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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je objekt nekdanje 
srednje gradbene šole v sre-
dišču mesta v last prejela 
leta 2014 s pogodbo o brez-
plačnem prenosu državnega 
premoženja, februarja pa ji 
je Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko odobrila skoraj 1,5 milijo-
na evrov finančne podpore 
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj za celovito 
prenovo objekta. Nekaj 
manj kot pol milijona evrov 
bo prispevala občina. Za iz-
vajalca del je bilo na javnem 
razpisu izbrano podjetje 
Adaptacije – vzdrževanje, 
gradbena, obrtniška in in-
štalacijska dela, ki bo preno-
vo končalo predvidoma sep-
tembra 2022.
Občina bo s celovito preno-
vo in obuditvijo opuščenega 
objekta na Cankarjevi 2 
zmanjšala nadaljnjo social-
no degradacijo v starem 
Kranju, zagotovila učinko-
vito rabo obstoječega urba-
nega prostora znotraj me-
stnega jedra, prispevala bo 
k dvigu kakovosti vsakda-
njega bivanja v mestu, nova 
vsebina bo prebudila staro 
mestno jedro, hkrati pa se 

bo ohranjala kulturna dedi-
ščina, napoveduje župan 
Matjaž Rakovec. 
Nove prostore bodo upora-
bljali Glasbena šola Kranj 
(GŠ), Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti, Območna 
enota Kranj (JSKD), in pred-
stavniki drugih kulturnih in 
podobnih dejavnosti. "Ima-
mo solidne prostore za izva-
janje individualnega pouka, 
za skupinskega pa smo tre-

nutno razpršeni na petih lo-
kacijah. S stavbo na Cankar-
jevi bomo samo še na treh," 
je povedala ravnateljica GŠ 
Petra Mohorčič. Pomembna 
pridobitev bo tudi dostop za 
invalide (vgradili bodo dvi-
galo), saj GŠ doslej ni imela 
možnosti poučevanja te ran-
ljive skupine.
Projekt pozdravlja tudi 
predsednik Krajevne sku-
pnosti Center Aleksander 

Pavšlar, saj pravi, da ne gre 
le za obnovo degradiranega 
in propadajočega objekta, 
ampak bo ta tudi omogočil 
nadaljnji razvoj glasbeni 
šoli kot zadnji izobraževal-
ni instituciji, ki še vztraja v 
mestnem jedru: "Ta projekt 
je tudi opomin, da ne sme-
mo več dopustiti, da dejav-
nosti zapuščajo mestno sre-
dišče, kar se je dogajalo v 
preteklosti."

Slovo od gradbene 
šole, pozdrav glasbeni
Začenja se približno dva milijona evrov vredna prenova nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi 
ulici 2 v starem mestnem jedru Kranja. 

Prenovo nekdanje gradbene šole bosta država in Evropska unija sofinancirali v višini 1,5 
milijona evrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ministrstvo za 
obrambo in Vojašnica Petra 
Petriča Kranj sta ugodila 
prošnji Mestne občine (MO) 
Kranj in Zdravstvenega 
doma (ZD) Kranj, ki izvaja 
množično cepljenje, da se 
lokacija iz avle kranjske ob-
čine preseli na dostopnejšo 
in logistično ugodnejšo toč-
ko v kranjsko vojašnico. "Za 
pomoč smo zelo hvaležni. 
Pripravljenih imamo pet ce-
pilnih mest. V primeru do-
bave velike količine cepiva 
lahko povečamo kapacitete v 
istem prostoru tudi do štiri-
krat," je pojasnila direktori-
ca ZD Kranj Lili Gantar 
Žura, dr. med. Pri vojašnici 
so na voljo tudi parkirišča. 
Na cepljenje prihajajo zgolj 
naročeni, o datumu ceplje-
nja jih pravočasno obvesti 
zdravstveno osebje. Prijave 
za cepljenje so še vedno ak-
tualne z izpolnitvijo spletne-
ga obrazca. Do vključno po-
nedeljka je izvajalec ceplje-
nja ZD Kranj proti covidu-19 
cepil 9675 oseb. S prvim 
odmerkom so cepili 6135 
oseb, 3540 tudi že z drugim 
odmerkom.

"Ministrstvo za obrambo 
nam je takoj prisluhnilo in 
nam olajšalo nadaljnje izva-
janje cepljenja, za katero 
pričakujemo, da se bo v pri-
hodnjih dneh povečalo. Za-
hvala gre ministru Mateju 
Toninu in zelo kooperativ-
nemu vodstvu Vojašnice Pe-
tra Petriča, ki nam nudi lo-
gistično podporo. Ta pove-
zava je lepa potrditev, da 
skupaj zmoremo (naj)več. 
Kranj je eden redkih v Slove-
niji, ki v epidemiji covida-19 
združuje lokalno skupnost, 
zdravstvo in vojsko. Ponosni 
smo na preboj pri povezova-
nju v skrbi za čim hitrejšo 
zaščito občanov pred bole-
znijo," je povedal kranjski 
župan Matjaž Rakovec. 
Novo cepilno mesto v kranj-
ski vojašnici si je v sredo 
ogledal državni sekretar Jel-
ko Kacin, nacionalni koordi-
nator za logistični del akcije 
množičnega cepljenja.
Testiranje s hitrimi testi 
ostaja v nekdanjem Globusu 
v Kranju. Poteka vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure, v 
četrtek še dodatno od 13. do 
16. ure. Testiranja so možna 
tudi v sosednjih občinah 
Šenčur, Cerklje in Naklo.

Cepijo v kranjski 
vojašnici
S ponedeljkom se je množično cepljenje proti 
covidu-19 preselilo v kranjsko vojašnico. Gre za 
enega redkih primerov povezave med lokalno 
skupnostjo, zdravstvom in vojsko pri izvajanju 
cepljenja proti covidu-19 v državi.

Dostopnejša in logistično ugodnejša cepilna točka 
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Šola,  
ki živi  
z mestom
Pogovor s Petro 
Mohorčič, 
ravnateljico 
Glasbene šole Kranj 
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Kranj, mesto  
z velikim 
potencialom
Klemen Malovrh, direktor 
Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, o strategiji 
kranjskega turizma
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OBČINSKE NOVICE

Jutri čistimo Kranj
Jutri bo potekala že 20. čistil-
na akcija Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran. 
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GASTRONOMSKA 
REGIJA

Zaprti lokali  
v iskanju rešitev
Tudi kranjske gostilne in re-
stavracije so v teh mesecih 
pred zahtevnimi poslovnimi 
odločitvami. 
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KULTURA

V preseganju okvirov
Selektor dr. Rok Andres je 
predstavil izbor za tekmoval-
ni in spremljevalni program 
Tedna slovenske drame, ki je 
prestavljen v prvo polovico 
novembra.
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ŠPORT

Večna optimistka  
v kimonu
Naša najuspešnejša karatei-
stka Tjaša Ristič iz Kranja je 
bila tudi v času karantene z 
mislimi pri olimpijskih igrah 
v Tokiu.
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Občinske novice
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Pred dobrim mesecem se je 
pouk inštrumentov spet 
vrnil v učilnice glasbene 
šole. Si ravnateljica ob tem 
oddahne in reče končno ali 
z odprtjem šole – glede na 
to, da epidemije še ni konec 
– pomisli na nove skrbi? 
Seveda ima vsaka medalja 
dve plati – biti doma in ime-
ti pouk na daljavo je varneje 
s stališča preprečevanja šir-
jenja virusa, po drugi strani 
pa tudi to lahko predstavlja 
nevarnosti: pomanjkanje 
osebne interakcije učencev z 
vrstniki in drugimi, izposta-
vljenost nevarnostim na 
spletu. Ko gre za glasbo in 
balet, pa moram omeniti 
katastrofalen zvok pri splet-
nem pouku in posledično 
vpliv na sluh in nezmožnost 
za sočasno muziciranje ter 
nevarnosti za poškodbe pri 
vadbi baleta zaradi neustrez-
ne opreme domov (baletni 
pod, drog ...). V vseh situaci-
jah poskušam ravnati čim 
odgovorneje – bodisi ko je 
bilo treba pouk preseliti na 
splet, bodisi ko so se sedaj 
skoraj vsi učenci že vrnili v 
šolo. Zagotovo še ni čas, da 
bi si lahko oddahnili. Vsi 
zaposleni smo zelo skrbno 
pristopili k organizaciji var-
nega pouka v živo – poleg 
skrbnega upoštevanja vseh 
običajnih priporočil smo že 
v jeseni v urnike umestili 
petminutne odmore med 
posameznimi učenci ali 
skupinami, namestili pleksi 
stekla v učilnice, skupinski 
pouk iz manjše učilnice pre-
selili v dvorano ... Zato se 
zavzemam, da bi se v glas-
bene šole smeli vrniti vsi 
učenci skupinskega pouka 
– še posebno najmlajši, pet- 
in šestletniki, ki obiskujejo 
program predšolske glasbe-
ne vzgoje in glasbene prip-
ravnice ter komorne igre, 
nauka o glasbi, solfeggia. 
Tudi pouk orkestrov bi bil 
možen v živo, če bi ga orga-
nizirali v manjših skupinah 
in učence razmaknili na var-
no razdaljo. Mislim, da se 
moramo naučiti živeti z 
virusom in se na to čim prej 
prilagoditi. 

Kakšen občutek vas preveva, 
ko pomislite na zadnje leto 
– da je bilo neznansko dolgo 
in je potekalo zelo počasi ali 
da je minilo, kot bi trenil, in 
se ga komaj še spomnite? 
Adagio ali allegro? 
Leto je bilo res posebno, in 
ker je bilo toliko novega in 
vsaj pri mojem delu inten-
zivnega dogajanja, je minilo 
allegro molto! Zapomnila si 
bom nenavadno tišino v 
prvem tednu, ko je šola 
potekala na daljavo (mir je 
bil drugačen kot tisti, ki nas-
tane med počitnicami), pa 
neizmerne sreče, ko so se 
maja učenci prvič vrnili v 

učilnice. In potem spet sku-
pna posvetovanja z učitelji, 
kako učencem na daljavo 
ohranjati motivacijo za delo 
... Na šoli smo spodbudili 
nastanek številnih posnet-
kov – od tistih za starostnike 
v domovih upokojencev, ki 
jim je glasba učencev v času 
prvega vala epidemije priča-
rala stik med generacijami 
in s katerimi smo na neki 
način drug drugemu vlivali 
pogum. Z glasbo in dobrimi 
željami učencev smo razve-
selili več kot sto starejših in 
o tem sedaj nastaja doku-
mentarni film. 
Pri izvedbi koncertov po 
spletu je bila situacija še 
zahtevnejša zaradi časovne-
ga zamika, ki preprečuje 
hkratno muziciranje učen-
cev. Izredno ustvarjalno in 
zahtevno nalogo so zato 
opravili dirigenti orkestrov. 
Posnetek vsakega učenca, 
člana orkestra, so združili v 
vrhunske nastope orkestrov 
– tudi 60-članskega pihalne-
ga – in s tem ustvarili nepo-
zabne ''dogodke''. V projek-
tu Mladi korona skladatelji 
so učenci ustvarili svojo 
glasbo, jo tudi izvedli in pos-
neli. Decembra smo pripra-
vili številne spletne božične 
koncerte in praznična glas-
bena voščila, s katerimi smo 
vsaj delno nadomestili tradi-
cionalne decembrske kon-
certe. Odzivi so bili odlični. 
Nastal je tudi spletni kon-
cert ob slovenskem kultur-
nem prazniku ter kasneje še 
pustni nastopi oddelkov in 
še in še ... Vse si lahko ogle-
date na kanalu Glasbene 
šole Kranj na Youtubu.

Lani ste načrtovali celoletno 
praznovanje 111-letnice 
glasbene šole z velikim 
koncertom v Cankarjevem 
domu. Aktualna situacija je 
to preprečila, a vam je oble-
tnico vendarle uspelo zaz-
namovati …
Scenarij koncerta je bil pri-
lagojen osebnostim in spo-
sobnostim izjemnih učen-
cev, ki predstavljajo glavne 
like. Izvirno glasbeno ples-

no igro, v kateri bi sodelova-
lo več kot tristo nastopajo-
čih, so soustvarjali zgolj naši 
sedanji ali nekdanji učenci 
in učitelji (scenaristka Kata-
rina Minatti, skladatelj Gaš-
per Jereb, režiser Irenej Vid 
Bošnjak, dirigent Tomaž 
Kukovič, igralka Barbara 
Ribnikar ...). Kot vedno smo 
tudi tokrat doživeli poziti-
ven odziv nekdanjih učen-
cev, danes uspešnih na raz-
nih področjih, ki ohranjajo 
vez in lojalnost do glasbe in 
šole, v kateri so odraščali. 
Ker koncerti letos niso dovo-
ljeni, smo obletnico počasti-
li z razstavo na panojih pred 
Mestno knjižnico Kranj in 
prikazali delovanje šole od 
stoletnice dalje ter kasneje 
to izdali tudi v biltenu. V 
gradu Khislstein je še na 
ogled razstava 111 let GŠ 
Kranj. Zelo pa sem ponosna 
tudi na zbirko slovenskih 
skladb za kljunasto flavto, ki 
smo jo izdali v sodelovanju 
z Društvom slovenskih skla-
dateljev in katere pobudnica 
je bila naša učiteljica kljuna-
ste flavte Mojca Zaplotnik. 
To edinstveno zbirko slo-
venske ustvarjalnosti smo 
ob obletnici podarili vsem 
glasbenim šolam v Sloveniji 
in zamejstvu.

Na vsak način pa vas lahko 
opogumlja spomin – raje 
reciva pogled – na preteklih 
deset let, ko niste šteli zgolj 
uspehov na tekmovanjih 
mladih glasbenikov in učen-
cev, ki nadaljujejo glasbeno 
izobraževanje na Konserva-
toriju, ampak ste prepozna-
vnost šole gradili na števil-
nih nastopih in koncertih, 
namenjenih širši publiki ... 
Za koncerte skrbno spodbu-
jamo sodelovanje učencev v 
komornih skupinah in orke-
strih, v zadnjih letih tudi 
baletu, ki ga vključujemo gle-
de na prostorske zmožnosti 
dvoran. Ponosna sem, da na 
koncertih vse pogosteje izva-
jamo novitete. Veliko jih za 
naše učence napiše učitelj 
Gašper Jereb, tudi nadarjen 
skladatelj, marsikatero prire-

dbo ali aranžma pa napišejo 
tudi drugi učitelji, dirigenti 
naših orkestrov. Naj ome-
nim nekaj nepozabnih in 
najodmevnejših dogodkov v 
zadnjih letih: glasbeno-balet-
na pravljica Babica in lonec 
pravljic, Božič na tretjo v 
sodelovanju z Glasbenima 
šolama Postojna in Ljubljana 
Vič - Rudnik pa koncert orke-
strov naše šole v Slovenski 
filharmoniji, poimenovan 
Božični potep. Ponosni smo 
na izvedbo glasbenega kviza 
Ugani melodijo, glasbe-
no-baletno pravljico Ribje 
fantazije pa na koncert ob 
10-letnici OkTuba festa ter 
koncert Koledovanje, ki je bil 
decembra 2019 naš zadnji 
množični "živi" koncert. In 
seveda ne smemo pozabiti 
na vsakoletni Slavnostni 
koncert ob zaključku šolske-
ga leta, ki ga organiziramo 
na Brdu in kjer podelimo 
tudi nagrade najboljšim 
učencem. 

Ena vaših velikih želja, vse 
odkar sta ravnateljica, je 
združitev glasbene šole pod 
eno streho. Šola sicer deluje 
na petih lokacijah. Z obnovo 
nekdanje gradbene šole, ki 
se začenja v prihodnjih 
dneh, se del vaših želja zače-
nja uresničevati, mar ne? 
Šola bo z dodatno lokacijo 
na Cankarjevi ulici končno 
pridobila prepotrebne pro-
store za ves skupinski 
pouk. Prvič bomo imeli 
svoje prostore za program 
plesa kot tudi za vadbo 
orkestrov. Seveda smo si 
prvotno želeli, da bi dobili 
prostore, kjer bi lahko vse 
programe izvajali pod eno 
streho, ampak smo res veli-
ka šola, letos je vpisanih 
več kot sedemsto učencev, 
in eden od ciljev je bil vse-
kakor tudi ta, da ostanemo 
v mestu. Dodatna lokacija 
bo tako povezala obstoječi 
dve – na Trubarjevem trgu 
in v Evropi – v trikotnik. 

Kakšni so vaši načrti v raz-
voju Glasbene šole Kranj? 
Glede na številne pozitivne 
odzive s strani vseh deležni-
kov šole verjamem, da je 
smer razvoja šole, ki jo kot 
ravnateljica vodim v zadnjih 
desetih letih, prava. Se pa 
moj mandat s tem šolskim 
letom znova zaključuje. Če 
bom še izbrana za ravnatel-
jico, si v prihodnosti ne 
želim bistvenih pretresov, 
ampak nadaljevati zastavlje-
no. Seveda vidim še nekaj 
možnosti za širitev šole, 
predvsem v programih plesa 
ter pri mlajših učencih. Še 
naprej želim tudi spodbujati 
interes za deficitarne inštru-
mente. Vsekakor bom svojo 
energijo še usmerjala tudi v 
to, da bi Kranj in Gorenjska 
končno dobila pravo koncer-
tno dvorano. Mislim, da je 
za to skrajni čas.

Šola, ki živi z mestom
Petra Mohorčič že več kot desetletje vodi Glasbeno šolo Kranj, ki zadnja leta presega okvire mesta. 

Petra Mohorčič vsak dan prikolesari v glasbeno šolo. 

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina 
Kranj bo s pomočjo evrop-
skih in državnih sredstev 
prenovila 16 neprofitnih 
stanovanj na Planini in sta-
novanje z neurejenim zem-
ljiškim stanjem. "Namen 
obnove je zagotavljanje 
ustreznega bivalnega stan-
darda najemnikom in ohra-
njanje fonda neprofitnih 
stanovanj v kranjski obči-
ni," so pojasnili. Celotna 
vrednost operacije znaša 
260.363 evrov, naložbo pa 
sofinancirata Republika 
Slovenija in EU iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj s skupno skoraj 194 
tisoč evri, občina pa bo pri-

spevala 66 tisoč evrov. 
"Prenova neprofitnih stano-
vanj na Planini predstavlja 
že tretjo operacijo z odobre-
nimi evropskimi sredstvi, 
ko gre za revitalizacijo 
degradiranih območij v zad-
njih dveh letih, čakamo še 
na potrditev četrte. Izvajan-
je velikih zgodb in pridobi-
vanje sredstev v času epide-
mije, velike svetovne krize, 
daje celoti dodano vred-
nost," je odobritev sofinan-
ciranja komentiral kranjski 
župan Matjaž Rakovec. 
Evropska sredstva za revita-
lizacijo degradiranih urba-
nih območij je MOK prejel 
tudi za prenovi gradbene 
šole in Podružnične šole 
Center.

Prenova neprofitnih 
stanovanj na Planini

Kranj – Zavod RS za zaposlovanje je za leto 2021 izbral 46 
programov javnih del pri tridesetih izvajalcih, v katere se bo 
lahko vključilo 67 trajno brezposlenih oseb s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Kranj. Za sofinanciranje javnih del 
je občina v proračunu zagotovila 275.480 evrov. Občina 
udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, 
predhodno prijavljenim na zavodu, krije praviloma štiride-
set odstotkov plače, v posebnih primerih pa dvajset ali pet 
odstotkov, zavod zagotav lja sredstva za kritje stroškov zdra-
vniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, 
prehrane in odpravnine ob upokojitvi, izvajalci pa krijejo 
stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omo-
gočajo izvajanje programov javnih del. Seznam potrjenih 
programov in druge informacije o javnih delih so objavljeni 
na spletni strani občine.

Možnosti zaposlitve v javnih delih

Orehek – Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je 
v okviru projekta SECAP Interreg Italija-Slovenija na Orehku 
postavila četrto postajo za merjenje kakovosti zraka na 
območju Mestne občine Kranj (MOK). Lokacijo za novo 
merilno napravo je LEAG izbral v sodelovanju z MOK in 
Mojco Dolinar iz Agencije RS za okolje. Kot so pojasnili, je 
izbrana lokacija primerno odprta in ravno prav oddaljena od 
glavnih prometnic in industrijske cone, tako da je reprezen-
tativna za širše območje. Lokalna cesta, ob kateri je merilna 
postaja postavljena, je slepa ulica, torej z zelo malo prome-
ta. Stoji na robu naselja, tako da to ne bo imelo (pre)velike-
ga vpliva na same meritve, obenem pa je lokacija meritev 
dovolj dobra za predstavitev razmer v celotnem naselju. Na 
merilnem mestu se opravljajo meritve prašnih delcev (PM 
10, PM 2,5, PM 1), ozona (O3), žveplovega dioksida (SO2), 
dušikovega dioksida (NO2), ogljikovega monoksida (CO), 
temperature, vlage in zračnega tlaka. Rezultati meritev (tudi 
drugih treh merilnih postaj v MOK) so na voljo na spletni 
strani MOK.

