in podjetje Riko so 
že združili moči v pilotnem 
projektu Pametna Mlaka, ki 
sladi strateškim usmeri-
tvam. Končna rešitev projek-
ta bo omogočala zbiranje, 
prikazovanje in analizo po-
datkov iz pametnih števcev, 
pametnih senzorjev za oko-
lje in promet. Cilj je z upo-
rabnimi digitalnimi rešitva-
mi v soseski dvigniti kako-
vost bivanja občanov.

Priprave na gradnje
V mestni občini Kranj trenutno potekajo priprave na številne gradnje, saj je med drugim pripravljena 
idejna zasnova za novo avtobusno postajo, obeta se gradnja parkirišča na Zlatem polju, novega doma 
upokojencev, največjega parka v mestu pa tudi gradnja nadhoda čez državno cesto med Tušem in 
Qlandio, novih igrišč in še nekaterih novih pridobitev.

Danes bi skorajda težko pi-
sal o čem drugem kot o 
»kugi 21. stoletja«. Mediji so 
polni novic, povezanih z no-
vim koronavirusom. Tudi 
naši vsakodnevni pogovori 
se vedno vračajo k temu. 
Kako resna je koronaviru-
sna bolezen, sem se prepri-
čal ob pripovedih nekaterih 
svojih kolegov. Nekaj jih je 
okužbo preživelo brez simp-
tomov. Drugi soočenje z vi-
rusom opisujejo kot najhuj-
šo preizkušnjo v življenju, 
skupaj s posledicami, ki še 
vedno trajajo. Pripovedova-
nje enega od njih me je vrni-

lo deset let nazaj, ko sem v 
deževnem gozdu Kolumbije 
izkusil vse posledice denge. 
Verjemite, da česa takega ne 
želim nikomur. 
Kužne bolezni so poznane 
že od pradavnine. Vedno so 
povzročale veliko škode v go-
spodarstvu, prometu, trgovi-
ni, vplivale na vsakdanje ži-
vljenje ljudi ter nekajkrat 
povzročile spremembe in 
spremenile tok zgodovine. 
Dovolite mi, da nekaj podat-
kov povzamem po spletni 
strani naše krajevne skupno-
sti Bitnje. Ta navaja, da je 
Valvasor v svoji znameniti 
Kroniki opisal kar enajst epi-
demij kuge. V naši okolici je 
posebno hudo razsajala leta 
1599. Najbolj je prizadela 
Godešič, Bitnje, Žabnico, 
Moškrin in Staro Loko. Leta 
1624 je najbolj prizadela vasi 
Breg in Zgornje Bitnje. Ta-
krat so meščanom Kranja 
prepovedali hoditi čez savski 
most proti Stražišču. Za več 
kot pol leta so bili prepoveda-
ni tudi tedenski sejmi v Kra-
nju. Kar nekaj podobnosti je 
s trenutnim stanjem. 
Začelo se je na videz nedol-
žno – konec lanskega leta s 
kratkimi novicami o nezna-
nem virusu, ki je pustošil v 
kitajskem Wuhanu. Toda 
kmalu je postal resničnost 
tudi v naših krajih. Večina 

ljudi se je odgovorno lotila 
boja z virusom, kar nekaj 
njih pa ne. Ti še vedno huj-
skaško želijo prepričati ljudi 
o svetovni zaroti. Pri čemer 
je trenutna situacija za vse 
nas izjemno naporna in 
stresna. Skrbi nas za zdravje 
naših bližnjih in nas, večina 
dela od doma, ne smemo 
prestopati meja občin, nosi-
mo maske, na vsakem kora-
ku nas nekaj opomni na vi-
rus ... Zato se moramo vsi 
skupaj boriti, da koronavi-
rus na dolgi rok ne bo pov-
zročil negativnih družbenih 
sprememb.

Prepričan sem, da zmore-
mo. S skupnimi močmi in 
usklajeni, a fizično nara-
zen. Ohranimo trezno gla-
vo, upoštevajmo ukrepe, 
bodimo odgovorni do sebe 
in vseh okrog nas. Še pose-
bej do ranljivih skupin in 
tistih, ki v teh težkih razme-
rah še naprej opravljajo svo-
je delo in se izpostavljajo v 
dobro vseh nas. Med njimi 
so tudi zdravstveni delavci, 
policija, civilna zaščita, de-
lavci v domovih starejših, 
prostovoljci, trgovci, poštni 
delavci, redarji, delavci z 
brezdomci in odvisniki, lju-
dmi s posebnimi potreba-
mi, komunalni delavci in 
mnogi drugi, ki nesebično 
skrbijo za družbo. Omogo-
čimo si, da zopet zaživimo 
normalno življenje. 
Za konec pa: Virus verjetno 
ne bo kar izginil niti takrat, 
ko bo na voljo ustrezno cepi-
vo. Postal bo del našega ži-
vljenja, kot je gripa in ostale 
nadloge sodobnega sveta. Le 
da bomo več vedeli o njem in 
bomo nanj bolje pripravljeni. 
Bo pa spremenil naša življe-
nja. Upam le, da bomo pov-
zeli in uporabili le dobre la-
stnosti in posledice te krize. 
Držimo skupaj tako, da smo 
narazen!

Matjaž Rakovec 
Vaš župan

Vsi se moramo 
držati ukrepov!

Sam verjamem, da se bomo iz tega rešili. 
Vendar moramo zato vsi, do zadnjega, virus 
vzeti resno in se držati ukrepov. Družba je 
namreč močna toliko, kot je močan njen 
najšibkejši člen.
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Pobuda: Javna razsvetljava
Glede na to, da zdaj velja 
»policijska ura«, predlagam 
in prosim za ukinitev javne 
razsvetljave v nočnem času. 
To so izvedle že nekatere 
soseske in občine v Sloveniji 
in Evropi.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Hvala za predlog, vendar ga 
ni možno upoštevati. Javna 
razsvetljava je namenjena 
prometni, osebni in materi-
alni varnosti. Kljub epidemi-
ološki uri so na cestah in 
javnih površinah lahko ljud-
je, ki opravljajo nujno služ-
bo ali drugo nujno aktivnost 
(dežurni farmacevti, policis-
ti, medobčinski redarji, tudi 
lastniki psov …).

Pobuda: Kranvaj
Vozilo Kranvaj že v času, ko 
ni bilo epidemije, ni imelo 
dosti dela in se je večinoma 
prazno vozilo po mestu. 
Sedaj, ko je razglašena epi-
demija, pa sploh ni opaziti 
potnikov in je samo sebi 
namen. Glede na dejstvo, 
da ima MOK s tem stroške, 
bi veljalo premisliti vsaj o 
začasni, če ne že o trajni 
ukinitvi.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Kranvaj je namenjen potni-
kom, ki z motornim vozi-
lom ne morejo dostopati v 
staro mestno jedro (starejši, 
manj pokretni, učenci glas-
bene šole, dostava iz trgovi-
ne …) in obiskovalcem. 
Kljub epidemiji se število 
prepeljanih potnikov v teh 
dneh še ne zmanjšuje, tako 
da Kranvaj dnevno še vedno 
prepelje od petdeset do šest-
deset potnikov. Gre večino-

ma za starejše ljudi, ki tako 
lažje pridejo do trgovin ali 
gredo po opravkih, zato za 
zdaj o ukinitvi voženj ne 
razmišljamo.

Pobuda: Postavitev semafor-
ja na šolski poti
Stanujem na Savski cesti in 
kot vsako leto imajo šolarji 
velik problem priti do Osno-
vne šole Staneta Žagarja. 
Prehod za pešce ob stopniš-
ču je nevaren, saj tam avto-
mobili kljub omejitvi hitro-
sti preprosto drvijo. Zjutraj 
otroci čakajo včasih tudi pet 
minut, da kdo ustavi in pri-
dejo čez cesto. Ob deževju v 
večernih urah je prehod sla-
bo osvetljen in te mimo 
vozeči avto lahko spregleda. 
Glede na to, da so na tej 
relaciji tudi tovornjaki, bi 
najbrž kak nadhod ne prišel 
v poštev, zato bi bilo mogoče 
smotrno razmisliti o posta-
vitvi semaforja na prehodu, 
takega na pritisk gumba, da 
bi otroci lahko prej prišli 
čez. Bi še prosila, če se lahko 
stopnice, ki vodijo od Savske 
ceste do šole, jeseni pogoste-
je čistijo, saj je listja ogrom-
no in ljudem spodrsava in 
padajo.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Glede stopnic smo sporočili 
Komunali Kranj, naj opravi 
čiščenje. Semafor na tem 
odseku sicer kratkoročno ni 
predviden, vendar pa ob 
rekonstrukciji Savske ceste 
načrtujemo tudi ureditev 
semaforiziranega križišča, 
ki bi bilo bolj v prid pešcem 
in šolarjem. Dotlej bodo 
medobčinski redarji na tem 
odseku pogosteje merili hit-
rost vozil. 

Kotiček KrPovej

Vilma Stanovnik

Jošt – "V naši krajevni sku-
pnosti nas je okoli dvesto 
petdeset prebivalcev, okoli 
sto trideset pa nas je gasil-
cev. Člani našega društva so 
od najmlajših pa vse do vete-
ranov, res aktivnih gasilcev 
pa nas je okoli štirideset. 
Načeloma imajo sicer druš-
tva naše kategorije petnajst 
operativnih gasilcev, pri nas 
pa jih je še nekaj več. Precej 
jih je aktivnih tudi na dru-
gih področjih. Tako smo 
lani obnovili gasilsko garažo 
in smo skupaj naredili več 
kot dva tisoč prostovoljnih 
ur. Naše društvo je tako 
rekoč edino, ki je v kraju res 
aktivno, in zato imamo veli-
ko pomoč krajanov pri raz-
ličnih akcijah. Prav tako veli-
ko sodelujemo z ostalimi 
prostovoljnimi gasilskimi 
društvi v občini, smo pa 
pobrateni tudi z nekaterimi 
izven občine," pravi predse-
dnik Rok Bajt, ki je hkrati 
tudi član sveta Krajevne sku-
pnosti Jošt.  
"Smo pač majhna krajevna 
skupnost in vsak skuša 
pomagati po svojih močeh. 
Tako nam je pri obnovi 
garaže pomagala tudi kraje-
vna skupnost, mnogi člani 
so pomagali cele dneve. Tre-
nutno imamo od vozil dva 
kombija in prikolico, v nas-
lednjem letu pa je naš načrt 
kupiti gasilsko vozilo GV1 in 
GM, saj imamo vozila res 
zelo zastarela. Pri tem bo 

pomagala tudi Mestna obči-
na Kranj, ki ima v svojem 
načrtu, da vsako leto dobi 
vozilo eno od prostovoljnih 
gasilskih društev, " pojas-

njuje Rok Bajt in dodaja, da 
v kraju in okolici sicer nima-
jo veliko intervencij, kadar-
koli pa so, takrat so navadno 
zelo zahtevne. Tako se še 
dobro spominjajo žledolo-
ma, poplave pa tudi nekate-
rih požarov.
Sodelujejo tudi na gasilskih 
tekmovanjih, zadnja leta 
tudi z ekipo gasilk. "Vsako 
leto naredimo koledar, naša 
dekleta pa so za nakup uni-
form pred dvema letoma 
naredila svoj koledar in adri-
fon. Nato so bile gostje 
oddajo Dan najlepših sanj 
in tam dobile opremo. Tako 
nam je zbran denar ostal in 
z njim smo laže obnavljali 
garažo," je tudi povedal 
predsednik Rok Bajt in poja-
snil, da so se dekleta lani 
prijavila tudi na tako imeno-

vano zimsko ligo, tekmova-
nje v spajanju sesalnega 
voda. Zato so kupili tudi 
opremo za treninge. 
"Že od malega sem gasilec, 
v društvu sem že od sedme-
ga leta. Društvo je nekaj 
časa stagniralo, in ko sem 
pred tremi leti prevzel fun-
kcijo predsednika, smo se 
dogovorili, da bomo postali 
bolj aktivni. Seveda ne bi šlo 
brez pomoči upravnega 
odbora, v katerem so tako 
veterani kot mladi. Čeprav 
imamo različen pogled na 
stvari, se zelo dobro dopol-
njujemo in učimo drug od 
drugega. Vsako leto skupaj 
organiziramo tudi vaški pik-
nik za krajane. Letos smo 
naredili tudi pohod. Za vese-
lice pa nimamo dosti prosto-
ra," je še povedal Rok Bajt.

Gasilci združujejo krajane
Več kot polovica prebivalcev Krajevne skupnosti Jošt je tudi članov Prostovoljnega gasilskega društva 
Jošt, katerega predsednik je zadnja tri leta Rok Bajt.

Predsednik PGD Jošt Rok 
Bajt / Foto: Vilma Stanovnik

S skupnimi močni so lani obnovili garažo in jo slovesno predali v uporabo. / Foto: arhiv PGD Jošt

Kranj – Na WEBSI dnevu v ljubljanski Festivalni dvorani se je 
s podelitvijo 31 nagrad zaključil celoletni projekt WEBSI Sple-
tni prvaki. Letošnje digitalne presežke je med 142 prijavljeni-
mi projekti izbrala strokovna in poslovna žirija. Med nagra-
jenci je tudi od letos prenovljena spletna stran Mestne obči-
ne Kranj, ki je zmagala v kategoriji javnih in nevladnih orga-
nizacij. Prepričala je s svojo novo arhitekturo in dizajnom. 
Izdelana spletna stran, ki jo je zasnovalo kranjsko podjetje 
Dspot, uporabnikom omogoča hiter dostop do informacij, ki 
so pregledno postavljene in preprosto dostopne.

Priznanje za spletno stran Mestne občine Kranj

Kranj – Od začetka tega meseca na Komenskega in Parti-
zanski ulici v Kranju velja režim kratkotrajnega parkiranja. 
To pomeni, da je ob delavnikih možno parkiranje največ do 
ene ure, vendar pa je treba čas prihoda na parkirišče ustrez-
no označiti. To ne velja za imetnike parkirnih abonmajev, 
saj so upravičeni do neomejenega parkiranja na tem obmo-
čju. Območje kratkotrajnega parkiranja, tako imenovana 
modra cona, je ob delavnikih med 7. in 16. uro, medtem ko 
je ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej neome-
jeno. Ker gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parki-
ranjem, mora voznik obvezno označiti čas prihoda na vid-
nem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa 
prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj. V tem 
primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je 
treba vozilo odpeljati. Le pri pravilni označitvi bodo medob-
činski redarji lahko ugotovili, ali je vozilo parkirano v skladu 
s pravili. V nasprotnem primeru lahko skladno z določili 
Zakona o pravilih cestnega prometa vozniku izrečejo globo 
v višini 40 evrov. Na tem območju je sicer na voljo parkirni 
abonma. Pridobiti ga je mogoče pri Komunali Kranj. Vloga 
za mesečni abonma se odda na elektronski naslov abon-
ma@komunala-kranj.si. Občinska taksa za parkiranje v coni 
2 znaša 40 evrov mesečno oziroma 400 evrov letno. 

Nov parkirni režim
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URADNE URE ZBORNICE
Spoštovane stranke obveščamo, da bo 
OOZ Kranj do nadaljnjega zaprt za 
stranke. Svetovanja in informacije so 
možne po e-pošti: info@oozkranj.com 
ali telefonu 031 60 50 37 ali 031 72 72 
34. Vsa javna pooblastila izvajamo 
normalno (obrtna dovoljenja, licence, 
vodja del ...).

