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Med nagrajenci
tudi kranjski
arhitekt

Pahor
obiskal
Kranj

Nagrajenec Prešernovega
sklada je tudi Kranjčan Rok
Jereb, arhitekt, ki živi na
Šenturški Gori.

Predsednik republike
Borut Pahor je bil na
povabilo Civilne
zaščite na delovnem
obisku v Kranju.
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Pomoč prostovoljcev

Kmalu v prenovo
gradbene šole

Mestna občina Kranj in Zdravstveni dom Kranj k sodelovanju vabita prostovoljce za pomoč pri
izvajanju logističnih del pri testiranju in cepljenju proti covidu-19. Na cepljenje je trenutno
prijavljenih več kot enajst tisoč kranjskih občanov, ki so se prijavili po spletnem obrazcu.

Odobrenih je 1,2 milijona evrov finančne podpore
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za
prenovo stavbe nekdanje gradbene šole v Kranju.

Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – Cepljenje proti covidu-19 za občane izvaja
osebje Zdravstvenega doma
(ZD) Kranj v avli Mestne
občine Kranj. Direktorica
ZD Kranj Lili Gantar Žura,
dr. med., je povedala, da je
do zdaj oba odmerka cepiva
prejelo 366 starostnikov,
prvi odmerek 1550 staros
tnikov, ta teden jih cepijo
še 1250 (v te številke niso
zajeti stanovalci domov za
starejše). Cepijo glede na
prednostne kriterije, ki jih
je postavilo ministrstvo za
zdravje, najprej starejše od
osemdeset let. "Nepokretnih starostnikov še nismo
cepili, ker še nimamo navodil s strani ministrstva za
zdravje," je povedala Gantar Žurova.
Precepljenost med zaposlenimi v ZD Kranj je 60-odstotna. Koronavirusno bolezen jih je prebolelo 105, od
teh so se nekateri že lahko
cepili.
Kranjskih občanov, ki so se
prijavili po spletnem obrazcu https://cepljenje.ozg.si/
in čakajo na cepljenje, je
več kot enajst tisoč. Če spletna prijava za vas ni mogoča, se lahko naročite po telefonu številka 040 807
672 vsak delavnik med 8. in
13. uro.

šolske počitnice, v ponedeljek se k pouku v razredih –
skladno z vladnim načrtom
sproščanja ukrepov po fazah
– vračajo šolarji. Učitelje
čaka vnovično hitro testiranje. Na začetku februarja je
bilo nenavadno visoko število pozitivnih testov pri šolnikih na območju kranjske
občine. Dodaten hitri test in
PCR-testiranje pa sta pokazala bistveno nižjo številko.
V ZD Kranj so tedaj poudarili, da testiranje izvajajo po
predpisanem protokolu, ki
sta ga pripravila ministrstvo
za zdravje in NIJZ.

Vabijo prostovoljce

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi je do zdaj potekalo vsak delovni dan v avli
Mestne občine Kranj od 7.
do 14. ure, razen ob četrtkih,
ko je potekalo v stari lekarni
v Cerkljah, z današnjim
dnem pa se seli v Globus.
Testiranje je namenjeno
učiteljem, vzgojiteljem in
preostalim občanom (za slednje je od 9. do 12. ure).

"To komaj zmoremo in obvladujemo. Žal rezerv nimamo več in ne moremo odpreti dodatnih ur za trgovce,
dnevne migrante, smučarje
…" je pojasnila Gantar Žurova. Hitrih testov, ki jih je zagotovila država, je zmanjkalo, zdaj jih v ZD Kranj kupujejo sami. Ministrstvo za
zdravje je sicer pred kratkim
izvedlo novo javno naročilo
za en milijon hitrih testov.
Ta teden so na Gorenjskem

Mestna občina Kranj in ZD
Kranj vabita k sodelovanju
prostovoljce za pomoč pri
testiranju in cepljenju proti
covidu-19, predvsem pri logističnih delih in usmerjanju ljudi, ki pridejo na testiranje ali cepljenje. Še zlasti
vabijo prostovoljce, ki imajo
opravljen tečaj iz prve pomoči (30 ur ali več). Prostovoljci bodo pri delu pomagali približno štiri ure na dan.
Zainteresirani naj pokličejo
na 080 18 85 ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med
8. in 15. uro, ob sredah med
8. in 17. uro, ob petkih med
8. in 13. uro. Prijave sprejemajo tudi na e-naslovu
mok@kranj.si.
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Botrinja za mamice

Gregorjevo v Kranju

Pogovor s članico društva
Sorško polje, strokovnjakinjo za zdravo prehrano in
permakulturo Mirjam Kopše
o projektu Botrinja Sorškega
polja

V Kranju smo gregorjevo
tradicionalno obeležili s
spustom gregorčkov po reki
Kokri, žal pa letos zaradi
varnostnih ukrepov dogodka ne bo.

Fotografi, Prešernovi
nagrajenci

Prvi cilj je obstanek
v ligi

Ob kulturnem prazniku so v
Galeriji Prešernovih nagrajencev predstavili monografijo Prešernovi nagrajenci za
fotografijo. O njej so spregovorili v živo po spletu.

Začel se je drugi del tekmovanja v prvi košarkarski ligi
za moške. Kranjski ECE Triglav igra v ligi Nova KBM za
obstanek.
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Cepljenje proti covidu-19 poteka po prednostnih kriterijih,
trenutno Zdravstveni dom Kranj še cepi starejše od
osemdeset let. / Foto: Gorazd Kavčič

Hitro testiranje

Kranj – Mestna občina
Kranj bo predvidoma v prvi
polovici letošnjega leta začela prenavljati nekdanjo
gradbeno šolo v starem
delu Kranja, kamor bodo
preselili del Glasbene šole
Kranj in ljubiteljske kulturne dejavnosti. Služba vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč ta
mesec za izvedbo projekta
odobrila 1,2 milijona evrov
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem se je
po besedah župana Matjaža
Rakovca zaprla tudi finančna konstrukcija 1,9 milijona evrov vrednega projekta,
za katerega bo občina prispevala skoraj pol milijona
evrov, ostalo pa Republika
Slovenija.

Zdaj prazno gradbeno šolo
bodo popolnoma prenovili –
tako zunanji del objekta, ki je
varovan kot kulturna dediščina, kot tudi notranje prostore. Med drugim bodo v njej
uredili tudi dve večji učilnici,
ki ju bo možno združiti v
dvorano za orkester, vgradili
pa bodo tudi dvigalo.
V Glasbeni šoli Kranj težko
čakajo na izvedbo projekta,
pravi ravnateljica Petra Mohorčič. Primarni lokaciji šole
na Trubarjevem trgu in Poštni ulici namreč nimata
ustreznih prostorov za skupinski pouk, balet in večje orkestre, zato pouk trenutno izvajajo še na treh drugih lokacijah. »Ves pouk, ki sedaj poteka izven naših dveh primarnih lokacij, bo potekal v novih
prostorih v nekdanji gradbeni
šoli,« pojasnjuje ravnateljica.

Obnovljeno šolo bodo v obratovanje predvidoma predali
jeseni prihodnje leto. / Foto: MOK

Testiranje od danes
poteka v Globusu
Simon Šubic
Kranj – Ker se bo cepljenje
proti covidu-19 v prihodnjih
dneh povečalo, bo od danes,
26. februarja, do preklica testiranje s hitrimi testi pote-

kalo v pritličju Globusa. Testiranje bo za občane vsak
delovni dan med 9. in 12.
uro z izjemo četrtka, ko bo v
Cerkljah. Izvajanje cepljenja
pa bo še naprej v avli Mestne občine Kranj.
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Občinske novice
Razpis za kmetijstvo
Odprt je javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Mestni občini Kranj v letu
2021 (Uradni list št. 23/21).
Sredstva so razpisana v višini
153.400 evrov. Razpis vključuje ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov
(pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč,
pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih),
ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov,
dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva (pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,

podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter ukrepa,
ki vključujeta podporo šolanju na poklicnih, srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja
podeželja. Podrobnosti so
objavljene na spletni strani
www.kranj.si v rubriki Javni
razpisi. Več informacij dobite pri Barbari Čirič z Urada
za gospodarske dejavnosti
in promet (04 23 73 130, barbara.ciric@kranj.si). Zainteresiranim, ki nimajo računalniške opreme, lahko
občina posreduje gradivo z
redno pošto. Rok za oddajo
vlog za ukrepe, ki obravnavajo naložbe v primarno
kmetijsko proizvodnjo,
ohranjanje kulturne dediščine, dopolnilne dejavnosti in
investicije za varno delo v
gozdu je 9. april, za preostale ukrepe pa 10. september.

Očistimo Kranj s podporo občine
Kranj – Mestna občina Kranj bo tudi letos sofinancirala čistilno akcijo Očistimo Kranj 2021 - Kranj ni več usran, ki bo
potekala 27. marca, rezervni termin pa je 8. maj. Društva ter
lovske in ribiške družine naj do 19. marca oddajo vloge za
sofinanciranje na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, Kranj z opisom in navedbo približne površine območja čiščenja, predvidenega števila udeležencev in časa trajanja akcije. Obrazec je na voljo na spletni strani MOK-a (https://www.kranj.
si/kranj-moje-mesto/gospodarske-dejavnosti/komunala)
ali na Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, kontakt
Martina Jaklič (martina.jaklic@kranj.si, tel. št. 04/237 3122).

Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Šolski center Zlato polje
Mestna občina pripravlja tretje spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
(SD ZN Zlato polje 3). Na podlagi določb 118. člena ZUREP-2
lahko zainteresirana javnost v roku 30 dni poda pisne pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Gradivo je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Kranj https://www.kranj.si/
mestna-obcina/javne-razgrnitve.
Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 15.
marca 2021 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj ali po e-pošti na naslov mok@kranj.si ali na na
slov mihaela.sustar-gruber@kranj.si.
Za dodatna pojasnila je dosegljiva Mihaela Šuštar Gruber,
tel. 04/237 35 86, e-naslov: mihaela.sustar-gruber@kranj.si.
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Botrinja za mamice
Društvo Sorško polje, ki spodbuja biodinamično kmetovanje in zdrav življenjski slog, Mestni občini
Kranj predlaga, da vse matere po porodu obdari z Botrinjo Sorškega polja, ki vsebuje lokalno hrano.
O pobudi smo se pogovarjali s članico društva Mirjam Kopše, sicer Ljubljančanko, strokovnjakinjo za
zdravo prehrano in permakulturo, inštruktorico vrtnarjenja za začetnike ...
Simon Šubic
Ob rojstvu otroka običajno
razmišljamo o darilu v obliki oblačila, igračke, darilnega bona … Vi pravite, da je
za otročnico in njeno družino najboljše darilo dobra
hrana, pripravljena iz lokalnih sestavin. Zakaj?
Otrok, ko se rodi, podeduje
floro celotnega prebavnega
trakta. Tisto, kar je jedla že
njegova babica. Drugo je, da
se danes ves razviti svet prehranjuje na hitro. Če si vzamete petnajst minut za pripravo in pol ure za kuho,
dobite dober obrok, ki bo
veliko bolje del kot karkoli,
pripravljeno na hitro. Zakaj
torej ne bi mladi mamici
dva, tri tedne prinašali kuhane ali pečene lokalne hrane,
njej primerne. Nekatere
stvari se ji ne pripravljajo, da
se maternica lepo krči, da ji
hrana ne obremenjuje preveč želodca in lahko počiva.
A kako to storiti, ne da bi
bile mame ali tašče do mlade družine vsiljive?
Vsaka mama je nekomu
tašča. Na koncu svojih predavanj vedno povem, da je
najpomembnejše, da mladi,
ko potrebujejo pomoč, zanjo
sami prosijo starejše. Tako
bo manj neprijetnih situacij.
Najboljši nasvet mi je pred
rojstvom prve vnučke dala
prijateljica, ko je rekla, da je
bila svoji mami najbolj hvaležna, ko je prinesla kuhano
hrano, jo pustila in se neopazno umaknila, ker so imeli drug z drugim toliko opravka, da jim je bilo vse odveč.
Tudi zato vedno svetujem,
da mlade družine najmanj
dva meseca, pa ne le zdaj, ko
je korona, ne obiskujete.
Prinesite do vrat kakšno
dobro ekološko hrano, ena
od tašč bo že skuhala kaj
dobrega iz nje. Babice, dedki, ožji sorodniki naj že pridejo pogledat novorojenca.
Drugi so dobrodošli kasneje. Pustimo mlado družino,
da se lepo spozna, umiri, da
mama lahko vsaj šest tednov
počiva.
Kakšna hrana je za otročnice najbolj primerna?
Ravno zaradi tega je tudi
prišlo do pobude Botrinja, ki
jo je pohvalil tudi kranjski
župan Matjaž Rakovec, da
se kuha lokalna hrana, da se
prehranjujemo sezonsko.
Najbolj primerne so razne
kaše, zdrobi, kosmiči – ajdova kaša namesto rižote, zelo
dobra je polenta trdinka, ki
se dobi tudi na Stražiški tržnici, pa mlečni zdrob, ovseni kosmiči. Najbolj dobro bo
dela prosena kaša, na mleku
ali na vodi, z malo cimeta in
soli. Proso vsebuje silicij, ki

Mirjam Kopše / Foto: Gorazd Kavčič
pospešuje rast las. Porod je
tako velik stres, da čez nekaj
časa začno izpadati lasje. Če
začneš pravočasno jesti
kašo, že v času nosečnosti,
bo izpadanje precej manj
opazno, ker bodo začeli rasti
že novi lasje. Na tem mestu
bi opozorila, da naj otročnice vsaj prve tri tedne ne jedo
svežega kruha in svežih
solat s kisom. Primeren je
prepečenec, biskviti. Prav
tako naj raje uživajo kuhano
zelenjavo, namesto kisa pa
nekaj kapljic limone.
Sem pričakoval, da boste
priporočali tudi kakšno juhico ...
Juhe so na splošno priporočljive za vsak dan. Pogrejejo
telo in tudi to pomeni, da z
dojenjem ne bo težav. V
juho pa naj se zakuha pest
prosene kaše, tudi žlica že
kuhanega ješprenja je dobra
… Novi mamici ne bomo
govorili, česa ne sme. Skuha
se tisto, kar ji bo dobro delo.
Verjetno bo prišla kakšna
želja iz otroštva in ji bo
mama to z veseljem skuhala. Tako se prenaša znanje iz
roda v rod.
Sami poznate ogromno starih receptov, mlajše generacije žal manj ...
Saj se naučijo, ko pride čas
za to. Vedno pravim – tako
pri kuhi kot na vrtu –, da
kdor se hoče naučiti, se iz
njega ne smeš norčevati ali
ga strašiti, da ne bo znal.
Kuhati se naučiš tako, da
delaš napake. Po drugi strani, ko gredo mladi na svoje,
želijo kuhati kaj novega, kar
povsem podpiram. Kasneje
se jim kar naenkrat zahoče
hrana iz otroštva, ki za vedno
ostane v spominu kot najboljša hrana, ki so jo kdajkoli
jedli. In začnejo kar naenkrat spraševati svoje mame,
babice, tete za recepte.
V društvu Sorško polje Mestni občini Kranj predlagate

projekt Botrinja Sorškega
polja. Lahko predstavite to
idejo?
Pravzaprav je občina prva
dala pobudo, saj so zdaj že
dvakrat mamice, ki so rodile
zadnji dan leta in prvi dan
novega, obdarili z Botrinjo,
v kateri so pirina moka, prosena in ajdova kaša, suhe
slive, zeliščna sol in mešan
čaj s plahtico. Plahtica je
eno od zelišč, ki ga zelo priporočajo že nosečnicam in
potem mamam po porodu,
ker uravnava hormonsko
nihanje. S projektom Botrinja Sorškega polja želimo,
da bi vse mame novorojenčkov v kranjski občini, ko oba
starša uspešno opravita starševsko šolo, prejele v dar
Botrinjo. Upoštevajoč trenutne zaščitne ukrepe bi se
Botrinja delila v porodnišnici v obliki darilnega bona, s
katerim bi obdarovanci kasneje na Stražiški ali Mavški
tržnici – v Stražišču poteka
vsak drugi petek, v Mavčičah pa vsak četrti petek v
mesecu – prejeli darilno
vrečko. Istočasno bi jim svetovali, kaj je dobro za mame
po porodu. Hrana, ki bo lahko prebavljiva za mamo in
dojenčka. Dobrodošli so
tudi vsi sorodniki in sosedstvo, da nekaj iz Botrinje
izberejo za darilo. Včasih je
bila navada, da so obdarovali
otročnice s hrano iz najboljših sestavin. To navado,
skrb za mamo po porodu, in
vse dobre izkušnje želimo
obuditi in ohraniti, predati
naprej v naslednji rod.
Ko že omenjate sorodnike
in sosede – novorojeni
otrok, čeprav je povsem
nebogljen, ima veliko moč
povezovanja ...
V Afriki imajo pregovor, da
otroka vzgaja cela vas. Enako je pri nas. Vedno smo
stopili skupaj, ko se je rodil
otrok, tudi če je bilo to v
mestu, v bloku. Rojstvo
otroka te tako razveseli, da si

želiš biti del tega veselega
dogodka. In če podariš dobro hrano, tudi tako, ki lahko
počaka, kot je prosena kaša,
pirina moka, ovseni kosmiči
…, kaj je lepšega? Pravijo, da
je v hrani dobra energija, jaz
pravim kar ljubezen. Dobra
hrana zagotovo povezuje.
Ob rojstvu otroka naj se
poravnajo tudi vse stare
zamere. Tudi če se ničesar
ne reče, naj se pa objame.
Otroček ni kriv za zamere.
Omenili ste že Mavško in
Stražiško tržnico. V času
covida-19 so se kmetje znašli v zelo težkem položaju,
zato so tržnice postale še
bolj pomembne …
V teh časih jim je res hudo.
Najbolj lahko pomagamo,
da začnemo kupovati pri
bližnjih kmetih. Gre za majhno pomoč, a če redno
hodiš po mleko h kmetu ali
ga kupiš na mlekomatu, bo
kmet vsaj vedel, na kaj lahko
računa. Preden obiščete
Stražiško ali Mavško tržnico, kjer se ves čas držimo
vseh zaščitnih ukrepov, pa
tudi na primer mestno tržnico, doma naredite plan,
kaj boste v naslednjih 14
dneh kuhali in koliko hrane
potrebujete.
Za konec še kakšen nasvet?
Želim povabiti Kranjčane,
da obiščejo Stražiško ali
Mavško tržnico, na kateri
boste poleg hrane dobili
tudi vrsto nasvetov. Tudi jaz
sem se naučila mnogih
novih jedi, ker sem na tržnici dobila na pokušnjo, kasneje še recepte. Če boste
jedli hrano iz svojega okolja,
ne boste lačni in v stiski, kaj
skuhati. Ob tem pa boste
ugotovili, da za hrano celo
precej manj porabite, kot če
brez listka, seznama nakupujete v neki večji trgovini.
Sčasoma postane tržnica
tudi družabno srečanje,
dogodek, ki ga vključite med
priljubljene.
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Potrdili rebalans

Bo spet tako
kot prej?

