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Iz gradbene nastala 
glasbena šola
Mestna občina Kranj je sredi oktobra odprla prenovljeni objekt nekdanje gradbene šole na 
Cankarjevi 2 v starem mestnem jedru, ki je sameval približno dve desetletji.

Kranj – V prenovljeno grad-
beno šolo sta se sredi okto-
bra preselila Glasbena šola 
Kranj, ki je s tem pridobila 
dodatne prostore za pouče-
vanje glasbe in baleta (obsto-
ječe lokacije ohranja), in Jav-
ni sklad RS za kulturne de-
javnosti (JSKD) – Območna 
enota Kranj. Investicija je 
bila vredna približno 1,8 mi-
lijona evrov, od tega je slabe 
pol milijona evrov prispevala 
Mestna občina Kranj 
(MOK), večji del naložbe pa 
sta sofinancirali Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.
Stavbo na Cankarjevi 2 je 
MOK dobila v last leta 2014 s 
pogodbo o brezplačnem pre-
nosu državnega premoženja, 
je na uradnem odprtju poja-
snil župan Matjaž Rakovec. 
»V tem mandatu nam je 
Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
odobrila finančno podporo 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Zavihali smo 
rokave in prenovili celoten 
objekt: vse prostore, notra-
nje instalacije, streho, frča-
de, fasado. Na poti do ure-
sničevanja cilja smo se 
srečali tudi s kakšnim izzi-

vom, kot je otežena dobava 
materialov, značilna za ta 
čas, a nam je vendarle uspe-
lo uresničiti, kar smo si začr-
tali. V Kranju se res veliko 
dela in dogaja na področju 
kulture, na kar smo lahko 
ponosni,« je povedal.
JSKD ima prostore v pritli-
čju, večina prostorov glasbe-
ne in baletne šole pa je v pr-
vem in drugem nadstropju. 
Med drugim imajo v prvem 

nadstropju po dve učilnici za 
balet in skupinski pouk, v 
drugem pa učilnici za sku-
pinski pouk, profesionalno 
snemalnico in prostor za 
vadbo orkestrov. Ta se po 
potrebi spremeni v koncer-
tno dvorano, ki skupaj z iz-
vajalci sprejme do sto ljudi. 
Mansarda je v celoti večna-
menski prostor. Pomembna 
pridobitev je še dvigalo, ki 
glasbeni šoli odslej omogoča 

tudi poučevanje gibalno ovi-
ranih. Z obuditvijo opušče-
nega objekta na Cankarjevi 
2 se zmanjšuje socialna de-
gradacija v starem mestnem 
jedru Kranja in zagotavlja 
učinkovita raba obstoječega 
urbanega prostora znotraj 
mestnega jedra, poudarjajo 
na MOK. Z investicijo želijo 
tudi prebuditi staro mestno 
jedro in ohranjati kulturno 
dediščino.

Simon Šubic

Slovesno odprtje novih prostorov Glasbene šole Kranj so z nastopi obogatili tudi mladi 
kranjski glasbeniki. / Foto: Gorazd Kavčič

Kovačnico preselili  
v center mesta
V prenovljeni poštni stavbi v starem mestnem 
središču Kranja odslej domuje Kovačnica.

Kranj – Po nekdanji gradbeni 
šoli je na novo zasijala tudi 
nekdanja stavba Pošte Slove-
nije, v katero so iz nekdanje 
trgovske šole preselili Kovač-
nico – podjetniški inkubator 
Kranj. »Kovačnica je z zased-
bo nekdanje trgovske šole de-

gradiranemu prostoru vdah-
nila življenje, tako se bo zgo-
dilo tudi v starem mes tnem 
jedru, kjer pričakujemo 
30.000 obiskov na leto,« je 
na uradnem odprtju poudaril 
Rok Šimenc, direktor Regio-
nalne razvojne agencije Go-
renjske – BSC Kranj.

Simon Šubic

V nekdanjo poštno stavbo v starem mestnem jedru se je 
preselila Kovačnica. / Foto: Gorazd Kavčič

RAZNO

Kmalu v obnovo mostu
Po dolgem čakanju se bo 
končno začela obnova mo-
stu čez Savo na Ljubljanski 
cesti od Železniške postaje 
Kranj do Jelenovega klanca.
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ŠPORT

V Kranju nov turnir
Kranjskim vaterpolistom se 
ni uspelo uvrstiti v evropski 
pokal LEN, bodo pa nasto-
pali v novoustanovljenem 
pokalu Challenger. Sredi no-
vembra bodo gostitelji ene 
izmed skupin.
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ZANIMIVOSTI

Z Bioniko do kadrov
Z inovativnim programom 
Bionika v Kranju rešujejo te-
žave s pomanjkanjem viso-
koizobraženega kadra teh-
ničnih strok.
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ZADNJA

V Besnici pekli kostanj
Po dveh letih premora zaradi 
covida-19 so v Besnici na 
prvo in drugo nedeljo v okto-
bru znova priredili Kostanov 
piknik. Izkupiček gre za novo 
gasilsko vozilo.
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Potrebujemo 
več osebja
Domu upokojencev Kranj 
primanjkuje oskrbovalk za 
izvajanje službe pomoči na 
domu. Če bi jih imeli več, bi 
število uporabnikov lahko 
povečali, pravi vodja službe 
Nataša Senčar.
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Jenkovi 
dnevi 
poezije
V Kranju so tudi letos že 
tradicionalno potekali 
Jenkovi dnevi, polni 
poezije in spomina na 
Simona Jenka.
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Obvestilo o predčasnem glasovanju
Predčasno glasovanje za volitve župana Mestne občine Kranj, 
člane občinskega sveta Mestne občine Kranj in člane svetov 
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj bo na predčasnih 
voliščih potekalo v torek, 15. novembra, sredo, 16. novem
bra, in četrtek, 17. novembra 2022, med 7. in 19. uro.
Predčasno glasovanje bo potekalo na dveh voliščih:

•  s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 
1, Kranj (Avla MOK), za območje volišč: Center, Čirče, 
Bratov Smuk I, Bratov Smuk II, Klanec I, Klanec II, Prims-
kovo I, Primskovo II, Vodovodni stolp I, Vodovodni stolp 
II, Vodovodni stolp III, Trstenik, Kokrica I, Kokrica II, Pre-
doslje, Britof, Tenetiše, Golnik, Goriče, Hrastje in

•  s sedežem v Šmartinskem domu, Škofjeloška cesta 18, 
Kranj, za območje volišč: Planina I, Planina II,  Huje I, 
Huje II, Zlato polje I, Zlato polje II, Struževo, Gorenja 
Sava, Stražišče I, Stražišče II, Orehek I, Orehek II, Breg 
ob Savi, Mavčiče, Podreča, Žabnica, Bitnje II, Zgornje 
Bitnje, Pševo, Spodnja Besnica, Podblica. 

Volilne upravičence prosimo, da zaradi učinkovitejšega dela 
volilnega odbora s seboj prinesete obvestilo volivcu, iz ka
terega je razvidno volišče, v območje katerega sodi naslov 
vašega stalnega prebivališča.
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je za občane in obi-
skovalce, ki urejajo zadeve v 
njeni pristojnosti, v začetku 
oktobra odprla nov glavni 
vhod v severni, občinski del 
stavbe, in sicer s parkirišča 
Brioni. Vhod za stranke 
Upravne enote Kranj in in-
špekcijskih služb, ki imajo 

prostore v starejšem, juž-
nem delu stavbe, ostaja kot 
doslej nasproti ploščadi na 
Slovenskem trgu.
Na MOK so razložili, da so 
ukrepi za zaščito pred okuž-
bami s koronavirusom pred-

vsem na Upravni enoti 
Kranj prinesli spremembe 
pri delu s strankami, ki mo-
rajo na storitve počakati 
pred stavbo. Ker je njihovih 
strank zelo veliko, so ob dne-
vih, ko so uradne ure, pred 
nekdanjim skupnim vho-
dom nastajale vrste čakajo-
čih. Tako so poiskali rešitev, 
da za občane in druge obi-
skovalce, ki želijo karkoli 

urediti na mestni občini, 
uredijo ločen vhod v stavbo s 
parkirišča Brioni. »Prednost 
je v bližini parkirišča, vhod 
je samo za zadeve, ki so v 
pristojnosti občine, ni čaka-
jočih v vrsti ...« so pojasnili.

Simon Šubic

Socialna oskrba na domu, ki 
jo v Mestni občini Kranj iz-
vaja Dom upokojencev 
Kranj, starejšim in drugim 
osebam z zdravstvenimi te-
žavami omogoča, da čim 
dlje ostanejo v domačem 
okolju. Gre za socialnovar-
stveno storitev, ki je oprede-
ljena v Zakonu o socialnem 
varstvu ter Pravilniku o stan-
dardih in normativih social-
novarstvenih storitev, je po-
jasnila Nataša Senčar, vodja 
službe pomoči na domu. Za 
izvajanje te storitve trenutno 
zaposlujejo trideset social-
nih oskrbovalk, a bi potrebo-
vali več osebja.

Zanimanje za pomoč na 
domu je veliko. Ali vam 
uspeva zadostiti vsem izra-
ženim potrebam po vključi-
tvi v storitev ali so čakalne 
dobe?
Trenutno imamo za izvaja-
nje pomoči na domu čakal-
no vrsto. Trudimo se, da v 
najkrajšem možnem času 
vključujemo nove upravi-
čence, ki potrebujejo našo 
pomoč. Čakalna vrsta je od-
visna od obsega ur, ki jih 
upravičenec potrebuje, in 
od razpoložljivosti prostih 
terminov.

Koliko uporabnikov oskrbu-
jete v Mestni občini Kranj?
Število uporabnikov se giba 
med 150 in 200. Gre za sta-
rostno skupino nad 65 let in 
vse tja do sto let. Število 
uporabnikov in obseg nude-
nja pomoči bi lahko poveča-
li, če bi imeli dovolj oskrbo-
valk. Trenutno se tako kot 
večina Slovenije spopada-
mo s kadrovskim izzivom 
po zagotavljanju zadostne 
delovne sile. Povprečna sta-
rost oskrbovalk je nad 40 
let, zanimanja za tovrstno 
delo pri mladih ni.

Pomanjkanje kadra je torej 
trenutno največja težava?
Zagotoviti zadosti oskrbo-
valk je nedvomno največji 
izziv, poleg tega pa se posve-
čamo preprečevanju kostno-
-mišičnih obolenj, ki so med 
zdravstveno-negovalnim ka-
drom, vpetim v neposredno 
oskrbo starejših, v samem 
vrhu.

Koliko socialnih oskrbovalk 
zaposlujete in kako skušate 
v kolektiv pritegniti nove?
Trenutno zaposlujemo 30 
oskrbovalk, si pa vsekakor 
prizadevamo povečati zani-
manje za tovrstno delo. Smo 
tudi podjetje s certifikatom 
Družini prijazno podjetje. 
Sodelujemo s šolami in z 
Ljudsko univerzo Kranj. 
Osebju nudimo različna izo-
braževanja in si, kot omenje-
no, prizadevamo preventiv-

no delovati na preprečevanju 
kostno-mišičnih obolenj. 
Naj dodam, da oskrbovalke 
svoje delo opravljajo prete-
žno v dopoldanskem času, 
saj se zavedamo, da je čas z 
družino za zaposlene po-
memben.

Kakšne vrste pomoči obsega 
oskrba na domu?
Gre za različne oblike orga-
nizirane praktične pomoči 
in opravil, s katerimi se 
upravičencem vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potreba 
po institucionalnem varstvu 
v zavodu, drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki. 
Storitev se prilagodi potre-
bam posameznega upravi-
čenca, obsega pa pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih 
(pomoč pri oblačenju, slače-
nju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih po-
treb, vzdrževanje in nega 
osebnih in ortopedskih pri-
pomočkov), gospodinjsko 
pomoč (prinašanje pripra-
vljenega obroka ali nakup ži-
vil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporablje-
ne posode, osnovno čiščenje 
bivanjskih prostorov z odna-
šanjem smeti, postiljanje in 
osnovno vzdrževanje spalne-
ga prostora) ter pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov 
(vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prosto-
voljci in sorodstvom, spre-
mljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obvezno-
sti, informiranje ustanov o 
stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravi-
čenca na institucionalno var-
stvo). V večini primerov je 
pomoč vsakodnevna in v 
povprečju traja eno uro.

Kdo je upravičen do pomoči 
in v kakšnem obsegu?
Socialna oskrba na domu je 
namenjena upravičencem, 
ki imajo zagotovljene bival-
ne in druge pogoje za življe-

nje v svojem bivalnem oko-
lju, a se zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bo-
lezni ne morejo oskrbovati 
in negovati sami, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanjo nimajo 
možnosti. Storitve pomoči 
so namenjene osebam nad 
65 let, ki zaradi starosti ali 
njenih spremljajočih poja-
vov niso sposobne za samo-
stojno življenje, osebam s 
statusom invalida, ki po oce-
ni pristojne komisije ne 
zmorejo samostojnega ži-
vljenja in njihova invali-
dnost omogoča občasno 
oskrbo na domu, drugim in-
validnim osebam s priznano 
pravico do tuje pomoči in 
nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij, kronič-
no bolnim osebam in ose-
bam z dolgotrajnimi okvara-
mi zdravja brez priznanega 
statusa invalida, ki so po 
oceni centra za socialno delo 
brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samo-
stojno življenje, in hudo bol-
nim otrokom ali otrokom s 
težko motnjo v telesnem ali 
duševnem razvoju, ki niso 
vključeni v organizirane 
oblike varstva. Pomoč na 
domu je po Pravilniku o 
standardih in normativih so-
cialnovarstvenih storitev 
omejena na 20 ur tedensko, 
obseg nudene pomoči pa je 
odvisen tudi od razpoložlji-
vih prostih terminov.

Ob pomanjkanja kadra je 
verjetno težko zagotavljati 
pomoč vse dni med 6. in 22. 
uro? Koliko uporabnikov 
vam uspe oskrbeti popoldne 
in zvečer ter ob koncih te-
dna in praznikih?
Uporabnikov, ki jih oskrbu-
jemo popoldan in ob koncih 
tedna, je manj kot ob delav-
nikih v dopoldanskem času, 
pomoč je usmerjena v nujno 
oskrbo in nego. Popoldnevi 
in konci tedna so sicer na-
menjeni družini in krepitvi 

medsebojnih odnosov med 
uporabnikom in družinski-
mi člani.

Kakšne so cene storitve za 
uporabnike?
Cena za uporabnike je ugo-
dna in ob delavnikih znaša 
4,20 evra na uro, saj večino 
ekonomske cene sofinancira 
Mestna občina Kranj. Upo-
rabniki prejemajo tudi doda-
tek za pomoč in postrežbo v 
znesku 150 evrov na mesec, 
kar vsekakor pomaga pri 
plačevanju storitve. Dodatek 
pridobijo preko osebnega 
zdravnika in Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje.

Kakšen je postopek za tiste, 
ki bi se želeli vključiti v sto-
ritev?
Za uvrstitev v čakalno vrsto 
je treba oddati Prošnjo za iz-
vajanje storitve pomoči na 
domu. Informacije so bodo-
čim uporabnikom in njiho-
vim svojcem ob predho-
dnem dogovoru na voljo 
osebno na sedežu Doma 
upokojencev Kranj, dobiti pa 
jih je možno tudi na telefon-
ski številki 04/280 13 00 in 
e-naslovu kranj@ssz-slo.si.

Kako vidite nadaljnji razvoj 
oskrbe na domu?
Prihodnost je v širjenju ob-
sega in raznolikosti storitev. 
Delo na domu s starejšimi 
osebami je v vseh državah 
Evropske unije vse bolj pre-
poznano kot izjemno po-
membna raven usmeritve. 
Raziskave so pokazale, da 
večina starostnikov rajši 
ostane doma, kot da bi šli v 
dom za starejše ali drugo 
obliko oskrbe z namestitvi-
jo. Prepričana sem, da je iz-
ziv osredotočiti se na potre-
be in želje uporabnikov ter 
hkrati zagotoviti dovolj 
usposobljenega osebja. S 
timskim delom in pozitivno 
naravnanostjo do dela nam 
bo uspelo.

Dom upokojencev Kranj se pri izvajanju storitve pomoči na domu sooča s kadrovskimi izzivi. Če bi 
imeli več oskrbovalk, bi število uporabnikov in obseg nudenja pomoči lahko povečali, pravi vodja 
službe pomoči na domu Nataša Senčar.

Potrebujemo več osebja

Ana Šubic

Novi vhod v stavbo Mestne občine Kranj / Foto: Tina Dokl

Mestna občina ima 
nov glavni vhod

Nataša Senčar, vodja službe pomoči na domu v Domu upokojencev Kranj / Foto: Marko Cokan
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Mestna občina Kranj je v so-
delovanju s podjetjem T-2 
pripravila mestno podatkov-
no platformo, ki bo na enem 
mestu omogočala zbiranje 
različnih podatkov iz okolja 
in o storitvah na njenem ob-
močju. Namen je, da vzpo-
stavijo učinkovito mestno 
upravljanje in pregled nad 
množico kazalnikov, od ka-
kovosti zraka, ravnanja z od-
padki do različnih storitev. 

Predvidoma 15. novembra 
prehaja uporabniški del plat-
forme v fazo testiranja. Vse 
zainteresirane mestna obči-
na vabi, da se kot pomem-
ben deležnik prijavijo k te-
stiranju na e-naslov beta@
kranj.si. Izmed prispelih pri-
jav bodo k sodelovanju pova-
bili 100 oseb. Za sodelova-
nje in aktivno testiranje 
sodelujoče čakajo simbolič-
ne zahvale.

