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Ob trideseti obletnici razglasitve samostojne
države v Kranju izobesili novo občinsko zastavo
SIMON ŠUBIC
Za nami je dan državnosti, ko smo se
spomnili razglasitve samostojne države
Slovenije 25. junija 1991. Praznične slovesnosti so na državni praznik in njegov predvečer potekale po vsej Sloveniji.
V Kranju so jo pripravili minuli četrtek v
Letnem gledališču Khislstein. Kulturni
program so oblikovali Pihalni orkester
Mestne občine Kranj, igralca Doroteja
Nadrah in Borut Veselko ter praporščaki, na ogled je bila tudi razstava Gorenjskega muzeja Gorenjska vojna 1991.
Prav tako v četrtek so na Maistrovem
trgu slavnostno dvignili tudi novo zastavo Mestne občine Kranj (MOK), ki jo
je s sprejetjem sprememb in dopolnitve
Statuta MOK na majski seji potrdil mestni svet. Po novem je na občinsko zastavo umeščen tudi kranjski grb.
Občinski grb ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, srebrnim
poljem in orlom z razprtimi krili in na
desno obrnjeno glavo. Orel bo ne glede
na postavitev oziroma izobešanje zastave vedno z glavo zgoraj. Občinsko zastavo sicer sestavljata belo in cinober bordo rdeče polje.
"Na zastavo Mestne občine Kranj umeščamo kranjski grb, na katerem je andeški orel iz 13. stoletja, simbol tedanjih

Na zastavo Mestne občine Kranj je po novem umeščen tudi občinski grb z orlom. / Foto: MOK
kranjskih mestnih gospodov. Mestna
občina Kranj je doslej v svojih dokumentih, kot sta Statut in odlok, imela
neurejene simbole, celo različne barve
na grbu in zastavi. Po heraldiki oziroma
grboslovju in veksilologiji, zgodovinski
vedi o zastavah, je zastava nekakšen
podaljšek grba. Takšno stanje nam zagotovo ni bilo v ponos, kljub nekaterim
objektivnim vzrokom iz poznih devetdesetih let. Vesel sem, da je mestni svet
potrdil predlagano spremembo in nam
bo nova zastava s kranjskim zgodovinskim grbom vsem v ponos," je razložil
podžupan Janez Černe.
"Občinska simbola grb in zastava predstavljata identiteto lokalne skupnosti.

Odstranili koše za pasje iztrebke
Na Mestni občini Kranj so razložili, da so v lanskem letu zgolj za vzdrževanje košev za
pasje iztrebke namenili trideset tisoč evrov proračunskih sredstev. Ker želijo racionalizirati
postavitve košev za pasje iztrebke, hkrati pa sprostiti proračunska sredstva za postavitev
dodatnih košev za mešane odpadke, so aprila odstranili 25 obstoječih košev za pasje
iztrebke na lokacijah po občini, kjer je v bližini v radiju od 15 do 20 metrov že postavljen
koš za mešane odpadke. Odstranili so tudi štiri "pasje koške" na območju KS Vodovodni
stolp. Ob tem so na koše za mešane odpadke, ki so v bližini, namestili nalepke (tačke) kot
opozorilo, da se tudi vanje lahko odvržejo pasji iztrebki. V KS Vodovodni stolp pa ob tem
opozarjajo, da v koše za mešane odpadke vseeno ni priporočljivo metati vseh odpadkov
povprek (npr. plastenk in pločevink), saj se sicer zelo hitro napolnijo.

Z umestitvijo grba na občinsko zastavo želimo prepoznavnost Mestne občine Kranj še bolj utrditi in združiti
oba simbola," pa je dejal župan Matjaž
Rakovec. "Zastava vselej pomeni tudi
čustven odziv, občutje do skupnosti in
območja, ki mu pripadamo, kjer je naš
dom," je dodal župan, ki ga veseli tudi,
da so novo zastavo simbolno razvili
ravno ob počastitvi tridesetletnice samostojne države.

