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Mimo Brda odslej po
novi kolesarski poti

Temeljni kamen
za nov prizidek
Dela so se začela sredi junija, novi prostori bodo
nared do začetka šolskega leta 2022/23.
Jana Zupančič Grašič

Simon Šubic
Kranj – Gradnja približno
petsto metrov dolge kolesar
ske povezave Kokrica–Brdo–
Predoslje je končana, jeseni
pa bo ob novi kolesarski poti
nastal še drevored avtohtone
sorte kranjska voščenka, so
napovedali na Mestni občini
Kranj (MOK), ki je za 360 ti
soč evrov vredno investicijo
spomladi pridobila tudi sofi
nanciranje Republike Slove
nije in Evropske unije iz
Evropskega sklada za regio
nalni razvoj v skupni višini
217 tisoč evrov.
Gradnjo kolesarske poti, ki
prispeva tudi k večji ureje
nosti območja, so končali
skoraj sočasno s prevze
mom slovenskega predsedo
vanja Svetu EU, v okviru
katerega bo večina dogod
kov potekala ravno na Brdu.
Predvsem pa gre za po
membno pridobitev za kra
jane, saj zagotavlja večjo
prometno varnost, z označi
tvijo kolesarskih pasov na
relaciji Vodovodni stolp–
Rupa–Kokrica–Predoslje pa
je vzpostavljena tudi nepre
kinjena povezava za kolesar
je v dolžini skoraj pet kilo
metrov, poudarjajo na MOK:
"Z operacijo je MOK prido

bila približno petsto metrov
novih površin za pešce in
kolesarje, ki so zdaj poveza
ne z že obstoječimi kolesar
skimi površinami, tako da je
mestno središče odslej ne
prekinjeno povezano z nase
lji v severnem delu občine
tudi na trajnostni način."
Novo kolesarsko pot lahko v
skladu s prometno zakono
dajo neprednostno uporab
ljajo tudi pešci. "V okviru
projekta pridobivajo tudi
krajani Ilovke, saj je na cesti
pred Brdom v križišču proti
Ilovki končno urejen prehod
za pešce in kolesarje, kraja
ni Bobovka pa so dobili ure

jeno avtobusno postajališče
s stojali za kolesa in ureje
nim prehodom za pešce," še
poudarjajo na MOK.
Jeseni bodo ob dvosmerni
kolesarski poti v drevored
zasadili še avtohtono sorto
jablan kranjska voščenka.
Skupno 54 dreves – za vsako
članico EU po dve drevesi –
bodo zasadili na posebnem
protokolarnem dogodku.
"Ta drevored bo simbol po
vezovanja in sodelovanja: bo
spomin na obdobje, ko je
Slovenija prevzela prestižno
funkcijo kot ena od predse
dujočih Svetu Evropske uni
je, katere temelji so prav po

vezovanje in sodelovanje
držav za skupno dobro vseh.
Bo tudi spomin in poklon
na čase Marije Terezije, ki je
pred več kot 250 leti zaradi
potreb po prehranjenosti
prebivalstva tudi v sloven
skih deželah zaukazala, da
se ob cestah zasajajo drevo
redi sadnih dreves. S podob
nimi izzivi se srečujemo
danes, ko želimo zagotoviti
čim večjo lokalno samopre
skrbo. Obenem pa je drevo
red simbol povezovanja kra
janov iz tukajšnjih naselij,
mesta z zaledjem, urbanega
s podeželjem," je povedal
župan Matjaž Rakovec.
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V šolah nekaj več
novincev kot lani

K novim obzorjem

Z odličji z olimpijad
iz znanja

V Čirčah obnovili
igrišče

Zlata maturanta z mednarodne mature na Gimnaziji
Kranj Tjaša Sušnik in Simon
Bukovšek sta blestela tudi na
olimpijadah iz znanja.

V okviru Vesele šole Jaka
Blažič so prenovili zunanje
košarkarsko igrišče v Čirčah. Otvoritveni met je pripadel prav slovenskemu reprezentantu.
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Čez nekaj dni se bo znova
začel pouk. Prvič bo v šole
vstopilo 671, v vrtce pa 527
novincev. Odpira se tudi OŠ
Janeza Puharja – Center, konec leta novi vrtec v Bitnjah.
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Izgradnjo kolesarske poti sta sofinancirali Evropska unija in Republika Slovenija. / Foto: MOK

Nova sezona 2021/22 v Prešernovem gledališču prinaša
pet aktualnih gledaliških potovanj, med njimi so tudi tri
krstne uprizoritve. Številne
abonmajske ugodnosti.
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Kranj – V neposredni okolici
Osnovne šole (OŠ) Staneta
Žagarja za gradbiščno ogra
jo že celo poletje hrumijo
gradbeni stroji: zunanjega
športnega igrišča ni več,
prav tako ne dotrajanega
montažnega prizidka na
drugi strani šolskega poslo
pja, izkopali so gradbeno
jamo, tako da se bo lahko v
kratkem začela gradnja sko
raj ničenergijskega prizidka
s šolsko telovadnico in z
nadzidanimi šestimi učilni
cami. Gre za težko pričako
vano, dobrih 2,8 milijona
evrov vredno investicijo, ki
bo končno rešila prostorske
in pedagoške izzive, s kateri
mi se v tej kranjski šoli soo
čajo že več let. Predstavniki,
vključeni v gradnjo, bodo
zato skupaj z županom Mes
tne občine Kranj Matjažem
Rakovcem prihodnji torek,
tik pred začetkom novega
šolskega leta, simbolično po
stavili temeljni kamen na
mestu, kjer bo v novem
objektu predvidoma čez leto
dni že potekal pouk ter se iz
vajale ure športa. Tako učen
cem ne bo več treba hoditi v
Športno dvorano na Planini.
Gradbena, obrtniška in in
stalacijska dela izvaja Lesni
na MG oprema, Domplan
strokovni gradbeni nadzor,
projektantskega pa Mega
team. V novih, svetlih in so

Foto: Tina Dokl

Ob novi kolesarski poti Kokrica–Brdo–Predoslje, ki center Kranja povezuje s severnim delom občine,
bo nastal drevored.

dobno opremljenih prosto
rih – telovadnico bo opremil
Elan Inventa, učilnice pa
podjetje Lesing – bodo zago
tovljeni ustrezni pogoji za
izobraževanje, na novem
zunanjem igrišču, ki bo zdaj
na levi strani šole, pa se
bodo lahko rekreirali tudi
mladi, ki živijo v bližini na
Planini.
Razmere na OŠ Staneta Ža
garja, ki je bila zgrajena že
leta 1961, se tako iz leta v
leto izboljšujejo. Šolsko
stavbo, v kateri bo letos sku
pno predvidoma 511 učen
cev, od tega 66 prvošolcev,
so pred tremi leti energet
sko sanirali, lani pa so v so
delovanju s studiem Prosto
rož vzpostavili še prvo zele
no šolsko streho z učilnica
ma na prostem.
Zdaj se udejanja še najpo
membnejši projekt: ob telo
vadnici in dodatnih učilni
cah bodo učenci in učiteljski
kader dobili še večnamenski
prostor, v novem prizidku,
ki bo s hodnikom povezan z
obstoječim šolskim poslo
pjem, bo dvigalo, tako da bo
dostopen tudi za gibalno
ovirane osebe.
Naložbo sofinancirata Repu
blika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj s sku
pno 1,44 milijona evrov, po
doben (1,4 milijona evrov) je
tudi vložek Mestne občine
Kranj.

Pri OŠ Staneta Žagarja bo stekla gradnja prizidka.
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Občinske novice
Hitri testi niso več
brezplačni za vse
Cena hitrega testa na novi koronavirus na nivoju
Osnovnega zdravstva Gorenjske je dvanajst
evrov. Pristojni pozivajo k cepljenju, da zajezimo
naraščajoči četrti val epidemije.
Suzana P. Kovačič

Foto: Tina Dokl

Kranj – Zdravstveni dom
(ZD) Kranj izvaja testiranje
s hitrimi antigenskimi testi
na okužbo s koronavirusom
v kranjskem Globusu ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 7. in 11. uro, ob četrtkih pa med 12. in 16. uro (o
morebitnih spremembah
terminov obveščajo sproti v
medijih, na spletnih straneh
...). Naročanje ni potrebno,
obvezni sta zdravstvena kartica in osebni dokument.

ZD Kranj še naprej izvaja
cepljenje proti covidu-19 v
kranjski vojašnici za naročene in nenaročene odrasle in
otroke. Prosijo za dosledno
spoštovanje napovedanih
terminov za cepljenje, parkiranje pa je urejeno pred
cepilnim centrom, do katerega vozi tudi mestni avtobus do postaje Gorenjska
oblačila (proge 5, 6, 7, 14 in
medkrajevni avtobusi).
Delež cepljenih v državi je
bil v sredo po podatkih NIJZ
s prvim odmerkom cepiva

Od ponedeljka, 23. avgusta, s
sklepom vlade hitri testi do
novih odločitev ostajajo brezplačni za izvajalce v dejavnostih, kjer je obvezni pogoj
PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kot so zdravstvo, gostinstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, kulturne prireditve, verski obredi,
frizerstvo, taksi prevozi ... Kot
dokazilo za brezplačno testiranje velja potrdilo delodajalca. Za vse ostale so od tega
tedna dalje hitri testi plačljivi.
Na nivoju javnega zavoda
Osnovno zdravstvo Gorenjske je enotna cena hitrega
testa 12 evrov, PCT-testa pa
80 evrov. Plačilo je možno le
brezstično, z bančnimi karticami. Prihodnji teden se začne pouk v šolah po modelu
B, za učence zadnje triade
osnovnih šol in dijake bo na
voljo brezplačno samotestiranje na koronavirus.

46-odstoten, delež polno
cepljenih pa 42-odstoten.
Na Gorenjskem je delež
cepljenih nekoliko višji od
državnega povprečja, v Mestni občini Kranj je bil v sredo delež cepljenih s prvim
odmerkom
cepiva
42,9-odstoten, delež polno
cepljenih pa 46,53-odstoten.
Število novih okužb s koronavirusom narašča in stroka opozarja, da zna biti
četrti val celo najhujši, če
ne bo precepljenih zadosti
ljudi. V bolnišnicah, kjer
stanje najbolj skrbi, je vse
več covidnih bolnikov. Od
tega tedna dalje je tudi Klinika Golnik znova covidna
bolnišnica.
V Mestni občini Kranj je
bilo sredi tega tedna po
podatkih Sledilnika covid-19
aktivnih primerov okužb
122, tedenski prirast okužb
je skoraj 26-odstoten.

Mlade povezujemo
z uspešnimi ljudmi
Pogovor z Davidom Florjančičem, ki vodi Zavod Pospešek, v katerem mlade usmerjajo na njihovih
kariernih poteh. Ali kot sami pravijo: Mladim dajemo priložnosti.
Simon Šubic

sa mladega. Moraš ugotoviti, kaj ga zanima, in potem
se dogovoriš, v katero smer
zgodbo zapeljati. Nato mu
skušaš najti pravega sogovornika. Največji izziv je, da
pri nekom pridobiš pet
minut pozornosti, da sploh
prebere tvoj dopis. Če pritegneš to začetno pozornost,
si že na pol poti do uspeha.
S tistimi, pri katerih nam
uspe zgraditi dober odnos,
tega nato še poglabljamo.
Sicer pa je tako, da sogovornike iščemo le v uspešnih
podjetjih, ki tako ali tako
potrebujejo prave ljudi.

Kranj – David Florjančič,
Primorec, ki živi v Kranju,
skuša v okviru Zavoda Pospešek mladim, ki imajo
ambicije, ustvariti priložnosti, jih usmerjati na njihovih
kariernih poteh. Z organiziranjem srečanj s posamezniki, ki so že uspešni na svojih področjih, mladim
pomagajo ustvarjati mrežo
poznanstev, ki jim odpirajo
vrata na karierni poti.
David, kdaj in kako se je
začela zgodba Zavoda Pospešek?
Uradno obstajamo dve leti.
Osnovna stvar, ki jo delamo
in kar v Sloveniji ne dela nihče ali pa zelo redki, je, da
ambiciozne mlade povezujemo z ljudmi, ki so že uspešni
na področjih, ki mlade zanimajo. Opažam, da mladi to
zelo cenijo, bistveno bolj kot
v preteklosti. Nikoli sicer
nisem pričakoval, da se bom
s tem ukvarjal. Med študijem sem pomagal v projektu
Botrstvo Zveze prijateljev
mladine Moste - Polje. Nekaj
sem tudi inštruiral in sem se
srečeval z maturanti, ki so
mi pogosto dejali, da se v
Sloveniji ne da uspeti brez
pravih poznanstev. Da se jim
bolj splača še nekoliko počakati na pravo priložnost. Kar
je napačno razmišljanje, saj
se priložnosti ne ponudijo
kar same od sebe. Ta pasivnost je v Sloveniji, žal, vsepovsod prisotna. In sem si
rekel, kaj če bi poskušali to
miselnost obrniti.