Najpomembnejša točka zadnje, 23. seje mestnega sveta Mestne občine Kranj je bilo sprejetje
rebalansa proračuna za leto 2021. Svetniki so po trinajstih letih potrdili tudi občinski podrobni
prostorski načrt za kanjon Kokre, odslej bodo višje tudi cene čiščenja odpadnih komunalnih voda,
ki jih narekuje predvsem občuten skok stroškov za prevzem dehidriranega komunalnega blata.
Simon Šubic
Kranj – Na dnevnem redu
januarske, 23. redne seje
kranjskega mestnega sveta
je bilo osemnajst točk, a je
župan Matjaž Rakovec pred
začetkom seje ob strinjanju
svetnikov dve umaknil. Šlo
je za odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja poslovno-proizvodne
cone Hrastje, ker še niso
bila pridobljena vsa pozitivna mnenja, in izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na dom, ker cena še ni
bila dokončno izračunana.
Kljub dolgemu dnevnemu
redu je seja potekala gladko,
svetniki pa so najdlje razpravljali ob sprejemanju rebalansa občinskega proračuna
za 2021, potrjevanju OPPN
za kanjon Kokre ter novih
cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Potrjevanje rebalansa
letošnjega proračuna
Letošnji proračun je bilo
treba uravnotežiti, ker so se
načrtovani prihodki povečali za 4,1 milijona evrov (na
67,8 milijona evrov), predvsem zaradi višje povprečnine, prilivov iz intervencijskih sredstev zaradi epidemije koronavirusa ter transfernih prihodkov od sofinanciranih investicij iz
evropskih in državnih sredstev. Rast prihodkov je seveda vplivala tudi na odhodke, ki so se povečali za 5,1
milijona evrov na 78,9 milijona evrov. Razliko bodo
predvidoma krili z zadolževanjem do 9,5 milijona
evrov, približno 1,5 milijona
evrov pa je ostalo od lanskega proračuna. Investicijam
je po novem namenjenih
28 milijonov evrov ali skoraj 36 odstotkov celotnega
proračuna.
Večina proračunske razprave se je sukala okoli pobude
za ustanovitev občine Kokrica - Predoslje z dobrih 10 tisoč prebivalci. Začel je Bojan Homan (SDS) z oceno,
da gre pri ustanavljanju
nove občine za "mokre sanje". Po njegovem mnenju
je argument, da je severni
del Kranja "podhranjen", zavajujoč. Kljub temu je izrazil pomislek, "da ne bomo
preveč naivno namenjali nekih sredstev, za hrbtom se
nam pa nekaj dogaja, na kar
ne bomo pripravljeni". Glavna pobudnica odcepitve Barbara Gunčar (SLRP) je odgovorila, da je severni del občine doslej prejemal premalo,
saj bi se moralo temu območju namenjati letno okoli
6,3 milijona evrov, kolikor

znaša povprečnina za deset
tisoč prebivalcev.
"Zdaj, ko se je ta del Kranja
opremil s komunalno infrastrukturo, ko je šlo toliko in
toliko denarja tja, zdaj bi šli
oni na svoje," je ocenila Saša
Kristan (SDS) in dodala, da
bi po isti logiki lahko tudi
prebivalci desnega brega
Save hoteli odcepitev, saj
tudi tam ni vse urejeno, kot
bi moralo biti. "Zadeva pa ni
tako nedolžna, ker ljudi danes lahko hitro okrog obrneš. Pač nekaj jim boš obljubil, a vidiš, saj res, zdaj
bomo pa mi toliko denarja
dobili," je dejala.
Župan Matjaž Rakovec je
ponovno opozoril, da je občina za gradnjo kanalizacije
v severnem delu najela 6,6
milijona evrov kredita, v primeru odcepitve pa bo del
kredita šlo v breme nove občine. "Na Mestni občini
Kranj ostane 321 evrov dolga
na prebivalca, medtem ko
nova občina dobi za 10.277
prebivalcev 642 evrov dolga," je predstavil izračune
mestne uprave. Opozoril je
še na to, da bi bila lahko
ogrožena tudi usoda pridobljenih kohezijskih sredstev
za projekt Gorki 2. »Ogledali smo si proračune okoliških občin, vemo, kaj bomo
morali plačevati, tega se ne
bojimo in na to računamo.
Stvari peljemo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, nikakor ne gremo mimo
volje prebivalcev. Če bodo
proti, bomo te aktivnosti
ustavili,« je odgovorila Gunčarjeva.
V razpravo sta se med drugim vključila tudi Zoran
Stevanović (Resni.ca) in
Igor Velov (LRK), ki sta poudarila, da gre pri pobudi za
ustanovitev nove občine za
svobodo političnega delovanja, ki se ne sme kratiti,
končno besedo pa bodo imeli prebivalci tega območja.
Stevanović je še opozoril, da
še vedno ni izpolnjena odločitev mestnega sveta iz leta
2017 glede participativnega
proračuna. Samostojna svetnica Andreja Kert pa je izrazila obžalovanje, da se več
sredstev ne namenja za pomoč malemu gospodarstvu,
ki je zaradi epidemije covida-19 močno prizadeto.

O prostorskem urejanju
kanjona Kokre
Po trinajstih letih prizadevanj je mestni svet vendarle
potrdil OPPN za kanjon Kokre, ki omogoča uresničitev
načrtov o urejanju kanjona
Kokre, usklajenih z varuhi
naravne in kulturne dediščine. V prihodnjih letih bodo
tako nadgradili zelene povr-

šine, izboljšali turistično ponudbo in možnosti za preživljanje prostega časa v naravi z ureditvijo kranjske plaže, sprehajalnih brvi, učne
poti ter dostopov v kanjon,
ki bo s tem res postal eno od
stičišč Kranjčanov, si obetajo na Mestni občini Kranj.
Sprejetje OPPN-ja omogoča
tudi več možnosti iskanja
sredstev za sofinanciranje.
»OPPN ureja kanjon na način Triglavskega narodnega
parka. Precej ga ščiti, marsikaj pa tudi dovoljuje," je povedal podžupan Janez Černe (SD) in poudaril, da so
odlok uskladili tudi s Civilno iniciativo za kanjon in
Krajevno skupnostjo Center
ter odpravili vse pomisleke,
ki so se ob sprejemanju odloka pojavili. Dogovorili so
se za nekaj sprememb odloka, ki so jih mestni svetniki
z amandmaji tudi sprejeli.
Med drugim so uporabo
zvočnih naprav omejili le na
območje pred vhodom v
rove, določili so prostor za
sanitarije ter prepovedali
uporabo odprtega ognja oziroma žarov, razen na območju skupnega šotorišča za
društvene in šolske dejavnosti. Natančneje so tudi opredelili, da je kanjon naravno
kopalno območje.
V razpravi je Bojan Homan
(SDS) izrazil bojazen, da bo
urejanje kanjona zahtevalo
mnogo občinskega denarja,
zato ga je zanimalo, kako
bodo skrbeli za vzdrževanje
novih pridobitev, da območje ne bo delilo podobne
usode kot nekatere že urejene učne poti, ki so zdaj slabo
vzdrževane. Po njegovem bi
morala občina poskrbeti za
ustrezno trženje kanjona, da
bi pokrili novonastale stroške, morda tudi s pobiranjem vstopnine. "Če drugje
prodajajo Disneyland, pa
dajmo mi svojo naravno kulturno dediščino na način, ko
bomo res rekli, to pa je mesto, ki ima nekaj posebnega,
ki ima nekaj za pokazati," je
dodala Barbara Gunčar
(SLRP).

O podražitvi komunalnih
storitev
Svetniki so potrdili tudi povišanje cen za odvajanje in
čiščenje odpadnih vod, kar
se bo za povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov vode, poznalo na podražitvi s sedanjih 21,25 evra na
26,31 evra mesečno, zaradi
poračuna, ki še poteka, pa
"le" na 24,89 evra. Podražitev je po besedah direktorja
Komunale Kranj Matjaža
Berčona potrebna zaradi višje omrežnine oziroma naje-

mnine, ki jo mora komunalno podjetje zaradi novozgrajenega kanalizacijskega
omrežja v Britofu, Predosljah in na Mlaki plačevati
Mestni občini Kranj, ter
predvsem zaradi trikrat višjih stroškov za prevzem dehidriranega blata s Centralne čistilne naprave (CČN)
Kranj, odkar je Madžarska
ustavila prevzem dehidriranega blata iz Slovenije. V
Komunali Kranj zato razmišljajo o investiciji v sušilnico
blata, ki naj bi stala okoli 1,5
milijona evrov, je svetnikom
povedal Berčon. S tem bi količino blata z zdajšnjih od
3500 do 4000 ton, pričakovanih v nekaj letih, zmanjšali na slabih tisoč ton suhe
snovi. Še vedno pa ni razrešeno vprašanje, kam s posušenim blatom, je dodal.
Podžupan Robert Nograšek
(LMŠ) je svetnike seznanil,
da je minister za okolje Andrej Vizjak na nedavnem
sestanku predstavnikom občin povedal, da se srednjeročno načrtujejo tri sežigalnice blata in da se o tem zanimajo Ljubljana, Maribor
in Kočevje. Bojan Homan
(SDS) je povedal, da je bila
že ob projektiranju rekonstrukcije CČN Kranj zamišljena tudi lastna sežigalnica blata, a so se ideji nazadnje odrekli, ker za sežigalnico ne bi pridobili sofinancerskih sredstev. "Mi smo
imeli vse načrte narejene,
ampak je naše vrlo ministrstvo, ki je takrat vladalo, to je
bilo v obdobju od leta 2009
naprej, reklo, da tega ne financirajo, da financirajo
samo čistilno napravo, nadgradnje oziroma t. i. luksuza, kot so takrat rekli, pa ne.
Da je izvoz blata na Madžarsko tako poceni, da se to ne
izplača," je razložil.
"Investicija v sušilnico blata
je ocenjena na 1,5 milijona
evrov. Če se gre v to zadevo,
ko ste rekli, v roku enega
leta, ali lahko zagotovite, da
se bodo potem položnice
znižale?" je zanimalo samostojno svetnico Leo Zupan. Berčon je odgovoril, da
v delu, ko bo šlo za cene
storitve čiščenja odpadnih
komunalnih voda, zagotovo
da.
Ana Černe (Levica) pa je povedala, da podražitve ne bo
podprla, ker se cene storitev
konstantno dvigujejo, medtem ko prihodki občanov
stagnirajo. "Uporabniki porabijo manj vode, proizvedejo manj smeti oziroma vsaj
k temu jih spodbujamo, a
plačujejo vedno več. Novejša
infrastruktura bi morala
imeti manj izgub, biti zato
cenejša, ne dražja," je dejala
svetnica.

Končno smo dočakali preobrat v boju s covidom-19.
Število okuženih se naposled le zmanjšuje. Še vedno
smo v oranžni fazi, a življenje se bo počasi vrnilo v stare tirnice. Kot kaže, bodo
šolske klopi naposled napolnili srednješolci in študentje. Odprtje lokalov bo popestrilo naše vsakdanje življenje. Možno bo obiskati kulturne in športne prireditve
ter verske dogodke, pa četudi v omejenem številu obiskovalcev. Možnost vadbe in
ukvarjanja s športom bo
brez omejitev. Vse to nam
bo vrnilo človeško dostojanstvo, zadovoljilo bo potrebo
po druženju in botrovalo nadaljnjemu razvoju spretnosti, športnih in drugih potencialov ter tudi opravljanju hobijev. Bliža se vse to,
kar nam je bilo samoumev-

Kako naprej? Zelo pomembno vprašanje je, v kakšni
kondiciji je gospodarstvo.
Milijarde evrov so bile porabljene za različne programe
njegovega oživljanja. Toda,
bo to res pomenilo vrnitev
gospodarstva na predkrizno
raven ali bo to omogočeno
samo nekaterim, privilegiranim? Slednjega ne smemo
dopustiti. Zato je nujno, da
en drugemu pomagamo
tudi po krizi.
Velika škoda, tudi za prihodnje rodove, je bila narejena
kulturnikom, športnikom,
konec koncev tudi celotnemu zdravstvu. Bomo po tem
znali mlade odvrniti od komunikacijskih naprav in jih
navdušiti nad preprostimi
stvarmi, kot so druženje v
živo, izleti, ukvarjanje z dejavnostmi, zdravo, aktivno
življenje?

Ključnega pomena zame pa je pri vsem tem
generacija mladih, od najmlajših do tistih, ki so
začeli tik pred ali v času covida svojo poslovno
pot. To je generacija, ki je izgubila najlepše
trenutke svoje mladosti – brezskrbnega druženja
in uživanja s prijatelji, sošolci, zaključka šole,
valete, mature, diplome.
no v nekem drugem času,
ko si sploh nismo znali ali
zmogli predstavljati, da se
kaj takega, kot smo doživeli
v zadnjem letu, lahko zgodi
celotnemu človeštvu. Kako
in zakaj, ostaja uganka, ki
bo morda za vedno ostala
zavozlana.
Velika neznanka pa ostaja
tudi vprašanje, ali se bo življenje res v celoti vrnilo na
stare poti. V času prepovedi
smo spremenili življenjske
navade. Veliko službenega
dela smo opravili od doma,
šolarji so spoznali drugačen,
za večino ne preveč prijazen
način izobraževanja. Veliko
nesoglasij in napetosti se je
dogajalo za domačimi stenami, ker so bile obremenitve
velike.
Vsaj ena nekoliko bolj svetla
plat krize je, da smo bili zaustavljeni v nenehnem hitenju in izpolnjevanju obveznosti. Da smo si vzeli čas
zase, za svoje najbližje in
spoznali, da se znamo umiriti, spoznavati skrite kotičke svoje občine ter si narediti življenje lepo tudi v času
zapovedi in prepovedi. Nadgradili smo tudi svoje znanje na področju digitalnih
storitev.

Še eno pomembno vprašanje je za vse nas – virus v
taki ali drugačni obliki bo še
vedno prisoten. Potrebna
bodo nova cepiva, novi prijemi. Predvsem pa bo pomembno, da ljudje postanemo odgovorni do samih
sebe in do ostalih. Kar nekaj
se jih je iz situacije norčevalo, v družbi so zmanjševali
pomen nevarnosti okužbe,
spodbujali k nepokorščini
do ukrepov. Kar precej žalostnih in skrb vzbujajočih situacij je bilo povzročenih
tudi s strani ravno tistih neodgovornih posameznikov,
ki bi morali biti zgled ostalim.
Virusa še nismo premagali,
vendar nas čakajo lepši trenutki. Prekuženost je zadovoljiva, prihaja cepivo v večjih količinah in pa – bližata
se pomlad in poletje. Naj bo
veselo z upanjem, da bo naslednja jesen takšna, kot si
jo želimo.
Zato na poti k temu cilju še
vedno upoštevajmo samozaščitne in preventivne ukrepe
za preprečevanje okužb. V
dobro vseh nas.
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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V dveh letih uresničili številne
projekte, mnogi še prihajajo
Na polovici mandata župana Matjaža Rakovca so na Mestni občini Kranj potegnili črto pod opravljenim delom, obenem pa že intenzivno delajo na novih
projektih. Na celotnem območju občine je bilo veliko opravljenega kljub epidemiji.
Kranj – V letu 2019 je Mestna občina Kranj (MOK) izvedla projekte v skupni vrednosti 15,6 milijona evrov (od
tega je bilo 4,4 milijona
evrov iz državnega in občinskih proračunov), lani za
26,6 milijona evrov (8,3
milijona od tega iz državnega in občinskih proračunov), za letošnje leto pa je
(tako v sprejetem proračunu
2021 kot tudi rebalansu)
načrtovanih investicij za kar
28 milijonov evrov.
Mestna občina Kranj sestoji
iz 26 krajevnih skupnosti in
zato vsaka investicija pomeni investicijo v posamezno
krajevno skupnost. Pri tem
pa imajo številne investicije,
četudi lokacijsko izvedene v
eni krajevni skupnosti, vpliv
oziroma dobrobiti za celotno MOK ali več krajevnih
skupnosti (vzdrževanje cest,
kolesarske povezave, sprehajalne poti, parkirišča,
novo glasbeno šolo bodo
obiskovali učenci z območja
celotne MOK …).
V preteklih dveh letih je bilo
na območju MOK obnovljenih kar nekaj cest, površin
za pešce in kolesarje (v KS
Besnica, KS Bitnje, KS Britof, KS Jošt, KS Mavčiče, KS
Struževo, KS Golnik, KS
Kokrica, KS Vodovodni stolp, KS Zlato polje). Projekt
kolesarske povezave 1–6 je
zaključen, pri 7–12 pa je projektiranje v zaključni fazi.
MOK je v sodelovanju z
državo obnovila Delavski
most in dokončala pločnik
med Goričami in Golnikom,

proti koncu gre obnova ceste med Mavčičami in Prašami. V skoraj 600 tisoč evrov
vreden projekt je vključena
tudi obnova vodovoda, meteorne kanalizacije, javna razsvetljava in vgraditev cevi za
fekalno kanalizacijo. Ob
tem so uredili oziroma
posodobili javno razsvetljavo (KS Besnica, KS Bitnje,
KS Čirče, KS Struževo, KS
Center, KS Zlato polje) ter
avtobusna postajališča (KS
Bitnje, KS Kokrica).
MOK je zgradila tudi več kot
dvesto novih parkirišč ob
priljubljenih pohodniških
točkah (Jamnik, Jošt, Šmarjetna gora) in v mestu (KS
Huje, KS Planina, KS Zlato
polje) ter uredila javne in
sprehajalne poti (KS Podblica, KS Predoslje, KS Stražišče, KS Orehek - Drulovka,
KS Planina - Huje, KS Stražišče, KS Zlato polje, KS
Kokrica – informacijske table v naravnem rezervatu na
Bobovku, v KS Center Pot na
Majdičev log, ki je najkrajša
javna pot med Savskim otokom in starim mestom). Ob
tem so izvedli tudi številne
zasaditve drevoredov od krožišča Primskovo proti centru mesta, ob Bleiweisovi
cesti, na mestnem pokopališču … Želja je posaditi tisoč
novih dreves v dveh mandatih. Na OŠ Staneta Žagarja
so uredili zeleno streho,
prav tako na zaključenem
objektu Centra trajnostne
mobilnosti.
Postavili oziroma obnovili
so tudi otroška igrišča, vla-
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galo se je v športno infrastrukturo in kolesarske povezave (KS Predoslje, KS Britof, KS Orehek - Drulovka,
KS Bratov Smuk, KS Huje,
KS Primskovo, KS Stražišče,
KS Vodovodni stolp, KS Zlato polje), novi sta dve postaji
KRsKOLESOM (KS Predoslje) ter grbinasti poligon na
Planini 3. Največ, dva milijona evrov, se je namenilo
posodobitvi Športnega centra Kranj, ki ima zdaj najso-

dobnejšo razsvetljavo, novo
tartansko stezo in nov balon
na rokometnem igrišču,
obnovili pa so tudi tekmovališča za posamezne discipline v atletiki.
Izvedle so se tudi energetske sanacije 22 stavb (v KS
Trstenik, KS Stražišče, KS
Bratov Smuk, KC Center,
KS Kokrica, KS Planina, KS
Primskovo, KS Stražišče, KS
Zlato polje, KS Žabnica), kar
se bo letos in v prihodnjih
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letih nadaljevalo. Kljub epidemiji se je izvajal projekt
Gorki 2 (v Britofu, Orehovljah, Predosljah in na Mlaki), ki je zaključen 95-odstotno, obnovljen je bil tudi
vodovod v KS Golnik in
kabelska kanalizacija v KS
Trstenik. Obnovili so kulturni dom KS Kokrica, Gasilsko reševalno službo Kranj
opremili z novo cisterno in
avtolestvijo, prostovoljna
gasilska društva pa z gasilskimi vozili in defibrilatorji
(KS Besnica, KS Bitnje).