Pazite na otroke
Začele so se počitnice, zato vas želimo opozoriti, da je s preklicem epidemije prišlo pri
otrocih in tudi odraslih do pristnejšega in
prijetnejšega druženja ter aktivne rekreacije. Spoštovani starši, stari starši, skrbniki,
prosimo, da vsak dan, posebno pa med
poletnimi počitnicami, posvečate zadosti
pozornosti svojim otrokom, vnukom ..., da
ne bo prihajalo do neljubih dogodkov in nesreč. Opozorili so nas namreč, da opažajo
otroke, ki plezajo po šolski strehi. O tem
obstajajo tudi fotografije. Želimo vam zdravo in veselo preživljanje poletnih mesecev,
polno radosti, ter da se bomo v jeseni, če
bodo razmere to dopuščale, spet več družili in prijateljevali. Svet KS Vodovodni stolp
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Uspešno izpeljali
krvodajalski akciji
Krajevna organizacija Rdečega križa
Vodovodni stolp je uspešno izpeljala
dve krvodajalski akciji. Meritve krvnih
vrednosti bodo predvidoma 1. septembra.
SIMON ŠUBIC
Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Kranj je v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa (KORK) Vodovodni
stolp kljub zahtevnim razmeram zaradi epidemije covida-19
v preteklih mesecih organiziralo dve terenski krvodajalski
akciji za Krajevno skupnost Vodovodni stolp. Prva je bila 21.
januarja, druga 20. maja, obe sta potekali v prostorih Gasilsko
reševalne službe Kranj. V obeh akcijah skupaj je kri darovalo
tudi 110 krajanov krajevne skupnosti Vodovodni stolp.

JANUARJA REKORDNA UDELEŽBA
Januarske krvodajalske akcije se je sicer udeležilo 194 krvodajalcev, med njimi je bilo precej takih, ki so že preboleli covid-19 in je bila njihova kri še toliko bolj zaželena, so pojasnili
v OZRK Kranj. Maja se je terenske krvodajalske akcije udeležilo 190 krvodajalcev, tudi tokrat so bili med njimi taki, ki so
že preboleli covid-19. Prostovoljke in prostovoljci KORK Vodo-

Kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram so prostovoljci
KORK Vodovodni stolp januarja in maja uspešno izpeljali terenski
krvodajalski akciji. / Foto: Gorazd Kavčič
vodni stolp so se izkazali z odlično organizacijo in izvedbo
obeh zahtevnih terenskih krvodajalskih akcij, so še poudarili
v OZRK Kranj.

PREVENTIVNE MERITVE
KORK Vodovodni stolp še sporoča, da preventivnih meritev
krvnih vrednosti 15. marca zaradi razglašene epidemije covida-19 niso smeli izvesti, zato so odpadle. Krajevna skupnost
je predlagala, da bi meritve izvedli ob krajevnem prazniku, a
je tudi praznovanje zaradi epidemije odpadlo. So pa meritve
izvedli 2. junija. Udeležilo se jih je 14 krajanov. Če bodo razmere dopuščale, bodo meritve krvnega sladkorja in holesterola
predvidoma spet 1. septembra, napovedujejo.

Cepljenje v vojašnici, hitro testiranje v Globusu
Osebje Zdravstvenega doma Kranj izvaja cepljenje proti covidu-19 v kranjski vojašnici,
brezplačno hitro testiranje pa v Globusu.
SIMON ŠUBIC
Čeprav se je komaj začelo poletje, pristojni že razmišljajo, kaj
nam bo prinesla jesen. Bojijo se, da bo koronavirus, predvsem
visoko nalezljiva deltarazličica virusa, ponovno zakrožil med
nami, kar bi lahko znova pripeljalo k zaprtju nekaterih dejavnosti v državi, zato pozivajo k cepljenju.
V Kranju cepljenje proti covidu-19 osebje Zdravstvenega doma
Kranj izvaja v kranjski vojašnici. Zadnja dva meseca so v cepilnem centru cepili po približno tisoč oseb v eni izmeni in
skupno do 21. junija izvedli 49.031 cepljenj: 29.763 ljudi so cepili s prvim, 19.258 pa tudi z drugim odmerkom. Prvi odmerek je
tako prejela tretjina populacije v šestih gorenjskih občinah, ki
jih pokriva ZD Kranj (poleg občine Kranj še Šenčur, Jezersko,
Cerklje, Naklo in Preddvor). Na cepljenje se je možno prijaviti
s spletnim obrazcem ali s klicem na cepilni telefon. Več informacij je na voljo na spletni strani ZD Kranj.
Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi pa izvajajo v
Globusu. Od tega tedna testiranje poteka po spremenjenem urniku: ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih med 7. in 11. uro,
ob četrtkih pa med 12. in 16. uro. Naročanje ni potrebno, s seboj je
treba imeti le zdravstveno kartico in osebni dokument. Nujno je