Testiranje mestne 
podatkovne platforme
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Objavljamo rezultate glasovanja za participativni proračun 2023 (tudi na https://predlagaj.kranj.si).

Participativni proračun 2023

Krajevna 
skupnost projekt skupaj delež

Besnica Preplastitev vozišča in ureditev 
odvodnjavanja

98 61,25

Obnova spomenika v Zgornji Besnici – 
EŠD 16442

8 5

Obnova učne poti Besnica–Rovnik Slap 
Šum

18 11,25

Izgradnja pločnika v Novi vasi 
(od hišne številke 43 do 69)

36 22,5

Volilna udeležba: 10,00 %

Bitnje Garderobni prostori v Športnem parku 
Bitnje – izdelava projektne dokumen
tacije

70 47,3

Pločnik 57 38,51
Zasaditev dreves pri vrtcu Bitnje 21 14,19

Volilna udeležba: 7,24 %

Bratov 
Smuk

Športni drogovi za fitnes na igrišču 
OŠ Matije Čopa Kranj

31 32,63

Park seniorjev 22 23,16
Lovilna mreža za žoge za OŠ Matije Čopa 
Kranj

19 20

Varovalna guma pod gnezdeci na 
otroških igriščih

15 15,79

Ureditev igrišča za odbojko na mivki 8 8,42
Volilna udeležba: 3,71 %

Britof Ureditev poljske poti za večnamensko 
uporabo

92 81,42

Zalivanje razpok v asfaltnih površinah 
v naselju Voge

21 18,58

Volilna udeležba: 5,9 1%

Center Postavitev zunanjih miz za namizni tenis 
pri OŠ Janeza Puharja

52 70,27

Izobraževanje mladih pred vstopom na 
trg dela

11 14,86

Prešerna mladina 11 14,86
Volilna udeležba: 3,36 %

Čirče Športni park Čirče – fitnes na prostem 45 100
Volilna udeležba: 3,49 %

Golnik Kolesarska pot Golnik–Kranj–Golnik 49 90,74
Zunanji fitnes – postavitev novih klopi in 
zasaditev

3 5,56

Preplastitev najslabših odsekov občinske 
ceste (JP 685681 Golnik bolnišnica–Mali
jevo )

2 3,7

Volilna udeležba: 5,76 %

Gorenja 
Sava

Posaditev 1000 sadik dreves 6 85,71
Urejanje obcestnih ograj v Savski loki 1 14,29

Volilna udeležba: 1,94 %

Goriče Asfaltiranje makadamskega dela javne 
poti Zalog (Svarje)

32 47,76

Preplastitev ceste na Letenicah 22 32,84
Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni 9 13,43
Odstranitev dreves 4 5,97

Volilna udeležba: 11,39 %

Hrastje 8371.1. Postavitev opornega zidu ob 
športnem igrišču v Grabnu – izdelava 
projektne dokumentacije

24 100

Volilna udeležba: 2,68 %

Huje Obnova košarkarskega igrišča pred OŠ 
Jakoba Aljaža Kranj

51 100

Volilna udeležba: 2,20 %

Jošt Menjava nevarnih kanalet ob cesti 
Pševo–Javornik in nadomestitev z mete
orno kanalizacijo

17 44,74

Medgeneracijske aktivnosti za krajane s 
področja kulture, športa in izobraževanja

13 34,21

Obnova poti na relaciji vas Planica proti 
cerkvi na Planici

6 15,79

Ureditev meteornih voda v vasi Planica 2 5,26
Volilna udeležba: 16,74 %

Kokrica Obnova košarkarskega igrišča pri OŠ 
Franceta Prešerna – PŠ Kokrica

57 56,44

Preplastitev ceste skozi Srakovlje 41 40,59
Obnova spomenika na Mlaki – obeležje 
obveščevalcu Mirku Zagrajšku in pos
tavitev informacijske table

3 2,97

Volilna udeležba: 3,26%

Mavčiče Postavitev miz in klopi 41 49,4
Sanacija mrliške vežice na pokopališču 
Mavčiče

15 18,07

Asfaltiranje dostopne poti do 
turističnega objekta Meja

14 16,87

Zbornik KS Mavčiče (Vasi v objemu 
Sorškega polja in reke Save)

6 7,23

Informacijska tabla – Simon Jenko 4 4,82
Obnova spomenika NOB v Mavčičah 3 3,61

Volilna udeležba: 4,96 %

Krajevna 
skupnost projekt skupaj delež

Orehek - 
Drulovka

Obnova mostu Labore–Orehek 38 24,2
Športni park Zarica – obnova malega 
nogometnega igrišča z umetno travo

38 24,2

Urejanje obcestnih ograj in preplastitev 
pločnika Orehek–Drulovka

31 19,75

Postavitev klopic v naselju nova Drulov
ka

25 15,92

Radar Orehek 14 8,92
Zasaditev garažnih korit 6 3,82
Menjava mreže na košarkarskih koših 5 3,18

Volilna udeležba: 6,48 %
V letu 2023 gre v izvedbo obnova mostu Labore–Orehek. Obnova malega nogo
metnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Zarica bo zaradi naknadno 
ugotovljenih nujnih investicijskovzdrževalnih del izvedena v letu 2022.

Planina Nadstrešek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj 67 71,28
Pitnik za vodo ETE 123 27 28,72

Volilna udeležba: 2,86 %

Podblica Obnova ceste skozi Podblico 18 69,23
Preplastitev najslabših odsekov na cesti 
Nemilje–Podblica

5 19,23

Namestitev defibrilatorja AED 3 11,54
Volilna udeležba: 10,44 %

Predoslje Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ 
Predoslje Kranj

30 53,57

Asfaltiranje poti mimo cerkve v Predos ljah 
do navezave na cesto Predoslje–Suha

14 25

Avtobusna postajališča 5 8,93
Dopolnitev otroškega igrišča Predoslje 4 7,14
Ureditev cestišča okoli Brda 3 5,36

Volilna udeležba: 5,72 %

Primskovo Tekaška steza s poligonom za skok v 
daljino na PŠ Primskovo – izdelava pro
jektne dokumentacije

139 55,82

Čista reka Kokra 62 24,9
Asfaltiranje makadama Jezerska cesta 
(Košnik)–državna cesta Kranj/Britof

26 10,44

Gledališče za vse v Zadružnem domu 
Primskovo

22 8,84

Volilna udeležba: 5,92 %

Stražišče Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ 
Stražišče in zamenjava konstrukcij košev 
s tablami in obroči

203 58

Krožišče Škofjeloška cesta–Ješetova ulica 72 20,57
S kolesom v šolo 33 9,43
Postavitev klopic 17 4,86
Sanacija pločnikov na Delavski cesti 17 4,86
Dokončanje tribune v Športnem parku 
Stražišče, postavitev sedežev in ograj

6 1,71

Ohišje stacionarnega radarja ob 
Škofjeloški cesti pri Seljakovem naselju

1 0,29

Preplastitev najslabših odsekov poti na 
Šmarjetno goro

1 0,29

Volilna udeležba: 9,60 %

Struževo Nadaljnja celostna ureditev športnega 
parka Struževo in njegove okolice

18 41,86

Nega zaraščujočega se brega Podovnica 10 23,26
Asfalt od Struževo 2a do DSV (Polica) 8 18,6
Asfaltiranje makadamskega dela ceste 
Struževo–Polica

4 9,3

Otroška igrala iz lesa (indijanska vas) 3 6,98
Volilna udeležba: 7,25 %

Tenetiše Asfaltiranje javnih prometnih površin 9 100
Volilna udeležba: 2,56 %

Trstenik Izdelava meteorne kanalizacije in 
preplastitev ceste proti zaselku “Orle” 
Trstenik

29 48,33

Ureditev ceste 17 28,33
Projekt Stražnica 14 23,33

Volilna udeležba: 9,60 %

Vodovodni 
stolp

Nakup defibrilatorja in izvedba 
izobraževanja o temeljnih postopkih 
oživljanja

67 44,37

Obnovitev otroškega igrišča 84 55,63
Volilna udeležba: 3,32 %

Zlato polje Ureditev rekreativnega parka Zlato polje 
ob pasjem parku

34 65,38

Klopice ob sprehajalnih poteh po Zlatem 
polju

11 21,15

Preplastitev parkirišča med Gospos
vetsko 17 in 19

7 13,46

Volilna udeležba: 2,11 %

Žabnica Preplastitev najslabših odsekov kolesar
ske poti ob železnici v Žabnici

9 100

Volilna udeležba: 1,42 %

Predlani so me ljudje spra-
ševali, ali so pred vrati voli-
tve, da obnavljamo ceste in 
gradimo. Podobno je bilo ob 
večjih odprtjih občinskih in-
vesticij, prenovi OŠ Janeza 
Puharja, pri rekonstrukciji 
ceste Breg–Mavčiče, gradnji 
več kot 17 kilometrov novega 
kanalizacijskega omrežja v 
naseljih Britof, Orehovlje, 
Predoslje in Mlaka, odprtju 
novega Vrtca Biba in drugih 
projektih, ki smo jih izpelja-
li. Roko na srce – v času, ko 
še nisem bil župan, sem se 
večkrat spraševal podobno.
A danes, ko je za nami za 70 
milijonov investicij v štirih 
letih, razumem, zakaj priha-
ja do takšnih pomislekov. 
Predvsem zato, ker se največ 
investicij res zaključuje in 
odpira ob koncih mandatov. 
Vendar pa v veliki meri za to 
niso zaslužne »modre« odlo-

čitve politikov. Razlog je v 
dolgotrajnih birokratskih 
postopkih, ki vsebujejo šte-
vilne faze, od ideje do izved-
be nekega projekta. Ti pa se 
lahko še dodatno zavlečejo 
zaradi nepredvidljivih zuna-
njih okoliščin, kot so bile v 
zadnjem obdobju pandemi-
ja in posledice vojne v Ukra-
jini oziroma draginja.
Naj birokratske postopke po-
nazorim s primerom grad-
nje doma za starejše na Zla-
tem pol ju.  Pot  do 
gradbenega dovoljenja traja 
približno štiri leta. Dve leti 
sta potrebni za občinski pro-
storski načrt (OPN), osem 
mesecev za arhitekturni na-
tečaj, šest mesecev za doku-
mentacijo, tri mesece za 
gradbeno dovoljenje …
Pri več projektih je treba 
tudi računati na črpanje 
evropskih ali državnih 
sredstev, kjer se ponekod 
razpisi lahko zamaknejo. 
Ponekod je treba z zasebni-
mi lastniki doseči soglasje o 
prodaji ali zamenjavi ze-
mljišč, pri čemer se – verjeli 
ali ne – dogaja tudi, da je la-
stnikov zemljišč, ki jih obči-
na potrebuje za gradnje, de-

nimo razširitev ceste, ali pa 
ureditve okolice, recimo ka-
njona Kokre, več kot sto. 
Med njimi jih je nekaj v tuji-
ni in so težko dosegljivi, do-
ločeni čakajo sklepe o dedo-
vanju in tako dalje. Problem 
zaradi zemljišča je denimo v 
primeru hokejske dvorane, 
zato imamo začasno dvora-
no že 15 let. Gre za dejansko 
stanje in za tako velik objekt 
je v Kranju zelo težko dobiti 
zemljišče, zato takšni pro-
jekti potrebujejo več časa.
Občasno je zaradi investicij 
potreben rebalans proraču-
na, ki se ne more zgoditi čez 
noč. Na Mestni občini Kranj 
smo sicer uvedli prakso 
sprejemanja dvoletnega pro-
računa z namenom, da lah-
ko učinkoviteje uresničuje-
mo projekte. Ko je vsa 
omenjena dokumentacija 
končno pridobljena, sledijo 

gradbena dela na terenu. Ob 
koncu del potrebujemo še 
uporabno dovoljenje. Nato 
smo na cilju in se investicija 
lahko začne uporabljati.
Na cilju mandata pa smo 
tudi mi. Ob tej priložnosti se 
zahval jujem mestnim 
svetnicam in svetnikom tega 
mandata ter vsem predstav-
nikom krajevnih skupnosti 
za tvorno sodelovanje. Nis-
mo se vedno strinjali, a smo 
ob pomembnih trenutkih v 
korist občank in občanov 
vedno stopili skupaj.
Zahvaljujem se celotni me-
stni upravi, vsem zaposle-
nim v javnih zavodih, šolah, 
vrtcih, zdravstvu, področju 
reševanja, gasilcem, sociali, 
gospodarstvenikom, podje-
tnikom in vsem drugim, ki 
vsak na svoj način delujete 
na območju naše občine.
Predvsem pa hvala vam, 
spoštovane občanke in ce-
njeni občani, za priložnost, 
da smo lahko Mestno občino 
Kranj skupaj z vami peljali 
naprej, na bolje. Hvala za za-
upanje!
Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Rezanje trakov  
ob koncu mandata

Pot do gradbenega dovoljenja traja približno 
štiri leta. Dve leti sta potrebni za občinski 
prostorski načrt, osem mesecev za arhitekturni 
natečaj, šest mesecev za dokumentacijo, tri 
mesece za gradbeno dovoljenje …
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Kranj – »Z zadovoljstvom in 
zahvaljujoč sposobnim so-
delavkam in sodelavcem na 
Mestni občini Kranj se ozi-
ram na delo, opravljeno v 
preteklih štirih letih. Izpelja-
li smo tudi projekte, ki so se 
nekoč zdeli neizvedljivi: od-
prli smo pot na Majdičev 
log, država nam je odobrila 
avtocestni priključek Kranj 
sever, za kar smo se res neu-
morno borili. Vzpostavljamo 
Poslovno cono PC Hrastje, 
zgradili in ustanovili smo 
novo šolo Janeza Puharja 
Kranj – Center, novi vrtec v 
Bitnjah, po številnih zaple-
tih zaključujemo prizidek 
pri Osnovni šoli Staneta Ža-
garja. Zgradili smo pločnike, 
ki so si jih krajani želeli dol-
ga leta, gradimo prvo parki-
rišče P + R v zahodni Slove-
niji. Vedno bliže smo izgra-
dnji novega javnega doma 
starejših občanov, prvič v 
zgodovini občine smo uved-
li participativni proračun in 
s tem omogočili občanom, 
da lahko odločajo o porabi 
denarja za svoje lokalno oko-
lje. Uresničili smo za skoraj 
70 milijonov evrov projek-
tov, pri tem pa uspešno čr-
pali tudi veliko evropskih 
sredstev, skupno okoli 21 
milijonov evrov. S tem smo 
za občane lahko naredili ve-
liko več, kot bi sicer. Kranj 
ponovno pridobiva ugled ne 
samo na nacionalni, ampak 
tudi na mednarodni ravni. 
Zaradi zelenih praks, ki jih 
uvajamo na vseh področjih – 
od prometa, gradnje infra-
strukture in obnov stavb do 
turizma –, in digitalizacije, 
postajamo zeleno, trajnostno 
mobilno in pametno mesto, 
kar prinaša kakovostnejše 

življenje in ohranjanje oko-
lja. Občani lahko že danes 
občutijo spremembe na bolje 
– tudi z njihovim sodelova-
njem,« je strnil župan 
Mestne občine Kranj (MOK) 
Matjaž Rakovec in nato v po-
govoru podrobneje predstavil 
ključne investicije.

Investicije v šole in vrtce
V preteklih štirih letih je 
Mestna občina Kranj izpelja-
la več obsežnih projektov na 
področju šolstva in predšol-
ske vzgoje. Obnovili so 
Osnovno šolo Simona Jenka 
– Podružnično šolo Center, 
ki je zdaj samostojna šola, 
OŠ Janeza Puharja Kranj – 
Center. V letu 2020 so z dr-
žavo dogovorili tudi brezpla-
čen prenos nekdanje 
Srednje trgovske šole na 
MOK. Tam bo po obnovi Po-
družnična šola Jakoba Alja-
ža. Marca letos so odprli no-
vozgrajeni vrtec v Bitnjah. 
Stari montažni objekt so po-
drli, sodoben, skoraj niče-
nergijski vrtec pa ima tri od-
delke, prvič tudi za otroke 
prvega starostnega obdobja. 
Pred kratkim so odprli tudi 
prenovljeni objekt na Can-
karjevi 2 v starem mestnem 
jedru, ki ga bosta zdaj upo-
rabljala Glasbena šola Kranj 
in Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti (JSKD) – Ob-
močna enota Kranj. Zaklju-
čuje se tudi gradnja prizidka 
pri OŠ Staneta Žagarja (z 
novo telovadnico, šestimi 
učilnicami, večnamenskim 
prostorom in zunanjim igri-
ščem), zaključek vseh po-
godbenih obveznosti je ko-
nec oktobra.
V prihodnje se obetata še do-
zidava OŠ Helene Puhar 
Kranj, izgradnja novega Vrt-
ca Sonček s sedmimi oddel-

ki, v načrtu je tudi gradnja 
dodatnih prostorov za Vrtec 
Kokrica.