Skrb za mlade in starejše
Med največjimi projekti, ki
jih je MOK končala v tem
mandatu, je zagotovo prenova Podružnične šole Center,
vredna šest milijonov evrov.
Del objekta je propadal od
leta 2007. Predvidoma jeseni bo to postala samostojna
šola in se bo imenovala po
izumitelju fotografije na steklo Janezu Puharju.
S sprejetjem strategije varstva starejših se je MOK
zavezala zagotoviti čim bolj
celovito skrb za starejše v
povezavi z razvojem institucionalne mreže in drugih
organiziranih storitev v
domačem okolju. V ta
namen je odkupila, v drugi
polovici leta 2021 pa bo
začela prenovo prostorov za
dnevno varstvo starejših v
nekdanjem trgovskem objektu Mercator na Planini, ki
je bil več let zapuščen. Veliko truda vlagajo tudi v priprave za novi dom za starej-

še na Zlatem polju. Pripravlja se natečaj za najboljše
projekte rešitve, medtem ko
je začetek gradnje v rokah
države, ki je investitor projekta, v kratkem bodo uvedli tudi prevoze za starejše
in invalide. MOK se je ob
tem vključila tudi v projekt
Občina po meri invalidov in
si bo v prihodnjih letih prizadevala še izboljšati razmere za življenje invalidov
v občini.
MOK že vrsto let podpira
različne programe za ranljive skupine občanov (razdelilnica hrane, zavetišče za
brezdomce, Center za odvisnost, Varna hiša …), že drugo leto zapored je na pobudo župana potekala tudi
dobrodelna akcija V Kranju
dobro v srcu mislimo. Predlani so za družine in posameznike v stiski zbrali 11.000
evrov, v decembru 2020 več
kot 31.000 evrov.
Zlasti bolj socialno in zdravstveno šibkim skupinam je
MOK namenila največ
pomoči tudi v času epidemije, in sicer tako z dobavo
zaščitne opreme (mask in
razkužil) kot dostavo nujnih
živil in zdravil, vzpostavila je
bazo prostovoljcev in posebno telefonsko številko za klice na pomoč in informacije
o covidu, občanke in občane
je redno obveščala – in jih še
vedno – glede zaščitnih
ukrepov, vladnih odlokov, o
terminih hitrega testiranja
in cepljenja. Osnovnošolcem in dijakom, ki so upravičeni do šolske prehrane, je
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IZOBRAŽEVANJE

NOV DOM
STAREJŠIH
NA ZLATEM
POLJU

GRADNJA
VRTCA
BITNJE

V KRATKEM
ZAČETEK DEL
NOVI PROSTORI
GLASBENE ŠOLE
V PROSTORIH BIVŠE
GRADBENE ŠOLE

DNEVNO
VARSTVO
STAREJŠIH NA
PLANINI 1

OBČINA
PO MERI
INVALIDOV

STRATEGIJA
VARSTVA
STAREJŠIH
2020–2024

ZBRANIH
31.013 E ZA
28 DRUŽIN

NOVA OŠ JANEZA
PUHARJA – CENTER

8 NOVIH
ODDELKOV OŠ,
4 NOVI
ODDELKI
VRTCA

V KRANJU DOBRO V SRCU MISLIMO
MOK v času zaprtja šol
omogočila osebni prevzem
kosil.

Trajnost in digitalizacija
MOK je sprejela Trajnostno
urbano strategijo do leta
2030 in Strategijo digitalnega razvoja pametnega mesta
Kranj. Eden od ključnih ciljev je, da Kranj postane inovativno mesto z uvajanjem
novih tehnologij, s povezljivostjo različnih mestnih servisov preko pametnih rešitev, s sodelovanjem javne
uprave in lokalnega gospodarstva.
S pilotnim projektom Pametno naselje Mlaka pa v praksi preverjajo novo tehnologijo oziroma rešitve v bivalnem okolju s ciljem dvigniti
kakovost bivanja občanov,
znižati življenjske stroške in
varovati okolje. V prihodnje
naj bi digitalizacijo naselij
in sosesk razširili na celotno
območje Kranja. V načrtu je

tudi mestna kartica/aplikacija, s katero bo možno plačevanje množice mestnih
storitev (mestna knjižnica,
parkiranje, komunala, trajnostna mobilnost, souporaba avtomobilov in koles,
turistični produkti …).
MOK je aktivna tudi pri uvajanju e-mobilnosti: prva
e-vozila je že prevzela in
postavila dve javni polnilnici, v prihodnjih 15 letih je
predvidena menjava voznega parka z e-vozili skupaj s
polnilnicami, javna mreža
polnilnih postaj in postavitev treh sončnih elektrarn
(na strehah nove OŠ Janeza
Puharja, pokritega olimpijskega bazena, industrijskega objekta KK na Zarici). To
bo prineslo konkreten prihranek pri energiji in manjše obremenjevanje ozračja s
CO2. Poleg tega se je s podpisom Zelene politike slovenskega turizma zavezala,
da deluje po trajnostnih
načelih in si nenehno priza-

V DELU ALI NAČRTU

deva za izboljšave na tem
področju. V to smer bo šla
tudi strategija razvoja turizma v MOK, ki se že pripravlja.
Eden večjih ciljev MOK je
tudi spodbuditi in okrepiti
lokalno pridelavo in samooskrbo, kjer imajo vodilno
vlogo predvsem primestne
krajevne skupnosti. Želja je
povečati ali vsaj ohraniti število kmetij ter jih spodbuditi
k večji pridelavi z zagotovilom, da bodo njihove pridelke odkupovali tudi javni
zavodi. Aktivnosti na tem
pomembnem področju vodi
delovna skupina MOK za
povečanje lokalne samooskrbe, ki deluje v okviru Strateškega sveta za pametno
mesto in skupnost.

Načrti v prihodnje
Nekaterih projektov ni bilo
možno izvesti v napovedanih terminih. Do zamude je
prišlo zaradi epidemije

novega koronavirusa in
menjave vlade, zaradi česar
se pogodbe o sofinanciranju
(z državnimi ali sredstvi EU)
niso podpisovale, tako da so
se nekateri projekti zamaknili v prihodnost, nekateri
pa še čakajo na odobritev
sofinanciranja. MOK sicer v
finančni perspektivi 2014–
2020 izkorišča 25 milijonov
evrov nepovratnih sredstev
EU, počrpala pa jih bo predvsem za revitalizacijo območij in starih objektov, za
energetske sanacije, trajnostno mobilnost, komunalno
infrastrukturo, podjetništvo
mladih …
V kratkem se bo začela prenova nekdanje srednje gradbene šole, v kateri bodo nove
prostore dobile Glasbena
šola Kranj in kulturne dejavnosti, predvidoma v marcu
tudi gradnja Vrtca Bitnje. Še
letos (želja je april) se bo
začela gradnja nove telovadnice na OŠ Staneta Žagarja;
projekt čaka le še na odobri-

PLOČNIK
BOBOVEK–
KOKRICA

OŠ STANETA ŽAGARJA

MOSTOVI ZA
KOLESARJE IN
PEŠCE ČEZ
KOKRO IN SAVO
GRADNJA TELOVADNICE
IN 6 NOVIH UČILNIC
ŠIRITEV
OŠ PŠ
KOKRICA

OPPN
KANJON
KOKRE

STANOVANJA
KRANJSKA
ISKRICA,
OB SAVI

SKUPNO
VEČ KOT 500
STANOVANJ

KANALIZACIJA
ČIRČE IN
HRASTJE

CESTA
BRITOF HOTEMAŽE

PARK
DR. JANEZA
BLEIWEISA

POSLOVNA CONA
HRASTJE
Z NOVO CESTO DO
UVOZA NA AC

KOLESARSKA
POVEZAVA
KOKRICA–
PREDOSLJE
CENTRALNI
POTNIŠKI
TERMINAL

NADHODI

P+R
ZLATO
POLJE

AC SEVER

tev sofinanciranja, prav tako
kot projekt vzpostavitve
Podjetniškega inkubatorja,
sodobnega centra zagonskih
podjetij z 52 pisarnami v
prostorih nekdanje pošte v
starem mestnem jedru. Ob
potrditvi sofinanciranja
bodo dela stekla predvidoma
maja 2021. Letos naj bi pridobili tudi vso potrebno projektno dokumentacijo za
prenovo nekdanje trgovske
šole (začetek je predviden za
leto 2022), v kateri bo dodatne prostore dobila OŠ Jakoba Aljaža.

Boljše prometne in
bivanjske razmere
Marca se bo začela rekonstrukcija in semaforizacija
križišča v Struževem, tako
da bo do druge polovice
maja 2021 na omenjeni
lokaciji spremenjen prometni režim.
Prav tako se bo nadaljeval
projekt avtocestnega priključka Kranj sever, ki bi ga
umestili med priključka
Kranj vzhod in Kranj zahod.
Želja je, da bi se vzpostavil v
naslednjih dveh letih. Ta naj
bi razbremenil vpadnico
Kranja do krožišča Primskovo za trideset, Cesto Staneta
Žagarja pa za petnajst odstotkov, omogočil bi tudi varnejšo povezavo z letališčem.
Po pričakovanjih naj bi
DARS, ki se trenutno ukvarja s prometno študijo Kranja, v bližnji prihodnosti projekt potrdil. Temu v prid bo
več let pričakovana izgradnja ceste od Britofa do Hotemaž, ki naj bi se predvidoma začela že letos. Prav tako
je za leto 2021 predvidena
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Savske ceste, načrtovano
v letih 2022 in 2023. Konec
maja se bo zaključil projekt
izgradnje komunalne infrastrukture Gorki 2, katerega
cilj je doseči čim večjo priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni
napravi Kranj, in opremljenost območij z odvajanjem
in čiščenjem odpadnih voda
v največji možni meri.
Začela se bodo tudi dela za
vzpostavitev največjega parka v mestu, parka dr. Janeza
Bleiweisa (dela naj bi izvedli
v letu 2022), in urejanje
kanjona Kokre. MOK ob
tem vzpostavlja pogoje za
stanovanjske novogradnje –
v Kranju naj bi se v prihodnje zgradilo več kot 500
novih stanovanj (v novi stanovanjski soseski Kranjska
iskrica, na mestu nekdanjih
Gorenjskih mlekarn, bo več
kot 380 novih stanovanj, za
stanovanjsko naselje Ob
Savi, ki ga bo gradil Stanovanjski sklad, bi radi še letos
pridobili gradbeno dovoljenje). Ob tem je predvidena
tudi gradnja novega mosta
čez Savo pri Planiki.

Več povezav ter možnosti
za šport in rekreacijo
V teku so tudi pogajanja za
energetske sanacije šol in
vrtcev ter drugih javnih

ustanov, ki naj bi jih izvedli
med septembrom 2021 in
septembrom 2022, med
načrti pa je še dozidava vrtca
Kokrica, ureditev športnega
parka Golnik, gradnja kolesarske povezave Kokrica–
Brdo, ki bo služila tudi
šolarjem, pločnika Bobovek–Kokrica, centralno parkirišče Jošt, rekonstrukcija
mostu čez Rupovščico, ki
povezuje Primskovo s Predosljami, rekonstrukcija
ceste v Letenicah … V MOK
se pripravljajo tudi na izgradnjo komunalne infrastrukture v Čirčah in Hrastjah,
poslovne cone Hrastje z
rekonstrukcijo ceste od
naselja do avtocestnega priključka Kranj vzhod, začetek
projekta vodovoda Zabukovje, vzpostavitev kolesarskih
poti z brvmi čez Savo na
relaciji Besnica–Okroglo in
Breg–Prebačevo, rekonstrukcijo in prestavitev večjega
števila avtobusnih postajališč (v Besnici, Bitnjah, Žabnici), projektiranje novih
kolesarskih povezav, tako ob
državni cesti na relaciji proti
Golniku kot proti Žabnici.
Ena od prioritet MOK je tudi
vzpostavitev Centralne potniške postaje ob obstoječi
železniški postaji. Projekt je
tesno povezan s projekti Slovenskih železnic in glede na
zadnje informacije Ministrstva za infrastrukturo bi se
obnova gorenjske železniške proge in železniške postaje v Kranju utegnila začeti
v prihodnjih dveh letih.
Še en velik projekt, P+R Zlato polje, čaka na izdajo gradbenega dovoljenja. Na njem
bo poleg servisnih objektov
skupaj 61 novih parkirnih
mest, namenjeno bo predvsem dnevnim uporabnikom,
ki prihajajo v Kranj na delo
ali v šolo. Cilj je zmanjšati
promet v ožjem središču
mestne občine in razbremeniti gosto poseljene površine.
Intenzivno se dela na projektih javno-zasebnega povezovanja: poleg Poslovne
cone Hrastje še za industrijsko-poslovno območje na
Laborah (s podjetji Goodyear, Trelleborg in Iskratel) ter
Severna vrata. Z razvojem
podjetij se bo povečalo število zaposlitev.
Izvaja se vse potrebno za
vzpostavitev Nordijskega
biatlonskega centra Kranj
na obstoječi letni tekaški
progi med Mlako in Naklim,
v sodelovanju z državo tudi
Nacionalnega športnega
centra na Brdu. V načrtu je
še večnamenska športna
dvorana s plezalnim centrom na Zlatem polju, pa
tudi nova hokejska dvorana.
V MOK pa ob tem pripravljajo predlog proračuna za
leti 2022 in 2023 na način,
da bo en del participatorni.
Zaradi upoštevanja proračunske zakonodaje je namreč vsak participatorni cikel
stvar dveh proračunov. Predvidoma v drugi polovici
letošnjega leta se bodo zbirale pobude občanov in
opravilo glasovanje za projekte po krajevnih skupnostih, v začetku prihodnjega
leta pa se bodo izbrani projekti izvedli.
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Občinske novice
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) in 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 39. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) ter Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
urejanja KR SA 4 (Kolodvor) (Uradni list RS, št. 28/18, z dne 20.
4. 2018) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA
KR SA 4 (KOLODVOR)
I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor) – v nadaljevanju OPPN
Kolodvor, ki ga je v mesecu decembru 2020 izdelala družba
PROTIM RŽIŠNIK PERC, d. o. o., iz Šenčurja pod št. projekta
P150720.
II.
Dopolnjen osnutek OPPN Kolodvor bo javno razgrnjen od 5.
marca 2021 do 5. aprila 2021 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in bo na vpogled v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani Mestne
občine Kranj www.kranj.si pod zavihkom razgrnitve.
Javna obravnava OPPN Kolodvor bo potekala v sredo, 17.
marca 2021, ob 16. uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15. Pri operativni izvedbi
javne razgrnitve in javne obravnave je treba upoštevati priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom
SARS-CoV-2. Osebno, v poslovnih prostorih občinske uprave,
se lahko zglasijo le stranke, ki so predhodno najavljene. Najavite se lahko po telefonu na številko 04/2373 156.

Cilj je odprava neenakosti
Ana Černe je prva in edina predstavnica Levice v kranjskem mestnem svetu. Njen cilj je odprava
neenakosti, da življenje v mestu postane dostopno in prijazno vsem družbenim skupinam ter okolju.
Simon Šubic
Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Ana Černe?
Sem Kranjčanka, politologinja, aktivistka, ki jo od nekdaj motijo krivice v družbi.
Spreminjanje stvari na bolje, opozarjanje na probleme
v družbi ter iskanje rešitev
je način mojega delovanja.
Sicer pa sem žena, bodoča
mamica in prebivalka mestnega jedra. Rada hodim v
gore, obiskujem koncerte in
druge kulturne dogodke.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
Kot študentka sem se pridružila študentskemu politološkemu društvu Polituss,
kjer smo ustanovili študentsko politično stranko in opozarjali na nedemokratičnost
in netransparentnost študentskih organizacij. Kasneje sem se pridružila Delavsko punkerski univerzi, kjer
smo brali markisistične teoretske tekste, si zastavljali
vprašanja političnega delovanja. Prvega maja 2013
smo ustanovili iniciativo, ki
je 2014 prerasla v stranko in
pred petimi leti nastopila na
volitvah, na katerih sem
prvič kandidirala za poslan-

nem svetu ni koalicije, se da
z vodstvom občine dobro
sodelovati. Če imaš dobre
projekte, so ti v večini dobro
sprejeti. Vprašljiva je njihova realizacija, saj se stvari ne
dajo premakniti čez noč,
čeprav bi si to vsi želeli.