David Florjančič, Zavod Pospešek / Foto: osebni arhiv
Začetki najbrž niso bili preprosti ...
Na začetku je bilo res težko.
Nobene prepoznavnosti in
povezav nisem imel. A sem
si jih sčasoma ustvaril.
Začeli smo na Primorskem,
kjer smo se povezali s Primorskimi novicami. Tedensko smo objavljali zgodbe,
ki so nastale kot posledica
posamičnih srečanj mladih
z uveljavljenimi strokovnjaki na različnih področjih.
Luštna zgodba, ki se je končala ravno pred izbruhom
epidemije. Podobno smo
sodelovali tudi s 24ur.com.
Kakšen je pri mladih interes
za takšna srečanja?
Velik. Zanje je to brezplačno, saj finance pridobivamo
nekaj malega na razpisih,
večino pa z donacijami.
Odprti smo za vsakega. Želimo si spoznati mlade, ki so
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Kako mladim poiščete sogovornike?
Na različne načine, osnova
pa je, da izhajamo iz intere-

Izboljšanje mobilnosti Participativni proračun:
starejših s Prostoferjem delavnice po vseh KS
Vabilo k sodelovanju v projektu Prostofer,
namenjenemu starejšim in gibalno oviranim

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

ambiciozni. To počnemo na
različne načine, v Kranju se
na primer povezujemo tudi
z gimnazijo. V prvih letih
smo idejo testirali na posameznih zgodbah, za naprej
pa pripravljamo srečanja za
skupine mladih po posameznih področjih. Če vzamemo za primer biologijo:
imamo nacionalni inštitut
za biologijo, biotehniško
fakulteto in na drugi strani
tudi podjetja, ki iščejo biologe. Organizirali bomo občasna srečanja z njihovimi
ljudmi, kjer se bodo mladi
predstavili. Srečanja bodo
povsem neformalna, to je
najpomembnejše, mi pa
bomo mladim pomagali, da
zadevo čim bolje izpeljejo.

Kako je korona vplivala na
vaš projekt?
Mladi zelo cenijo fizična
srečanja, zato med epidemijo srečanj na daljavo nismo
organizirali. Smo pa ta čas
izkoristili za investiranje v
širitev naše socialne mreže
in tudi za razmislek o prihodnosti projekta. Naše delovanje bi radi postavili bolj
sistemsko, da mladim
pomagamo, da gredo do
konca, da pridejo v stik s primernimi ljudmi, jim svetujemo, kaj narediti, če jim
želena oseba ne odpiše, in
podobno. Naš cilj je vedno
tudi, da na teh srečanjih za
mlade nastane neka priložnost. Super je, če dobijo službo, tudi to se je že zgodilo,
a to ni vedno namen srečanj. Nekateri, sploh med
šolskim letom, niti ne potrebujejo, celo nočejo zaposlitve. Potrebujejo le dobre
povezave, nakar se jim stvari
same odpirajo naprej.

Kranj – V Mestni občini
Kranj bo kmalu zaživel projekt Prostofer. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljni projekt, namenjen
starejšim in gibalno oviranim osebam, ki nimajo
možnosti za uporabo osebnega vozila, imajo slabše
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, nižje mesečne prihodke in nimajo
sorodnikov, ki bi jim nudili
prevoz. Prostofer bo omogočal lažjo dostopnost do
zdravstvenih in javnih ustanov ter za namene družabnega življenja, kot je na primer prevoz do obiska dnevnih centrov za starejše in

invalide ter drugih medgeneracijskih središč oziroma
programov za starejše in
invalide.

Vozilo zagotovi občina
Električno vozilo bo zagotovila občina, da bo koristilo tistim, ki ga potrebujejo.
Prostovoljci se bodo pred
začetkom projekta teoretično seznanili s potekom
projekta in preizkusili
električno vozilo. Vsi, ki bi
si v prostem času želeli
pomagati drugim in si želijo postati prostovoljni vozniki, naj pokličejo na
04/2373-371.

Spremljajte spletno stran Mestne občine Kranj
Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) bo v kratkem začela
organizacijo delavnic za participativni proračun v MOK
za leti 2022 in 2023 v vseh
26-ih krajevnih skupnostih.
Za vsako proračunsko leto
se bo za izvedbo projektov,
ki jih bodo predlagali občani, namenilo 625.000 evrov,
skupaj za dve leti 1,25 milijona evrov. Cilj delavnic s
krajankami in krajani je, da
bi postopki čim bolj gladko
potekali (upoštevanje kriterijev, nabor in izbor izvedlji-

vih predlaganih projektov
…) do končne realizacije.
Zaradi negotovih epidemioloških razmer pa bo MOK
občanke in občane o vseh
aktivnostih za izvedbo participativnega proračuna in
terminih delavnic po posameznih krajevnih skupnostih sproti obveščala z objavami na spletni strani www.
kranj.si, prek mobilne aplikacije iKranj, na Facebooku
(www.facebook.com/
MOKranj/) in s pomočjo
krajevnih skupnosti.
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V šolah nekaj več
novincev kot lani

Mostovi:
vezi med ljudmi

Čez nekaj dni se bo znova začel pouk. Prvič bo v šole vstopilo 671, v vrtce pa 527 novincev. Odpira se
tudi OŠ Janeza Puharja – Center, konec leta novi vrtec v Bitnjah.
Jana Zupančič Grašič
Kranj – Dijaki, učenci in
otroci, ki so jih starši za čas
počitnic izpisali iz vrtca, se v
sredo znova vračajo v šole
oziroma organizirano varstvo. V šolskem letu

konca letošnjega leta pa bo v
celoti zaključen tudi novi vrtec v Bitnjah. Gradbena dela
namreč potekajo po načrtih,
trenutno izdelujejo fasado,
znotraj pa estrihe. V njem
bo v treh oddelkih – eden za
I. in dva za II. starostno ob-

ekipo se pospešeno pripravljamo na začetek novega
šolskega leta. Vsi skupaj se
trudimo, da bomo pripravili
vse potrebno za normalno
delovanje nove šole. Pred
nami je velik izziv, da v Kranju z vsemi pridobljenimi

Nekdanja podružnična šola Simona Jenka – Center v novo šolsko leto vstopa kot
samostojna Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center. / Foto: Tina Dokl
2021/2022 je v javne in zasebne vrtce s koncesijo na
območju mestne občine
Kranj (MOK) vključenih
2209 otrok, in sicer v 93 oddelkov Kranjskih vrtcev, v 31
vrtčevskih oddelkov pri
osnovnih šolah in v sedem
oddelkov v koncesijskih vrtcih. Javni in zasebni vrtci s
koncesijo so skupno razpisali 596 prostih mest: 388
za I. starostno obdobje, 203
za II. starostno obdobje in
pet za razvojni oddelek. Letos so sprejeli 527 novincev
(lani 544), na čakalnem seznamu pa je trenutno 135
otrok, od tega 121 otrok iz
MOK (28 otrok izpolnjuje
pogoj za sprejem s 1. septembrom 2021, 93 otrok pa
pogoj med šolskim letom
2021/2022) in 14 čakajočih
iz drugih občin. V vrtcih je
sicer še 69 prostih mest (19
za otroke I. starostnega obdobja in 50 za otroke II. starostnega obdobja), vendar
pa nekateri otroci ostajajo
na čakalnem seznamu kljub
prostim mestom, saj želijo
starši otroka vključiti v točno določen vrtec in nikamor
drugam. Število čakajočih se
bo v prihodnje zagotovo še
spreminjalo.

Nekaj novosti in
osvežitev
Med šolskim letom, ko se
bodo zapolnila obstoječa
prosta mesta za otroke I. starostnega obdobja, se bo odprl še en oddelek za najmlajše otroke v enoti Mojca, do

dobje – prostora za 54 otrok.
V poletnem času so po številnih kranjskih vrtcih opravljali vzdrževalna dela, osveževali notranjost, opremljali
nekatera igrišča z novimi
igrali (Mojca, Najdihojca,
Ciciban, Čenča, Živ Žav,
Sonček in Ostržek), v Najdihojci so sanirali sanitarne
bloke, v enoti Ostržek uredili centralno kuhinjo in preuredili razdelilne kuhinje v
Čenči, Čira Čari in Kekcu.

V novo šolsko leto
z novo šolo
Prvega septembra bo v
kranjske šole vstopilo skoraj
5800 otrok, od tega 671 prvošolcev (lani 627). Letos je
na seznamu osnovnih šol na
območju MOK ena več, skupno tako deset šol (ena od
teh s prilagojenim programom). Nekdanja Podružnična šola Center, ki so jo
lani temeljito obnovili ter je
spadala pod OŠ Simona Jenka Kranj, je zdaj samostojna
šola, OŠ Janeza Puharja
Kranj – Center. Šolski okoliš
je na novo določen in mu
pripada še podružnična šola
Primskovo, zaradi sprememb pa bo zdaj lažje organizirati pouk v obeh zavodih, saj bo število oddelkov
in otrok obvladljivo.
Novo šolo bo letos obiskovalo 565 učencev in 93 vrtičkarjev. Nad organizacijo v
več ozirih je v preteklih mesecih bdel Klemen Markelj,
v. d. ravnatelja, ki je ob tem
povedal: »Z novo vodstveno

izkušnjami in znanji začnemo slikati novo zgodbo. Saj
sama stavba otroke že več
kot 80 let vodi v znanja
svet.«
Precej manj prostorske stiske bo prihodnje leto tudi na
OŠ Staneta Žagarja, ki bo
dobila prizidek s šolsko telovadnico, šestimi učilnicami
in večnamenskim prostorom (več na strani 1). Dela
so v polnem teku, bosta pa v
času gradnje zaradi pomanjkanja prostora dva oddelka
5. razreda v tem šolskem
letu gostovala v prostorih
nekdanje trgovske šole.
Poleti so tudi na šolah potekala vzdrževalna in obnovitvena dela, med drugim obnova tlaka kuhinje in sanacija kleti na OŠ Matija Čopa,
na OŠ Franceta Prešerna pa
so obnovili prostore, v katerih je spomladi gorelo. Na
OŠ Jakoba Aljaža so sanirali
plato pred šolo in stopnišče,
na Podružnični šoli Besnica
pa obnovili teraso vrtca. Intenzivno poteka tudi obnova
nekdanje gradbene šole na
Cankarjevi 2.

Za večjo prometno
varnost
Začetek šolskega leta pomeni tudi, da bo na cestah in
pločnikih znova veliko
otrok, peš in na kolesih, zato
bo potrebna dodatna pozornost in strpnost vseh udeležencev v prometu. Medobčinski redarji (MIK) si bodo
skupaj s policisti, Svetom za
preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu MOK, prostovoljnimi gasilskimi društvi in ostalimi prostovoljci v
prvih septembrskih dneh
prizadevali zagotoviti čim
boljšo varnost otrok. »Pretekle izkušnje kažejo, da s svojo navzočnostjo ob šolah in
šolskih poteh prispevamo k
umirjanju prometa. Šolske
poti morajo biti varne skozi
celo leto, česar se v redarstvu dobro zavedamo, zato
usmerjamo večino svojih
aktivnosti v umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev
ter varnih šolskih poti,« je
poudaril predstavnik MIK
Sandi Pavlović. Ob tem je
vse voznike-starše pozval, da
pri prevozu otroke dosledno
zavarujejo z varnostnimi pasovi oziroma jih vozijo v
ustreznih otroških varnostnih sedežih. »Svoj način
vožnje pa prilagodite, še posebej v bližini vrtcev in šol
ter krajev, kjer se morda
otroci igrajo – na ulicah,
parkiriščih ... –, ter vedno
ustavite pred prehodom za
pešce.«
Na to bodo med drugim s
preventivno akcijo 'Še 365
dni' od danes do 1. septembra s pomočjo maskot Anje
in Marka na različnih lokacijah opozarjali tudi v
AMZS.

Investicije v cestno
infrastrukturo
V Mestni občini Kranj so sicer od lanskega septembra
izvedli številne izboljšave na
cestah, ki zagotavljajo večjo
prometno varnost, zlasti za
najbolj ranljive udeležence v
prometu: v Kranju in okolici
je več novih pločnikov (Britof, Jelenčeva cesta), prehodov za pešce (Jelenov klanec, Kokrica, Bobovek, Ilovka …), v Mavčičah so obnovili skoraj 600 metrov dolg
odsek ceste ter ga opremili s
pločnikom in kolesarsko
stezo, boljše ceste so po zaključku projekta GORKI2
zdaj še v Predosljah, Britofu
in na Mlaki. Pomembna kolesarska povezava je zdaj
tudi med Kokrico in Predos
ljami (več na strani 1), na
cestah so zarisali nove kolesarske pasove (Bitnje, Jelenčeva cesta, na relaciji Vodovodni stolp–Rupa–Kokrica–
Predoslje), zaradi česar je
kolesarjenje bolj varno, promet pa bolj umirjen. Preventivno dobro deluje tudi
odsekovni merilnik v Čirčah; odkar vozniki vedo za
merjenje hitrosti, ni več
nadpovprečnih presežkov
hitrosti, pač pa so te v povprečju med 58 in 60 km/h,
manj je tudi kršitev pravila o
varnostni razdalji.