Promet in parkirišča
V MOK so v sodelovanju z 
državo uredili turbokrožišče 
Primskovo in krožišče v Bit-
njah, ki bistveno pripomore-
ta k večji pretočnosti prome-
ta na vpadnicah v Kranj, v 
lastni režiji pomembna ploč-
nika v Britofu in ob centru 
IBI.
Država je po več letih truda, 
analiz in številnih pobudah 
prisluhnila MOK in dala ze-
leno luč izgradnji avtoce-
stnega priključka Kranj se-
ver. Postopki za gradnjo naj 
bi se po napovedih Darsa 
lahko začeli v letu 2025. Po 
skoraj 40 letih se je končno 
začela tudi gradnja novega 
odseka državne ceste Britof–
Hotemaže – vse to bo pri-
neslo občutno razbremeni-
tev prometa na odseku Kranj 
vzhod proti mestu in sosed-
njim občinam.
V MOK je sicer približno 
310 kilometrov občinskih ka-
tegoriziranih cest in v štiri-
letnem obdobju so jih prep-
lastili okrog 31 kilometrov 
(približno 10 odstotkov 
vseh), torej več kot prej v ce-
lem desetletju. Ob tem je 
bilo veliko obnov odsekov v 
primestnih krajevnih sku-
pnostih, kamor se v prete-
klosti ni dosti vlagalo.
V zadnjih štirih letih so na 
območju Kranja vzpostavili 
več kot 300 novih javnih 
parkirnih mest, in sicer v 
središču mesta, na Planini, 
pa tudi pod Sv. Joštom, Ja-
mnikom in Šmarjetno goro.
Vseskozi si v MOK prizade-
vajo tudi, da bi na železniški 
postaji v Kranju vzpostavili 
centralni potniški terminal z 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je v novih prostorih Kovačnice, ki so jih pred kratkim tudi uradno odprli, predstavil najpomembnejše 
projekte, ki so jih v Kranju uresničili v preteklih štirih letih. Kljub številnim izzivom – od pandemije, podražitev do dolgotrajnega urejanja dokumentacije 
za posamezne projekte – je Mestni občini Kranj uspelo izpeljati številne projekte na različnih področjih.

V štirih letih za sedemdeset 
milijonov evrov projektov

Jana Zupančič Grašič

Obnovljena podružnična šola Center je zdaj samostojna OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. 
/ Foto: MOK

Novozgrajeni Vrtec Biba v Bitnjah / Foto: MOK

Zaključuje se gradnja prizidka pri OŠ Staneta Žagarja z novo telovadnico, šestimi 
učilnicami, večnamenskim prostorom in zunanjim igriščem. / Foto: MOK

V štirih letih so preplastili okrog 31 kilometrov od skupno 310 kilometrov kategoriziranih 
občinskih cest. / Foto: MOK
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glavno avtobusno postajo. 
Pri tem so odvisni od Slo-
venskih železnic (SŽ) oz. Di-
rekcije RS za infrastrukturo 
(DRSI), saj je projekt pove-
zan s prenovo železniške po-
staje. Na MOK upajo, da se 
bodo dolgotrajni postopki 
čim prej iztekli v prid njiho-
vim načrtom.

Zeleni Kranj in trajnostna 
mobilnost
V štiriletnem obdobju so 
postavili več novih kolesar-
nic in avtobusnih postajališč 
ter nadaljevali gradnjo kole-
sarskih površin: leta 2017 je 
bilo v Kranju 24 kilometrov 
kolesarskih povezav, zdaj, v 
letu 2022, jih je že več kot 71 
kilometrov. Na Planini so 
zgradili Center trajnostne 
mobilnosti, razširili in 
nadgradili so sistem izposo-
je javnih koles KRsKOLE-
SOM, tudi z vključitvijo v 
sistem Gorenjska.Bike, v ka-
terega je zdaj povezanih 
osem gorenjskih občin.
MOK že ima gradbeno dovo-
ljenje za izgradnjo nadhoda 
čez državno cesto pri kranj-
skem pokopališču.
Leta 2020 so odprli pot za 
pešce in kolesarje na Majdi-
čev log, projektirajo največji 
park v mestu Park dr. Janeza 
Bleiweisa, dela se bodo pred-
vidoma začela konec leta 
2022. Še letos nameravajo 
zgraditi Park slovenske hi-

mne ob Prešernovem gaju.
Po desetletnem prizadeva-
nju so končno dosegli tudi 
soglasje vseh vpletenih in 
sprejeli OPPN za kanjon Ko-
kre.
Načrt je v osmih letih ozele-
niti občino s 1000 drevesi. 
Doslej so jih zasadili 471, do 
konca tega mandata jih bo 
zasajenih skupno skoraj 
700, nekaj drevoredov so za-
sadili tudi s podporo lokal-
nih podjetij, na Planini z ak-
cijo KR posvoji drevo – KR 
drevored s sodelovanjem ob-
čanov, ki jo nameravajo na-
daljevati tudi v prihodnje.
Ob koncu leta 2020 so zače-
li projekt E-mobilnost (leto 
pozneje je MOK prejela nag-
rado za najboljšo e-mobilno-
stno mestno občino v drža-
vi). Do leta 2035 bodo 
zamenjali 130 občinskih in 
vozil nekaterih javnih zavo-
dov na fosilna goriva z e-vo-
zili, po mestu postavljajo 
javne polnilnice (zdaj je na 
voljo okoli 30 polnilnih 
mest) in sončne elektrarne 
na strehah javnih stavb … 
Najpozneje v prihodnjem 
letu bodo v mestni promet 
vključili osem e-avtobusov.
Do konca leta bodo postavili 
skoraj 30 prikazovalnikov 
voznih redov na avtobusnih 
postajališčih in postavili sis-
tem zasedenosti parkirišč, 
nadaljujejo menjavo javne 
razsvetljave: po Kranju zdaj 

že več kot 80 odstotkov jav-
ne razsvetljave deluje z LED 
tehnologijo.
Nadaljujejo tudi energetske 
sanacije stavb v javni lasti, v 
teku je razpis za postavitev 
sončnih elektrarn še na stre-
hah javnih zavodov in dru-
gih občinskih objektov, ki so 
primerni za to. Na ta način 
želijo postaviti še med 10 in 
15 novih sončnih elektrarn.
Evropska komisija je Kranj 
izbrala tudi v misijo 100 
podnebno nevtralnih in pa-
metnih mest do leta 2030. 
Naslednji korak je oblikova-
nje celovitega načrta za pod-
nebno nevtralnost na vseh 
področjih – od energetike do 
toplotne izolacije stavb, rav-
nanja z odpadki do prome-
tne preobrazbe –, vključujoč 
investicijske načrte.

Turizem
Z razgledno ploščadjo na 
zvoniku cerkve sv. Kancijana 
je staro mestno jedro v sode-
lovanju z Župnijo Kranj in 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj pridobilo novo tu-
ristično točko. Še letos, pred-
vidoma v novembru, bodo 
odprli še eno, saj bo v kranj-
skih rovih akvarij s človeški-
mi ribicami.
Kranj, ki se kot destinacija 
ponaša z zlatim znakom Slo-
venske turistične organizaci-
je, je tudi v finalu za nagra-
do evropska destinacija 

odličnosti za leto 2023. Ta 
pobuda nagrajuje najboljše 
dosežke na področju trajno-
stnega turizma in praks ze-
lenega prehoda na manjših 
destinacijah po vsej Evropi.

Kranj, pametno mesto
V letu 2020 so uspešno iz-
peljali pilotni projekt Pame-
tna Mlaka. Na tej podlagi so 
nato v letu 2021 začeli 
priprave na vzpostavitev t. i. 
digitalne platforme, na kate-
ro se bodo priključevale ver-
tikalne rešitve, kot so pro-
metni sistem, e-hrana, 
e-šolstvo, e-zdravstvo … Pro-
jekt bodo izvedli s telekomu-
nikacijskim podjetjem T-2, 
d. o. o., naslednji korak je 
uvedba mestne kartice. 
Kranj so tudi zaradi tega 
izbrali v skupino še treh dru-
gih mest, ki so vzorčni pri-
mer (benchmark) razvoja 
pametnih skupnosti poleg 
portugalskega Guimaraesa, 
naveze Helsinki–Talin in 
Rotterdama.
Tudi sicer je čedalje več 
mednarodnega sodelovanja 
in povezovanja, tudi pobra-
tenj (v tem mandatu s kitaj-
skim mestom Džandžakou, 
ameriškim Colorado Sprin-
gsom in ruskim Jekate-
rinburgom, pobratenje z za-
dn j im j e  t r enutno 
zamrznjeno), prepoznav-
nost Kranja se je v zadnjih 
letih izjemno povečala: čeda-

lje več je vabil iz Slovenije in 
tujine za delitev dobrih pra-
ks na poti v digitalizacijo in 
trajnost (Ženeva, Barcelona, 
Budva …).
MOK je začela s postavlja-
njem doprsnih kipov Prešer-
novih sodobnikov v Parku 
La Ciotat.
MOK od 2021 izvaja tudi di-
namični nabavni sistem, kar 
pomeni, da v okviru krožne-
ga gospodarstva in pametne-
ga mesta izvaja skupno jav-
no naročilo za živila s 
sosednjimi občinami.

Gospodarstvo
MOK je v preteklih letih 
sprejela več občinskih 
podrobnih prostorskih načr-
tov (OPPN) za lažji in hitrej-
ši razvoj podjetništva in 
ustvarjanje novih delovnih 
mest, med drugimi OPPN 
za območje poslovno-proi-
zvodne cone Hrastje, OPPN 
za industrijsko območje 
Sava, OPPN Kolodvor in 
OPPN Labore.
V okviru projekta CityCircle 
vzpostavljajo pogoje za kro-
žno gospodarstvo – MOK pa 
je povezala subjekte v po-
slovno-obrtniški coni na 
Primskovem.
MOK želi spodbujati tudi 
mlade podjetnike in za-
gonska podjetja in v ta na-
men je odkupila prostore v 
starem mestnem jedru ter 
jih preuredila in tja preselila 

Kovačnico – podjetniški in-
kubator. Poleg tega so na po-
budo lokalnega gospodar-
stva v sodelovanju s 
Fakulteto za organizacijske 
vede in Fakulteto za elektro-
tehniko v Kranju zasnovali 
nov obštudijski program Bi-
onika.

Za čistejši Kranj
V letu 2021 so zaključili dob-
rih 18 milijonov evrov vre-
den projekt GORKI2, s kate-
rim je MOK uredila 
komunalno infrastrukturo 
na Mlaki, v Britofu, Pre-
dosljah in Orehovljah. Pred 
kratkim so končali tudi 1. 
fazo izgradnje fekalne kana-
lizacije na območju Indu-
strijske cone Laze, kjer je 
doslej še ni bilo.
V letu 2022 MOK načrtuje 
začetek gradnje kanalizacije 
do Golnika, najprej do bolni-
šnice. Ob tem do leta 2025 
načrtujejo tudi izvedbo pro-
jektiranja kanalizacije, vodo-
voda s kolesarsko infrastruk-
turo do Spodnje Besnice, 
vključno z vodovodom do 
Zabukovja.

Stanovanjska politika
V MOK so sprejeli štiri ob-
činske podrobne prostorske 
načrte – Mlaka, Britof jug, 
Pševo in Planina vzhod. Ka-
kor kažejo načrti investitor-
jev, bi lahko v naslednjih šti-
rih letih Kranj pridobil 

Pot za pešce in kolesarje na Majdičev log / Foto: MOK MOK je začela postavljati doprsne kipe Prešernovih sodobnikov v Parku La Ciotat. / Foto: MOK

Zgradili so Center trajnostne mobilnosti ter razširili in nadgradili sistem izposoje javnih 
koles KRsKOLESOM. / Foto: MOK

Na Planini so z akcijo KR posvoji drevo zasadili drevored s sodelovanjem občanov.  
/ Foto: MOK
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najmanj 1000 novih stano-
vanj, od tega približno 300 
najemnih v soseski Ob Savi 
Stanovanjskega sklada RS. V 
načrtu je tudi ustanovitev 
Javnega stanovanjskega 
sklada MOK.

Zdravje
MOK je v letu 2020 postala 
srcu prijazna občina. V času 
pandemije covida-19 je Ci-
vilna zaščita MOK poskrbela 
za krizne načrte in pomoč 
prostovoljcev ter skrbela za 
ozaveščanje občanov o 
zaščitnih ukrepih. Zagnali 

so tudi postopek javno-za-
sebnega partnerstva z objavo 
poziva promotorjem za pro-
jekt Severna vrata, gradnjo 
treh stolpičev z dovoljeno 
zdravstveno, poslovno-storit-
veno, stanovanjsko in trgo-
vsko izrabo ter pripadajočo 
zasebno garažno hišo in 
gradnjo javne garažne hiše z 
začasno zeleno streho. V 
Kranju si prizadevajo tudi za 
gradnjo regijske bolnišnice v 
Kranju, kar so s pismom 
podpore podprli župani 11 
gorenjskih občin. Ocenjuje-
jo, da ima Kranj najprimer-

nejšo lokacijo, zemljišče je v 
večinski lasti občine oziro-
ma države, zato bi projekt 
lahko zelo hitro začeli.

Sociala in varstvo 
ranljivih skupin
Leta 2019 so začeli projekt 
novega doma za upokojence 
Zlato polje za 150 starostni-
kov in deinstitucionalizacijo 
kot alternativnim pristopom 
oskrbe starejših ter leto po-
zneje začeli izvajati strategi-
jo varstva starejših 2020–
2024. V kratkem bodo 
odprli nove prostore za 

dnevno varstvo starejših v 
nekdanjem trgovskem 
objektu Mercator na Planini 
za 25 starejših občanov, ki še 
ne potrebujejo 24-urne oskr-
be. Lani septembra so v 
MOK uvedli brezplačne pre-
voze za upravičene starejše 
in invalide – Prostofer.
Kranjska občina se ponaša s 
certifikati Prostovoljstvu pri-
jazno mesto in Branju pri-
jazna občina, vzpostavila je 
Varno točko in Demenci pri-
jazno točko, v kratkem bo 
prejela še certifikata Občina 
po meri invalidov in Mladim 
prijazna občina.

Šport in rekreacija
Za šport v MOK vsako leto  
namenijo med 4 in 4,5 mili-
jona evrov. Med večjimi in-
vesticijami zadnjih štirih let 
so novi reflektorji in tartan-
ska steza na stadionu v Špor-
tnem centru Kranj. Na Pla-
nini so postavili dva 
grbinasta poligona, fitnes na 
prostem pod Šmarjetno 
goro, obnovili Športni park 
Golnik, izvedenih je bilo 
tudi več prenov igrišč, posa-
meznih smučarskih skakal-
nic na Gorenji Savi … V Kra-
nju uspešno izvajajo tudi 
vrhunske športne prireditve 
kolesarska dirka Velika na-
grada Kranja, DP v odbojki 
na mivki, 12-urni tek po Kra-
nju, DP v ultramaratonu, 
Tek za Kranj – Memorial 
Vincenca Drakslerja, premi-

erno so letos izpeljali tudi 
rekreativno kolesarsko prire-
ditev L'Etape Slovenia by 
Tour de France. Trenutno je 
v delu tudi projektna naloga 
oziroma umestitev v prostor 
za Nacionalni plezalni cen-
ter z večnamensko športno 
dvorano Zlato polje in Naci-
onalni športni center Brdo.

Kultura in oživljanje 
starega mestnega jedra
Za kulturo MOK nameni 
približno 16 odstotkov 
sredstev, zagotovljenih za 
družbene dejavnosti, skupaj 
okoli 4,1 milijona evrov. 
Sprejeli so dokument razvoj-
nega načrtovanja področja 
kulture za obdobje 2021–
2025, nov odlok o starem 
mestnem jedru ter izdelali 
katalog urbane opreme za 
urejanje javnega prostora v 
njem.
Med dogodki za oživljanje 
mesta so tudi številni festi-
vali  (f i lmski festival 
KRAFFT, fotografski Kranj 
Foto Fest, Festival sodobne-
ga kolaža Kaos in Jazz Kamp 
Kranj).

Razvoj krajevnih 
skupnosti
Prvič v zgodovini občine so 
v Kranju uvedli participativ-
ni proračun, ki občanom 
omogoča sodelovanje s pre-
dlogi za izboljšave v krajev-
ni skupnosti, v kateri živijo. 
V tem mandatu so sicer 

vsem 26 kra jevnim 
skupnostim v MOK vrnili 
pristojnosti odločanja o pro-
jektih tudi na osnovi 8. čle-
na Odloka o financiranju 
krajevnih skupnosti.

Priseljevanje tujcev
V MOK se tako kot v drugih 
večjih slovenskih mestih 
srečujejo tudi s problemati-
ko povečanega priseljevanja. 
Ne občine, pač pa državne 
institucije (predvsem uprav-
ne enote in centri za social-
no delo) so tiste, ki izdajajo 
dovoljenja za bivanje in delo 
tujcev v Sloveniji ter social-
ne transferje, a trenutna za-
konodaja omogoča preveč 
zlorab (predvsem pri prija-
vah bivališča in pridobivanju 
socialnih transferjev), zato 
so spremembe nujne, velika 
težava je tudi sporazumeva-
nje oziroma neznanje slo-
venskega jezika.
S ciljem, da zakonodajalcem 
predstavijo in predlagajo 
možne rešitve za boljše 
vključevanje tujcev v lokalno 
okolje, so z MOK oktobra 
2020 Vladi RS in Državne-
mu zboru RS poslali pobudo 
s 24 predlogi za spremembo 
zakonodaje, pa tudi več po-
bud na ministrstvo za izo-
braževanje za sprejem ustre-
zne zakonodaje, ki bi 
celostno uredila tudi vključe-
vanje priseljencev v institu-
cije (šole, vrtce, mladinske 
organizacije …).