V kranjski vojašnici so do 21. junija vsaj z enim odmerkom cepili
nekaj več kot 49 tisoč občanov šestih občin. / Foto: Gorazd Kavčič
upoštevanje zaščitnih ukrepov, ohranjanje medsebojne razdalje
in razkuževanje rok, obvezno je nošenje zaščitne maske.
Testiranje je sicer mogoče opraviti tudi v sosednjih občinah, in
sicer v Šenčurju v domu krajanov in Kliniki Fabjan, v Cerkljah
v nekdanji trgovini Julija in v Naklem v Domu Janeza Filipiča.
Urniki so na voljo na spletnih straneh navedenih občin.
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Ogrevalni sistem Šorlijevo naselje
Zaključila se je četrta ogrevalna sezona po prenovi kotlovnice in toplovoda. V teh
ogrevalnih sezonah je bilo na račun prenove prihranjenih 610.000 standardnih
kubičnih metrov, kar je več, kot je poraba plina v eni ogrevalni sezoni.
SIMON ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL
Ogrevalni sistem Šorlijevo naselje, ki
obratuje že dobrih petdeset let, oskrbuje
s toploto približno 820 stanovanj, poslovnih in javnih objektov. Leta 2017 je
bila izvedena celovita rekonstrukcija toplovoda in kotlarne, ki zagotavlja zanesljivo in stroškovno ugodno ogrevanje.
Učinki prenove so nad pričakovanji, so
razložili v Domplanu, saj se je poraba
goriva namesto za predvidenih 12 odstotkov zmanjšala kar za 23 odstotkov.
"V primeru, da investicija v obnovo ne bi
bila izvedena, bi bila poraba plina vsako sezono približno 150.000 Sm3 (standardnih kubičnih metrov) višja. Učinki
manjše porabe se tako vsako sezono
odražajo v nižjih stroških ogrevanja. Na
podlagi analize cen ogrevanja, ki jo je
izdelala Agencija za energijo, smo skupaj s kurilnim odborom lahko ponosni,
da je ogrevanje v Šorlijevem naselju zanesljivo in med najcenejšimi v Sloveniji," poudarjajo v Domplanu.
Letošnja ogrevalna sezona je bila ena
izmed najdaljših do sedaj, saj je trajala
do začetka junija. Kot izhaja iz poročila Domplana o minuli kurilni sezoni,
s katerim se je pred kratkim seznanil
tudi kurilni odbor, je temperaturni primanjkljaj kot kazalnik ostrine zime ter

dolžine ogrevalne sezone letos znašal
3.419 Kdni, kar je za 16 odstotkov več kot
v pretekli ogrevalni sezoni. Posledično
je bila tudi poraba goriva večja kot v
pretekli ogrevalni sezoni in je znašala
5.313.940 kWh oz. 494.297 Sm3.
Glede na plan je bil strošek goriva presežen za 2,1 odstotka, kar se bo poračunalo
pri letnem obračunu variabilnega dela