Skoraj neverjetno je, na
kako izjemnem kraju živimo. Kranj je mesto na skali,
obdano z dvema rekama.
Urbano okolje sredi čudovite narave. Prav zaradi ekskluzivne lege pa je mesto
že od srednjega veka predstavljalo izziv mestnim oblastem. Kajti da lahko živimo
tukaj, so ključnega pomena
dobre povezave oziroma
mostovi med različnimi deli
mesta in okolice.
Prvi most, omenjen v zgodovinskih arhivih, naj bi bil
v Kranju zgrajen v srednjem
veku. Šlo je za lesen most, ki
je mestnim oblastem povzročal precej težav in stroškov, saj je bila Sava deroča
in za tisti čas neobvladljiva
reka. Na tem mestu so leta
1909 zgradili prvi betonski
most čez Savo, ki ga je starojugoslovanska vojska porušila aprila 1941, ko se je
umikala nemški vojski. Po
vojni je bil most obnovljen.
Danes imamo v Kranju evi-

nujno potrebujemo še dodatne premostitve. Skupaj z
Občino Šenčur zaključujemo projektno dokumentacijo za gradnjo mostu za
kolesarje in pešce med
Jamo in Prebačevim. Uresničitev projekta pričakujemo v prihodnjem letu, tako
kot izgradnjo mostu oziroma nadhoda med pokopališčem in pešpotjo do poslovne cone Hrastje, prav tako
namenjenega sprehajalcem
in kolesarjem.
V prihodnjih letih načrtujemo izgradnjo novega mostu
čez Kokro med Ibijem in
športnim parkom, mostu
med Skalico in Pungartom, z
županom Nakla se dogovarjamo tudi za povezavo med
Spodnjo Besnico in Okroglim. Skratka, naš načrt je
trajnostno naravnan, z namenom krajšanja migracijskih poti, predvsem pa spodbujanja uporabe alternativnih prevoznih sredstev in
razmer za varno pešačenje.

Danes imamo v Kranju evidentiranih 24
mostov, daljših od pet metrov, 17 mostov, dolgih
od tri do pet metrov, ter več propustov. Zaradi
gospodarskih tokov, dnevnih migracij, za
namen rekreacije in nadaljnjega trajnostnega
razvoja poleg obnov mostov na območju naše
mestne občine nujno potrebujemo še dodatne
premostitve.
dentiranih 24 mostov, daljših od pet metrov, 17 mostov,
dolgih od tri do pet metrov,
ter več propustov. Ob nastopu mandata smo ugotovili,
da od nastanka samostojne
Slovenije še niso bili sistematično pregledani. Na občini smo se tako lotili strokovnega pregleda vseh mostov
in postopoma začenjamo
njihovo rekonstrukcijo. Lani
je bil obnovljen most v Goričah, letos propust na Suhi,
nov most se gradi čez Rupov
ščico ob izlivu v Kokro, še
letos naj bi se začela rekonstrukcija Ljubljanskega mostu, prihodnje leto pa mostu
pri nekdanji Planiki – imel
bo dva pasova za motorizirani promet in površine za kolesarje in pešce.
Zaradi gospodarskih tokov,
dnevnih migracij, za namen rekreacije in nadaljnjega trajnostnega razvoja
poleg obnov mostov na območju naše mestne občine

Ob začetku novega šolskega
leta naj omenim še gradnjo
najpomembnejših mostov –
mostov prijateljstva. Dragi
starši, stari starši, učitelji,
vzgojitelji ter vsi ostali, ki ste
povezani z vzgojo in izobraževanjem: ne glede na trenutne okoliščine poskrbimo, da bo najpomembnejša
misija novega šolskega leta
gradnja medsebojnih vezi,
dobrih odnosov ter pravih
prijateljstev med otroki, ki
lahko ostanejo za vse življenje. To je največ, kar šteje!
Vsem otrokom želim uspešen in predvsem razigran
začetek novega šolskega
leta. Tisti, ki prvič vstopate
skozi šolska ali vrtčevska
vrata, kar pogumno. Pred
vami je nov svet, čudovito
pisan – kot barvita jesen, ki
bo kmalu tu.
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Na Bobovku so odstranjevali invazivni tujerodni
rastlini – kanadsko zlato rozgo in enoletno
suholetnico.

Bobovek – Prostovoljno
akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin je
kranjska območna enota
Zavoda RS za varstvo narave
v sodelovanju z Mestno
občino Kranj letos izvedla že
tretjič. Tokrat so prvič odstranjevali tudi enoletno
suholetnico, ki so ji po besedah Sonje Rozman iz omenjenega zavoda v preteklosti
posvečali premalo pozorno-

ji, a njeni negativni vplivi so
veliko večji od koristi, zato je
tudi njeno omejevanje nujno. »Obe uničujeta biodiverziteto in zatirata domorodne
rastline, kar povzroča spremembo ekosistema,« je
pojasnila Rozmanova in
dodala: »Težko ju bo popolnoma izkoreniniti, zato je še
toliko bolj pomembno, da ju
vsako leto odstranjujemo, s
čimer ju krčimo in nadzorujemo njun razrast.« Tujerodni rastlini sta večletnici in

Na Bobovku so odstranjevali tujerodne rastline, ki se
vedno bolj širijo v naravo. / Foto: Tina Dokl
sti. »Pred štirimi leti je bila
na tem območju monokultura kanadske zlate rozge, ki
je danes praktično ni več.
Pri tem gre velika zasluga
lastnikom, ki območje redno kosijo in zanj skrbijo,« je
dejala Rozmanova.
Obe tujerodni rastlini izvirata iz Severne Amerike, v
Evropo pa so ju pripeljali kot
okrasni rastlini. Postopoma
sta pobegnili z vrtov in parkov, saj se zlahka širita z
lahkimi semeni, ki jih razširja veter. Na travnikih,
gozdnih robovih in drugih
svetlih površinah prerasteta
vse drugo rastlinje in čez
nekaj let na njunih rastiščih
ne raste nič drugega kot ena
od teh dveh vrst. Zlata rozga
je sicer medovita rastlina in
je priljubljena med čebelar-

se razmnožujeta s semeni,
zato ju je najbolje odstranjevati pred cvetenjem, pri tem
pa je treba izkopati tudi čim
več podzemnih delov. »Vsak
lahko prispeva k ohranitvi
biotske pestrosti s tem, da
na sprehodu v naravi izpuli
tujerodno rastlino,« je še
poudarila.
Akciji so se pridružili prostovoljci, med njimi tudi
kranjski župan Matjaž
Rakovec in predstavnik lastnikov zemljišč. »Tujerodne
rastline so vse bolj razširjene, ne le na površinah občine Kranj, kjer so problematični zlasti predeli ob Kokri,
temveč tudi širše. Preprečiti
moramo škodo, ki jo povzročajo, in poskrbeti, da ne
uničijo avtohtonih vrst,« je
povedal kranjski župan.

Mestna občina Kranj je pilotna občina v projektu ALPTREES, katerega osnovni cilj je razviti enotno
transnacionalno strategijo za trajnostno upravljanje tujerodnih drevesnih vrst.
Simon Šubic
Kranj – Enotna transnacionalna strategija za odgovorno upravljanje in ravnanje s
tujerodnimi drevesnimi vrstami bo osnovana na pilotnih primerih dobrih praks
in vzpostavitve odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij: Avstrije, Nemčije, Francije, Slovenije in Italije (država opazovalka Švica). V okviru projekta bodo skupaj s projektnimi partnerji razvili transnacionalna priporočila za
upravljanje tujerodnih in
invazivnih tujerodnih drevesnih vrst, izdelali baze podatkov in modele oz. scenarije
podnebnih sprememb, oblikovali priročnik z dobrimi
praksami za upravljanje
tujerodnih drevesnih vrst in
vzpostavili Odprto mrežo
znanja ALPTREES Hub z
javno bazo podatkov, povezano z Wikialps.eu.
Na Gorenjskem, ki je eno od
pilotnih območij v Sloveniji,
aktivnosti vodi Razvojna
agencija Sora ob pomoči
strokovnih sodelavcev projekta z Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda RS za
varstvo narave, Območne
enote Kranj. V projektu aktivno sodelujejo s pilotnimi
občinami Kranj, Škofja
Loka, Naklo in Preddvor.
Skupaj z njimi so določili
pilotna območja v urbanih,
periurbanih oz. primestnih
in gozdnih območjih.
V Mestni občini Kranj so za
pilotni območji določili kanjon reke Kokre in Huje v
Kranju – gabrovo-hrastov
gozd, ki se nahaja v samem

Odvržen zeleni odrez na robu naravne vrednote Gozd Huje / Foto: ZRSVN
mestu Kranj, na območju
mestne četrti Planina. V
okviru popisa tujerodnih
drevesnih vrst na obeh
kranjskih pilotnih območjih
so najštevilnejše tujerodne
drevesne vrste robinja, veliki pajesen in divji kostanj,
poleg njih so v mestnem
gozdu zabeležili še trnato
gledičijo in figovec. Robinja
se pojavlja vzdolž celotnega
popisanega območja; zelo
številna je v območju
Hujanskega mostu (degradirano območje). Veliki
pajesen raste v kanjonu
reke Kokre. Popisana je bila
lokacija pajesena pod Poštarskim mostom, na delu,
kjer je vhod v rove. Zaznana
je problematika širjenja
pajesena iz urbanega dela v
mestni gozd, kjer je večinoma prisoten v gozdnem
robu. Divji kostanj se sicer
posamezno pojavlja v gozdnem območju, vendar trenutno ne kaže invazivnega
potenciala.
Veliki pajesen je invazivna
tujerodna drevesna vrsta, ki

jo je zelo težko odstraniti,
ko se enkrat v okolju ustali,
opozarjajo na Zavodu za
varstvo narave. Vrsta je uvrščena na seznam invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, zato so jo vse članice
EU dolžne odstranjevati in
jo upravljati. V Kranju že
odstranjujejo vsa drevesa
velikega pajesena, ki rastejo
na javnih površinah. Obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst je sicer najbolj
učinkovito v začetni fazi njihovega širjenja, zato je
pomembno, da vrsto čim
prej odkrijemo in odstranimo, preden se ta prekomerno razširi.
S strani Zavoda za varstvo
narave so opozorili na možnost širjenja velikega pajesena v kanjon Kokre iz okoliških hiš nad kanjonom. Še
posebej problematična so
ženska drevesa, ker imajo
zelo veliko semen. Poleg
tega opozarjajo na širjenje
robinje v obrečni gozd na
območju Hujanskega mostu. Na občini zato apelirajo

tudi na lokalno prebivalstvo,
da budno spremljajo morebitno širjenje tujerodnih
drevesnih vrst izven njihovih vrtov ter jih odstranijo.
Pomemben način vnosa
invazivnih tujerodnih rastlin v naravo je z odlaganjem vrtnih ostankov v naravo. Številne vrste se lahko
razmnožujejo s potaknjenci
in tako kot na vrtu zrastejo
tudi v naravi. Prav tako na
primer na gozdnem robu
vzklijejo semena rastlin z
našega vrta. Z vrtnimi
ostanki se v naravo najpogosteje širijo lovorikovec,
metuljnik (Davidova budleja), sivi dren, deljenolistna
rudbekija pa tudi japonska
medvejka, oljna bučka in
številne druge. Vrtne ostanke je zato najbolje kompostirati na domačem vrtu,
semena invazivnih tujerodnih rastlin pa sežgati, jih
odložiti med biološke
odpadke ali odpeljati v Zbirni center Zarica, kamor
seveda lahko odložimo tudi
vse druge vrtne ostanke.

V mesto s trikolesnikom

Izberi si
svoj par

Simon Šubic

OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, TRŽIČ

Maša Likosar

Kako s tujerodnimi
drevesnimi vrstami

Kranj – V sistemu za avtomatizirano izposojo koles
KRsKOLESOM sta po
novem tudi trikolesnika, ki
olajšata dostop do mestnega
jedra gibalno oviranim, njegovim prebivalcem in podjetnikom pa lažjo dostavo
manjših paketov. Parkirana
sta na postajah Mestna knjižnica Kranj in Lekarna pred
avtobusno postajo. Vrniti ju
je mogoče na katerikoli
lokaciji v sistemu, ob prerazporejanju koles pa ju
bodo vsakič vrnili na prvotni
lokaciji. Uporabnik mora
imeti registriranega enega
od paketov v sistemu KRsKOLESOM in izkazano

upravičenost do trikolesnikov, kot je dokazilo o lastništvu ali najemu nepremičnine v mestnem jedru, gibalno ovirane osebe pa potrdilo

Foto: MOK

Vse bolj razširjene

osebnega zdravnika. Pri
uporabi tovornega trikolesnika svetujemo previdnost,
saj se ta odziva drugače kot
navadno ali električno kolo.
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Cilj je povezovanje

Kotiček KrPovej
Vprašanje: Sanitarije na
pokopališču v Bitnjah

Vprašanje: Ureditev
kolesarskih poti

Podpiram dobre projekte, ne glede na to, kdo jih predlaga ali izvaja, pravi Iztok Jenko,
mestni svetnik iz vrst SDS.