POSLOVNA CONA V HRASTJU
OOZ Kranj se že skoraj 20 let bori za 
urejeno poslovno-obrtno cono, saj se 
podjetniki iz naše okolice vse bolj raz-
vijajo in širijo. Nekatere dejavnosti 
tudi niso primerne v majhnem vaškem 
okolju, zato jih je nujno treba preseliti 
v cono. Z močnimi prizadevanji nam je 
končno uspelo in mestni svetniki so 
sprejeli odlok o OPPN. Cona bo v Hras-
tju poleg Agromehanike. Dolgoletna 
želja in potreba podjetnikov se uresni-
čuje.

SODELOVANJE Z ZDA
Dne 8. oktobra 2020 smo povabili g. 
Jurčka Žmauca, nekdanjega generalne-
ga konzula Slovenije, sedanjega predse-
dnika slovensko-ameriškega poslov-
nega združenja SABA, da nam je pred-
stavil osnovne značilnosti ameriškega 
trga, lastnosti ameriških poslovnežev in 
načine sklepanja poslov z Američani. V 

spomladanskem času namreč načrtuje-
mo obisk slovenskih poslovnežev v ZDA.

POSLOVNA KONFERENCA
Veseli smo, da smo lahko uspešno iz-
vedli Poslovno konferenco skupaj z 
Uradom za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. To je bil res velik dogodek za 
nas in za naše mesto. Gostili smo Slo-
vence s celega sveta in omogočili po-
vezovanje med podjetji. S ponosom 
smo predstavili podjetja Slatnar, d.o.o., 
AHA Hyperbarics in Hoovercraft, d.o.o. 
Naši rojaki so bili navdušeni in sodelo-
vanje je neizbežno.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; NSI - MO KRANJ; PLAČANA OBJAVA

Na eni izmed sej 
mes tnega sveta  
sem na svoje svetni-
ško vprašanje, ki se 
je nanašalo na grad-
njo kanalizacije, vo-
dovoda in širokopa-
sovnega omrežja na 
Velikem hribu v Kra-
nju, prejel precej ne-
spodbuden odgo-
vor. Približno tak, kot 

so ga prebivalci tega pozabljenega naselja 
prejeli že nekajkrat. Težko je razumeti, da se je 
gradnja komunalne infrastrukture ustavila tik 
pred naseljem kakih 45 hiš,  vsi ti komunalni 
vodi pa so že leta speljani do lučaj oddaljene 
kranjske vojašnice. Zdi se, da je poleg denarja 
zmanjkalo tudi volje za dokončanje projekta. 
Vedno pripravni izgovori odgovornih so ne-
prepričljivi in se za določene projekte vlečejo 
predolgo, predvsem to velja za obrobne kraje 
občine.
Poznane so mi težave in kakovost bivanja ob-
čanov s severnega dela občine, zato jih nekaj 
navajam v temu prispevku. Poleg že omenje-
nih meščanov Velikega hriba imajo podobne  
težave krajani Rupe, ki prav tako potrpežljivo 
čakajo priklapljanje njihovih hiš na fekalno 
kanalizacijo. Za slednje je v letošnjem letu na-
menjeno nekaj denarja, zato upam, da se bo 
denar v te namene tudi porabil. Čakajoči na 
osnovno komunalno ureditev so še na Gore-
nji Savi in v Besnici, projekt Gorki II, ki se tre-
nutno uspešno izvaja na Mlaki, pa teh krajev 
ne zajema. Kdaj bodo doživeli svoj »trenutek 

slave«, še ni jasno, kakšna spodbudna beseda 
iz »občinskih ust« pa bi krajanom vlila upanje 
na boljše čase.
Krajani skrajnega severnega dela občine – 
Golnika, Gorič, Trstenika in ostalih vasi – že 
vrsto let opozarjajo na slabo trgovsko ponud-
bo. Edina trgovina z najosnovnejšimi potreb-
ščinami je na Golniku, naslednja malo bolje 
založena pa šele na Kokrici ali v Tržiču. Občina 
bi lahko ponudila prostor zainteresiranemu 
trgovcu, ki bi izboljšal ponudbo v tem delu 
občine, tudi z manjšim bencinskim servisom 
in polnilnico za električne avtomobile in mor-
da tudi kakšnim bankomatom.  
Povečano skrb bi morali nameniti mlajšim 
posameznikom in družinam. V Kranju se je za 
obnovo stadiona namenilo že ogromno de-
narja, zato je čas, da se v prihodnje ustreže še 
vaščanom, ki osnovnih zunanjih igrišč nimajo 
ali pa so v zelo klavrnem stanju.  
Na koncu naj opozorim še na vrtec Ježek na 
Trsteniku. Kmalu mu bo poteklo uporabno 
dovoljenje  za varstvo tolikšnega števila otrok 
v sedanjih zelo skromnih in utesnjenih pogo-
jih nad gasilnim domom. Skrajni čas je, da se 
odkupijo zemljišča (če je treba), da se pripravi 
dokumentacija in vse, kar sodi zraven. 
Čeprav sva v kranjskem mestnem svetu le 
dva svetnika iz NSI, upava, da se bo najin glas 
za  ljudi na podeželju vseeno slišal!

Albin Traven
Mestni svetnik NSI

Objava je plačljiv oglas, vsebina je mnenje  
avtorja, in ne uredništva.

KAJ PA PODEŽELJE?

Traven Albin

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski gasilci si 
že lahko pomagajo z novo 
pomembno pridobitvijo. V 
njihovi garaži je namreč 
nova avtolestev z nosilno-
stjo košare 400 kilogramov. 
Za sofinanciranje je poskr-
bela Mestna občina Kranj v 
sodelovanju še s šestimi ob-
činami in Ministrstvo za 
obrambo preko požarnega 
sklada.
Stara avtolestev pri Gasil-
sko reševalni službi Kranj 
(GARS) je bila namreč do-
trajana in ni več služila svo-
jemu namenu. Kranjskim 
gasilcem je pri nabavi nove 
avtolestve finančno prisko-
čilo na pomoč sedem občin, 
poleg Mestne občine Kranj, 
ustanoviteljice GARS, še 
občine Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič. Pomemben 
delež je Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje prispevalo tudi Mini-

strstva za obrambo preko 
požarnega sklada.
»Nova avtolestev Rosenbau-
er L42A-XS 3.0 bo pripomo-
gla k temu, da bodo naše 
občanke in občani še naprej 
in še bolj varni. Ta seže do 
delovne višine 42 metrov z 
nosilnostjo košare 400 kilo-
gramov. Do košare je speljan 

B tlačni vod, kar nam omo-
goča hitrejše in lažje gašenje 
požara na višini. Opremlje-
na je z vodnim topom, ban-
ko zraka, posebnimi nosili 
za prenos težjih oseb, skoč-
no blazino in vrsto druge 
opreme, ki omogoča čim ve-
čjo funkcionalnost,« je o naj-
novejši pridobitvi, ki je vre-

dna kar 900 tisoč evrov, po-
vedal direktor GARS Kranj 
Tomaž Vilfan. Zaposleni so 
novo opremo preizkusili na 
strokovnem usposabljanju. 
»Smo pripravljeni!« pravijo 
pri GARS Kranj, zadovoljni, 
da bodo svoje delo še naprej 
lahko opravljali varno in od-
govorno. 

Laže gasijo na višinah
Pred kratkim so pri Gasilsko reševalni službi Kranj dobili novo avtolestev, ki jim omogoča hitrejše in 
lažje gašenje požarov na višini.

Gasilsko reševalna služba Kranj je od tega meseca bogatejša za novo avtolestev.

Simon Šubic

Kranj – V avli Mestne občine 
Kranj je potekala mednaro-
dna poslovna konferenca 
Slovenska podjetnost kroži 
prek meja, ki jo je na pobu-
do vladnega urada za Slo-
vence v zamejstvu organizi-
rala Obrtno-podjetniška 
zbornica (OZ) Kranj. Osre-
dnji cilj konference je bil so-
delovanje slovenskih podje-
tnikov doma in v tujini, 
mreženje, izmenjava izku-
šenj in dobrih praks pri 
vstopanju na tuje trge. 
»Prizadevanje za spodbuja-
nje čezmejnega sodelovanja 
med slovenskimi gospodar-
skimi ustanovami, podjetni-
ki in posamezniki ni nič no-
vega, si pa zagotovo želimo, 
da bi se to še bolj okrepilo, 
prineslo še več odličnih so-
delovanj in uspešnih 
zgodb,« je zbranim poveda-
la ministrica za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Hele-
na Jaklitsch. 

Ideja čezmejnega sodelova-
nja Slovencev tudi na gospo-
darskem področju obstaja 
že vrsto let, a premalo je 
projektov, ki bi ga spodbuja-
li, pa je ocenila direktorica 
OZ Kranj Daniela Žagar. 
»Ko slovensko podjetje pri-
haja na tuji trg, potrebuje 
pomoč, nekoga, ki mu odpi-
ra vrata,« je dejala. 
V okviru poslovne konferen-
ce so predstavili tudi projekt 
Kranj, pametno mesto. 
Kranjski župan Matjaž Ra-
kovec je ob tej priložnosti 
povedal, da v Kranju ogro-
mno vlagajo v razvoj pame-
tne skupnosti. "Na občini 
smo ustanovili tudi poseben 
oddelek, ki se ukvarja s pa-
metno skupnostjo, ki je tudi 
ena od usmeritev Evropske 
unije. Kot vemo, bodoča ko-
hezijska politika usmerja 
kar precej denarja v razvoj 
pametne skupnosti. Mislim, 
da smo v Kranju med vodil-
nimi na tem področju," je 
dejal. 

Čezmejno sodelovanje 
slovenskih podjetnikov
Ideja čezmejnega sodelovanja Slovencev tudi na 
gospodarskem področju obstaja že vrsto let, a 
premalo je projektov, ki bi ga spodbujali.
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Vedno več je upora-
be zaščitnih mask, silikon-
skih rokavic, razkužilnih 
robčkov, tkanin in podobnih 
odpadkov,« pravijo v Komu-
nali Kranj in opozarjajo, da 
je za preprečevanje širjenja 
okužb treba posebno skrbno 
treba ravnati z odpadki oku-
ženih oseb ali tistih, ki kaže-
jo znake okužbe s koronavi-
rusom. Prav tako je potreb-
no pravilno ravnanje z odpa-
dno zaščitno opremo. 
Odpadke, kot so osebni pre-
dmeti, material za enkratno 
uporabo (robčki, rokavice in 
maske), odpadki od čiščenja 
prostorov, krpe in sanitetni 
odpadki, zbiramo in odlaga-
mo v plastično vrečko. Ko je 
ta polna, jo je treba tesno 
zavezati ali zalepiti ter 
potem namestiti v dodatno 
vrečo in to tudi zavezati ali 
zalepiti. 
Prav tako vsa odpadna obve-
zna zaščitna oprema, ki jih 
pri svojem delu uporabljajo 
zaposleni v različnih podjet-
jih in panogah (šoferji, uči-
telji, vzgojitelji, prodajalci) 
ali pa občani (pri nakupova-
nju v trgovinah, obisku jav-
nih ustanov), sodi v posebno 
vrečko, ki jo hranimo ločeno 
in šele po treh dneh odloži-
mo v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke. S pra-
vilnim ravnanjem lahko 
dodatno pripomoremo zaš-
čiti in zdravju smetarskih 
ekip.

Školjka ni smetnjak
V primeru nepravilnega 
odlaganja odpadkov v strani-
ščne školjke se maščobe, 
vlakna in drugi odpadki v 
odpadni vodi sprimejo in 
ovijajo okoli opreme v gmo-
to. Ti predmeti ne razpadejo 
v vodi in povzročajo škodo 
in motnje v delovanju čistil-
nih naprav. Bodimo pozor-
ni, kako ravnamo z odpadni-
mi vodami, in upoštevajmo, 
da straniščna školjka in 
odtok ne smeta biti zabojni-
ka za odpadke. 

Nakupujmo racionalno
Nujno je dosledno ločevanje 
odpadkov ter zmanjševanje 
prostornine odpadne emba-
laže. V primeru, da se v gos-
podinjstvih nabere večja 
količina odpadkov, jih ne 
odlagamo ob zabojnike, ob 
ekološke otoke, pred zbirne 
centre ali celo v naravo. 
Kupimo le najnujnejše ozi-
roma živila z daljšim rokom 
trajanja. Zelenjavo in sadje 
kupujmo v manjših količi-
nah, saj ta gnije, kar se odra-
ža v polnih zabojnikih.
V primeru negotovosti, kam 
z odpadki, lahko pokličete 
ali pišete na Komunalo 
Kranj, kjer vam bodo sveto-
vali, kako ravnati z odpadki. 
Več informacij je na splet-

nih straneh Ministrstva za 
okolje in prostor in na splet-
nih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, 
kjer so objavljena Priporoči-
la za čiščenje in ravnanje z 
odpadki v domači oskrbi pri 
ljudeh s covidom-19 (ali 
sumom na covid-19).

Pasji iztrebki
Lastnike psov srečamo na 
sprehodu po naseljih ali v 
naravi in večina jih vestno 
pospravlja pasje iztrebke v 
namenske vrečke, ki tako 
postanejo odpadek. Običaj-
no pristanejo v namenskih 
koših, ki so namenjeni 
samo pasjim iztrebkom, 
sodijo pa tudi v koše ali 
zabojnike za mešane komu-
nalne odpadke. Odgovorni 
lastniki psov tako skrbijo za 
urejeno in čisto okolje, 
poleg tega pa tudi za zdrav-
je, saj so lahko pasji iztrebki 
tudi vir okužbe z različnimi 
boleznimi. 

Odvoz odpadkov
Vključitev v sistem ravnanja 
z odpadki pomeni zbiranje 
in oddajanje odpadkov po 
tako imenovanem sistemu 
od vrat do vrat (redni odvoz 
mešanih komunalnih in 
bioloških odpadkov ter 
odpadne embalaže), oddaja-
nje odpadkov na ekoloških 
otokih, zbirnih centrih in v 
času akcije zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinj-
stev ter oddajanje kosovnih 
odpadkov. V primeru, da 
niste prepričani, kateri 
odpadek sodi v določen 
zabojnik, lahko poišče infor-
macijo v Abecedniku odpad-
kov, ki je objavljen na splet-
ni strani www.komuna-
la-kranj.si, lahko pa tudi 
pokličete ali pišete na 
Komunalo Kranj.

Ekološki otoki
Ekološki otoki so namenjeni 
ločevanju odpadkov in ena 
izmed dodatnih možnosti 

za oddajo odpadkov. V mest-
ni občini Kranj je postavlje-
nih 179 ekoloških otokov. 
Na ekoloških otokih se zbi-
rajo papir in kartonska 
embalaža, steklena embala-
ža in mešana odpadna 
embalaža (kovinska, plastič-
na, sestavljena). Glede na to, 
da se mešana odpadna 
embalaža zbira ločeno, 
ponekod že umikajo rume-
ne zvonove. Ekološki otoki 
so namenjeni zbiranju loče-
nih odpadkov v zabojnikih, 
in ne ob njih. V skladu z 
veljavnim Odlokom o ravna-
nju s komunalnimi odpadki 
v mestni občini Kranj za 
povzročitelje – fizične ose-
be, ki ne odložijo odpadkov 
pravilno oziroma na pravem 
mestu, predvidena kazen do 
petsto evrov, medtem, ko je 
za pravne osebe ta kazen še 
višja. 

Zbirni centri
Zbirni centri so posebej ure-
jeni in opremljeni prostori, 
kjer sprejemajo različne 
vrste odpadkov. Namenjeni 
so dodatnemu ločevanju in 
večjim količinam odpadkov. 
Če prenavljate stanovanje, 
urejate vrt ali ste zamenjali 
kuhinjske aparate in podob-
no, lahko vse odpadne stvari 
pripeljete v zbirni center. 
Ob obisku zbirnega centra 
prinesite s seboj osebni 
dokument in svojo položni-
co za obračun komunalnih 
storitev, s katero boste potr-
dili, da ste vključeni v sistem 
rednega odvoza odpadkov 
na območju posamezne 
občine. 