Novi prostori za dnevno varstvo starejših v nekdanjem trgovskem objektu Mercator na 
Planini / Foto: MOK

Novi reflektorji in tartanska steza na stadionu v Športnem centru Kranj / Foto: MOK

V nekdanjo poštno stavbo v starem mestnem jedru se je preselila Kovačnica – podjetniški 
inkubator. / Foto: MOK

Prenovljeni objekt na Cankarjevi 2, ki ga zdaj uporabljata Glasbena šola Kranj in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna enota Kranj / Foto: MOK

Z razgledno ploščadjo na zvoniku cerkve sv. Kancijana je staro mestno jedro pridobilo 
novo turistično točko. / Foto: Luka Kotnik
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Kranj – V Rovih pod starim 
Kranjem se javnosti odpira 
Info center SOSproteus. Gre 
za naravovarstveni center 
Zavoda Jamski laboratorij 
Tular v javno-zasebnem par-
tnerstvu z Mestno občino 
Kranj. Obiskovalcem Info 
centra SOSproteus bodo 
predstavili, kako nas varova-
nje ogrožene človeške ribice 
povezuje s skrbjo za podze-
mno vodo, edinim dostop-
nim virom pitne vode na 
planetu. V Sloveniji kar 99 
% pitne vode načrpamo iz 
podzemlja. Živo zgodbo 
predstavlja človeška ribica, 
ki si jo bodo obiskovalci lah-
ko tudi pobliže ogledali. 
Raziskovali bodo tudi, kako 
na živali vpliva prikazovanje 
javnosti. S tem bodo tudi 
obiskovalci lahko prispevali 
k izboljšanju bivalnih raz-

mer. Info center SOSprote-
us se bo razvijal pod skrb-
nim vodenjem Gregorja 
Aljančiča iz Jamskega labo-
ratorija Tular, zbrana 
sredstva pa bodo vložili na-
zaj v raziskovanje in varstvo 
človeške ribice. Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj pri 
projektu sodeluje kot inve-
stitor v projekt, upravljalec 
Rovov pod starim Kranjem 
in promotor novitete.
V Rovih pod starim Kranjem 
se skriva tudi čisto posebno 
doživetje Mesto skriva, pod-
zemlje odkriva. Petnajst digi-
taliziranih točk obiskovalca 
ponese skozi najpomemb-
nejše mejnike kranjske zgo-
dovine in razkriva najzani-
mivejše zgodbe, ki jih nosi 
naša konglomeratna skala. 
Ta digitalni potep smo raz-
vili na podlagi razpisa Mini-
strstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo ter s 
pomočjo IT podjetja Arctur. 
Prvotno je bil razpis name-
njen digitalizaciji slovenske 
kulturne dediščine in digi-
talnemu arhiviranju najpo-
membnejših kulturno-zgo-
dovinskih znamenitosti. 
Marsikatera turistična desti-
nacija pa je, tako kot mi, na 
podlagi digitalizacije izpelja-

la še zanimive turistične 
produkte. Naš digitalni po-
tep v Rovih pod starim Kra-
njem pa so pred kratkim kot 
inovativnega in turistično 
zanimivega prepoznali tudi 
na Slovenski turistični orga-
nizaciji in nas povabili k 
predstavitvi na Dnevih slo-
venskega turizma. Ti se 
bodo odvili med 14. in 16. 
novembrom v Laškem.
Za konec povem še, da je 
Kranj konec oktobra gostil 
skupščino Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije. Po-
leg vseh predstavnikov mest 
članic so se skupščine udele-
žili tudi njihovi župani ter 
poslanci državnega zbora iz 
mest članic. Pogovori so tek-
li v smeri iskanja rešitev, 
kako zaščititi zgodovinska 
mesta in našo dediščino na 
državni ravni. Začrtale pa so 
se tudi aktivnosti za prihod-
nje leto, razvoj skupnih pro-
duktov in skupna promocija. 
Kranj si kot mesto s 
6000-letno zgodovino, šte-
vilnimi kulturnimi, zgodo-
vinskimi in arhitekturnimi 
znamenitostmi zasluži do-
datno skrb, predvsem pa 
tudi dodatno promocijo, kar 
nam sodelovanje v Združe-
nju tudi omogoča.

V turizmu se nič ne zgodi od danes na jutri, marsikdaj so rezultati vidni šele čez kakšno leto ali več. 
To velja tako za partnerstva, ki jih gradimo, kot za produkte, ki jih razvijamo. Konec letošnjega leta so 
nekatere naše aktivnosti končno obrodile vidne sadove.

Partnerstva prinašajo razvoj

Klemen Malovrh

Kranj je 19. novembra gostil skupščino Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Udeleženci 
so si ogledali tudi nekaj kranjskih znamenitosti. / Foto: ZTKK

Kovačnica je doslej delovala 
v pretesnih prostorih – na 
vsega 500 kvadratnih me-
trov površine v nekdanji tr-
govski šoli, njen novi dom 
pa se razprostira v štirih eta-
žah na 1700 kvadratnih me-
trov površine. Novi prostori 
bodo po Šimenčevih bese-
dah nudili do sto delovnih 
mest, na voljo sta tudi dva 
raziskovalna laboratorija.
Investicija v nove prostore 
Kovačnice je stala približno 
3,2 milijona evrov. Naložbo 
sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj z dobrima dve-
ma milijonoma evrov, MOK 
pa je zagotovila približno mi-
lijon evrov. »Začelo se je leta 
2019, ko nas je tedanji direk-
tor Pošte Slovenije obvestil, 
da poslovalnica v starem 
mestnem jedru ni donosna 
in da jo bodo zaprli. Uprli 
smo se, iskali pomoč pri vla-
di, se pogovarjali z vodstvom 
pošte, a ni nam uspelo. Pra-
vijo, da je vsaka stvar za ne-
kaj dobra, in tudi ta se je iz-
kazala za takšno. Izborili 
smo si ugodno ceno in šli po-
gumno v nakup teh prosto-
rov. Prejeli smo veliko opo-
zoril, da bomo imeli samo 
stroške. A v tem primeru ne 
gre za uporabo podjetniške 
miselnosti po ustvarjanju 
profita, saj je naloga občine, 
da naredi nekaj dobrega za 

ljudi, da jim omogoči dobre 
pogoje za delo, službe, sta-
novanja … Za prenovo smo 
prejeli evropska sredstva in 
zdaj smo v teh lepih, preno-
vljenih prostorih z mla-
dostnim pridihom. Mladi 
dobivajo nov izziv, kot tudi 
Kovačnica, da novi dom na-
polni z vsebino,« je povedal 
župan Matjaž Rakovec, pre-
den je simbolično in na traj-
nosten način predal elek-
tronski ključ Roku Šimencu, 
direktorju Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske – 
BSC Kranj, ki je upravnik in 
izvajalec podjetniških pro-
gramov v Kovačnici.

»Prepričan sem, da nas čaka 
tudi svetla prihodnost. To 
nam zagotavlja sedemčlan-
ska ekipa, ki bo upravljala 
Kovačnico, pa tudi dosedanji 
rezultati, med katerimi je 56 
kovačev, 68 'ponijev', 51 za-
gonskih podjetij, 434 dogod-
kov, 7533 udeležencev, 3026 
svetovanj  ...« je dejal 
Šimenc.
Marko Koprivc, državni se-
kretar Službe Vlade Republi-
ke Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko, pa je poudaril, da je Ko-
vačnica še eden od uspešnih 
projektov MOK, ki je sofi-
nanciran z evropskimi sred-

stvi in s katerim MOK krepi 
podjetništvo in ustvarjalno 
skupnost v regiji. »MOK s 
projektom dokazuje tudi že-
ljo po trajnostni rabi okolja, 
saj je Kovačnica dobila nove 
prostore v prenovljenem 
objektu nekdanje pošte v 
starem mestnem jedru,« je 
poudaril.
Začetki Kovačnice segajo se-
dem let nazaj, ko sta MOK 
in BSC Kranj v nekdanji tr-
govski šoli začela enega 
prvih coworking (sodelav-
nih) centrov za mlade pod-
jetnike v državi. Kasneje se 
je center preimenoval v pod-
jetniški inkubator.

Kovačnico preselili  
v center mesta

V novih prostorih Kovačnice sta tudi dva raziskovalna laboratorija. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred kratkim obja-
vila javni poziv potencialnim 
promotorjem za izvedbo 
projekta za postavitev sonč-
nih elektrarn na strehah jav-
nih zavodov in drugih občin-
skih objektov v obliki javno-
zasebnega partnerstva. Na ta 
način želijo postaviti še med 
deset in petnajst novih sonč-
nih elektrarn.
Kot so razložili na MOK, je 
njihova želja vzpostavitev 
javno-zasebnega partner-
stva za postavitev proizvod-
nih naprav, ki proizvajajo 
električno energijo iz obno-

vljivega vira energije (foto-
voltaika) na površinah in 
objektih v njeni lasti. Zato 
pozivajo potencialne pro-
motorje, ki bi želeli sodelo-
vati pri izvedbi projekta, da 
svoj interes izkažejo z odda-
jo vloge, ki je dostopna tudi 
na spletni strani MOK. Pre-
dlagani model izvedbe dela 

projekta je koncesija grad-
nje po modelu DFBOT pro-
jektiraj – financiraj – zgradi 
– upravljaj in vzdržuj – pre-
nesi v last koncedenta), za 
okvirno koncesijsko obdob-
je od 15 do 25 let. »Z vklju-
čitvijo zasebnih investitor-
jev v projekt bi dosegli 
zastavljene cilje brez doda-
tnega javnofinančnega za-
dolževanja, saj bo investici-
ja poplačana iz ustvarjenih 
prihodkov, vezanih na proi-
zvedeno električno energi-
jo,« pojasnjujejo.
Cilj projekta je med drugim 
uresničevanje ciljev skupno-
stne samooskrbe MOK in 
uporabnikov površin ter 

objektov. Poleg tega bodo 
stroški rabe električne ener-
gije v javnih objektih, ki bodo 
vključeni v projekt, glede na 
stroške in ceno električne 
energije na trgu po izvede-
nem projektu nižji, kar bo 
prineslo prihranke tako jav-
nemu partnerju kot uporab-
nikom površin ter objektov.

Mestna občina Kranj je objavila javni poziv 
potencialnim promotorjem za postavitev sončnih 
elektrarn na strehah javnih zavodov.

Načrtujejo nove 
sončne elektrarne

Simon Šubic1. stran

Sončna elektrarna na strehi Mestne občine Kranj 
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Jamnik – Jamnik je ena najo-
supljivejših in najbolj foto-
grafiranih razglednih točk, 
ne le na Kranjskem, ampak 
kar v vsej Sloveniji. Z vrha 
ponuja slikovit razgled na 
Škofjeloško hribovje, Kara-
vanke in Kamniško-Savinj-
ske Alpe. Še posebej živahno 
je na Jamniku ob polni luni, 
ki je poseben izziv za mojstre 
fotografije in občudovalce le-
pega. Zbor je pri gostilni Na 
Razpokah v Nemiljah ob 17. 

uri, od koder se bomo sku-
paj, predvidoma ob 17.30, od-
pravili po planinski poti do 
Jamnika. Udeležencem po-
hoda svetujemo primerna 
planinska oblačila in obutev 
ter opremo za nočni pohod 
(naglavno svetilko, pohodne 
palice, rezervna oblačila). Pot 
je primerna za vse starostne 
skupine. Za parkiranje bo 
poskrbljeno v Nemiljah.
Startnina 5 evrov vključuje 
vodenje, topli napitek in pri-
grizek. Startnino lahko pla-
čate po spletu na www.visit-

kranj.com, osebno na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj ali uro pred začet-
kom pohoda pred gostilno 
Na Razpokah v Nemiljah. 
Vsak udeleženec se pohoda 
udeleži na lastno odgovor-
nost.
Pohod organizirata KS Pod-
blica in Zavod za turizem in 
kulturo Kranj. V primeru 
slabega vremena pohod od-
pade in bo prestavljen na de-
cembrsko polno luno, 8. de-
cembra. Vljudno vabljeni na 
nočno doživetje!

Kokrica – Za to priložnost so 
16. oktobra pripravili svečan 
dogodek, ki so ga popestrili 
številni nastopajoči: Pevski 
zbor Kokrčan, učenci OŠ 
Franceta Prešerna – Podru-
žnična šola Kokrica, Gasil-
sko društvo Kokrica, Turi-
stična zveza Slovenije in Tu-
ristična zveza Gorenjske. 
Pozdravil jih je tudi župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec, ki se jim je zahvalil 
za uspešno ohranjanje kul-
turnih običajev.
Krajane Kokrice je v turistič-
no društvo združilo zasipa-
vanje bajerjev na Bobovku 
leta 1971. Člani društva so 
zavihali rokave in poskrbeli, 
da je okolica jezerc postala 
čistejša in privlačnejša za 
obiskovalce, ki so vedno raje 
prihajali na sprehode in ko-
panje. Člani društva so v kra-
jevni skupnosti Kokrica po-
grešali živahno kulturno 
življenje, zato so začeli orga-
nizirati različne plese, otro-
ške igre, veseloigre in veseli-
ce. V tistem času je bil med 
krajani še zlasti priljubljen 
Večer ob bajerju, katerega vr-
hunec je bil spuščanje lučk v 
jajčnih lupinah po jezeru.

Samoiniciativnost in marlji-
vost člane društva spremlja-
ta že od samega začetka. Nji-
hovi dogodki ohranjajo 
zgodovino in tradicijo naših 
krajev, zaradi česar je njiho-
va vrednost neprecenljiva. V 
prvi polovici leta so se zvrsti-
li trije dogodki, ki so bili 
obarvani z začetkom pomla-
di in aktivnostmi v naravi – 
Dih pomladi, Sekanje pirhov 
in Pohod po mamutovi de-
želi. Do konca leta pa v dru-
štvu pripravljajo še tri do-
godke, ki jih ne gre 
zamuditi. Večer ob krušni 
peči 25. novembra bo prika-

zal kmečka opravila v zim-
skem času, kot so luščenje 
in prebiranje fižola, luščenje 
koruznih storžev, tolčenje 
orehov, lupljenje kuhanega 
kostanja, ribanje repe za ki-
sanje, predenje volne, plete-
nje, klekljanje in vezenje. 
Dogodek bodo spremljale 
družabne igre, ljudsko petje, 
nastop ansambla in ljudskih 
pevcev. V decembru bo 
predšolske otroke v krajevni 
skupnosti Kokrica obdaril in 
obiskal Miklavž. Dogodke le-
tošnjega leta bodo zaključili 
26. decembra z Domovin-
skim pohodom z baklami.

Eva Pirnat

V torek, 8. novembra, vas ob 17. uri vabimo na nočni pohod na Jamnik ob 
polni luni.

Turistično društvo Kokrica je zaznamovalo 50 let delovanja. V tem času so 
pomembno prispevali k ohranjanju ljudskih običajev in kulturne dediščine.

Petdeset let Turističnega 
društva Kokrica

Jamnik je ob polni luni poseben izziv za mojstre fotografije. / Foto: Aleš Komovec

Ob jubileju je TD Kokrica prejelo priznanje z zlatim 
znakom Turistične zveze Slovenije. / Foto: TD Kokrica

Urša Šparovec

Kranj – V štirinajstih letih se 
je predstavilo več kot dvesto 
različnih vinarjev iz vseh vi-
norodnih področij Slovenije 
in gastronomskih ponudni-
kov, vedno več zanimanja za 
predstavitev pa prihaja tudi 
iz tujine. Vsako leto priredi-
tev privabi več kot 5000 obi-
skovalcev od blizu in daleč. 
Glavna rdeča nit prireditve 
je namreč z degustacijami 
podučiti obiskovalce o vinu 
in kulturi pitja ter predstavi-
ti različne ponudnike, njiho-
vo delo in izdelke. Tisti, ki se 
na vinski poti predstavijo, 
zato s ponosom skozi zgod-
be in izkušnje predstavljajo 
svoja vina in izdelke. Poleg 
vina, sirnih, krušnih in me-
snih izdelkov bodo z nami 
tudi ponudniki oljčnih olj 
ter različnih sladkih in sla-
nih izdelkov iz svojih vrtov. 

Tokrat bodo z nami ponov-
no Rokovnjači iz Besnice s 
ponudbo kostanja, legendar-
ne gobove paštete in z zgod-
bami, ki jih ponuja ta kranj-
ski okoliš.
Vinska pot bo potekala po 
vseh 1300 metrih kranjskih 
rovov, z vhodom na Jeleno-
vem klancu in izhodom na 
Pungertu. Obiskovalci ob 
nakupu vstopnice prejmejo 
kozarec, vrečko za kozarec 
in vrečko, v katero lahko obi-
skovalci pospravijo naku-
pljene dobrote. Vinska pot v 
rovih Kranj postavlja na ze-
mljevid najuspešnejših eno-
loško-gastronomskih dogod-
kov. Vabimo vas, da se 
dogodka udeležite. Vstopni-
ce so na voljo na vseh pro-
dajnih mestih Eventima.
Kmalu po končani vinski 
poti se v Kranju prižigajo 
praznične decembrske luči. 
Prešerni december se začne 

3. decembra in se konča s 
silvestrskim koncertom. Pri-
čakujemo prihod vseh treh 
dobrih mož, božično-novo-
letni sejem bo postregel z 
bogatim naborom darilnega 
in gastronomskega progra-
ma, ob koncih tedna se bo 
zvrstilo okoli 15 koncertov za 
vse okuse in starostne sku-
pine. Navduševala bo tudi 
praznična okrasitev mesta, 
ker pa v Kranju stremimo k 
trajnostnemu ravnanju, se 
bomo energetskim razme-
ram letos prilagodili tako, 
da bodo praznične luči 
osvetljevale mesto le do do-
ločene ure, ne pa vso noč. 
Osrednji motiv celotnega 
Prešernega decembra pa je 
že nekaj let dobrodelna ak-
cija Dobro v srcu mislimo. 
Ko boste decembra prešer-
no obiskali Kranj, naj se 
vaše prijetno vzdušje dota-
kne tudi drugih.