Tudi na Orehku merijo kakovost zraka
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Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na marčevski seji 
obravnavali 16 točk, potem 
ko so z dnevnega reda uma-
knili predlog imenovanja v. 
d. ravnateljice novoustano-
vljene Osnovne šole Janeza 
Puharja Kranj, nastale iz po-
družnične šole Simona Jen-
ka Center, h kateri bodo pri-
ključili še Podružnično šolo 
Primskovo. Med drugim so 
v drugi obravnavi sprejeli 
občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje Poslov-
ne cone Hrastje, obravnavali 
so projekt Severna vrata in 
se seznanili s problematiko 
parkiranja na območju kra-
jevne skupnosti Jošt. 

Zelena luč Poslovni coni 
Hrastje
Z dokončno potrditvijo ob-
činskega podrobnega pro-
storskega načrta so ustvarje-
ni pogoji za pridobitev grad-
benih dovoljenj za gradnjo 
Poslovno-proizvodne cone 
Hrastje, ki bo obsegala 18,3 
hektarja veliko območje. Po 
besedah župana Matjaža Ra-
kovca zaradi velikega zani-
manja investitorjev že raz-
mišljajo tudi o povečanju 
cone za dodatnih 13 hektar-
jev, ustrezen odlok bi lahko 
sprejemali že konec leta 
2022. 
Mestni svetniki so sprejetje 
prostorskega dokumenta za 
cono, ki je bila dolgoletna 
želja kranjskih obrtnikov in 
podjetnikov, pospremili celo 
z manjšim aplavzom. "Naj-
lepša hvala za trud, da ste 
pripeljali zadevo tako daleč," 
je tako dejala samostojna 
svetnica Andreja Kert. Bojan 
Homan (SDS) pa je v raz-
pravi opozoril, da medtem 
ko sta se za Poslovno cono 
Hrastje pripravljavec doku-
menta in mestna uprava po-
trudila pridobiti vsa potreb-
na soglasja, za sprejetje pro-
storskega načrta pa je bilo 
potrebnih več let truda, so 
nedaleč stran pri stavbi Tuša 
v Kranju v nekaj dneh brez 
kakršnihkoli soglasij zakoli-
čili vrtičke, na nekaterih 
tudi že postavili ute. Pozval 
je k podrtju omenjenih vr-
tičkov in sprejetju občinske-
ga prostorskega načrta, s 
katerim bi določili lokacije, 
kjer so vrtički dovoljeni. 
Janez Ziherl, vodja Urada za 
okolje in prostor, se je stri-
njal, da gre za nedovoljen 
poseg na kmetijskem ze-
mljišču: "Pravi in edini na-
slov je kmetijski inšpekto-
rat, mi lahko podamo prija-
vo, ne smemo pa vrtov od-
straniti."

Severna vrata
Svetniki so sprejeli tudi 
osnutek odloka o javno-za-
sebnem partnerstvu za pro-
jekt Severna vrata, vreden 
več kot dvajset milijonov 
evrov. Gre za ureditev pro-
stora med Kidričevo in Ble-
iweisovo cesto v Kranju, ka-
mor želi Mestna občina 
Kranj (MOK) v prvi fazi 
umestiti referenčni poslov-
no-stanovanjski kompleks s 
tremi stolpiči, ki bo prete-
žno namenjen zdravstveno-
-storitveni dejavnosti, delno 
pa tudi stanovanjem, v drugi 
fazi pa tudi javno garažno 
hišo. MOK (ocenjen vložek 
440 tisoč evrov) in OZG 
(privarčevane ima štiri mili-
jone evrov) bi zagotovila 
sredstva za nakup zemljišča 
in izgradnjo prostorov za 
zdravstveno oskrbo ter tudi 
dodatna sredstva, če bo mo-
žno projekt prijaviti za sofi-
nanciranje z državnimi ali 
evropskimi sredstvi. Razliko 
bi financiral izbrani zasebni 
partner, nekaj investitorjev 
je zanimanje tudi že izkaza-
lo. Po načrtih bi Severna vra-
ta zgradili do poletja 2025. 
V razpravi je svetnico Sašo 
Kristan (SDS) zanimalo, za-
kaj je vrednost občinskega 
zemljišča ocenjena zelo niz-
ko. Bojan Homan (SDS) je 
predlagal, da glede na trenu-
tno ugodne pogoje kreditira-
nja občina sama zgradi gara-
žno hišo, saj bo s tem ohra-
nila nadzor nad ceno parki-
ranja in najemnin za parkir-
na mesta. Tomaž Ogris 
(PLS) pa je vprašal, kako 
bodo med gradnjo objekta 
nadomestili izgubljena par-
kirna mesta. Domen Nahti-
gal iz nepremičninske druž-
be Neinvest, ki ga je občina 
angažirala za izdelavo pre-
dinvesticijske zasnove, je 
pojasnil, da ima občinsko 
zemljišče nizko vrednost, 
ker bo moral zasebni inve-
stitor stolpič zgraditi za 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske po stroškovni ceni, torej 
z njim ne bo imel zaslužka. 
Poleg tega bodo garažno 
hišo pod objektom zgradili v 
štirih etažah, kar bo znižalo 
rentabilnost projekta. MOK 
bo poleg tega zaradi izvedbe 
projekta pridobil zemljišče 
stare reševalne postaje, kjer 
bi sicer (dražje) reševali pro-
storske potrebe OZG. Glede 
parkirnih mest pod objek-
tom Severna vrata je Nahti-
gal povedal, da bodo ta na-
menjena lastnikom oziroma 
uporabnikom prostorov ter 
stanovalcem. Parkirna me-
sta v garažni hiši, ki bo zgra-
jena kasneje, bodo stvar ra-
zvoja druge faze projekta, je 
dodal. 

Marko Čehovin, vodja Ura-
da za gospodarske dejavno-
sti in promet, je glede izgu-
bljenih parkirnih mest v 
času gradnje povedal, da 
občina načrtuje izgradnjo 
novih in tudi nadomestnih 
parkirišč v bližini. Po bese-
dah Tomaža Laniška, vodje 
Urada za razvoj, pametno 
skupnost in projekte, bo v 
prvi fazi projekta začasno 
dodatno parkirišče možno 
urediti tudi na lokaciji, kjer 
je predvidena garažna hiša. 

O problematiki na 
območju Sv. Jošta
Največ časa so svetniki po-
svetili problematiki parkira-
nja in na sploh ravnanja po-
hodnikov na Sv. Joštu. Me-
stna uprava je namreč v do-
govoru s Krajevno skupno-
stjo Jošt predlagala spre-
membe in dopolnitve odred-
be o določitvi območij parki-
ranja, taks in cen parkirnin, 
s katerimi bi pod Sv. Joštom 
s 1. junijem vzpostavili pla-
čljiva parkirišča. Svetniki so 
se s perečo problematiko na 
vse bolj obleganem Sv. Joštu 
podrobno seznanili, a uved-
be parkirnine za pohodnike 
kljub vsemu niso podprli. 
Saša Kristan (SDS) je potr-
dila, da so trenutne razme-
re nevzdržne, saj lastniki 
zaradi avtomobilov nimajo 
normalnega dostopa do 
svojih zemljišč. Predlagala 
je ureditev dodatnega parki-
rišča pod daljnovodi ob 
vznožju Jošta. Skupaj z Ire-
no Dolenc (NSi) sta predla-
gali, da bi v primeru uvedbe 
parkirnine za vsakodnevne 
pohodnike predvideli letno 
parkirno karto po vzoru Ob-
čine Železniki, ki je za 
dnevne obiskovalce Ratitov-
ca na parkirišču Prtovč uve-
dla letno parkirnino za 48 
evrov. Irena Dolenc sicer 
uvedbe parkirnine ni pod-
prla, čeprav je tudi sama 
ugotavljala, da so trenutne 
razmere na Joštu nevzdr-
žne. Podobne težave pa 
imajo tudi na drugih izle-
tniških točkah v občini, je 
med drugim opozorila. 
Tomaž Ogris (PLS) je pre-
dlagal, da bi pod Joštom 
omogočili tudi plačevanje 
na parkomatih in ne le z 
mobilno aplikacij ali SMS-
-om. Pozval je tudi k odpravi 
ozkega grla na Pševski cesti 
proti Joštu in k ureditvi loče-
ne poti za pohodnike. Evsta-
hij Dermota (SD) je dejal, da 
bi problematiko morali reše-
vati z dodatnimi (brezplač-
nimi) parkirišči pod Joštom. 
Tudi Bojan Homan (SDS) 
se je zavzel za dodatni parki-
rišči pod daljnovodom in na 

Kalanovem travniku. Vsak 
konec tedna bi lahko npr. iz 
Stražišča pod Jošt vozil tudi 
Kranvaj, je dodal. 
Samostojna svetnica Leja 
Zupan je poudarila, da je 
problem parkiranja pod Jo-
štom eskaliral predvsem za-
radi zaprtja občinskih mej v 
času epidemije covida-19. 
Če bi že uvedli parkirnino, 
pa predlaga, da bi jo pove-
zali s konzumacijo, ki bi jo 
pohodniki lahko uporabili 
pri kateremkoli gostinskem 
ponudniku na območju Sv. 
Jošta. Branko Grims (SDS) 
meni, da bo parkirnina le 
odgnala pohodnike drugam 
oziroma še povečala pro-
blem parkiranja na zaseb-
nih zemljiščih, zato se sam 
zavzema za ureditev dosto-
pne ceste in dodatna parki-
rišča, šele potem pa morda 
tudi za uvedbo simbolične 
parkirnine. 
Podžupan Janez Černe (SD) 
je pojasnil, da ureditev par-
kirišča pod daljnovodom ni 
izvedljiva, ker gre za kmetij-
sko zemljišče, zato izgra-
dnja dodatnega parkirišča 
vsaj leto in polni izvedljiva. 
Brez parkirnine dolgoročno 
pod Joštom ne bo šlo, ob 
uvedbi parkirnine pa načr-
tujejo še sprejetje kodeksa 
obnašanja obiskovalcev s 
postavitvijo informativnih 
tabel, postavitev smetnja-
kov, vzdrževanje planinskih 
poti in vzpostavitev nadzora, 
za kar je potreben denar, 
zato je prav, da obiskovalci 
Jošta k temu nekaj prispeva-
jo. Med drugim je pod Jo-
štom predvidena tudi pre-
stavitev Pševske ceste, vzpo-
stavitev javne linije do cen-
tralnega parkirišča, za kar 
imajo identificirani dve lo-
kaciji, kjer pa občina ni la-
stnik. "Edina opcija, kjer 
lahko postavimo dodatna 
parkirišča, je na območju, ki 
je predvideno za zahodno 
kranjsko obvoznico," je po-
jasnil. 
Marko Čehovin je razložil, 
da je postavitev parkomatov 
pod Joštom ekonomsko ne-
upravičena, zato je občina 
predlagala, da bi se parkirni-
na plačevala z mobitelom – 
ali z aplikacijo ali SMS-om. 
Župan Matjaž Rakovec je še 
dodal, da pripravljajo tudi 
projekt Kr od doma, s kate-
rim bi Kranjčane povabili še 
na druge zanimive izletni-
ške poti in bi s tem razbre-
menili Sv. Jošt, Šmarjetno 
goro, Jamnik ...
Svetniki so na koncu na 
predlog Irene Dolenc spre-
jeli le sklep o seznanitvi s 
problematiko KS Jošt, uved-
bo parkirnine pa (vsaj za 
zdaj) zavrnili. 

Poslovna cona Hrastje, 
Severna vrata, Jošt ...
Na marčevski seji so mestni svetniki odločali o uvedbi parkirnine pod Sv. Joštom, javno-zasebnem 
partnerstvu pri projektu Severna vrata, prižgali zeleno luč za Poslovno cono Hrastje ... 

Nedavno sem imel intervju 
za slovenski časnik, v kate-
rem so me vprašali, kako se 
lahko zgodi, da rešimo za-
plete gradnje prizidka in te-
lovadnice ob Osnovni šoli 
Staneta Žagarja, ki so nekoč 
veljali za nerešljive, nam pa 
na drugi strani v Industrij-
ski coni (IC) Laze pri Straži-
šču ni uspelo, češ da z eko-
logi tam ne najdemo sku-
pnega jezika. 
Odgovornosti nikoli ne pre-
lagam na druge. A v prime-
ru IC Laze je civilna iniciati-
va oz. organizacija Alpe 
Adria Green (AAG) zavzela 
močno pozicijo oz. stališče, 
da se ne strinja s predlagano 

rešitvijo občine. Pri tem, da 
tudi krajevna skupnost pod-
pira gradnjo kanalizacije, za 
katero je imela občina že 
leta rezervirana sredstva. Če 
bo vse po sreči, bomo dela 
pričeli v začetku prihodnje-
ga leta. 
Ker želimo, da naši občani 
živijo v zdravem okolju, smo 
na Mestni občini Kranj na-
ročili vzorčenje in preiskave 
vode ter analizo sedimenta 
na območju IC Laze pri Na-
cionalnem laboratoriju za 
zdravje, okolje in hrano. Re-
zultati, ki smo jih prejeli ne-
davno, sicer niso najboljši, 
niso pa alarmantni. Pokazali 
so, da imata voda v Račnja-
ku in Žabnici različna vira 
onesnaženja. V vodi Žabni-
ce je zaznati predvsem feka-
lije, pozna se tudi vpliv IC 
Laze ali drugih izpustov ko-
munalnih voda. 
Gradbeno dovoljenje za gra-
dnjo prve faze nujno potreb-
ne kanalizacije, ki ga je obči-
na ponovno prejela minuli 
teden, obsega mrežo zbira-
nja fekalne kanalizacije v 
coni Laze do Sorške reke, 
odcepe za hišne priključke, 
celotno črpališče z vsemi 
strojnimi in elektro inštala-

cijami ter celotno zadrževal-
no posodo, vključno z zuna-
njo ureditvijo črpališča, ele-
ktro priključek za črpališče 
in del tlačnega voda. Za to se 
na tem območju že dolgo 
borimo, saj je potekal uprav-
ni spor, ki ga je vložila AAG. 
Upravno sodišče je zadevo 
nedolgo nazaj vrnilo v pre-
sojanje upravni enoti, ki je 
imela razpravo z vsemi dele-
žniki in ponovno odločila v 
prid gradnji, obenem pa 
konkretno odgovorila na po-
misleke AAG. Trenutno za-
deva še ni pravnomočna, bo 
pa kmalu, če ne bo vložene 
pritožbe, kot na primer na-
zadnje. 

Občina proučuje tudi mo-
žnosti za začetek postopka 
OPPN, in sicer zaradi pobu-
de po graditvi novih stano-
vanjskih objektov na vzho-
dnem delu. S sprejemanjem 
OPPN bo lahko občina uve-
ljavila podrobnejše prostor-
ske zahteve do vseh subjek-
tov na tem področju in tudi 
uredila vse podrobnosti.
In kako je z Račnjakom? 
Analiza je pokazala, da one-
snaževanje najverjetneje iz-
vira iz odloženih sodov.  Gre 
za odlagališče, ki je breme 
industrije izpred nekaj dese-
tletij. Je na zemljišču RS, 
tako da upravljanje ni v pri-
stojnosti občine. Ministrstvo 
za okolje in prostor smo za-
prosili za sestanek, na kate-
rem se želimo dogovoriti o 
možnostih za sanacijo. 
Dovolite mi, da zaključim z 
mislijo, ki sem jo nekoč z 
vami že delil: o tem, kako je 
bolj pravilno speljana kana-
lizacija, se lahko pregovarja-
mo do neskončnosti. Za-
ključimo že s tem v dobro 
ljudi in okolja!

Se vidimo!

Matjaž Rakovec, 
vaš župan

Rešitve za IC Laze

Rezultati analize so znova dokazali, da je 
onesnaženje treba urediti s kanalizacijo za 
odpadne vode, za kar je imela občina že leta 
rezervirana sredstva. A imamo žal zvezane roke, 
dokler gradbeno dovoljenje ne bo pravnomočno. 
Velik del težav bi bil odpravljen, če bi naredili 
kanalizacijo. 
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Kranj – Pogosto se dogaja, da 
v naravi zasledimo kupe 
nepravilno odloženih odpad-
kov, odvrženo embalažo ob 
cestah, nesnago okoli košev 
za odpadke ali pa smo priča 
podobi, ko ekološki otoki 
marsikje spominjajo na 
deponijo in postajajo priroč-
no odlagališče različnih 
odpadkov. Takšni prizori 
kazijo podobo mesta, krajev-
ne skupnosti, okolja, vpliva-
jo na zdravje ljudi in konec 
koncev v prihodnosti tudi na 
denarnice uporabnikov. 
Področje zbiranja odpadkov 
je umeščeno v okvir obvez-
ne gospodarske javne službe 
zbiranja odpadkov, ki ga v 
Mestni občini Kranj in obči-
nah Šenčur, Naklo, Predd-
vor in Jezersko izvaja Komu-
nala Kranj. Vsako leto lahko 
poročamo o vidnem napred-
ku pri ločevanju odpadkov, 
saj uporabniki, opremljeni z 
informacijami in nasveti, 
vestno razvrščajo in sortira-
jo odpadke. Na področju 
zbiranja odpadkov se pojav-
ljajo različni izzivi, med 
drugim tudi kopičenje odpa-
dne embalaže, neprehod-
nost ulic in nedostopnost 
zabojnikov, poseben izziv 
pa na celotnem območju, 
kjer komunala skrbi za zbi-
ranje odpadkov, predstavlja-
jo nepravilno odloženi 
odpadki na zabojnikih na 
ekoloških otokih in ob njih. 

Lažji dostop do 
zabojnikov
Za hiter in nemoten odvoz 
odpadkov je nujen neoviran 
dostop do zabojnikov na 
odjemnih mestih, predvsem 
pa prosta pot za smetarska 
vozila, saj se ob vsakokrat-
nem pobiranju odpadkov od 
vrat do vrat spopadajo z ovi-
rami (ograje, nadstreški, 
podporni zidovi, nepravilno 
parkirana vozila, neurejena 
vegetacija) in vozniki vložijo 
veliko spretnosti v to, da 
hitro in učinkovito usmerja-
jo vozila. Spomladi je pravi 
čas za obrezovanje živih 
mej, vej dreves in grmovja, 
ki segajo na cesto. Tudi tako 
zagotovimo smetarskim eki-
pam neoviran dostop do 
zabojnikov, hkrati pa zma-
njšamo možnost za nesrečo 
ali preprečimo škodo, ki lah-
ko nastane pri oteženi vož-
nji skozi naselja. 

(Ne)urejeni ekološki otoki
Poseben izziv pa predstavlja 
urejanje in vzdrževanje 
videza okolice nekaterih 
ekoloških otokov. Vztrajno 
nespoštovanje pravil lahko 
opazujemo na prenekate-

rem eko otoku, saj se kljub 
rednemu praznjenju zaboj-
nikov/zvonov, ki jih je sku-
paj 219, od tega 159 samo v 
mestni občini Kranj, ob 
zabojnikih kopičijo nepra-
vilno odloženi odpadki, ki 
niso v ponos prebivalcem. 
Najpogosteje se v okolici 
eko otokov znajdejo nepra-
vilno odložene rabljene pne-
vmatike, čeprav jih uporab-
niki lahko pripeljejo v zbirni 
center, avtomobilski odbija-
či, gradbeni material, bela 
tehnika, pohištvo (kavči, 
omare), kosovni odpadki, za 
katere imajo uporabniki 
možnost naročila odvoza, 
embalaža z vsebino (neupo-
rabljena barva, vreče cemen-
ta) in pa embalaža večjih 
dimenzij in drugi mešani 
komunalni odpadki. 

Na nekaterih mestih, kjer je 
bilo stanje okoli ekoloških 
otokov nevzdržno in kjer so 
bili kupi nesnage ob zaboj-
nikih stalni, je Komunala 
Kranj umaknila zvonove. 
Nepravi lno odloženih 
odpadkov tam ni več. Vztraj-
no ozaveščanje in opozarja-
nje je pot, po kateri komu-
nala išče načine in rešitve za 
čisto okolico ekoloških oto-
kov. Z uvedbo poostrenega 
nadzora in rednega sodelo-
vanja z medobčinskim 
inšpektoratom je vzpostav-
ljen sistem pregleda nad sta-
njem. "V veliko pomoč pri 
vzdrževanju čiste okolice 
eko tokov pa so tudi občan-
ke in občani. Ekipe na tere-

nu se namreč odzivajo na 
klice uporabnikov in redno 
pospravljajo okolico ekološ-
kih otokov, kar pa seveda ni 
dolgoročna rešitev," pojas-
njuje vodja sektorja Odpad-
ki Igor Viktor Bizjak.