Kosovni odvoz
Uporabniki komunalnih 
storitev zbiranja komunal-
nih odpadkov lahko pri 
Komunali Kranj naročajo 
odvoz kosovnih odpadkov iz 
gospodinjstev, in sicer v 
tekočem letu vsakemu gos-
podinjstvu pripada brezpla-
čen odvoz do dveh kubičnih 

metrov kosovnih odpadkov. 
Odvoz kosovnih odpadkov 
naročite, ko to potrebujete. 
Odvoz kosovnih odpadkov 
ni namenjen odvozu grad-
benega materiala, odpad-
kov, ki vsebujejo azbest 
(salonitnih plošč in cevi), 
avtomobilskih delov, nevar-
nih odpadkov (akumulator-
jev, kemikalij, barv, odpad-
nih olj …), pnevmatik, oken-
skih okvirjev s steklom, 
zelenega odreza (trava, lis-
tje, grmičevje), poginulih 
živali, klavničnih in kuhinj-
skih odpadkov ter odpadkov 
iz proizvodne dejavnosti.

Kam z odpadnim jedilnim 
oljem
Doma odpadno jedilno olje 
vlijemo v plastenke ali v ste-
klenice oziroma v katerokoli 
drugo primerno embalažo. 
To začasno hranimo v kleti, 
garaži, in ko se nabere več 
odpadnega jedilnega olja, ga 
odpeljemo v zbirni center za 
ločeno zbiranje odpadkov, 
kjer ga lahko brezplačno 
oddamo. Odpadno jedilno 
olje je prepovedano odlagati 
v zabojnike za mešane 
odpadke in zabojnike za 

ločeno zbiranje odpadkov, 
olje je prepovedano zlivati v 
odtok ali kanalizacijo.

Stara elektronska oprema 
in nevarni odpadki 
Ob nakupu nove elektron-
ske opreme je trgovec ali 
proizvajalec dolžan sprejeti 
staro. Če je oprema še upo-
rabna, jo lahko prodate ali 
podarite tistemu, ki jo potre-
buje. Sicer pa so na nekate-
rih ekoloških otokih postav-
ljeni ulični zbiralniki za zbi-
ranje e-odpadkov in odpad-
nih baterij. 
Nevarni odpadki ne sodijo v 
zabojnike za gospodinjske 
odpadke ali v naravo. Med 
nevarne odpadke prišteva-
mo: odpadna zdravila, koz-
metiko, čistila, barve, lake, 
lepila, škropiva, razne kemi-
kalije, spreje, odpadno jedil-
no in motorno olje, hladilno 
tekočino, akumulatorje, 
baterije, drobno elektroniko, 
kot so mobilni telefoni, kal-
kulatorji, pametne ure ipd. 
Komunala Kranj običajno 
enkrat letno organizira akci-
jo zbiranja nevarnih odpad-
kov za vse uporabnike, 
vključene v sistem ravnanja 
z odpadki. 

Zeleni odrez v zbirni 
center 
Obrezane veje, živa meja in 
večje količine listja sodijo 
med tako imenovani zeleni 
odrez, ki se kompostira loče-
no od drugih kuhinjskih 
odpadkov. Te odpadke lahko 
uporabniki pripeljejo v zbir-
ni center. Tudi tu velja ome-
jitev količine: en kubični 
meter brezplačno, nadaljnja 
količina se obračuna sklad-
no s cenikom.

Pohodne poti
Med pogostimi odpadki, ki 
jih je moč opaziti ob planin-
skih in pohodniških poteh, 
so papirnati robčki, ostanki 
hrane, embalaža, čeprav 
nam odgovorno ravnanje z 
odpadki, spoštovanje do 
okolja in bonton v gorah 

narekujejo, da odpadke, ki 
jih ustvarimo v naravi, kjer 
ni košev ali zabojnikov zan-
je, odnesemo s seboj in jih 
sortirane odložimo v zaboj-
nike za ločeno zbiranje 
odpadkov. 

Čas za spreminjanje 
navad
»Najboljši odpadek je tisti, 
ki ga ni!« se je glasil lansko-
letni poziv ob novembrskem 
evropskem tednu zmanjše-
vanja odpadkov. Skrajni čas 
je namreč, da od koncepta 
ločevanja odpadkov, ki se je 
sicer že dobro usidral v naši 
zavesti in je seveda še kako 
nujen, preidemo k temu 
preprostemu dejstvu: odpa-
dek je problem. Kaj torej 
lahko vsak posameznik 
naredi za to, da odpadki ne 
bi nastajali? Začnimo pri 
preprostih stvareh, kot so 
vsakodnevne nakupovalne 
in potrošniške navade. Po 
nakupih se odpravimo s svo-
jo vrečko in izbiramo vrste 
blaga, ki so »obremenjene« 
z manj embalaže, tekoče 
milo si kupimo v večjih koli-
činah in ga doma prelijemo 
v posodo za doziranje, upo-
rabljamo pralne robce ali 
kuhinjske krpe … Takšen je 
lahko prispevek posamezni-
ka, na takšen način bomo 
zgradili tudi drugačno dru-
žbo spremenjenih navad in 
vrednot!« pravi direktor 
Komunale Kranj Matjaž 
Berčon.

Prijazni do okolja
"V Mestni občini Kranj je za 
odlaganje katerekoli vrste 
odpadkov res dobro poskrb-
ljeno: z zabojniki in koši za 
ločeno odlaganje odpadkov 
na skoraj vsakem koraku, 
ekološkimi otoki, zbirnimi 
centri ter zbiranjem nevar-
nih in kosovnih odpadkov 
na terenu. Zato res ni razlo-
ga, da bi z njimi obremenje-
vali naravo. Bi pa posebej 
pozval k okolju prijaznemu 
ravnanju na planinskih 
poteh: tam košev za odpad-
ke ni, zato jih odnesimo s 
seboj v dolino in odložimo v 
primerne zabojnike. Opozo-
ril bi tudi na pasje iztrebke, 
ki jih lastniki psov ne ods-
tranijo s poti ter tako marsi-
kateremu pohodniku zagre-
nijo oddih v hribih. Bodimo 
prijazni do okolja in do ljudi 
okoli sebe. Sicer pa upam, 
da bo v Kranju čedalje več 
ljudi, ki se bodo trudili, da 
ustvarijo čim manj odpad-
kov. Nakupovanje hrane pri 
lokalnih pridelovalcih in na 
tržnicah, v trgovinah brez 
embalaže, z obnovljenimi 
izdelki ali tistimi iz druge 
roke, obiski popravljalnic, 
da podaljšamo življenjsko 
dobo predmetom … Manj 
odpadkov vsak dan za še 
bolj čist Kranj!« pravi kranj-
ski župan Matjaž Rakovec.

Previdno zlasti z zaščitno opremo
Ob upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil za boj proti novemu koronavirusu, kamor sodi tudi uporaba različnih zaščitnih pripomočkov in 
opreme, se je zelo povečala tudi količina odpadne zaščitne opreme. Za manj odpadkov poskrbimo z racionalnim nakupovanjem.

S pravilnim ravnanjem lahko dodatno pripomoremo k zaščiti in zdravju smetarskih ekip, ki 
dnevno odvažajo odpadke. 

Odgovorno ravnanje z odpadki in spoštovanje do okolja ter 
bonton v gorah nam narekujejo, da odpadke, še zlasti če ni 
košev ali so ti polni, odnesemo s seboj in jih odložimo v 
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
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Nekoč so po otoku, ki ga je 
ustvarila človeška roka (kot 
se bodo obiskovalci lahko 
poučili s pomočjo interaktiv
nih tabel ob poti), že vodile 
makadamske sprehajalne 
poti. Po njih so se prebivalci 
lahko sprehajali ali vozili s 
konji in kočijami. V novem
bru se bo v Majdičevem 
logu odprl prvi del nove 
poti, namesto kočij pa se 
bodo obiskovalci po njej lah
ko podali s kolesi. V prvi fazi 
projekta Majdičev log se za 
javnost odpira prenovljeni 
most čez savski kanal ob 
Majdičevem mlinu, promet 
za pešce in kolesarje pa bo 
omogočen po vrhu ozelenje
nega nasipa kanala do trgo
vskega središča. V nasled
njih fazah je predvidena iz

vedba krožne poti okoli celo
tnega otoka, kar vključuje 
povezavo do nekdanjega ba
zena in ob celotnem zele
nem levem bregu reke Save. 

Interaktivna učna pot 
Ob poti, ki predstavlja novo 
in obenem najbližjo poveza
vo starega mestnega jedra z 
otokom, bodo postavljene 
table, na katerih bo na zani
miv in interaktiven način 
predstavljena zgodovina oto
ka, zanimivosti o naravi, 
razmerah in ljudeh, ki so 
skozi leta sooblikovali otok 
in njegovo okolico. Obisko
valci bodo tako spoznali šte
vilne zanimivosti o življenju 
ob reki Savi in njenih poteh, 
pa tudi zgodovino družine 
Majdič, ki je imela otok na

zadnje v lasti in je bila moč
no povezana z industrijskim 
razvojem Kranja. Mesto je 
namreč potem postalo eno 
pomembnejših regionalnih 
središč. Prav v bližini otoka, 
v Majdičevem mlinu, se je v 
Kranju leta 1893 zgodil priž
ig prve luči v Kranju. Velik 
mlinski kamen, ki je bil ne
koč del grajskega mlina, pa 
bo po novem opominjal na 
našo preteklost. Postavljen 
bo na nabrežini ob poti.   

Zelena površina sredi 
mesta 
Savski otok je bil v času la
stništva Majdičev lično ure
jen park, znan po svoji kra
jinski zasnovi po celi stari 
Jugoslaviji. Na otoku so bili 
skalnjak, teniško igrišče, za

sebni in javni bazen, pavi
ljon, sprehajalna pot, hlev, 
pet zaklonišč, mlin ter hi
droelektrarna. Z vzpostavi
tvijo nove poti v Majdičevem 
logu Kranj ne pridobiva le 
najkrajše povezave središča 
mesta z nakupovalnim cen
trom, ampak ponovno po
stopno pridobiva zeleno po

vršino v središču mesta, ki 
bo omogočala tudi pogled 
na staro mestno jedro z 
nove perspektive. 
Mestna občina Kranj, Go
renjske elektrarne, ki so del 
skupine Elektro Gorenjska, 
ter Zavod za turizem in kul
turo Kranj so skupaj s pred
stavniki potomcev družine 

Majdič pristopili k pobudi 
za ureditev površin in degra
diranih objektov na Sa
vskem otoku z vizijo, da bi 
bil otok lažje dostopen po 
principu trajnostne mobil
nosti, da bi ponujal obisko
valcem rekreacijske površi
ne, dolgoročno pa bi bil tudi 
energetsko samooskrben. 

Retro: na sprehod v Majdičev log
Že novembra letos se bomo Kranjčani in obiskovalci lahko – tako kot pred sto in več leti, ko je bil otok v lastništvu tedaj mednarodno poznane družine 
Majdič, v Kranju prisotne od leta 1874 – sprehodili po na novo urejeni poti v Majdičevem logu (danes sicer bolj poznanem pod imenom Savski otok), 
lahko pa se bomo po njem zapeljali tudi s kolesom.

V novembru se bo v Majdičevem logu odprl prvi del nove poti.

Obiskovalci bodo lahko spoznali številne zanimivosti o življenju ob reki Savi in njenih poteh.

Manca Strugar

V Kranju je 24. oktobra po
tekal posvet o spodbujanju 
turističnih ponudnikov za 
razvoj trajnostnih modelov, 
na katerem je priznana kli
matologinja dr. Lučka Kajfež 
Bogataj s strani župana Ma
tjaža Rakovca prejela naziv 
ambasadorke zelenega in 
trajnostnega okolja v Kra
nju. Dr. Lučka Kajfež Boga
taj je z nami delila nekaj 
misli o svoji vlogi ambasa
dorke ter o zelenem turiz
mu.
»Svojo vlogo ambasadorke 
zelenega in trajnostnega 
okolja v Kranju vidim v tem, 
da opozarjam na spremem
be pristopa, vizij in strategij, 
ki so že nujne,« pravi dr. 
Kajfeževa in v ospredje po
stavi turizem kot enega iz
med pomembnih področij, 
saj po njenem mnenju pred
stavlja eno najpomembnej
ših tržišč prihodnosti, kljub 
razmeram, ki jim povzročijo 
epidemije, vojne, terorizem. 
Turizem prihodnosti ne bo 
tak, kot ga poznamo sedaj, 

vedno bolj se bo usmerjal k 
zelenim in trajnostnim pra
ksam. To pa pomeni, svetu
je dr. Kajfeževa, da bomo 
morali v ospredje postavljati 
kakovostno turistično po
nudbo, ki bo energetsko 
učinkovita, ne pa kvantitete 
v smislu neprestane rasti tu
rizma. Ponudba bo morala 
nagovarjati turiste v vseh le
tnih časih, vsak dan. Prav 
tako bo potreben premislek 
o spremembi strukture go
stov. Glede na situacijo in v 
želji po trajnostno naravna
nem turizmu se bodo desti
nacije preusmerjale v nago

varjanje gostov iz bližnje 
okolice ter domačih gostov. 
Pomembna pa je tudi dosto
pnost – Kranj naj bo z ustre
zno mrežo poti dostopen z 
vseh smeri tudi s kolesom, 
pravi dr. Kajfeževa.
Kot ambasadorka bi dr. 
Kajfeževa rada opozarjala 
tako na primere dobrih 
praks kot tudi na vse, kar bi 
bilo lahko bolje zastavljeno, 
organizirano in izpeljano. 
Kot primer navaja Strategijo 
razvoja turizma v Mestni 
občini Kranj 2020, ki je bila 
zasnovana leta 2014. »Kar 
nekaj prizadevanj v destina
ciji je bilo trajnostno ali ze
leno naravnanih, saj so 
učinkovito in domiselno iz
koristila, kar imamo, ne da 
bi dramatično posegala v na
ravo – prireditve v kranjskih 
rovih na primer.« Kajfeževa 
pa hkrati opozarja, da se ne
katere slabosti Kranja do da
nes niso izboljšale, zato 
nam polaga na srce: »Neizo
gibno je začeti gledati v pri
hodnost in se ne zanašati na 
pristope, ki so delovali v pre
teklosti.«

Zelene zgodbe:  
Kranj in turizem

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

Manca Strugar

Kranj že nekaj let zapored 
sodeluje v projektu Moja de
žela – lepa in gostoljubna. 
Za laskavi naslov najlepšega 
in najgostoljubnejšega ve
čjega mesta se je letos pote
govalo sedem slovenskih 
mest. Kranj je zasedel tretje 
mesto. 
Tekmovanje Moja dežela – 
lepa in gostoljubna že 29 let 
zapored prireja Turistična 
zveza Slovenije. Osrednji 

namen tekmovanja je spod
bujanje urejenosti in gosto
ljubnosti slovenskih mest in 
drugih turističnih ponudni
kov. V skoraj treh desetletjih 
je akcija prerasla v vseslo
vensko, sodeluje namreč že 
več kot dve tretjini sloven
skih občin. Letos je bilo no
miniranih 119 krajev, ki so 
tekmovali v desetih katego
rijah. V kategoriji velikih 
mest so se med prve tri uvr
stili Velenje, Celje in Kranj.
Zaradi drugega vala epide

mije je Turistična zveza Slo
venije namesto zaključne 
prireditve pripravila poseb
no oddajo, v kateri so pred
stavili vse nagrajence. Kranj 
je predstavljen kot mesto z 
alpskim mikom in mestnim 
šikom, poudarili so lepo in 
urejeno mestno središče, 
bogato ponudbo različnih 
zelenih in mestnih doživetij 
ter kulturno in umetniško 
dogajanje. 
Župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec je v oddaji 
Kranj predstavil kot zelo 
inovativno mesto, mesto 
športa in kulture v naravi. 
»Nadaljnje izboljšave v me
stnem središču in okolici so 
povezane z urbano opremo, 
prizadevamo si za digitaliza
cijo in vzpostavljamo pame
tne skupnosti, podpisali 
smo zavezo k trajnostnemu 
razvoju,« še pove o projek
tih, ki bodo v prihodnje vpli
vali na to, da bo Kranj še 
lepši in še gostoljubnejši.
Oddajo si lahko ogledate na 
spletni strani Turistične zve
ze Slovenije. Za drugo leto 
pa vas toplo vabimo, da nam 
s svojo skrbnostjo do okolja 
in gostoljubnostjo pomagate 
osvojiti prvo mesto. 