Po dvoletnem premoru bodo letos Rovi pod starim Kranjem že štirinajstič zapored gostili vinarje vseh slovenskih vinorodnih področij. V dveh 
novembrskih koncih tedna, 18. in 19. ter 25. in 26. novembra, bo tako v najdaljši vinski kleti mogoče okušati najboljša slovenska vina, ki jih bo pospremila 
degustacija sirnih, krušnih in mesnih izdelkov. Tokrat je poudarek na ekoloških pridelovalcih.

Srečko Štagar

Najprej Vinska pot v rovih,  
nato skok v Prešerni december

Rovi pod starim Kranjem bodo že štirinajstič zapored gostili vinarje vseh slovenskih 
vinorodnih področij. / Foto: Fotoarhiv ZTKK/Nejc Fon

Na Jamnik ob polni luni
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Koledar dogodkov  
od 1. do 30. novembra

Sreda, 2. november, ob 8.00, Stolp Pungert
Počitniške ustvarjalnice 1./3

Sreda, 2. november, ob 9.00, Akademija gibanja in 
veščin
Šport: Juhuu, jesenske počitnice so tu

Sreda, 2. november, ob 19.00, Cafe Galerija Pungert
Razstava ilustracij Maje Gorjup

Četrtek, 3. november, ob 8.00, Stolp Pungert
Počitniške ustvarjalnice 2./3

Četrtek, 3. november, ob 14.30, Švicarska šola
Švicarske legende

Četrtek, 3. november, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Petek, 4. november, ob 8.00, Stolp Pungert
Počitniške ustvarjalnice 3./3

Petek, 4. november, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Alja in Pavlihec, Alja Kump Ankerst

Sobota, 5. november, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Mamin zmaj, Hiša otrok in umetnosti

Sobota, 5. november, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Festival KRem de la Krem

Torek, 8. november, ob 17.00, Na Razpokah, Nemilje
Nočni pohod na Jamnik

Torek, 8. november, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Na zdravje: Samo pregledovanje dojk

Torek, 8. november, ob 18.00, Stolp Škrlovec
Odprtje razstave Fotografskega društva Janez Puhar Kranj

Torek, 8. november, ob 19.00, Layerjeva hiša
Razstava: Bagrat Arazyan: Tihožitje

Sreda, 9. november, ob 17.00, Stolp Pungert
Delavnice izdelave lutk – Mimične lutke

Sreda, 9. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Novinarjev kalejdoskop: Irena Štaudohar

Četrtek, 10. november, ob 17.00, Mestna občina Kranj
Krvodajalska in prostovoljska proslava

Četrtek, 10. november, 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 10. november, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 10. november, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Mladi raziskovalci V. – Maj Brinovec – Arcus

Petek, 11. november, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Deklica s svetilko, Jadranka Završnik, Urška Košir

Petek, 11. november, ob 18.00, Layerjeva hiša
Razstava: Klara Perušek: Sami sebi [pH], odprtje razstave

Petek, 11. november, ob 19.00, Layerjeva hiša
Razstava: Vitomir Pretnar: Funkcija – oblika

Petek, 11. november, ob 20.00, Layerjeva hiša
Koncert: All strings detached

Sobota, 12. november, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Evolucija, Kulturni zavod Godot

Sobota, 12. november, ob 10.30, Stolp Pungert
Družinske Sobotnice – Igralni dnevi z ekipo Naturo

Torek, 15. november, ob 19.00, Stolp Škrlovec
Andrej Štremfelj: Kristali sreče, predstavitev avtobiografije 
alpinista

Torek, 15. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Obrazi slovenskih pokrajin:  
Matej Mohorič, Uroš Buh

Sreda, 16. november, ob 17.00, Stolp Pungert
Meditacijske pravljice s CvetličnoVilo Floro

Sreda, 16. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Literarno ozvezdje: Irena Svetek

Četrtek, 17. november, ob 14.00, Mercator center 
Primskovo
Zimsko športni sejem rabljene smučarske opreme

Četrtek, 17. november, ob 17.00, Trainstation SubArt
Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 17. november, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Tri po mačje in Pika, Jadranka Završnik,  
Nežka Kukec

Četrtek, 17. november, ob 18.00, Mestna knjižnica 
Kranj
Predavanje: Globus – prvih 50 let

Petek, 18. november, ob 9.00, Kegljišče Triglav
Šport: 16. mednarodni turnir slepih in slabovidnih  
v steznem kegljanju ter 10. memorial Borisa Žukeviča

Petek, 18. november, ob 15.00, Rovi pod starim Kranjem
Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

Petek, 18. november, ob 17.30, OKC Krice Krace
Predstava: Rdeča kapica, gledališki studio Dramatikon

Sobota, 19. november, ob 10.00, Prešernovo 
gledališče
Predstava: Repki, Rok Terkaj, Igor Saksida

Sobota, 19. november, ob 10.00, Cafe Galerija Pungert
Kulinarika: Tekmovanje v kuhanju golaža

Sobota, 19. november, ob 10.30, Stolp Pungert
Družinske Sobotnice – Igraj se z nami na Tetinem igrišču

Sobota, 19. november, ob 13.00, Rovi pod starim 
Kranjem
Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

Sobota, 19. november, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Predstava: Espacio Flamenco

Torek, 22. november, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Predstava: Grdi raček

Sreda, 23. november, ob 17.00, Stolp Pungert

Joga za otroke z eko ustvarjalnico

Sreda, 23. november, ob 17.00, Stolp Pungert

Delavnica: Kamišibaj – delavnica pisanja zgodb 1./3

Sreda, 23. november, ob 17.20, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga pomaga in prinaša mir v naše življenje

Sreda, 23. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Kultura: Znanost na cesti: Fotovoltaika - ključna tehnologija 
zelene transformacije

Četrtek, 24. november, ob 17.00, Trainstation SubArt

Delavnica: Spoznajmo se z gledališčem zatiranih

Četrtek, 24. november, ob 17.00, Stolp Pungert

Delavnica: Kamišibaj – delavnica ilustracije 2./3

Četrtek, 24. november, ob 17.00, Mestna knjižnica 
Kranj
Šahovske simultanke z mojstri in prvaki

Četrtek, 24. november, ob 17.00, Mestna knjižnica 
Kranj

Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 24. november, ob 19.00, Mestna knjižnica 
Kranj

Kultura: Čas za film: Rez!

Petek, 25. november, ob 15.00, Rovi pod starim Kranjem

Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

Petek, 25. november, ob 17.00, Layerjeva hiša

Delavnica kritiškega pisanja

Petek, 25. november, ob 17.00, KD Kokrica, Cesta na 
Brdo 30

Kultura: Večer ob krušni peči

Petek, 25. november, ob 17.00, Stolp Pungert

Delavnica: Kamišibaj – delavnica pripovedovanja 3./3

Petek, 25. november, ob 17.30, OKC Krice Krace

Predstava: Nekoč je bila, Lutkovno gledališče Tri

Sobota, 26. november, ob 10.00, Prešernovo 
gledališče

Predstava: O belem mucku, ki je bil čisto črn, Lutkovno 
gledališče Fru fru

Sobota, 26. november, ob 10.30, Stolp Pungert

Družinske Sobotnice – Joga za družine z eko ustvarjalnico

Sobota, 26. november, ob 11.00, Layerjeva hiša

Delavnica risanja mange – figura

Sobota, 26. november, ob 13.00, Rovi pod starim 
Kranjem

Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

Sobota, 26. november, ob 15.00, Layerjeva hiša

Delavnica risanja mange – strip

Sobota, 26. november, ob 17.00, Stolp Škrlovec

Kultura: 9. Kamišifest v Kranju

Torek, 29. november, ob 18.00, Layerjeva hiša

Razstava: Varuhinje rek

Torek, 29. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Kultura: Posebna punca

Torek, 29. november, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Kultura: Globusalno: S ČŠŽ na kitajsko univerzo

Torek, 29. november, ob 19.00, Cafe Galerija Pungert
Razstava Mete Nelc

Torek, 29. november, ob 19.00, Stolp Škrlovec

Filmski večer na kvadrat: Snežni leopard in Vse povsod 
naenkrat

vsak ponedeljek ob 16.30, Mestna knjižnica Kranj
Zabava: Dungeons and dragons

vsak ponedeljek ob 17.00, Stolp Pungert

Rokodelske delavnice - Pravljično ognjišče s Katko

vsak torek ob 17.00, Stolp Pungert

PungART ustvarjalnice

vsak torek ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj

Igra go

vsako sredo ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj

Razgibajmo možgane s Scrabblom

vsako sredo ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj

Pravljična sredica

vsako soboto ob 8.00, Glavni trg

Sobotni sejem

vsako soboto ob 11.00, OKC Krice Krace

Delavnica: Eko pod zeleno smreko

vsako soboto in nedeljo

Sprehodi po Parku Brdo

vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Klasičen voden ogled Kranja

vsak torek in petek ob 17.00 ter vsako soboto in 
nedeljo ob 10.00

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem:

vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo ob 
11.00 ter vsako soboto in nedeljo ob 13.00

Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep, Mesto skriva, 
podzemlje odkriva

vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.



Volitve

Kranjske novice, petek, 28. oktobra 202210



Volitve

Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2022 11

Kranj zmore še več!
Napovedali smo, da bomo v obdobju 8 let, v dveh mandatih, korenito revitalizirali Kranj po vodilu »Živi in delaj 
v Kranju«. Dali smo 8 obljub, ki jih bomo izpolnili na 8 področjih z 8 konkretnimi nosilnimi projekti. Kot občina 
vseh generacij, mladim Kranjčanom omogočamo pogoje za aktiviranje ter pomagamo gospodarstvu, da zanje 
ustvarja nova delovna mesta. Spodbujamo razvoj storitev za podporo aktivnemu staranju, oskrbi starejših in 
gibalno oviranih oseb. Vodilni projekt »Novi dom za starostnike« je tik pred pridobitvijo gradbenega dovolje-
nja. Z vodilom »Živi in delaj v Kranju« spodbujamo povezovanje izobraževalnih ustanov z lokalnimi podjetji, 
zagotavljamo ugodno okolje za podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati pa z javnimi in zaseb-
nimi investitorji gradimo zaupanje, da bo v Mestni občini Kranj kmalu izgrajeno skoraj 1000 novih stanovanj.

Po štirih letih ne delamo na pol, ampak na polno. Gremo naprej.

Župan Matjaž Rakovec in svetniška skupina SD
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Nov študijski program Bionika 

Gorenjska bolnišnica – najboljša lokacija po strokovni študiji, 
zemlja je že zazidljiva, 60 odstotkov zemljišč v javni lasti, vseh 
šest ostalih lastnikov je podpisalo namero o prodaji 

Stanovanjska soseska Tekstilindus

Odpravljanje fizičnih ovir in uporaba taktilnih 
oznakNov vrtec Bitnje Nova osnovna šola Janeza Puharja Kranj center Nov prizidek OŠ Staneta Žagarja

Dnevni center za starejše na Planini

Omogočene gradnje varovanih stanovanj – Samski dom Planina, Samski dom Stražišče

Severna vrata – novi zgradba za Zdravstveni dom Kranj in Go-
renjske lekarne – gradbeni partner izbran

Poslovna cona Hrastje – cesta v gradnji in cona v pridobivanju 
gradbenega dovoljenja

Prostofer – brezplačni prevozi za starejše

Nov dom starejših občanov na Zlatem Polju – projekt je v pri-
dobivanju gradbenega dovoljenja. Izgradnjo bo financiralo Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Stara Sava - nakupovalno-stanovanjski kompleks s kongresno 
in koncertno dvorano

Naročnik oglasa - Socialni demokrati.

Soseska Ob Savi - pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje za razširitev Savske ceste z novi mostom, 
nato gradnja 240 javnih najemniških stanovanj

Soseska Kranjska iskrica – 380 stanovanj, od 
tega 90 varovanih javnih najemniških – predvi-
den začetek gradnje v novembru 2022

Cesta Rudija Šelige – tri stavbe zaključene, ena v 
gradnji, še dve načrtovani

Podjetniški inkubator in coworking prostor 
Kovačnica v centru Kranja

080 10 10

KranjZmoreVec_Oglas_2022_05.indd   1 24/10/2022   12:30
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Srečanje Mladostnik in 
motnje hranjenja

Kranj – Mestna občina 
Kranj in Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) – 
Območna enota Kranj vabi-
ta na strokovno srečanje 
Mladostnik in motnje hra-

njenja, ki bo potekalo 23. 
novembra z začetkom ob 
12. uri v prostorih Mestne 
občine Kranj.
Srečanje je namenjeno pe-
dagoškim in svetovalnim de-
lavcem šol in vrtcev, timom 
pediatričnih in družinskih 

ambulant (zdravniki, medi-
cinske sestre) ter drugim za-
interesiranim.
Prijave na dogodek so mogo-
če do zapolnitve mest na po-
vezavi: https://anketa.nijz.
si/a/9b2c6f1d. Udeležba je 
brezplačna.

Simon Šubic

Kmalu v obnovo mostu

Kranj – Končno se bo začela 
obnova mostu čez Savo na 
Ljubljanski cesti od Železni-
ške postaje Kranj do Jeleno-
vega klanca. Mestna občina 
Kranj (MOK) je namreč pred 
dnevi podpisala pogodbo z 
izvajalcem del, kranjskim 
podjetjem Saning, ki bo za-
čelo delati po pridobitvi vseh 
potrebnih soglasij za začetek 
del, predvidoma v novem-
bru. Poleg rekonstrukcije 
mostu investicija vključuje 

tudi izgradnjo kolesarske 
povezave 7 na relaciji Zlato 
polje–Železniška postaja 
Kranj.
Vrednost investicije je okoli 
2,9 milijona evrov, od tega 
bo MOK prispevala dobra 
dva milijona evrov, 800 ti-
soč evrov pa bosta sofinanci-
rali država in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.
Obnova bo potekala sočasno 
pod mostom in na njem, za-
ključila pa se bo predvidoma 
v novembru prihodnje leto. 

Med deli bo most zaradi kon-
strukcijskih omejitev in hi-
trosti gradnje v vmesni fazi 
tudi popolnoma zaprt. Ob-
voz bo urejen po državni ob-
voznici, pešce pa bodo v naj-
večji možni meri poskusili 
voditi varno ob gradbišču, če 
to ne bo mogoče, pa čez Sa-
vski otok. O tem bodo jav-
nost sproti obveščali, tudi s 
pomočjo ustrezne (prome-
tne) signalizacije. Na MOK 
upajo na razumevanje in po-
trpežljivost udeležencev v 
prometu v času obnove.

Simon Šubic

odločno 
     naprej!

Kranj,
N

ar
oč

ni
k:

 N
Si

Hvala za vaš glas!

NSi - krščanski demokrati verjamemo v poštenost, delavnost, 
družino, domovino, medgeneracijsko sožitje, sodelovanje in spoštovanje.
Vemo, da NSi v Kranju pušča dobre sledi.

Z NSi programom razvoja Kranja 2022 - 2026 želimo graditi boljši Kranj za nas in prihodnje rodove. 
Naj Kranj postane • MESTO PODJETNIŠTVA, • MESTO ŠPORTA, • MESTO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, 
• MESTO KULTURE IN IZOBRAŽEVANJA, • UNIVERZITETNO MESTO, • MESTO BUTIČNEGA TURIZMA, 
• MESTO MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI in • REGIJSKO SREDIŠČE GORENJSKE. 

Če nam boste namenili svoj glas, vam obljubimo, da se bomo še naprej  
prizadevali za aktivnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja in nenazadnje  

čisto in zdravo okolje.

ZA 
LEPŠO,
VARNO

STAROST

Neža Zupan,    Bojan Kadunc,    Ana Cimperman,    Stanislav Lončarič,    Zvonka Krančan

Po obnovljenem mostu bo potekala tudi enostranska dvosmerna kolesarska pot.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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SOBIVANJE IN KULTURA
•  ureditev Kranja kot varnega  

in otrokom prijaznega mesta
•  omejitev in ureditev politike 

priseljevanja 
•  oživitev Kranja kot regijskega 

središča z Univerzo na 
Gorenjskem ter bolnišnico

•  izgradnja novega doma 
starostnikov in zagotovitev 
stalne zdravniške oskrbe za DSO

•  spodbujanje samooskrbe Kranja  
z lokalno pridelano hrano 

•  krepitev slovenske tradicije in 
kulture ter ohranitev Kranja 
kot slovenskega Prešernovega 
mesta

•  izgradnja nove koncertne 
dvorane 

•  spodbujanje turizma v mestu  
in na podeželju

• Kranj – mesto športa

SKUPAJ
ZA

KRANJ
Ivo Bajec

PROGRAM ZA MANDAT 2022–2026
INFRASTRUKTURA IN  KOMUNALA
•  aktivna komunalna politika, usmerjena  

v znižanje zneskov na položnicah  
za občane Kranja

•  izgradnja avtocestnega priključka  
Kranj sever (v tem mandatu)

•  ureditev hitre moderne železniške proge  
do Kranja ob hkratni ureditvi podvoza  
za Besnico in ceste za Stražišče  
ter izgradnja sodobne železniške in  
avtobusne postaje

•  izgradnja štiripasovnice Kranj–Šenčur z 
ustreznimi križišči (v tem mandatu)

•  pospešitev izgradnje namakalnega sistema  
na Sorškem polju ter na drugih za namakanje 
primernih kmetijskih zemljiščih

•  ureditev industrijskih con ter degradiranih 
območij in dokončanje Industrijske cone Hrastje

•  izboljšanje povezav mestne občine Kranj  
s sosednjimi občinami s cestno in  
drugo infrastrukturo ter razbremenitev Kranja 
tovornega prometa

Svetniška skupina SDS podpira g. Iva Bajca  
za župana Mestne občine Kranj.
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SKUPAJ
ZA

KRANJ
Ivo Bajec

Za naš Kranj
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Kranj – Zaradi obilnega de-
ževja se je na začetku okto-
bra vdrl strop telovadnice pri 
Osnovni šoli Franceta Pre-
šerna v Kranju. Deformacijo 
stropne obloge so sicer opa-
zili že avgusta, ko so opravili 
ogled telovadnice zaradi na-
meravane menjave dotraja-
nega parketa. Tedaj so ugo-
tovili, da je celotna stropna 
konstrukcija potrebna me-
njave, zaradi varnosti pa 
zato telovadnica z začetkom 
šolskega leta ni bila v upora-
bi. Kasneje, septembra, je 
mestni svet za obnovo tudi 
zagotovil skoraj 1,2 milijona 
evrov. Poleg obnove strehe 
in menjave parketa, ki jo bo 
sofinancirala Fundacija za 
šport, sta načrtovani tudi iz-
vedba prezračevanja in ener-
getska sanacija stavbe. Dela 
bodo izvedena v več fazah v 
letih 2022 in 2023.