Zmanjšajmo prostornino 
odpadkov
Opravičila za nepravilno 
odlaganje ne moremo iskati 
v rezultatih analiz, ki kažejo, 
da se količina odpadkov, ki 
jih proizvede posamezno 
gospodinjstvo, veča, nekaj 
pa je k temu dodala še situa-
cija v času epidemije. 
Občanke in občani, ki prid-
no ločujejo in upoštevajo 
navodila, so kljub povečani 
količini odpadkov ostali 
vzorni. Nekateri so spreme-
nili svoje navade, ker so 

videli, da je to nujno. "Nekaj 
časa smo se ukvarjali s pre-
polnim zabojnikom za 
odpadno embalažo z rume-
nim pokrovom, nato pa smo 
ugotovili, da z rednim zma-
njševanjem prostornine 
odpadni embalaži obstoječi 
zabojnik zadošča za potrebe 
vseh sedmih članov gospo-
dinjstva. Le dosledni mora-
mo biti," nam je zaupala 
uporabnica. 
Sporočila uporabnikov, ki se 
javijo na naslov info@
komunala-kranj, kažejo na 
povečano število vprašanj 
glede sprejema odpadkov v 
zbirnih centrih. Vedno več 
uporabnikov različne vrste 
odpadkov odda v zbirne cen-

tre (ZC), ki so posebej ureje-
ni in opremljeni prostori, 
kjer uporabniki lahko odda-
jo odpadke. V Mestni občini 
Kranj je to ZC Zarica, v 
občini Šenčur ZC Šenčur, 
Naklo ZC Naklo in v občini 
Jezersko ZC Remont. Bizjak 
svetuje: "Obiskovalce pozi-
vamo, da v zbirne centre pri-
peljejo že sortirane odpadke 
– zaradi skrajšanja časa 
oddaje in čim krajšega zadr-
ževanja v zbirnem centru. 
Tako pred zbirnim centrom 
ne bo prihajalo do zastojev." 

Kako do eko otokov, na 
katere bomo ponosni
Trajnostni načrt predvideva 
postopno preoblikovanje 
sistema ravnanja z odpadki 
od individualnih odjemnih 
mest v mestnih jedrih in str-
njenih naseljih k skupnim 
odjemnim mestom. Na 
nekaterih lokacijah (Mlaka 
pri Kranju, Jezersko, Predd-
vor, Naklo) je Komunala 
Kranj začela urejati nove 
ekološke otoke, kjer je kar 
sedemdeset odstotkov pros-
tornine zbiralnih posod pod 
zemljo.
Poleg zniževanja stroškov 
novi ekološki otoki pripo-
morejo tudi k lepšemu, ure-
jenemu in skladnejšemu 
videzu okolice ter večji vpe-
tosti zbirnih posod za 
odpadke v naravno okolje. 
Ob že znanih posodah, 
namenjenih stekleni emba-
laži in papirju ter kartonu, 
sta ponekod kot novost 
nameščeni še posodi za zbi-
ranje bioloških odpadkov in 
ulična zbiralnica za zbiran-
je odpadnega jedilnega olja. 
Na vseh ekoloških otokih 
dobivajo novo podobo tudi 
table. Ravnajmo odgovor-
no, in kadar se nam ne ljubi 
odvreči odpadka v zabojnik 
na eko otoku in razmišlja-
mo, da bi ga enostavno 
odloži poleg njega, naredi-
mo še en korak več. Sicer 
pa: "Uporabniki imamo za 
oddajo odpadkov različne 
možnosti. Priročnost ekolo-
škega otoka, ki je običajno 
postavljen na mestu, kjer 
uporabniki lažje ustavijo 
avtomobil, ne sme biti 
povod za nepravilno odlaga-
nje odpadkov ob zabojnike. 
Komunala bo sicer pospra-
vila nepravilno odložene 
odpadke, a je to dodatna 
obremenitev za delavce na 
terenu, hkrati pa neurejena 
okolica ne more biti v ponos 
prebivalcem. V primeru 
večjih količin odpadkov naj 
uporabniki te pripeljejo v 
zbirni center, nikoli pa ne 
odložijo v naravo," je pozval 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec. 

Ravnanje z odpadki – 
ogledalo vseh nas
Čisto okolje, pospravljene ulice in pločniki, urejeni ekološki otoki so nekateri izmed kazalnikov 
okoljske kulture občank in občanov. 

Poseben izziv predstavlja urejanje ekoloških otokov. 

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane. 
Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in 
kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se 
nepotrebni embalaži in izberimo povratno 
embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo 
ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo 
lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se 
izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se 
odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro. Za 
kakovostno ravnanje z odpadki lahko poskrbimo 
skupaj.

Igor Viktor Bizjak

Kranj – Občine, v katerih 
Komunala Kranj izvaja gos-
podarsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov, 
so stopile na pot do družbe 
brez odpadkov ("zero was-
te"). Zastavljene aktivnosti v 
projektu pridobivanja naziva 
zero waste občina in dejav-
nosti na poti do družbe brez 
odpadkov so v polnem teku. 
Predstavniki Mestne občine 
Kranj in občin Šenčur, Pred-
dvor in Jezersko, Komunale 
Kranj ter člani različnih dru-
štev se že srečujejo na razšir-
jenih delavnicah Zero waste 
v izvedbi predstavnikov 
društva Ekologi brez meja, 
ki so osredotočene na reše-
vanje izzivov v različnih 
bivalnih okoljih.
Cilj prvih srečanj je osredo-
točenost na prikaz čim pod-

robnejše slike stanja in iska-
nje učinkovitih ukrepov. 
Intenzivne delavnice so vse-
binsko prilagojene iskanju 
rešitev v urbanih središčih, 
na področju naselij z indivi-
dualnimi hišami in pa v 
ruralnem in razpršenem 
okolju, kjer ni odvoza odpad-
kov od vrat do vrat.
Iskanje zamisli, predlogov 
ukrepov ter trajnostnih 
rešitev bo potekalo v meša-
nih skupinah v virtualnem 
okolju. Poleg predstavnikov 
občin, ki so pristopile v pro-
ces, in predstavnikov komu-
nale, se pričakuje tudi ude-
ležba predstavnikov različ-
nih društev, javnih zavo-
dov, tabornikov. Deljenje 
zamisli in iskanje pravih 
rešitev bo zagotovo zanimi-
vo tudi z vidika povezovan-
ja različnih sredin, znanj in 
izkušenj. 

Občine po poti brez 
odpadkov
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Kranj – Jutri bo v mestni 
občini Kranj potekala tradi-
cionalna, že dvajseta čistilna 
akcija Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran, ki jo kot 
vedno organizirajo kranjski 
taborniki v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj. Glede 
na predhodno zbrane prija-
ve – te so bile zaradi epide-
mioloških razmer in lažje 
organizacije obvezne – se je 
bo udeležilo okoli 1500 lju-

di, je razložil dolgoletni vod-
ja akcije Klemen Markelj. 
Namen akcije je na celot-
nem območju občine očistiti 
drobno nesnago. V zadnjem 
obdobju se v naravi pojavlja-
jo večje količine odpadkov, 
kar je zagotovo povezano 
tudi z epidemijo covida-19, 
ko več časa preživimo v 
naravi. "Nekateri pozabljajo, 
da moramo smeti iz narave 
tudi odnesti – ali pa bodo 
tam ostale in škodile okolju. 
O točkah, kjer so zasledili 
večje količine smeti, nam je 
pisalo kar nekaj Kranjčanov 
in dodali smo jih na zemlje-
vid čiščenja letošnje akcije," 
pojasnjujejo taborniki.
Čiščenje bo potekalo po 
navodilih Civilne zaščite 

MOK, v t. i. mehurčkih po 
deset ljudi, kranjski taborni-
ki pa bodo s pomočjo Komu-
nale Kranj in občine tudi 
poskrbeli za druga navodila, 
rokavice, vrečke, maske, 
odvoz odpadkov, darilo za 
vsakega udeleženca (bom-
bažna nakupovalna vrečka), 
hrano in pijačo.
Akciji se bo med drugim pri-
družilo dvanajst krajevnih 
skupnosti, več društev pa 
tudi otroci Vrtca Čirče, učen-
ci OŠ Helene Puhar in OŠ 

Franceta Prešerna, z manjši-
mi skupinami tudi Gimna-
zija Kranj in Gimnazija 
Franceta Prešerna. Čiščenja 
ob cesti Stražišče–Pševo se 
bosta lotila tudi župan Mat-
jaž Rakovec in podžupan 
Janez Črne z ženama, akciji 
se bo pridružilo še nekaj 
mestnih svetnikov. Za čišče-
nje zahtevnih terenov bodo 
poskrbele enote Civilne zaš-
čite, je razložil Markelj. 
Kranjski taborniki za jutri 
dopoldne načrtujejo tudi 
zanimiv spremljevalni pro-
gram na Glavnem trgu. 
Med drugim bodo predsta-
vili svoj novi projekt Knjiž-
nica stvari, enemu obisko-
valcu pa bodo podarili letno 
uporabnino. 

Jutri čistimo Kranj

V zadnjem obdobju se v naravi pojavljajo večje količine 
odpadkov. / Foto: arhiv GG
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Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Andreja Valič 
Zver?
Rojena sem v Kranju, prva 
otroška leta pa sem prežive-
la v Preddvoru. Po selitvi v 
Kranj sem obiskovala 
Osnovno šolo Simona Jen-
ka, kranjsko gimnazijo, nato 
pa študirala zgodovino in 
angleški jezik na ljubljanski 
Univerzi. Oba predmeta 
sem poučevala na kranjski 
gimnaziji in v Šolskem cen-
tru Kranj, ob delu pa tudi 
magistrirala in doktorirala. 
Trenutno sem zaposlena v 
Kabinetu predsednika vlade 
RS. V mladosti sem trenira-
la košarko, nekaj let pa sem 
bila tudi turistična vodnica. 
Še sedaj rada potujem ter se 
ukvarjam s športom. Med 
mojimi najljubšimi hobiji 
sta branje in ukvarjanje z 
domačim vrtom, svoj prosti 
čas pa najraje posvečam 
družini.  

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Poleg strokovnega dela v 
okviru Slovenske demokrat-
ske stranke ter članstva in 
vodenja različnih institucij 
sem aktivna tudi kot članica 
izvršilnega odbora SDS in 
kranjska mestna svetnica. V 

"politične vode" me je pote-
gnilo konec devetdesetih, ko 
sem bila med ustanovitelji 
Društva učiteljev zgodovine 
Slovenije. Tedaj sem spo-
znala, da je zgolj strokovno 
delovanje premalo za "pre-
mikanje gora". Politično de-
lovanje, ne glede na vse 
"turbulence" in slabšo de-
mokratično politično kultu-
ro, vidim kot delovanje v 
splošno dobro.   

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 
Vsekakor zanimiva izku-
šnja, že zaradi epidemije co-
vida-19, ki je zaznamovala 
naša življenja v preteklem 
letu. Žal nekateri preveč 
"korajžni" svetniki gledajo 

na naše skupne zadeve zgolj 
iz svojega zornega kota, kar 
se kaže tudi na zasedanjih 
mestnega sveta. Toda "če so 
ljudje pametni, se da vse 
zmenit'", pravi star gorenj-
ski pregovor. In tako je tudi 
v tem mandatu. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica? 
Kranj je moje mesto, v kate-
rem živim in diham z njim 
od zgodnje mladosti. V treh 
mandatih, odkar sem me-
stna svetnica, sem načenjala 
vprašanja prometne uredi-
tve, pogojev za razvoj gospo-
darstva, varstva kulturne in 
naravne dediščine, ureditve 
starega mestnega jedra, 
zdravstvene oskrbe, prenove 
šolskih in športnih objektov, 
še posebej kranjskega stadi-
ona. Med drugim sem vese-
la, da je bila uresničena 
moja ideja o dnevu kranj-
skega športa in da sem pri-
pomogla k uvedbi programa 
mednarodne mature na 
kranjski gimnaziji. 

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Stanovanja in zaposlitve za 
mlade. Kranjska občina je 
bila v preteklosti gospodar-
ski biser Gorenjske in širše-

ga območja. Bližina Ljublja-
ne nas je na neki način 
uspavala, a imamo nešteto 
prednosti, ki bi jih morali 
bolje izrabiti. Ne nazadnje 
dihamo mnogo čistejši zrak 
kot Ljubljančani in pijemo 
najboljšo vodo na svetu, ki 
priteče iz pip, ne iz plastenk. 
Le zakaj bi se moralo vsak 
dan "cijaziti" na delo v slo-
vensko prestolnico toliko 
prebivalcev Kranja, če pa bi 
lahko ustvarili priložnosti v 
našem mestu? Delo od 
doma v zadnjem letu nam je 
pokazalo mnogo novih, še 
neizkoriščenih poti. V nasle-
dnjih letih bo prišlo ogro-
mno investicij iz EU tudi v 
Kranj in to moramo opti-
malno izkoristiti.

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Kranj ima svoj šarm tudi za-
radi enkratne zgodovine; bi 
rekli, da ima svojo dušo ozi-
roma lastno identiteto. In ko 
v sončnem jutru zagledaš 
vrhove Storžiča, Zaplate, 
Kriške gore, ko pomisliš na 
popoldanski sprehod na 
Šmarjetno goro ali na Sv. Jo-
šta, ko se na sobotno dopol-
dne sprehodiš do mestne 
tržnice in knjižnice, ko se 
srečaš s prijatelji ..., veš, da 
je Kranj mesto, v katerem si 
želiš živeti.

Stanovanja in zaposlitve 
Dr. Andreja Valič Zver je ena od šestih svetnic in svetnikov SDS v kranjskem mestnem svetu. 
Pomanjkanje stanovanj in zaposlitev za mlade sta trenutno največja problema Kranja, ugotavlja.

Dr. Andreja Valič Zver 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Lea Bidovec?
Sem Kranjčanka, diplomi-
rana ekonomistka, konču-
jem magisterij diplomacije, 
podjetnica, mama treh fan-
tov, žena. Moje delo je zelo 
dinamično – od turizma, 
sobe pobega, organizacije 
dogodkov, priprave sladole-
da ... Med vsemi "obveza-
mi" pa si še vedno rada vza-
mem čas za športne aktiv-
nosti, kot so kolesarjenje, 
tek, tenis, rolanje in preži-
vljanje časa z družino in 
prijatelji.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Vstop v politiko lahko pove-
žem kljub študiju šele z za-
dnjimi lokalnimi volitvami. 
V zadnjih dveh letih sem se 
kar veliko naučila, nekaj 
tudi na malce težji način. 

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu? 
Delo mestnega sveta v tem 
mandatu ocenjujem pozi-
tivno, saj kljub raznolikosti 
sestave delujemo v blagi-
njo meščanov, čeprav se 
včasih ne zdi tako. Osebno 
kot mestna svetnica z ob-
činskim vodstvom dobro 

sodelujem na različnih 
projektih. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot me-
stna svetnica? 
Kot predsednica Sveta Zavo-
da za turizem in kulturo 
Kranj so moji cilji bolj na-
ravnani v smer razvoja tu-
rizma v našem mestu, v nuj-
no povezovanje med cen-
trom Kranja in ostalimi lo-
kalnimi skupnostmi, v obli-
kovanje krovne znamke 
mesta Kranj, oblikovanje 
prepoznavnih kulturnih do-
godkov in v večno vprašanje, 
kako oživeti staro mestno 
jedro.
Seveda pa so tu tudi reševa-
nje problematike pomanjka-
nja stanovanj, participativni 
proračun, lokalna samoo-
skrba, prenove vrtcev in šol, 
ureditev cest, železnica, in-
dustrijska cona Laze, nova 
avtobusna postaja …

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Največji problem je ta neza-
želeni virus, ki nas je priza-
del na različnih nivojih, 
nam otežuje delovanje in je 
že oziroma bo za seboj pu-
stil resne posledice.
Želim si, da bi obstajal samo 
en problem, ki ga je treba 
rešiti, a na žalost ni tako. 
Mestna občina Kranj pokri-
va veliko naselij in sosesk in 
povsod bi se našel "največji" 
problem. 

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Veste, ko pogledaš s ceste, 
ko sopihaš na Šmarjetno 
goro in vidiš to zgodovinsko 
mesto na skali med dvema 
rekama, ko ti pogled takoj 
poleti proti vrhovom sloven-
skih Alp. Ali pa ko se otroci 
lahko brezskrbno igrajo na 
igrišču sami, ko se iz mesta 
v nekaj minutah lahko uma-
kneš na podeželje, na bližnji 
hrib ali pa v kanjon Kokre. 
Ko je v mestu še vedno do-
volj zelenih površin in ne 
samo beton, ko se ljudje 
med seboj poznajo? Ko še 
vedno lahko kupiš ali poješ 
kaj domačega? No, zato je 
meni dobro živeti v Kranju.

Življenjsko vodilo?
La vie est belle. (Življenje je 
lepo.)

Povsod imajo 
največji problem
Lea Bidovec v aktualnem sestavu mestnega sveta deluje kot samostojna 
svetnica. Mestna občina Kranj pokriva veliko naselij in sosesk in povsod bi 
se našel »največji« problem, pravi.

Lea Bidovec / Foto: osebni arhiv
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Kranj – Leta 2015 je v okviru 
Razvojnega sveta gorenjske 
regije začel delovati Sveto-
valni organ gorenjske regije 
za razvoj kolesarstva. Po do-
brih petih letih delovanja je 
eden najpomembnejših re-
zultatov vzpostavitev gorenj-
skega kolesarskega omrežja. 
Gre za skrbno izdelan pre-
plet 640 kilometrov držav-
nih in lokalnih kolesarskih 
povezav na Gorenjskem in v 
nekaterih sosednjih obči-
nah. Pri določitvi so bili 
upoštevani mednarodni kri-
teriji prometne varnosti, 
atraktivnost pokrajine in do-
segljivosti gostinskih in ser-
visnih storitev. V projekt je z 
velikim delom omrežja 
vključena tudi Mestna obči-
na Kranj.

Glavni cilj projekta Gorenj-
sko kolesarsko omrežje v 
letu 2021 je na celotnem 
omrežju postaviti enotno 
prometno signalizacijo za 
kolesarje (usmerjevalne in 
informacijske table), posve-
tili se bodo natančnemu di-
gitalnemu prikazu obstoje-
če kolesarske infrastruktu-
re in evidentiranju črnih 
točk oziroma odsekov na 
omrežju. Slednjim želijo 
pri načrtovanju investicij 
nameniti posebno pozor-
nost, da jih prioritetno od-
pravijo in kolesarjem zago-
tovijo varno pot. "Gorenj-
ska regija bo na tem podro-
čju opravila pionirsko delo, 

saj je prva v državi, ki se je 
vzpostavitve omrežja lotila 
na tako sistematičeno," po-
udarjajo v Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske in BSC 
Kranj – Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske, ki sta 
izvajalki projekta.
Za prepoznavno podobo 
skrbi logotip, izdelani so 
promocijski zemljevidi in 
spletna stran www.gko.si s 
petimi predlaganimi izleti 

in GPX-sledmi. Prav vsak 
kolesar lahko najde sebi pri-
merno in ustrezno traso, 
kjer bo doživel širše obmo-
čje Gorenjske. V letu 2021 
bodo nadgradili tudi kon-
cept kolesarju prijazen po-
nudnik, v katerega bodo 
vključeni predstavniki turi-
stičnih namestitev in stori-
tev, kolesarske povezave ter 
naravne in kulturne zanimi-
vosti pa bodo prisotne tudi 
na družabnem omrežju In-
stagram pod imenom @
gko_bike. V Kranju so kot 
točke interesa ob kolesarski 
povezavi označeni Jamnik, 
staro mestno jedro Kranja 
in grad Khislstein.

Gorenjsko kolesarsko 
omrežje tudi v Kranju

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevajo za 
celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. 

Staro mestno jedro / Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Jamnik / Foto: Dragan Gavranovič (arhiv ZTK Kranj)
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Predoslje, Mlaka – Projekt gradnje kanalizacijskega sistema 
GORKI2 na območju mestne občine Kranj se bo predvido-
ma končal konec maja, ko bodo vse ulice preplastili še s 
finim asfaltom, so napovedali na Mestni občini Kranj. V Bri-
tofu so dela že končali, pridobili so tudi uporabno dovolje-
nje za zgrajeno infrastrukturo. Na Mlaki pri Kranju in v Pre-
dosljah dograjujejo še zadnje metre infrastrukture in asfalti-
rajo ulice, kjer so dela s komunalno infrastrukturo končana. 
Krajanke in krajane Predoselj in Mlake prosijo še za nekaj 
potrpežljivosti in priporočajo, da glede lokacij zapor in 
obvozov dnevno spremljajo obvestila izvajalcev in spletno 
stran https://ceste.kranj.si.