Tretje mesto Kranja

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je v oddaji 
Kranj predstavil kot zelo inovativno mesto, mesto športa in 
kulture v naravi.
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Mestna knjižnica Kranj 
V domišljijskem svetu knjig ni nikoli dolgčas, kar trenutno pride še 
kako prav! Vrata knjižnice so zaprte, vendar pa izposoja knjig poteka 
po nekoliko spremenjenem režimu. Med knjižnimi policami se žal 
trenutno ne morete sprehajati, lahko pa knjige naročite in vam jih 
dostavijo po pošti. Dogodki z vedno zanimivimi gosti in vsebinami pa 
so se iz dvorane preselili na splet. 

ZA ODRASLE
  sreda, 4. 11., ob 18.00, splet: predavanje Na zdravje: Naj virusi ne 

načnejo duševnega zdravja (Maruša Pfajfar, Tina Rehberger)
  sreda, 11. 11., ob 18.00, splet: pogovor Transverzala (Jakob J. Kenda, 

Marija Štremfelj)
  sreda, 18. 11., ob 18.00, splet: pogovor Doba velikih migracij na 

Slovenskem (Mirjam Milharčič Hladnik, Darja Groznik)
  sreda, 25. 11., ob 18.00, splet: pogovor Znanost na cesti
  četrtek, 26. 11., ob 19.00, splet: Kviz znanja (Anže in Aljaž Božič, 

Klub študentov Kranj)

ZA OTROKE
  vsako sredo ob 17.00, splet: Pravljična urica (Bojan Pretnar)
  od 1. 11. 2020 do 30. 9. 2021: Kviz Znanje med nebom in Zemljo 

– Neskončen vesoljski kviz (vse enote Mestne knjižnice Kranj in 
modripes.si) 

Prešernovo gledališče Kranj 
Zastor je padel, luči so se ugasnile in gledališka vrata zaprla. Začasno! 
Kar pa ne pomeni, da boste ljubitelji gledališča ostali brez predstav. V 
Prešernovem gledališču so se potrudili in omogočili ogled 22 različ-
nih predstav iz udobja domačega kavča. Obiščite njihov YouTube 
kanal in si gledališče pričarajte doma, v dnevni sobi. 

Gorenjski muzej
V izogib širjenju covida-19 tudi hiše Gorenjskega muzeja zapirajo svo-
ja vrata. Vendar pa jih lahko spremljajte na njihovi Facebook in splet-
ni strani, kjer imajo na voljo kar nekaj zanimivih vsebin.

Trainstation Subart
Za tiste, ki pogrešate koncerte Trainstation Subart skupaj s Klubom 
študentov Kranj pripravlja cikel novembrskih koncertov, ki jih bo moč 
uživati preko spleta. Več o programu najdete na spletnih straneh 
organizatorjev.
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Urša Erjavc

Med 18. in 27. oktobrom v 
Kranju in okolici potekajo 
dnevi v spomin nanj, letoš-
nje leto zaradi koronavirusa 
virtualni. 
Spominsko slovesnost, ki jo 
na dan rojstva Simona Jen-
ka, 27. oktobra, pripravlja 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj v Prešernovem gaju, si 
lahko letos ogledate na You-
tubu pod naslovom »Poklon 
pesniku Simonu Jenku«. V 
kulturnem programu z reci-
tacijami in glasbenimi nas-
topi sodelujejo učenci OŠ 
Simona Jenka ter dijaki 
Gimnazije Franceta Prešer-
na in Gimnazije Kranj. Po 
vzoru Vajevcev, sedmih gim-
nazijcev, ki so v letih 1854 in 

1855 pisali dijaški časopis, 
glavni pobudnik za nastanek 
pa je bil Simon Jenko, učen-
ci in dijaki omenjenih kranj-
skih šol ustvarjajo novodob-
ne Kranjske vaje. Mladi lite-
rati so izdali že štiri zbirke, 
ki jih najdete na spletni stra-
ni VisitKranj. 
V tem obdobju se podeli tudi 
Jenkova nagrada, ena naju-
glednejših slovenskih lite-
rarnih nagrad, ki jo Društvo 
slovenskih pisateljev podel-
juje za najboljšo pesniško 
zbirko zadnjih dveh let že od 
leta 1986. Letošnja podelitev 
je prestavljena na december, 
nagrajenec pa je Brane 
Mozetič za pesniško zbirko 
Sanje v drugem jeziku. Leto-
šnji nominiranci so bili tudi 
Maja Vidmar z zbirko Poja-

vi, Uroš Zupan z zbirko 
Sanjska knjiga, Lucija Stupi-
ca z zbirko Točke izginjanja 
in Jana Putrle Srdić z zbirko 
Oko očesu vrana. 
V sklopu dogodkov Jenkovih 
dni navadno poteka tudi 
pohod po poti Jeprškega uči-
telja, poimenovani po nove-
li, ki velja za prvo slovensko 
umetniško prozno delo. Naj 
bo to nasvet za izlet, na kate-
rega se lahko odpravite 
sami. Interaktivna pešpot ob 
kanjonu desnega brega Save 
se začne na Drulovki in zak-
ljuči na Bregu ob Savi. S 
peščenega parkirišča nas-
proti picerije zavijte na Tri-
glavsko ulico, od tam naprej 
pa vas usmerjajo informati-
vne table. Začetek poti je na 
pomolu Špik, kjer je delova-

la Marja Boršnik, literarna 
zgodovinarka in velika obču-
dovalka Simona Jenka. Na 
poti nas spremljajo knjigo-
bežnice – knjižnice v vitri-
nah, ki na izposojo ponujajo 
književna dela –, prostori za 
počitek in prelepi razgledi 
na kanjon Zarice pa kar 
vabijo k počitku in prebira-
nju. Ob poti so predstavlje-
ne še naravne in kulturne 
značilnosti, ki si jih lahko 
ogledate v pol ure zmerne 
hoje. V vrtači nedaleč od 
pomola Špik so odkrili naj-
dbo posod, orodja in kosti, 
ki pričajo o obstoju naselja 
iz časa mlajše kamene dobe. 
Za namig si originalne arhe-
ološke najdbe lahko ogleda-
te v Gorenjskem muzeju v 
Kranju.  

V spomin Simonu Jenku
Kranj ni le mesto pesnika Franceta Prešerna, ampak je tudi domače mesto pesnika Simona Jenka,  
ki ga slovenska literarna zgodovina uvršča med najvplivnejše slovenske pesnike. 

Srečko Štagar

Letos je posebno leto! Plani 
so bili veliki, sanje in upan-
je, da izpeljemo Vinsko pot, 
obogateno z večeri vrhun-
skih vin in tednom kulinari-
ke v kranjskih restavracijah 
in gostilnah, pa se žal zaradi 
omejitev ne bodo uresničili.  
Kako se je vse sploh začelo? 
Preprosto pokušanje vin 
desetih vinarjev je zaradi 
velikega zanimanja preras-
lo v eno najbolj zanimivih 
vinskih dogodkov v Sloveni-
ji. V Rovih pod starim Kra-
njem so se predstavljali 
vinarji z vseh vinorodnih 
območij Slovenije in tudi 
tujine, pokušanje vin pa je 
bilo začinjeno še s kulina-
rično ponudbo. Rovi so 
tako v času Vinske poti pos-
tali ena največjih vinskih 
kleti z najbolj raznoliko 
ponudbo. Od leta 2008 je 
prireditev obiskalo več kot 

30.000 obiskovalcev, na 
presenečenje vseh nas več 
kot tretjina iz vinorodnih 
območij Štajerske, Dolenj-
ske in Primorske. Priredi-
tev pa je privabila tudi goste 
iz ZDA, Avstralije, Franci-
je, Italije, Avstrije, Hrvaške 
in Nemčije. Lansko leto je 
župan Kranja Matjaž Rako-
vec gostil veleposlanike v 
Sloveniji. Zaradi navdušen-

ja, ki so ga pokazali, si v pri-
hodnosti obetamo še več 
gostov iz tujine.
Vsako vino ima svojo zgod-
bo, različno sončno lego, 
zemljo, iz katere raste, in 
svojevrsten način pridelave. 
Tako so vinarji obiskoval-
cem z velikim ponosom pri-
povedovali zgodbe svojih 
vin in spletle so se trdne 
vezi. Kulinarična ponudba 

Vinske poti je temeljila na 
predstavitvi ekoloških pri-
delkov, obiskovalci pa so 
lahko uživali ob degustaciji 
sirov, krušnih izdelkov, 
mesnin, oljčnega olja, mar-
melad in številnih namazov. 
Vedno je prostor za razvoj 
in novosti. V prihodnje 
bomo razvijali dogodek 
vrhunskih vin, na katerem 
bomo izbrali županovo vino 
in dali poudarek na izobra-
ževanje o vinih. 
Letos apeliramo na vse vas. 
Prek FB in IG profila z nami 
delite svoje utrinke ob 
kozarcu Vinske poti. Ozna-
čite nas v svojih zgodbah, 
delite spomine na pretekle 
dogodke in ustvarjajte nove. 
Deset najbolj všečkanih 
fotografij bomo nagradili s 
kozarcem Vinske poti. Časi 
veselega druženja so še pred 
nami, do takrat pa uživajmo 
v lepih spominih in dobrem 
vinu.

Vinska pot v rovih
V času martinovega smo z Vinsko potjo v Rovih pod starim Kranjem vsako leto privabili več kot pet 
tisoč obiskovalcev od blizu in daleč in s tem postavili Kranj na zemljevid najuspešnejših gostiteljev 
dogodkov, povezanih z vinom.
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Luka, kakšen šport je skejtanje? 
Nekateri ga imajo tudi za sintezo 
športa in umetnosti. Kako to, da 
si ga začel trenirati, kdo te je 
navdušil zanj?
Skejtanje kot šport težko opišem, 
morda je to res nekaj med 
umetnos tjo in športom. Namreč za 
to aktivnost potrebuješ veliko kon

dicije, vendar tudi veliko mero kre
ativnosti in domišljije. Obstajata 
dve smeri skejtanja, ena bolj razvi
ja "umetniško" plat, tu gre pred
vsem za snemanje filmov ipd., dru
ga je tekmovalne narave. Meni 
osebno je bližja prva, rad sodelu
jem pri snemanju skejtarskih fil
mov. Sam sem začel s skejta

njem na dokaj preprost način, videl 
sem fante, ki so vsak dan pred nek
danjim Globusom v Kranju skejta
li. Celotna "scena" me je do te mere 
navdušila, da sem začel tudi sam 
skejtati.

Si se zaradi športnih obveznosti 
odločil, da si se šolal na Gimnazi-
ji Franceta Prešerna v športnem 
oddelku? Kašni so tvoji spomini 
na gimnazijska leta?
Šport mi je bil vedno blizu. Predno 
sem skejtal, sem deskal na snegu. 
Za športni oddelek na GFP sem se 
odločil zaradi deskanja. Takrat sem 
bil v slovenski reprezentanci, tako 
da je bila izbira športnega oddelka 
dokaj naravna. Spomini na gimna
zijska leta so izjemno lepi, s sošolci 
smo se odlično razumeli, učitelji so 
bili super. Sedaj, ko pomislim za 
nazaj, vidim, da so nas in naše cilje 
učitelji na GFP resnično podpirali. 
Vendar takrat še nisem razmišljal o 
akademski karieri. 

Po uspešno opravljeni maturi si 
sprva študiral geotehnologijo in 
pozneje na Fakulteti za matema-
tiko in fiziko (FMF). Kakšna je 
bila tvoja študijska pot od geo-
tehnologije do študija na FMF?
Po maturi sem začel študirati geo
tehnologijo, namreč že v srednji šoli 
mi je bila všeč matematika, vendar 
je nisem dovolj dobro poznal oziro
ma mi niti približno ni bilo jasno, kaj 
je matematika v svojem bistvu, do 
kod sega njena globina, zato sem 

raje izbral geotehnologijo. V prvem 
letniku sem odkril Centralno tehni
ško knjižnico  Univerze v Ljubljani, 
predvsem sem se "zataknil" v sekci
ji z matematičnimi knjigami. Preda
vanja prof. Bračiča so mi dokončno 
odprla vrata v svet matematike, če 
se lahko tako izrazim. Postalo mi je 
jasno, da me matematika veliko bolj 
zanima kot katera koli tema iz po
dročja geotehnologije, tako da sem 
se dokaj hitro potem odločil, da 
bom nadaljeval študij na FMF in 
opravil vse potrebne diferencialne 
izpite.

Sedaj se na Institutu Jožef Stefan 
ukvarjaš z umetno inteligenco in 
načrtuješ, da boš delal doktorat, 
obenem pa si še vedno aktiven 
skejter. Mnogi se sprašujejo, 
kako gre to skupaj.

Teorijo iz matematike poskušam 
aplicirati na probleme, ki se pojav
ljajo v umetni inteligenci, kot tudi 
uporabo umetne inteligence na 
različnih področjih izven znanosti, 
npr. na probleme v proizvodnji, 
ekologiji, zdravstvu ... Zdi se mi, da 
v življenju potrebujemo neko vrsto 
ravnovesja, tudi narava deluje tako, 
v fiziki o tem govorijo ohranitveni 
zakoni. Upal bi si trditi, da tudi mi 
kot del narave težimo proti neke
mu ravnovesju ne glede na to, da 
nas obdaja dokaj kaotičen svet. 
Zame to ravnovesje predstavljata 
skejtanje in matematika, ki deluje
ta kot nekakšna protiutež. Vseeno 
lahko povlečem nekaj vzporednic 
med njima, najpomembnejši sta 
vztrajnost in kreativnost, tako da se 
obe aktivnosti nekako tudi dopol
njujeta.

Matematični in fizikalni zakoni delujejo tudi v skejtanju 
Luka Bizjak je matematik in geofizik, ki se na Institutu Jozefa Stefana ukvarja z umetno inteligenco. Že vrsto let aktivno trenira šport, ki ga  
akademskemu matematiku marsikdo ne bi pripisoval – skejtanje.