Ana Černe / Foto: osebni arhiv
ko v DZ. Na zadnjih lokalnih volitvah sem bila izvoljena v mestni svet Kranj, v
katerem je Levica prvič zastopana. Na listi Levice sem
kandidirala tudi na zadnjih
evropskih volitvah.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Mestni svet je zelo različen.
Med nami so svetniki in
svetnice, ki zasledujejo svoje
partikularne interese ali
interese določene skupine
in s tem otežujejo delovanje
mestnega sveta. Drugi, ki
smo za zdaj v večini, pa skušamo delovati konstruktivno
in v širšem družbenem interesu. Kljub temu da v mest-

Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestna svetnica?
Moji cilji so usmerjeni predvsem v odpravo neenakosti.
Moj cilj je, da življenje v
mestu postane dostopno in
prijazno vsem družbenim
skupinam ter okolju. Več prizadevanj je potrebnih pri
gradnji stanovanj, več sredstev nameniti obnovam vrtcev in šol. Starejšim prebivalcem je treba zagotoviti varno
starost, bolj je treba spodbujati uporabo javnega prevoza.
Potrebni so prenova gorenjske železnice in nova avtobusna postaja ter uvedba participativnega proračuna, ki bo
omogočil vključevanje občanov v odločanje o javnih stvareh. Pomembno je tudi
ustvarjanje novih delovnih
mest, zlasti s spodbujanjem
inovativnih in zelenih delovnih mest v kulturi in turizmu ter na področjih lokalne
samooskrbe s hrano.

Kaj je po vašem trenutno
največji problem v občini in
kako ga rešiti?
Ključni problem je manko
dostopnih stanovanj. Občina mora vlagati v trajnostno
gradnjo javnih neprofitnih
stanovanj in spodbujati razvoj stanovanjskih zadrug in
drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi
zagotavljale varen, trajen in
dostopen najem. Zavzemati
se je treba za omejevanje
višine tržnih najemnin in
voditi izrazito socialno stanovanjsko politiko. Zagotoviti je treba sistemsko
financiranje stanovanjskih
skladov.
Zakaj je v Kranju dobro
živeti?
Kranj ponuja čudovito naravo, bogato kulturo in obilico
športnih aktivnosti. Lahko
živiš urbano življenje v
ruralnem okolju in obratno.
Praktično vse je dosegljivo s
kolesom, dostopni so vrtci
in šole. Je le korak od glavnega mesta, blizu letališča
in je središče Gorenjske, ki
je najlepša regija v Sloveniji.
Življenjsko vodilo?
Biti glas tistih, ki je pogosto
spregledan in preslišan.

III.
Ureditveno območje OPPN se nahaja v enoti urejanja prostora KR SA 4 in obsega le vzhodni del območja, ki je v celoti
pozidano ter v naravi predstavlja preplet različnih dejavnosti
in rab. V osrednjem delu se nahaja obstoječi poslovno-skladiš
čni kompleks Kolodvor. Na južnem delu so tri manjše stavbe
(stanovanjska, gostinska in poslovna stavba). Območje OPPN
na severni strani meji na strnjeno pozidavo pretežno mešane
rabe (gostinska, poslovna in stanovanjska raba), na vzhodni
strani poteka državna cesta Kidričeva–Iskra (R2-412 Kranj), na
južni strani križišče K1 »Železniška postaja« in na zahodni strani območje Železniške postaje Kranj s pripadajočimi tiri in
servisnim območjem v upravljanju Slovenskih železnic.
Površina območja OPPN znaša cca 4,0 ha.
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami (stanje
GURS, november 2020): 1137/2, 1197/5, 1198/1, 1194, 1195,
1196, 1197/2, 1197/4, 1199, 1240/1, 1240/2, 1241, 1248/4,
1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8, 1253/1, 1257/65, 1257/86,
1257/87, 1257/88, 1275, 1282, vsa v katastrski občini Kranj (2100).
IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 5. aprila 2021
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg
1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev
OPPN Kolodvor« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.
Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi pisno ali ustno na
zapisnik na javni obravnavi.
Občina bo pripombe in predloge preučila, do njih zavzela
stališča in jih objavila na spletni strani Mestne občine Kranj.
V.
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Mestne občine
Kranj www.kranj.si ter v časopisu Kranjske novice.
Številka: 350-16/2018-24
Kranj, 12. 2. 2021

Župan Mestne občine Kranj
Matjaž RAKOVEC

Želja je koncertna dvorana
Albin Traven je eden od dveh članov svetniške skupine NSi. Delo mestnega sveta v prvi polovici
mandata ocenjuje z osem, v drugi polovici upa na začetek aktivnosti za izgradnjo koncertne dvorane.
Simon Šubic
Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Albin Traven?
Trenutno uživam sadove
svojega aktivnega dela kot
sorazmerno mlad upokojenec. Rodil sem se s podeželja v Kranj priseljenim staršem leta 1958, v Kranju tudi
vsa ta leta živim, tu sem se
izšolal in uspešno zaključil
svoje tri različne službe. S
šolanjem sem pridobil izobrazbo elektrotehnične smeri. Približno enako časa sem
bil zaposlen v kranjski Iskri,
nato kot samostojni podjetnik in zadnjih štirinajst let
kot tehnični kader v osnovni
šoli. S svojim življenjem
sem zadovoljen, popestrim
pa ga z mnogimi različnimi
športi, med katerimi imam
najraje gorsko in cestno
kolesarjenje. Poleg skrbi za
telesno kondicijo skrbim
tudi za duševno, z branjem
in obiskovanjem kulturnih
prireditev. Precej časa seveda namenjam spremljanju
političnega dogajanja doma
in po svetu.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?

odboru, kjer sem trenutno
njegov podpredsednik.

Albin Traven / Foto: Primož Pičulin
Bolj zavestno sem se za
politiko začel zanimati v
osemdesetih letih, ko smo
čutili družbeno in ekonomsko krizo kot posledico enopartijskega političnega sistema, na vsakem
koraku. Konec osemdesetih sem se aktivno udeleževal vseh različnih političnih shodov, ki so pripomogli k temu, da imamo lastno demokratično državo. V
nekdanjo stranko SKD sem
se včlanil takoj, ko je bila
ustanovljena, po ustanovitvi NSi – Krščanski demokrati pa sem postal aktiven
v kranjskem mestnem

Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Če bi ga ocenil številčno, bi
dal za prvo polovico mandata na lestvici od ena do
deset oceno osem. Mestni
svet v tem mandatu nima
formalne koalicije in opozicije, kar posledično od
župana zahteva več napora
pri usklajevanju različnih
mnenj in želja. Učinkovitost se je na zadnjih sejah,
kar se tiče sprejemanja različnih aktov, potrebnih za
delo vseh služb na vseh
področjih, popravila. Predlogi svetniške skupine NSi,
v kateri sva dva člana, se več
ali manj upoštevajo. Seveda
pa bi si želela še kaj več.
Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestni svetnik?
V drugi polovici mandata si
želim, da bi se v Kranju
poleg športnih objektov
začele aktivnosti za izgradnjo koncertne dvorane, ki je
na spisku želja in obljub
naše svetniške skupine in
seveda premnogih občanov.

Kaj je po vašem trenutno
največji problem v občini in
kako ga rešiti?
Urejene komunalne storitve
so med občani visoko na lestvici želja. Tako kot ostale
občine v Sloveniji se tudi
Kranjčani otepamo viškov
energetsko bogatih odpadkov in blata iz čistilnih naprav. Rešitev vidim v termični
obdelavi odpadkov in sušenju blata. Slednji ukrep že
ima širšo podporo pri vseh
deležnikih in tudi v mestnem svetu.
Zakaj je v Kranju dobro
živeti?
Kranj je čisto, lepo in urejeno mesto, če odmislimo
"začasno" avtobusno postajo in odsotnost koncertne
dvorane. Staro mestno jedro je lepo in skoraj v celoti
obnovljeno. Prešernovo
mesto je s svojo lego turistično zanimivo, bogata
zgodovina in kulturni spomeniki pa ga še posebej
obogatijo. Lepo naravno
okolje imamo le streljaj iz
mesta.
Življenjsko vodilo?
Pravičnost povsod.
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Občinske novice
Ali obvladujete življenjske izzive?
Ali znate poiskati koristne podatke, ki
vam pomagajo pri odločitvah in ravnanju z mesečnimi prejemki, uspete
ob množici ponudb najti najugodnejšo zase? Kako dobro znate ukrepati, ko se vi ali vaši najbližji znajdete
v zdravstvenih težavah? Kako dobro
vam gre pomoč otroku pri šolskih
obveznostih? Ali obvladujete elektronske storitve tako doma kot v
službi? Iščete novo zaposlitev, želite
menjati poklic? Ali preprosto želite
izvedeti več o sebi?
Pri obvladovanju življenjskih izzivov
vam bo v pomoč poznavanje lastnih
spretnosti – v čem ste dobri in kaj
lahko še izboljšate. Zanesljiv pripomoček pri tem je Spletni Vprašalnik
Ocenjevanje Spretnosti – SVOS. Za
odrasle vseh starosti je brezplačen,
rešite ga na spletu.
Srečali se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja
ter ocenili besedilne, matematične in
spretnosti reševanja problemov v računalniškem okolju. Če pa vas zanimajo poklicni interesi, ocena, kako
zdravo živite in kako uporabljate
spretnosti v osebnem, družinskem
življenju ter pri delu, lahko preverite
tudi to.
Takoj ko končate reševanje, dobite
rezultate, ki so samo vaši. Zraven pa
vas čaka še zanimiva informacija o
tem, kako uspešni ste bili v primerjavi z drugimi odraslimi iste starosti,
podobnega poklica ter izobrazbe v
Sloveniji in v tujini. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraže-

vanje ter spremembo poklicne ali
zaposlitvene poti.
Vas zanima več o vprašalniku, brezplačnem dostopu in svetovanju?
Oglasite se na vam najbližji lokalni
točki SVOS na Ljudski univerzi
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, in
rešite vprašalnik v našem Središču
za samostojno učenje. Za več informacij pokličite 031 721 149 ali pišite na svetovanje@luniverza.si. Več
informacij o vprašalniku najdete na
spletni strani https://svos.acs.si.
Ocenjevanje spretnosti odraslim v
Sloveniji omogočata Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in
Evropski socialni sklad. Strokovno
nad ocenjevanjem spretnosti bedi
Andragoški center Slovenije. V sodelovanju z javnimi izobraževalnimi
ustanovami skrbi za dostopnost
SVOS za vse odrasle po vsej Sloveniji.
Za majhno državo, kot je Slovenija, je
pomembno, da imajo vsi prebivalci
razvite spretnosti. Izkoristite to možnost!
Uporabnica Veronika Z. je o vprašalniku povedala: »Rešila sem nekognitivni modul vprašalnikov. Ni bil preveč zahteven. Priporočila bi ga vsem,
ki želijo menjati poklic, in brezposelnim osebam. Vprašalnik o poklicnih
interesih in namerah je potrdil, da
sem se odločila za pravo delovno
mesto. S pomočjo dodatnega izobraževanja, ki so mi ga svetovali na Ljudski univerzi Kranj, pa bom postala še
učinkovitejša pri rabi svojega časa.
Spoznaj spretnosti –
zaglej nove priložnosti!

POKLIČITE 031 721 149
ALI PIŠITE
SVETOVANJE@LUNIVERZA.SI

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CESTA STANETA ŽAGARJA 1, KRANJ

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

OBVEŠČA o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2021/2022.
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan, od ponedeljka, 1. marca 2021, do srede, 10. marca 2021.
Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti s telefonskimi številkami in e-naslovi.
VRTEC

Naslov

Telefon

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj

04 20 19 200

Svetovalna služba

04 20 19 210
04 20 19 212
04 20 19 219
031 374 245
031 768 248
031 768 144
040 388 480

KRANJSKI VRTCI

Spletna stran

E-naslov

info@kranjski-vrtci.si

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

andreja.pungartnik@kranjski-vrtci.si
anja.stipanovic@kranjski-vrtci.si
renata.stingl@kranjski-vrtci.si
lucija.cernivec@kranjski-vrtci.si

Enota Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, Kranj

031 768 336

Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj

031 768 279

zdenka.fojkar@kranjski-vrtci.si
irena.fabian@kranjski-vrtci.si
maja.kirar-zver@kranjski-vrtci.si

Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj

031 768 061
031 768 144

Enota Živ Žav, Jernejeva ulica 14, Kranj

031 768 340

VVE pri OŠ Franceta Prešerna

Cesta na Brdo 45a, Kranj

04 20 10 370
040 396 040

http://www.sfpkr.si/

vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek

Zasavska cesta 53a, Kranj

04 20 19 500

http://www.osorehek-vrtec.si

katja.krzan@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje Kranj

Predoslje 17a, Kranj

04 28 10 400
04 28 10 415

http://www.os-predoslje.si

os-predoslje@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka

Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj

04 25 59 700

http://www.osjenka.si

mojca.svab@osjenka.si

VVE pri OŠ Stražišče

Šolska ulica 2, Kranj

04 231 44 94
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/

os.strazisce@guest.arnes.si
vanja.trcek@guest.arnes.si

Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o.

PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska cesta 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24d, Kranj

030 293 419
031 202 530

http://www.dobrateta.si/

info@dobrateta.si

Buan, d. o. o.

PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni,
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj

030 293 419
031 202 530

http://www.dobrateta.si/

info@dobrateta.si

Vrtec Duhec, d. o. o.

Enota Kranj, Župančičeva ulica 22, Kranj

041 210 623

margareta.kutnjak@kranjski-vrtci.si

varstvo.duhec@gmail.com
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Zanimivosti
Kotiček KrPovej
Pobuda: Šola v Čirčah

Odgovor mestne uprave

Predlagam, da se na pogorišču poleg vrtca zgradi osnovna šola in s tem reši problematika gneče otrok v Kranju. Otrok v Čirčah je dovolj
in hkrati je varnost vozačev
rešena.

Strinjamo se, da Kranj še
vedno nima dostojne mestne tržnice, in to zaradi
zasebnega lastništva objekta, kjer se ta dejavnost trenutno izvaja. Ureditev
mestne tržnice je ena od
prioritet v programu aktualnega župana. Mestna
občina Kranj (MOK) je zato
v lanskem letu že pridobila
določeno, a še vedno manjšinsko lastništvo na objektu. MOK namerava v srednjeročnem obdobju pridobiti stoodstotno lastništvo
na objektu s ciljem, da uredi dostojno mestno tržnico,
to pa je odvisno tudi od
volje aktualnih lastnikov
objekta. Sicer pa je MOK
lani pridobil tudi lastništvo
nad sosednjim objektom –
celotno stavbo na Poštni
ulici, v kateri je poštna poslovalnica. Objekt bomo
letos obnovili in preuredili
v podjetniški inkubator,
kjer bo na voljo večje število pisarn za mlade podjetnike. To bo zelo pomemben korak k urejanju omenjenega prostora, ki bi mu
potem morala slediti tudi
ureditev tržnice.

Odgovor mestne uprave
Pojasnjujemo, da Mestna
občina Kranj (MOK) ni lastnica objekta na Smledniški
cesti 136, zato bi bilo treba
pred morebitno preureditvijo objekt odkupiti, za kar
MOK nima zagotovljenih
sredstev. Je pa MOK lani od
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v last
prejela nekdanjo Trgovsko
šolo, ki jo bo v prihodnjih
letih preuredila in v njej
vzpostavila dodatne oddelke osnovnošolskega izobraževanja. Trenutno zato ni
potrebe po nakupu objekta
na Smledniški cesti in gradnji dodatnih šolskih prostorov.

Vprašanje: Tržnica Kranj
Kdaj bo Kranj dobil dostojno mestno tržnico in zakaj
je še vedno nima?

Gregorjevo v Kranju
V Kranju smo gregorjevo tradicionalno obeležili s spustom gregorčkov po reki Kokri, žal pa letos
zaradi varnostnih ukrepov dogodka ne bo.
Urša Erjavc
Kranj – Gregorjevo je med
ljudmi veljalo za prvi pomladni dan in dan, ko se ženijo
ptički. Za njihovo svatbo so
jim v grmovja nastavljali
različne dobrote, ki so jih na
koncu pojedli presrečni
otroci. Zato ni čudno, da se
je gregorjevo med Slovenci
uveljavilo tudi kot praznik
zaljubljencev. Na predvečer
godu sv. Gregorja tradicionalno »vržemo luč v vodo«
in se poslovimo od kratkih
zimskih dni in pozdravimo
pomlad. V Kranju smo praznik tradicionalno obeležili s
spustom gregorčkov po reki
Kokri, žal pa letos zaradi
varnostnih ukrepov dogodka ne bo.
Vabimo pa vas na tri zabavne
in domišljijske virtualne delavnice izdelovanja gregorčkov
v sodelovanju z Mojstrom
Simetom, Stoplom Pungert
in Zavodom za turizem in
kulturo Kranj. Delavnice

Na predvečer godu sv. Gregorja tradicionalno »vržemo luč v vodo«. / Foto: Nejc Balantič
bodo namenjene različnim
starostnim skupinam in ročnim spretnostim otrok, ker
varujemo okolje, pa bomo pri
izdelovanju uporabili narav-

ne materiale. Delavnice boste
lahko spremljali na socialnih
omrežjih VisitKranj.
Vabimo vas, da fotografije
ali videe svojih gregorčkov

NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE
NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
V šolskem letu 2021/22 bo prihodnjim dijakom na voljo nov program – športni oddelek gimnazije. Na
GFP bomo tako kot do sedaj vpisali tudi v dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije in
en že uveljavljeni športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini v Sloveniji v strokovnih gimnazijah.
GFP-jevci. Od sedmih velikih plaket sta ju
tudi naši nekdanji dijakinji, judistka Anka
Pogačnik in smučarska tekačica Anamarija Lampič. Malo plaketo sta od GFP-jevcev
prejela biatlonca Alex Cisar in Jaša Zidar. Od
41 športnih znakov so jih prejeli naši nekda
nji in sedanji dijaki Peter John Stevens, Aleš
Zupanec, Tjaša Maradin, Nina Ana Likar,
Janž Flajnik, Lana Tisa Nadižar, Maša Etero
vič, Miha Vintar, Maja Lotrič, Črt Perme
Modrijančič, Mark Vozelj, Tjaša Klevišar,
Nina Pogačnik, Nace Vovk …
Alex Cisar, naš nekdanji dijak, dvakratni
mladinski svetovni prvak v biatlonu in zlati
maturant, je v teh dneh prejel tudi najvišje
priznanje Republike Slovenije na področju
športa, Bloudkovo priznanje za leto 2020.
Nov športni oddelek gimnazije je izjemna
pridobitev za mlade športnike in tudi vse
ostale dijake, saj je zadnja leta zaradi omeji
tve vpisa naraščalo število mladih športni
kov, ki smo jih morali žal zavrniti. Z novim
športnim oddelkom se bodo povečale
možnosti za vpis vsem dijakom in omejitve
vpisa ne pričakujemo.
Epidemija je šport zelo prizadela, pred
vsem mlajše kategorije, zato nas veseli, da
sta stroka in politika prepoznali pomen
novega programa za mlade športnike.
Starši in mladi športniki so na pravkar kon
čanih informativnih dnevih izrazili zanimi

vo misel, da bi težko našli v Sloveniji gim
nazijo, ki bi jo obiskovalo toliko izjemnih
športnikov. Obiskovali so jo športnika leta
2020 Primož Roglič in Anamarija Lampič, brata Domen in Peter Prevc, Žan
Košir, Vesna Fabjan, Anže Lanišek, Bor
Pavlovčič, John Peter Stevens, Gregor
Žemlja, biatlonec, zlati maturant Alex
Cisar in številni drugi.
Kako vrhunski so športniki, ki so »gulili« šol
ske klopi na GFP, mlajše generacije pa jih še
vedno, dokazuje dejstvo, da ko je Mestna
občina Kranj razglasila najboljše športnike
leta 2020, so številne nagrade prejeli

pošljete na simona.mohoric@visitkranj.si do 14. marca in se s tem potegujete na
super nagradne pakete gregorčkov Mojstra Simeta.