stroška kotlovnice, ki bo izveden v septembru. Drugi stroški kotlovnice bistveno ne odstopajo od preteklih let.
Letos se je zaključila že četrta ogrevalna
sezona po prenovi kotlovnice in toplovoda. Kot je razvidno iz spodnjega grafa,
je bilo v teh ogrevalnih sezonah na račun prenove prihranjenih 610.000 Sm3,
kar je več, kot je poraba plina v eni ogrevalni sezoni. Torej se vsake štiri sezone
prihrani za več kot eno sezono goriva.
Bistveni strošek ogrevanja je seveda
gorivo, in kot je znano, so se energenti
letos glede na lansko leto močno podražili. Tudi zemeljski plin, ki se kot gorivo
uporablja v kotlovnici Šorlijevo naselje,
se ni izognil podražitvi. V lanski kurilni
sezoni je bila cena plina na zgodovinsko nizkih nivojih, letos pa se je njegova
cena, kot že omenjeno, močno povišala,
kar bo vplivalo na povišanje akontacije od. 1 julija 2021 dalje, napovedujejo v
Domplanu. V povprečju se bodo akontacije variabilnega dela povečale za 36
odstotkov, drugi stroški pa se v planu za
naslednjo kurilno sezono niso bistveno
spreminjali in ostajajo na podobnem
nivoju kot v preteklem obdobju, so še
pojasnili.
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Živeti s podnebnimi
spremembami
Ali naši najmlajši razumejo, kakšen
je njihov vpliv na naravo in svet
okoli nas? Kako jim razložiti, da naša
dejanja povzročajo ali blažijo podnebne
spremembe? In obratno, kako podnebne
spremembe vplivajo na naše življenje?
ZDENKA BURJA, VZGOJITELJICA
To so bila vprašanja, na katera smo poskušali odgovoriti med
projektom v okviru Eko šole, ki smo ga poglobljeno izvajali v
skupini malčkov aprila in maja, ko smo spoznavali vreme in
vremenske pojave, ki so bili za mesec maj zelo nenavadni, saj
je bila temperatura zraka pod dolgoletnim povprečjem, prav
tako je bilo za mesec maj nenavadno veliko padavin.
Otroci so sami opazovali, raziskovali in ugotavljali soodvisnost
vremenskih pojavov, rastlin in živali. Pogovarjali smo se o
njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje. Dvakrat
smo v igralnico prinesli žabji mrest, pa se letos žabe niso razvile, verjetno zaradi prehladnega vremena. Otroci so vsakodnevno opazovali in s simbolom zabeležili vreme v vremenski koledar, naredili smo stolpični prikaz vremena po dnevih na lego
ploščo s kockami (koliko je bilo sončnih, deževnih, vetrovnih,
delno jasnih, sneženih dni), izdelali smo plakat ekstremnih
vremenskih pojavov, ki so otroke še posebej zanimali.
Vremenske pojave smo poslušali in jih ponazorili z igranjem
na male ritmične inštrumente. Ogledali smo si nekaj kratkih
poučnih filmov o podnebnih spremembah in posledicah, o
vremenskih pojavih, o segrevanju Zemlje. Dež, veter, sneg in
sonce smo doživljali zunaj na prostem, čofotali po lužah. Ob
tem smo se pogovarjali o kroženju vode v naravi in naredili
nekaj eksperimentov z vodo: Kako nastane oblak, Vodni krog
in izhlapevanje vode, z vodo smo mešali različne tekočine,
slikali z barvnimi ledenimi kockami. Otroci so spoznavali
vodo v vseh agregatnih stanjih. Po dežju so na igrišču vrtca
iskali in opazovali deževnike. V igralnici smo imeli vodni kotiček, kjer so se igrali z vodo, ter kotiček s svetili, odsevniki