OGLASNO SPOROČILO
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Urša Erjavc

Janez Puhar je opravljal du-
hovniški poklic, zanimala sta 
ga umetnost in naravoslovje, 
govoril je več jezikov, se 

ukvarjal z risanjem, pesnje-
njem in igranjem različnih 
glasbil, ki jih je sam izdelo-
val. Mojstra prenekaterih 
umetnosti je najbolj prite-
gnila takrat znana dageroti-

pija, fotografija na bakrene 
plošče, ki je bila zanj predra-
ga, zato je iskal in raziskoval 
naprej. Baker je zamenjal s 
steklom, priredil kemikalije 
ter tako odkril fotografijo na 
steklo – svetlopis, povsem 
novo tehniko zapisovanja po-
dob s svetlobo, ki jo danes 
imenujemo fotografija. 
Kot pionir svetovne fotogra-
fije se je leta 1842 zapisal v 
zgodovino kot izumitelj fo-
tografije na steklo. Svojo 
tehniko je izpopolnil do te 
mere, da je za osvetljevanje 
motivov potreboval zgolj 15 
sekund. To mu je omogoča-
lo, da je lahko z veliko na-
tančnostjo portretiral ljudi, 
fotografsko samozavest pa 
je ovekovečil tudi z dvema 
avtoportretoma. Zaradi dela 
s strupenimi kemikalijami 
je zbolel. Umrl je leta 1864. 
Pokopan je v Prešernovem 
gaju. Tam, kjer počivata tudi 
France Prešeren in Simon 
Jenko.
Blizu njegove rojstne hiše 
lahko danes obiščete Kabinet 
izumitelja Janeza Puharja, ki 

vam obljublja vznemirljiv 
potep po zgodovini in vas po-
pelje v 19. stoletje, ko je foto-
grafija veljala za optično pre-
varo. 
V hiši je muzejska soba, ki 
opisuje Puharjevo življenje 
in postopek fotografiranja na 
steklo, na ogled so optične 
igrače, prve gibljive slike in 
animirani filmi, fotografski 
atelje 19. stoletja, kjer se lah-
ko oblečete v nošo tistega 
časa in domov odnesete foto-
grafski portret svoje družine 
na steklu.
Obiskovalci se lahko odloči-
te tudi za eno izmed dveh 
doživljajskih iger, ki vas ne 
bosta pustili ravnodušnih. 
Ena je Puharjev skrivni la-
boratorij, nekakšna soba po-
bega, ki vas skozi uganke in 
šifre odpelje v Puharjevo 
skrivnost – odkrivanja barv-
ne fotografije. Druga pa je 
Lov za izgubljeno fotografi-
jo, nepozabno kulturno do-
živetje, na katerem odkriva-
te skrite kotičke našega me-
sta in njegove kulturne dedi-
ščine.

Doživetji sta namenjeni 
otrokom od desetega leta 
naprej, družinam in tudi 
starejšim, željnim kakovo-

stne popestritve prostega 
časa in spoznavanja zgodo-
vinskih biserov našega me-
sta. 

Kabinet Janeza Puharja 
Eden izmed velikih mož Kranja je bil tudi izumitelj Janez Puhar, ki se je rodil leta 1814 v Reginčevi ulici v Kranju.

Puharjev skrivni laboratorij vedno navduši obiskovalce.

V Kabinetu Janeza Puharja je tudi muzejska soba.
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Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas

Igor Kavčič

Kranj – Seveda bi lahko rekli, 
da je Fotografsko društvo 
Janez Puhar Kranj naslednik 
najstarejšega slovenskega 
fotografskega društva v drža-
vi. Decembra bo namreč 
minilo 110 let od ustanovitve 
Prvega slovenskega kluba 
fotografov-amaterjev v Kran-
ju. Ljubljana je takrat že ime-
la fotografsko društvo, a 
kranjski fotografi so bili prvi, 
ki so v nazivu kluba uporabi-
li pridevnik slovenski.
Zakaj? Zato, ker je bil takrat 
namen ustanovitve kluba 
združiti kjerkoli bivajoče 
fotografe amaterje v medse-
bojno sodelovanje in podpo-
ro ter umetniško rast na foto-
grafskem področju. In prav 
to tudi danes počne Fotograf-
sko društvo Janez Puhar, ki 
se letos upravičeno ponaša s 
to častitljivo obletnico. 
Ker je letošnje leto zaradi 
pandemije v mnogih pogle-
dih res posebno, so "puhar-
jevci" del svoje društvene 
dejavnosti posvetili tudi 
aktualnim razmeram. Lahko 
bi rekli, da jim je virus odne-
sel tudi kakšno razstavo, 
mogoče tudi večjo odmev-

nost tistih redkih, ki so bile, 
so pa zato člani kljub omeji-
tvi gibanja in stikov ohranili 
živahno srečevanje podprto s 
tedenskimi srečanji prek 
spletnih povezav. Kljub vse-
mu razmišljajo o načrtova-
nih aktivnostih, dejavni so 
na mednarodnem področju, 
in če je le mogoče, svoje naj-
novejše fotografije predstavi-
jo širši javnosti.

V galeriji Mestne občine 
Kranj so pripravili že tradici-
onalno društveno razstavo. 
"Letošnja razstava je obarva-
na s krajinsko fotografijo, ki 
je med fotografi in tudi obis-
kovalci razstav zelo priljub-
ljena. Del razstave pa smo 
namenili našemu mestu 
Kranju, in sicer času pande-
mije, ko se je življenje v mes-
tu dobesedno ustavilo. Praz-

ni lokali, prazne ulice so v 
nenavadni tišini samevale. 
Le napisi na vratih lokalov in 
trgovin so nas opominjali na 
neki drugi čas na neko dru-
gačnost, ki je do tedaj nismo 
poznali. To je bil tudi izziv za 
nekatere fotografe, da ta 'tre-
nutek' časa s svojimi kame-
rami zabeležimo v spomin, 
in opomin nekemu obdob-
ju," so zapisali k razstavi. 

Ob pokrajini še virus
V galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava članic in članov Fotografskega društva Janez 
Puhar Kranj – na znano in pa letos odkrito temo.

Tako, razstava je postavljena. Na ogled je do konca novembra. / Foto: arhiv FD Janez Puhar

Igor Kavčič

Kranj – Izid zbornika, ta je 
že peti po vrsti in običajno 
izhaja ob koncu šolskega 
leta, so zaradi aktualnih raz-
mer letos prestavili v zače-
tek jeseni. Gimnazijci, ki 
svojo pesniško in pisateljsko 
nadarjenost plemenitijo na 
literarnih srečanjih pod 
mentorstvom profesorice 
Bernarde Lenaršič, so na 
recitalu v gimnazijski knjiž-
nici predstavili del proze 
oziroma poezije, ki so ju 
zbrali v lično knjižno izdajo 
z naslovom Lu*čka. Predsta-
vitev je vodila ena od že širše 
prepoznavnih avtoric Hana 
Bujanović Kokot. 
Svoje ustvarjalne misli je v 
zbornik prispevalo 24 dija-
kov, objavili pa so 19 proz-
nih del in 43 pesmi. S svoji-
mi literarnimi snovanji se 
predstavljajo Julija Benedik 
Markovič, Hana Bujanović 
Kokot, Taja Dagarin, Jaka 
Florjančič, Neja Jeraj Sedej, 
Neža Kejžar, Izabela Leton-
ja, Jona Levar, Lara Lukan-
čič, Kaja Magovac, Lara 
Mayland, Anara Nemanič, 
Brina Nemanič, Miha 
Persyn, Helena Potočnik, 
Martina Potočnik, Brina 

Robinik Kobal, Tinkara Rob-
lek, Eva Ručigaj, Pika Rupar, 
Domen Sajovic, Tina Sgerm, 
Oskar Šubic, Žan Žnidar, 
ter gostujoče pero Eva 
Poklukar. Pisano besedo so 
z dvajsetimi izvirnimi ilus-
tracijami pod mentorstvom 
profesorice Nataše Kne liko-
vno opremile gimnazijke 
Neža Kočevar, Klara Stariha, 
Varvara Titova in Živa Zidar.
Zbirka prinaša zelo raznovr-
stno poezijo in kratko prozo, 
ki kažeta na bogato in hkrati 
brezmejno različnost, ki v 

gimnazijskih letih zapolnju-
je misli mladih ljudi. "Že 
peto leto delam z mladimi, ki 
jih v naš krožek privabljajo 
ljubezen do literature, med-
sebojno druženje ter branje 
in nenehno raziskovanje," je 
povedala mentorica Bernar-
da Lenaršič in pri tem pou-
darila, da so mnogi sodelujo-
či gimnazijci uspešni tudi 
zunaj šole na različnih lite-
rarnih natečajih in pozivih 
za mlade avtorje. Letos so k 
sodelovanju povabili tudi 
likovnice, ki jih je pri njiho-

vem snovanju vodila profe-
sorica Nataša Kne. Zbornik 
je tako kot prejšnje štiri s 
posebno pozornostjo do vse-
bine oblikoval Jernej Kejžar.
Pisanje poezije ali proze 
mnogokrat razkriva tudi 
piščevo osebo in čustva, zato 
velja dodati, da je pogum 
mladih pisk in piscev res 
nekaj posebnega. Ali kot 
preberemo v črtici Maček, ki 
je hotel leteti Jone Levar: 
"Nekoč je rekel, da imam 
krhke prste." Tako krhke, a 
tako pogumne. 

Gimnazijci in Lu*čka
Luč*ka je naslov že petega literarnega zbornika, ki je izšel na Gimnaziji Kranj. V njem je zbrana 
dijaška ustvarjalnost preteklega leta.

Gimnazija Kranj kar kipi od literarne ustvarjalnosti. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – S koncem oktobra se 
zaključuje tudi letošnji, že 
tradicionalni Mednarodni 
festival likovnih umetnosti 
Kranj. Na 18 lokacijah se je z 
množico del predstavilo 94 
avtorjev iz 25 držav. Letos je 
zaradi znanih razmer odpa-
del tradicionalni pohod po 

galerijah in mnogi ljubitelji 
likovne umetnosti so si tako 
razstave skozi ves mesec, vse 
do zaprtja galerij, ogledovali 
samostojno. Res širok nabor 
del je bil na ogled tako v Mali 
galeriji kot razstaviščih 
Gorenjskega muzeja, v Gale-
riji Prešernovih nagrajencev, 
na Zavodu za turizem in kul-
turo Kranj, v razstavnem 
ozvezdju Layerjeve hiše, v 
Etno galeriji Desetnica, Cafe 
galeriji Pungert ...
Tudi letos je strokovna žirija 
podelila nagrado in priznan-
ja. Veliko nagrado (grand 
prix) je tako prejela kiparka 

Anja Kranjc za vrhunsko 
usklajevanje med klasičnim 
in sodobnim pristopom, z 
mojstrskim poznavanjem in 
obvladovanjem različnih 
materialov. Priznanja so pre-
jeli: Andrej Pavlič (Sloveni-
ja), Rudi Skočir (Slovenija), 
Kateryna Burlina (Ukrajina), 
Robert Housar (Češka), 
Domen Dimovski (Sloveni-

ja), Katarina Toman Kracina 
(Slovenija), Marija Mojca 
Pungerčar (Slovenija), Bar-
bara Jurkovšek (Slovenija), 
Tina Pavlin (Slovenija) in 
Nobuko Hamano (Japon-
ska). Častno priznanje je 
prejel Franz Berger (Avstri-
ja). Odkupno nagrado 
Gorenjskega muzeja je pre-
jela kiparka Martina Maren-
čič za humorno in ironično 
interpretacijo nove »kuge 
sveta«, covida-19. Marenči-
čeva bo v prihodnjem letu 
imela tudi priložnost razsta-
ve v eni osrednjih muzejskih 
galerij.

Kranj devetič 
likovno mesto
Deveti Mednarodni festival likovnih umetnosti 
Kranj zaradi znanih razmer okrnjen, a odličen.

Dela, za katera je veliko nagrado prejela Anja Kranjc
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 NOVI ID.3 ŽE V 

NAŠEM SALONU

Novi ID

Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. 
Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga 
zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 
g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross

VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd   1 07/02/2020   11:38

Začetek nove dobe
Z modelom ID.3 se v svetu električne mobilnosti začenja nova, dinamična doba. 

To je avtomobil, ki bo naelektril vaš vsakdanjik z dinamičnimi zmogljivostmi, 

naprednim dizajnom in dosegi, prilagojenimi vsakodnevnim potrebam. ID.3 je 

zasnovan za ljudi, ki si želijo spremembe. Prihodnost je pripravljena. Pridružite 

se nam.

Vprašanje ni, ali je ID.3 pravi za vas, temveč kateri ID.3 je pravi za vas. Izbirate 

lahko med izvedbama Pro Performance in Pro S, ki se razlikujeta glede na doseg 

in pospešek. Pri tem že izvedba Pro Performance omogoča izrazito prilagodljivo 

mobilnost po meri uporabnika in je primerna za vse, ki se vozijo na daljših 

relacijah, saj znaša doseg do 420 km (WLTP). V ID.3 Pro S pa lahko z enim 

polnjenjem prevozite celo do 549 km (WLTP). Obe izvedbi sta opremljeni s 

tehnologijo hitrega polnjenja, ki omogoča, da baterijo napolnite v kratkem času. 

Naj bodo torej vaši načrti takšni ali drugačni – s pravo izvedbo modela ID.3 jih 

boste zlahka uresničili.

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS
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Igor Kavčič

Kranj – Zaradi poslabšanja 
epidemiološke situacije, 
sprejetih ukrepov in priporo-
čil Vlade RS je Prešernovo 
gledališče Kranj kot organi-
zator festivala Teden sloven-
ske drame v soglasju s Stro-
kovnim svetom in Svetom 
zavoda ter v soglasju z Mini-
strstvom za kulturo in Me-
stno občino Kranj sprejelo 
odločitev, da osrednjega dela 
jubilejnega 50. Tedna slo-
venske drame ne izvede. Ta 

bi moral potekati v tradicio-
nalnem terminu med 27. 
marcem in 6. aprilom, a ga 
je zaustavila epidemija koro-
navirusa, njen drugi val pa je 
"odpihnil" tudi rezervni ter-
min od 7. do 15. novembra.
Kot so zapisali v gledališču, 
se bomo jubilejnega festivala 
tako spominjali po številnih 
projektih, ki so jih kljub epi-
demiji pripravili. Že konec 
maja so v gradu Khislstein za 
javnost odprli pregledno raz-
stavo »Dogodek je tu, dogo-
dek imate v mestu!« – 50 let 
festivala Teden slovenske 
drame. Slovesno so jo odprli 
z uprizoritvijo Monologov s 

kavča. Med karanteno je 
osem dramatikov napisalo 
kratke monologe, ki so jih 
pod režijskim vodstvom 
Luke Marcena in Maše Pelko 
»na domačem kavču« posne-
li igralci domačega igralske-
ga ansambla. Najprej so jih 
predvajali na spletu, ob odpr-
tju razstave pa so jih prvič 
uprizorili tudi na odru. 
Poleg osrednje razstave na 
gradu Khislstein so bile na 
ogled še tri – Grumovi na-
grajenci v Ulični galeriji 
»Na mestu« pred Mestno 

knjižnico Kranj, v knjižnici 
pa razstava Prešernovo gle-
dališče Kranj na Tednu slo-
venske drame in razstava 
Petdeseti Teden slovenske 
drame pred Prešernovim 
gledališčem. Podelili so dve 
najpomembnejši festivalski 
nagradi – nagrado Slavka 
Gruma, ki je letos šla v roke 
Tjaše Mislej za dramo Naše 
skladišče, ki so jo septembra 
v režiji Mateje Kokol v Pre-
šernovem gledališču tudi 
krstno uprizorili, in nagrado 
za mlado dramatičarko, ki jo 
je prejela Varja Hrvatin za 
besedilo Vse se je začelo z 
golažem iz zajčkov. 