GORKI2 do konca maja

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) je 19. marca na svoji 
spletni strani objavila razpis za spodbujanje razvoja social-
nega podjetništva v letu 2021, za kar je občina namenila 40 
tisoč evrov. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša sto 
evrov, najvišji znesek pa 10 tisoč evrov na upravičenca. Raz-
pisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, 
prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogo-
dbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani 
MOK-a (rubrika Javni razpisi, naročila). Informacije v zvezi 
z javnim razpisom lahko dobite na telefonski številki 04/23 
73 130 ali na e-naslovu barbara.ciric@kranj.si. Na razpis se 
lahko upravičenci prijavijo do 21. maja.

Razpis za spodbujanje socialnega podjetništva

Vprašanje: Cestni jaški
Od križišča s Kopališko uli-
co in Ulico XXXI. divizije na 
delu Ceste Kokrškega odre-
da proti Rupi že od prenove 
ceste kanalizacijski pokrovi 
niso stabilni in ne tesnijo. 
Pokrovi pri prometu ropota-
jo, predvsem v poletnem 
času pa to postaja zelo mote-
če. Sprašujem se, ali bo tako 
ropotanje treba še nadalje 
poslušati. 

Odgovor mestne uprave
Iz Mestne občine Kranj se 
zahvaljujemo za opozorilo, 
Komunala Kranj bo jaške 
pregledala in jih uredila v 
okviru možnih strokovnih 
rešitev.

Vprašanje: Kanalizacija 
Rupa
Zanima me, ali lahko v leto-
šnjem letu krajani Rupe pri-
čakujemo priklop na fekal-
no kanalizacijo?

Odgovor mestne uprave
Projekt za gradbeno dovolje-
nje za manjkajoče kanaliza-
cijske vode na Rupi in pri-
klop na javno kanalizacijo 
smo v februarju 2021 vložili 
na upravno enoto. Gradbe-
no dovoljenje in projekt za 
izvedbo pričakujemo še v 
letošnjem letu, tako da 
bomo projekt z vsemi potre-
bnimi dokumenti predlagali 
v proračun 2022.

Vprašanje: Pločnik na 
Nazorjevi ulici
Na Nazorjevi ulici sem opa-
zil, da je bila izvedba novega 
pločnika površna, saj na 
zunanji strani pločnika ni 
robnikov, ki bi preprečevali 
krušenje asfalta, kar se že 
dogaja. Ali je obnova ceste in 
pločnika že zaključena ali so 
predvidena še dodatna dela? 
Če je pločnik že zaključen, 
predlagam njegovo utrditev 
in ureditev, saj bo v nasprot-
nem primeru v nekaj letih 
velik del pločnika odkruše-
ne, prav tako pa daje vtis 
neurejenosti tudi okolici. 

Odgovor mestne uprave
Nazorjevo ulico je popravlja-
la Komunala Kranj iz redne-
ga vzdrževanja, in kakor so 
pojasnili, so v prvi vrsti ure-
jali cestišče, posedke na plo-

čniku pa asfaltirali. Nastala 
je razlika v višini med ploč-
nikom in brežino, kar pa 
bodo izravnali in utrdili v 
pomladanskem času.

Vprašanje: Zasedena 
intervencijska pot
Na krožni intervencijski poti 
med bloki Šorlijeve ulice 21, 
23, 25, 27 in 29 je velikokrat 
po več ur parkirano ali vozilo 
privatnih izvajalcev ali pa obi-
skovalcev oziroma stanoval-
cev. Velikokrat se zgodi, da je 
treba poiskati lastnika, da 
vozilo umakne. V preteklem 
tednu je bil kombi parkiran 
več ur pred vhodom Šorlijeve 
27 tako blizu stopnic, da sta-
novalci niso mogli s stopniš-
ča mimo in so hodili skozi 
kletni prostor. Ali obstaja 
možnost, da se pred stopniš-
či omenjenih vhodov zariše 
rumena oznaka z napisom 
intervencijska pot, kar bi veli-
ki večini voznikov dalo misli-
ti, ali parkirati tam.

Odgovor mestne uprave
Da gre na lokaciji, o kateri 
pišete, za intervencijsko pot, 
označuje že prometni znak, 
dodatna signalizacija pa po 
državnem pravilniku žal ni 
dovoljena. Sicer medobčin-
ski redarji v Šorlijevem 
naselju vsak dan najmanj 
trikrat opravijo nadzor. Lah-
ko pa stanovalci tudi pokli-
čejo na Medobčinski inšpek-
torat Kranj in podajo prija-
vo. Številka za prijave in 
informacije je 04/237 31 97.

Pobuda: Hitrostne grbine
Na cesti Orehek–Drulovka je 
dokaj gost promet, promet-
ne predpise glede hitrosti pa 
upošteva le malo voznikov. 
Predlagam, da se za umiri-
tev prometa postavijo hitros-
tne grbine ali prične izvajati 
vsaj merjenje hitrosti. 

Odgovor mestne uprave 
Glede na status lokalne ces-
te, po kateri vozi mestni 
avtobus in kmetijska meha-
nizacija, fizične ovire niso 
predvidene. Občinsko redar-
stvo sicer na tem odseku 
opravlja meritve hitrosti. 
Bomo pa v prihodnje za 
določen čas na tem odseku 
namestili tudi prikazovalnik 
hitrosti.

Kotiček KrPovej

Simon Šubic

Bitnje – V začetku marca 
so v Zgornjih Bitnjah ods-
tranili dotrajan montažni 
objekt Vrtca Biba, na nje-
govem mestu pa bo do poz-
ne jeseni zrasel sodoben, 
skoraj ničenergijski vrtec s 
tremi oddelki za 54 otrok. 
Vrednost investicije je pri-
bližno 1,5 milijona evrov, 
projekt pa je z okoli 173 
tisoč evri podprl Eko sklad. 
Gradbena dela bo izvedlo 
podjetje Tipo investicijske 
gradnje.

Celotna površina gradbene 
parcele znaša 2537 kvadrat-
nih metrov. V osrednjem 
delu bo postavljen klasično 
grajen objekt, na zahodni 
strani zemljišča bodo par-
kirne in manipulativne 
površine. Na parkirišču bo 
urejenih 21 parkirnih mest, 
razširili bodo tudi uvoz s 
ceste. Vzhodni del zemljišča 
bo namenjen zunanjim 
igralnim površinam, ki bodo 
opremljene s certificiranimi 
igrali in varovalno ograjo. 
Nanje bodo otroci lahko 
vstopali s pokrite terase. 

V Bitnjah bo nov vrtec
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MASKE
Vsi obrtniki in podjetniki, ki zaposlujete do 4 zaposlene (vključen tudi sam 
obrtnik) imate še vedno možnost prijaviti se na razpis za brezplačne ma-
ske. Vlogo oddate na www.ozs.si – MASKE. Velja tudi za NEČLANE.

BREZPLAČNO TESTIRANJE
SAMO ZA ČLANE zbornice in njihove zaposlene izvajamo brezplačno testi-
ranje. Poteka tedensko vsak torek med 10. in 12. uro. Prijavite se na info@
oozkranj.com. S seboj morate imeti osebni dokument in kartico zdravstve-
nega zavarovanja. Osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, 
se testiranja ne morejo udeležiti.

EM2 PROJEKT
Erasmus+ projekt, v katerem sodelujemo že dobrih dve leti, se počasi za-
ključuje. Spomnimo, da gre za ljudi iz ranljivih skupin, ki si želijo na trg dela 
v različna podjetja. Naloga projekta je bila izdati priročnik, ki bi pomagal 
institucijam pri ugotavljanju znanj in veščin preko intervjujev. Posreduje-
mo nekaj statičnih podatkov:
v štirih sodelujočih državah je bilo anketiranih skupaj 137 ljudi

starostna raznolikost

izobrazbena raznolikost
Večina je imela končano osnovno ali 
srednje izobraževanje. Nekateri niso 
imeli nobene kvalifikacije, nekateri 
pa visokošolsko izobrazbo. Za nas je 
bil izziv prilagoditi orientacijo, uspo-
sabljanje in izbiro podjetij potrebam 
različnih upravičencev   

raznolikost glede na spol
Stopnja spola naših marginalcev, ki 
so sodelovali v projektu, lahko nava-
ja dve tendenci: 
1.  brezposelnih je več ženskih kot 

moških,
2.  ženske so bolj pripravljene 

sprejeti pomoč.
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Kristina Sever, zelena 
koordinatorka

Kranj – S pridobitvijo zlate-
ga znaka Slovenia Green 
Destination se je Kranj sku-
paj z občino Gorenja vas - 
Poljane pridružil 55 najbolj 
trajnostnim destinacijam v 
Sloveniji, s čimer se vklju-
čujemo v številne promocij-
ske aktivnosti Slovenske 
turistične organizacije. 
Mestna občina Kranj je lani 
vstopila v Zeleno shemo 
slovenskega turizma in se s 
tem vključila v proces pri-
dobivanja znaka Green De-
stination. Namen je v turi-
stično panogo s praktičnim 
in učinkovitim orodjem 
uvajati trajnostne poslovne 
modele ter krepiti razvoj ze-
lene ponudbe v destinaciji. 
Proces je trajal eno leto, vo-
dila pa ga je Zelena ekipa, 

ki šteje 16 članov iz različ-
nih institucij. V enoletnem 
delu smo uvideli, da je de-
stinacija Kranj na različnih 
področjih že zelo močno 
trajnostno naravnana. Tako 
so nas tudi ocenili sloven-
ski in mednarodni ocenje-
valci, ki so podali mnenje, 
da v Kranju resno in zavze-
to pristopamo tako k upra-
vljanju destinacije kot varo-
vanju in ohranjanju narav-

nih in kulturnih virov. To je 
osnova, na kateri moramo 
graditi naprej, ne samo 
zato, da bomo skrbeli za va-
rovanje okolja in dediščino, 
pač pa tudi zato, ker tako 
narekujejo razvojni trendi v 
turizmu. 
Naslednji korak Zelene 
ekipe je nabor aktivnosti in 
ukrepov za nadaljnji traj-
nostni razvoj, ki bi hkrati 
pripomogel tudi k hitrejše-
mu okrevanju turizma po 
epidemiji. Nabor pripra-
vljamo na podlagi priporo-
čil ocenjevalcev. Vizija de-
stinacije je, da ostane čista, 
zdrava, varna in prijetna 
najprej za lokalno prebival-
stvo. Prav to pa so tudi vse-
bine, ki jih iščejo sodobni 
turisti. Zaradi svojega traj-
nostnega delovanja bo 
Kranj zagotovo bolj prepo-
znaven in tudi zanimivejši 
za vse obiskovalce.

Kranj med najbolj zelenimi 
destinacijami v Sloveniji
Kranj je prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination, ki ga 
podeljuje Slovenska turistična organizacija.

Naslednji korak Zelene ekipe je nabor aktivnosti 
in ukrepov za nadaljnji trajnostni razvoj, ki bi 
hkrati pripomogel tudi k hitrejšemu okrevanju 
turizma po epidemiji. Nabor pripravljamo na 
podlagi priporočil ocenjevalcev. Vizija 
destinacije je, da ostane čista, zdrava, varna in 
prijetna najprej za lokalno prebivalstvo. Prav to 
pa so tudi vsebine, ki jih iščejo sodobni turisti. 

Klemen Malovrh

Leto 2019 je bilo eno izmed 
turistično najuspešnejših za 
destinacijo, a je takoj nasle-
dnje leto z epidemijo turi-
zem postavilo v nezavidljiv 
položaj. Kljub temu da so 
časi težki, sprejemam situa-
cijo kot izziv in priložnost, 
da stopimo korak, dva nazaj 
in nato ducat naprej. Kot 
enega izmed zelo pomemb-
nih korakov k novim zma-
gam vidim tudi izdelavo 
Strategije razvoja turizma, 
ki nastaja za obdobje nasle-
dnjih petih let in jo na Zavo-
du soustvarjamo z Mestno 
občino Kranj in zunanjimi 
sodelavci. Prav tako so ključ-
ni partnerji pri tem ponu-
dniki turističnih storitev v 
destinaciji in seveda njeni 
prebivalci.

Kaj je bilo že narejeno 
Lansko leto je bila med odlo-
čevalci, prebivalci in turisti 
opravljena anketa, na podla-

gi katere je bila pripravljena 
analiza. Ta nam je pokazala, 
kje smo, kaj bi bilo lahko bo-
lje in česa si želimo. Iz ana-
lize je razvidno, da ima 
Kranj na področju turizma 
velik potencial, pri čemer so 

domačini do destinacije bolj 
kritični kot obiskovalci in tu-
risti. Turisti so mnenja, da 
je Kranj pristno in šarman-
tno mesto s prijetno atmos-
fero. Zadovoljni so s ponud-
bo nastanitev, mestnimi 

znamenitostmi in kultur-
nim utripom. Navdušeni so 
tudi nad zeleno okolico. 
Manko čutijo v trgovski po-
nudbi in možnostih za zaba-
vo, potencial pa v povezova-
nju z drugimi regijami in 
trajnostni mobilnosti. In 
domačini? Prav tako čutijo 
pomanjkanje privlačne po-
nudbe. To ne zajema samo 
trgovske ponudbe, pač pa 
tudi gastronomsko ponud-
bo, ponudbo inovativnih tu-
rističnih produktov, ureje-
nost znamenitosti in turi-
stične infrastrukture. Prilo-
žnost vidijo v povezovanju 
mestnega jedra in zelenega 
zaledja, predvsem pa v pove-
zovanju in sodelovanju med 
vsemi deležniki, ki skupaj 
ustvarjajo turizem. A po-
memben podatek zame je 
bil, da jih od 345 anketiranih 
prebivalcev mestne občine 
Kranj kar šestdeset odstot-
kov meni, da razvoj turizma 
prispeva h kakovosti življe-
nja v občini in da je zaradi 
turistične infrastrukture 

naša destinacija lepša. To 
pomeni, da ima turistična 
panoga v občini podporo! 

Kam gremo 
Na tej "nulti točki" imamo 
priložnost, da turizmu po-
stavimo nove in čvrste te-
melje. Ker bodo za obnovi-
tev in nov zagon potrebne 
dodatne spodbude, poveza-
no delovanje in koordinira-
na akcija, v proces izdelave 
strategije vključujemo vse, 
ki upravljajo in razvijajo tu-
rizem v Kranju: javni in za-
sebni sektor ter civilno 
družbo. Izkoristili bomo 
potenciale, ki že obstajajo, 
in jih nadgradili. V ospred-
je postavljamo trajnostni 
razvoj in lokalne turistične 
ponudnike. Cilj je izdelati 
drzen, a uresničljiv načrt za 
razvoj privlačne ponudbe, v 
kateri bodo lahko uživali 
tako domačini kot obisko-
valci in turisti. Hkrati si že-
limo, da bi Kranj v novem 
razvojnem obdobju ponov-

no postal prestolnica Go-
renjske, ki uspešno združu-
je prednosti urbanega oko-
lja in bližino narave. Kranj 
naj se razvije v živahno, ak-
tivno, inovativno in ustvar-
jalno mesto, ki bo tudi var-
no in zdravo.
Včasih je "Gremo v Kranj!" 
pomenilo, da smo šli čez 
mestno jedro po nakupih, v 
soboto na tržnico, zvečer v 
mesto na druženje po šte-
vilnih barih. Verjamem, da 
bo z novo strategijo in po-
novnim turističnim zago-
nom v destinaciji ta bese-
dna zveza ponovno upora-
bljena na tak način. Ob tem 
Kranjčanke in Kranjčane 
vabim, da na spletni strani 
ZTKK spremljajo proces iz-
delave strategije turizma in 
se aktivno vključujejo s pre-
dlogi in komentarji. Prav 
sedaj ponovno poteka anke-
ta o turizmu, ki je namenje-
na prebivalcem Mestne ob-
čine Kranj. Ker vaše mne-
nje šteje vas vabim, da an-
keto izpolnite.

Kranj, mesto z velikim potencialom
S strategijo turizma bomo začrtali pot, ki nas bo peljala k razvoju zelenega turizma in bo hkrati pripomogla k novemu zagonu turistične panoge 
v destinaciji po epidemiji.

Klemen Malovrh / Foto: arhiv ZTK Kranj
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Eva Pirnat

Kranj – Dnevi se daljšajo in 
toplijo, ptički žvrgolijo iz 
drevesnih krošenj, s travni-
kov nas pozdravljajo zvonč-
ki, trobentice in žafrani. 
Vedno več časa si želimo 
preživeti zunaj, na svežem 
zraku. 
Kranjčanke in Kranjčani si 
oddih v naravi lahko privoš-
čimo praktično na vsakem 
koraku. Hiter skok na Šmar-
jetno goro, Sv. Jošt ali vrh 
katerega drugega manjšega 
in večjega griča, raziskovanje 
številnih poti Udin boršta, 
obisk slapa Šum, sprehod po 
kanjonu Kokre ali tistih skri-
tih kotičkih, ki jih ne želimo 
deliti z drugimi. Narava nas 
je obdarila s številnimi zele-
nimi bogastvi, ki nam dnev-
no ponujajo možnost za 
rekreacijo in sprostitev. 

Vsak mesec vam želim opi-
sati enega izmed kranjskih 
kotičkov, ki vam bo predsta-
vljal prijeten izlet in ob kate-

rem se boste vsakič znova 
zavedali, koliko lepega nam 
ponuja naše mesto. Vendar 
je ob spremljanju družbe-

nih omrežij postalo kristal-
no jasno, da imamo pred 
seboj težavo, ki jo je treba 
nasloviti in je veliko pomem-

bnejša od predlaganih 
mesečnih izletov. Namreč, 
kamorkoli se obrnete, v 
katerokoli smer se odpravi-
te, v Kranju je povsod lepo, a 
brez smeti je najlepše! Dru-
žbena omrežja preplavljajo 
fotografije plastičnih vrečk, 
pločevink in drugih smeti, 
ki so bile brezbrižno odvrže-
ne na travnike, gozdove, v 
grmovje … Ne le da odpadki 
kazijo lepoto narave, hkrati 
tudi škodujejo in uničujejo 
okolje, v katerem živimo vsi. 
Vsak izmed nas bi moral 
domov odnesti vse, kar je 
prinesel s seboj. 
Bodimo spoštljivi do okolja 
ter rastlin in živali, ki so si 
ga izbrale za svoj dom. Lju-
dje smo le obiskovalci in 

opazovalci, z velikim privile-
gijem, da lahko doživljamo 
lepote narave. Tako vam ta 
mesec namesto nasveta za 
izlet namigujem, da se nas-
lednjič v naravo odpravite z 
vrečo za smeti in rokavicami 
ter poberite odpadke, ki jih 
najdete na poti. Naj nas 
namesto smetišča na naši 
najljubši lokaciji zopet pri-
čakajo "le" drevesa, cvetoči 
travniki, petje ptic, spokoj-
nost in prijazni obrazi. 
Kranjski taborniki so že 
pred dvajsetimi leti skovali 
odličen slogan čistilne akci-
je – Kranj ni več usran. Le s 
skupnimi prizadevanji in 
odgovornim ravnanjem 
nam bo uspelo ta slogan 
tudi uresničiti.

Povsod je lepo, brez 
smeti je najlepše
Ta mesec namesto nasveta za izlet ponujamo namig, da se naslednjič v naravo odpravite z vrečo za 
smeti in rokavicami ter poberite odpadke, ki jih najdete na poti.

Kranjčanke in Kranjčani si oddih v naravi lahko privoščimo praktično na vsakem koraku. 

Družbena omrežja preplavljajo fotografije plastičnih vrečk, 
pločevink in drugih smeti, ki so bile brezbrižno odvržene v 
naravo. 

Področje, ki je v času epidemije mirovalo, so 
dijaške izmenjave v okviru različnih projek-
tov, tudi Erasmus+. Dijaki že z nestrpnostjo 
pričakujejo in verjamejo, da bo prišel čas, ko 
se bodo lahko družili z vrstniki, tudi iz dru-
gih držav. V okviru mednarodnih projek-
tov Comenius so bili naši dijaki zadnja leta 
na Češkem, Madžarskem, Portugalskem, 
Malti, v Španiji, Franciji, Italiji, Bolgariji in 
Litvi. Največ nam pomenijo izmenjave, ki so 
tradicionalne. Vsako leto smo obiskali dijake 
s pobratene Gimnazije Svetozar Marković 
iz Novega Sada in vsako leto smo tudi mi 
odšli v Vojvodino. Vsakoletne so bile tudi 
izmenjave z nizozemskimi prijatelji iz sre-
dnje šole Van der Capellen iz mesta Zwol-

le in banjaluškimi Slovenci in njihovimi 
potomci. Tradicionalni sta postali tudi izme-
njavi s francoski dijaki gimnazije Cordou-
an iz mesta Royan in z gimnazijci iz Borde-
auxa. Zadnja leta je tudi nekaj naših dijakov 
za celo šolsko leto odšlo na izmenjavo. Bili  
so v Združenih državah Amerike in na 
nekajmesečni izmenjavi na Portugalskem. 
V lanskem šolskem letu nas je finska umet-
niška gimnazija Vaskivuoren lukio secon-
dary school iz mesta Vantaa povabila k 

sodelovanju v projektu Erasmus +. Povabi-
la smo bili veseli, saj so izmenjave velik 
doprinos k spoznavanju drugih kultur, 
načina življenja in jezika. K projektu smo 
povabili partnersko šolo iz Francije, eko-
nomsko-turistično gimnazijo Lycée Cor-
douan, s katero imamo večletne vezi, pri-
ključila pa se nam je tudi španska šola IES 
LA Patacona iz Valencie. Še pred začetkom 
epidemije smo na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna gostili profesorje s Finske in Španije 
in skupaj pripravili program projekta ter 
bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz 
Evropskega sklada za projekte Erasmus +. 
Tema, ki smo jo izbrali, je aktualna za mla-
de tako na osebnem kot poslovnem pod-
ročju: Interakcija – učinkovito sporazu-
mevanje mladih v 21. stoletju.