»Šolska stavba je zaščitena s 
strani zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. Kar nekaj 
pregovorov smo imeli z nji-
mi, arhitekt pa je pooblastil 
enega od svojih učencev za 
projektiranje nove strehe, ki 
bo omogočala tudi solarno 
elektrarno in novo prezrače-
vanje. Projektiranje je že na-
ročeno, ko bo končano, 
bomo takoj pristopili k sana-
ciji. Pri tem sem vesel, da je 
mestni svet za ta projekt 
odobril 1,2 milijona evrov. 
Če se bo dalo, bodo telovad-
nico učenci lahko začeli 
uporabljati že februarja ali 
marca prihodnje leto,« je 
razložil podžupan Janez 
Černe. Pouk športne vzgoje 
bo za učence do tedaj pote-
kal v bližnji telovadnici Voja-
šnice Petra Petriča, občina 
pa je v okviru javnih del za-
gotovila dva spremljevalca 
otrok na poti med šolo in vo-
jašnico.

Simon Šubic

Mestna občina Kranj je že naročila projektiranje 
nove strehe telovadnice pri Osnovni šoli 
Franceta Prešerna.

Novo streho že 
projektirajo

Aleksander
Svetelj
za župana Mestne občine Kranj 

Naročnik: VEČ ZA KRANJ, Maistrov trg 11, 4000 Kranj

Lista za 
mestni svet 

"KRANJ POTREBUJE POSPEŠEK"

• ZA Kranj kot sodobno, trajnostno in digitalno 
prestolnico Gorenjske!
• ZA Kranj po meri občank in občanov!
• ZA prešeren Kranj, v katerem je vsak kotiček poln 
življenja!

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani gibanjesvoboda.si

za Kranj

Glasujte za!
kandidat za župana
Srečko Barbič
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Kranj – Zavod za turizem in 
kulturo Kranj že več let po-
vezuje različne deležnike v 
skupino, ki med 18. in 27. 
oktobrom – datumoma pe-
snikove smrti in rojstva – 
pripravlja niz dogodkov v 
spomin pesniku Sorškega 
polja Simonu Jenku.
Pred desetimi dnevi so se v 
Prešernovem gaju z recita-
lom poklonili v pesnikov 
spomin. O Simonu Jenku je 
spregovoril Rudi Zevnik, 
predsednik Kulturnega 
društva Simon Jenko – 
Šmonca Mavčiče, svoje pe-
smi, objavljene v letošnji 
zbirki Kranjske vaje, pa so 
prebirale Brina Mohor in 
Anja Teršar Kmetec z Gim-
nazije Kranj ter Zala Bene-
dik z Gimnazije Franceta 
Prešerna. V nadaljevanju je 
sledilo srečanje mladih lite-
ratov s poznavalci literature. 
V Mestni knjižnici Kranj so 
o Jenku, literaturi in njeni 

povezavi z glasbo spregovo-
rili predsednik Društva slo-
venskih pisateljev Dušan 
Merc, slavist Miha Mohor in 

muzikolog Franc Križnar.
Letošnja novost so bili nasto-
pi, pesniški z Andrejem 
Rozmanom - Rozo, glasbe-

ni, ki ga je pripravil Rok Ter-
kaj - Trkaj, ter pesniško-glas-
beni z Anjo Zag Golob in 
Dragom Ivanušo. Vse do-

godke je prav tako gostila 
Mestna knjižnica Kranj.
Pomemben delež k Jenko-
vim dnevom dodajajo tudi v 
kulturnem društvu Simon 
Jenko – Šmonca Mavčiče. 
Prvi dogodek s spominom 
na pesnika so pripravili že 
prejšnji v petek v okviru 
Mavške tržnice, naslednji 
dan v soboto pa je bil na 
sporedu že tradicionalni po-
hod po Poti Jeprškega učite-
lja od Drulovke do Podreče, 
ki se ga je kljub slabemu 
vremenu udeležilo okrog 
petdeset pohodnikov. Na 
prireditvi ob spomeniku Si-
mona Jenka na Podreči so v 
Jenkovem društvu pripravili 

krajši program. Nastopila je 
Moška vokalna skupina 
Pozdrav iz Poljanske doline, 
v nadaljevanju sta spregovo-
rila predsednik KS Mavčiče 
Marjan Tušar in kranjski 
župan Matjaž Rakovec, sle-
dili pa so nastopi osnovno-
šolcev iz podružnične 
osnovne šole Mavčiče, ki so 
se prepletali s petjem Moš-
ke vokalne skupine Poz-
drav.
Tudi letos je bila finale Jen-
kovih dni podelitev letošnje, 
že 37. Jenkove nagrade, za 
katero so bili nominirani 
Brane Mozetič, Jernej Župa-
nič, Nataša Velikonja in Kri-
stina Kočan.

Igor Kavčič

Jenkovi dnevi so se začeli s spominsko slovesnostjo ob pesnikovem grobu. / Foto: Primož Pičulin

V Kranju, Mavčičah in na Podreči so tudi letos že tradicionalno potekali Jenkovi dnevi, polni poezije 
in spomina na Simona Jenka.

Jenkovi dnevi poezije

Od kod in zakaj stranka PLS?
Peter Zaletelj: Stranka je nastala konec leta 2012 z namenom 
medsebojnega povezovanja krajevnih skupnosti. Smo pionirji med 
strankami, ki smo se in se vedno bomo zavzemali za enakomeren 
razvoj celotne občine Kranj.
Robert Langerholc: Pod isto streho združujemo različne ljudi, ki 
želijo v svojem kraju kaj premakniti na bolje. To pa lahko storimo 
le, če imamo predstavnike tako v krajevnih skupnostih kot v 
mestnem svetu.

Kaj pomeni, da je Kranj večji od mesta?
Jure Šprajc: Verjamemo, da se morajo tudi primestni in 
podeželski kraji razvijati, ne samo mestno jedro. 

Zakaj »POVEZANI«? 
Tomaž Ogris: Povezujemo interese in iščemo poti za realizacijo 
za velik del primestnih in podeželskih krajevnih skupnosti v 
kranjski občini. 
Miha Rajgelj: Povezujemo se zato, da se bo tudi naš glas slišal v 
mestnem svetu – in če bo treba, še kje.

Za kaj se boste zavzemali?
Bojan Hafner: Čas je, da se tudi okolica Kranja pridruži 
razvojnemu vlaku, na katerega je že uspešno vstopilo mesto. 
Roman Perne: Marsikatera vas še vedno nima primerno urejenega 
vodovoda, prostorov za krajane, kulturnih domov, ustreznih 
športnih površin oz. objektov. Želimo si tesneje povezati Kranj z 

njegovo okolico, povezati vas in mesto, za to pa je potrebna boljša 
prometna infrastruktura. 
Marija Zakrajšek: Potrebujemo bolj pretočne in varne ceste, marsikje 
je potrebna dodatna prometna signalizacija – semaforji, krožišča, 
prehodi, boljša osvetlitev cest, kolesarske poti, ločene od cest, itd. Tudi 
na področju splošne urejenosti krajev bi se dalo še marsikaj postoriti.

V čem se razlikujete od drugih?
Marjan Fajfar: Glasno zagovarjamo strateški, trajnostni razvoj 
lokalnega gospodarstva in podeželja. Zavzemali se bomo za 
malega človeka, nobenih visokoletečih obljub.
Tina Bukovnik: Kranjsko podeželje ima še veliko neizkoriščenih 
potencialov; če jih izkoristimo, bomo vsi občani na boljšem.

POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – KRANJ JE VEČJI OD MESTA

 POVEZANI – da se bodo razvijali tudi primestni in podeželski kraji. Povežite se z nami v realnosti in na spletu: https://stranka-pls.si.
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Pesmi za najmlajše z Andrejem Rozmanom - Rozo  
/ Foto: Primož Pičulin
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Kranj je bil nekoč ...
… takšen in tudi drugačen. V Mestni hiši je na ogled razstava z naslovom Likovne upodobitve Kranja.

Kranj – V Mestni hiši je na 
ogled peta razstava iz cikla 
Podobe nekdanjega Kranja, 
na kateri so predstavljene 
likovne upodobitve mesta v 
različnih obdobjih prete-
klih stoletij do danes. Raz-
stava je veren prikaz, da je 
Kranj v različnih obdobjih 
zanimiv za upodabljanje 

tako za slikarje kot fotogra-
fe.
Osnove današnje podobe 
starega Kranja, ki je bil leta 
1983 razglašen za kulturni 
spomenik, velja iskati že v 
srednjem veku in renesansi 
– Glavni trg ima skoraj pra-
vilno pravokotno obliko, do 
njega pa vodijo dve vpadnici 
in dve vzporedni ulici. Ume-
tnostni zgodovinar dr. Cene 

Avguštin (1923–2010) je v 
knjigi Kranj – Naselbinski 
razvoj od prazgodovine do 
20. stoletja (1999) zapisal, 
da je gradnja meščanskih 
hiš, cerkva, mestnega obzid-
ja in kapucinskega samosta-
na uvrstila Kranj med kom-
pozicijsko najbolj pretehtane 
mestne organizme v evrop-
skem prostoru, zato najbrž 
ni naključje, da je mesto s 
svojo podobo kmalu vzbudi-
lo zanimanje mojstrov upo-
dabljanja. Že leta 1649 je ba-
krorez z upodobitvijo Kranja 
v Topografiji avstrijskih pro-
vinc objavil eden vodilnih 
založnikov, topografov in ba-
krorezcev svojega časa Mat-
thäus Merian (1593–1650) iz 
Frankfurta ob Majni. Ta ve-
lja tudi za najstarejšo znano 
upodobitev Kranja. Zanimi-
vo je, da so v tej topografiji 
objavljena le tri mesta z ob-
močja sedanje Slovenije.
Kot pojasni avtor razstave 
ddr. Damir Globočnik, pa 
gre prvo znano slikarsko 
upodobitev Kranja iz 19. sto-
letja pripisati kranjskemu 
rojaku, živinozdravniku, 
profesorju veterine in direk-
torju dunajske živinozdrav-
niške šole Antonu Hayneju 
(1786–1853). Ta je bil do-
mnevno bratranec nemške-
ga poznoromantičnega pe-
snika Heinricha Heineja.
»Prva fotografija Kranja je 
bila posneta leta 1860 ozi-
roma celo nekoliko prej. Za 
njenega avtorja velja kranj-

ski rojak, prvi slovenski fo-
tograf in fotografski izumi-
t e l j  J a n e z  P u h a r 
(1814–1864),« še pove ddr. 
Damir Globočnik, ki je pred 
leti fotografijo našel v Nad-
škofijskem arhivu v Ljublja-
ni, in nadaljuje: »Fotografi-
ja je bila vstavljena v 
sredino naslovne strani 
usnjenega ovoja voščilnice 
župljanov župnije Kranj no-
voimenovanemu ljubljan-
skemu škofu dr. Jerneju 
Vidmarju (1802–1883).«
Avtor razstave, izjemen po-
znavalec likovne dediščine 
Kranja, k vsaki grafiki, sliki, 

fotografiji, ki je predstavlje-
na na razstavi, poda tudi ne-
kaj zanimivih podatkov o av-
torju, nastanku likovne 
upodobitve in motivu na 
njej. Prav posebna je zagoto-
vo panoramska fotografija 
Kranja iz leta 1868. Posnel 
jo je kranjski rojak Kristijan 
Pajer (1839–1895), ki velja 
za enega prvih popotnih fo-
tografov. Fotografijo je se-
stavil iz štirih plošč, posnel 
pa jo je z vznožja Gaštejske-
ga klanca leto ali dve, preden 
je Kranj dobil železnico.
Mini razstava upodobitev 
Kranja se zaključuje z inter-

pretativnimi pogledi na me-
sto sodobnih umetnikov 20. 
stoletja. Globočnik posebej 
poudarja akvarel Ljuba Rav-
nikarja z motivom dvorišča 
Layerjeve hiše, zlasti pa 
kranjskih fotografov, med 
njimi Janeza Marenčiča z 
njegovo znano fotografijo 
promenade med Prešerno-
vim gledališčem in župno 
cerkvijo, predstavljen je Ro-
ženvenski klanec Marjana 
Kukca v zimskem času ….
Pogled v preteklost lahko na 
upodobitvah nekdanjega 
Kranja v Mestni hiši obudite 
do 20. decembra.

Igor Kavčič

Razstava je že ob odprtju vzbudila precej zanimanja med obiskovalci. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V torek, 15. novem-
bra, ob 19. uri bo v Stolpu 
Škrlovec predstavitev avtobi-
ografije Kristali sreče enega 
naših največjih alpinistov 
Kranjčana Andreja Štrem-
flja. V prvem delu knjige 
opisuje svoje otroštvo na 
Orehku in v Davči, od koder 
je izhajal njegov oče, ljube-
zen do gorskega sveta ter 

mladostniška leta, ko je s 
prijatelji začel zahajati v 
gore. V drugem delu opisuje 
svoje najpomembnejše alpi-
nistične dosežke, a se dota-
kne tudi neuspehov in ne-
predvidenih dogodkov, ki so 
zaznamovali njegovo prvo 
alpinistično obdobje. Pogo-
vor bo vodil njegov prijatelj 
alpinist Peter Markič.

Andrejevi Kristali sreče

Najstarejša likovna upodobitev Kranja je iz leta 1649, ko je 
bakrorez mestne vedute v Topografiji avstrijskih provinc 
objavil eden vodilnih založnikov, topografov in bakrorezcev 
svojega časa Matthäus Merian (1593–1650) iz Frankfurta ob 
Majni. / Foto: arhiv Gorenjskega muzeja

Kranj – Koncert treh zborov 
so odprli gostitelji KPZ My-
sterium, ki je pod vodstvom 
Lovra Freliha poustvaril ven-
ček znanih in tudi malo 
manj znanih skladb iz muzi-
kalov, kot so Lepotica in 
zver, Nesrečniki, Fantom iz 
opere in Levji kralj. S prvo 
skladbo Be Our Guest (Bodi-
te naši gostje) so poslušalce 
povabili k poslušanju, po-
tem pa nadaljevali do zadnje 
skladbe z naslovom Circle of 
Life (Krog življenja). Za kla-
virjem jih je spremljala Ka-
tarina Lotrič.
Povezovalka koncerta Katari-
na Klajn, sicer tudi članica 
in altistka zbora, je na oder 
povabila Žensko vokalno 
skupino Deve OŠ Koper, ki 
so predstavile nekaj primor-
skih ljudskih skladb ter dve 
popevki, Vjeruj u ljubav in 
Ne čakaj na maj, v nadalje-
vanju pa je Komorni zbor 
Ipavska predstavil svoj tek-

movalni program, dodal pa 
mu je tudi nekaj ljudskih.
Vsi trije zbori so se ob kon-
cu s pesmijo združili na 

odru. Zazveneli sta še dve 
skupni ljudski skladbi: No-
coj se mi je sanjalo in Pa se 
sliš'. Gostitelji so bili veseli 

številnega občinstva, ki je 
bilo navdušeno nad zamisli-
jo o združevanju zborovske 
kulture.

KPZ Mysterium je sredi oktobra gostil dva primorska zbora, Žensko vokalno skupino Deve OŠ Koper 
in Komorni zbor Ipavska. Skupaj so se predstavili na koncertu Pa se sliš'.