in svetlobnimi barvnimi konstruktorji. Informacije o temi so
iskali v znanstveni literaturi in otroški enciklopediji, prebrali
smo kar nekaj knjig in različnih zgodbic. Posejali smo fižol
ter opazovali, kaj rastlina potrebuje za rast.
Otroci so ob tem spoznavali, da lahko z lastno pridelavo hrane pripomoremo k varovanju Zemlje, saj vemo, da hrana, ki
pride iz daljnih krajev, posredno povzroča podnebne spremembe. V vrtcu smo zaznamovali dan Zemlje pod sloganom
Očistimo naš planet ter izvedli čistilno akcijo na igrišču vrtca. Celo leto smo v igralnici ločevali odpadke ter skrbeli za
varčno rabo vode, na kar so nas opozarjali piktogrami nad
umivalniki. Da bi z vozili spuščali v zrak manj ogljikovega
dioksida, smo izvedli dan vožnje s kolesi, poganjalci, skiroji.
V vrtcu smo dvakrat v letu zbirali star papir.
Podnebne spremembe se dogajajo. Strokovnjaki nas opozarjajo, da bomo morali spremeniti nekatere življenjske navade
in začeti delovati v korist zmanjšanja in blaženja podnebnih
sprememb. Začeli smo že pri majhnih otrocih in kot bi rekel
Armstrong: to je majhen korak za človeka in velik skok za
človeštvo!
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Nenavadnega šolskega leta je konec
Šolskega leta, še bolj nenavadnega od lanskega, saj je pouk več mesecev potekal na
daljavo, je konec. Učenci so v četrtek prejeli spričevala, ki jih je ravnatelj Osnovne šole
Simona Jenka Rudolf Planinšek podpisoval ravno ob našem obisku.
SIMON ŠUBIC
Tudi ravnatelj Rudolf Planinšek ugotavlja, da je za učenci, učitelji in starši zelo čudno leto, pravzaprav že dve.
"Lani spomladi, na začetku epidemije,
smo se nekoliko lovili, saj nihče ni bil
pripravljen na šolo na daljavo. Pomanjkljiva je bila oprema, znanje. Tu so še
generacijske razlike med učitelji, ki so
bile močan faktor, predvsem pri znanju
računalništva, kar je bistveno vplivalo
na začetek izvajanja pouka na daljavo.
Smo pa začetne težave nekako prebrodili z orodjem, ki ga ponuja eAsistent,
uporabili smo spletne učilnice, Zoom,
na način, da so bili otroci in starši čim
manj zbegani," je pojasnil.
Žal se je epidemija ponovila tudi v
minulem šolskem letu in šole so bile
od sredine oktobra spet zaprte. "Na to
možnost smo bili jeseni že nekoliko
pripravljeni, saj se je že poleti napovedovalo, da se lahko epidemiološke
razmere poslabšajo. Tako smo že avgusta izvedli izobraževanje za učitelje,
da smo njihovo delo še bolj poenotili in da smo se učili eden od drugega
znotraj kolektiva. Uporabili smo še dve
računalničarki na šoli, tako da imamo trenutno tri, ki so ostale učitelje v
majhnih delovnih skupinah dodatno
izobraževale v računalništvu.
Ob zaprtju šol v oktobru so računali, da
se bo epidemija iztekla do novoletnih
praznikov, a se je zavleklo do konca januarja, ko je v šolske klopi spet sedla
prva triada, sredi februarja pa še ostali
šolarji. "Ob ponovnem izvajanju pouka v
šoli smo upoštevali vse namige staršev.
Skušamo biti prijazna šola, čeprav smo
naleteli tudi na velike težave. Nekateri
učenci so namreč šolo na daljavo jemali
preveč zlahka, a takih ni bilo veliko in
niti niso bili samo tujejezični otroci. Največjo vlogo je pri tem odigrala urejenost
družine, saj so imeli starši pri izvajanju
pouka na daljavo veliko odgovornost
in veliko dela. Tu so se pojavile razlike.
Naše analize so pokazale, da so se pojavile še večje razlike med uspešnimi in
manj uspešnimi učenci, kar smo videli

Ravnatelj Rudolf Planinšek
predvsem proti koncu šolskega leta," je
povedal ravnatelj.
Glede ocenjevanja je Planinšek povedal,
da je ministrstvo za izobraževanje priporočilo, da se med izvajanjem pouka na
daljavo čim manj ocenjuje oziroma v soglasju z otrokom in starši. "Tako da se je
konec leta snov nakopičila in verjamem,
da so imeli učenci v zadnjem mesecu
šole precej dela. Učitelji so se držali navodil, da niso zajemali vseh snovi, tako
da so manj pomembne teme pri posameznih predmetih preskočili. To znanje
bomo posredovali v naslednjem letu,
tako da ni skrbi, da bi učencem umanjkalo znanje. Tistim, ki so želeli pridobiti
boljše ocene, smo to tudi omogočili."
Pri ocenjevanju so v času korone predvsem iskali znanje in ne neznanja, tako
so bile tudi ocene na splošno nekoliko
boljše oziroma ne povsem realne. "Realne ocene znanja so se pokazale po vrnitvi otrok v šole. Končni učni uspeh je bil
kljub temu nekoliko boljši od prejšnjih
let," je ocenil ravnatelj.
Od osnovne šole se je letos poslovilo 97
devetošolcev. Večina bo izobraževanje
nadaljevalo na gimnazijah, je povedal
ravnatelj. "Gre za zelo uspešno generacijo, če jih ocenjujemo po državnih
nagradah. Žal je bila valeta izpeljana
samo za učence, prisostvovali so učite-