Zakaj na pokopališču v Bitnjah ni možno uporabiti
stranišča? Tudi dovozna cesta je ozka in zelo nevarna
za vse pešce in kolesarje.

Že tri leta opozarjam na
problematiko neoznačenih
kolesarskih poti v Kranju
in njihovih pomanjkljivosti. Na primer med Globusom in Brioni v centru mesta ter med Slogo mimo
Lidla do Merkurja v poslovno-trgovski coni Primskovo ni označene kolesarske
poti, dovoz od Big Banga
na kolesarsko pot pri Plinarni ni možen zaradi robnika ...

Simon Šubic
Kako bi se predstavili obča
nom? Kdo je Iztok Jenko?
Sem družinski človek, mož,
oče dveh prekrasnih hčera.
Šport je del mojega vsakdana, rad potujem, sem filmofil od nekdaj, krvodajalec pa
od služenja vojaškega roka.
Sem dinamičen, komunikativen, vztrajen v iskanju novih idej, včasih tudi trmast.
Zastavljene cilje vedno uresničujem, ne glede na časovno komponento. Po izobrazbi sem magister organizacije, svojo poklicno pot pa od
leta 1986 uresničujem v
skupini Elektro Gorenjska.
Sodelujem z organizacijami
pri razvoju obnovljivih virov
energije in učinkovite rabe
energije ter pri realizaciji z
lokalnimi skupnostmi.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
V aktivno lokalno politiko
sem vstopil leta 2018, ko
sem bil kot dolgoletni član
SDS izvoljen v mestni svet.
Pred tem sem bil član strokovnega sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske, z
lokalno politiko pa sem imel
izkušnje predvsem v obliki

kdo jih predlaga ali izvaja.
Delo v mestnem svetu poteka projektno, kar je podobno delovanju v gospodarstvu. Različne poglede jemljem kot del demokratičnega delovanja, ob tem pa se
mora ohranjati nivo komunikacije in spoštovanje do
drugače mislečih. Kot eden
bolj aktivnih svetnikov dobro sodelujem z mestno
upravo in svetniškimi kolegi
pri realizaciji projektov z
različnih področij.

Iztok Jenko / Foto: osebni arhiv
sodelovanja na gospodarskem področju na različnih
nivojih. Izkušnje in spoznanje, da samo strokovno delovanje ni dovolj za doseganje
širšega konsenza pri izvajanju projektov, so botrovale
odločitvi, da aktivno vstopim v lokalno politiko, saj
lahko s političnim delovanjem dosegamo večje in
boljše rezultate.
Kako ocenjujete delo mes
tnega sveta v tem manda
tu?
Delo mestnega sveta ocenjujem kot pozitivno in operativno. Osebno podpiram dobre projekte ne glede na to,

Katere cilje skušate zasledo
vati kot mestni svetnik?
Kot svetnik in gospodarstvenik se zavzemam in želim
biti aktiven soustvarjalec
boljšega življenja v MOK in
v regiji, tako na področju obnovljivih virov in učinkovite
rabe energije, trajnostne
mobilnosti, pa tudi skozi urbano strategijo povezovati
turizem, kmetijstvo, mesto
in podeželje. Sem za aktivno
dekarbonizacijo z namenom, da Kranj postane pametno mesto, ki bo v korist
ljudem vseh starosti. Ključno pa je, da se naša kulturna
in tehniška dediščina ohranja, neguje in implementira
v prihodnost.

Kaj je po vašem trenutno
največji problem v občini in
kako ga rešiti?
Poleg virusa, ki trenutno vse
skupaj drži v krču, je po mojem mnenju največji problem občine v tem, da še vedno ni dosegla robnega preboja 'želene' občine, kamor
se želijo preseliti razvojno
naravnane mlade družine in
podjetniki, ki bi to okolje s
svojim znanjem, izkušnjami, inovativnimi pristopi dodatno obogatili. Res je, da se
Kranj prebuja v tej smeri,
vendar potrebujemo ambiciozen program, kako privabiti
mlade perspektivne kadre.
Zakaj je v Kranju dobro ži
veti?
Kranj ima vse, kar si želijo
največja evropska mesta.
Toliko lepote na tako majhni površini je redkost. Kranj
je neusahljiv potencial priložnosti, s svojo bogato naravno danostjo, tehnično in
kulturno dediščino, močnimi turističnimi elementi in
lokalno kmetijsko vsebino.
Življenjsko vodilo?
Ne glej nazaj, izkušnje uporabi za naprej. Delaj z ljudmi za ljudi.

V Kranju si lahko vse
Kako bi se predstavili obča
nom? Kdo je Lea Zupan?
Sem uni. dipl. org. dela,
mestna svetnica ter članica
komisije za okolje, prostor
in komunalno infrastrukturo. Že od rane mladosti
sem s srcem in dušo zapisana športu. Športno pot
sem začela kot plavalka,
vzporedno sem trenirala
triatlon in tek. Pri dvanajstih letih sem spoznala, da
me najbolj veseli tek na
smučeh. Predanost temu
športu me je ponesla v skupino perspektivnih mladih
slovenskih reprezentantov.
Zaradi hude poškodbe sem
bila kariero prisiljena končati predčasno, a kot prava
športnica se nisem predala. Danes pod slovensko
zastavo rekreativno tekmujem na Worldloppet maratonih teka na smučeh. Pri
Smučarski zvezi Slovenije
sem demonstratorka teka
na smučeh, nordijske hoje
in teka ter učiteljica, obenem pa mentorica bodočim učiteljem. Organiziram različne tečaje in izobraževanja, v prostem času
pa se rada sprostim na

Lea Zupan / Foto: osebni arhiv
daljših gorskih turah. Sem
ljubiteljica živali, lastnica
psičke Ajke.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
To je moj prvi mandat v mestnem svetu, pred tem v politiki nisem imela izkušenj.
Kako ocenjujete delo mes
tnega sveta v tem mandatu?
V komisiji za okolje, prostor
in komunalno infrastrukturo odlično sodelujemo in si
prizadevamo za boljši Kranj.
V mestnem svetu mi je všeč
medsebojno sodelovanje,
kjer podpiramo dobre projekte in zavračamo slabe.

Katere cilje skušate zasledo
vati kot mestna svetnica?
Udejstvujem se na lokalnem nivoju, veliko sodelujem s KS Vodovodni stolp.
Prizadevam si za reševanje
lokalnih problemov in sodelujem z občani, pripravljam predloge in pobude
ter sodelujem pri njihovem
izvrševanju, zato aktivno
sodelujem z občinsko upravo. Prizadevam si za izboljšanje obstoječe športne infrastrukture in gradnjo
nove, za več sredstev za
športne programe in promoviranje večjih ter manjših športnih prireditev.
Kaj je po vašem trenutno
največji problem v občini in
kako ga rešiti?
V Kranju je bilo in je še vedno veliko problemov, ki pa
se po mojem mnenju sproti
rešujejo ali pa so že v planu
za ureditev. Bolj se nagibam k misli, da bi se bilo
treba strateško odločiti, v
katero smer se želi Kranj
razvijati. Želi postati športno, turistično, kulturno,
industrijsko ali stanovanjsko mesto? Temu primerno
bi bilo treba načrtovati tudi
infrastrukturno ureditev.

Obratovalni čas sanitarij na
pokopališču v Bitnjah je prilagojen času pogrebov, saj
smo ob 24-urnem obratovanju v sanitarijah zaznavali
škodo in vandalizem. Sanitarije so odprte tudi v času
pred praznikom vseh svetih
31. oktobra in 1. novembra
od 7. do 19. ure. Obiskovalce
pokopališča prosimo za razumevanje. Omenjate še dovozno cesto. Način vožnje in
hitrost je treba prilagoditi
prometnim pravilom in razmeram na cesti.

Vprašanje: Zaraščenost
ob železniški progi
Med naseljem in obrtno
cono Struževo je železniška
proga. Kjer je prehod za vozila, so že nekaj let, seveda
odvisno od letnega časa, zaraščeni prometni znaki ter
vsa potrebna signalizacija.
Zanima me, kdo je odgovoren za to.

Odgovor mestne uprave
V najkrajšem možnem času
bo Komunala Kranj opravila
obrez rastlinja od javne poti
na poljsko pot.

Vprašanje: Pločnik na
Župančičevi ulici

V Kranju moramo sprejeti strateško odločitev, v katero smer se bomo razvijali – v športno, turistično,
kulturno, industrijsko ali stanovanjsko mesto, razmišlja samostojna mestna svetnica Lea Zupan.
Simon Šubic

Odgovor mestne uprave

Zelo velik problem so tudi
parkirni prostori v večjih
naseljih in posledično nezadovoljstvo občanov.

Veliko robnikov pri prehodu s ceste na pločnik na Župančičevi ulici (mimo Kovačnice) je zelo visokih in
so nevarni za kolesarje
(sploh najmlajše z manjšimi gumami). Lepo bi bilo,
če bi jih pobrusili, kot ste to
naredili že na nekaterih
drugih cestah.

Odgovor mestne uprave

Zakaj je v Kranju dobro ži
veti?
Všeč mi je slogan 'V Kranju
si lahko vse!'. Lahko si začetnik, rekreativec, perspektivni športnik ali pa udeleženec olimpijskih iger. Primerov je nešteto. Hkrati si
v mestu in le korak od narave, kjer zadovoljiš svoje
športne potrebe. Ponosni
smo lahko, da občina, Zavod za šport in klubi preko
svoje infrastrukture in prireditev vsakemu posamezniku omogočajo, da postane vse, kar si želi. Kranj
ima zato v zgodovini športa
(in tudi na drugih področjih) veliko pokazati. Verjamem, da smo lahko še veliko boljši, a seveda s sinergijo vseh vpletenih in brez fig
v žepu.

Mestna občina Kranj namerava letos v okviru projekta izboljšave infrastrukture za gibalno ovirane
spustiti robnike pločnikov
na Župančičevi ulici, in sicer pri prehodih za pešce.
Pločniki na Župančičevi
ulici in drugje, kjer na njih
ni označenih kolesarskih
površin, niso namenjeni
kolesarjem.

Življenjsko vodilo?
Sledi svojim sanjam in pri
odločitvah vedno zaupaj svojim občutkom. Vedno se potrudi, da prideš do cilja, saj
izgubiš šele takrat, ko se nehaš truditi!

Odgovor mestne uprave

Vprašanje: Zapuščeno
vozilo na Zoisovi cesti
Med vrstnimi garažami na
Zoisovi cesti (nasproti vrtca) že dve leti stoji nevozen/karamboliran osebni
avto Toyota Yaris. Kateri
občinski organ je dolžan
ukrepati in odstraniti zapuščeno vozilo?
Zemljišče, na katerem stoji
zapuščeno vozilo, je v zasebni lastni in zato Medobčinski inšpektorat Kranj
nima pravne podlage za
ukrepanje.

Odgovor mestne uprave
Glede vzpostavljanja in urejanja kolesarskih poti pojasnjujemo, da Mestna občina Kranj temu segmentu
posveča veliko pozornosti.
Pomembno se je povečalo
število varnih kolesarskih
poti in povezav v središču
mesta in okolici (leta 2017
je bilo urejenih 24 kilometrov kolesarskih površin, v
tem trenutku jih je že več
kot 60 kilometrov).
Tudi na območju poslovno-trgovskega območja Primskovo so te deloma že urejene. Pobudi za izvedbo prehoda na območju med ONC
in Creino ter zaris kolesarskega pasu med Slogo in
Cesto Staneta Žagarja smo
že proučili in ju bomo izvedli v letošnjem oziroma najpozneje v prvi polovici prihodnjega leta.
V območju Slovenskega
trga (Gimnazija Kranj, Globus, vhod v staro mestno
jedro) pa pešci in kolesarji
imajo zagotovljene ustrezne površine. Dodatne
označitve (na primer na
Slovenskem trgu) deloma
omejujejo pogoji s področja
varovanja kulturne dediščine. Projekti za dodatno prometno ureditev območja v
okolici Slovenskega trga so
sicer izdelani, termin realizacije pa še ni določen in je
odvisen od pridobitve sofinanciranja z evropskimi
sredstvi.

Vprašanje: Prehod za
kolesarje pri Tušu
Kdaj bo kolesarjem pri semaforju Tuš omogočen
prehod na polje po desni
strani?