Tedna drame ne bo

Letošnjo Grumovo nagrado je za socialno dramo Naše 
skladišče prejela Tjaša Mislej. / Foto: Tina Dokl

Na razstavi. Tudi Gorenjski glas vseh petdeset let redno 
spremlja Teden slovenske drame. / Foto: Igor Kavčič

Blaž Setnikar v Monologih s kavča uprizarja besedilo 
Korenine in krila Tjaše Mislej. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V okviru Mednarodnega festivala Utazu Art Award 
Biennale v pokrajini Kagawa na Japonskem je slikar Klavdij 
Tutta pred dnevi prejel nagrado mednarodnih kritikov. Bie-
nale na Japonskem se ponaša s predstavitvijo različnih sli-
karskih tehnik, letošnji žiriji pa predseduje prof. Akira Tate-
hata z umetniške univerze Tama Art University, ki tesno 
sodeluje s svetovno znanim grafikom in slikarjem Tošihi-
rom Hamanom, vodjo skupine likovnih umetnikov Ryu, ka-
tere člani so pred tremi leti z razstavo svojih del gostovali 
tudi v Kranju. "Na razstavo sem poslal dve deli na papirju z 
naslovom Mediterranean Love 1 in 2 iz cikla Mediteranska 
ljubezen, ki ga ustvarjam v zadnjih letih. Vesel sem, da je 
žirija moji deli nagradila s tem prestižnim priznanjem," je 
ob nagradi povedal Klavdij Tutta. Sliki bosta med nagrajeni-
mi deli v mestu Utazu razstavljeni od 5. do 13. decembra.

Tutta nagrajen na Japonskem

Po priznanju skupaj z ženo Klementino Golija v Parizu 
Klavdiju Tutti še nagrada na Japonskem / Foto: I. K.
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Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Konec septembra se 
je začela nova sezona v tako 
imenovani Sportklub prvi 
odbojkarski ligi za moške. V 
njej nastopa osem moštev. 
Če bo vse po načrtu, bodo 
ekipe v okviru rednega dela 
prvenstva po trikrožnem sis-
temu odigrale 21. krogov, sle-
dile bodo končnica in finalne 
tekme.
Letošnja liga je gotovo naj-
močnejša v zgodovini naše 
moške odbojke, saj se je 
domov vrnilo kar nekaj rep-
rezentantov, večina jih ima 
v postavi tudi tujce. 
Med slovensko elito znova 
nastopa ekipa Hiša na kole-
sih Triglav, ki se je pred 
sezono precej pomladila. 
"Sprememb v postavi naše 
ekipe je zelo veliko. Štirje 
igralci prve postave so ekipo 
zapustili, trije so prestopili v 
naša najboljša kluba, Jure 
Jenko pa je postavil superge 
v kot. Priključili smo dva 
fanta iz mladinskih vrst, iz 

Šempetra je prišel Gal Ibri-
šimovič, iz Kanala Maj 
Nanut, iz Hoč se je na 
Gorenjsko vrnil Aljoša Šika-
nič, doma, v matičnem klu-
bu, pa je znova Andrej 
Štembergar Zupan, ki bo po 
okrevanju po operaciji 
meniskusa zagotovo dodana 
vrednost ekipi," je ob začet-
ku prvenstva povedal trener 
Sašo Rop.
Kranjsko moštvo je nato že v 
uvodu pokazalo nekaj dob-
rih predstav. Na prvi tekmi z 
ekipo Calcita Volleya so 
izgubili zgolj s 3 : 2, na gos-
tovanju pri Krki pa so bili 
boljši kar z 0 : 3. Na prvi 
domači tekmi jih je ekipa 
Merkurja Maribor premaga-
la z 1 : 3, s 3 : 0 pa so izgubi-
li pri Salonitu Anhovo. 

Zaradi bolezni v ekipi so 
nato tekmo petega kroga z 
ekipo Hoč odigrali šele prej-
šnjo sredo, ko so po borbeni 
igri na domačem parketu sla-
vili z rezultatom 3 : 1. "Tre-
nutno smo s petim mestom 
na lestvici lahko zadovoljni, 
čeprav v popolni postavi nis-
mo igrali še niti ene tekme,« 
je po sredini tekmi povedal 
domači trener Sašo Rop.
Prejšnji teden je nato pred-
sedstvo Odbojkarske zveze 
Slovenije sklenilo, da z 
namenom zajezitve in obvla-
dovanja epidemije covida-19 
za 14 dni prekine  vsa tekmo-
vanja pod okriljem OZS, 
tako da je bila tekma v Kran-
ju zadnja pred prekinitvijo. 
»Mislim, da je trenutno v 
štirih ekipah prisoten koro-

navirus, zato se je zveza 
odločila, da se liga zamrzne, 
dokler inkubacijske dobe ne 
minejo. Tudi mi smo v klu-
bu že imeli okužbe in smo 
novega načina dela vajeni. 
Trenirali bomo naprej in se 
skušali čim bolje pripraviti 
za nadaljevanje letos izred-
no močne lige. Mi pač stavi-
mo na mladost. Fantje so 
nadarjeni, pridni in v klubu 
bomo nadaljevali delo z 
mladimi. Za napredek je v 
Kranju to pač edina pot, da 
se lahko spopadamo z moč-
nejšimi in bogatejšimi klu-
bi, " je povedal trener Rop in 
pojasnil, da je njihov osnov-
ni cilj v tej sezoni priti med 
šest najboljših ekip, kar 
pomeni direktno uvrstitev v 
končnico.

Zadovoljni z uvodom
Kranjski odbojkarski prvoligaši ekipe Hiše na kolesih Triglav so v uvodu nove sezone odigrali pet 
tekem in so na prvenstveni lestvici na petem mestu. Trenutno so odbojkarska tekmovanja prekinjena.

Trener Sašo Rop je 
zadovoljen z dosedanjim 
izkupičkom nove sezone.  

/ Foto: Gorazd Kavčič

Pred prekinitvijo odbojkarskih tekmovanj je bila prejšnjo sredo še zadnja tekma v Kranju, 
ko sta se pomerili ekipi Hiše na kolesih Triglava in Hoč. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekmovanje v doma-
čem bazenu je odlično zače-
la plavalka Zvezde Tjaša 
Vozel, ki je prvenstvo odprla 
z novim slovenskim rekor-
dom na sto metrov prsno. Z 
1:07,90 je za tri stotinke 
sekunde izboljšala lasten 
rekord, dosežen pred petimi 
leti na mitingu v Eindhovnu 
na Nizozemskem.
»Z rekordom sem zelo zado-
voljna, saj ga nisem pričako-
vala. Letos sem dosegala izi-

de okrog 1:09 in realno sem 
ciljala na izid okrog 1:08,6. 
Rekord mi daje veliko pozi-
tivne motivacije za naprej,« 
je povedala varovanka Igorja 
Veličkoviča, ki se je nato 
izkazala tudi drugi dan tek-
movanja, ko je na petdeset 
metrov prsno z rezultatom 
31,71 dosegla drugi izid kari-
ere. Lasten rekord iz leta 
2015 je zgrešila le za 28 sto-
tink sekunde. Da je res odlič-
no trenirala, je dokazala še z 

nastopom na najdaljši razda-
lji, saj je nato zmagala tudi 
na dvesto metrov prsno.
Najuspešnejša udeleženka 
prvenstva je bila sicer Katja 
Fain iz mariborskega Branika. 
V moški konkurenci je bil naj-
boljši Mariborčan Martin Bau.
V moški konkurenci je nav-
dušila štafeta Triglava. Že 
prvi dan so zmagali na štiri-
krat sto metrov prosto. Sašo 
Boškan se je na tri desetinke 
približal slovenskemu rekor-
du na petdeset metrov hrbt-
no in osvojil zlato medaljo, 

najboljši pa je bil tudi na sto 
metrov hrbtno. Na sto met-
rov prosto je slavil Ben 
Schwietert (TK). Nik Gladek 
(TK) je zmagal na štiristo 
metrov mešano. Triglavani 
so dobili tudi tekmo meša-
nih štafet. Boškan je v finalu 
v prvi menjavi na sto metrov 
hrbtno dosegel posamični 
državni mladinski rekord. V 
mladinski konkurenci so v 
štafetah izboljšali kar tri 
državne rekorde. 

Plavalci v Kranju 
za naslove prvakov 
Sredi tega meseca je v Kranju potekalo absolutno 
prvenstvo Slovenije.

Tjaša Vozel se je izkazala tudi v domačem bazenu.
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V knjigi je predstavljeno 
življenje vasi Praše skozi 
zgodovino, ki je bila 
najbolj zaznamovana 
z loškim gospostvom, 
torej freisinškimi škofi. 
Podružnična cerkev, 
versko življenje, 
povzetek znanega iz 
srednjega veka vse 
do zemljiške odveze, 
ki je prvič temeljiteje 
obdelana. Veliko 
je napisanega o 
kmetstvu v zadnjih 
stoletjih do danes. 
Pomemben del knjige 
je celovit zapis o 
Simonu Jenku, ki je 
poleg Marka Juhanta 
najbolj znan Prašan.
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Redna cena knjige je 30 evrov,  
na GG jo lahko kupite za

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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VATERPOLISTI TRIGLAVA  
PO DOLGEM ČASU SPET V EVROPI
Vaterpolisti Akademskega vaterpolskega kluba Triglav  
Kranj bodo v novi sezoni nastopali tudi v evropskem pokalu 
LEN – LEN Euro Cup.

Po tem, ko je klub v pretekli sezoni nasto
pal v regionalnem tekmovanju – Regio
nalni ligi A2, so se vodilni v klubu odločili, 
da je čas tudi za evropski izziv. Poleg tega 
pa Regionalna liga v tej sezoni ne bo izve
dena oziroma bo morda izvedena le v 
okrnjenem formatu (finalni turnir klubov 
iz držav, ki v njej nastopajo, glede na uvr
stitev v državnih prvenstvih).
Pokal LEN je drugorazredno evropsko 
tekmovanje, tako kot denimo Liga Euro
pa v nogometu. Ker pa v ligi prvakov so
deluje le dvanajst ekip, se bosta tja uvrsti
la le še dva kvalifikanta, vsa ostala moštva 
pa bodo svojo evropsko pot nadaljevala v 
kvalifikacijah za Pokal LEN. To pomeni, da 
mlado moštvo Triglava v kvalifikacijah za
gotovo čakata dva nasprotnika, ki se bo
sta prej potegovala tudi za nastop v naje
litnejšem klubskem vaterpolskem tekmo
vanju, in pa en, ki bo evropsko pot prav 
tako začel v kvalifikacijah LEN Euro Cupa. 
V glavni del tekmovanja se bosta nato 
uvrstili prvi dve ekipi iz vsake kvalifikacij
ske skupine.

Kvalifikacije za Pokal LEN bodo potekale 
med 4. in 6. decembrom, nasprotnike pa 
bodo kranjski vaterpolisti dobili na žrebu, 
ki bo potekal po koncu kvalifikacij za ligo 
prvakov 17. novembra. Klub se je prijavil 
tudi za organizacijo turnirja, tako da ob
staja možnost, da bomo nekatere najbolj
še vaterpoliste na svetu lahko spremljali 
tudi na kranjskem bazenu. 
Nekaj besed o vrnitvi v Evropo je povedal 
tudi trener članskega moštva Primož Tro
ppan, ki je ob zadnjem nastopu v evrop
skih pokalih sodeloval še kot igralec: 
»Zad nji nastop kluba v evropskem klub
skem tekmovanju sega v leto 2006. Upra

va se je že v pretekli sezoni odločila, da je 
mladim igralcem, zaradi njihovega na
predka, treba zagotoviti kakovostne 
mednarodne tekme. S tem razlogom smo 
skupaj s klubi iz Hrvaške, Srbije in Črne 
Gore nastopali v močni Regionalni vater
polski ligi. V letošnjem letu se zaradi tre
nutnih razmer ta liga ne bo igrala, in ker 
smo želeli trend nastopanja na mednaro
dnem nivoju nadaljevati, je bila logična 
izbira prijava v tekmovanje LEN (Evropske 
plavalne zveze). Vesel sem, da bomo ime
li možnost nastopati proti vrhunskim 
evropskim klubom, v katerih igrajo naj
boljši svetovni igralci. Upam, da se bomo 
v danih okoliščinah lahko na nastop kva
litetno pripravili, se na turnirju pokazali v 
najboljši luči in pridobili čim več izkušenj 
za nadaljnje delo.«
Ekipa torej želi še nadgraditi celotno lan
sko sezono, kjer je vrhunec najprej dose
gla ob vrnitvi pokalnega naslova v Kranj, 
kasneje pa še prav v zadnjem krogu regi
onalnega tekmovanja uspela doseči tudi 
prvo zmago. Državno prvenstvo je bilo 

nato zaradi vsem znane situacije preki
njeno, tako da bodo tekme v Euro Cupu 
tudi prve »prave« tekme za člansko moš
tvo, ki je sicer med poletnim premorom 
in ob začetku nove sezone že odigralo 
tudi nekaj prijateljskih in trening tekem.
Poleg evropskih tekem pa vaterpoliste v 
kratkem čaka tudi začetek sezone v dr
žavnih tekmovanjih, ki pa je zaradi trenu
tne situacije nekoliko negotov. Kljub vse
mu v klubu upajo, da bodo razmere do
puščale izvedbo vseh tekmovanj in da 
bomo mlade kranjske vaterpoliste po 
dolgem času spet spremljali v borbi z naj
večjimi klubi v Evropi.

www.klub-avktriglav.si
info@klub-avktriglav.si 040 787 204
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Vilma Stanovnik

Kranj – V okviru Alpskega 
smučarskega kluba Triglav 
Kranj trenutno trenira okoli 
štirideset tekmovalk in tek-
movalcev. Klub se lahko po-
hvali, da je v zadnjem obdo-
bju k treningom pristopilo 
več otrok.
"Veseli smo, da zadnja leta 
beležimo pozitiven trend 
članstva in smo morali zato 
okrepiti trenersko ekipo," 
pravi izkušeni Sandi Muro-
vec, vodja strokovnega sveta, 
ki v zadnjih letih odloča o 
vseh programskih usmeri-
tvah in vsebinah. "Čeprav bi 
si vsi želeli nasprotno, ciljev 
praktično nikoli ni možno 
doseči čez noč. Večina uspe-
šnih primerov je osnovana 
na skrbno načrtovanem vad-
benem procesu in tega se 
zavedamo z vso odgovorno-
stjo," dodaja Murovec in po-
jasnjuje, da so mladi tekmo-
valci večino hitro stisnjeni 
pred ogledalo rezultatske 
uspešnosti, zato so tudi pri-
čakovanja temu primerno 
visoka. 
"Tekmovalno smučanje 
pred odgovorne pogosto po-
stavlja izziv hitrega iskanja 
rešitev, ki brez ustreznega 
načrta in zavestnega slede-
nja dolgoročno zasnovani 
vadbi hitro rezultirajo v ne-
nadzorovano paniko, preob-
sežno 'doziranje' vadbenih 
količin, preskakovanje kora-
kov, prezgodnjo specializa-
cijo in lovljenje rezultata za 
vsako ceno. Prav s tem ra-
zlogom v ASK Triglav vlaga-
mo velike napore v karseda 
visok nivo znanja trenerjev, 
v timsko delo stroke, stalno 
povezavo s starši tekmoval-
cev, dodatna izobraževanja 

in po potrebi tudi sodelova-
nja z zunanjimi strokovnja-
ki," pojasnjuje Sandi Muro-
vec in dodaja, da so se že 
pred časom uskladili tudi z 
Nacionalnim programom 
tekmovalnega smučanja, v 
katerem so zapisane vse 
ustrezne količine in vsi tisti 
parametri, ki najbolj smisel-
no definirajo program dolo-
čene starostne kategorije na 
letni ravni. Gre za število 
vadbenih enot na snegu, di-
namiko, število tekem, števi-
lo dni, namenjenih proste-

mu smučanju, smučanju v 
postavitvah in podobno.
"Seveda vsega zapisanega ni 
mogoče izpeljati brez pod-
pornikov kluba, med kateri-
mi še posebej izstopa sodelo-
vanje z NLB, ki delo z mladi-
mi športniki nesebično pod-
pira v okviru projekta Šport 
mladih. Povezala nas je želja, 
da bi smučarje skozi športno 
udejstvovanje pripravili na 
izzive, ki jih prinaša življe-
nje, in jih hkrati vzgojili v 
celovite in uspešne osebno-
sti," še pravi Sandi Murovec.