Čeprav bi s projektom Talk to me, I'm 
here!/Govori z menoj, tukaj sem! morali 
pričeti že v začetku šolskega leta, smo zara-
di epidemiološke situacije vse izmenjave 
prestavili na drugo polovico letošnjega 
leta in na prihodnje, v tem času smo pričeli 
z dejavnostmi preko videokonferenc, da se 
dijaki spoznajo in pridobijo osnovna znan-
ja o državi, kulturi, kraju in šoli, kamor 
bodo kasneje potovali.
Dijaki bodo med obiskom posameznih 
držav razvijali jezikovne kompetence, 
izmenjavali izkušnje o verbalni in čustveni 
komunikaciji, veščinah socialnega spora-
zumevanja in si tako pripravili tudi osnove 
za morebitni študij ali iskanje službe v tuji-
ni. Na osnovi obiskov in delavnic bo nasta-
lo različno gradivo (časopis, blog ... )
Verjamemo, da bo z odgovornostjo vseh 
prišel čas, ko bomo spet lahko hodili na 
izmenjave, potovanja in veselimo se že sre-
čanja s finskimi, francoskimi in španskimi 
vrstniki. S ponosom jim bomo razkazali 
našo prelepo Slovenijo in predstavili naš 
jezik in kulturo.

PROJEKTI ERASMUS+ V ČASU EPIDEMIJE NA GFP
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se trudimo, da bi kljub epidemiji, ki je ohromila dijaške izmenjave,  
vsaj na daljavo nadaljevali s projekti Erasmus+ in da bi začeli tudi z novim projektom Talk to me, I’m here! 
(Govori z menoj, tukaj sem!).
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Polona Abram

Kranj – Zaprtju in s tem fi-
nančnim skrbem ni videti 
konca, gostje pa komaj čaka-
jo, da se druženje ob dobri 
hrani spet začne.
Tudi v Kranju ni nič druga-
če. Vsak se poskuša znajti, 
kot ve in zna. Gostilna Stari 
Mayr je tako že pred dvema 
letoma nadgradila svojo ku-
linarično ponudbo z nasta-
nitvami, kar se je še posebej 
zdaj pokazalo kot odlična 
rešitev. Čas zaprtja gostilne 
izkoriščajo za obnovo pro-
storov in načrtovanje preo-
blikovane poslovne priho-
dnosti. V gostilni z več kot 
100-letno tradicijo letos pr-
vič razmišljajo, da svojih 
vrat ne bodo mogli odpreti 
za tako veliko število gostov 
kot v preteklosti. Lastnik 

Aljaž Jekovec nam pove, da 
zaposlenih niso mogli obdr-
žati. Opirajo se predvsem na 
lastne družinske moči, bolj 
kot prej pa so odprti za nove 
ideje in nova partnerstva.
Pr' Matičku na Primskovem 
so bili prav tako prisiljeni 
odpuščati. Matjaž Erzar, go-
nilna sila gostilne, se v za-
dnjih mesecih posveča izde-
lavi in prodaji lastnih me-
snih izdelkov ter ponudbi za 
izbrane poslovne naročnike. 
Ko se lokali odprejo, bo pri 
njem in prav tako pri mno-
gih drugih njegovih kolegih 
težko ponovno sestaviti ui-
grano delovno ekipo. Na pri-
hodnost sicer gleda z meša-
nimi občutki. Njegov lokal 
si je z jasno izoblikovano 
ponudbo ter kvaliteto na vi-
sokem nivoju že ustvaril do-
bro ime in gostje težko čaka-

jo, da se bodo vrnili. Kaj pa 
tisti gostinci, ki so šele na 
začetku svojih poti?

Poleg tradicionalne hrane 
zdaj tudi pice
V Gostilni Kot, kjer so znani 
po domači kranjski kulinari-
ki in po sestavinah, ki jih 
kupujejo, kolikor je le mo-
goče pri okoliških kmetih, 
pa so že oktobra lani krepko 
zavihali rokave in se takoj 
preusmerili na dostavo hra-
ne na dom. 
Od petih delovnih mest so 
tako obdržali štiri. Na začet-
ku so lahko ustvarili samo 15 
odstotkov prejšnjih prihod-
kov, v zadnjem mesecu pa 
so se številke dvignile na 50 
odstotkov, kar že vliva upa-
nje, da bodo krizo uspešno 
prebrodili. Na dan razvozijo 

od 50 do 100 obrokov. Ker 
jim kvaliteta veliko pomeni, 
več tudi ne zmorejo. Gostil-
na, v katero domačini in tuji 
obiskovalci radi prihajajo za-
radi kranjske kulinarične 
trojke, je zdaj v svojo ponud-
bo vključila še pice. Vzposta-
vili so povsem nove poslov-
ne povezave, med katerimi 
je na primer spletni portal 
ehrana. Če želijo preživeti, 
se morajo prilagoditi, pravi 
Brigita Gros, ki skupaj z 
možem Gorazdom opravlja 
v teh dneh najtežje in naj-
bolj odgovorno delo.  

Razmere, ki so nastale tudi 
zaradi ne dovolj jasnih 
smernic finančne uprave in 
številnih zapletov pri obra-
čunavanju subvencij, kličejo 
po hitrem ukrepanju in ino-
vativnosti pri iskanju novih 
rešitev. Zavod za turizem in 
kulturo Kranj je v tem letu 
zastavil večje korake na po-
dročju povezovanja gostin-
skih ponudnikov in jim sku-
ša biti – kolikor je le mogo-
če – v oporo. V pripravi so 
delovna srečanja vseh, ki 
želijo sodelovati v bolj od-
mevnih zgodbah, v nasle-

dnjih mesecih pa konkretne 
prireditvene aktivnosti, če 
bodo le razmere dopuščale. 
Po vzoru drugih podobnih 
primerov dobre prakse obli-
kovanja destinacijskih kuli-
naričnih blagovnih znamk 
ima tudi Kranj priložnost, 
da zgradi odmevno zgodbo, 
gostinski ponudniki, ki de-
lujejo na tem območju, pa 
bodo tako dobili dodatno 
spodbudo, nova znanja in 
nove partnerske povezave, 
kar bo v prihodnosti zagoto-
vo pogoj za uspešne poslov-
ne izide.  

Zaprti lokali v 
iskanju rešitev
Slovenske gostilne in restavracije so v teh mesecih pred zahtevnimi 
poslovnimi odločitvami. 

V Gostilni Kot, kjer so znani po domači kranjski kulinariki, so se preusmerili na dostavo 
hrane na dom. / Foto: Polona Abram
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Igor Kavčič

Kranj – Jubilejni, petdeseti 
Teden slovenske drame je 
lani v večjem delu odnesla 
epidemija, ki nekoliko kroji 
tudi njegovo letošnjo izved-
bo. Festival, ki bi se po tradi-
ciji zadnjega desetletja začel 
jutri, 27. marca, na svetovni 
dan gledališča, je z marčev-
skega termina prenesen v 
prvo polovico novembra.
Letos novi selektor dr. Rok 
Andres si je lani kljub epide-
miji in okrnjeni gledališki 
dejavnosti uspel ogledati kar 
38 uprizoritev, nastalih na 
podlagi slovenskih dram-
skih predlog, kar je precej-
šen odstop od povprečja pre-
teklih let, ko je bilo uprizori-
tev več (najmanj 49 in naj-
več 62). Ob tem je selektor 
poudaril zadovoljstvo, da je 
lahko spremljal hiter odziv 
slovenske uprizoritvene 
umetnosti in izvirne dram-
ske pisave na spremenjene 
razmere ter njihovo nepred-
vidljivost. Dobršen del upri-
zoritev si je lahko ogledal v 
živo, zgolj osem na posnet-
ku, od tega dve v prenosu v 
živo. 
Andres ob izboru ugotavlja, 
da seveda v marsičem velja 
razmišljati o posledicah, ki 
so jih določili zdravstvene 
razmere in z njimi povezani 
ukrepi. "Najvidnejše so 
predvsem v manjšem dele-
žu uprizoritev s področja 
nevladnega sektorja, ki je v 

preteklih letih (po)skrbel za 
razvoj mladih avtorjev in 
nedramskih predlog, za 
rekonstrukcije, dokumen-
tarno formo ter nekonvenci-
onalne uprizoritvene princi-
pe." Ob tem dodaja, da je pri 
uprizoritvah institucional-
nih in neinstitucionalnih 
gledališč lahko opazoval zvr-
stno pestrost dramskih pre-
dlog, za razliko od prejšnjih 
let pa je bilo tokrat manj 
besedil slovenske klasike, 
saj uprizoritvene ekipe 
pogosteje posegajo po novih 
besedilih, velik delež pa nas-
tane med samim ustvarjal-
nim procesom. Vidna je 
tudi močnejša zastopanost 
mlade generacije avtoric in 
avtorjev. 
"A tudi generalije, ki jih 
opažajo selektorji zadnjih 
let, tokrat niso izostale: dru-
žbeno angažirano gledališ-
če, visok delež krstnih 
izvedb, igralske avtorefleksi-
je, avtorski pristopi k besedi-
lu in razumevanje dramske-
ga besedila kot izhodiščnega 
teksta, na katerega se upri-
zoritvena ekipa naslanja ali 
nanj improvizira," še dodaja 
selektor. 

Širok izbor predstav
Selektor je v tekmovalni pro-
gram uvrstil šest in v sprem-
ljevalni program pet pred-
stav, in sicer: Sedem vpra-
šanj o sreči (Lutkovno gleda-
lišče Ljubljana in Slovensko 

mladinsko gledališče, režija: 
Tomi Janežič), Rok Vilčnik 
- rokgre: Pošta (Drama SNG 
Maribor, režija: Juš A. 
Zidar), Gejm (Maska Ljub-
ljana in Slovensko mladin-
sko gledališče, režija: Žiga 
Divjak), Matjaž Zupančič: 
Nova rasa (SNG Drama Lju-
bljana, režija: Matjaž 
Zupančič), Oče Romuald/
Lovrenc Marušič: Škofjeloš-
ki pasijon (Prešernovo gle-
dališče Kranj in Mestno gle-
dališče Ptuj, režija: Jernej 
Lorenci) in Nejc Gazvoda: 
Jazz (Mestno gledališče lju-
bljansko, režija: Nejc Gazvo-
da). 
Poleg tekmovalnega progra-
ma je selektor oblikoval tudi 
spremljevalni program, 
kamor je povabil predstave: 
Jernej Potočan: Žalostinke 
(Mestno gledališče ljubljan-
sko, režija: Jan Krmelj), Not 
Dead Enough/Vestern (Glej, 
avtorska predstava), Patrizia 
Jurinčič Finžgar: Bido-
vec-Tomažič: Tovarištvo 
(Slovensko stalno gledališče, 
Trst, režija: Patrizia Jurinčič 
Finžgar), Mitska (EX-teater, 
režija: Hristina Vasić Tom-
še) in Matjaž Zupančič: Vla-
dimir (Gledališče »Stojan 
Bačvarov«, Varna, Bolgarija, 
režija: Nikolaj Kenarov). 
Andres predlaga še posebni 
spremljevalni program, v 
katerega bi vključili nekaj 
projektov, ki so lani nastali 
na spletu. Tu gre predvsem 
za sklop uprizoritev na krat-

ka besedila, zbrana v Mono-
logih s kavča (Prešernovo 
gledališče Kranj, režija: 
Maša Pelko in Luka Mar-
cen), ter še osem bralnih 
uprizoritev, ki so nastale v 
okviru festivala Vzkrik! 
2020. 
Ker bo glede na dolgo zapr-
tje gledališč pritisk na izved-
bo gledališkega programa in 
obveznosti do abonentov 
jeseni še toliko večji, so se 
organizatorji odločili, da del 
dodatnega programa izvede-
jo že spomladi – predvsem 
tisti del, ki ga je v danih oko-
liščinah z upoštevanjem pri-

poročil NIJZ glede prepreče-
vanja okužb mogoče izvesti. 
Tako je svoje delo že opravi-
la žirija za nagrado Slavka 
Gruma, nagrado za mladega 
dramatika ter Grün-Filipiče-
vega priznanja za dosežke 
na področju dramaturgije. 
Žirija je prebrala 36 besedil, 
prispelih na natečaj za 
nagrado Slavka Gruma, ter 
11 besedil, prispelih na nate-
čaj za nagrado za mladega 
dramatika. Nominirance za 
nagrado Slavka Gruma bodo 
objavili v prihodnjih dneh.
Kot še sporočajo v Prešerno-
vem gledališču, bodo v spo-

mladanskem oziroma obi-
čajnem terminu festivala 
organizatorji v sodelovanju 
s Slovenskim gledališkim 
inštitutom (SLOGI) izpeljali 
tudi Pogovore z nominiran-
ci, vsakoletno delavnico 
dramskega pisanja, ki jo bo 
letos vodila Kim Komljanec, 
obenem pa bodo v sodelova-
nju z enoto dramskih pisate-
ljic in pisateljev Združenja 
dramskih umetnikov Slove-
nije začeli projekt razvijanja 
kratkih dramskih besedil, 
namenjenih uprizoritvi na 
videokonferenčni platformi 
Zoom.

V preseganju okvirov
Teden slovenske drame v svoji 51. izvedbi je letos zaradi aktualnih razmer prestavljen v prvo polovico novembra. Pred dnevi pa je letošnji selektor dr. Rok 
Andres že predstavil svoj izbor za tekmovalni in spremljevalni program festivala.

V tekmovalnem programu Tedna slovenske drame si bomo lahko ogledali tudi domačo 
predstavo Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Kranj – Mestna občina Kranj 
pripravlja nove razstave na 
prostem. Galerija na mestu 
pred Mestno knjižnico 
Kranj tokrat gosti razstavo o 
treh Gorenjkah, ki so se 
zapisale v krajevno zgodovi-
no in tudi v širši prostor. To 
so Helena Stupan, Helena 
Puhar in Neža Maurer.
Razstavo Tri žlahtne Gore-
njke so sicer lani septembra 
prvič odprli in predstavili v 
Mestni knjižnici Kranj in jo 
postavili za osrednji dogo-
dek v okviru že tradicional-
nega vsakoletnega domoz-
nanskega septembra, s kate-
rim v gorenjskih splošnih 
knjižnicah vsako jesen pred-
stavljajo svoje bogate zbirke 

o zgodovini, delu in življen-
ju ljudi iz naših krajev in se 
hkrati vključujejo v Dneve 
evropske kulturne dedišči-
ne. Po odprtju razstave je v 
dvorani knjižnice potekal še 
pogovor z Mojco Tomc 
Zupančič in Gregorjem 
Tomcem, hčerjo in sinom 
Helene Puhar, ter z Nino 
Stupan in Frankom Winter-
jem, vnukoma Helene Stu-
pan, razstava pa je bila v 
spodnji avli knjižnice na 
ogled do konca oktobra. V 
teh dneh se je razstava pre-
selila na prosto v Galerijo na 
mestu pred knjižnico na 
panoje podjetja TAM-TAM.
Avtorica razstave knjižničar-
ka Petra Puhar Kejžar je ob 
izboru treh pomembnih 
Gorenjk sledila okroglim 

rojstnim obletnicam, zato je 
izbrala tri žlahtne gospe: 
priljubljeno pesnico, pisate-
ljico, novinarko, urednico in 
pedagoginjo Nežo Maurer, 
ki je lani praznovala devet-
deset let, ob stoletnici rojs-
tva je predstavila pedagoško 
svetovalko, pisateljico in 
urednico Heleno Puhar, 
lani pa je minilo tudi 120 let 
od rojstva mogoče manj 
znane, a nič manj pomem-
bne Helene Stupan, doktori-
ce arheologije, germanistke 

in profesorice na univerzi. 
Gre za tri uspešne ženske, 
ki so delovale na različnih 
področjih, vsem trem pa so 
skupni zavzetost, humani-
zem, omika ter izjemno pri-
zadevanje za izobrazbo, 
napredek in kulturni razvoj 
slovenske družbe. Kot je ob 
odprtju razstave povedala 
avtorica, so vse tri odraščale 
in se oblikovale v viharnem 
času, ko so ženske premika-
le dolgo ukoreninjeno 
miselnost, da so manj vred-

ne in manj sposobne od 
moških. 
Na razstavnih panojih je v 
sliki in besedi predstavljeno 
življenje in delo vseh treh 
uspešnih žensk s poudarki 
na njihovem poklicnem ozi-
roma ustvarjalnem delovan-
ju, ki je bilo pomembno tudi 
za širšo skupnost. Razstavo 
je grafično oblikovala Lucija 
Podbrežnik. Tri žlahtne 
Gorenjke boste lahko na 
panojih pred knjižnico spo-
znavali do sredine aprila.

Tri žlahtne 
Gorenjke
Na razstavi Tri žlahtne Gorenjke pred Mestno 
knjižnico Kranj so predstavljene Helena Stupan, 
Helena Puhar in Neža Maurer.

Razstava tokrat na prostem predstavlja Tri žlahtne Gorenjke. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V teh dneh so v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev postavili novo razsta-
vo. V sodelovanju z Galerijo 
Božidar Jakac iz Kostanjevi-
ce na Krki je na ogled pregle-
dna razstava Prešernovega 
nagrajenca in akademskega 
slikarja Zorana Didka (1910–
1975). Kustos razstave je 
Goran Milovanović, na 
ogled pa je 96 likovnih del iz 
celotnega obdobja slikarje-
vega ustvarjanja. Navdih za 
dela je Zoran Didek črpal iz 
okolja kmečkega podeželja 
na Dolenjskem, Podbočja in 
okolice, kamor se je vračal 
na počitnice, po nove navdi-
he in sprostitev do konca 
življenja. Prešernovo nagra-
do za življenjsko delo in raz-
stavo v letu 1974 je prejel v 
zadnjem letu svojega življe-
nja. Razstava je v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev na 
ogled od 25. marca dalje. Ob 
postavitvi razstave je nastal 
tudi film, ki si ga lahko ogle-
date na spletni strani Galeri-
je Prešernovih nagrajencev. 
Razstavo si lahko ogledate 
do 8. maja, med tednom od 
10. do 18. ure in ob sobotah 
od 10. do 13. ure.

Razstava del Zorana 
Didka
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Spontan kot življenje: Novi Caddy. S popolnoma novo zasnovo je 
pripravljen na nenadne spremembe načrtov, z glasovnim upravljanjem 
in najsodobnejšim digitalnim okoljem (Innovision Cockpit) pa vam 
zagotavlja, da ste ves čas popolnoma povezani z vsem, kar vas zanima. 
Ne glede na to, kam vas pelje življenje!

Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. 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 in navedena 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. 