lji, starši pa so lahko valeto spremljali
neposredno preko spletnega prenosa."
O uspešnosti generacije govori tudi seznam učencevm, ki so bili vseh devet razredov odlični in/ali so dosegli zavidljive
rezultate na državnih in mednarodnih
tekmovanjih iz znanja. To so: Mia Ažman, Martin Baggia, Lan Bernard Kmetec, Viktor Bidovec, Anna Butseva, Julija
Dolenc, Eva Dolinar, Tinkara Dolžan, Žan
Gazvoda, Neca Grilec, Mija Hiti, Maks
Hudobivnik, Žiga Jere, Vita Kejžar, Karlo
Kočevar Polak, Lara Krstič Hilčer, Lucija
Merčun Zore, Ambrož Oman, Kevin Pajkič, Eva Pečar, Blaž Perko, Vid Peternel,
Danaja Podgoršek, Jošt Remic, Doroteja
Rozman, Nika Sajovic, Jon Seliškar, Hana
Srakar, Hana Šavs, Lara Tomše, Gašper
Uranič Sedej, Sara Urbanc, Zala Vehar,
Ana Vojsk Kozina, Brina Zelič, Nik Zelnik
in Aleks Žagar. Z drugim šolskim letom
se OŠ Simona Jenka razdeli na dva dela,
saj so Podružnično šolo Center preoblikovali v samostojno OŠ Janeza Puharja
- Center. Mestni svet je za v. d. ravnatelja nove šole imenoval Klemna Marklja.
"Gre kar za velik zalogaj, saj je treba narediti kadrovsko razdelitev, pa finančno
in vse ostalo. Celoten proces razdelitve in
konstituiranja nove šole skušamo izpeljati korektno, brez posledic za otroke in
kolektiv," je povedal Planinšek.
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Počitniške
aktivnosti za
otroke
Na počitniških aktivnostih,
ki jih sofinancira Mestna
občina Kranj, se bodo
otroci z vrstniki zabavali
na različnih delavnicah,
pri družabnih igrah ...

Preostali termini so še: 5.–9. julij, 16.–20.
avgust in 23.–27. avgust. Prispevek staršev
bo petdeset evrov na otroka za en teden,
cena vključuje tudi kosilo. S prijavami pohitite, saj bodo na vseh lokacijah na dan
sprejeli največ 15 otrok. Sprejemali bodo le
popolnoma zdrave otroke, ob tem pa poskrbeli za izvajanje vseh drugih ukrepov.
V okviru projekta VGC Gorenjske bodo v
medgeneracijskem centru celotno po-

www.gorenjskiglas.si

Knjiga za vse
ljubiteljske sadjarje.
Predstavljeni so
sajenje, cepljenje,
rez dreves in
pomlajevanje starih
dreves, bolezni in
škodljivci ter varstvo
sadnega drevja.
Marsikatero bolezen
in škodljivca
je v domačem
sadovnjaku mogoče
omejiti ali celo
zatreti s pravilnimi
agrotehničnimi
ukrepi, v nekaterih
primerih pa brez
uporabe kemičnih
sredstev ne gre.

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm
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.

21
EUR

+ po

št ni n a

letje izvajali tudi brezplačne počitniške
aktivnosti za otroke iz socialno manj
spodbudnih okolij, stare od šest do dvanajst let. Izvajale se bodo od 8. do 16. ure
in ne vključujejo kosila. Med 12.00 in
12.30 je na voljo možnost toplega obroka
(za ceno 5,20 evra). Na voljo so enotedenski termini vse do 27. avgusta.
Več informacij je objavljenih na spletni
strani LUK.

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

www.gorenjskiglas.si

Mestna občina Kranj tudi letos sofinancira počitniške aktivnosti, ki jih koordinira Ljudska univerza Kranj (LUK), izvajajo pa jih tudi na osnovnih šolah na
Orehku in v Predosljah. Otroke je možno
prijaviti na spletni strani LUK.
Na letošnjih počitniških aktivnostih se
bodo otroci v družbi vrstnikov zabavali na
ustvarjalnih, kulinaričnih, športnih in
filmskih delavnicah, pri družabnih igrah,
na poučnih uricah in počeli še marsikaj
zanimivega. Počitniški program je namenjen otrokom, starim med šest in dvanajst let, izvajal pa se bo od 8. do 16. ure.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro 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.