Odgovor mestne uprave
Pri Planetu Tuš varno prečkanje prometno obremenjene državne ceste Boštjana Hladnika omogoča semaforiziran prehod. Po naših opažanjih prometno
ureditev pešci in kolesarji
ustrezno spoštujejo. Žal se
pojavljajo tudi posamezniki, ki tega ne upoštevajo,
urejati dodatni semaforiziran prehod na ta račun pa
je neracionalno. Sicer pa na
lokaciji med Tušem in Supernovo Qlandio (pred mestnim pokopališčem) v prihodnjem letu načrtujemo
izvedbo nadhoda za pešce
in kolesarje, ki bo zagotovil
dodatno varno prečkanje
državne prometnice.
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Pomoč pri ravnanju z odpadki
Priročne stiskalnice za zmanjševanje prostornine odpadne embalaže Komunala Kranj pospešeno deli v vsa gospodinjstva, ki so vključena v sistem
ravnanja z odpadki.
Maja Rozman

Osnovni namen je zmanjšanje prostornine odpadkov:
manjša prostornina odpadne embalaže pomeni manjši
zabojnik za odpadke. / Foto: Komunala Kranj
Uporabniki na področju,
kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja
odpadkov, vestno ločujejo in
sortirajo odpadke. V pomoč
pri zmanjševanju prostornine odpadne embalaže pa
bodo vsa gospodinjstva, ki
so vključena v sistem rednega zbiranja odpadkov v Mestni občini Kranj in občinah
Šenčur, Naklo, Preddvor in
Jezersko, na dom prejela
praktične naprave: "Vsem
gospodinjstvom bomo na

RAČUNOVODSKI
PIKNIK
Drage računovodkinje in računovodje, zaradi covida-19 se že zelo
dolgo nismo videli v živo, zato smo
se z GZS Gorenjska odločili, da
organiziramo piknik, ki bo 9. septembra 2021 od 13. ure dalje na
»piknik placu« na Zgornji Beli.
Ne bo manjkalo hrane in pijače, s
seboj vzemite le veselje, sonce,
smeh … Več podrobnosti vam
pošljemo naknadno, vi si le označite na koledarju, da ne zamudite
težko pričakovanega druženja.

VSTOPNICE ZA
MOS CELJE
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Kranj nudi 100 brezplač-

dom postopoma dostavili
stiskalnice. Osnovni namen
naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk
in pločevink. Stiskalnice
bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi uporabniki," je povedal
direktor komunalnega podjetja Matjaž Berčon.
Pri uporabnikih se pojavljajo potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno
embalažo (rumeni pokrov),

nih vstopnic za člane za ogled
prvega dneva Mednarodnega
obrtno-podjetniškega sejma v
Celju (sreda, 15. 9. 2021). Vstopnice
dobite v tajništvu zbornice v času
uradnih ur. V okviru MOS organiziramo tudi mednarodno poslovno
srečanje za nova poslovna partnerstva. Več o dogodku na https://
bit.ly/3k3KWR9. Udeležba tako na
sejmu kot dogodkih je mogoča ob
izpolnjevanju PCT-pogoja. Sejmišče bo organiziralo hitra testiranja.

SVEŽINA ZA SEKCIJE
IN MLADE PODJETNIKE
Virus nas je kar malo ustavil tudi
pri pomembnih stvareh, kot so
sekcije ter Klub mladih podjetnikov. Jeseni se bomo potrudili, da
oživimo vsako sekcijo posebej.
Veselimo se že vaših predlogov za
program dela.
Mladi podjetniki, pridružite se klubu
(članstvo ni pogoj) in ga prevetrite z
novimi idejami na poti k uspešnim
ciljem. Skupaj zmorem več!

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

Kranj – Embalaža postaja
vsakodnevni spremljevalec
gospodinjstev in ob pogledu
na kupe odpadnih plastenk,
pločevink in druge odpadne
embalaže se nam prižigajo
okoljski alarmi. Poleg tega,
da ti pogledi niso prijetni,
saj kazijo podobo kraja in
onesnažujejo okolje, se
pojavljajo težave pri skladiščenju in odvozu odpadkov.
Vsi skupaj se lahko potrudimo in začnemo z odgovornimi nakupi. Kupimo le tisto, kar potrebujemo. Ne pretiravajmo pri količinah hrane in kopičenju zalog, saj
izdelkom poteče rok trajanja
in hitro lahko postanejo
odpadek. Izogibajmo se
nepotrebni embalaži in izbirajmo povratno embalažo.
Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Izogibajmo se izdelkom za enkratno
uporabo. V trgovino se
odpravimo z nakupovalnim
listkom, vrečko ali košaro.

a so tudi zabojniki določena
obremenitev za okolje.
Nameščanju dodatnih ali
večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene zabojnike s kartonsko embalažo,
plastenkami in pločevinkami se lahko izognemo tako,
da zmanjšamo prostornino
embalaže.
"Premajhni zabojniki pred
hišami in večstanovanjskimi objekti so problem.
Manjši volumen odpadne
embalaže pomeni manjši
zabojnik. Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže lahko vplivali
na ceno storitve zbiranja
odpadkov. Zmanjšana prostornina namreč pomeni
manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično
pa manj pritiska na cene
storitev," je akcijo z besedami podprl direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.
Odpadno embalažo pred
odlaganjem v zabojnik

izpraznimo in zložimo ali
stisnemo, da zmanjšamo
njeno prostornino. Tako se
lahko izognemo prenapolnjenim zabojnikom za
odpadke. Tudi v luči prizadevanj za občine na poti
brez odpadkov bodo stiskalnice v pomoč pri zmanjševanju prostornine odpadnih
plastenk in pločevink. S sledenjem natančnim navodilom na stiskalnici bo odpadna embalaža dobila zagotovo bolj vitko podobo.
Ta pripomoček bo zagotovo
prišel prav v vsakem gospodinjstvu, saj se doma običajno nabere največ prav tovrstne embalaže. Uporaba je
res preprosta, in če bomo
stiskalnico redno uporabljali, zagotovo ne bo treba
odnašati embalaže v zabojnike tako pogosto kot zdaj.
Prinaša pa še številne druge
prednosti, kakor je strnil
direktor Komunale Kranj.
Ne nazadnje nas bo ta pripomoček v kuhinji redno opominjal, da se z odpadki lah-

ko ravna še bolj skrbno oziroma racionalno.
Ob simbolični predaji prve
stiskalnice je podžupan
MOK Janez Černe povedal:
"Vseeno je najboljši tisti
odpadek, ki sploh ne nastane, zato bodimo pozorni tudi
na to. V Kranju imamo zelo
kakovostno vodo, kar potrjuje tudi certifikat Voda iz pipe.
Večkrat ko se bomo odžejali
na ta način, manj bo plastenk, če gremo na pot, pa bo
dobrodošla steklenica ali
bidon. Pogumno sledimo
poti do družbe brez odpadkov," je pozval podžupan.
Deljenje priročnega orodja,
ki bo marsikomu olajšalo
ravnanje z odpadno embalažo, intenzivno poteka po
posameznih krajevnih skupnostih in delih občin. V
primeru, da bi kdo želel prejeti stiskalnico, preden ga
obišče ekipa komunale, jo
lahko v času uradnih ur prevzame na blagajni Komunale Kranj, na Ulici Mirka
Vadnova 1.

7

Kranjske novice, petek, 27. avgusta 2021

Občinske novice

Kranj Foto Fest 2021

Kranj ima novo
razgledno točko

Pionirsko mesto fotografije ima svoj novi mednarodni festival sodobne fotografije.

Manca Strugar

Petra Puhar

Kranj – S 6. septembrom se
za javnost uradno odpira
zvonik cerkve sv. Kancijana.
Na razgledno ploščad cerkvenega zvonika, ki se dviga
štirideset metrov nad mesto,
pelje 163 stopnic.
Notranjost zvonika je prenovljena in urejena za varen
vzpon ter opremljena z informacijskimi tablami, ki
obiskovalca spremljajo na
poti do vrha. Cerkev je v letošnjem letu zaradi svoje
arhitekturne vrednosti pridobila naziv spomenik državnega pomena. S svojo
mogočno in v prostor strateško umeščeno pojavo predstavlja najbolj prepoznavno
zgradbo v mestni veduti.

Kranj – V sredo se je v Kranju rodil nov mednarodni
festival sodobne fotografije,
ki v času pandemije angažirano naslavlja vprašanja
IZOLACIJE in SVOBODE.
Festival želi raziskovati kritična vprašanja našega časa,
predstaviti različne perspektive fotografov z vsega
sveta in zgraditi močno stičišče sodobne fotografije.
Kranj želimo vključiti na
zemljevid evropskih festivalov fotografije.
Kranj je edinstveno mesto
za gostovanje festivala fotografije. Srednjeveška zgodovina mesta se plemeniti z
angažirano ustvarjalnostjo
našega časa in z inovativno
umetnostjo za prihodnost.
Je rojstno mesto prvega slovenskega fotografa in izumitelja Janeza Puharja, ki nas
je zapisal na svetovni zemljevid samih začetkov razvoja fotografije, in je mesto, ki je afiniteto do fotografije obdržalo vse do danes –
tu deluje fotografski klub s
110-letno tradicijo, fotografiji pa se posveča vrsta ustanov in izjemnih posameznikov. Kranj Foto Fest je s tem
izjemnim zgodovinskim
kontekstom in s številnimi
sodobnimi akterji kot ustvar-

Fotografija z razstave Oda moji družini avtorice Erjole Zhuka (Albanija), zmagovalke
mednarodnega razpisa festivala na temo Izolacija | Svoboda. Razstava je na ogled v
Galeriji Janez Puhar v Stolpu Škrlovec.
jen za praznovanje fotografije in njenega pomena.
Na prvi mednarodni razpis
Kranj Foto Festa na temo
IZOLACIJA IN SVOBODA
je prispelo 142 prijav iz 41
držav. Zmagovalka razpisa
je Erjola Zhuka (Albanija,
1986) s projektom Oda moji

Napovednik dogodkov
Od 1. do 30. septembra
Četrtek, 2. september
15.00
20.00

Svetovni pokal v športnem plezanju, Športna dvorana Zlato polje
Koncert: Denys Masliuk [Pianopolis 2021], Stolp Škrlovec

	Pianopolis, festival za mesto in klavir, povezuje sodobne, klasične,
džezovske, elektronske in avtorske zvoke klavirja.
20.30

Koncert: Dinamitke v Kranju, Letno gledališče Khislstein

Petek, 3. september
8.00

Svetovni pokal v športnem plezanju, Športna dvorana Zlato polje

družini. Serije, ki jih je žirija (Barbara Čeferin, Fernanda Prado Verčič, Moritz Neumüller, Klavdij Sluban, Ciril Jazbec) uvrstila v ožji izbor, so poleg razstav vabljenih fotografov predstavljene
na različnih lokacijah v središču mesta.

Otvoritveni teden festivala
poteka med sredo, 25. avgusta, in nedeljo, 29. avgusta.
Poleg razstav se lahko obiskovalci udeležijo številnih
drugih dogodkov, izobraževanj in vodenih ogledov. Več
na kranjfotofest.com.
Prijazno vabljeni.

	Karizmatična Senidah je vokalistka in performerka z eno najbolj unikatnih odrskih prezenc doma in v regiji. V sklopu največjega koncertnega
dogajanja Restart Tour bo nastopila z enim najbolj vročih RnB – Hip
hop izvajalcev v regiji – srbskim pevcem Reljo Popovićem.

Petek, 10. september
17.00

Sejem: Stražiška tržnica, Baragov trg

20.00	Koncert: Nina Dragičević: Ljubav reče greva [Mesto žensk],
Češnjev vrt Layerjeve hiše
	Dogodek je predstavitev sinteze umetnostnih in mišljenjskih zvrsti, od lirskih utopitev v ljubezen pa do natančnih analiz sodobnih
družbenih patologij – skozi zvočno interpretacijo Žige Jenka ter
glasovno interpretacijo Anje Novak in same avtorice.

Torek, 14. september

20.00	Koncert: Katja Konvalinka in Darja Mlakar Maležič s projektom
Voyage musical [Pianopolis 2021], atrij Pavšlarjeve hiše

19.00	Razstava: Dobro jesti, dobro piti v kranjskih gostilnah, Mestna
knjižnica Kranj

21.00

	Z domoznansko razstavo 2021 v Mestni knjižnici Kranj predstavljajo zgodovino gostišč v Kranju in okolici. Vpogled v zgodovino
gostiln nam govori o kulinariki pa tudi o kulturi druženja, o načinu
življenja in o razvoju mesta skozi čas ter beleži spomine, ki hitro
bledijo iz naše zavesti. Po odprtju razstave sledi pogovor z gostinci in degustacija.