Na pravkar končanem mladinskem svetov
nem prvenstvu v nordijskih disciplinah so
naše skakalke in skakalci osvojili tri odličja.
Slovenska junakinja je bila lanskoletna
maturantka Jerneja Brecl, ki je osvojila dve
bronasti odličji, posamično in ekipno.
Uspeh so dopolnili Nika Prevc, Žak Mogel,
Jernej Presečnik in Rok Masle.
Sistem dela, ki smo ga razvijali s športniki
– na daljavo poučujemo že 15 let –, uspe
šno prilagajamo tudi drugim našim dija
kom, glasbenikom, likovnim umetnikom,
raziskovalcem, dijakom s posebnimi po
trebami … V preteklosti so glasbeniki, ki
so se vzporedno šolali, postali zlati matu
rantje. Izvrsten harfist Jernej Mišič na naši
šoli pridobiva gimnazijsko, v italijanskem
Vidmu pa glasbeno akademsko izobrazbo.
Omogočili smo mu mnoge prilagoditve,
tudi učenje italijanščine kot drugega tuje
ga jezika.
Poslanstvo GFP je, da si prizadevamo, da
dijaki razvijajo svoja močna področja in
uspešno dokončajo gimnazijo. Le na ta
način se bodo razvili v uspešne mlade ljudi
in se znali prilagajati neprestano se spremi
njajoči družbi prihodnosti in trgu.
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Evropska gastronomska regija 2021

Kranjske poti
do krožnika

TIC odpira svoja vrata

Polona Abram
Domačini in turisti si
želijo boljše kulinarike
V nasprotju z nekaterimi že
preobremenjenimi slovenskimi destinacijami je v Kranju še veliko prostora in naklonjenosti za razmah bolj
privlačne turistične ponudbe, kar ne preseneča, saj so
prebivalci mesta in okoliških naselij pomembni gostje, ki imajo v svojem prostem času prav takšne potrebe kot turisti.
Zato je Zavod za turizem in
kulturo Kranj ob aktivnostih
Evropske gastronomske regije 2021 zastavil bolj odločne korake na poti k izboljšanju tovrstne ponudbe, ki je

pri posameznih ponudnikih
sicer že dosegla zavidljivo raven, manjkajo pa širše povezovanje, promocija, inovativne zamisli, jasno zgrajena
identiteta, kar vse bo v prihajajočih negotovih letih igralo
ključno razvojno vlogo.

Podeželska ponudba je
zbrana v novi knjižici
V februarju je kot ogrevanje
za gastronomske aktivnosti
v kranjski destinaciji pod
vodstvom zavoda izšla nova
knjižica z naslovom Kranjsko na krožniku. Prinaša
vpogled v ponudbo podeželja, nastala pa je s podporo
razvojnih sredstev EU in je
del širše zastavljenega LAS-ovega projekta Kulinarično

popotovanje – Okusi Gorenjske.
Med gostinskimi ponudniki
izstopajo trije, ki so se v publikacijo uvrstili na podlagi
strokovnega ocenjevanja, in
sicer Gostilna Krištof, Kmetija Pr' Končovc in Dom na
Joštu. Prek intervjujev lahko
spoznamo njihove »hišne
filozofije«, objavljeni pa so
tudi izbrani recepti, namigi
za uporabo tradicionalnih
sestavin in seznam priporočenih naslovov, na katere se
lahko obrnemo, če želimo
hrano kupovati neposredno
od kmetov in predelovalcev.
Posebno poglavje je namenjeno Posestvu Brdo, ki svoja
prizadevanja vedno bolj vlaga
v zelene dobavne verige in
javna naročila, poleg ambici-

Nova knjižica je izšla v slovenskem in angleškem jeziku.
oznih načrtov za prihodnost
pa so med obiskovalci na dober sprejem naletele mnoge
sveže zamisli, kot na primer
vintage piknik košarice, s katerimi si lahko privoščite
sproščeno malico na izbranih kotičkih posestva.

Do vrhunske kulinarike s
čutom za socialno šibke
V letu 2021, ko je okrevanje
gostiln in restavracij še negotovo, velikih korakov na področju popestritve kulinarične ponudbe v Kranju ne bo
mogoče uresničiti, lahko pa
se zgradijo dobri temelji, ki
bodo v prihodnosti v zado-

Nasvet za izlet:
kanjon reke Kokre

OOZ KRANJ SAMOZAPOSLENIM IN MIKRO PODJETJEM Z 1 DO 4
ZAPOSLENIMI RAZDELJUJE BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE.
Poziv je odprt do razdelitve vseh mask!
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega
poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti,
ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.
Postopek razdeljevanja zaščitnih mask
Upravičencem se odobrijo le popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za
prijavo. Vloge se oddajajo na spletni strani www.ozs.si/maske.
Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Kranj – Pomlad sramežljivo
maha izza ovinka in nas s
petjem ptic kliče v cvetočo
naravo. Kranjčanke in Kranjčani imamo to srečo, da nas
eden izmed naravnih biserov čaka tik ob mestnem jedru. Ste vedeli, da je kanjon
reke Kokre drugi najvišji
mestni kanjon v Evropi?
Sprehod po krožni poti vas
bo popeljal skozi mozaik vodnih in obvodnih biotopov.
Vseskozi vas bo spremljalo
žuborenje reke, vonj po čemažu in cvetočih grmovnicah. Ni čudno, da tako razgibano območje predstavlja
dom številnim živalskim in
rastlinskim vrstam. Pot vas
bo zanesla skozi visokode-

belni sadovnjak, v katerem
rastejo stare sorte jablan,
hrušk in sliv, ki zaradi svoje
trpežnosti nikoli niso bile
škropljene. Prav zaradi tega
razloga so še danes zelo cenjene med ljubitelji sadja in
žganjekuhe.
Kranjčani in Kranjčanke
smo z reko tesno povezani
že od nekdaj. V preteklosti
so močan tok Kokre izkoristili za postavitev mlinov, v
okolici so se tako nahajali
kar štirje. Na desnem bregu,
v »Pečeh«, sta mlin in fužinica, izklesana v steno, stala
že v 18. stoletju. Več stoletij
sta kljubovala naravnim procesom, leta 1915 pa ju je uničil skalni podor. Tako so danes vidni le še njuni ostanki.
Leta 1900 pa se je obrežje

Kanjon reke Kokre je drugi najvišji obmestni kanjon v
Evropi. / Foto: Eva Pirnat

spremenilo v javno kopališče, kjer so se plavanja naučili marsikateri Kranjčani in
Kranjčanke. Čeprav mestnega kopališča ni več, se najbolj pogumni še vedno radi
osvežijo v reki.
Po reki navzgor, med Visokim in Tupaličami, se nahaja približno dva kilometra
dolga učna pot ob Kokri. Pot
je opremljena s petimi informativnimi tablami, ki govorijo o zgodovini reke in
njenih lepotah. Še posebej
zanimiva je tri metre visoka
geološka piramida ob športnem parku Rapa. Območje
ob piramidi naj bi veljalo za
geomantično točko z zdravilno močjo. Zadrževanje ob
piramidi naj bi vam tako
dalo toliko energije, kot je
potrebujete. Ta energija je
časom primerno odlična pomoč pri premagovanju rahlih prehladov, utrujenosti,
nervoznosti in manjših glavobolov.
Ne glede na to, ali se boste
odločili za krožni sprehod
po kanjonu reke Kokre ali
učni poti, vas prosimo, da
ste ob tem spoštljivi do narave in njenih prebivalcev. Pospravite za seboj in ne uničujte. Naj našo čudovito naravo občudujejo in izkusijo
tudi rodovi, ki prihajajo za
nami.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ

V kanjonu Kokre se lahko odpravite na krožni sprehod ali pa po učni poti.
Eva Pirnat

voljstvo tako domačinov in
obiskovalcev kot kmetov in
gostinskih ponudnikov. V
paleti različnih kulinaričnih
zgodb je pomembno tudi, da
ob načrtovanju in okušanju
vrhunske kulinarike ne pozabimo na bolj ali manj skrite
ljudi med nami, ki so, čeprav
jih obkroža obilje, pogosto
lačni. Zato imajo v programu
za prihodnja leta svoje mesto
tudi dejavnosti, ki bodo pomagale odvečno hrano pred
iztekom roka trajanja razdeliti socialno ogroženim in se s
tem skušali približati ne
samo solidarnostnim, ampak
tudi "zero waste" (brez odpadkov) idealom.

VLJUDNO VAS VABIMO NA SPLETNI SEMINAR TEM:
Krizno upravljanje in krizno vodenje s primeri iz prakse
K
 aj je v času COVID-19 dolžan v skladu z zakonodajo
upoštevati delodajalec?
Poslovne priložnosti in izzivi kot posledica kriznih razmer
P
 omen intenzivne poslovne komunikacije za uspešno
reševanje konfliktov
Komuniciranje v času krize in s tem povezan poslovni bonton
Spletni seminar bo v četrtek, 4. marca 2021, od 11. do 13. ure. Seminar
je brezplačen. Predavala bosta g. Primož Kristan, poslovni svetovalec z
dolgoletnimi izkušnjami, in ga. Daniela Žagar, direktorica OOZ Kranj.
Prijavite se na info@oozkranj.com.

Foto: Eva Pirnat

Ankete kažejo, da so prebivalci Kranja naklonjeni turističnemu razvoju. Kar
89 odstotkov od 345 vprašanih jih je v letu 2019 odgovorilo, da bi moralo
Kranj na letni ravni obiskati več turistov, 66 odstotkov pa, da potrebujemo
še več hotelov in restavracij.

Od 1. marca lahko vsak dan
med 9. in 18. uro ponovno
obiščete Turistično informacijski center v Kranjski hiši.
V prenovljeni notranjosti
vas odslej poleg turističnih
informacij čaka zanimiva in
pestra ponudba izdelkov lokalnih ponudnikov. V vitrinah bodo tako na voljo lokalni keramični in prehrambni izdelki, nakit, knjige, slike, grafike, razglednice, magneti ter reprezentativni spominki iz Gorenjske
in Slovenije. Poleg pestre
izbire turističnih spominkov
in informacij o aktualni turistični ponudbi Kranja bo
ponovno možen tudi nakup
parkirnih kartic ter osebni
nakup članarin za uporabo
sistema KRsKOLESOM. Veselijo se vašega obiska.
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Med nagrajenci tudi
kranjski arhitekt
Med letošnjimi nagrajenci Prešernovega sklada je tudi Kranjčan Rok Jereb, arhitekt, ki zadnja leta živi
na Šenturški Gori.
Aleš Senožetnik
Kranj – Rok Jereb skupaj s
sodelavcema Blažem Budjem in Nino Majoranc sestavlja trio, ki je za svoje arhitekturno ustvarjanje prejel
že več pomembnih nagrad s
področja stroke, med drugim Plečnikovo nagrado in
medaljo, nominirani pa so
bili tudi za najpomembnejšo nagrado s področja arhitekture v EU Mies van der
Rohe. Temu so pred kratkim dodali še nagrado Prešernovega sklada, ki po Jerebovih besedah zaseda posebno mesto, saj za razliko od
preostalih zajema celotno
področje kulturnega ustvarjanja in predstavlja veliko
čast in priznanje njihovemu
delu.
Nagrado so prejeli za objekt
Materinskega doma Ljubljana in poslovno stavbo podjetja TEM Čatež, upravni
odbor nagrad Prešernovega
sklada pa je v obrazložitvi
med drugim zapisal, da njihove projekte povezuje "prepoznavna vpetost v lokalno
okolje, občutljivost do kontektsta, materiala, detajla, še
posebej pa občutljivost do
uporabnika." Dodali so še,
da "kakovostna arhitektura
ni zgolj domena prestiža,

Rok Jereb
privilegija in odrekanja" in
"da je vrhunska arhitektura
lahko tudi socialna arhitektura".
Kot nam je povedal Rok
Jereb, v svojem delu v ospredje postavljajo predvsem ljudi, ki so jim ne nazadnje
njihova dela tudi namenje-

Mobilna ikona postaja
digitalna ikona

na. Pri tem kvaliteta rešitve
ni nujno pogojena z visoko
ceno: "Zavedamo se, da dobre arhitekturne rešitve niso
nujno tudi drage in da dobra
arhitektura ni nujno prestižna. Dobro arhitekturo lahko
zasledujemo na vseh nivojih
posegov v prostor, od prizid-

ka k hiši do iskanja socialnih rešitev v prostoru. Draga
arhitektura ni nujno tudi
dobra in poceni arhitektura
ni nujno cenena oziroma
slaba."
Arhitekturni biro Jereb in
Budja arhitekti je zasnoval
več rešitev tudi na Gorenjskem. V Kranju denimo
prav v tem času zaključujejo
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje kanjona Kokre,
pred časom pa so zmagali
tudi na vabljenem natečaju
za zasnovo stanovanjskega
naselja.
Kot pravi Rok Jereb, še vedno precej ljudi meni, da
lahko pri načrtovanju doma
shajajo tudi brez pomoči
arhitekta. "Če imaš težave z
zobmi, boš šel k zobozdravniku, nihče si zob ne popravlja sam. Pri arhitekturi
marsikdaj še ni tako," pravi
Jereb, ki sicer dodaja, da se
dojemanje pomena arhitekture za kvalitetno bivanje
izboljšuje, raste pa tudi
zavedanje, da morajo biti
posegi arhitekture premišljeni in dobro načrtovani,
saj v prostoru lahko ostanejo tudi za zmeraj in je
napake oz. ponesrečene
rešitve zelo težko odpravljati.

O Prešernovih
nagrajencih
V Galeriji na mestu so predstavljeni aktualni
Prešernovi nagrajenci.
Igor Kavčič
Kranj – Ob slovenskem kulturnem prazniku je Mestna
občina Kranj v sodelovanju s
podjetjem TAM-TAM pripravila novo razstavo v Galeriji na mestu pred Mestno
knjižnico Kranj. Na razstavi,
ki bo na ogled do konca
meseca, so predstavljeni
letošnji prejemniki najvišjih
priznanj Republike Slovenije za dosežke na področju
umetnosti. Letošnja prejemnika Prešernove nagrade za
življenjsko delo sta Feri
Lainšček in Marko Mušič,
prejemniki nagrade Prešernovega sklada pa Matjaž Ivanišin, Brane Senegačnik,
Tomi Janežič, Sandi Červek,
Lana Trotovšek in arhitekti

Blaž Budja, Rok Jereb in
Nina Majoranc iz ateljeja
Jereb in Budja arhitekti.
Mojstrsko jih je v objektiv
ujel fotograf Tone Stojko.
Razstava originalnih portretov je na ogled tudi v Galeriji Prešernovih nagrajencev,
kjer je 8. februarja potekal
tudi tradicionalni Shod muz
na Kranjskem Parnasi s
pogovorom z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci in
nagrajenci Prešernovega
sklada. V živem prenosu po
spletu se je z nagrajenci
pogovarjala publicistka Patricija Maličev, nagovorila pa
sta jih župan MOK Matjaž
Rakovec in predsednik
upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič.

O letošnjih Prešernovih lavreatih lahko veliko izveste v
Galeriji na mestu.

Jasna v Domplanu
V prostorih družbe Domplan je na ogled razstava
članov srečanja Jasna.

Novi Golf se predstavlja. In postavlja
nova merila na področju
digitalizacije na cesti. Inteligentni
asistenčni sistemi vsako vožnjo
spremenijo v udobno in sproščeno
izkušnjo.
Novi Golf ponovno zaznamuje celo
generacijo vozil. Z digitalnimi
inovacijami, dinamičnim dizajnom in
občutnim udobjem pri upravljanju.

Igor Kavčič
Kranj – Likovno srečanje Jasna, ki sicer vsako leto poteka
v drugem kraju, je tokrat v
znamenju epidemije že drugič potekalo 'od doma'.
Avtorji so svoja umetniška
dela namreč ustvarjali v zavetju domačih ateljejev, njihova
tema pa je bila Slovenija.
Tokratno srečanje od doma
šteje že šestnajsto ponovitev.
Največ razstavljenih motivov
je vezano na gorenjsko
pokrajino, odpotujemo pa
lahko tudi v Olimje ali prek-

mursko ravnico. Avtorji so
do teme pristopili na različne
načine, v zanje značilnih in
pri mnogih že prepoznavnih
likovnih govoricah.
S svojimi deli se predstavljajo: Franc Bešter, Vinko
Bogataj, Boleslav Čeru, Igor
Dolenc, Marta Gašperlin,
Boštjan Gunčar, Anton Kavčič, Ivanka Kraševec Prešern, Ivan Prešern Žan,
Matjaž Rolih, Nejč Slapar,
Vida Soklič, Brane Škofic,
Andrej Štular, Erika Železnik in Ivan Žibert. Razstava
bo na ogled vse do aprila.