Igor Kavčič

Pesem treh zborov

Vsi trije zbori so se v zaključku združili v pesmi. / Foto: arhiv KPZ Mysterium
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Pred vrati je že 16. sezona 
tekaške lige z imenom 
Kranjska zimska tekaška 
liga. Kljub temu da ima že 
kar dolgo tradicijo, ostaja 
med tekači zelo priljubljena. 
Obdržala se je tudi v obdob-
ju covida-19 – s prilagojeno 
izvedbo. Startnine za ude-
ležbo ni.
»Protikoronskih ukrepov, ki 
bi omejevali delovanje lige 
(za zdaj) ni več, zato bomo 

lahko normalno začeli tokra-
tno sezono. Vseeno pa bo na 
željo mnogih udeležencev 
še naprej ostala možnost 
udeleževanja po sistemu 
Strava. Dovoljeni so tako po-
samični starti v določenih te-
denskih okvirih kakor tudi 
skupinski starti ob nedeljah 
ob 9. uri. Sezona 2022/2023 
prinaša dve novosti: spre-
membo v točkovanju in do-
datno kategorijo,« pojasnju-
jejo organizatorji. Pred 
udeleženci je pet tekov, vsak 

bo na vrsti trikrat: Kališče 
(7.–13. 11, 12.–18. 12., 16.–
22.1.), Jošt (14.–20. 11., 19.–
25. 12., 23.–29. 1.), Krvavec 
(21.–27. 11., 26. 12.–1. 1., 30. 
1.–5. 2.), Mohor (28. 11.–4. 
12., 2. 1.–8. 1., 6. 2.–12. 2.), 
Brdo (5. 12.–11. 12., 9. 1.–15. 
1., 13. 2.–19. 2.).
Po končani ligi, predvidoma 
kak teden kasneje, bo v 
domu na Joštu zaključno 
srečanje s podelitvijo pri-

znanj najboljšim in naj-
vztrajnejšim ligašem. »Moto 
tekov je predvsem tekaško 
druženje ter t. i. fairplay tek-
movanje, vseeno pa je liga 
popestrena s točkovanjem. 
Vsak tek se točkuje posebej, 
in sicer absolutno in po ka-
tegorijah. Število doseženih 
točk je odstotek doseženega 
rekordnega časa lige (pose-
bej za moške, posebej za 
ženske). Točke so zaokrože-
ne in prikazane brez deci-
malk,« še dodajajo. Rekor-
der vseh petih prog je 
najboljši slovenski gorski te-
kač Timotej Bečan.

Maja Bertoncelj

V Kranju se znova igra 
vrhunski klubski vaterpolo. 
Aktualni slovenski državni 
prvak AVK Triglav je gostil 
kvalifikacijsko skupino C za 
nastop v evropskem pokalu 
LEN.

Ostali brez zmage
Varovanci Krištofa Štroma-
jerja so imeli najmlajšo eki-
po. Na turnirju jim ni uspelo 
zmagati. Izgubili so z ekipo 
Valis Valjevo iz Srbije (6 : 8), 
s špansko Terrasso (3 : 14), 
francoskim Strasbourgom (3 
: 11), madžarskim Honve-
dom iz Budimpešte (3 : 21) in 
italijanskim Telimarjem iz 
Palerma (8 : 23). Najboljše 
štiri ekipe so se uvrstile v 
naslednji krog, peta in šesta 
ekipa pa bosta sezono lahko 
nadaljevali v novoustanovlje-
nem pokalu LEN Challenger. 
Prvo mesto so v Kranju osvo-
jili vaterpolisti Teama Stras-
bourg, drugo Honveda, tretje 
Telimarja, četrto Valisa, peto 

Terrasse in šesto AVK Tri-
glav. To pomeni, da bodo 
evropsko sezono lahko nada-
ljevali v novoustanovljenem 
pokalu LEN Challenger. »Za 
nami je veliko število tekem, 
kar se nam je zagotovo poz-
nalo, saj imamo zelo mlado 

ekipo. Z napadom smo tok-
rat lahko zadovoljni, saj smo 
dosegli največ golov na eni 
tekmi na celotnem turnirju, 
podobno kot proti Honvedu 
pa smo spet slabše igrali v 
obrambi. Preveč golov smo 
prejeli tudi iz protinapadov, 

je pa težko igrati, če je toliko 
izključitev, še zlasti vratarju. 
Tu so odločale tudi izkušnje 
in njihova kakovost, v tem 
elementu igre so bili uspe-
šnejši od nas, verjamem pa, 
da bo to dobra šola za nap-
rej,« je po zadnji tekmi pove-

dal Jure Beton, kapetan in 
vratar AVK Triglav.

Novembra nov turnir
Sedaj je že znano, da bodo 
Kranjčani tudi eden od prire-
diteljev prvega kroga novou-
stanovljenega pokala LEN 
Challenge. Od 11. do 13. no-
vembra bodo v pokritem 
olimpijskem bazenu v Kra-
nju gostili skupino D, v kate-
ri so še KVIK Kastrup (Dan-

ska), Apollon Smyrnis 
(Grčija) in Ludwigsburg 08 
(Nemčija). Favorita za napre-
dovanje v naslednji krog sta 
nemški Ludwigsburg 08 in 
grški Apollon Smyrnis. Oba 
sta v prvem krogu pokala 

LEN v svojih skupinah osvo-
jila peto mesto. O naslednjih 
tekmecih Kranjčanov je ne-
kaj besed povedal tudi trener 
Krištof Štromajer: »Veseli 
nas, da je turnir znova v Kra-
nju. Grki so zelo močni, 
Nemci malo slabši od njih, 
Danci pa so za nas popolna 
neznanka. To so ekipe, s ka-
terimi bomo lažje igrali kot s 
tistimi v kvalifikacijski skupi-
ni C za nastop v evropskem 

pokalu LEN. Upam, da se 
vrne še kakšen igralec in da 
poskušamo osvojiti eno od 
prvih dveh mest.«
Kranjčani se pripravljajo 
tudi za začetek Alpske va-
terpolo lige.

Maja Bertoncelj

Začela se bo 7. novembra. V treh krogih si bodo sledili Kališče, Jošt, 
Krvavec, Mohor in Brdo.

Nova sezona Kranjske 
zimske tekaške lige

Kranjčani so v kvalifikacijah za nastop v evropskem pokalu LEN izgubili tudi z ekipo 
Honved iz Madžarske. Sredi novembra jih čaka nastop na novem mednarodnem turnirju, 
ki bo prav tako v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjskim vaterpolistom se ni uspelo uvrstiti v evropski pokal LEN, bodo pa nastopali v novoustanovljenem pokalu Challenger.

V Kranju nov vaterpolski turnir

V prenovljeni in eni izmed najmodernejših šport-
nih trgovin ponuja Hervis na dobrih 900 m2 
v tem letnem času bogato ponudbo športne 
opreme, pripomočkov in oblačil za smučan-
je, turno smuko, tek, pohodništvo in fitnes. Od 
široke izbire smuči, čelad in ščitnikov, ustreznih 
smučarskih očal ter turnih smuči do kompe-
tentnega svetovanja pri pomerjanju in nakupu 
smučarskih čevljev.

Info točka – srce trgovine
Središče trgovine je info točka, ki kupcem nudi 
kopico inovativnih storitev. Eno izmed glavnih 
novosti predstavlja 3D analiza stopal. V Hervisu 
bodo tako s pomočjo tridimenzionalne analize 
stopal prav za vsako nogo našli idealno prilega-
joč se športni ali smučarski čevelj! Tako vas čevlji 
nikdar več ne bodo tiščali. 
Info točka pa je prav tako stičišče spletne in stac-
ionarne trgovine. To pomeni, da bodo kupci tukaj 
lahko brez stroškov poštnine prevzeli artikle, ki 
so jih naročili v Hervisovi spletni trgovini, jih takoj 
pomerili in po potrebi brezplačno menjali. 

»Ta zares celovita prenova trgovine sledi našemu 
novemu konceptu zasnove trgovine, kjer so v 
središču športni svetovi tek, kolesarstvo, pohod-
ništvo, fitnes, smučanje, turna smuka ter pred-
vsem info točka, kjer kupcem nudimo številne in-
ovativne in personalizirane storitve ter strokovno 
svetovanje. Info točka predstavlja torej vse, kar 

zadeva kupca in popolno nakupovalno izkušnjo 
– povsem v duhu filozofije 'customer first', ki se 
jo trudimo zasledovati. Prenove pa se nismo lo-
tili le v gradbenem smislu, prenovili in nadgradili 
smo tudi našo ponudbo, tako da bomo odslej še 
bolj kompetentni. Prenova te poslovalnice je tret-
ja v nizu prenov, ki jih načrtujemo po vsej drža-
vi,« pravi Aleš Černe, direktor podjetij Hervis 
Slovenija in Hervis Hrvaška.

Kompetentno znanje na področju kolesarstva
Posebnost prenovljene trgovine je tudi povsem 
nov kolesarski servis. Poleg varnostnih pregle-
dov vam tukaj nudijo tudi montažo kolesa ob 
nakupu, kjer seveda upoštevajo vaše želje glede 
individualnih nastavitev. Vse to za kar največjo 
varnost in užitek pri vožnji.

Trgovino vodi Mateja Šober, ki pravi: »Z ekipo 
smo ponosni, da bomo lahko odslej  strankam 
svetovali v tako modernem okolju. Vse vrhun-
ske storitve, ki jih nudimo, pa bodo samo še 
dodatno prispevale k temu, da bo nakupoval-
na izkušnja prav za vsakogar nepozabna. Zato 
vljudno vabljeni, nas obiščete in se o tem ter o 
zares vrhunski ponudbi ob odprtju prepričate 
tudi sami!«

Hervis: 10. november – odprtje najmodernejše 
Hervisove trgovine v nakupovalnem središču 
Supernova Qlandia Kranj

Sezona 2022/2023 
prinaša dve novosti: 
spremembo v 
točkovanju in dodatno 
kategorijo.

Kranjska zimska tekaška liga poteka v vseh vremenskih 
pogojih. Namen je tekaško druženje tudi v zimskih 
mesecih. / Foto: arhiv Kztl

V Kranju je potekal tudi žreb slovenskega 
članskega pokalnega tekmovanja v vaterpolu, v 
katerem nastopa šest moštev. Naslov iz pretekle 
sezone branijo Kranjčani. Pokalno tekmovanje 
se bo začelo 9. novembra, s finalom pa 
zaključilo 17. decembra.
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Žabnica – Na reliju, ki je pr-
vič štel tudi za točke držav-
nega prvenstva, je slavil 
Idrijčan Rok Turk (Hyundai 
i20 rally2) s sovoznico Blan-
ko Kacin, s tretjim mestom 
na svoji letošnji drugi dirki 
pa se je znova izkazal Bo-
štjan Logar iz Žabnice (Ško-
da Fabia R5) s sovoznikom 
Damijanom Andrejko. » Za 

letos je verjetno to vse, sem 
pa optimističen, da se priho-
dnjo sezono vidimo več-
krat,« je povedal izkušeni 
Boštjan Logar in dodal, da je 
bilo pravi užitek voziti tak 
avto. »Iskrena zahvala mo-
jim pokroviteljem, brez kate-
rih tega ne bi bilo, zasluge 
za dobra nastopa pa imajo 
tudi družina, navijači, prija-
telji, ekipa in mnogi drugi,« 
je še dodal Logar.

Vilma Stanovnik
Kranj – Potem ko je tekaška 
prireditev Tek za Kranj – 
Memorial Vincenca Dra-
kslerja v zadnjih dveh letih 
potekala v virtualni obliki, se 
je letos spet vrnila na ulice 
starega mestnega jedra. 
Zmagovalec šestega teka na 
10 kilometrov je bil Dino Gr-
bić (AK Kranj) s časom 
31:43, na zmagovalni oder 
sta pritekla še Luka Grahelj 
(32:14) in Domen Marš 
(34:39). Pri ženskah je bila 
na 10 kilometrov najhitrejša 
Kim Ameršek (AD Kronos) s 
časom 38:44 pred Sašo Tor-
kar (38:58) in Manco Primo-
žič (44:14). Na 3,3 kilometra 
je pri moških slavil Tilen 
Dolinar (9:58), pri ženskah 
pa Maruša Brkič Cijan 
(12:04). Na obeh tekih je na-
stopilo 260 tekačev, kar je 
precej manj kot na zadnjem 
teku v predkoronskem letu 
2019, ko je Kranj obiskalo 
okoli 750 tekačev.

Kranjčan Dino Grbić je bil 
po prihodu v cilj 10-kilome-
trskega teka razumljivo za-
dovoljen. »Zelo sem zadovo-
ljen. Tako dobrega teka 
nisem pričakoval, saj sem 

svoj čas na kranjskem teku 
popravil za dve minuti. Je pa 
bil ta tek v sklopu priprav za 
državno prvenstvo, ki pride 
po Ljubljanskem maratonu. 
Pohvaliti moram tudi vzduš-

je, ki je bilo res fenomenal-
no,« je povedal.
Kočevka Kim Ameršek nam 
je zaupala, da je prvič nasto-
pila na Teku za Kranj in tudi 
sicer je bila prvič v gorenjski 
prestolnici. »Zelo zanimiv 
tek, ker ni povsem ravninski 
niti hribovit, ampak je trasa 
ves čas razgibana. Psihično 
težje je le, ker je treba prete-
či tri kroge. Zmago sem si-
cer glede na prejšnje rezulta-
te drugih tekmovalk 
pričakovala,« je dejala.
Najstarejši udeleženec teka 
je bil 91-letni Kranjčan Miro 
Rant. Med tekači je izstopal 
tudi dvajsetletni Štajerec 
Tim Marovt, ki je pred osmi-
mi leti zaradi hiperekstenzi-
je hrbtenice med deskanjem 
na vodi pristal na invalid-
skem vozičku, kljub temu pa 
danes nastopa tudi na mara-
tonih. Za najmlajše so pri-
pravili Krančkov otroški tek, 
potekal pa je tudi Pohod 
Vincenca Drakslerja po skri-
tih kotičkih Kranja.

Na desetkilometrski progi letošnjega Teka za Kranj je v absolutni konkurenci pri moških slavil 
Kranjčan Dino Grbić, pri ženskah pa Kim Ameršek.

Simon Šubic

Boštjan Logar se je po reliju Železniki izkazal tudi na reliju 
Soča. / Foto: Uros Modlic, arhiv Boštjana Logarja

Prejšnji konec tedna je potekal Rally Soča Vally, 
na njem pa se je izkazal Boštjan Logar.

Tretje mesto za 
Boštjana Logarja

Na desetkilometrskem teku sta zmagala Dino Grbić 
(številka 5) in Kim Ameršek (številka 261). / Foto: Primož Pičulin

Na teku zmagal Dino
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S programom Bionika rešujejo težave s pomanjkanjem visokoizobraženega kadra tehničnih strok.

Kranj – V novih prostorih 
kranjske Kovačnice so pred 
nedavnim predstavili inova-
tiven projekt Bionika, ki so 
ga skupaj z gorenjskim go-
spodarstvom osnovali na 
Mestni občini Kranj, Fakul-
teti za organizacijske vede in 
v sodelovanju s profesorjem 
dr. Janezom Beštrom z lju-
bljanske Fakultete za elek-
trotehniko ter Inovacijsko-
-razvojnim inštitutom Uni-
verze v Ljubljani.
Bionika mladim, predvsem 
tehnično usmerjenim ka-
drom prinaša možnost 
usmerjenega izobraževanja 
in nato priložnost, da svojo 
poklicno pot nadaljujejo v 
katerem od kranjskih oz. go-
renjskih podjetij, je o projek-
tu povedal kranjski župan 
Matjaž Rakovec. Hkrati pa je 
enosmerni študijski pro-
gram namenjen zadovolje-
vanju potreb podjetij po ka-
dru, ki so v vse bolj 
izpraznjenem kadrovskem 
bazenu vse večje.
»Novost, ki je pri nas še ni, 
pa je, da s tem želimo pove-
zati Kovačnico, laboratorije v 

podjetjih in na fakulteti v ce-
loto, to akreditirati in s tem 
pridobiti še eno dodano vre-
dnost vsebinskega 'cowor-
kinga' tako v inkubatorju kot 
v podjetjih in na fakultetah,« 
je povedal dr. Iztok Podbre-
gar, dekan kranjske Fakulte-
te za organizacijske vede. V 
prihodnje nameravajo doda-
jati še druge programe, ideje, 
na katera področja bi se lah-
ko razvijali, pa se že kažejo.

K projektu so že pristopile 
tudi nekatere vidnejše druž-
be v regiji. Trenutno ga pod-
pirajo Iskraemeco, S&T Is-
kra te l ,  3FS ,  Lo t r i č 
Meroslovje, Genis, Alpineon 
in T-2, k sodelovanju pa so 
vabljena tudi druga podjetja.
Kot je povedal Aleš Potočnik s 
kranjskega Iskraemeca, želijo 
s sodelovanjem v programu k 
dodatnemu znanju pomagati 
tako sodelavcem kot tudi ti-

stim, ki bi se morda v priho-
dnje želeli zaposliti v podjetju.
»Kar želimo, je, da mladi že v 
času študija dobijo potrebne 
kompetence. Na fakultetah se 
namreč programi spreminja-
jo morda počasneje, kot to 
zahteva dinamika na trgu,« 
pa je o še eni vrzeli, ki jo za-
polnjuje Bionika, povedal Ja-
nez Öri, direktor za strateški 
razvoj in inovacije v kranj-
skem S&T Iskratelu.

Aleš Senožetnik

Občanom sta na voljo nov prostorski portal Mestne občine Kranj in nov portal javnih objav 
prostorskih aktov. Obveščamo tudi o spremembah pri izdajanju lokacijskih informacij.

Nov prostorski portal

Kranj – Na spletni strani Me-
stne občine Kranj (www.
kranj.si) je objavljena pove-
zava do novega prostorskega 
portala MOK (prostor.kranj.
si) in novega portala javnih 
objav prostorskih aktov 
(https://prostor.kranj.si/
prostorski-akti/javne-obja-
ve/), so sporočili z Mestne 
občine Kranj.