Koncert: Marko Črnčec [Pianopolis 2021], atrij Pavšlarjeve hiše

Sobota, 4. september
7.00

Svetovni pokal v športnem plezanju, Športna dvorana Zlato polje

10.00 Pokal AH Vrtač Kranj 2021, Športna dvorana Planina
	Tradicionalni mednarodni odbojkarski Turnir za Pokal Kranja 2021
pod generalnim pokroviteljstvom Avtohiše Vrtač bo letos že 17.
leto zapored v Športni dvorani Planina v Kranju. Turnir vsako leto
privabi v Kranj vrhunske tuje ekipe, ker gre za pripravljalni turnir
pred začetki državnih prvenstev.
20.00

Koncert: Sašo Vollmaier, Stolp Škrlovec

21.00

Koncert: Duo Silence, Stolp Škrlovec

19.00	Koncert: Mala Sjaši – Bečo & Co, KluBar gastropub/spletni dogodek

Torek, 7. september
19.00 Snovni in nesnovni svet dežele Kranjske, Stolp Škrlovec
	Bogastvo naroda ni le v naravnih danostih, največji potencial je
človek sam. Poznavanje sebe, svoje zgodovine, kulture in navad je
ključno za oblikovanje trdne osebne identitete in harmoničnega
življenja skupnosti.

Sreda, 8. september
20.00

Zvonik pa piše svoje zgodbe, njegovi zidovi so stari
skoraj šeststo let.
Na vrhu je prava paša za oči
melodično zvonovje ali glockenspiel. Deset malih, bronastih in umetelno narejenih melodičnih zvonov 15krat dnevno zaigra ušesom
znane melodije. Z razgledne
ploščadi na vrhu seže razgled na Triglav, Stol in Grintovec, najvišje vrhove vseh
treh alpskih verig Slovenije.
In tudi mesto je od tu videti
drugačno, kot če se sprehajate po njegovih ulicah.
Zvonik bo od 6. septembra
dalje mogoče obiskati vsak
dan med 9. in 17. uro. Vstopnice bodo na voljo v Turistično-informativnem centru v Kranjski hiši.

Koncert: Urška Supej in Maša But Kvartet, Layerjeva hiša

Četrtek, 9. september
20.00	Koncert: Relja Popović & Senidah, Savski otok
(pri starem zimskem bazenu)

Sreda, 15. september
20.00

Koncert: Simon/Matošič/Repovž, Layerjeva hiša

Torek, 21. september
19.00	Predavanje: Silvo Močnik: Tročani v izročilu in prostoru,
Stolp Škrlovec
	Tročan je navidezna povezava treh točk v trikotniku. Je verovanje v
trojnost, ki povezuje tri vrhove, tri drevesa ali tri različne stvari, kot
na primer jamo, drevo in goro. Silvo Močnik iz društva za raziskovanje posoškega naravoverstva – MATJAR se bo na predavanju posvetil predvsem prostoru, v katerega so tročani vpeti.

Sobota, 25. september
11.30	Dnevi evropske kulturne dediščine: Alpski mik, mestni šik, ogled
Kranja, Kranjska hiša, predhodna rezervacija
	Kranj, mesto na skali, ki leži v objemu dveh rek, je bilo že v preteklosti znano kot živahno središče pod Alpami. Si predstavljate,
koliko zgodb skriva mesto s 6000-letno zgodovino? Privoščite si
kulturni oddih z najlepšimi in najatraktivnejšimi zgodbami mesta,
po poteh velikih imen Kranja, ki so skozi zgodovino vplivala na
razvoj in prepoznavnost prestolnice slovenskih Alp.

Razgled s kranjskega zvonika

Nedelja, 26. september
10.00	Dnevi evropske kulturne dediščine: Alpski mik, mestni šik, ogled
Kranja, Kranjska hiša, predhodna rezervacija

Ponedeljek, 27. september
9.00 	Na Koroškem, na Kranjskem že ajda zori, Osnovna šola Janeza
Puharja – Center
9.00

Iz kuhinje diši, Vrtec Orehek

Torek, 28. september
18.00	Razstava: Kaša, žganci, zelje – Dediščina gorenjske prehrane za
sodobno rabo, Grad Khislstein
	Pred 20. stoletjem naši kmečki predniki skoraj niso imeli izbire:
jedli so, kar so pridelali. Samooskrbnost je najbolj očitna v kaščah,
ki so kot samostojne stavbe na Gorenjskem najstarejša kmečka
stavbna dediščina.
19.00

Boris Čok: Staroverstvo na Krasu, Stolp Škrlovec

Četrtek, 30. september
19.00	Muzejski večer: Vsakdanje brezmesne jedi z Gorenjske, muzejski
večer, Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše

Cifra al' mož
vsako soboto ob 10.00, Kranjska hiša (po predhodni rezervaciji)

Klasičen voden ogled Kranja
(po predhodni rezervaciji):
vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem
(po predhodni rezervaciji):
vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre
(po predhodni rezervaciji):
vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Kr' petek je!
vsak petek ob 15.00 na Glavnem trgu

Sobotni sejem
vsako soboto ob 8.00 na Glavnem trgu
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Občinske novice

Evropski teden mobilnosti:
zdravo in trajno
Mestna občina Kranj se tudi letos vključuje v Evropski teden mobilnosti, ki bo na sporedu med 16. in 22. septembrom. Letošnje geslo je Živi zdravo.
Potuj trajnostno.
Andrej Zalokar

duševno zdravje, izboljšuje
počutje in kakovost spanja.
Dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti
(ETM) se bo v Mestni občini
Kranj (MOK) med 16. in 22.
septembrom raztezalo od
Slovenskega do Glavnega
trga in Centra trajnostne
mobilnosti (CTM) na Planini. Med aktivnostmi bodo
e-mobilnost v Kranju, parkirni dan, PešBUS, kolesarski zajtrk, kolesarsko popoldne ... Zaključek ETM bo pri

Foto: Mediaspeed

Kranj – Kamorkoli se odpravite čez dan, pridete na cilj
bolj sproščeni, zdravi in
zadovoljni, če svojo pot
opravite peš, s kolesom ali
pa denimo z rolerji. Zakaj?
Ker je potovanje brez avtomobila povezano z gibanjem, svežim zrakom in boljšim stikom z okolico. Aktivna mobilnost nadomešča
potrebo po sproščanju in
rekreaciji, je poceni in ideal-

na za krajše razdalje. Kako
koristna je, smo najbolje
spoznali v času epidemije
koronavirusa, ko je zacvetela tudi na naših ulicah.
Ohranimo pozitivne trende
tudi naprej.
Mobilnost zmanjšuje depresijo in tesnobo. Hoja in
kolesarjenje pospešujeta
pretok krvi, spodbujata
sproščanje endorfinov in
zmanjšujeta stres. Že
30-minutni sprehod ali kolesarski izlet vsak dan krepi

Zaključek Evropskega tedna mobilnosti bo pri Centru trajnostne mobilnosti na Planini.

Med aktivnostmi Evropskega tedna mobilnosti v Kranju bo tudi PešBUS. / Foto: MOK

CTM s predstavitvijo dejavnosti centra, uporabe sistema KRsKOLESOM in tovornega e-tricikla, pregledom
in osnovnim servisom koles,
sodelovali boste lahko v
anketi z nagradno igro in se
seznanili s projektom Prostofer. Obetajo se kolesarski
bolšji sejem, eko tržnica in
predstavitev dejavnosti nevladnih organizacij. Več o
programu najdete na www.
kranj.si in krskolesom.si.

MOK je razvoj kolesarjenja
in hoje uvrstila v svoje strateške dokumente, kot sta
Trajnostna urbana strategija in Celostna prometna
strategija. Od sprejetja
obeh (2016/2017) se je
povečalo število varnih
kolesarskih poti in povezav
– tudi letos. Leta 2017 je
bilo v Kranju, ki se ponaša
z zlatim znakom Slovenia
Green Destination, 24 kilometrov urejenih kolesar-

skih površin, ta čas obsegajo že 60 kilometrov. Največji elektrificiran sistem souporabe koles v Sloveniji
KRsKOLESOM s 95 navadnimi in 75 električnimi
kolesi deluje na 28 lokacijah, novost sta dva e-trikolesnika. Vse več je postajališč
za
souporabo
vozil
Avant2GO in polnilnic za
e-kolesa, lani pa je MOK
začela službena vozila
nadomeščati z električnimi.

Nasvet za izlet:
Kranjska kolesarska roža
Šestdnevna kolesarska dogodivščina z izhodiščem v prijetnem podalpskem mestecu s 6000-letno
zgodovino. Se sliši mamljivo?
Eva Pirnat
Kranj – Kranjska kolesarska
roža je bila ustvarjena za vse
ljubitelje dolžinskega kolesarjenja z navadnimi ali
električnimi kolesi. Sestavlja jo šest poti – Kamničanka, Ljubljančanka, Ločanka,
Blejčanka, Tržičanka in
Jezerjanka. Vsaka se začne
in konča v Kranju ter tako
riše navidezne cvetne liste,
ki v povprečju merijo
sedemdeset kilometrov.
Kolesarski izlet združite s
spoznavanjem slovenskih
krajev, saj vas bodo poti
vodile mimo čudovitih naravnih ter kulturnih znamenitosti, ki so vsekakor vredne
postanka.

Kamničanka vas bo iz Kranja popeljala proti Voklemu,
čez edini kolesarski most
čez avtocesto v Sloveniji,
skozi Šenčur, Adergas,
mimo čudovitega gradu Strmol, Arboretuma Volčji
Potok, Mengša, Vodic in
Vogelj, nazaj v Kranj.
Na Ljubljančanki se boste ob
desnem bregu Save podali
proti Zbiljam, kjer boste obrnili proti Goričanam in
mimo vasi Sora in Topol nad
Medvodami. Spustili se boste v dolino reke Gradaščice,
mimo Dobrove v staro mestno jedro Ljubljane. Proti
Kranju se boste vrnili skozi
park Tivoli, do Stanežič, kjer
boste sledili oznaki D2, ki
vas bo pripeljala v Kranj.

Ločanka se vije od Kranja,
Stražišča, Sedla, Bukovice,
Starega Vrha, Tavčarjevega
dvorca, Škofje Loke in Crngroba ter nazaj do Kranja.
Blejčanka bo za masikoga
obveljala kot najlepša povezava Kranjske kolesarske
rože, saj poteka na relaciji
Kranj–Jamnik–Kropa–Lancovo–Bodešče–Bled–Radovljica–Naklo–Kranj.
Tako Tržičanka kot Jezerjanka se začneta z vožnjo v
smeri Parka Brdo. Tržičanka nato zavije proti Bobovku in pod obronki Storžiča
doseže Tržič, od koder se
boste odpravili do Begunj,
ki slovijo po svetovno znanem ansamblu bratov
Avsenik. Do Kranja se bos-

te vračali mimo Brezij, Ljubnega, Kovorja, Dupelj in
Strahinja. Jezerjanka pa s
Posestva Brdo zavije proti
Predosljam do Preddvora.
Cesta do Jezerskega se vije
po ozki dolini. Priporočamo postanek pri Planšarskem jezeru. Iz Jezerskega
se nato po isti cesti vrnete
nazaj do Tupalič, Hotemaž,
Visokega, Šenčurja, Hrastij
in nazaj v Kranj.
Zemljevid Kranjska kolesarska roža z opisom poti
ter kulturnih in naravnih
znamenitosti boste že v
septembru našli v Turistično-informativnem centru
na Glavnem trgu 2 ter na
spletnih straneh www.
visitkranj.si.

Kranjska kolesarska roža / Foto: Urša Erjavc

9

Kranjske novice, petek, 27. avgusta 2021

Evropska gastronomska regija 2021

Kranjska dolga miza – zeleni
kulinarični dogodek
V Kranju se že nekaj let trudimo, da bi bila destinacija čim bolj trajnostno naravnana. Take prakse poskušamo uvesti tudi v kranjsko gastronomijo.
V začetku septembra bomo s Kranjsko dolgo mizo pokazali prve rezultate dobrega, zelenega sodelovanja s področja gastronomskega turizma.
Klemen Malovrh,
foto: Primož Pičulin
Gastronomska skupnost
v Kranju se krepi
Brez dobrih gostinskih lokalov nobena turistična destinacija ne more polno zaživeti. Pestro izbiro si želimo
tako obiskovalci kot domačini. Nabor gostinskih lokalov
v kranjski občini je sicer obsežen, tistih, ki bi izstopali
tudi v slovenskem merilu,
pa je le peščica. Mnogi so
odlični, vendar ne dovolj
prepoznavni.
V letošnjem, za gostinske
ponudnike vsekakor negotovem letu, so se želje po
povezovanju kuharskih
mojstrov v Kranju okrepile,
kar pozdravljamo in spodbujamo tudi na Zavodu za
turizem in kulturo Kranj.
Skupna iskanja svežih idej,
delovna srečanja, izobraževanja in odmevnejša promocija so že prinesla prve
rezultate. Začenjamo izgrajevanje kranjske gastronomske znamke, katere namen je naprej povezovanje,
iskanje skupnih točk in različnosti, skupna rast ter

Nejc Rekar, Gostilna Rekar

Tudi gastronomija je
lahko trajnostno
naravnana

boljša prepoznavnost navzven. Ekipa sedmih kuharskih mojstrov iz sedmih
kranjskih gostinskih lokalov pa je pod okriljem Mestne občine Kranj in Zavoda za turizem Kranj, skupaj
s številnimi drugimi partnerji v začetku septembra
pripravila večji kulinarični
dogodek.