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

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270

www.avtohisavrtac.si

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

Pobudnik likovnega srečanja Jasna in vodja razstavišča v
Domplanu Boleslav Čeru / Foto: Igor Kavčič
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Pika na spletu
Velike punce si bodo osmega marca v živem
prenosu na spletu ogledale predstavo Večja od
vseh.
Igor Kavčič
Kranj – Potem ko so gledališke in koncertne dvorane
zaradi ukrepov ob pandemiji že štiri mesece zaprte,
glasbeniki in akterji v uprizoritvenih umetnostih poskušajo svoje umetniške dosežke predstaviti na različne
načine po spletu. Ena od
aktualnih platform, ki ponujajo tovrstna spletna doživetja, se imenuje Tretji oder.
Na njej pa si bo čez deset

skoraj tragično sooči s svetom njej povsem tujih pravil
in konvencij, vendar ostane
zvesta sama sebi in se ne odreče popolnoma svojim otroškim sanjam.
V Prešernovem gledališču
pa je v tem času vendarle živahno. Že v izteku lanskega
leta so pripravili uprizoritev
Srečko Kosovel KONS:
NOVI DOBI, ki jo je režiser
Žiga Divjak priredil tako, da
igralska ekipa nosi posebne
zaščitne »skafandre« in

Pika je v interpretaciji Vesne Slapar preprosto večja od
vseh. / Foto: Nada Žgank (PGK)
dni mogoče ogledati tudi
predstavo Prešernovega gledališča, ki v ogled ponuja
enoosebno gledališko igro
Roka Vilčnika - rokgreja Večja od vseh v režiji Alena Jelena. Predstavo si boste s
svojega najljubšega domačega sedeža lahko ogledali ob
mednarodnem dnevu žena
8. marca ob 20. uri, in sicer
v živo, v neposrednem spletnem prenosu z malega
odra Stolpa Škrlovec.
Protagonistka, ki jo je upodobila odlična Vesna Slapar, je
v vlogi odrasle Pike Nogavičke prisiljena odrasti v vseh
pogledih. Pege si zdaj prekriva s pudrom, nosi visoke
pete, proda vilo Čira Čara, se
preseli v garsonjero in začne
iskati službo … vmes se seveda tudi nesrečno zaljubi. S
svojo igrivo spontanostjo se

bodo igralci lahko igrali brez
razdalje, ko bodo gledališča
seveda spet odprta za javnost. Predstava kot taka ni
primerna za spletni prenos
in čaka na odprtje dvoran in
svojo javno premiero.
Trenutno v skladu s priporočili NIJZ in ukrepi, ki jim
sledijo v gledališču, potekajo
tudi vaje za predstavo lepe
vide lepo gorijo dramatičarke Simone Semenič v režiji
Maše Pelko. Predstavo pripravlja mlada ustvarjalna
ekipa z igralci Vesno Jevnikar, Darjo Reichman, Vesno
Slapar, novo igralko v kranjskem gledališču Dorotejo
Nadrah, Miho Rodmanom,
Aljošo Ternovškom ter gostjo Gajo Filač. Interno premiero predvidevajo v drugi
polovici marca, za javnost pa
prav tako ob odprtju dvoran.

Umetnost na čakanju
Kranj – Na različnih lokacijah v Kranju je bila na plakatnih
mestih TAM-TAM-a v februarju na ogled razstava plakatov
Umetnost na čakanju. Predstavili so se perspektivni ilustratorji in fotografi mlajše generacije: Mojca Krajnc, Istvan David, Marko Renko, Mimi Antolović, Mateja Kovač, Gašper
Krajnc, Dejan Kralj, Bojana Dimitrovski.

Mojca Krajnc: Čaj / Foto: Igor Kavčič

Fotografi, Prešernovi
nagrajenci
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Galeriji Prešernovih nagrajencev predstavili monografijo
Prešernovi nagrajenci za fotografijo. O njej so spregovorili v živem prenosu na spletu.
Igor Kavčič
Kranj – Predstavitev monografije Prešernovi nagrajenci za fotografijo je v skladu z
ukrepi ob epidemiji tako potekala v virtualni obliki z direktnim prenosom iz zgornjega nadstropja Galerije
Prešernovih nagrajencev. V
vseh treh nadstropjih galerije je sicer razstava del šestih
doslej nagrajenih fotografov
na ogled že od decembra.
Dva izmed njih, Zmago Jeraj in Stojan Kerbler, sta leta
2009 oziroma 2020 prejela
Prešernovi nagradi za življenjsko delo, peterica nagrade Prešernovega sklada.
Prvi fotograf s to nagrado je
bil leta 1977 Joco Žnidaršič,
dve leti kasneje jo je prejel
Stojan Kerbler, leta 1981 Milan Pajk, Tone Stojko, ki
med drugim že četrt stoletja
vsako leto fotografira vse
Prešernove nagrajence, je
bil nagrajen leta 1984, tu pa
je še Boris Gaberščik, ki je
skladovo nagrado prejel leta
2018.
Od vsakega izmed njih so za
razstavo izbrali po deset fotografij iz nagrajenih obdobij ter deset novejših fotografskih del po njihovem lastnem izboru. Izjemo so naredili pri lanskoletnem na-

Iz Galerije Prešernovih nagrajencev je potekal prenos predstavitve monografije. V
pogovoru s fotografi Milanom Pajkom, Tonetom Stojkom in Jocom Žnidaršičem sta o njej
spregovorila ddr. Damir Globočnik in vodja galerije Marko Arnež, zbrane pa je pozdravil
kranjski podžupan Janez Černe. / Foto: Primož Pičulin
grajencu Stojanu Kerblerju,
ki se v zadnjem nadstropju
predstavlja še samostojno s
35 fotografijami. Kerbler je
lani galeriji podaril kar 177
fotografij, pri čemer velja poudariti, da jih je razvil sam v
lastni temnici. Vrhunec razstave je bil tokratni izid in
predstavitev obsežne monografije s 150 fotografijami
omenjenih avtorjev.
Kot je zapisano v uvodu, sta
soavtorja monografije ku-

stos Gorenjskega muzeja
ddr. Damir Globočnik in
vodja galerije mag. Marko
Arnež publikacijo predstavila v pogovoru, ki so ga
prenašali v živo po spletu. V
pogovoru so sodelovali Žnidaršič, Stojko, Pajk in po
videopovezavi Gaberščik.
Razpravo je odprl podžupan Mestne občine Kranj
Janez Černe z besedami:
»Ponosni smo na monografijo šestih fotografov, nagra-

jencev iz prejšnjih let. Zahvaljujem se jim za darovana dela Galeriji Prešernovih
nagrajencev, pa tudi ekipi
galerije in Gorenjskemu
muzeju za njihovo delo.«
Razstavo, ki se izteka v teh
dneh, so dopolnili s Stojkovimi portreti aktualnih nagrajencev; kot je povedal
vodja galerije Marko Arnež,
pa bo večina razstavljenih
fotografij ostala tudi v stalni
zbirki galerije.
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Pogodba do konca
prihodnje sezone
Kranj – Nogometaši v drugi
slovenski nogometni ligi še
čakajo na začetek spomladanskega dela. Nanjo se pripravljajo tudi v NK Triglav
Kranj. Od januarja člansko
moštvo vodi dosedanji
pomočnik trenerja Boštjan
Miklič. V Triglav je prišel
leta 2018 kot trener mladinske ekipe in vodja mladinske nogometne šole. Vodenje članske ekipe je sicer
prevzel decembra lani,
upravni odbor pa ga je za
članskega trenerja potrdil v
začetku letošnjega leta.
Pogodba je podpisana do
konca sezone 2021/22.
"Igro bomo v prihodnje gradili na mladih domačih
igralcih. Cilj v letošnji sezoni je približati se najboljšim.
Oblikujemo novo jedro ekipe, ki bo prevzela odgovornost. Ti igralci so prihodnost Triglava in slovenskega
nogometa. Verjamem vanje
in verjamem, da bodo nosilci prepoznavne Triglavove
igre. Pokazali so, da so pripravljeni na delo, da lahko
nosijo breme in imajo
potencial, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. Seveda
nas čaka še ogromno dela, a
tega smo v klubu vajeni," je
Boštjan Miklič povedal za
klubsko spletno stran.

Prvi cilj je obstanek v ligi
Začel se je drugi del tekmovanja v prvi košarkarski ligi za moške. Kranjski ECE Triglav igra v ligi Nova KBM za obstanek.
Maja Bertoncelj
Kranj – V zadnjem krogu
prvega dela tekmovanja so
Kranjčani doma igrali proti
sosedom iz Šenčurja. Dobro
so se upirali, dolgo celo
vodili, na koncu pa je bila
Gorenjska gradbena družba
Šenčur boljša s 83 : 91.

vrstah je Andrej Stavrov. "V
drugi del vstopamo z željo
po obstanku v ligi. Tiha želja
ob tem cilju pa je, da bi nam
uspela uvrstitev v četrtfinale
in posledično v tretji del tekmovanja. Stanje v ekipi je
odlično, smo v polnem
pogonu in se že veselimo
začetka drugega dela," pred

Če se bodo košarkarji ECE Triglava borili za
obstanek v prvi ligi, pa so košarkarice Triglava v
1. SKL za ženske vodilne na lestvici. Kranjčanke
so nazadnje v ponedeljek doma premagale
Ježico, jutri pa gostujejo pri ekipi Akson Ilirija.
Po zadnjem krogu je bilo
dokončno jasno tudi, kdo bo
v nadaljevanju igral v ligi za
prvaka in kdo v ligi za obstanek. ECE Triglav je prvi del
končal na devetem mestu,
kar prinaša igranje v Ligi
Nova KBM za obstanek.
Odigrali so osemnajst
tekem, zabeležili pa štiri
zmage in štirinajst porazov.
Najboljši strelec v njihovih

nadaljevanjem tekmovanja
pravi glavni trener Tomaž
Fartek. Triglavani želijo
dokazati, da lanska izjemno
uspešna sezona, ki jim je
prinesla napredovanje v elitno druščino, ni bila naključje.
V drugem delu bodo po trikrožnem sistemu igrali proti ekipam Šentjur, Zlatorog
Laško in Hopsi Polzela.

Košarkarji ECE Triglav (v belih dresih) se bodo v drugem delu najprej pomerili z ekipo
Hopsi Polzela. V prvem delu tekmovanju so jih v gosteh premagali, doma (na sliki) pa
izgubili. /Foto: Gorazd Kavčič
Prvo in drugouvrščena ekipa po koncu drugega dela si
bosta zagotovili igranje v
končnici, četrtouvrščena pa

SODELUJTE S TUJIMI PODJETNIKI

bo izpadla v 2. SKL. Ekipe so
prenesle rezultate in točke z
medsebojnih obračunov
prvega dela. Triglavani tako

startajo s tretjega mesta. V
prvem kolu jih jutri čaka
gostovanje pri košarkarjih
Hopsi Polzela.

Amanda Kapić, izmenjava v Avstriji

KAKO? TAKO, DA SODELUJETE V PROGRAMU ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE, KI GA
ŽE DEVETO LETO ZAPORED KOT EDINA POSREDNIŠKA ORGANIZACIJA NA GORENJSKEM
IZVAJA BSC KRANJ.
Kot potencialni podjetnik ali podjetnik začetnik (torej podjetja še nimate več kot tri leta) lahko sodelujete tako, da se v
program prijavite s svojim poslovnim načrtom in življenjepisom, posredniška organizacija pa vam pomaga poiskati
ustreznega gostitelja iz tujine. S sofinanciranjem stroškov
bivanja v tujini se vam tako ponuja priložnost, da pridobite
nova, praktična znanja pri izkušenem podjetniku v drugi
državi. Tja se odpravite za najmanj en mesec in največ šest
mesecev. Če ste pripravljeni na nov izziv in vas geografske
meje ne zadržujejo pri nabiranju znanja in izkušenj, se pridružite Nini, Marcelu, Nastji, Amandi in še mnogim drugim, ki
imajo to izkušnjo že za sabo. Več o njihovih doživetjih lahko
preberete na spletni strani BSC Kranj, za pokušino pa spodaj
z vami delimo nekaj krajših vtisov udeležencev.

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Nastja Logar, izmenjava v Italiji

Pravijo, da se moder človek uči na lastnih napakah, še modrejši
pa se uči iz napak drugih. Erasmus za mlade podjetnike vam
lahko pomaga pridobiti dragocene vpoglede, s katerimi se
boste izognili morebitnim napakam in zapravljanju časa. Priporočam – stoodstotno!
Nina Rojc, izmenjava v Italiji
Ta izmenjava mi je omogočila, da sem se naučila čevljarstva in
mi dala odličen vpogled v to, kako voditi majhno podjetje,
kar bo zelo koristno, ko bom ustanovila svojega. Zelo sem
hvaležna za priložnost in mislim, da je to odličen način za
podjetnike, da si izmenjajo znanje in izkušnje. Po mojem
mnenju je pomembno živeti v tujini in potovati, da bi razširili
svoja obzorja, spoznali in izkusili druge kulture, navezali nove
stike, stkali prijateljstva in spoznali poslovne partnerje. To je
enako dragoceno kot učenje novih veščin in razvoj prihodnjega poslovanja, izmenjava Erasmus za mlade podjetnike pa
je odličen način za to.
Marcel Žnidarič, izmenjava na Portugalskem
Moja izkušnja izmenjave Erasmus za mlade podjetnike je bila
neverjetna. Sodelovanje z mentorjem in njegovo ekipo mi je
bistveno pomagalo pri razvoju lastnega poslovnega načrta in
močno vplivalo na moj profesionalni in osebni razvoj. Pridobil sem mednarodne izkušnje v arhitekturni praksi in sodeloval pri zahtevnih projektih. Poklicne izkušnje mentorja in njegovih poslovnih partnerjev so mi pomagale pri razvoju podjetniških veščin, potrebnih za ustanovitev lastnega podjetja.
Program priporočam vsem, ki jih zanimata pridobivanje praktičnih izkušenj in gradnja sposobnosti za upravljanje malega
podjetja.

Mislim, da je najboljši način za napovedovanje moje prihodnosti ta, da jo soustvarjam. Zato sem zelo zadovoljna s svojo odločitvijo, da aktivno sodelujem v programu Erasmus za mlade
podjetnike, namesto da bi pasivno čakala doma.
Morda pa se najdete v opisu izkušenega podjetnika, torej
vodite oziroma imate lastno podjetje že dlje kot tri leta, imate
mentorsko žilico, željo po malce drugačni izkušnji in iskrivi
energiji, ki vam bo pomagala ujeti svež veter v jadra vašega
podjetja. V tem primeru se v program prijavite le s svojim življenjepisom, posredniška organizacija pa vam prav tako lahko
pomaga poiskati primernega potencialnega ali mladega
podjetnika iz tujine za izmenjavo. S prijavo se boste pridružili
več kot 4.500 podjetnikom gostiteljem iz večine evropskih
držav, ki v programu že sodelujejo in na ta način razvijajo
nove povezave, si odpirajo vrata na nove trge ter spoznavajo
priložnosti, ki so na voljo v tujini.
Več informacij o programu Erasmus za mlade podjetnike lahko dobite v Kovačnici v času uradnih ur (Župančičeva ulica 22,
Kranj), na spletni strani programa ali po telefonu in e-pošti:
Nives Justin (04/28 17 248 ali nives.justin@bsc-kranj.si) in Nastija
Podobnik (04/77 77 252 ali nastija.podobnik@bsc-kranj.si).
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Šport
Najboljši športniki so ...
Maja Bertoncelj
Kranj – Mestna občina Kranj
je najboljše športnice, športnike in športne delavce za
leto 2020 predstavila v dveh
kratkih filmih, ki sta bila konec januarja predvajana na
spletu.

Največje športno priznanje
– veliko športno nagrado
za življenjsko delo – je prejel Iztok Kraševec, nekdanji vaterpolist, velik športni zanesenjak, ki je deloval kot funkcionar v vaterpolu in nogometu. Velike
plakete za leto 2020 so po-

delili Odbojkarskemu klubu Triglav Kranj za šestdeset let delovanja, Heleni
Markuta za 25 let delovanja
v karateju, judoistki Anki
Pogačnik, športnemu plezalcu Anžetu Peharcu,
smučarski tekačici Anamariji Lampič, biatlonki Lei

Einfalt in tekmovalcu v telemarku Juretu Alešu.
Male plakete so si prislužili biatlonci Alex Cisar, Živa
Klemenčič in Jaša Zidar ter
smučarske tekačice Anita
Klemenčič, Klara Mali in
Anja Mandeljc.
Komisija za priznanja in nagrade Zavoda za šport Kranj
je podelila še 41 posamičnih
športnih znakov in dva ekipna.

ČLANI SREDI PRIPRAV NA NOVE
TEKME, MLAJŠI SPET V VODI
Konec januarja se je začelo člansko državno
prvenstvo, naši fantje pa so v prvih štirih tekmah
slavili trikrat in trenutno zasedajo drugo mesto na
lestvici. Po sprostitvi nekaterih ukrepov tudi na
področju športa pa so se v bazen po nekaj
mesecih končno vrnile tudi vse preostale selekcije
razen vaterpolske šole.
Člani suvereno tik pod vrhom
Člansko moštvo, ki je edino lahko nemoteno treniralo in tek
movalo, je na začetku meseca zaključilo prvo polovico redne
ga dela državnega prvenstva. Ekipa je pod vodstvom novega
trenerja Zorana Milenkovića, ki je po pokalu nasledil Primoža
Troppana, s tremi zmagami in porazom za gol na derbiju pro
ti Kamniku trenutno trdno na drugem mestu lestvice. V drugi
polovici jih marca čakajo še štiri srečanja, nato pa nadaljeva
nje v ligi štirih in za konec še končnica. Med tistimi, ki so v
uvodu v prvenstvo igrali vidnejšo vlogo, je tudi Jan Justin, ki s
14 zadetki trenutno zaseda sam vrh lestvice strelcev: »Kljub
odsotnosti nekaterih igralcev smo dobro začeli ligo. Glede na
to, da na niti eni tekmi nismo nastopili v popolni zasedbi, me
nim, da imamo še kar nekaj rezerve. Veseli nas, da so se v moš
tvo dobro vključili tudi nekateri mlajši igralci, ki so v tej sezoni
prvič dobili možnost nastopanja za člansko ekipo. Sedaj smo
sredi pripravljalnega obdobja, nato pa bomo startali na nove
zmage in čim boljšo uvrstitev pred končnico prvenstva.«
Ekipo prva tekma po premoru čaka 6. marca, ko se bodo v
Tivoliju merili z Ljubljano Slovan.