Prostorski portal MOK
Novi prostorski portal Me-
stne občine Kranj je zbirka 
interaktivnih tematskih ze-
mljevidov z različnimi tema-
tikami, kot so namenska 
raba prostora in območja 
prostorskih aktov, prikaz 
stanja prostora, prikaz loka-
cij sistema KRsKOLESOM, 
prikaz cestnih zapor v Me-
stni občini Kranj, prikaz jav-
nih parkirišč itd. Iskanje je 
na vseh tematskih zemljevi-
dih mogoče po naslovu ali 
po parcelni številki.

Portal javnih objav 
prostorskih aktov
Dne 1. junija 2022 je začel 
veljati novi Zakon o urejanju 
prostora (ZUreP-3), ki uki-
nja potrdilo o namenski rabi 
ter uvaja tudi nekaj spre-
memb pri izdajanju lokacij-

skih informacij, pojasnjuje-
jo v mestni upravi. Glede na 
dano zahtevo za pridobitev 
lokacijske informacije se se-
daj lokacijska informacija 
deli na lokacijsko informaci-
jo z osnovnimi podatki in lo-
kacijsko informacijo z raz-
širjenimi podatki.
Lokacijska informacija z 
osnovnimi podatki vsebuje 
podatek o namenski rabi 
prostora, podatek o prostor-

skih aktih in prostorskih ak-
tih ali njihovih spremembah 
v pripravi, podatek o zača-
snih ukrepih, podatek o tem, 
ali je zemljišče v območju 
predkupne pravice občine 
ali države, ter podatek o tem, 
ali je zemljišče v območju, 
kjer je treba pridobiti soglas-
je za spreminjanje meje par-
cele. Lokacijska informacija 
z razširjenimi podatki pa po-
leg prej navedenih podatkov 

vsebuje tudi podatek o prav-
nih režimih. V skladu z ZU-
reP-3 podatki o prostorskih 
izvedbenih pogojih niso več 
del lokacijske informacije, 
temveč so dostopni na no-
vem portalu javnih objav 
prostorskih aktov. Na tem 
portalu so objavljeni vsi 
sprejeti prostorski izvedbeni 
akti ali prostorski akti v izde-
lavi (odloki, sklepi, karte in 
ostala dokumentacija).

Simon Šubic

Vprašanje: Postavitev 
klopi na otroškem igrišču
Pišem vam v imenu stano-
valcev, ki redno z otroki za-
hajamo na igrišče Rivoli na 
Planini 3. Na omenjenem 
igrišču sta postavljeni dve 
nefunkcionalni klopi oziro-
ma dva hloda, ki sta čisto ne-
primerna za sedenje otrok 
in staršev. Prosimo vas, da 
postavite še vsaj tri, štiri nor-
malne klopi (take, na katerih 
lahko normalno sedimo, kot 
sta na primer tisti klopi pri 
poligonu). Razlog ni samo 
nefunkcionalnost obstoječih 
klopi, ampak je igrišče tako 
zelo obiskano, da je potreba 
po normalnih klopeh večja. 
Naj omenim, da na igrišču 
še vedno ostaja problemati-
ka spuščenih neprivezanih 
psov. Tako da dajemo pobu-
do tudi za poostren nadzor 
redarjev na tem delu, kjer bi 
lahko vse lastnike nepriveza-
nih psov denarno kaznovali. 
Otrokom pa bi s tem omogo-
čili nemoteno igro.

Odgovor mestne uprave
Na omenjenem območju so 
še letos predvidene nove klo-
pi na delu, kjer se je odstra-
nilo peščeno igrišče. Sicer 
pa vam predlagamo, da 
manjše projekte, kakršen je 
ta, v prihodnje prijavite v 
participativni proračun Me-
stne občine Kranj. V začetku 
septembra se je sicer iztekel 
rok za oddajo predlogov za 
leto 2023, bomo pa že v ne-
kaj mesecih zagnali nov 
krog za leto 2024.

Vprašanje: Prehod za 
pešce pri Gorencu
Že dalj časa opažam, da na 
prehodu za pešce senzor za 
vklop na stebričku pri Go-
rencu ne deluje. Lahko priti-
skaš, se jeziš, na koncu te 
reši avto, ki pripelje iz Stru-
ževega, da zaustavi promet. 
Ampak greš od Gorenca 
proti kolesarski stezi skozi 
rdečo za pešce. Lučka za pe-
šce naj se avtomatsko prižge 
na zeleno, ko pripeljejo voz-
niki iz smeri Struževega. 
Senzor za pešce pa naj se za-
menja, ker ne deluje.

Odgovor mestne uprave
Zadevo smo pregledali in 
tipka za najavo pešcev delu-
je, kot je treba oziroma kot 
je bilo načrtovano. Drži pa, 
da če se najavi avto iz smeri 
Struževega, dobi pešec prej 
zeleno. Če avtomobila iz 
Struževega ni in če ni najave 
pešca (nihče ne pritisne tip-
ke za pešce), program ne od-
pira zelene za pešce in tako 
podaljšuje zeleno za avto-
mobile na glavni cesti iz 
smeri Police proti Kranju 
oz. iz Kranja proti Polici.

Vprašanje: Ograja ob 
sprehajalni gozdni poti
Kot krajanka Hrastja se z 
družino večkrat sprehajam 
skozi gozd, ki se vije vse do 
Čirč. Ker je sprehajalna pot 
tik ob kanjonu reke Save, je 
prijeten družinski sprehod 
hkrati zelo stresen, saj je na 

poti kar nekaj mest, ki so po-
tencialno zelo nevarna (npr. 
okrušen del skal, po katerih 
poteka pot; manjkajoč del 
robu ceste, preraščen z zele-
njem ...). Ker je sprehajalna 
pot zelo priljubljena tako za 
mlade kot za odrasle, bi bila 
zaščitna ograja vzdolž te poti 
zelo dobrodošla.

Odgovor mestne uprave
Za ureditev poti Hrastje–
Čirče je pred leti KS Hrastje 
že dala pobudo (v okviru 
projekta Aktivni gozd), da se 
uredi podobno kot pot na 
drugem bregu Save Pot Je-
prškega učitelja – v prvi fazi 
ograja, v drugi pa dodajanje 
drugih vsebin. A je potem 
projekt zastal. Težava je 
predvsem v lastništvu. Že 
urejanje Poti Jeprškega uči-
telja je zahtevalo precejšnja 
usklajevanja z bližnjimi la-
stniki zemljišč, a ker 90 od-
stotkov poti poteka po ze-
mljiščih, ki so v lasti MOK, 
smo jo v tem delu tudi ustre-
zno uredili. Na drugi strani 
pa se zemljišča niso nikoli 
urejala, saj območje ni v la-
sti MOK, niti ni poti v javni 
lasti, pač pa gre za neureje-
no pot in gozdno vlako, ki je 
stvar gozdarjev in lastnikov 
gozdov. Predlagamo vam, da 
pobudo naslovite na KS Hra-
stje (in KS Čirče) ali pa po-
skusite projekt prijaviti na 
participativni proračun za 
leto 2024 (je pa treba pre-
dlog čim bolj opredeliti, 
vključno s traso in vsemi ak-
tivnostmi, ki si jih želite ob 
poti). Potem bi bilo treba 
preveriti izvedljivost projek-
ta (najprej možnost dogovo-
ra z lastniki) in v skladu s 
tem načrtovati nadaljnje ak-
tivnosti.

Vprašanje: Javna 
razsvetljava Britof
Še nekaj ur po tem, ko se 
zdani, javna razsvetljava še 
vedno svetij. Glede na ener-
getsko krizo in drago elektri-
ko se mi to zdi skrajno neod-
govorno in negospodarno. 
Vem, da je zunaj kdaj tudi 
oblačno in deževno, ampak 
ni pa potrebe po dodatni raz-
svetljavi. Prosim, da se sen-
zorji svetlobe prenastavijo 
oz. optimizirajo delovanje 
luči. Predlagam še, da se 
vsako drugo luč ugasnete. 
Mogoče vsaj po polnoči, ko 
ni več sprehajalcev.

Odgovor mestne uprave
Koncesionar si je ogledal si-
tuacijo na terenu, odkril in 
odpravil napako na fotosen-
zorju. Predlog, da bi bila 
ugasnjena vsaka druga luč, 
zaradi zagotavljanja prome-
tne varnosti ni uresničljiv; 
zaradi izogibanja prehodov 
svetlobe je namreč treba za-
gotoviti njeno kontinuiteto.

Kotiček KrPovej

Partnerji pri projektu Bionika, s katerim si gorenjsko gospodarstvo obeta več in bolj 
usposobljene kadre / Foto: Aleš Senožetnik

Prostorski portal MOK ponuja interaktivni zemljevid s prikazom namenske rabe prostora. 

Z Bioniko do kadrov

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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V Besnici pekli kostanj
Organizatorji Kostanovega piknika so zadovoljni, da je ta tudi letos uspel in v Besnico privabil 
številne obiskovalce. Izkupiček bodo namenili za nakup novega vozila besniških gasilcev.

Besnica – Po dveh letih pre-
mora zaradi covida-19 so v 
Besnici na prvo in drugo ne-
deljo v oktobru znova prire-
dili Kostanov piknik. Že prvi 
piknik je lepo uspel, čeprav 
vreme ni bilo najbolj prija-
zno, teden kasneje pa so bili 
organizatorji še bolj zadovolj-
ni, saj je bila nedelja lepa, 
obisk pa posledično še večji. 
»Veseli smo, da smo Kosta-
nov piknik uspešno spravili 
pod streho,« je poudaril Ur-
ban Lotrič, predsednik Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD) Besnica, ki je pi-
knik priredilo v sodelovanju 
z Rokovnači ter Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj. Iz-

kupiček bo ostal v PGD Be-
snica, ki zbira denar za novo 
gasilsko vozilo – kombi za 
prevoz moštva.
Zadovoljni so bili tudi obi-
skovalci piknika, ki so prišli 
od blizu in daleč. »Odločili 
smo se, da danes ne bomo 
kuhali,« nam je zaupala 
mlada družina iz Stražišča. 
Takšnih, ki so se v Besnico 
odpravili na nedeljsko kosi-
lo, je bilo veliko. Na Kosta-
novem pikniku namreč še 
zdaleč ne diši le po pečenem 
kostanju, pač pa je bilo mo-
žno dobiti tudi rokovnaški 
in besniški bograč, divjačin-
ski golaž, gobovo juho, peče-
nice, pražen krompir, zelje, 
ribe, »kajlo« kruha z zaseko, 
sladice s kostanjem, v Dime-

žovi »vukni« so obiskoval-
cem postregli z žganimi pi-
jačami, vključno z domačim 
»kostanjčkom« …
Bogata je bila tudi ponudba 
na stojnicah. Predstavilo se 
je okoli 40 razstavljavcev, ki 
so ponudili domače pridel-
ke, izdelke iz mesa, mleka, 
sladke dobrote, ozimnico, si-
rupe, nakit …, videti je bilo 
možno nekaj rokodelcev, 
predstavila so se različna 
društva. Za nemoten potek 
in izvedbo Kostanovega pi-
knika so bili zaslužni števil-
ni prostovoljci, ne le na dan 
dogodka, pač pa so že prej 
pomagali pripraviti prizori-
šče, narezali so več sto kilo-
gramov kostanja … Kot je po-
jasnil Urban Lotrič, bodo tudi 

s prihodnjimi Kostanovimi 
pikniki zbirali denar za novo 
gasilsko vozilo, želijo pa si, da 
bi ga prevzeli leta 2025 ob 
stoletnici PGD Besnica. Dru-
štvo raste, vozil pa imajo pre-
malo, so tudi starejša, zato 
načrtujejo obnovo voznega 
parka. Začeli bodo z naku-
pom moštvenega kombija, ki 
ga sedaj nimajo. Lotrič se za-
veda, da bo zagotovitev denar-
ja velik izziv, saj je investicija 
ocenjena na okoli 50 tisoč 
evrov. Za nakup vozila bodo 
namenili tudi del prostovolj-
nih prispevkov, ki jih bodo 
zbrali pred novim letom ob 
raznašanju gasilskih koledar-
jev po vasi, drugi del denarja 
bo šel za delovanje društva, je 
napovedal Lotrič.

Ana Šubic

Po dveh letih premora je v Besnici spet zadišalo po 
pečenem kostanju. / Foto: Tina Dokl

kranjske novice
Podnebna štafeta 
tudi v Stražišču
Stražiški šolarji so kolesarili in tekli s svojo 
podnebno štafeto.

Kranj – Na Osnovni šoli 
Stražišče so 10. oktobra iz-
vedli podnebni tek, s kate-
rim so zaznamovali medna-
rodni dogodek Čas se izTE-
Ka – podnebni tek. To je 
7767 kilometrov dolgo po-
tovanje podnebne štafete 
skozi 18 držav na okolju 
prijazen način (tek, kolesar-
jenje, jadranje), ki jih v 
vseh državah podprejo s 
spremljajočimi dogodki – 
podnebnimi akcijami. Pod-
nebna štafeta je svojo pot 
začela 30. septembra v Gla-
sgowu na Škotskem in jo 
bo končala 6. novembra v 
Sharm El Sheikhu v Egiptu, 
ko se začne Podnebna kon-
ferenca COP27.
Slovenijo je podnebna štafe-
ta obiskala 18. in 19. septem-
bra, a se je Gorenjske izo-
gnila. Učenci Osnovne šole 
(OŠ) Stražišče, ki je od leta 

2018 tudi Ekošola, so zato 
izvedli kar svoj podnebni 
tek. Iz Žabnice in Besnice so 
prikolesarili in štafetno pali-
co predali učencem na cen-
tralni šoli v Stražišču, ki so 
tekli po atletski stezi. Dogod-
ka se je udeležil tudi kranj-
ski župan Matjaž Rakovec in 
sopodpisal ekolistino Ekošo-
le, direktor Komunale Kranj 
Matjaž Berčon pa je ob tej 
priložnosti stražiški šoli po-
daril tudi ekološki koš.
»Na šoli se že dolgo ukvarja-
mo tudi z okoljsko tematiko. 
Vesel sem, da so učenci ve-
dno bolj okoljsko ozavešče-
ni«, je dejal ravnatelj Pavel 
Srečnik. »Kranj vse bolj po-
staja trajnosten oziroma ze-
len na vseh področjih in 
vzgoja je temelj teh prizade-
vanj. Prepričan sem, da 
bomo v naslednjih letih veli-
ko storili za izboljšanje po-
gojev za zdravo življenje,« 
pa je povedal župan.

Simon Šubic

Učenci iz Besnice in Žabnice so s podnebno štafeto 
prikolesarili v Stražišče. / Foto: Simon Šubic

15. dobrodelni Čopkov tek / Foto: Primož Pičulin

Orehek – Na Osnovni šoli Orehek Kranj so v začetku okto-
bra izvedli že 15. humanitarni Čopkov tek. Zbralo se je okrog 
šeststo otrok in njihovih staršev, dedkov, babic, prijateljev, 
znancev, učiteljev in ostalih delavcev šole . Skupaj so tekli za 
otroke s posebnimi potrebami, ki so v redne šole vključeni 
že vrsto let, na OŠ Orehek Kranj pa jim je prav veveriček 
Čopko pomagal do tega, da lahko delajo in se učijo s svojimi 
vrstniki že štiriindvajseto leto, je poudaril ravnatelj Drago 
Zalar. Na teku se jim je pridružilo tudi šest varovancev Cen-
tra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Ra-
dovljica, s svojim obiskom jih je razveselil še paraolimpijec 
Luka Trtnik.

Tekli za otroke s posebnimi potrebami

Kranj – Po odprtju trgovine z 
rabljenimi elektronskimi na-
pravami konec septembra so 
v Fundaciji Vincenca Dra-
kslerja za odvisnike ta mesec 
poleg prostorov njene šivilj-
ske popravljalnice Kr'Zašij 
na Glavnem trgu v Kranju 
odprli še trgovino oblačil iz 
druge roke Second hand.
»V fundaciji smo zelo zado-
voljni, da lahko tudi mi pri-
spevamo svoj kamenček v 
mozaiku oživljanja mestne-
ga jedra, s tem ko smo odpr-
li trgovino oblačil iz druge 
roke. Rabljena oblačila lahko 
občani prinesejo v novo trgo-
vino ali na Zarico. Zaželeno 
je, da so oblačila čista in brez 
madežev, seveda pa tudi mi 
poskrbimo, da gredo na pro-
dajne police čista,« je dejala 
predsednica uprave fundaci-
je Nada Bogataj Kržan.
Novo prodajalno sta poma-
gala odpreti kranjski župan  

Matjaž Rakovec in Ralph 
Blum, predsednik švicarske 
fundacije Rita und Vincenc 
Draksler Stiftung, ki sofi-
nancira tudi delovanje kranj-
ske fundacije, letos v višini 

80 tisoč evrov. »Ta trgovina 
Kranj še bolj uvršča na ze-
mljevid trajnostnih mest. 
Zelo sem vesel, da imamo 
Kranjčani možnost, da obla-
čila, ki jih ne potrebujemo 

več, ne odvržemo, ampak jih 
prinesemo v trgovino, v ka-
teri lahko za povrh kupimo 
še kakšno oblačilo, ki pa ga 
potrebujemo," je dejal žu-
pan.

Simon Šubic

Trgovino rabljenih oblačil so odprli poleg šiviljske popravljalnice Kr'Zašij. / Foto: Primož Pičulin

Fundacija Vincenca Drakslerja je v kranjskem mestnem jedru odprla še trgovino z rabljenimi oblačili.

Zdaj še rabljena oblačila

Na stojnicah se je predstavilo tudi nekaj rokodelcev.  
/ Foto: Tina Dokl