Pol stoletja skrbi za 
napredek smučarjev
Alpski smučarski klub Triglav iz Kranja že petdeset let skrbi za vzgojo 
vrhunskih smučarjev in smučark, tudi v prihodnje pa si želijo nadaljevati  
strokovno delo z mladimi, s katerimi delajo že od zgodnjih let.

Vodja strokovnega sveta Sandi Murovec / Foto: osebni arhiv

080 22 36

BREZPLAČNA  dostava po 
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
www.hubat .s i
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LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

»Naša dolžnost je, da gremo naprej, kot da meje naših  
sposobnosti ne obstajajo.« (Pierre Teilhard de Chardin) 

 

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER  
GORENJSKE

V prvih dveh tednih novembra se bodo aktivnosti VGC Gorenjske, 
ki ste jih obiskovali v našem LUK – medgeneracijskem centru in  

v drugih občinah, izvajale na daljavo.

Vabimo vas, da se aktivno vključite in izkoristite možnosti,  
ki smo jih pripravili za vas.

Na voljo vam bo tudi tehnična pomoč, če jo boste potrebovali.

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

mck-prijava@luniverza.si

	PONEDELJEK, 26. 10. 2020, ob 17. uri

  ASTROLOGIJA: Na delavnici bomo spoznali pomen Sonca in 
Lune po hišah, kaj to pomeni za naš značaj, kje smo močni, kaj 
lahko spremenimo, ogledali si bomo tudi aspekte in v kateri 
fazi je bila Luna ob našem rojstvu. Pogovorili se bomo o ele-
mentih astrologije ter spoznali, kaj nam sporoča progresirana 
Luna.

	TOREK, 27. 10. 2020 ob 10. uri

  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo 
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše 
telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in 
se osvobodilo bolečin.

	SREDA, 28. 10. 2020, ob 19. uri

  KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napor-
nem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpo-
loženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um, 
dušo in duha. Primerna je za moške in ženske vseh starosti. Za 
vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila, odejo 
za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	ČETRTEK, 29. 10. 2020, ob 10. uri

  JESENSKA USTVARJALNICA – DEKORACIJA ZA NOČ  
ČAROVNIC: Na delavnici se bomo naučili izdelati okrasne buče 
in bučke iz blaga ali starih volnenih nogavic. Z njimi boste lah-
ko okrasili mizo ali dekorirali okenske police. Izdelali bomo tudi 
simpatične duhce iz volne in jim dodali oči. Lahko jih boste 
obesili na okna, na lestence ali na police. Pika na i pa bodo paj-
kci iz kosmatih žičk. Za ustvarjalno delavnico na daljavo si pri-
pravite:

  Za okrasne buče: staro/novo blago ali pa kar stare pletene 
nogavice ali puloverje. Za polnilo: sintetično polnilo za blazine, 
lahko tudi suh fižol, ajdo, plastične vrečke za zamrzovanje in 
narezane stare brisače. Potrebujemo še: plutovinaste zamaške, 
cimetove palčke ali pa kar navadne za prst debele vejice, elasti-
ke, močan sukanec, šivanko in škarje, dekorativni trak ali volno, 
lahko storž za dekoracijo.

  Za duhce: belo volno in nekaj debelejšega črnega sukanca oz. 
črne volne, šivanko, lahko tudi premikajoče se oči in pištolo za 
vroče lepljenje.

  Za pajkce: več kosmatih žičk črne barve, lahko tudi pisanih, po 
želji premikajoče se oči in pištolo za vroče lepljenje.

	ČETRTEK, 29. 10. 2020, ob 18. uri

  PASTI POTROŠNIŠKEGA KREDITIRANJA: Vabljeni na praktično 
delavnico o pasteh potrošniškega kreditiranja. Izkoristite prilož-
nost in pridobite neodvisne informacije o tem, kako imeti nad-
zor nad svojim denarjem, kaj morate vedeti, preden začnete 
razmišljati o kreditu, kdaj kredita ne smete najeti, kako primer-
jati ponudbo in izbrati zase najbolj ugodnega ponudnika, na 
kaj morate biti pozorni pred, med in po najemu kredita.

	PETEK, 30. 10. 2020, ob 10. uri

 GOOGLOVE APLIKACIJE: Podkasti in Google Zemlja:

  Kaj je podkast (podcast)? Digitalna vsebina, ki jo je mogoče s 
spleta v obliki avdio ali video datotek prenašati na računalnik 
ali prenosno napravo. Podobno kot pri blogih se vsebina nala-
ga periodično, edina razlika je, da je ta posneta in ne zapisana. 
Z aplikacijo Google Podkasti lahko brezplačno poiščete in po-
slušate podkaste z vsega sveta.

  Google Zemlja je najbolj podroben globus na svetu. V trenutku 
se lahko prestavite na katerokoli točko Zemljine površine in si 
ogledate satelitske posnetke, zemljevide, relief … Če ne more-
mo potovati v živo, lahko potujemo virtualno.

	PONEDELJEK, 2. 11. 2020, ob 10. uri

  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto 
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob 
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne 
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za telo-
vadbo.

	TOREK, 3. 11. 2020, ob 10. uri

  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo 
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše 
telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in 
se osvobodilo bolečin.

	SREDA, 4. 11. 2020, ob 19. uri

  KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napor-
nem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpo-
loženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um, 
dušo in duha. Primerna je za moške in ženske vseh starosti. Za 
vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila, odejo 
za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	ČETRTEK, 5. 11. 2020, ob 10. uri

  JOGA ZA STAREJŠE: Nezahtevne jogijske vaje s poudarkom na 
razgibavanju sklepov in hrbtenice. Za aktivnost si pripravite 
podlogo za vadbo.

	ČETRTEK, 5. 11. 2020, ob 18. uri

  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Kako prepoznati svojo težjo usodo 
(karmo), katere vzrok so pretekla življenja: Po kratkem uvo-
dnem predavanju bodo izvedena regresija v preteklo življenje 
po izbrani temi udeležencev. Pripravite si zvezek ali list papirja s 
podlago in svinčnik.

	PETEK, 6. 11. 2020, ob 10. uri

  ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: Dandanes je zelo pomembno, 
kakšni so naši vdihi. Notranji nemiri, strahovi, jeza, skrbi in pre-
plitki vdihi so gradniki stresa, ki grenijo naš vsakdan in vodijo v 
bolezenska stanja. Zato potrebujemo več globinskih sprostitev. 
Najlažje jih dosežemo preko vadb popolnejšega vdiha, ki omo-
gočajo, da dobimo v kri večje količine kisikovih delcev, da kisiki 
lahko pridejo do zadnjih celic telesa in vse do naših možganov. 
Preko dihanja in vadb VAJI si sproti urejamo pretok energij zno-
traj naših teles in dosegamo globok stik samih s seboj ter po-
sledično bolje spimo. Vadba je protistresne ter tudi pomlajeval-
ne narave.

	PONEDELJEK, 9. 11. 2020, ob 10. uri

  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto 
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob 
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne 
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za telo-
vadbo.

	PONEDELJEK, 9. 11. 2020, ob 17. uri

  ASTROLOGIJA: Na tokratni delavnici bomo pogledali položaj 
Urana, Saturna in Plutona v natalni karti in pridobili odgovor, 
kje smo unikatni, drzni, kje smo zasanjani ali imamo iluzije in 
kje smo močni in delamo preobrazbe.

	TOREK, 10. 11. 2020, ob 10. uri

  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo 
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše 
telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in 
se osvobodilo bolečin.

	SREDA, 11. 11. 2020, ob 19. uri

  KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napor-
nem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpo-
loženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um, 
dušo in duha. Primerna je za moške in ženske vseh starosti. Za 
vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila, odejo 
za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	ČETRTEK, 12. 11. 2020, ob 18. uri

  PREDAVANJE O KAPI IN ŽIVLJENJU PO NJEJ: Imate osebno 
izkušnjo s kapjo? Morda imate v svoji bližini koga, ki se je srečal 
z njo? Kako bi reagirali v takem trenutku? Naše predavanje in 
pogovor tokrat ne bosta temeljila na zdravstveni teoriji, ampak 
na življenjskih dejstvih, s katerimi se lahko srečamo na vsakem 
koraku, ko nam kap nepričakovano spremeni življenje.

	PETEK, 13. 11. 2020, ob 10. uri

  ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer bomo 
obravnavali različne zdravstvene tematike – Tokrat bomo govo-
rili o tem, kaj za svoje zdravje lahko naredimo sami in kako si 
lahko dodatno pomagamo z zdravilnimi rastlinami in alternati-
vnimi metodami zdravljenja.

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Vilma Stanovnik

Bobovek – Območje narav-
nega rezervata glinokopnih 
jezerc z okolico na Bobovku 
pri Kranju obsega širše 
območje treh jezerc, in sicer 
Čukove jame, Krokodilnice 
in Ledvičke ter pas kulturne 
krajine med jezerci in poto-
kom Milka. 

Kot pojasnjuje naravovars-
tvena svetnica iz Območne 
enote Kranj pri Zavodu 
Republike Slovenije za vars-
tvo narave Sonja Rozman, 
so jezerca nastala na obmo-
čju, kjer je do leta 1971 delo-
vala opekarna Zabret. Opu-
ščene glinokope je zalila 
voda in na območju se je 
razvil bogat vodni ekosistem 
z bogatim rastlinjem in pes-
trim živalskim svetom dvo-
živk, ptic in nevretenčarjev, 
kot so na primer kačji pastir-
ji, polži in drugi, ki so 
pomemben vir hrane za pti-
ce in dvoživke.
»Na območju lahko poleg 
najbolj opaznih labodov, rac 
mlakaric in črnih lisk z malo 
sreče opazimo tudi zelo 
ogroženega vodomca, v pre-
teklosti pa je tod gnezdila 
tudi bobnarica. Območje je 
postalo privlačno tudi za 
preživljanje prostega časa za 
domačine in ribiče. Vnos rib 
je spremenil ekosistem in 
vplival predvsem na vodne 
rastline, dvoživke in kačje 
pastirje,« pravi Rozmanova 
in dodaja, da ima to območ-
je tudi pestro geološko zgo-
dovino, saj so pri izkopava-
nju gline našli tudi fosilne 
ostanke mamuta. 

Prednost ima narava
»Z novim odlokom in ured-
bo o zavarovanju je bil skle-
njen dogovor, da se Čukova 
jama nameni aktivnostim 
ljudi, v Krokodilnici in Led-

vički pa ima prednost nara-
va. Tako so v Čukovi jami 
dovoljeni ribolov, kopanje, 
drsanje, čolnarjenje, ob Kro-
kodilnici in Ledvički pa lah-
ko le mirno opazujemo 
naravo,« je povedala Rozma-
nova in dodala, da so se, 
zaradi sprememb ekosiste-
ma, ki so ga povzročile ribe, 
in pa na podlagi vzorčenja 

rib, ki so ga izvedli leta 2017, 
skupaj z lastniki dogovorili, 
da izvedejo naravovarstveni 
ukrep za zmanjšanje popu-
lacij rib v Krokodilnici in 
Ledvički. Lani so to naredili 
s poskusnim tridnevnim 
ribolovom. Ker je bil poskus 
uspešen, so ga letos razširili 
na en mesec. 
Ribolovni dnevi so bili orga-
nizirani v zgodnjem jesen-
skem času, saj je takrat vpliv 
na naravo, predvsem ptice, 
najmanjši, ker je izven nji-
hovega obdobja razmnože-
vanja in izven obdobja zim-
skega počitka.

Ribolov tudi v 
Krokodilnici
»Zanimanja za ribolov v 
Krokodilnici je bilo kar 
nekaj, lastniki pa bi želeli, 
da se tudi Krokodilnica za 
ribolov odpre za celo leto. 
Mislim, da ribiči in drugi, ki 
bi prišli na to območje, ne bi 
škodljivo posegali v naravo. 
Ker so na Čukovem bajerju 
kopalci od dva do tri mesece 
letno, se tam takrat ne more 
loviti, zato bi želeli imeti 
odprto tudi drugo jezero, ki 
je primernejše za ribolov, 
saj so na njem tudi veje in se 
ribe v njem bolje počutijo. 
Prav tako bi želeli, da bi bilo 
to jezero odprto za drsanje, 
saj je led na njem boljši,« 
pojasnjuje Metod Zabret, ki 
pravi, da pa bi lahko še nap-
rej ostalo zavarovano manj-
še jezero Ledvička.

Uspeli ribolovni 
dnevi na Bobovku
Od sredine septembra do sredine oktobra so na 
Bobovku potekali ribolovni dnevi, med ribiči pa je 
bilo precej zanimanja, saj je ribolov med letom 
dovoljen le v Čukovi jami, v Krokodilnici in 
Ledvički pa ne, čeprav se lastniki zavzemajo, da 
bi tudi Krokodilnico odprli za ribolov celo leto.

Ribolovni dnevi so organizirani v zgodnjem jesenskem 
času zato, ker je takrat vpliv na naravo najmanjši.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Za kranjski Center 
Korak, kjer skrbijo za osebe 
s pridobljeno možgansko 
poškodbo, je letošnje leto 
nekaj posebnega. »Za nas je 
to res leto, ki si ga niti v do-
mišljiji nismo znali predsta-
vljati. Dobili smo širitev 
koncesije, nato pa je prišlo 
do epidemije covida-19 in 

zaprtja Centra Korak. Ko 
smo se vračali v naše prosto-
re, je poleg sprejemanja no-
vih uporabnikov in zaposle-
nih potekala še energetska 
sanacija, ki nam je odvzela 
vrt, na katerega smo v spre-
menjenih razmerah zelo ra-
čunali. Kljub vsemu lahko 
rečem, da je za nami uspe-
šno leto, v katerem smo 
uspešno spremenili pro-

gram in v katerem uporab-
niki in zaposleni delajo v 
manjših skupinah, v tako 
imenovanih mehurčkih. Ker 
imamo od letos več uporab-
nikov, bi potrebovali več no-
vih pripomočkov. Zato smo 
Neurotrustove donacije, ki 
je tako rekoč prva letos, po-
leg zaščitne opreme, ki smo 
jo dobili v lokalnem okolju, 
še posebno veseli. Zadovolj-

ni smo, ker smo dobili sob-
no kolo, ki nam bo še kako 
prišlo prav, da bomo laže 
preživeli zimo, ko ne bo 
moč veliko hoditi v naravo,« 
je ob prevzemu kolesa sredi 
tega meseca povedala direk-
torica Centra Korak Mateja 
Korošec. 