22
EUR

+ po

št ni n a

8 | OBVEŠČAMO

Poskrbimo za vegetacijo ob javnih cestah
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija
s stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na
varno odvijanje cestnega prometa.
ROBERT ZADNIK,
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Varnosti udeležencev v prometu je na
prvem mestu tudi z vidika rastlinja ob
prometnicah, zato je obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja,
dreves in druge vegetacije na površinah
ob cesti tako, da sta zagotovljena preglednost in prost profil ceste ter da je vidna
in dostopna prometna signalizacija.
Vegetacijo je treba obrezati tudi ob pločnikih, saj ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih
udeležencev v prometu. Vse to so obveznosti lastnikov parcel in jih je opredelil
tudi zakonodajalec, ki je v 98. členu Zakona o cestah zapisal:
»V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte,

naprave in druge predmete ter storiti
kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«

KAKO OBREZATI RASTLINJE
V praksi to pomeni, da je prepovedano
postavljati ograje, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke nasade ali
poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste. Zaradi preglednosti rastline ne
smejo presegati višine 75 centimetrov
od nivoja vozišča, drevesa ali grmičevje,
ki raste ob omenjenih cestah, mora biti
obrezano tako, da je prosta višina nad
cesto najmanj 4,5 metra (prosti profil
ceste), grmičevje ali drevje pa mora biti
po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine.
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot
policija nadzoruje oviranje preglednosti
cest in gojenje previsoke ali preširoke
vegetacije. Javni interes tako občine
kot tudi vseh občanov oziroma uporabnikov javnih cest je, da so te normalno
prevozne in da na njih ni elementov, ki
bi ogrožali ali bili nevarni za vse udele-

žence v prometu ter da je možno normalno vzdrževanje ceste.
Višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na vozišču
(npr. drevesa, grmovnice, višje poljščine, npr. koruza), ki z vejami segajo
v prosti profil ceste ali zračni prostor
ceste (7 metrov). Občani se s takšnimi
zasaditvami ne zavedajo dovolj odgovornosti za varnost v prometu.

OBVEZNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija s stavbnih in kmetijskih zemljišč
v zračni prostor javnih cest, saj to zelo
vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Lastniki zemljišč ob javnih cestah, ki ne skrbijo za redno obrezovanje
vegetacije, so v prekršku po 1. odstavku
5. člena Zakona o cestah, saj so opustili
delo rednega obrezovanja vegetacije na
svojem zemljišču ob javni cesti in s tem
povzročili, da čezmerno razraščena vegetacija ogroža, ovira in zmanjšuje varnost prometa na občinski cesti.

Vegetacijo je treba obrezati
tudi ob pločnikih, saj ta
velikokrat zaradi razraščenosti
ovira varnost pešcev in drugih
udeležencev v prometu. Vse
to so obveznosti lastnikov
parcel in jih je opredelil tudi
zakonodajalec v 98. členu
Zakona o cestah.

Primer razraščene žive meje, ki posega na pločnik / Foto: Tina Dokl

Občane zatorej opozarjamo, da obrežejo
nevarne zasaditve v okolici cest in poti.
Za vegetacijo je treba skrbeti vse leto in
tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev pa poleg
večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in
lepšemu videzu naših naselij.
Temeljni namen tega zapisa je preventiven in v pomoč pri skrbi za urejeno
vegetacijo ob prometnicah in s tem za
večjo varnost udeležencev v prometu. Z
odgovornim ravnanjem se lastniki parcel tudi izognejo sankcijam.
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Skrb za ceste pri oranju
Kmetje v tem času izvajajo mnoga dela na poljih, njivah, travnikih in v gozdovih.
Pri tem posebna pozornost velja oranju in upoštevanju nekaterih pravil.