Omenil sem že naše lokalne
kuharske mojstre, ki bodo
ustvarjali z lokalnimi sestavinami – kratke dobavne verige in lokalne sestavine so v
naši destinaciji ena izmed
pomembnejših trajnostno
naravnanih elementov v destinacijski gastronomiji. Ta
dogodek pa bo poseben tudi
zato, ker bomo za celotno
prireditev izračunavali ogljični odtis. Tako bodo tudi udeleženci dogodka naprošeni,
da svoj prihod poskušajo

V nedeljo, 5. septembra,
na dvorišču gradu
Khislstein
Kranjska dolga miza prinaša izvrsten nabor različnih
gastronomskih izkušenj, ki
jim je skupna posebna pozornost do lokalnih in tradicionalnih sestavin, pa tudi
vnašanje inovativnih pristopov po vzoru modernih kulinaričnih trendov. Dogodek prinaša nekaj novosti v
primerjavi s podobnimi gastronomskimi prireditvami. Gre za skupno omizje,
za katerim lahko sedi sto
obiskovalcev, ki bodo deležni štirihodnega menija z
izbrano vinsko spremljavo
vin Monte Rosso. Jedi bodo
pripravljene izključno iz lokalnih sestavin, ob večerji
pa bodo obiskovalci lahko

Matjaž Sedej, Dom na Joštu

Uroš Gorjanc, Gostilna Krištof / Foto: Uroš Hočevar

sko-vegetarijanske jedi. Najnižji ogljični odtis imajo veganske jedi iz lokalnih sestavin. Izognili se bomo plastiki
in odvečnim smetem, trideset obrokov bomo namenili
socialno ogroženim, hkrati
pa poskrbeli za spremljevalni glasbeni program, da bo
vzdušje res prijetno.

Sedimo skupaj za
Kranjsko dolgo mizo
Z nakupom vstopnice, ki
stane 60 evrov, obiskovalci
podpremo naše kuharske
mojstre, lokalne pridelovalce in del tega zneska namenimo tudi za posebne obro-

Kranjska dolga miza prinaša izvrsten nabor
različnih gastronomskih izkušenj, ki jim je
skupna posebna pozornost do lokalnih in
tradicionalnih sestavin.

prisluhnili kuharskim mojstrom in lokalnim pridelovalcem, pa tudi drugim gostom, ki so povezani s trajnostno gastronomijo. Izbrane jedi, ki bodo nastajale
pred očmi pridelovalcev,
bodo pripravljali kuharski
mojstri iz Gostilne Krištof,
Doma na Joštu, Gostilne
pr' Matičku, Kmetije odpr-

tih vrat pr' Končovc, Gostilne Rekar, Restavracije Brioni in Bistroja Sonet. Predstavljam si, da za dolgo
mizo sedimo le ob posebnih priložnostih, ki jih zaznamujejo sproščeno druženje, občutek skupnosti in
povezanosti. In si srčno želim, da bo ta naš prvi skupni dogodek prav tak!

urediti kar se da podnebju
prijazno: peš, s kolesom, več
udeležencev hkrati v istem
vozilu, z javnim prevozom
ipd. Priporočljiva obleka ni
slavnostna, ampak 'ekosproščena'. Ob prijavi na dogodek udeleženci sporočijo, ali
želijo mesno-ribje ali vegan-

ke, ki jih bo prevzel Center
za socialno delo Kranj za
svoje varovance. Z udeležbo
na dogodku lahko tudi vi postanete podpornik lokalno
pridelane hrane in trajnostne vizije razvoja naše kulinarike. Vstopnice so na voljo pri Evetimu.

Matjaž Erzar, Gostilna
pr' Matičku

Aleš Kristan, Kmetija
odprtih vrat pr' Končovc

Tomaž Polenec, restavracija
in kavarna Brioni

Mirza Bektašević,
Bistro Sonet

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Nedelja, 5. september 2021, grajsko dvorišče Khislstein.
Vstopnica: 60 €; prodaja: Eventim
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Kultura

K novim obzorjem
Nova sezona 2021/22 v Prešernovem gledališču prinaša pet aktualnih gledaliških potovanj – med
njimi so tudi tri krstne uprizoritve –, na katera nas bodo ob znanih avtorjih popeljala izkušena
režiserska imena, pljusknil pa bo tudi val mladih ustvarjalcev. Številne abonmajske ugodnosti.
Igor Kavčič
Kranj – Kot je v repertoarno
knjižico zapisala dramaturginja in dolgoletna vodja
umetniškega oddelka v Prešernovem gledališču Marinka Poštrak, bo prihajajoča
gledališka sezona v marsičem prelomna.
"Ne le zaradi prelomnih
besedil in tem, ki, srčno
upam, da nam jih bo kljub
grozeči napovedi četrtega
vala novega koronavirusa
uspelo prikazati v naših uprizoritvah, ampak tudi zato,
ker bo po triindvajsetih letih
prav ta val umetniškega
krmarjenja Prešernovega
gledališča zame tudi zadnji.
Krmilo naslednjega bo namreč prevzel nov kapitan in
obenem tudi krmar Jure
Novak,“ Poštrakova sporoča
v tokratnem nagovoru zvesti
kranjski publiki.
Pred več kot dvema desetletjema se je v umetniškem
krmarjenju gledališke barke
pogumno spopadla z valovi

časa, ki ga živimo, in s predstavami, ki jih je snovala v
vsakoletni program, razbijala tabuje, odpirala družbenokritične teme, vedno znova nastavljala ogledalo aktualni družbi, hkrati pa z odprtostjo sledila svežim gledališkim tokovom. Prešernovo
gledališče se je profiliralo v
slovenskem prostoru in postalo prepoznavno po odličnih uprizoritvah, o čemer
pričajo tudi številne nagrade
doma in po svetu. Da je prav
Poštrakova v veliki meri zaslužna za dejstvo, da je Prešernovo gledališče Kranj
eno od najprodornejših in
najboljših slovenskih gledališč, meni tudi novi direktor
in umetniški vodja Jure
Novak, ki je prvo sezono
'podedoval', saj jo je oblikovala njegova predhodnica.

Ženske in matere, očetje
in sinovi
Osrednje vodilo Poštrakove
pri izboru predstav v novi
sezoni je bilo tako kot v pre-

teklosti demitizirati teme, iz
katerih ljudje sami delamo
mite. Kot pravi, se bo z ekipo
Prešernovega gledališča tudi
tokrat zelo osebno in kritično
spraševala o vlogi gledališča
v družbi in naši intimi, o vlogi in demitizaciji položaja
žensk in mater, očetov in
sinov ter posledično o pomenu našega otroštva in družine v družbi kot tudi o njihovih zastranitvah.
V prvi oktobrski premieri,
drami z naslovom Mama
sodobnega francoskega dramatika in oskarjevca Floriana Zellerja, bomo z režiserjem Ivico Buljanom demitizirali mit o materinski ljubezni, ob besedilu lepe vide
lepo gorijo ene najboljših in
največkrat uprizarjanih slovenskih dramates Simone
Semenič se bomo z režiserko Mašo Pelko soočili z
demitizacijo mita o feminizmu. Prva uprizoritev v naslednjem letu bo historija o stanovanjski problematiki z
naslovom Kdor skak, tisti

hlap. Gre za slovensko klasiko v današnjem času znova
vznemirljivega dramatika
Rudija Šeliga. Režiral jo bo
mladi režiser Dorian Šilec
Petek. Sledila bo koprodukcija s SSG Trst, Goran Vojnović pa je režiral dramo Meja
sneženja, ki jo je napisal v
začetku leta 2021 žal prezgodaj preminuli tržaški pisatelj
Marko Sosič. Besedilo demitizira mit o tujcih. V marcu
bo sledila zadnja premiera
sezone, pod vodstvom režiserja Jerneja Lorencija bodo
skupaj z ustaljeno režiserjevo ekipo in ekipo igralcev
Prešernovega gledališča raziskovali korenine mita o
otroštvu v avtorskem projektu Pravljice našega otroštva.

Z nakupom abonmaja
lahko le pridobimo
Vpisi abonmajev za novo
sezono se bodo začeli v ponedeljek in bodo v prvi fazi
potekali tja do sredine meseca. Zaradi razmer – najbrž
nihče prav natančno ne ve,

Pročelje Prešernovega gledališča je že v znamenju nove
sezone, ki prinaša pet predstav. / Foto: Eva Belčič
kaj nas čaka – so v gledališču
abonmajski sistem nekoliko
posodobili. V gledališču
obljubljajo, da bodo zvestobo
obiskovalcev tudi nagradili,
dolgove abonentom iz prejšnjih sezon bodo nadomestili
z izvedbo predstav, ki si jih ti
niso mogli ogledati, oziroma
z nadomestilom pri vpisu
novih abonmajev ali nakupu
vstopnic. Zaradi nepredvidljivega razvoja epidemije
covida-19 so abonmaje letos
še dodatno pocenili. "Za
novo sezono imamo enake
načrte: če bomo morali svoja
vrata znova zapreti, bomo
gledališče pripeljali v vaše
domove, vsem abonentom
pa bomo po koncu epidemije
zagotovili ogled abonmaj-

skih predstav v živo," so zapisali v gledališču. Z nakupom
abonmaja je torej mogoče le
pridobiti.
"Verjamem v Prešernovo
gledališče Kranj. In verjamem v Gledališče. Gledališče, ki je v stiku. Ki je sveže.
Gledališče, ki mora zahtevati in razumeti. Ki mora snovati, začrtati in verjeti. Gledališče, ki mora dvomiti in
se zavedati, ki naj predvidi
in ki naj se spominja. Ki naj
diskutira. Ki naj sliši in naj
se sliši. Gledališče, ki je prostor svobode in prostor
natančnosti," je k novi sezoni zapisal direktor Jure
Novak. Razlog več, da se
spet videvamo v najljubši
kranjski dvorani.
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Večer z Dinamitkami
Pred koncertom, ki bo v Letnem gledališču Khislstein 2. septembra ob 20.30, smo se pogovarjali z
Dinamitkami, tremi odličnimi vokalistkami Simono Vodopivec Franko, Damjano Golavšek in Alenko
Godec. Nastopile bodo z izborom najlepših melodij in pesmi.

Predstava ali koncert?
Simona: Koncert s pridihom
predstave.
Damjana: 'Predstavni koncert', he, he, he.
Alenka: To je nekaj lepega s
poudarkom na glasbi.
Večer je razdeljen na dva
dela. Če so drugi del songi
iz muzikala Mamma Mia,
kakšne pesmi ste izbrale za
prvi del?
Simona: Prvi del je res koncertni. Vokalno je zahteven
in do izraza pridejo naši vokali tako v solistični izvedbi
kot tudi v troglasju. Program obsega od slovenske
ljudske pesmi, slovenske
popevke do avtorskih pesmi
in svetovnih hitov, prepesnjenih v slovenščino.
Damjana: Za prvi del smo
izbrale skladbe, ki so vsem
trem všeč. Vse nam mora
biti všeč – besedilo, glasba,
priredba in predvsem glasovni aranžma. Soglasne
smo v tem, da se bomo tistemu, kar nam ni blizu, odre-
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Igor Kavčič
Kranj – Saj se spomnite ženskega terceta Dinamitke iz
velike uspešnice, muzikala
Mamma Mia, ki si ga je v
slovenski izvedbi ogledalo
več kot 135.000 gledalcev.
Kot Donna, Tanya in Rosie
so nastopile živahne in neukrotljive vokalistke Simona
Vodopivec Franko, Damjana Golavšek in Alenka Godec. "Tako vloge kot tudi
samo ime terceta nam je
bilo tako pisano na kožo, da
nikakor nismo našle ustreznejšega imena … (smeh),
in tu je naša neustavljiva pozitivna ženska energija s
kančkom odštekanosti," o
imenu, ki so si ga nadele
tudi za serijo koncertnih večerov, na katerih nastopajo
tako z glasbo iz muzikala
kot drugimi znanimi pesmimi, pove Simona, Damjana
pa dodaja: "Želimo biti navdih, želimo biti 'dinamit' in
želimo ustaviti 'mit', da je
pri petdesetih konec veselja.
Zdaj se življenje šele začne,
naj 'tke' naše poti z vsem zavedanjem, izkušnjami in da,
tudi z odštekanostjo vred."
Alenka k besedam prijateljic
dodaja: "Vse sta že tako lepo
povedali, zaobjeli vse, da dodajam le še: Rada vaju imam
in naj traja to naše skupno
popotovanje!!!"
V uro in pol dolgi koncertni
predstavi, ki jo je vsebinsko
zasnoval Jaša Jamnik, produciral pa Jurij Franko, tri
odlične vokalistke, ki jih
druži ljubezen do glasbe in
petja, pravijo: "Skupaj smo
trikrat močnejše. Ne trikrat,
devetkrat!" Pred koncertom
sem Dinamitkam zastavil
nekaj vprašanj.