Novi Caddy 
Partner v vsakdanjem življenju

Pripravljen na vse

že od 
22.462 EUR

VW_Oglas_Dealer_Caddy2021_137x198.indd   1 27/01/2021   14:13

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 210 I www.avtohisavrtac.si

Igor Kavčič

Kranj – Potem ko nas na 
TAM-TAM-ovih plakatnih 
mestih v Kranju in drugje po 
Sloveniji že od začetka marca 
nagovarja zmagovalec 13. 
mednarodnega natečaja 
Plaktivat v podobi solidarne-
ga snežaka, se mu je pred 
dnevi pridružil še najbolj kre-
ativni plakat v kategoriji štu-
dentov. Izdelala ga je Tina 
Nunar iz Tržiča, študentka 
Akademije za likovno ume-
tnost in oblikovanje.
Na Plaktivatove mednaro-
dne natečaje za oblikovanje 
mestnih plakatov na družbe-
no odgovorne teme se prija-
vlja vedno več študentov in 
tudi zadnji natečaj na temo 
solidarnosti ni bil izjema. 
Od 336 prejetih del iz 28 
različnih držav so jih kar 117 
prispevali študentje. Aktiv-
nosti mladih avtorjev je sle-
dil tudi TAM-TAM Inštitut 
in prvič uvedel tudi študent-
sko kategorijo. 
Kreativni izziv tokratnega 
natečaja je bil v posamezni-
ku aktivirati proaktivni raz-
mislek o družbenem pojmu 
solidarnosti, ki je z epidemi-
jo postal še bolj ogrožen. 
Dela študentk in študentov 

je ocenjevala petčlanska žiri-
ja v sestavi Nejc Trampuž, 
Alja Herlah, Blaž Rat, Alja 
Horvat in Nejc Prah. Ob 
zmagovalnem plakatu Nu-
narjeve pa so zapisali: "Zma-
govalni plakat kvalitetno in 
celostno zadosti vsem ključ-
nim vidikom, ki so za takšen 
plakat pomembni. Svoje 
družbeno angažirano sporo-
čilo na temo solidarnosti av-
torica podaja z dobro mero 
duhovitosti in kančkom pro-
vokacije, vsebinsko pa se na-
slanja na široko poznane re-
ference. Skrb za šibkejšega 
in dejanja solidarnosti, h ka-

terim plakat poziva, so se v 
času pandemije izkazala kot 
ključna za dobrobit družbe 
in posameznika. Oblikovna 
rešitev skozi dobro izkori-
ščen vertikalni format sledi 
čistemu vizualnemu jeziku. 
Tako jasno in neposredno 
komunicira tudi v kratkem 
momentu pozornosti mimo-
idočega na ulici." 
Zmagovalki v študentski ka-
tegoriji je namenjenih dvaj-
set plakatnih mest, žirija pa 
je še petim plakatom name-
nila posebno omembo in jih 
objavila na strani TAM-
-TAM-a na Facebooku.

Študentska kreativnost 
na temo solidarnosti 
Študentska zmagovalka trinajstega mednarodnega natečaja Plaktivat na 
temo solidarnosti je Tina Nunar iz Tržiča.

Znan detajl – na duhovitem plakatu s kančkom ironije 
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Igor Kavčič

Kranj – V četrtek, 18. marca, 
je minilo leto dni od smrti 
priljubljenega igralca Pre-
šernovega gledališča Petra 
Musevskega. Ljubitelji gle-
dališča smo bili pretreseni 
ob žalostni vesti, da se je za 
vedno poslovil z gledališke-
ga odra in izpred filmske 
kamere. Kako hitro je mini-
lo leto, odkar ga ni več med 
nami ... 
Seveda je k temu pripomo-
gla epidemija in za javnost 
zaprte gledališke dvorane, a 
njegove soigralke in soigral-
ci ter sodelavci in sodelavke 
iz ansambla Prešernovega 
gledališča so ga še kako po-
grešali pri snovanju novih 
predstav, ki so že pripravlje-
ne in čakajo na premierne 
uprizoritve pred publiko. 
Peter živi v spominih, anek-
dotah in gledaliških zgod-
bah tako sodelavcev kot gle-
dalcev, zato so se v gledali-
šču odločili, da zgornji foaje 
v njegov spomin poimenu-
jejo Foaje Petra Musevske-
ga. 
Idejo za poimenovanje je 
dala predstavnica za odnose 
z javnostmi Eva Belčič in so-

delavci so s tem takoj sogla-
šali. "Peter ni bil le igralec, 
ampak tudi naš prijatelj in 
kolega, vselej dober sogovor-
nik. Zakaj zgornji foaje? To 
je naš prostor srečevanj, 
prostor, kjer bomo ob pogo-
vorih lahko obujali spomine 
na Petrovo življenje in delo, 
ko se bodo gledališča spet 
odprla," je povedala Belčiče-
va. 
Direktorica gledališča Mir-
jam Drnovšček je ob tem 
dodala: "Ob odru je bil to 
Petrov najljubši prostor v te-
atru in tako bo vedno z 
nami. Tako kot bo vedno živ 

v našem spominu, bodo več-
ne in neizbrisne vloge, ki jih 
je oblikoval v predstavah v 
našem teatru. Verjamem, da 
se ob vsakem druženju po 
premierah – ko bo to spet 
mogoče – v foajeju vedno ve-
selil z nami." Njegovo podo-
bo na stekleni pregradi je v 
sodelovanju z gledališčem 
oblikoval slikar Mito Gegič. 
Ko stopiš v foaje te Peter ve-
dno pozdravi. 
V njegov spomin si na kana-
lu Prešernovega gledališča 
na Youtubu lahko ogledate 
kar 16 predstav, v katerih je 
nastopil.

Foaje Petra Musevskega
V Prešernovem gledališču so po Petru Musevskem poimenovali foaje.

Peter Musevski vas bo pozdravil, ko boste vstopili v foaje. 

Igor Kavčič

Kranj – V marcu je Mala ga-
lerija Likovnega društva 
Kranj v znamenju zanimive 
akcije, ki so jo v društvu po-
imenovali Odprti atelje. Tri 
do štiri dni v tednu v galeriji 
gostujejo člani društva, ob 
tem postavijo na ogled svoja 
dela in obiskovalce vodijo po 
razstavi in so jim sploh na 
voljo za vprašanja o njiho-
vem delu. V prvih dveh te-
dnih sta se že predstavila 
slikarja Lojze Kalinšek in 
Andreja Eržen, prejšnji te-
den je z "live art" projektom 

tako imenovane žive ume-
tnosti z naslovom V trenut-
ku zbližanja atelje "odprla" 
kiparka Martina Marenčič, 
ta teden pa je v njem gosto-
val magister slikarstva Klav-
dij Tutta. Atelje je odprl v 
torek in ga zapira z dana-
šnjim dnem, vsak dan pa je 
bil v galeriji med 11. in 17. 
uro.
"Razstavljam predvsem 
dela, ki so nastala v za-
dnjem letu in pol – lahko bi 
rekel v koronskem času. 
Gre za cikla Mediteranske 
ljubezni in Regata v laguni, 
v središče prostora pa sem 

postavil še nekaj skulpto-
slik iz cikla Na obali, ki se-
gajo tudi tja v leto 2018," 
pove magister Klavdij Tutta 
in doda, da je lani sicer 
tako doma kot v tujini imel 
bogato razstavno leto. Pre-
jel je Prešernovo plaketo 
Mestne občine Kranj, še 
zlasti pa je lahko ponosen 
na kositrno medaljo in pri-
znanje Societe Arts Scien-
ces Lettres v Parizu. 
V galeriji nas že takoj na levi 
steni navduši pet metrov 
dolga sestavljanka Medite-
ranskih ljubezni – štirih pla-
ten, ki delujejo kot dolga 
morska gladina, po katerih 
"plovejo" različna "plovila", 
včasih zgolj točke, ki ji je 
umetnik umestil na pokonč-
ne paličice. Lanska Barko-
vljanka je bila zaradi epide-
mije odpovedana, te dni pa 
je vendarle gostovala v Kra-
nju. Slike v nadaljevanju ga-
lerijo barvajo v mediteran-
sko svetlobo s Tuttovimi 
značilnimi motivi bikci, veli-
kimi očesi in ladjami. Ko 
gledamo okrogle slike, nas 
to spominja na pogled iz la-
dijske kabine.
Klavdij Tutta vas v Mali gale-
riji pričakuje še danes.

Kranjski Mediteran 
Ta teden v Odprtem ateljeju obiskovalce gosti slikar Klavdij Tutta.
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Klavdij Tutta ob svoji petmetrski likovni "regati" 
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Mobilna ikona postaja 
digitalna ikona

Novi Golf se predstavlja. In postavlja 

nova merila na področju digitalizacije  

na cesti. Inteligentni asistenčni sistemi 

vsako vožnjo spremenijo v udobno  

in sproščeno izkušnjo.

Novi Golf ponovno zaznamuje celo 

generacijo vozil. Z digitalnimi inovacijami, 

dinamičnim dizajnom in občutnim 

udobjem pri upravljanju.

Novi Golf - eno generacijo bolj udoben,  
inteligentnejši in bolj povezan.

Novi Golf Variant je sedaj še bolj prostoren in digitalen  
kot kdajkoli prej!

Urša Peternel

Kranj – Tjaša Ristič je naša 
najuspešnejša karateistka, 
članica Karate kluba Kranj. 
Sedemindvajsetletna Kranj-
čanka, ki se s karatejem 
ukvarja že dvajset let, je pre-
dlani dosegla svoj največji 
uspeh, postala je evropska 
podprvakinja v kategoriji do 
61 kilogramov v borbah.
Kot resna kandidatka za 
olimpijske igre v Tokiu – 
karate bo tokrat prvič na 
olimpijskih igrah – se je 
odločila vse podrediti pripra-
vam na to največje svetovno 
tekmovanje. A vse priprave 
in načrte je prekinila epide-
mija … Kot je povedala, je 
bila zadnja tekma marca 
lani, sledilo je le še državno 
ekipno prvenstvo in ena tek-
ma v oktobru, mednarodnih 
tekem pa sploh ni bilo. V 
prvem valu epidemije je bilo 
tudi s treningi težko, treni-
rala je sama doma, k sreči je 
fantov oče ravno v istem 
času kupil opremo za fitnes 
in je lahko ohranila fizično 
pripravljenost. V drugem 
valu so se stvari nekoliko 
izboljšale, vrhunski športni-
ki so z določenimi omejitva-
mi lahko trenirali. "Bilo je 
zelo težko obdobje, a kar te 

ne ubije, te okrepi," pravi 
večna optimistka, ki se je 
pred kratkim vendarle lahko 
udeležila tudi prvega med-
narodnega tekmovanja po 
letu dni, tekme v svetovnem 
pokalu v Istanbulu. Ker je 
na tekmovanje šla poškodo-
vana, s počeno stopalnico, je 
izpadla v prvem krogu, a je 
bila slabša uvrstitev pričako-
vana, pravi. "Na tekmo sem 
šla predvsem s ciljem, da 
vidim, kako se je spremenil 
protokol tekmovanj in kako 

so pripravljeni tekmovalci iz 
drugih držav," je povedala. 
Športniki iz nekaterih dru-
gih držav, denimo Ukrajin-
ci, so tudi v času epidemije 
lahko dokaj normalno treni-
rali in tudi potovali, kar se 
zagotovo pozna pri trenut-
nih rezultatih.
A Rističeva optimistično gle-
da v prihodnost, v tem letu 
dni je opravila predvsem 
dobro psihično pripravo. 
"Bilo je težko obdobje, saj so 
olimpijske igre, ki sem jim 

podredila vse, prestavili. Pri-
pravljaš se na najvišji cilj v 
karieri, potem pa kar naen-
krat mikroskopsko majhna 
stvar, kot je virus, zruši celo-
ten svet. K sreči imamo 
športno psihologinjo in 
nam je težave glede tega 
uspelo reševati. Tudi zdaj se 
pripravljamo, kot da olim-
pijske igre v Tokiu konec 
julija in avgusta zagotovo 
bodo," pravi karateistka, ki 
se na igre še mora kvalifici-
rati. Lanske kvalifikacije so 
namreč odpadle, zdaj bodo 
potekale junija, predvidoma 
v Parizu. "Po naravi sem 
optimistka in upam, da se 
bom uspešno kvalificirala 
na olimpijske igre. Če mi 
uspe, imam visoke cilje, to 
je, da osvojim medaljo," pra-
vi simpatična Kranjčanka, ki 
je kot vrhunska športnica 
zaposlena pri policiji, sicer 
pa zaključuje magistrski 
študij ekonomije.
Ob tem pa je prejšnji teden 
sprejela čisto poseben izziv: 
v Judo klubu Jesenice je z 
veliko srčnosti vodila tre-
ning šestih judoistov inklu-
zivnega juda, ki je namen-
jen športnikom z intelektu-
alno ali telesno oviranostjo 
in težavami v duševnem 
zdravju. 

Večna optimistka  
v kimonu
Naša najuspešnejša karateistka Tjaša Ristič iz Kranja je bila tudi v času karantene z mislimi pri 
olimpijskih igrah v Tokiu. 

Sedemindvajsetletna Tjaša Ristič ob vrhunskem športu 
zaključuje tudi magistrski študij ekonomije. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Prvenstvo so pretekli 
konec tedna nadaljevali 
nogometaši v drugi sloven-
ski nogometni ligi, v kateri 
igra tudi NK Triglav. Nadal-
jujejo sezono, ki je bila pre-
klicana lani oktobra.
Kranjčani so se v tekmi 13. 
kroga pomerili z Nafto 1903 
in remizirali z 1 : 1. Prvi pol-
čas se je končal brez zadet-
kov, v nadaljevanje obračuna 
pa so bolje zakorakali gosti-
telji, ki so zaigrali brez poš-
kodovanega Ibrahima Men-
saha. V 55. minuti je lendav-
sko mrežo zatresel Albin 
Ahmetaj, na odgovor modrih 
pa ni bilo treba čakati prav 
dolgo. V šestdeseti minuti je 

zadel Nigerijec Meshack 
Ubochioma. Nafta ostaja 
šesta, Triglav pa s petimi toč-
kami manj zaseda sedmo 
mesto. "Težka tekma z dob-
rim nasprotnikom. Glede na 
to, da smo imeli po pokalni 
tekmi dan manj za regenera-
cijo, so fantje dali svoj mak-
simum. Mislim, da je točka 
realna," so bile po srečanju 
besede Boštjana Mikliča, tre-
nerja NK Triglav.
Kranjčani so že pred nadal-
jevanjem drugoligaškega 
tekmovanja igrali v pokal-
nem tekmovanju. V osmini 
finala so 18. marca gostili 
Celje. Po porazu z 1 : 2 so 
izpadli iz nadaljnjega tek-
movanja. Za Triglav je zadel 
Mark Čeh.

Začeli z remijem
Nogometaši Triglava nadaljujejo igranje v drugi 
ligi, izpadli pa so iz pokalnega tekmovanja.

Kranj – Judoisti so tekmovali na državnem članskem prven-
stvu. Na tatamijih v Novi Gorici se je pomerilo 144 tekmo-
valcev, od tega 51 judoistk in 93 judoistov. Znova sta se izka-
zali Anka Pogačnik in Urška Torkar, članici Judo kluba Tri-
glav Kranj. Pogačnikova je v kategoriji do 78 kg postala 
državna prvakinja, Torkarjeva pa je v kategoriji nad 78 kg 
osvojila drugo mesto. 

Pogačnikova državna prvakinja, Torkarjeva druga

Kranj – Odbojkarji Hiše na kolesih Triglav so zaključili igra-
nje v državnem prvenstvu. Borili so se za vstopnico v polfi-
nale, a so bili v obeh četrtfinalnih tekmah boljši odbojkarji 
Salonita. Ti so na prvi tekmi v Kranju zmagali z 1 : 3, z istim 
rezultatom pa tudi na drugi doma. Kranjčani so državno 
prvenstvo zaključili na petem mestu. Tekmovanj pa še niso 
končali. Čaka jih še četrtfinale Pokala Slovenije. Pomerili se 
bodo s Krko.

Odbojkarji prvenstvo končali na petem mestu

Maja Bertoncelj

Kranj – Telemark smučar 
Jure Aleš je pretekli konec 
tedna zaključil letošnjo tek-
movalno sezono. Končala se 
je z vrhuncem, svetovnim 
prvenstvom v švicarskem 
Melchsee-Fruttu.
Tekmovalec z Brega ob Savi 
je bil blizu želene medalje. 
Najprej je v sprintu osvojil 
četrto mesto, na paralelnem 
sprintu je bil nato peti, za 
konec pa v klasiku znova četr-
ti. Do tretjega mesta ga je loči-
lo le 17 stotink. "Na žalost 
sem bil znova četrti, malo je 

zmanjkalo do medalje. Neka-
ko se na tem svetovnem 
prvenstvu ni izšlo po načr-
tih," je povedal. Na splošno je 
s sezono zadovoljen. V skup-
nem seštevku svetovnega 
pokala je osvojil četrto mesto, 
bil zelo blizu tretjega, v klasi-
ku je bil drugi, v sprintu šesti 
in v paralelnem sprintu peti. 
"S sezono sem zadovoljen, 
saj sem pokazal, da sem lah-
ko na vsaki tekmi konkuren-
čen za zmago. Sedaj bo čas za 
testiranje materiala in poči-
tek, potem pa priprava načrta 
za naprej," je še dejal naš naj-
boljši telemark smučar.

Blizu medalji
Naš najboljši telemark smučar Jure Aleš je končal 
sezono, ki jo ocenjujejo za uspešno.

Jure Aleš je v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil 
četrto mesto. / Foto: osebni arhiv
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Na podlagi uvrstitev 
športnikov in ekip iz slo-
venskih društev gluhih in 
naglušnih na državnih pr-
venstvih v letu 2020 v raz-
ličnih športnih panogah so 
največ točk osvojili športni-
ki iz Medobčinskega dru-
štva gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko Auris Kranj. Čla-
nica njihove športne sekcije 
Maja Šušteršič je povedala, 
da so že drugič osvojili po-
kal, ki ga ni bilo enostavno 
dobiti in so ga res s pono-
som nosili okrog. "Povabili 
so nas tudi nekateri župani 
gorenjskih občin, nam če-
stitali in nas pogostili. To je 
bila za nas velika čast. Žu-
pan Matjaž Rakovec nam je 
poslal tudi izredno lepo če-
stitko in nas spodbudil za 
naprej. To je bila za nas naj-
boljša motivacija. Druga 
motivacija je ta, da se člani 
zares dobro razumemo. Če 
tega ne bi bilo, bi se pozna-
lo pri rezultatih.« 
Predsednik športne sekcije 

društva Auris Kranj Stanko 
Mur je povedal, da se člani 
sestanejo vsak mesec, ko se o 
vsem dogovorijo, pogovorijo 
o poteku treningov, izberejo 
igralce z najboljšimi rezultati 
za tekmovanje na državnih 
prvenstvih. Njihov član Boris 
Horvat je ob tem povedal, da 
je lani kar nekaj prvenstev 
odpadlo zaradi koronaraz-
mer ter da je bila tudi na ti-

stih, ki so bila organizirana, 
udeležba okrnjena. "Tudi 
treninge smo težko izvajali, 
zato upam, da bomo letos 
premagali koronakrizo ozi-
roma z vsemi preventivnimi 
ukrepi lahko izvedli vsa dr-
žavna prvenstva. Motivacije 
imamo dovolj," je povedal 
Horvat. 
Športi, v katerih tekmuje-
jo, so futsal, košarka, šah, 

balinanje in bovling (eki-
pno, dvojice in posame-
zno), orientacijski tek, 
badminton, odbojka na 
mivki in alpsko smučanje. 
"Upamo na dobre rezulta-
te kot doslej in da bomo 
dobro sodelovali," je skle-
nila predsednica društva 
Auris Kranj Alenka Dobni-
kar z željo, da bi jim pokal 
uspelo osvojiti še tretjič. 

Že drugič osvojili pokal
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj je drugič zaporedoma osvojilo 
priznanje za najboljše športno društvo v Sloveniji. Za športni dosežek jim je čestital tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec. 

Z državnega prvenstva trojic v bovlingu v Ljubljani 14. oktobra 2020; v sredini od leve: 
Franci Šušteršič, Boris Nadižar in Boris Horvat ob osvojitvi naslova državnih prvakov
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AVK TRIGLAV PONOVNO  
VPISUJE V VATERPOLO
Z aprilom ponovno začenjamo z vpisom v naš klub. 
Tokrat vabimo vse mlade nadobudneže med 9. in 
12. letom starosti, da se nam pridružijo na kranj-
skem bazenu. Vpisujemo tako deklice kot dečke, 
rojene med letoma 2009 in 2012. Predpogoj je zna-
nje plavanja, saj nam trenutno mali bazen za učenje 
najmlajših še ni na voljo. Bazenska, klorirana voda 
predstavlja varno okolje za otroke, saj okužb na 
tem področju ne zaznavajo, tako da vabljeni k vpi-
su. Več informacij pa najdete na naši spletni strani.

Mlajše selekcije že en mesec v vodi, pridruži se nam tudi ti
Po sproščanju ukrepov sredi meseca februarja, so se v vodo 
vrnile vse mlajše selekcije, ki še vedno trenirajo pod poseb-
nimi pogoji in ob upoštevanju vseh pravil in predpisov. 
Vsekakor smo v klubu tega veseli, saj so bili najmlajši pribli-
žno štiri mesece brez vodnega treninga, kar se močno po-
zna. Veseli nas, da se jih je velika večina vrnila na bazen, 
upamo pa, da bomo kmalu lahko ponovno zagnali tudi 
vaterpolo šolo in v vodo vrnili še najmlajše vaterpolistke in 
vaterpoliste. Preostala dekleta in fantje pa so sedaj že v rit-
mu treningov in zavzeto vadijo v upanju, da jih kmalu ča-
kajo tudi prva tekmovanja. Pridruži se nam tudi ti, skleni 
nova prijateljstva in uživaj v vodi.