Interes tako občine kot vseh uporabnikov javnih cest je, da so ceste normalno
prevozne in da na njih ni elementov, ki
bi ogrožali udeležence v prometu. Občina tako apelira na vse kmetovalce, da
so pri svojem delu pozorni na kakršno
koli onesnaženje javne ceste (največ
primerov onesnaženja cest je z blatom
in zemljo), ki bi bilo posledica njihovega
dela na kmetijskih zemljiščih.

Za omenjeni prekršek je za predpisana
tudi globa v višini tisoč evrov. Prav tako
je treba orače oziroma voznike delovnega stroja opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste.
Zakon o cestah namreč prepoveduje
orati na razdalji manj kot štiri metre od
roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot en
meter od roba cestnega sveta vzporedno
s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je za
posameznika predpisana globa v višini
tisoč evrov.

Z OČIŠČENIM STROJEM NA CESTO

ORANJE Z ODMIKOM OD CESTE

Orač oziroma voznik delovnega stroja
je dolžan pred vključitvijo na javno cesto pnevmatike očistiti blata, zemlje in
drugih snovi. Zakon o cestah namreč v
5. členu med drugim določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati
blato ali jo kako drugače onesnaževati.

Poleg zmanjšanja prometne varnosti
zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb spodnjega nosilnega
ustroja ceste. Posledice oranja preblizu
bankine ali celo v cestišče so razpokanost asfalta, posedki roba prometne-

ROBERT ZADNIK,
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

ga pasu, spreminja se trdnost bankin
in s tem tudi stabilnost cest, kar precej skrajšuje njihovo življenjsko dobo.
Škoda, ki nastane, je velika, popravila
bremenijo občinski proračun, ta denar
bi lahko namenili za nove ceste in celovite prenove. Medobčinski inšpektorat
Kranj tako kot policija nadzoruje onesnaženje cest in pravilno oranje.
Če kmetijskih del ni mogoče izvesti tako,
da ne bi ovirali in ogrožali prometa,
poškodovali ceste ali povečali stroškov
njenega vzdrževanja, Zakon o cestah
(27. člen) dopušča možnost, da izvajalec
pred začetkom izvajanja del upravljavca cest (Mestno občino Kranj) zaprosi za
soglasje. Z njim se določijo pogoji, pod
katerimi se dela lahko opravijo, po potrebi se določi začasna označitev ovire
na cesti ali ob njej z začasno prometno
signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca, potem ko je dela zaključil.

Zavarujte
vsa prevozna
sredstva.
Sklenite AvtoMobilno
zavarovanje.
Poleg avtomobila zavarujte tudi:
• odgovornost in asistenco
uporabnikov različnih
prevoznih sredstev,
• prtljago v ali na vozilu,
• rehabilitacijo po nesreči
v prometu.
Izkoristite še dodatne ugodnosti
ob sklenitvi.

tiskan_oglas_AvtoMobilno_185x131.indd 1
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256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm
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.

15,50
EUR

+ po

št ni n a

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V knjigi so
predstavljeni
različni načini reje.
Uvodna poglavja
so osredotočena
na izbiro ustrezne
pasme oz. križanca
ter ureditev in
opremo hlevov za
rejo posameznih
vrst perutnine,
osrednji del pa
je namenjen
opisu tehnologij
rej od valjenja,
preko vzreje, reje
za nesnost ter
pitanja za meso
do kakovosti mesa
in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
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.

15
EUR

+ po
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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www.gorenjskiglas.si

Avtor, Kranjčan,
dr. Drago Papler
v svojih pesmih
razmišlja o
vsem, kar mu je
blizu: narava,
dom, umetnost,
prijateljstvo, Bog,
znanost in
energija, s katero
je povezan
poklicno.
Spoznali boste
avtorjev pogled
na življenje ter
minljivost letega.

Mehka vezava, 200 strani
Pesniško zbirko 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.

20
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do četrtka, 15. julija 2021, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Gostilna Arvaj vas ponovno pričakuje.
Pridite na okusno malico, kosilo ali nedeljsko kosilo.
Hrano lahko tudi naročite in odnesete s seboj.

PINOLI D.O.O., TRNJE 29, ŽELEZNIKI

NAROČILA PO TELEFONU: 04 28 00 100

Pri mostu nad kanjonom Kokre
Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100

K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!

Gostilna Arvaj