»Neurotrust se je pridružil 
projektu Kolesarske zveze 
Slovenije Kolesarimo.Sku-
paj. Želimo opozoriti zlasti 
na tiste skupine, ki jim je 
kolesarjenje oteženo. To so 
tako tisti, ki so se rodili z ne-
dozorelimi možgani, kot ti-
sti, ki jim zaradi starosti po-
puščajo miselne funkcije, 
pa tudi vsi tisti, ki so utrpeli 
nevrološko poškodbo ali bo-

lezen možganov, hrbtenjače 
oziroma kakega drugega 
dela živčnega sistema. Odlo-
čili smo se, da zanje pripra-
vimo kolesarjenje, k sodelo-
vanju smo povabili tudi 
Center Korak v Kranju in 
septembra smo z uporabni-
ki in zaposlenimi izvedli ko-

lesarjenje od Kranja do Ško-
fje Loke,« je povedala pred-
sednica uprave fundacije 
Neurotrust Nina Kobler, ki 
je Centru Korak izročila do-
nacijo – sobno kolo in pou-
darila, da je gibanje in ohra-
njanje mobilnosti po po-
škodbah zelo pomembno. 
Sicer pa so prejšnji teden, 
zaradi okužb s covidom-19, 

v dogovoru z epidemiologi 
in glede na možnost, da se 
še poveča število okuženih, 
v Centru Korak znova zača-
sno prešli na organizirane 
storitve na daljavo za vse 
uporabnike. Ti tako trenu-
tno ne prihajajo na lokacijo 
Centra Korak, vendar poteka 
program po ustaljenem ur-
niku na daljavo.

Gibanje je zelo pomembno
V Centru Korak so se z veseljem pridružili akciji Kolesarimo.Skupaj, pred kratkim pa so prejeli tudi Neurotrustovo donacijo – sobno kolo.

Uporabniki in zaposleni v Centru Korak so se septembra 
pridružili akciji Kolesarimo skupaj. / Foto: arhiv Fundacije Neurotrust

V Centru Korak so pred kratkim dobili novo sobno kolo, ki 
jim bo prek zime prišlo še kako prav. Trenutno namreč 
programi potekajo na daljavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Les je neizmeren po-
tencial naše države, a ga 
zelo veliko izvozimo. Kako 
pospešiti njegovo uporabo, 
kje so ovire in kje neizkori-
ščene priložnosti, so sredi 
oktobra razpravljali na okro-
gli mizi ob zaključku projek-
ta Uporabimo lokalni les. 
Projekt je v okviru Lokalne 
akcijske skupine Gorenjska 
košarica sofinanciral evrop-
ski sklad za regionalni ra-
zvoj, vodila pa ga je Regio-
nalna razvojna agencija Go-
renjske – BSC Kranj s par-
tnerjema Centrom za traj-
nostni razvoj podeželja 
(CTRP) Kranj in Turizmom 

Bohinj. Cilj projekta je dvig 
ravni uporabe lokalnega lesa 
za inovativne izdelke ter po-
vezovanje sektorjev – kreati-
ve, proizvodnje, turizma.
Okrogla miza Kje se skriva 
potencial slovenskega lesa je 
potekala v Mestni knjižnici 
Kranj, spremljati pa jo je bilo 
možno na spletu. Direktor 
Direktorata za lesarstvo na 
gospodarskem ministrstvu 
Danilo Anton Ranc je pove-
dal, da v Sloveniji letno prira-
ste kar devet milijonov kubič-
nih metrov lesa; posekamo 
ga okoli pet milijonov kubič-
nih metrov, a ga le 1,9 milijo-
na predelamo sami. Cilj je, 
da bi ga predelali vsaj tri mili-
jone in da bi število zaposle-

nih v tej panogi povečali na 
vsaj 15 tisoč. Ob tem si priza-
devajo predvsem za večjo 
predelavo lesa v končne izdel-
ke z visoko dodano vredno-
stjo. Tudi predsednik Obr-
tno-podjetniške zbornice Slo-
venije Branko Meh je kot eno 
največjih težav omenil velik 
izvoz hlodovine: Imamo zna-
nje, potencial in naravno bo-
gastvo. To moramo znati iz-
koristiti in v Sloveniji oživiti 
lesnopredelovalno industri-
jo.« Dotaknili so se tudi širo-
ke uporabnosti lesa, od gra-
dnje objektov, pohištva in 
opreme do turističnih spo-
minkov, ter pomena sodelo-
vanja z oblikovalci, ki bi lese-
nim izdelkom dodali lokalno 
noto. »Les je identiteta naše-
ga prostora in na njej mora-
mo graditi tudi svojo turistič-
no ponudbo,« je poudaril di-
rektor Turizma Bohinj Kle-
men Langus. »Preko prije-
tnega bivanja v destinaciji, 
naklonjeni lesu, lahko obi-
skovalca učinkovito prepriča-
mo za lesene izdelke,« je pre-
pričan direktor CTRP Kranj 
Uroš Brankovič. Zadovoljen 
je, da bo lokalni les tudi v na-
slednjem regionalnem ra-
zvojnem programu imel zelo 
pomembno vlogo. 
Opozorili so še na pomanjka-
nje kadra v lesni industriji in 
razmišljali, kako prepričati 
mlade, da gre za zanimive in 
kreativne poklice. 

Potencial lokalnega lesa
Na okrogli mizi v okviru projekta Uporabimo lokalni les o možnostih za 
povečanje njegove uporabe – predvsem z vidika podjetništva, turizma in 
razvoja lokalne skupnosti

Ob zaključku projekta so v kranjski knjižnici odprli tudi 
razstavo inovativnih izdelkov iz lokalnega lesa, ki so si jo 
med prvimi ogledali sodelujoči na okrogli mizi. 
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Kolesarska zveza Slovenije je koronačasom 
primerno organizirala izvedbo kolesarskega 
maratona. Kolesarimo.Skupaj je bil virtualni 
dogodek, kjer je vsak udeleženec kolesaril po 
poljubni trasi.

BAUERFEIND.SI

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
· Varovalne ograjice za 

obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS ali 
samoplačniško.
Za več informacij pokličite 
v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO

ZRAČNA BLAZINA ZA POSTELJO

OSTALI PRIPOMOČKI NA IZPOSOJO

Nahajamo se na lokaciji:  Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701



16 Kranjske novice, petek, 30. oktobra 2020

kranjske novice

Maša Likosar

Kranj – Prvo oktobrsko sobo-
to so se v okviru meseca 
požarne varnosti predstavila 
štiri prostovoljna gasilska 
društva (PGD) Gasilske zve-
ze Mestne občine Kranj – 
Predoslje, Britof, Besnica in 
Breg ob Savi. Dogodek je bil 
namenjen ozaveščanju o 
pomembnosti požarne var-
nosti, letos pa so na pobudo 

gasilk iz Predoselj obiskoval-
ce še podrobneje seznanili s 
poligonom, ki je prilagojen 
gasilskemu tekmovanju, 
imenovanem Fire Combat. 
Postavili so ga v mestnem 
jedru Kranja in pokazali, 
kako spretni in urni so pri 
njegovem premagovanju. 
»Gre za tekmovanje, kjer 
gasilci skozi poligon izkaže-
jo svoje veščine premagova-
nja ovir, vzdržljivost in 

vztrajnost,« je pojasnila Ani-
ca Vodnik, članica ženske 
ekipe PGD Predoslje. Druš-
tva so na ogled postavila tudi 
svoja gasilska vozila in opre-
mo. Pridružili so se še vete-
rani PGD Predoslje, ki so 
prikazali uporabo prve gasil-
ske "motorke", gašenje po 
starem in najmlajšim delili 
papirnate čepice, ki so bile 
oblikovane po gasilskih 
čepicah izpred 150 let.

Vzdržljivi in vztrajni 
V okviru meseca požarne varnosti so gasilci v središču starega Kranja 
predstavili svojo dejavnost, obiskovalcem pa so prikazali tudi poligon.

Poligon je vključeval skok čez dva metra visoko steno, oviri tunel in mreža, prenos sedemdeset 
kilogramov težke lutke ponesrečenca in na koncu prikaz gašenja. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Od sredine tega 
meseca je v parku La Ciotat 
razstavljenih kar 37 ptičjih 
valilnic. Med poukom so jih 
namreč sestavili učenci 
osnovnih šol (OŠ) Predoslje 
in Franceta Prešerna. Po 
končani razstavi bodo valilni-
ce namestili po mestu, da 
bodo čez vse leto na voljo za 
okoliške ptice. Gre za pou-
čen in ozaveščevalen projekt. 
»Z navdušenjem smo se loti-
li sestavljanja ptičjih hišic. 
Učenci so bili pri tem zelo 
samostojni, iznajdljivi in 
vztrajni,« je dejala učiteljica 
OŠ Predoslje Maja Resnik. 
»Takšne izkušnje, ko otroci 
lahko naredijo nekaj, s čimer 
neposredno vplivajo na svet 
okoli sebe, so zelo pomem-
bne za učenje in vzgojo. Še 
posebej pa sem zadovoljen, 
da je ta ustvarjalna izkušnja v 
težkem času koronakrize, ko 
je treba biti previden na vsa-
kem koraku, zelo pomirje-
valno vplivala na učence,« je 
povedal učitelj tehnike in 
tehnologije na OŠ Franceta 
Prešerna Kranj Marko Kern.
Projekt je nastal v sodelovan-
ju z Mestno občino Kranj, 
material in orodje za izdelavo 

valilnic pa je šolarjem donira-
lo podjetje Merkur trgovina.   
»Vesel sem, da je pobuda, ki 
izraža skrb za okolje in živa-
li, prišla od otrok. Hvala za 
vaš prispevek k ohranjanju 
narave v mestnem okolju,« 

se je vsem vključenim v pro-
jekt zahvalil župan Matjaž 
Rakovec in otroke spomnil 
tudi na to, da je v grbu obči-
ne, v katerem prebivajo, 
upodobljena največja ptica v 
slovenskem prostoru – orel. 

Razstavili so valilnice
Učenci osnovnih šol Predoslje in Franceta Prešerna Kranj so v parku La 
Ciotat v Kranju razstavili ptičje valilnice, ki so jih sestavili med poukom.

Ptičje valilnice omogočajo pticam, ki so ostale v naših 
krajih, pozimi lažje najti hrano. Otroci so jih izdelovali z 
veliko skrbjo in veseljem ter predstavili tudi županu 
Matjažu Rakovcu.

V začetku oktobra je Zoran Predin z urednikom in direktor-
jem založbe Litera Orlandom Uršičem v Mestni knjižnici 
Kranj predstavil svoj prvi roman Mongolske pege. Zgodba 
romana, kjer se skozi 16 poglavij ritmično prepletata pretekli 
in sedanji čas, po vertikalni ravni razkriva usode likov, po 
horizontalni pa družbene razmere. V njem je predstavljena 
sinteza evropske zgodovine, in sicer vse od turških vpadov 
v Sloveniji do danes. Uršič je pojasnil, da kljub temu ne gre 
za branje zgodovine, temveč gre za človeške usode, hotenja 
in strahove znotraj zgodovinskih okoliščin. Avtor je ob tem 
dejal, da ni opisovalec prizorov niti pisec dolgih uvodov. »V 
dialog raje povabim bralca in njegovo domišljijo, da si sku-
paj ustvarimo značaje likov in razumevanje njihovih usod in 
zgod,« je pojasnil Predin in prisotnim zaupal še, da se ob 
koncu branja razjasni tudi naslov. Tedaj po avtorjevih bese-
dah knjigo razumeš za nazaj in za naprej.

Zoran Predin bralce vabi v dialog 

Kantavtor, pevec, šansonjer in pisatelj Zoran Predin je  
v Mestni knjižnici Kranj predstavil roman Mongolske  
pege. / Foto: Primož Pičulin

V Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih (MDSS) 
Kranj so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga obeležu-
jemo 15. oktobra, predstavili pesniško zbirko lani preminu-
lega Naila Komića z naslovom Pojoča reka. »Mednarodni 
dan bele palice je priložnost, da javnost seznanimo z delom 
in življenjem slepih ter slabovidnih in obenem opozarjamo 
na potrebno uvajanje ukrepov, ki bi pripomogli h kvalitetnej-
šemu življenju invalidne populacije,« je pojasnil Emil Muri, 
predsednik MDSS Kranj. Pesniško zbirko Naila Komića je 
MDSS Kranj izdal posthumno, ob sedemdeseti obletnici 
avtorjevega rojstva, ki bi jo praznoval letos. 

Predstavili so pesniško zbirko Naila Komića

V kulturnem programu ob mednarodnem dnevu bele palice 
so sodelovali Janka Kus z deklamiranjem Komićevih pesmi, 
Alenka Aljančič s predstavitvijo pesnikovega življenja in 
Franc Mlačnik s harmoniko. / Foto: Primož Pičulin

Predstavniki Rdečega križa 
Kranj so v oktobru, ko obe-
ležujemo tudi Mednarodni 
dan starejših, poskrbeli za 
obdarovanja oskrbovancev 
v domovih starejših obča-
nov. Zaradi zdravstvenih 
razmer je sicer tradicional-
no druženje odpadlo, kljub 
temu pa so jih obdarili in 
jim tako vsaj malo polepšali 
trenutne razmere. Dostava 
daril, ki so bila predhodno v 
»karanteni«, je bila varna, 
saj so jih dostavili do vrat 
domov upokojencev Kranj, 
Preddvor, Naklo in Taber, 
nato pa so jih jim razdelili 
njihovi zaposleni. 

Poskrbeli so za veselje 
v domovih upokojencev

V Kranju sta darila prevzeli direktorica Doma upokojencev 
Kranj Nadja Gantar in socialna delavka Bojana Petrovič.

Program za spodbujanje 
branja med mladimi šport-
niki, ki ga Olimpijski komite 
Slovenije predstavlja pod 
imenom #športajmoinberi-
mo, so ta mesec lahko spo-
znali tudi mladi kranjski 
športniki. Nosilka programa 
je sicer Mariborska knjižni-
ca, v njem pa sodeluje tudi 
Mestna knjižnica Kranj. 
Vodilo programa je povezati 
mlade in vrhunske športni-
ke ob pogovoru o branju in 
knjigi. Letos se v programu 
povezujejo Evropski teden 
športa, dan slovenskega 
športa in Nacionalni mesec 
skupnega branja 2020. 
»Branje je za duha to, kar je 
telovadba za telo. To je 
misel irskega pisatelja in 
politika Richarda Steela,« je 
zbrane športnike in goste 
nagovorila pomočnica dire-
ktorice Mestne Knjižnice 
Kranj Maja Vunšek. Direktor 
mestne uprave Kranj Bor 
Rozman, nekdaj rokometaš, 
sedaj pa tudi podpredsed-
nik Rokometne zveze Slove-
nije, je mladim povedal 
nekaj svojih izkušenj iz 
športnih in študijskih dni in 
poudaril, da tudi kranjska 
občina podpira program 
Olimpijskega komiteja Slo-
venije #športajmoinberimo. 
Seveda je bilo največ časa 
prijetnega druženja namen-
jenega pogovoru o izkuš-
njah s športniki, ki so jih 
predstavili nekdanja plaval-
ka Sara Isakovič ter dva odli-
čna kranjska vrhunska špor-
tnika, nekdanji skakalec v 
višino Rožle Prezelj ter izvr-
stna karateistka Tjaša Ristić. 
»Na olimpijskem komiteju 
si prizadevamo, da imajo 
športniki pogoje za dosega-
nje vrhunskih rezultatov. Po 
drugi strani pa veliko ener-
gije posvečamo temu, da 
spodbujamo izobraževanje, 
tako formalno kot pridobi-
vanje izkušenj in vrednot, ki 
so za življenje zelo pomem-
bne,« je poudaril vodja pro-
gramov Slovenske olimpij-
ske akademije, sicer Kranj-
čan Aleš Šolar in dodal, da z 
branjem lahko ogromno 
prispevamo k pripravam na 
tekmovanja. Zato so veseli, 
da so športniki v okviru pro-
grama dobili tudi sezname 
knjig, ki so jim resnično lah-
ko v pomoč.

Spodbujajo branje med 
športniki