Z zmago na derbiju člani prvi po rednem delu
Po tem, ko je v prvi polovici rednega dela lige derbi za gol 
dobil kamniški Calcit, so naši fantje na drugem srečanju po 
slabšem uvodu strnili vrste in že ob polčasu vodili s pred-
nostjo treh zadetkov. Kamničanom se je pred zadnjim od-
morom uspelo približati na gol zaostanka, v zadnji četrtini 
bi lahko celo izenačili, vendar pa so naši fantje izkoristili 
njihovo napako in zabili gol, ki je odločil srečanje in tudi 
določil vodilnega po tem delu tekmovanja. Na koncu je 
bilo 9:7, v napadu pa je blestel Jan Justin, ki je zabil šest 
zadetkov in na lestvici strelcev še povečal prednost pred 
zasledovalci. Omeniti velja tudi izjemno borbenost v 
obrambi, ki je pripeljala do nizkega števila prejetih golov in 
pa kapetana Jureta Betona, ki se je izkazal z nekaj izjemni-
mi obrambami in ob živce spravljal nasprotno moštvo. Že 
pred tem srečanjem so fantje ugnali Ljubljano Slovan, po 
njem pa še mariborski Branik in nazadnje Koper 1958. Se-
daj jih čaka vikend brez srečanj, nato pa sledi nadaljevanje 
tekmovanja v ligi štirih.

Pestra april in uvod v maj
Čeprav so člani prevzeli vodstvo na lestvici, bo pa treba vse 
skupaj potrditi v aprilu in začetku maja, ko bo odigranih 
vseh šest tekem lige štirih. S prvim mestom po tem delu 
tekmovanja bi si namreč zagotovili domačo tekmo več v 
finalu, ki je po dobrih predstavah po uvodnem delu lige že 
zelo blizu. Končnica se bo nato začela konec maja.

Reprezentanca dečkov na Malto, kadeti še čakajo žreb
Reprezentanca U15, kjer imamo kar nekaj kandidatov za 
nastop, je dobila svoje nasprotnike v kvalifikacijah za na-
stop na evropskem prvenstvu. Na Malti se bodo merili z 
domačini, Francozi in Irci. Žal zaradi aktualnih in preteklih 
ukrepov reprezentančnih zborov še ni bilo. Tudi v reprezen-
tanci U17 imamo na širšem spisku kandidatov za nastop 
kar nekaj naših igralcev. Ta ekipa sicer na žreb kvalifikacij-
skih skupin še čaka. Je pa LEN (Evropska plavalna zveza) 
zaradi situacije s COVID-19 kvalifikacije dečkom iz marca 
preložila na konec maja, kadeti pa se bodo namesto aprila 
za vozovnice za EP potegovali konec junija. V primeru uvr-
stitve dečke prvenstvo čaka sredi poletja na Portugalskem, 
kadete pa septembra na Malti.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Atleti so končali 
zimsko sezono in se zavzeto 
pripravljajo na poletno. 
Tako je tudi v AK Triglav 
Kranj. "V zadnjih mesecih 
smo trenirali zunaj, ko so se 
ukrepi v tem delu sprostili, 
pa tudi v atletskem balonu. 
Vadbo smo prilagodili temu. 
Odločili smo se, da se pri-
pravljamo na poletno sezo-
no, vmes smo šli s polnega 
treninga na državno prven-
stvo v dvorani, ki je bilo v 
Novem mestu," je pojasnil 
Blaž Čadež, trener v AK Tri-
glav Kranj.
Deset atletov je osvojilo kar 
15 medalj, in sicer Brina Li-
kar (1. mesto v skoku v dalji-
no pri članicah), Rok Ferlan 
(2. mesto med člani v teku 
na 400 m), Maj Bizjak (skok 
ob palici, 3. mesto med člani, 
1. mesto med mlajšimi mla-
dinci in 3. mesto med starej-
šimi mladinci), Ajda Likar (3. 
mesto v metu kopja med čla-
nicami), Tej Dragaš (v metu 
diska 2. mesto med mlajšimi 
mladinci in 3. mesto med 
starejšimi mladinci), Karin 
Kočar (1. mesto med starejši-
mi mladinkami v skoku v vi-
šino in 3. mesto med starej-
šimi mladinkami v teku na 
60 m z ovirami), Nina Ana 

Likar (v skoku v višino 1. me-
sto med mlajšimi mladinka-
mi in 2. mesto med starejši-
mi mladinkami), Ana Rus 
(2. mesto v teku na 200 m 
med starejšimi mladinka-
mi), Janž Flajnik (3. mesto v 
teku na 800 m med starejši-
mi mladinci) in Hana Sekne 
(3. mesto v teku na 60 m z 
ovirami med mlajšimi mla-
dinkami). Trener večine je 
Čadež, Ferlana trenira Ma-
tjaž Polak, Dragaša Tomaž 
Janežič, Ajdo Likar pa Ro-
bert Teršek. "Z rezultati smo 
zelo zadovoljni, so nadpov-

prečni, sploh glede na to, da 
se na to prvenstvo nismo po-
sebej pripravljali. Atleti so 
postavili veliko osebnih re-
kordov," je pojasnil Čadež. 
Posebej je omenil Brino Li-
kar, ki je prvo leto mlajša 
mladinka, v skoku v daljino 
pa je zmagala pri članicah in 
s 606 centimetri izpolnila 
normo za evropsko prven-
stvo za mlajše mladinke. Za-
radi nastopa na balkanskem 
prvenstvu pa na državnem 
prvenstvu ni nastopila Neža 
Dolenc. V času pandemije v 
klubu ne beležijo upada atle-

tov. "Moja skupina se je še 
povečala. Priključujejo se 
celo novi, iz drugih športov," 
je potrdil Čadež.
Obeta se zanimiva poletna 
sezona, v kateri bo AK Tri-
glav Kranj organiziral držav-
no člansko prvenstvo, ki bo 
potekalo v okviru Memoria-
la Vučko, in sicer 5. in 6. 
junija. To bo za atlete kluba 
eden izmed vrhuncev sezo-
ne, poleg mednarodnih tek-
movanj – evropskih in sve-
tovnih prvenstev za različne 
starostne kategorije ter bal-
kanskega prvenstva.

Petnajst medalj
Za člani Atletskega kluba Triglav Kranj je uspešna zimska sezona, v kateri so na državnem prvenstvu 
osvojili kar petnajst medalj. 

Atleti AK Triglav Kranj, ki so osvojili medalje na dvoranskem državnem prvenstvu, s 
trenerji (od leve zadaj): Tomaž Janežič, Blaž Čadež, Nina Ana Likar, Janž Flajnik, Tej 
Dragaš, Karin Kočar, Rok Ferlan, Maj Bizjak, Matjaž Polak in Robert Teršek; spredaj so 
Ajda Likar, Ana Rus, Brina Likar in Hana Sekne. / Foto: Gorazd Kavčič
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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 

 

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER  
GORENJSKE

V mesecu Aprilu bodo aktivnosti potekale tako na daljavo  
in tudi v živo v LUK - medgeneracijskem centru.  
Pridružite se nam.

ŠE NA DALJAVO PREKO SPLETNE  
APLIKACIJE ZOOM

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete 
svoje ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov na: 
mck-prijava@luniverza.si 

	VSAK PONEDELJEK ob 10. uri 
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite razisko-

vati lepoto orientalskega giba, se zraven dodobra  
razgibati in sprostiti ob odlični glasbi. 

	VSAK TOREK ob 10. uri
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Vadba enostavnih 

vaj za prožno hrbtenico in razgibano telo.

	VSAKA SREDA ob 19. uri
  KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev 

po napornem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično 
kondicijo in razpoloženje, uravnovesi žlezni in živčni 
sistem, uravnoteži telo, um, dušo in duh. Za vadbo 
potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila,  
odejo za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	SREDA, 1. 4. 2021 OB 10. uri
 KULINARIČNA DELAVNICA - VELIKONOČNA  
 POJEDINA
  Se še spomnite okusa prate, šunke, potice, ki jih je za 

Veliko noč pripravljala vaša mama? 
  Vabimo vas, da se prijavite na delavnico, kjer vam 

bomo pokazali, kako se pripravlja prata. Prav tako 
bomo med tem pripravili tudi orehovo potico in prav 
posebno hrenovo omako. Sami starinski recepti v 
sodobni preobleki. 

	ČETRTEK, 8. 4. 2021 ob 10.uri
 PET ELEMENTOV V NARAVI IN TELESU - predavanje
  Smo del narave in tudi tesno povezani z njo. Tako kot 

nas v naravi obdaja pet elementov, tako imamo tudi 
mi v svojem telesu vsakega izmed njih.  
Kje jih imamo in kakšno vlogo imajo, pa boste izvedeli 
na predavanju.

	PONEDELJEK, 12. 4. 2021 in 26. 4. 2021 ob 19. uri
  JOGA NIDRA: Joga Nidra je tehnika v jogijski tradiciji 

in v prevodu pomeni jogijsko spanje. V zadnjih letih so 
bile narejene številne znanstvene raziskave, ki potrju-
jejo fiziološke, psihološke in terapevtske učinke joga 
Nidre. V joga Nidri je naša zavest v drugem stanju, ki 
pa ni spanje in ni sanjanje. Cilj v procesu sproščanja 
telesa, zaznavanja dihanja, občutkov in vizualizacij ter 
ponavljanja pozitivne odločitve, je ostati buden ter 
zavestno opazovati vse procese v našem umu.  
Z vadbo počasi razvijamo sposobnost opazovanja 
podzavesti ter končno tudi širjenja zavesti.

	SREDA, 14. 4. 2021 ob 10. uri 
  ZDRAVJE - MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, 

kjer obravnavamo različne zdravstvene tematike. 
Tokrat bomo pogledali energijske vaje in vaje po KTM 
(kitajska tradicionalna medicina). Vaje s katerimi si lah-
ko pomagamo pri prekomernih stresnih obremenit-
vah, napetosti, tesnobi, nemiru 

  Z njimi lažje  vzpostavljamo ravnovesje v nas, poma-
gamo k uravnoteženemu delovanju naših notranjih 
organov in s tem celega telesa. Pogledali bomo tudi 
vaje za ravnotežje in vaje s katerimi si razgibamo telo, 

tako mišice in vezi kot sklepe - uravnoteženo gibanje 
naše energije  in uravnoteženo gibanje našega telesa. 
Zaključili bomo z vajami za sproščanje.

	ČETRTEK, 15. 4. 2021 ob 10. uri
 NAŠE TELO IN BARVE - predavanje
  Živimo v pojavnem svetu, obkroženi z svetlobo in raz-

ličnimi barvami. Barve so tudi del nas, ker jih imamo 
tudi v sebi. Prav zato nas barve lahko na eni strani kre-
pijo, a na drugi strani pa tudi lahko rušijo. 

	PONEDELJEK, 19. 4. 2021 ob 17. uri
  ASTROLOŠKO PREDAVANJE: Na takratnem srečanju 

bomo govorili o značajskih lastnostih, kaj in kako naj 
ostane presenečenje. Vabljeni, da naredite tudi sami 
korak naprej.

	ČETRTEK, 22. 4. 2021 ob 18. uri
  KLASIČNA JOGA: Razgibajmo telo in umirimo duha.  

Z lažjimi vajami za ogrevanje bomo najprej poskrbeli 
za dobro gibljivost sklepov, nato pa z manj zahtevnimi 
jogijskimi položaji še za prožnost mišic in hrbtenice. 
Zaključimo z vodeno sprostitvijo celotnega telesa. 
Vabljeni.

	SREDA, 28. 4. 2021 ob 10. uri 
  ZDRAVJE - MOČ JE V NAS: Tokrat si bomo pogledali 

zelišča in zgodovino zeliščarstva  Pogledali bomo tudi 
kje vse se  uporabljajo zelišča - veje zeliščarstva  in 
katere aktivne snovi v zeliščih so najbolj pomembne  
in na kaj delujejo.

   V PROSTORIH LUK-medgeneracijskega 
centra

  V mesecu aprilu že veliko aktivnosti poteka v živo  
v prostorih LUK-medgeneracijskega centra.  
Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran  
www.vgc-gorenjska.si glede morebitnih  
sprememb.

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

e-naslov: mck-prijava@luniverza.si 
ali se prijavite po telefonu na številko 04 280 48 25

Prijava na aktivnosti je obvezna, zaradi  
spoštovanja ukrepov in smernic NIJZ  

(omejeno število udeležencev)

	VSAK PONEDELJEK ob 10. uri v živo
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite  

raziskovati lepoto orientalskega giba, se zraven  
dodobra razgibati in sprostiti ob odlični glasbi. 

	VSAK PONEDELJEK ob 8. uri v živo
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Vadba enostavnih 

vaj za prožno hrbtenico in razgibano telo.

	VSAK PETEK v živo
  INDIVIDUALNA UČNA POMOČ - obvezna predhodna 

prijava na mck-prijava@luniverza.si
 matematika, fizika, angleščina, kemija.

	VSAK PETEK  ob 18. uri v živo
 MAGIC - družabna igra

	ČETRTEK, 8. 4. 2021 ob 17. uri v živo

  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE: Kako izboljšati komunikacijo, 
ki jo imamo sami s seboj?

  Na tokratnem predavanju se bomo učili, kako si lahko 
pomagamo sami, da izboljšamo komunikacijo s samim 
seboj,  saj je po mnenju nekaterih raziskovalcev od 
le-te odločilna naša uspešnost in osebnostna rast v 
življenju. Spoznali bomo nekaj destruktivnih oblik 
komunikacije in tehnik za samopomoč.  
Na koncu bo izvedena vodena meditacija za umiritev 
in razbremenitev.

	ČETRTEK, 8. 4. 2021 ob 19.15 uri
 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA v živo
  Skupinski pogovori način osebnostne rasti skozi  

skupinske pogovore v skupini do 10 oseb. Udeleženci 
lahko preko skupinske dinamike spregovorijo o svoj 
situaciji in izrazijo svoja občutja in želje. Skupina nudi 
vsakemu udeležencu možnost slišati in o slišanem  
pridobiti povratno informacijo (do 10 drugih mnenj). 
Teme vsakokratnega pogovora se prilagajajo pretež-
nim željam in potrebam udeležencev. Skupina se na 
vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in spoštovanju 
vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor se je 
potrebno predhodno prijaviti. 

	MAKETARSKE DELAVNICE: 8. 4. 2021 in 22. 4. 2021 
 ob 17.30 uri 

	PONEDELJEK 12. 4. in 26. 4. 2021 ob 10.uri v živo
 VESELE URICE - FRANCOŠČINA

	TOREK 13. 4. 2021 OB 18.45 uri v živo
 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
  Nia esperanta rondeto aspiras disvastigi esperanto 

kiel lingvon, kulturon, literaturon kaj movadon por 
la pacon inter nacioj. Naš esperantski krožek ima cilj 
širiti esperant kot jezik kulturo, slovstvo in gibanje za 
mir med narodi. Ni babilas, kajtas, ludas. Klepetamo, 
pojemo in se igramo. Kaj ni invitas ĉiuj aliĝi al ni. 
Vabimo vse, da se nam pridružijo. Estos amuza!  
Veselo bo!

	ČETRTEK, 15. 4. in 29. 4. 2021 ob 18. uri v živo
 NUMEROLOGIJA
  Na numerološki delavnici bomo izračunali naša srečna 

števila in se dotaknili leta 2021.

	PETEK,16. 4. IN 23. 4. 2021 OB 9.30 uri v živo
  ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: Zadihajmo skupaj.  

Vadbe »vaji« delujejo protistresno in pomlajevalno.  
Ob rednem izvajanju vaj dosegamo globoko sprostitev 
in prijeten stik s samim seboj. 

	TOREK, 20. 4. 2021 OB 17.30 uri - v živo
  USTVARJALNICA - POLSTENJE - Oblikovanje mini 

živalic s pomočjo tehnike suhega polstenja.  
  Naučili se bomo izdelati mini živalce. Končne izdelke 

boste lahko občudovali na svoji polici, po želji pa jih 
boste nadgradili in jih uporabili kot obeske za ključe 
ali obeske za na torbo. Delavnica je primerna tudi za 
začetnike.

	ČETRTEK, 22. 4. 2021 ob 17. uri v živo
 POTOPISNO PREDAVANJE: Tri obzidana mesta
  Sprehodili se bomo med ulicami najlepših zgodovin-

skih kulturnih spomenikov. Spoznali bomo Vipavski 
Križ, Štanjel in Šmartno v Brdih. 

  Tri mesta, obdana z vinorodnim okolišem, a vsako s 
svojo zgodovino.

		PONEDELJEK, 12. 4., 19. 4.,  26. 4. 2021 (POLNO) - 
ZBIRAMO PRIJAVE ZA NOVO SKUPINO, KI Z DELOM 
PRIČNE 21. 6. 2021 ( do zapolnitve mest)

  SLOVENIJA, MOJA NOVA DRŽAVA - ZAPRTA  
SKUPINA v živo

  Za vse priseljence nad 16 let, ki se želijo čim hitreje  
in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.  
S treningom komunikacije za potrebe vsakdanjega 
življenja boste v novem okolju bolj uspešni.

	POČITNIŠKE AKTIVNOSTI  V ČASU PRVOMAJSKIH  
 POČITNIC
  Konec aprila 28. 4., 29. 4. in 30. 4. 2021 bodo v LUK 

- medgeneracijskem centru potekale počitniške 
aktivnosti. 

  Prijave zbiramo od 12. 4. 2021 do zapolnitve mest  
(število mest je omejeno) na e- naslov: 

 mck-prijava@luniverza.si 

  spremljajte našo FB stran           LUK – medgeneracijski 
center, kjer redno objavljamo dogodke.
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V Kranjskih novicah je obja-
vljen Razpis za kmetijstvo. 
Tak program za obnovo in po-
speševanje kmetijstva, pridelo-
vanja hrane – povrtnin in 
poljščin je potreben za vso Slo-
venijo, ne le za kranjsko obči-
no. Nerazumno je vedenje 
kmečkih ljudi, da pridobljene-
ga znanja v strokovnih šolah 
in strokovnih tečajih potem ne 
izvajajo v praksi. Nekateri 
mladi se učijo le za izpite. Že 
leta 1957 so nas na Kmetij-
skem inštitutu v Jablah učili 
pravilno delati s traktorji in s 
priključnimi orodji. Toda veči-
na tečajnikov s kmetijskih po-
sestev se je učila le za izpit, da 
imajo v rokah neki dokument 
o potrebnem znanju. Noga je 
še naprej počivala na stopalki 
za sklopko. Zaradi te nemar-
nosti so nekateri po večkrat 
ponavljali izpit. Zanemarja-
nje pridobivanja znanj za 
varnost pri delu je bilo vzrok 
za številne delovne nezgode.
V razpisu je popačena sloven-
ščina. V kmetijstvu že od nek-
daj pridelujemo poljske in vr-
tne pridelke; ne proizvajamo 
proizvodov – popačeno izraža-
nje in kvarjenje izvornega slo-
venskega jezika, ki je glavni 
nasledek slovenske kulturne 
dediščine. Če bi France Preše-
ren bral to besedilo razpisa in 
podobne ponaredke, bi nam 
ušesa navil, upravičeno. Živil-
ska industrija pa iz kmetijskih 
pridelkov izdeluje prehrambne 
pripravke, ki nam jih lepo za-
vite in zapakirane ponudi na 
trgu. To pomeni kulturen na-
čin posredovanja hrane od 
kmeta do potrošnika. S tehnič-
nim razvojem kmetijstva se 
izpopolnjuje tudi priprava hra-
ne. Ko sem še sam odraščal, 
smo kuhali žgance, umazali 
precej posode in kurišč. Sedaj 
imam v četrt ure močnato jed 
pripravljeno. V posodi z debe-
lim dnom segrejemo moko in 
segreto na 80 stopinj Celzija 
zalijemo z vrelo juho iz jušne 
kocke. Z vilicami zdrobimo in 
zabelimo z zaseko. Že v šestde-
setih letih preteklega stoletja so 
takšne novosti in izboljšave lju-
dje prikazovali v predprostoru 
trgovin. Tako se je prenašalo 
sodobno gospodinjstvo na upo-
rabnike tehničnih izboljšav.
Posebej predlagam, da se naro-
čijo izdelati ali kupiti v tujini 
strojne grablje za odstranjeva-

Razpis za 
kmetijstvo

Prejeli smo
nje kamenja s površin zoranih 
njiv. Ne samo v kranjski obči-
ni, povsod v Sloveniji je videna 
zelo moteča nemarnost obdelo-
vanja kmetijske zemlje. V tem 
pogledu se tehnična stran obde-
lovanja kmetijske zemlje v tri-
desetih letih ni izboljšala. La-
stniki zemlje ste dolžni to obde-
lovati strokovno in kulturno – 
njive morajo imeti pravilne 
zaključke in brez kamenja na 
površini, ki otežuje lepšo obde-
lavo in kvari videz. Radi kupu-
jemo lepo zavite izdelke in pri-
delke. Tako tudi radi vidimo 
slovenska polja lepo obdelana 
in oskrbovana. Potreben je ob-
činski odlok, najbolje kar na 
državni ravni, da kmetijski ser-
vis obvezno odstrani kamenja 
z njivskih površin in tega dela 
za začetek ne zaračuna. Stro-
šek se plača iz sklada za razvoj 
kmetijstva. Hektarski donos se 
poveča ne samo z odstranjeva-
njem kamenja nad 20 mm de-
beline, pač pa tudi s pravilnim 
oranjem, da se preveč mrtvice 
ne spravi na površje.
Pereč problem je košnja zelenic 
v parkih in naseljih. Sodobne 
kosilnice so narejene za pravil-
no košnjo trav, da ne delamo 
škode rastlinam in zemeljski 
ruši. Kosimo nad cvetlicami v 
travi in v sušnem obdobju kosi-
mo v zadostni višini, da se ko-
renišče nežnih rastlin ne izsu-
ši. Pri stolpnicah naj bodo na-
meščeni zbiralniki deževnice 
za zalivanje zelenic in cvetlič-
nih vrtov. Občina naj ustanovi 
stalno strokovno komisijo za 
nadzor sprejetih in izvajanih 
pravilnikov za izboljšanje ob-
delave in pridelave. Časopisje 
pa naj vse to objavlja v spodbu-
do in napredek. Komunalci ne 
smejo škoditi ne ljudem in ne 
zemlji. Tistemu, ki ne bo spo-
štljiv do ljudi in narave, se pri-
pne črn nagelj v dokaz črne 
duše, ki ni lepa in ne odrešilna.
Občino Kranj in občane javno 
sprašujem: zakaj je večina 
stolpnic brez zelenega in cve-
tličnega okrasja? Upokojenci 
smo dobili nekaj denarja v po-
moč od države. Prav je, da 
nekaj te pomoči namenimo 
tudi okrasitvi balkonov sloven-
skih bivališč. Tudi tako vabi-
mo tuje goste, ki imajo radi 
rože in zelenje. Imeti cvetje na 
balkonu in pred hišo pomeni 
imeti prijatelja v hiši in v na-
ravi. Tudi previsoko drevje v 
mestu in na podeželju ob pro-
metnih cestah otežuje pregle-
dnost in varnost v prometu. 
Zato visoko drevje nadomesti-
te z manjšim, nižjim za po-
trebno senco.