Mlajše selekcije ponovno v vodi
Po sproščanju ukrepov sredi meseca februarja so se v vodo
ponovno vrnile tudi vse mlajše selekcije, ki pa trenutno še
trenirajo pod posebnimi pogoji in ob upoštevanju vseh pra
vil in predpisov. Vsekakor smo v klubu tega veseli, saj so bili
najmlajši približno štiri mesece brez vodnega treninga, kar
se močno pozna. Dekleta in fantje se sedaj ponovno prila
gajajo na ritem treningov in zavzeto vadijo v upanju, da jih
kmalu čakajo tudi prva tekmovanja.

STANINVEST
TUDI NA GORENJSKEM

remičnine nima meja.
jo dejavnost širimo na Gorenjsko.

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Naša skrb za nepremičnine nima meja.

Z veseljem postanemo
vaš upravnik.

Foto: Tit Košir

ALTIUS D.O.O., ČUČKOVA ULICA 5, PTUJ

Pomembni trije tedni
Člane tako v treh marčevskih tednih čakajo štiri srečanja,
kjer se bodo borili za čim boljše izhodišče po rednem delu
lige. Prav zato je pripravljalno obdobje v drugi polovici fe
bruarja prišlo kot naročeno, saj v ekipi upajo, da jim bo
uspelo odpraviti določene napake, ki so se pojavljale na pr
vih srečanjih, in se bodo borili za nove točke.

Reprezentanca dečkov na Malto,
kadeti še čakajo žreb
Reprezentanca U15, kjer imamo kar nekaj kandidatov za
nastop, je dobila svoje nasprotnike v kvalifikacijah za na
stop na evropskem prvenstvu. Na Malti se bodo merili z
domačini, Francozi in Irci. Žal zaradi aktualnih in preteklih
ukrepov reprezentančnih zborov še ni bilo. Tudi v repre
zentanci U17 imamo na širšem spisku kandidatov za na
stop kar nekaj naših igralcev, pretekli konec tedna pa se je
šesterica (Jaša Lah, Aleksander Paunović, Nikola Rajlić, Nejc
Peric, Nejc Osel in Jure Zupanc) udeležila tudi reprezen
tančnega zbora v Mariboru. Ta ekipa sicer na žreb kvalifika
cijskih skupin še čaka. Je pa LEN (Evropska plavalna zveza)
zaradi situacije s covidom-19 kvalifikacije dečkom iz marca
preložila na konec maja, kadeti pa se bodo namesto aprila
za vozovnice za EP potegovali konec junija. V primeru uvr
stitve dečke prvenstvo čaka sredi poletja na Portugalskem,
kadete pa septembra na Malti.

www.klub-avktriglav.si
info@klub-avktriglav.si

040 787 204
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Medgeneracijsko sodelovanje

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si
»Bodite srečni ne zato, ker je vse dobro, ampak zato,
ker zmorete videti dobro v vsaki stvari.«

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER
GORENJSKE
V marcu 2021 načrtujemo, da se bodo nekatere aktivnosti VGC
Gorenjske v Kranju izvajale na daljavo, nekatere pa že v živo
v prostorih LUK – medgeneracijskega centra.
Vabimo vas, da se v aktivnosti vključite in izkoristite možnosti, ki
smo jih pripravili za vas.
Pri aktivnostih na daljavo vam bo na voljo tudi tehnična pomoč, če
jo boste potrebovali.

ŠE NA DALJAVO PO SPLETNI APLIKACIJI ZOOM
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete
svoje ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov na:
mck-prijava@luniverza.si.
 VSAK PONEDELJEK ob 10. uri
ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za
telovadbo.
 VSAK TOREK ob 10. uri
	
VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše
telesno in psihično počutje in s katerimi bo vaše telo zadihalo
in se osvobodilo bolečin.
 VSAK TOREK OB 18. uri
 EČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
T
Nia esperanta rondeto aspiras disvastigi esperanto kiel
lingvon, kulturon, literaturon kaj movadon por la pacon
inter nacioj.
	Naš esperantski krožek ima cilj širiti esperanto kot jezik kulturo,
slovstvo in gibanje za mir med narodi.
Kaj ni invitas ĉiuj aliĝi al ni.
In vabimo vse, da se nam pridružijo.
Estos amuza!
Veselo bo!
	Skupina se dobiva na ZOOM povezavi: https://arnes-si.zoom.
us/j/93736422757
Meeting ID: 937 3642 2757
 VSAKA SREDA ob 19. uri
KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napornem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpoloženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um,
dušo in duh. Primerna je za moške in ženske vseh starosti. Za
vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila, odejo
za končno sprostitev in steklenico z vodo.
 VSAK PETEK ob 9.30
ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: V »VAJI vaj« je sistem subtilnejšega in zavestnega vezanega »vdiha«, ki nas sprošča. Omogoča
sprotno sproščanje in odpravo starih vzorcev obnašanja, ki so
zakoreninjeni globoko v nas in jih sami pogosto ne prepoznamo. Obenem pa možganom omogočamo, da pridobijo dovolj
»kisikov«. Vadbe delujejo protistresno in pomlajevalno, namenjene so vsem generacijam. Ob rednem izvajanju vaj dosegamo
globoko sprostitev in prijeten stik s samim seboj. V mesecu
marcu bomo skupaj vadili vsak petek.
 SREDA, 3. 3. 2021, ob 10. uri
	
ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer obravnavamo različne zdravstvene tematike. Tokrat bomo govorili o
prehranskih dodatkih – aditivih (poznanih pod oznako E). Kaj
prinašajo v našo prehrano, ali si lahko predstavljamo življenje
brez njih? Kako vlivajo na naše zdravje in kako se jim izogniti?
Dotaknili se bomo tudi čarobnega sveta arom v prehrani.
 ČETRTEK, 4. 3. 2021, ob 18. uri
	
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE: Kako umiriti svoje misli in čustva, da
pridemo do notranjega miru (predavanje z meditacijo)
	Na tokratnem predavanju se bomo učili, kako si lahko pomagamo sami, da lažje umirimo svoje misli in pridemo do notranjega miru. Spoznali bomo nekaj zakonitosti, ki jih je koristno po
znati in se naučili nekaj tehnik za samopomoč. Na koncu bo
izvedena vodena meditacija za umiritev in razbremenitev.
 SREDA, 10. 3. 2021, OB 10. uri
	
KULINARIČNA DELAVNICA – PAVLOVA TORTA
	Marec je mesec, ko praznujemo žene kar dvakrat, pa tudi moški
imajo svoj praznik. Vabimo vas, da skupaj pripravimo zelo enos-

tavno in okusno tortico, ki jo je zasnoval avstralski kuharski
mojster. Beljaki, smetana in sadje so potrebne sestavine. Smo
vas prepričali?
Na aktivnosti pa se seznanite s postopkom.
	Recept: 7 beljakov, 200 g sladkorja, 1 žlica koruznega škroba,
1 žlica kisa ali limoninega soka, sladka smetana za stepanje,
sveže ali vloženo sadje po izbiri, čokolada za okras, barvila.
Pa dober tek.
 ČETRTEK, 11. 3. 2021 in 29. 3. 2021, ob 19. uri
	
JOGA NIDRA: Cilj joge nidre je ostati buden v procesu sproščanja telesa, zaznavanja dihanja, občutkov in vizualizacij ter
ponavljanja pozitivne odločitve ter zavestno opazovati vse
procese v našem umu. Z vadbo počasi razvijamo sposobnost
opazovanja podzavesti ter končno tudi širjenja zavesti.
 PONEDELJEK, 15. 3. 2021, ob 17. uri
ASTROLOŠKO PREDAVANJE: V tokratnem predavanju bomo
pokukali v skrivnostne hiše horoskopa, 06. 08. in 12. hiša, kako
predelamo skrite zadeve v življenju. Vabljeni.
 SREDA, 17. 3. 2021 in 31. 3. 2021, ob 10. uri
 DRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer obravZ
navamo različne zdravstvene tematike. Na tokratnem predavanju bomo govorili o vodi, dihanju, gibanju in hitrem načinu življenja, ki je dandanašnji stalnica. Poleg zdrave in uravnotežene
prehrane je za naše zdravje pomembna tudi voda. Obravnavali
bomo, kaj piti in koliko, katere tekočine nam škodujejo in katere koristijo, kakšno vlogo še ima voda poleg pitja v našem življenju. Obravnavali bomo tudi pomen pravilnega dihanja in se
pravilnega dihanja tudi naučili. Govorili bomo o pomembnosti
gibanja – koliko in kako se gibati.
	Za konec pa bomo še pogledali, kako na nas in naša življenja
vplivata naglica in stres, ter naredili kratko vajo za sprostitev.
 ČETRTEK, 18. 3. 2021 in 25. 3. 2021, ob 17. uri
PODBREŠKA POTICA – kulinarična delavnica
	Potica je prehranski izdelek, ki jo glede na možne nadeve
poimenujemo: orehova potica (orehov nadev), medena potica
(medeni nadev), pehtranova potica, tudi pehtranka (pehtranov
nadev) ... Beseda potica je izrazito slovenska in ima svoj
jezikovni razvoj iz zgodnejših slovenskih oblik, kot so povitica,
povtica, potvica.
	Število receptov za različne vrste potic se začne množiti v številnih kuharskih knjigah od konca 1. svetovne vojne do danes,
ko je v evidenci čez 105 različnih vrst sladkih in slanih potic.
	Nam pa bodo gospodinje iz Podbrezij izdale recept za Podbreško potico z nadevom iz suhih krhljev jabolk ali suhih krhljev
hrušk viljamovk ali suhih tepk in suhih jabolčnih krhljev. Večino
sestavin pridelajo v lokalnem okolju.
	Podbreška potica je kulinarična posebnost, s katero lahko
presenetite svoje najdražje med prihajajočimi velikonočnimi
prazniki.
 ČETRTEK, 22. 3. 2021, ob 18. uri
	
KLASIČNA JOGA: Razgibajmo telo in umirimo duha. Z lažjimi
vajami za ogrevanje bomo najprej poskrbeli za dobro gibljivost
sklepov, nato pa z manj zahtevnimi jogijskimi položaji še za
prožnost mišic in hrbtenice. Zaključimo z vodeno sprostitvijo
celotnega telesa. Vadba je primerna za vse generacije. Potrebujete nedrsečo podlogo za vadbo, za pomoč med položaji lahko
tudi manjšo blazinico in po želji odejo, s katero se boste pokrili
med sproščanjem.
 SREDA, 24. 3. 2021, ob 10. uri
	
POTOPISNO PREDAVANJE: To jezero se po kranjsko imenuje
Cerkniško jezero
	V predavanju To jezero se po kranjsko imenuje Cerkniško jezero
boste spoznali prgišče zanimivosti o največjem slovenskem
presihajočem jezeru skozi zgodovino in današnji čas. Predavanje bo prepleteno vse od prvih raziskovalcev Cerkniškega jezera
prek našega največjega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja
do današnjih dni, ko za jezero skrbi Notranjski regijski park.
Vabljeni.
 ČETRTEK, 25. 3. 2021, ob 10. uri
	
PREHRANJEVANJE PO TRADICIONALNI KITAJSKI MEDICINI
	Tradicionalna kitajska medicina (TKM) pravi: »HRANA JE
ZDRAVILO IN ZDRAVILO JE HRANA«. Da je temu res tako,
nam vse razloži na logični način. V naši okolici nas obdaja pet
elementov. Hkrati imamo tudi mi pet elementov v svojih
telesih. TKM tudi vso hrano razdeli po njih in njenih okusih.
Upošteva tudi toplotno ali hladno delovanje hrane na telo, ki
ga v telesu ustvarjajo različna živila s svojimi okusi.
	Zato naj bo zdravo kuhanje naš cilj, saj s pravilno kombinacijo
živil hkrati krepimo tudi naše notranje organe.
	Vabljeni na predavanje o prehranjevanju po načelih tradicionalne kitajske medicine.
 TOREK, 30. 3. 2021, ob 18. uri
	
USTVARJALNICA: Velikonočne vrečke presenečenja iz blaga
in dekorativni korenčki iz starih gumbov
	Na velikonočni ustvarjalni delavnici bomo izdelali ljubke vrečke
v obliki zajčkov in piščančkov, v katerih boste svojim bližnjim
lahko podarili pirhe ali čokoladna jajčka. Za dodatno velikonočno dekoracijo pa bomo izdelali korenčke iz starih gumbov.
	Za izdelavo vrečk v obliki zajčkov boste potrebovali nekaj
neraztegljivega blaga z manjšim vzorčkom (velikost blaga za

eno vrečko 15 cm x 45 cm), za vrečke v obliki piščančkov priporočam blago v rumeni ali oker barvi (velikost 17 cm x 35 cm), in
nekaj koščkov filca za krilca, nogice in kljunček. Potrebovali
boste še nekaj okrasnega traku ali vrvico (dolžine vsaj 30 cm za
eno vrečko), sukanec, šivanko, škarje, cik-cak škarje, gumbke za
oči in varnostno zaponko.
	Za izdelavo korenčkov potrebujete več gumbov različnih velikosti (od manjšega do večjega v enakem barvnem odtenku;
oranžne, rdečkaste, rumene, oker oz. rjave barve), debelejši
sukanec ali prejo, šivanko, škarje. Za perje lahko uporabite
zelen okrasni trak ali zeleno rafijo. Vabljeni!
 SREDA, 31. 3. 2021, ob 10. uri
ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer obravnavamo različne zdravstvene tematike. Na tokratnem srečanju
bomo pogledali notranje razloge, tako imenovane psihične stiske in travme, nerazrešene konflikte iz otroštva ali kasnejšega
življenja, ki jih shranimo v podzavest, in kako to vpliva na naše
življenje in posledično tudi na naše zdravje.

ŽE V PROSTORIH LUK – medgeneracijskega centra
Z marcem ob sproščanju ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe s COVID-19 spodaj navedene aktivnosti ob spoštovanju priporočil NIJZ že izvajamo v živo v prostorih LUK –
medgeneracijskega centra. Vabimo vas, da spremljate našo
spletno stran www.vgc-gorenjska.si glede morebitnih sprememb.
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje
ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov na
e-naslov: mck-prijava@luniverza.si
ali se prijavite po telefonu na številko 04 280 48 25.
 VSAK PONEDELJEK ob 10. uri
ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za
telovadbo.
 TOREK, 23. 3. 2021, ob 10. uri
PREHRANA: KAJ JE RES IN KAJ JE MIT?
	Prehrana je postala prava umetnost današnjega časa. Vsak dan
se srečujemo z novimi izdelki na policah, novimi načini prehranjevanja in dietami. Poleg tega pa odkrivamo tudi vedno več
alergij in intoleranc, povezanih s hrano. Mnoge informacije, ki
so nam dosegljive zgolj na dotik ekrana, niso vedno zanesljive.
Zato je povsem sprejemljivo, da se znajdemo v dilemi, kaj in
kako jesti.
	Kaj sploh pomeni zdravo prehranjevanje? Je to veganstvo, prehrana brez glutena, BIO in EKO izdelki ali obvezen zajtrk in črtanje večerje z dnevnega jedilnika?
	Vabljeni na predavanje, ki ga v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja pripravljamo za vas. Skupaj bomo razbijali mite in
se pogovarjali o zdravem načinu prehranjevanja.
 ČETRTEK, 11. 3. 2021 in 18. 3. 2021, ob 10. uri
PREDAVANJE NA TEMO ZDRAVJA: KAJ MI SPOROČA TELO?
	Naše telo je zelo natančno ustvarjeno in zgrajeno živo bitje.
Svoje naloge opravlja nemoteno, vse dokler ga podpiramo in
skrbimo zanj. Takrat je tudi telo v stanju ravnovesja in zdravja.
Kadar pa se to ravnovesje začne rušiti zaradi različnih notranjih
ali zunanjih vzrokov, nam tudi naše telo začne pošiljati različne
opozorilne znake (bolečina, vročina, hlad, kašelj …). Znamo
prepoznati in slišati vse te opozorilne znake telesa, ki nam sporočajo, da smo na neki točki pozabili nase in dali prednost
nečemu drugemu?
 PETEK, 19. 3. 2021, ob 10. uri
SREČANJE OB KAVI S SMETANO – Predstavitev knjige
	Ob čisto svežem romanu z naslovom Kava s smetano bomo z
avtorico Natalijo Pavlič poklepetali o pisateljevanju. Kreativnost na kateremkoli področju je lahko izjemno zadovoljujoča.
Kako jo ujeti, udomačiti in živeti? Dotaknili se bomo tega, da
smo konec koncev minljiva bitja in da je lepo, če zmoremo
živeti radostno že v tem trenutku. Za sprostitev bo nekaj
odlomkov iz knjige Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje
in priročnika Pasjeslovje po domače. Več o avtorici na:
natalijapavlic.wordpress.com Vabljeni!
 PONEDELJEK, 8. 3. 2021, 15. 3. 2021, 22. 3. 2021 in
29. 3. 2021, ob 9. uri
SLOVENIJA, MOJA NOVA DRŽAVA
	Za vse priseljence nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim bolj
uspešno vključiti v slovenski prostor. S treningom komunikacije
za potrebe vsakdanjega življenja boste v novem okolju bolj
uspešni.
 MAKETARSKE DELAVNICE: 11. 3. 2021 in 25. 3. 2021
ob 17.30

s premljajte našo FB stran
LUK – medgeneracijski
center, kjer redno objavljamo dogodke.
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Razno
V spomin

Jože Bešter
(1949–2021)

Tragični dogodek se je zgodil na tradicionalnem pohodu
v spomin sosede, na poti z Jamnika proti Vodiški planini. Jože, v zaostanku za skupino, si je nameščal fotoaparat, da bi naredil panoramski posnetek. Zgrudil se je
iznenada in tiho zaspal. Njegova mama, pesniška duša,
je v pesniški zbirki v pesmi Tam sem doma zapisala
verz: »… tam kjer temna Jelovica zapira dolino, kjer
žalost in sreča piše mi zgodovino …«.
Jože Bešter se je rodil 15. avgusta 1949. Z očetom, mamo
ter štiri leta mlajšo sestro je mladost preživljal v Spodnji
Besnici. Poročil se je z Majdo. Na Pešnici sta si uredila
skromen in prijeten dom. Rodila sta se jima sinova
Miha in Tomaž. Tudi sinova sta si ustvarila družini in
Jože ter Majda sta dobila štiri vnuke, ki so jima, poleg
drugih življenjskih sopotnikov, dajali neustavljiv in
ustvarjalni zagon.
Po končani tehniški šoli se je Joža zaposlil v Iskri Kinoakustika, ki je kmalu prešla pod okrilje Iskre Sežana.
Delal je v Inženiringu posebnih naročil kot konstruktor
ojačevalnih naprav. Po propadu te tovarne se je zaposlil
v Iskri Delta, ki je žal tudi razpadla. Zaposlil se je v
Iskri Merilne naprave. Tudi ta zaposlitev je doživela
usodo prejšnjih. Za mnoge tehnike in inženirje v 90-ih
so bili to najtežji časi. Ponudila se je možnost, da se
zaposli kot učitelj praktičnega pouka na Tehniški šoli
Iskra, kjer je delal vse do upokojitve.
Velik del svojega časa je Jože posvetil PGD Besnica, katerega član je bil od devetega leta starosti. Enainštirideset let je nadvse marljivo in predano opravljal funkcijo
tajnika društva in bil član upravnega odbora. Njegove
zasluge pri razvoju gasilstva in izobraževanju so neizmerne. Kot kronist sicer tudi ostalih dogodkov v Besnici
je ob 90-letnici delovanja PGD Besnica svojo bogato
zbirko predstavil v Kroniki PGD Besnica. Tudi pri obnovi gasilskega doma v letu 2017 je bil nepogrešljiv. Za
svoje delo je bil večkrat odlikovan, prejel je gasilsko odlikovanje III., II. in I. stopnje, za izjemno življenjsko
delo pa je leta 2014 prejel visoko odlikovanje za posebne
zasluge. Jože Bešter je dobil plaketo gasilskega veterana.
Kot posebno priznanje in potrditev dela je na občnem
zboru PGD Besnica prejel značko za dolgoletno delo –
60 let.
S čutom za kulturo je v svojem sosedskem okolju vsako
leto pripravljal proslave ob kulturnem prazniku. Lik
Franceta Prešerna, interpretacija njegove poezije in
zgodb iz življenja našega velikega pesnika sta mu bila
pisana na kožo. Tako je Jože izživel svojo umetniško
dušo, nadarjenost in hudomušnost. Avditoriju je pričaral nepozabne trenutke. Blog Naša ulica, ki sta ga urejala skupaj s sinom Tomažem, predstavlja neizbrisen
pečat za vse nas in ohranja spomin mlajšim generacijam. Ulica, v kateri je živel ter pletel niti in vezi sožitja,
je ulica za vzor vsem – po Joževi zaslugi. Ne le »ulica«,
temveč cela besniška dolina, vse do Jamnika, ne bo pozabila njegovega sodelovanja pri izvedbi prvomajskih
budnic od hiše do hiše.
Bil je član več krajevnih organizacij v Besnici. Kot član
Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote
NOB Besnica - Podblica je vzorno skrbel za spomenik
sedmim padlim v bitki na Špičastem hribu. Bil je gonilna sila pri izvedbah kulturnega programa na spominskih svečanostih krajevne organizacije, med drugim
tudi slavnostni govornik pri Tehniki Meta na Jelovici.
Joža je bil tudi športno aktiven. Obiskoval je njemu
nadvse ljube hribe in gore, Jošt še posebej. Skupaj s svojim stanovskim kolegom učiteljem in prijateljem ter
ostalimi se je vsako leto na Zelenici poklonil tragediji
iskrških učiteljev in učencev, ki jih je leta 1977 zasul
snežni plaz.
Kot zagret rekreativni igralec namiznega tenisa se je
Jože želel stalno izpopolnjevati. Omejitve zaradi virusa
so preprečile mnogo načrtov. Namiznoteniški igralci –
prijatelji bodo Joža pogrešali pri izvedbi vsakoletnega
majskega turnirja v Dražgošah.
Dragi Joža, bil si vesel in optimističen človek. Vedno si
priskočil na pomoč pri vseh akcijah, pa naj bo to doma,
pri gasilcih, sosedih ali prijateljih. Živel si polno življenje. Tvoj smeh in dobro volja sta bila nalezljiva. Tak
šnega te bomo ohranili v spominu. Hvala ti!
Sosedje, prijatelji, gasilci

Mobilna aplikacija iKranj posodobljena

Nov parkirni režim na Hujah

Kranj – Mobilna aplikacija iKranj je posodobljena na najnovejšo verzijo sistema Ionic. Na Mestni občini Kranj svetujejo, da uporabniki staro verzijo, ki ne sledi več posodobitvam, izbrišejo s telefonov in naložijo najnovejšo različico.
Uporabniki lahko sicer staro aplikacijo še vedno uporabljajo, vendar ta ne bo več sledila posodobitvam. Z aplikacijo
iKranj lahko uporabniki sledijo novicam z različnih področij
(šport, kultura, energetika, turizem, gospodarstvo …) z območja Mestne občine Kranj in širše, izvedo, kje so radarji,
zapore cest, brezplačne wi-fi točke, kakšno je vreme v Kranju. Mogoče je preveriti tudi lokacije in razpoložljivost e-avtomobilov za najem oziroma koles v sistemu KRsKOLESOM ali oddati pobudo na platformo KrPovej.

Kranj – Parkirišči Huje zunanje in Huje za zapornico sta po
novem združeni v enotno in odprto parkirišče, tako da zapornice ni več. Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom
sta brezplačni, za vsako nadaljnjo uro pa je med 7. in 19. uro
treba plačati 0,60 evra. Parkiranje je brezplačno za stanovalce mestnega jedra z dovolilnico in imetnike abonmajev.

Maja Vunšek nova direktorica kranjske knjižnice
Kranj – Kranjski mestni svet je konec januarja podal soglasje k imenovanju Maje Vunšek za novo direktorico Mestne
knjižnice Kranj. Dosedanja pomočnica direktorice bo kranjsko knjižnico vodila naslednjih pet let.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

TA
VINJE1
2
0
2

GRATIS

16

Kranjske novice, petek, 26. februarja 2021

kranjske novice
Oskrbeli osemnajst psov
in več kot dvesto mačk
Simon Šubic
Kranj – Na območju Mestne
občine Kranj so lani v okviru
javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 18 psov ter 207
mačk, občina pa je v ta
namen porabila 34.789
evrov oziroma 84 odstotkov
načrtovanih proračunskih
sredstev. Javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali sicer v Kranju od
1. februarja 2020 zagotavlja
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, pred tem pa jo
je izvajalo Zavetišče Perun.
Od osemnajstih psov so jih
pet oddali v posvojitev
novim skrbnikom, dvanajst
so jih vrnili dosedanjim skrbnikom na njihove stroške,
enega psa pa odvzeli na podlagi inšpekcijske odločbe.
Pri oddanih psih so opravili
štiri kastracije in eno sterilizacijo ter vse ostale potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča. Psi so v
povprečju bivali v zavetišču
23 dni; najhitreje oddani pes
je v zavetišču bival 17 dni,
psa z najdaljšim časom bivanja so oddali na 36. dan.
Pri 207 oskrbljenih mačkah
so opravili 91 sterilizacij, 70
kastracij, 23 evtanazij zaradi
poškodb in bolezni. Oskrbeli so še poškodbe devetih že
steriliziranih oziroma kas-

triranih živali, za ustrezno
aplikacijo zdravil, odpravo
parazitov in ostale potrebne
storitve. Štiri mačke so poginile. Sterilizirali oziroma
kastrirali so tudi pet mačjih
mladičev, ki so jih sicer
oskrbeli že v letu 2019, a so
bili takrat še premladi za
poseg. Pet mačk so vrnili
dosedanjim skrbnikom na
stroške skrbnikov, 119 mačk
so po opravljenih storitvah
vrnili na lokacijo, kjer so jih
našli, 50 mačk pa oddali v
posvojitev novim skrbnikom, medtem ko je bilo šest
mačk zadnji dan leta 2020
še v oskrbi zavetišča. Najkrajši čas bivanja mačke je
bil 21 dni, mačko z najdaljšim časom bivanja so novemu skrbniku oddali na 149.
dan.
Če ugotovite, da je žival res
zapuščena, ob upoštevanju
lastne varnosti preverite, ali
ima ovratnico s kontakti lastnika, ki ga o najdbi živali
obvestite. Če lastnik ni znan
in ob morebitnih poškodbah
ali bolezni živali pa takoj
obvestite zavetišče (tel. št.
01/256 02 79) oziroma uradnega veterinarja na 112.
Imetnik zavetišča mora poskrbeti za namestitev zapuščene živali v roku 24 ur, za
bolno ali poškodovano žival
oziroma če žival ogroža okolico, pa je predpisan odzivni
čas štiri ure.

Gimnazija v rumenem
Simon Šubic
Kranj – Na mednarodni dan
boja proti otroškemu raku
(15. februar) je bila stavba
Gimnazije Kranj v podporo
otrokom in mladostnikom,
ki so zboleli za to težko boleznijo, osvetljena z zlato oziroma rumeno svetlobo.

mladostnike, ki se pogumno
spopadajo z rakom; za vse,
ki so premagali otroškega
raka; za družine, ki pogumno živijo naprej, čeprav so
zaradi raka izgubile otroka,
ter za zdravstveno osebje in
prostovoljce, ki svoj poklic
in čas namenjajo otroškemu
raku.

Rumeno osvetljena Gimnazija Kranj na mednarodni dan
boja proti otroškemu raku / Foto: MOK
Mestna občina Kranj se je s
tem odzvala pobudi Društva
Junaki 3. nadstropja večjim
slovenskim mestom, naj z
osvetlitvijo pomembnih
stavb pomagajo širiti glas o
otroškem raku in malih bolnikih. Pri tem so sodelovali
tudi zaposleni na kranjski
občini, ki so si ta dan pripeli
zlato pentljo za vse otroke in

Društvo Junaki 3. nadstropja so starši otrok, obolelih za
rakom in zdravljenih na
hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike. V
Sloveniji vsako leto za
rakom zboli približno osemdeset otrok, z zgodnjo diagnozo in optimalnim zdravljenjem se jih pozdravi okoli
osemdeset odstotkov.

Kranj soglaša s
pokrajinami
Kranj – Kranjski mestni svetniki so se na zadnji redni
seji opredelili tudi do osnutkov pokrajinske zakonodaje
v Sloveniji. S sprejetjem
sklepov so potrdili, da Mestna občina Kranj soglaša z
ustanovitvijo pokrajin in
teritorialno umestitvijo
občine v Gorenjsko pokrajino, prav tako se strinja s
predlaganim imenom
Gorenjska pokrajina in z
njenim sedežem v Kranju.
Svetniki so predlagali tudi
nekaj sprememb in dopolnitev pokrajinske zakonodaje.
Zavzeli so se za natančnejšo opredelitev pristojnosti
in nalog občin, pokrajin in
države ter za jasno razdelan
načrt njihovega financiranja
(kateri so izvorni prihodki
občine, pokrajin oziroma
države). Ob regionalizaciji
so pozvali tudi k celoviti
reformi lokalne samouprave. Strokovna skupina Državnega sveta sicer predlaga
deset pokrajin s podelitvijo
posebnega statusa mestnima občinama Ljubljana in
Maribor, ki imata izkazano
najvišjo stopnjo centralnosti in sta največji urbani središči v Sloveniji z več kot
100 tisoč prebivalci. Gorenjska pokrajina bi po zadnjem
predlogu obsegala vseh
osemnajst občin iz zdajšnje
gorenjske statistične regije s
skupno 204.211 prebivalci.

Rakovec novi
predsednik ZMOS-a
Kranj – Kranjski župan Matjaž Rakovec bo prihodnji
dve leti vodil Združenje
mestnih občin Slovenije
(ZMOS). Za predsednika so
ga župani mestnih občin
izvolili na februarski skupščini ZMOS-a. Kranjski
župan je napovedal, da bo
program dela oziroma ključne cilje, ki jih bo združenje
zasledovalo v prihodnje,
predstavil na prvi naslednji
seji skupščine ZMOS.
Napovedal pa je že, da bo
še naprej poudarek na izboljšanju sistema financiranja
mestnih občin, saj se jim
zdaj s povprečnino ne zagotavlja dovolj denarja za
pokrivanje stroškov izvajanja zakonsko določenih
nalog. Možna rešitev te problematike je tudi oblikovanje predloga posebnega
zakona o mestnih občinah,
s čimer bi uresničili odločbo
Ustavnega sodišča iz davnega leta 1996.

Pahor obiskal Kranj
Predsednik republike Borut Pahor se je konec januarja na povabilo Civilne
zaščite mudil na delovnem obisku v Kranju.
Simon Šubic
Kranj – Predsednika republike Boruta Pahorja so konec
januarja na delovnem obisku
v Kranju seznanili s stanjem
in delom pripadnikov Civilne zaščite pri soočanju z epidemijo novega koronavirusa
na Gorenjskem, ki je bila na
začetku drugega vala epidemije najbolj obremenjena
regija v državi glede na
14-dnevno incidenco okuženih s covidom-19 na 100.000
prebivalcev, kasneje pa je
napredovala med regije z
boljšo epidemiološko sliko.
Predsednika je v Kranju
poleg predstavnikov Regijskega štaba Civilne zaščite
za Gorenjsko sprejel tudi
župan Matjaž Rakovec, v
okviru obiska pa se je Pahor
ustavil tudi v Domu upokojencev Kranj ter Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni
in alergijo Golnik. Direktor
Klinike Golnik Aleš Rozman je visokemu gostu opisal povezovanje vseh struktur, ključnih za obvladovanje epidemije na Gorenjskem, kot bogato izkušnjo.
Koordinirana akcija je preprečila hujše posledice, ki bi
lahko nastopile, če tega
sodelovanja ne bi bilo, je
poudaril in opozoril na dotrajano infrastrukturo, potre-

Predsednik republike Borut Pahor je pozdravil tudi
stanovalce Doma upokojencev Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
bo po novih investicijah ter
bolj prilagodljivem upravljanju javnega zdravstva oziroma potrebo po zdravstveni
reformi.
"Uspešna zajezitev širjenja
covida-19 je rezultat odličnega sodelovanja in dobre
organizacije vseh članov
Civilne zaščite, prostovoljcev, reševalcev, policije,
gasilcev, zdravstvenih delavcev, tudi zaposlenih na
MOK," je poudaril tudi
kranjski župan.
»Vaši nasveti in opozorila
bodo pomembno sooblikovali to, kar si upam reči, da
je finale v soočanju s širjenjem novega koronavirusa.
Rad bi se vam zahvalil za

opravljeno delo. Tam, kjer
ni bilo sistemskih rešitev, se
je pokazala izredna človeška
solidarnost,« je ob koncu
obiska dejal Pahor, ki je
zadovoljen tudi zaradi krepitve prizadevanj za novo bolnišnico na Gorenjskem.
Opozoril pa je na nujnost
sprememb sistemskih rešitev, ki so neugodne za prihodnost. "Najprej in predvsem poskušamo zavarovati
zdravje ljudi. Toda če želimo imeti kakovosten, konkurenčen javni zdravstveni
sistem, moramo sedanje
strukturne slabosti odpraviti. Sicer bodo naša pričakovanja do zdravstvene oskrbe
prevelika," je poudaril.

Mestna cerkev spomenik

Obiskovalci se bodo kmalu lahko povzpeli tudi na zvonik. / Foto: Andraž Muljavec

Nov prehod za pešce

Simon Šubic

Kranj – Na Jelenovem klancu v Kranju je nov prehod za
pešce, opremljen s sodobno
elektroniko, ki prilagaja
osvetlitev glede na prisotnost pešcev in zunanjim
razmeram. Nahaja se v bližini stopnišča, ki vodi s Tomšičeve ceste v starem Kranju
do parkirišča in pločnika pri
Kranjskih rovih. Opremljen
je tudi s senzorjema, ki zaznata pešce, tedaj pa začnejo
utripati LED-utripalca in
LED-svetilki.

Kranj – Vlada je pred mesecem dni sprejela odlok, s
katerim je župnijsko cerkev
sv. Kancijana in tovarišev
mučencev v Kranju razglasila za kulturni spomenik
državnega pomena.
V odloku piše, da je kranjska cerkev izjemnega pomena za Slovenijo kot zgodovinska lokacija, mestna prostorska dominanta in poznogotska dvoranska cerkev
iz 15. stoletja, ki je primerljiva s sočasnimi cerkvami v

Srednji Evropi. Tipologija
cerkve sv. Kancijana je vplivala na gradnjo poznosrednjeveških objektov drugje
po Sloveniji.
Odlok predpisuje režim
ohranjanja cerkve sv. Kancijana, dostop javnosti in strokovne naloge varstva premičnin v zvezi z njo. Slednje je
pristojnost Gorenjskega
muzeja v Kranju.
»Razglasitev cerkve sv. Kancijana v Kranju za kulturni
spomenik državnega pomena je priznanje in zahvala
vsem župljanom, mešča-

nom in dobrotnikom, ki so
pomagali in sodelujejo pri
skrbnem vzdrževanju te starodavne in mogočne mestne
gotske cerkve,« je povedal
župnik Andrej Naglič. Župnija je tudi podala pobudo
za razglasitev cerkve sv.
Kancijana za kulturni spomenik državnega pomena.
Mogočen zvonik cerkve sv.
Kancijana, ki so ga lani začeli obnavljati, bo od poletja
odprt tudi za obiskovalce, ki
si bodo lahko ogledali mesto
z razgledne ploščadi na višini štirideset metrov.