Frančišek Vrankar, Kranj

Kranj – Iz zvonika cerkve sv. Kancijana in tovarišev v Kranju 
se od letošnjega kulturnega dneva naprej vsakodnevno 
oglaša t. i. melodično zvonjenje ali Glockenspiel, ki ga 
ustvarja deset malih bronastih zvonov iz livarne zvonov 
Grassmayr v Innsbrucku v Avstriji. S tem želi Župnija Kranj 
prispevati h kulturni podobi starega mestnega jedra in skrbi 
za slovensko svetno in sakralno zvočno kulturno dediščino 
ter jo približati javnosti. Kranjsko melodično zvonjenje igra 
nevsiljivo vsak dan od 7.30 do 21.30 ob pol med polnima 
urama, in sicer slovensko in evropsko himno, slovenske po-
narodele in Marijine napeve. Program kranjskega zvonjenja 
vsebuje tudi zbirko slovenskih pritrkovalskih melodij.

Melodično zvonjenje iz zvonika župnijske cerkve

Simon Šubic

Stražišče, Mavčiče – Mestna 
občina Kranj si prizadeva 
povečati delež lokalnih in 
ekološko pridelanih živil v 
prehrani javnih zavodov ter 
povečati ali vsaj ohraniti šte-
vilo kmetij in jih spodbujati 
k večji pridelavi z zagotovi-
lom, da bodo njihove pridel-
ke odkupovali tudi javni za-
vodi. K povečanju lokalne 
samooskrbe pa lahko pri-
spevajo tudi občani z naku-
povanjem pri lokalnih pri-
delovalcih. Velik prispevek k 
skupnim prizadevanjem 
predstavljata tudi Stražiška 
in Mavška tržnica eko in 
konvencionalne hrane, ki ju 
organizira Društvo Sorško 
polje. V Stražišču tržnica 
vsak drugi petek v mesecu 
uspešno poteka že skoraj 
šest let, na njej pa v povpre-
čju sodeluje 25 kmetov in 
drugih pridelovalcev. V 
Mavčičah, kjer redno proda-
ja od 15 do 20 kmetov, pa so 
jo prvič organizirali pred 
približno letom in pol, tržni-
ca pa tam poteka vsak četrti 
petek v mesecu.
"Stražiško tržnico smo zače-
li v sodelovanju z lokalnimi 
pridelovalci, nato smo po-
nudbo razširili še na ekolo-
ške ponudnike in ponudni-
ke z drugih delov Slovenije, 
da smo z njimi dopolnili 
ponudbo. Tako se zdaj na 
tržnici prodajajo tudi agru-
mi z Visa. Trenutno smo 

najšibkejši pri spomladan-
ski primorski zelenjavi in že 
iščemo primernega ponu-
dnika. Iščemo manjše po-
nudnike, ki niso 'industrij-
ski' proizvajalci, a še vedno 
lahko zagotovijo stalno po-
nudbo. Pri okoliških kmetih 
pri slednjem pogoju včasih 
tudi malo zamižimo na eno 
oko," je razložil Matjaž Jera-
la, predsednik Društva Sor-
ško polje. 
Organizatorji Stražiške in 
Mavške tržnice skušajo z 
različnimi spremljevalnimi 
programi privabiti vedno 
nove kupce. Poleti so na pri-
mer organizirali festival ma-
lih pivovarjev, ki tržnico še 
dodatno poživijo in prite-
gnejo tudi obiskovalce, ki ne 
pridejo nakupit hrane. "Za-
dovoljni smo že, da pridejo 
prvič le pogledat, kaj se pro-
daja, in se seveda družit. Ob 
naslednjem obisku pa števil-
ni tudi že kaj kupijo. Ko spo-
znajo, da se na tržnicah pro-
daja res kakovostna hrana, 
postanejo stalne stranke," je 
pojasnil Jerala. Zaradi epi-
demije spremljevalnih do-
godkov zdaj ni možno prire-
jati, kar se deloma pozna 
tudi pri obisku. "V Stražišču 
smo z obiskom kar zadovolj-
ni, malo slabše je v Mavči-
čah. Pozna se, da ima tržni-
ca krajšo tradicijo," je dodal. 
Kupce sicer želijo čim bolj 
spodbuditi, da po spletu od-
dajo predhodna naročila. 
"Sem namreč dovažajo na-

ročeno robo tudi iz Bohinja, 
Ljubljane, Brezovice, Vrhni-
ke ... Naročanje poteka na 
spletni strani Društva Sor-
ško polje, poleg tega vsakič 
pošljemo e-pošto na okoli 
dva tisoč naslovov," je dejal 
Jerala. 
Med kupci prevladujejo lo-
kalni prebivalci, a prihajajo 
tudi iz Kranja, s Planine in 
iz bolj oddaljenih vasi. "Mi-
slim, da je za kupce dobro-
došlo, da se lahko z avtom 
pripeljejo čisto blizu tržni-
ce, kar je prikladno zlasti ob 
večjih nakupih. Poleg tega 
Mavško tržnico začenjamo 
že ob 16. uri, Stražiška se 
začenja uro kasneje, da se 
lahko ljudje ob vračanju iz 
službe ustavijo in nabavijo 
hrano," je razložil Jerala. 
"Naši tržnici sicer kmetom 

ne predstavljata preživetja, 
sta pa zanje dobra reklama 
in na njun račun marsikaj 
prodajo tudi neposredno na 
kmetiji. Za nekatere pa sta 
tržnici tudi že pomemben 
vir prihodkov, saj na ta na-
čin prodajo tudi od dvajset 
do trideset odstotkov svojih 
pridelkov in izdelkov," je 
dodal. 
V prihodnje želijo tržnici 
še naprej razvijati, morda z 
vključitvijo lokalnih ponu-
dnikov kulinarike. Se bo 
morda odprla tudi tretja tr-
žnica, vprašamo. "V Besni-
ci zanjo vlada kar nekaj za-
nimanja, a jaz časovno ne 
zmorem več sodelovati pri 
njeni organizaciji. Sem jim 
pa na razpolago z izkušnja-
mi in nasveti," je razkril 
Jerala. 

Prvič le pogledajo, 
drugič že kaj kupijo 
"Ko novi obiskovalci spoznajo, da se na Stražiški in Mavški tržnici prodaja res kakovostna hrana, 
postanejo stalne stranke," ugotavlja predsednik Društva Sorško Polje Matjaž Jerala.

Stražiška tržnica poteka že šest let, Mavško pa so začeli 
pripravljati pred poldrugim letom. / Foto: Gorazd Kavčič



16 Kranjske novice, petek, 26. marca 2021

kranjske novice

David Florjančič

Kranj – Pripadniki in prosto-
voljci Civilne zaščite Mestne 
občine Kranj (CZ MOK) že 
več mesecev sodelujemo pri 
organizaciji cepljenja proti 
covidu-19 in množičnega 
testiranja v Kranju. Včasih v 
medijih zasledimo, da smo 
preobremenjeni in utrujeni, 
kar je res, vendar teh besed 
do sedaj še nisem slišal iz 
ust kogarkoli na terenu.
Smo se pa vedno znova zelo 
razveselili, ko nam je kak-
šno lokalno podjetje na tere-
nu postreglo s toplim obro-
kom. "Povejte, koliko in 
kam pripeljemo," so se veli-
kodušno in prijazno odzivali 
izbrani lokalni gostinci. 
Začelo se je s kruhki Kruh-
kerije Gorjanc, s katerimi 
smo se pokrepčali vsi, ki 

sodelujemo pri množičnem 
testiranju. To pa ni bila edi-
na donacija iz Hotemaž, saj 
smo nekaj dni zatem dobili 
vsak svojo pico iz Gostilne 
in picerije Logar.
Mlekarstvo Podjed in pekar-
na Hitri kruhek sta nas s 
pojasnilom, da "se dober 
jogurt najbolje kombinira s 
svežim rogljičkom ali kro-
fom", razvajala dvakrat. Teja 
Podjed iz Mlekarstva Podjed 
pravi, da se je med CZ 
MOK, prostovoljci in zdrav-
stvenimi delavci, ko jim je 
na teren pripeljala okrepčila, 
počutila sprejeto in domače: 
"Zelo so aktivni in dobro 
organizirani. Zaradi njih 
cepljenje in testiranje pote-
kata nemoteno."
Da prostovoljce vidi kot 
posameznike, ki jim je sku-
pna skrb za sočloveka in 

skupnost, pravi Klemen 
Brdnik iz Gostilne Arvaj v 
Kranju. Zbral je naša naro-
čila in čisto vsak od nas si je 
lahko izbral jed z dolgega 
seznama malic. Brdnik nam 
je zaupal, da je bil tudi sam 
zelo aktiven prostovoljec pri 
gasilskem društvu. "Fino je, 
če pomagaš. Moraš biti člo-
vek za to." Zdi se mu, da 
skupnost vedno bolj ceni in 
spoznava pomen prostovolj-
stva.
Pred slabimi tremi leti sem 
se s Primorskega preselil na 
Gorenjsko in vedno sem si 
želel od blizu spoznati tudi 
to, kako je videti opevana, 
pregovorna gorenjska "škr-
tost" v svojem lokalnem 
okolju. Kot kaže, mi kot pro-
stovoljcu pri CZ MOK ob 
lepih gestah lokalnih gostin-
cev to ne bo uspelo.

Povejte, koliko in kam
Lokalni podjetniki so v drugem valu epidemije covida-19 s toplimi obroki 
poskrbeli za okrepitev moči Civilne zaščite MOK in prostovoljcev na terenu.

Pripadniki in prostovoljci CZ MOK / Foto: MOK

Alenka Brun

Kranj – Marija, rojena Sor-
čan, je odraščala v Javorni-
ku, Jožef pa izhaja iz Rake 
pri Krškem. Od leta 1964 
živita na Oldhamski cesti. 
Imata dva sinova in tri odra-
sle vnuke. Zadnja leta veliko 
časa preživita na vikendu 
pod Sv. Joštom, kjer imata 
tudi manjšo njivo.
Odraščala sta v revnih kmeč-
kih družinah. Že kot otrok je 
Marija hodila v Stražišče pro-
dajat sadje in zelenjavo, pri 
rosnih 16 letih se je zaposlila 
v Tekstilindusu, kjer je tudi 
dočakala upokojitev. Jože je 
prišel v Kranj leta 1960 in 
začel delati v Savi. Njuno živ-
ljenjsko vodilo je vedno bilo 
delo, nesebična pomoč, dare-
žljivost, ljubezen do družine, 
vztrajnost, pozitivna narav-
nanost, strpnost, zaupanje ... 
Druži ju tudi ljubezen do pet-
ja, sploh mu je naklonjen 
Jožef. Med letoma 1967 in 
1977 je pel pri Savskem okte-
tu, potem v iskrškem meša-

nem zboru, kratek čas je bil 
tudi pevec v Ansamblu Rudi-
ja Jevška. Je dolgoletni član 
moškega in mešanega zbora 
Peter Lipar, poje pa še v moš-
kem zboru Triglav Duplje. 
Za dolgoletno udejstvovanje 
na glasbenem področju je 
leta 2017 prejel tudi častno 
Gallusovo značko.

Šestdeseto obletnico poroke 
sta Gorenčeva praznovala tre-
nutnim razmeram primer-
no: s kosilom v ožjem dru-
žinskem krogu, torto in česti-
tko, ki sta jo prejela po radiu. 
Diamantnima zakoncema je 
osebno čestital tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec in 
jima zaželel še obilo zdravja.

Diamantna zakonca Gorenc
Jožef Gorenc šteje 84 let, njegova soproga Marija pa 86. Poročila sta se  
18. marca 1961 in tako letos praznovala šestdesetletnico zakona.

Zakonca Gorenc sta marca praznovala šestdeseto obletnico 
poroke. / Foto: MOK

Kranj – Minister za obrambo Matej Tonin je bil v začetku 
marca skupaj s sodelavci na delovnem obisku v Kranju. Z 
županom Matjažem Rakovcem so se med drugim pogovar-
jali o trenutni situaciji v povezavi z novim koronavirusom pa 
tudi o prihodnjih sodelovanjih. Delegacija je obiskala še 
Gasilsko reševalno službo Kranj, kjer si je ogledala tudi 
novo gasilsko avtolestev, ki jo je poleg sedmih gorenjskih 
občin financiralo tudi obrambno ministrstvo. Delovni obisk 
so sklenili z ogledom Vojašnice Petra Petriča. Med drugim 
so se pogovarjali tudi o možnosti selitve množičnega ceplje-
nja proti covidu-19 v telovadnico vojašnice, kar je bilo ta 
teden tudi realizirano. 

Obrambni minister na delovnem obisku v Kranju

Obrambni minister Matej Tonin je Kranj obiskal v začetku 
marca. / Foto: MOK (Mediaspeed)

S pomladjo je obvezno 
obrezovanje in vzdrževanje 
živih mej, grmičevja, dreves 
in druge vegetacije na povr-
šinah ob cesti tako, da sta 
zagotovljena preglednost in 
prost profil ceste ter da je 
vidna in dostopna promet-
na signalizacija. Obrezati je 
treba tudi vegetacijo ob 
pločnikih, da zaradi razraš-
čenosti ne ovira varnosti 
pešcev in drugih udeležen-
cev v prometu. Vse to so 
obveznosti lastnikov parcel 
in jih je opredelil tudi zako-
nodajalec, ki je v 98. členu 
Zakona o cestah zapisal: "V 
območju nivojskega križiš-
ča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško 
progo (preglednostni pros-
tor) ali v območju cestnih 
priključkov na občinsko 
cesto (pregledno polje) ter 
na notranjih straneh cest-
nih krivin (pregledna ber-
ma) ni dovoljeno vzpostavi-
ti kakršnekoli vegetacije ali 
postaviti objekte, naprave 
in druge predmete ter stori-
ti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, 
križišča ali priključka." V 
praksi to pomeni, da je pre-
povedano postavljati ogra-
je, zasaditi živo mejo, drev-
je, trto ali druge visoke 
nasade ali poljščine, ki bi 
ovirali preglednost ceste. 
Zaradi preglednosti rastline 
ne smejo presegati višine 75 
centimetrov od nivoja vozi-
šča, drevje ali grmičevje, ki 
raste ob omenjenih cestah, 
mora biti obrezano tako, da 
je prosta višina nad cesto 
najmanj 4,5 metra, grmiče-
vje ali drevje pa mora biti 
po širini obrezano najmanj 
do zunanjega roba bankine.

Obrez rastlinja ob 
javnih cestah

Kmetje začenjajo dela na 
poljih in v gozdovih. Občina 
opozarja, da Zakon o cestah 
v 5. členu med drugim dolo-
ča, da je na cestišče javne 
ceste prepovedano nanašati 
blato ali jo kako drugače 
onesnaževati. Zakon o ces-
tah poleg tega prepoveduje 
orati na razdalji manj kot 
štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj 
kot meter od roba cestnega 
sveta vzporedno s cesto. Ko 
orači ne upoštevajo pravil-
nih odmikov, namreč priha-
ja pri oranju kmetijskih 
površin tudi do poškodb 
cestišča. Če kmetijskih del 
ni mogoče izvesti brez ovi-
ranja ali ogrožanja prometa, 
poškodovanja ceste ali 
povečanja stroškov njenega 
vzdrževanja, Zakon o cestah 
(27. člen) dopušča tudi 
možnost, da izvajalec del 
pred začetkom izvajanja del 
upravljavca cest (Mestno 
občino Kranj) zaprosi za 
soglasje k tem delom. Za 
omenjena prekrška je pred-
pisana globa v višini tisoč 
evrov, nadzor pa izvajata 
Medobčinski inšpektorat 
Kranj in policija. 

Skrb za ceste pri 
oranju

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je Gorenjska 
gradbena družba začela dela 
za celovito prenovo križišča 
proti naselju Struževo. 
Popolna zapora ceste od 
uvoza k Pizzeriji Gorenc na 
Koroški cesti do križišča z 
državno cesto Polica–Kranj 
bo veljala predvidoma dva 
meseca. Prebivalci lahko do 
naselja dostopajo po občin-
ski cesti Polica–Struževo 
nad Kamnoseštvom Jerič. 
Promet proti Kranju bo 
potekal po državni cesti, na 
relaciji Kranj–Naklo pa bo 
obvoz mimo gradbišča pote-
kal po javni poti za kolesarje 
Zlato polje–Polica. Vzposta-

vljena bo začasna prometna 
signalizacija.
Vozniki tovornih vozil (nad 
3,5 tone) bodo v smeri Nakle-
ga oziroma avtocestnega pri-
ključka Kranj zahod na klju-
čnih lokacijah (za križiščem 
na Laborah, pred krožiščem 
Aquasava pri nakupovalnem 
središču Supernova in glav-
nim križiščem na Zlatem 
polju iz smeri Zdravstvenega 
doma Kranj) opozorjeni na 
prepoved prometa za vozila, 
katerih skupna masa prese-
ga 3,5 tone, in preusmerjeni 
na avtocestni priključek 
Kranj vzhod. Odgovorni pro-
sijo za upoštevanje začasne 
prometne signalizacije in 
potrpežljivost na cesti. 

Začela se je prenova 
križišča za Struževo

Kranj – Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Joštar-
ji, Mestno občino Kranj in prostovoljci ta mesec v dveh akci-
jah prenesel skupno več kot 2250 dvoživk čez cesto pod Sv. 
Joštom med njihovo vsakoletno množično selitvijo. S tem so 
žabe rešili pred avtomobili, zaradi katerih mnoge ne preživijo 
selitve. Med žabami, ki so jih prenesli čez cesto, so prevlado-
vale navadne krastače, nekaj pa je bilo tudi rjavih žab. V obeh 
akcijah je sodelovalo skupno okoli 150 prostovoljcev, med 
njimi so prevladovale mlade družine. Otroke, ki so bili vsi po 
vrsti še posebej zavzeti reševalci žab, s čimer razvijajo tudi 
pozitiven odnos do narave in okolja, so nagradili s knjižico 
Žabica je rešena, za vse udeležence pa je občina priskrbela 
posladek in topli napitek, ki so ju pripravili v Domu na Joštu. 
Poleg ceste proti Sv. Joštu med najpomembnejše selitvene 
poti za dvoživke na kranjskem območju sodi tudi cesta pri 
Čukovem bajerju. To so ta mesec nekajkrat zaprli za promet 
in s tem žabam omogočili, da so varno odskakljale čez cesto.

Dvoživkam pomagalo okoli 150 prostovoljcev
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