www.pgk.si

REDNI ABONMA
Florian Zeller

MAMA (La Mère)
črna farsa
Režiser: Ivica Buljan
Koprodukcija z
Mestnim gledališčem Ptuj

Simona Semenič

LEPE VIDE LEPO GORIJO
Dinamitke so na začetku julija navdušile poln avditorij ljubljanskih Križank. / Foto: Ivo Pogorelčnik
kle, pa četudi avtorski skladbi. Ne vem, ali bomo kdaj
naredile kompromis v tej
smeri. Mislim, da ne.
Alenka: Se strinjam. Z obema!
V 'predstavnem koncertu',
kot se pošali Damjana, so
tako glasba in petje kot humor in igra. Predvidevam,
da je glasbe največ, na kakšen način na oder vstopa
humor? Tudi z Marjanom
Buničem?
Simona: Vesele smo, da je z
nami tudi naš multipraktik,
naš krotilec Marjan Bunič, ki
s svojimi napovedmi in skupnimi dialogi vnese tudi duhovito noto. Z Marjanom
smo sodelovale skoraj v vseh
svojih predstavah, tako da
smo uigrani tudi po gledališki
plati. Seveda pa tudi skupaj
zapojemo in zaplešemo ...
Damjana: Glasba bo vedno
naš dirigent. Dovolimo ji, da
se kar naprej zaljublja. Najraje vidimo, da v humor. To
dvorjenje imamo rade. Marjan prav tako. Res da je krotilec ognja, tako rekoč gasilec. A ravno s pravo mero;
tako da vseskozi gorimo, a
ne izgorimo in v ogenj kdaj
pa kdaj potegnemo tudi njega. To mu je všeč, čeprav ne
bo priznal. A potihoma pripravlja svoj trenutek vzpona
na Olimp.
Alenka: Humor, poleg
glasbe, zaseda velik del naših zasebnih druženj, vaj …
in vsi štirje smo glede tega
res na isti valovni dolžini.
Da smo to prenesli še na
oder, je bilo pravzaprav neizogibno.
Simona omenja avtorske pesmi, ste pripravile tudi kakšno posebej za to priložnost?
Simona: Program vsebuje
tudi naše avtorske pesmi,
med njimi je najbolj aktualna
Evropa, ki smo jo posvetile
30-letnici samostojne Slovenije, svetu pa sporočamo – vsi
drugačni, vsi enakopravni.

Damjana: Skladbe pripravljamo posebej zase. Potem pa
jih z nekim smiselnim kontekstom vključimo v predstavo.
Ravno zadnjič smo ugotavljale, kako veliko pesmi imamo
vse tri skupaj. Saj smo eden
redkih tercetov, v katerem
smo vse tri tudi solistke. Množica pesmi kar sama narekuje
ples možganov … tako upamo, da bomo še dolgo gorele.
Alenka: Pravzaprav so pesmi
naredile ta koncert s pridihom
predstave, humorja, zdaj
skrbno izbrane pesmi le še
dodajamo.
Skladbe iz muzikala Mamma Mia so zagotovo že utečen nastop; kako pa ste se
dogovorile, kaj bo katera
pela v prvem delu?
Simona: Vokale si razdelimo zelo spontano …. Pri
najvišjih legah dominira
Alenka, po najnižjih koplje
Damjana, sama pa pokrivam vse vmes. Patrik Greblo, ki nam napiše večino
vokalnih aranžmajev, točno
ve, kje bo katera najbolje zazvenela in kako bomo vse tri
najbolje zazvenele skupaj.
Damjana: Kaj kmalu nam je
bilo jasno, da imamo edinstven zven. Uživamo v ubranem večglasnem petju.
Vmes se prepletajo naši individualni glasovi. Kot je rekla Simona; naš cilj je iskati
tako razdelitev, da skupni
zven vibrira maksimalno. O
vsem se lahko pogovorimo.
Alenka: Dinamitke se o vseh
stvareh pogovarjamo odkrito. Ker imamo za seboj precej kilometrine in izkušenj,
si rade prisluhnemo, pretehtamo predloge – to je recept,
da izberemo tisto, kar je za
nas kot trio najboljše.
Dobra glasba in izvrstno petje pa nista 'samo' to dvoje;
ne dvomim, da je pomembno tudi vaše pozitivno sporočilo v teh prav nič kaj prijaznih časih ...
Simona: Tudi skozi nastope
in glasbo poskušamo širiti

lepa sporočila, navdihujoča,
ljubezenska, domovinska,
pa veliko dobre volje in pozitivne energije, saj se bomo
samo na tak način prebili
skozi to turbulentno obdobje, ki je še posebej za kulturo res velik izziv. Samo utihniti ne smemo.
Damjana: ... naj ponovim to
misel: Utihniti ne smemo!
Alenka: Časi so precej nehvaležni in nepredvidljivi. To se
še posebej odraža na glasbenem, na kulturnem področju. A glasba je močna, močne pa smo tudi Dinamitke.
Tišina preprosto nima šans.
Sicer se je zadnje dni nekoliko ohladilo, a vendarle,
kako je mogoče v taki vročini, kot smo je deležni letos,
ohraniti dober glas – pod
klimo se najbrž ni preveč
dobro gibati?
Simona: V naslednjem življenju bom baskitarist, ker
je ohranjanje glasu v dobri
formi način življenja, ki
predpisuje ogromno discipline in odpovedovanja in
me včasih spravlja ob živce.
V naslednjem življenju bom
zelo sproščena, sedela bom
pod klimo, pila vino, kričala,
ponočevala in žurirala ….
Vse, česar v tem življenju ne
morem in ne smem, zaradi
'pevskega poslanstva'.
Damjana: … "hahahaha,
H2O … tako te 'mam rada,
rokerco" … mislim in obljubljam, da bomo imele vsaj
dvakrat na leto odklop, ko
bomo počele vse to, kar si
naštela – mimogrede, Lenka
je že našla lokacijo. Zdaj ni
več izgovorov …
Alenka: Mislim, da smo vse
tri punce kar žilave, odpovedati se žuru pred koncerti pa
nam v naših letih ne predstavlja prav nikakršnih težav. Jaz sem se tudi na klimo
navadila. Vaja dela mojstra,
hihihi. A na vsake toliko se
je treba pocrkljati na lokaciji,
ki ni oder. In tudi pri tem so
naše želje zelo uglašene … le
še čas poiščemo in akcija!

sodobna drama
Režiserka: Maša Pelko

Rudi Šeligo

KDOR SKAK, TISTI HLAP
historija o stanovanjski problematiki
Režiser: Dorian Šilec Petek

Marko Sosič

MEJA SNEŽENJA
družinska drama
Režiser: Goran Vojnović
Koprodukcija s SSG Trst

PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA
avtorski projekt
Režiser: Jernej Lorenci

ODKRIVAJTE
Z NAMI
NOVA OBZORJA
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Trojka '77 od Kranja do Tokia
Možje iz ozadja v košarkarski reprezentanci, ki so z olimpijskih iger odšli z zgodovinskim četrtim mestom, so svojo pot začeli pod kranjskimi koši.

Kranj – V 80. letih so v
tovarnah prekinjali delo, da
so pred televizorjem skupinsko gledali mojstrovine
smučarskih asov, v letošnjem poletju pa se je čas
ustavil, ko se je na olimpijskih igrah v Tokiu merila
slovenska košarkarska reprezentanca. Med ključnimi
možmi iz ozadja so bili tudi
trije Kranjčani: Dalibor
Damjanović, Dragiša Drobnjak (oba pomočnika selektorja Aleksandra Sekulića)
in Marko Milič (vodja košarkarske odprave).
Poimenovali smo jih kar
kranjska trojka '77. Trije
vrstniki, ki so kariero začeli
pod košem na kranjskih
igriščih. »To so bili najlepši
in najbolj čisti košarkarski
trenutki. Tudi ko smo igrali
s kranjsko generacijo, v
kateri so bili Hafnar, Pompe, Troppan, Klep, Vidakovič in drugi. Igrali smo iz
veselja do igre, prijateljstva
in osvajali državne naslove

Foto: osebni arhiv Dalibor Damjanović

Mojca Finc

Kranjska olimpijska košarkarska trojka (z leve): Dalibor
Damjanović, Marko Milič in Dragiša Drobnjak
– kadetske, mladinske –, kar
je dodalo posebno draž. Bila
so neverjetna leta na Planini, še prej na naših osnovnih šolah. Pozneje se igra za
denar, tu so še pritiski klubov za rezultat, veliko je egoizma. Tisto pa so bili trenutki, ki se jih vsi najraje spo-

minjamo,« je pot treh kranjskih košarkarjev od zvedavih
najstnikov do strokovnega
štaba v reprezentanci opisal
Marko Milič.
»Imeli smo štipendije, sredi
Kranja so prodajali pomfrit,
hodili smo na Dino burek.
Ko so nam odprli trgovino

Harlem v centru, v kateri je
bilo nekaj Jordanovih
superg, je to bilo za nas kot
lunapark. Dvajset let pozneje smo se združili na igrišču
v Tokiu. V tem času so se
spletla prijateljstva za vse
življenje,« je poudaril nekdanji košarkarski zvezdnik.
»Marko je bil daleč največja
zvezda. Že pri 16 letih. V
celotnem slovenskem prostoru,« je nadaljeval Dragiša
Drobnjak in se vrnil v najzgodnejša leta pod koši. »Ko
smo bili prvič državni prvaki
kot pionirji, smo vso tekmo
samo tekli ob njem, naredil
je vse sam. Bil je tako dominanten, da ni mogel nihče
držati obrambe nad njim.
Ni bilo nasprotne ekipe, ki
bi ga ustavila,« je prvemu
Slovencu, ki je zaigral v ligi
NBA, zaploskal zdajšnji
sodelavec.

Strokovni štab ni kartal
Vsi trije so hvaležni, da jim
je uspelo okusiti olimpijski
duh kot članom strokovnega
štaba v Tokiu. Je tudi štab

kartal v olimpijski vasi?
»Takrat, ko so fantje kartali,
smo se mi osredotočali na
priprave na nasprotnika,
delali smo videoanalize in
iskali slabosti tekmeca. Bi
pa štab kartal, če bi imel
čas,« je povedal v smehu
Dragiša Drobnjak.
Svojevrstno priznanje je za
vsakega trenerja delati z globalnim zvezdnikom, kot je
Luka Dončić. »Trener mora
najti pravo formulo, kako ga
vključiti v kolektiv, da bo ob
tem tudi kolektiv najbolj
izkoriščen. Postaviti takšne
akcije, da bo zvezdniku, ki
je izjemen v napadu, izziv
igrati tudi obrambo,« je razkrival. Poudaril je Dončićevo nesebičnost: »Pomembno mu je dobro počutje
soigralcev. Je pravi vodja.
Na vsaki tekmi lahko prispeva 30, 40 točk, ve pa, da
to ni tisto, kar dela ekipo
boljšo. Jasno mu je, da je
dobro vključiti tudi druge,
da so vsi zadovoljni. To je ta
kemija, ki jo potrebuješ, da
je ekipa vrhunska. Menim,

da je tudi zato Luka tako
dober,« je razmišljal.

Še en uspeh: zunaj
igrišča prijatelji
Najtežji trenutek v Tokiu je
bil polfinalni poraz proti
Franciji, saj so se že videli v
finalu. Izgubili so za eno
točko. Hkrati je bil odziv
košarkarjev na to bolečino
eden od – morda zveni
nenavadno – najlepših trenutkov. Stali so v tišini, nihče ni nikomur ničesar očital,
v slačilnici so se objeli in
položili roke na kup, je
povedal Milič. Kako znaš
sprejeti poraz, kaže tudi,
kako velik si.
Fantje so se navezali en na
drugega, postali so prava
klapa. »Ko smo se razšli, je
marsikomu pritekla solza,
ker se vsaj eno leto ne bomo
videli. To je še en uspeh te
generacije – zunaj igrišča
so prijatelji, na igrišču pa
pravi borci,« je Milič opozoril na pomen medsebojnega spoštovanja, ki jih vodi k
novim ciljem.
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Zlata plezalka Janja
na Zlatem polju

AVK TRIGLAV PONOVNO
VPISUJE V VATERPOLSKO ŠOLO
Počitnice gredo počasi h koncu in čaka nas ponovna
selitev v zimski bazen. S tem se bo vrnila tudi vater
polska šola, ki je bila avgusta prav tako na počitni
cah, že kaj kmalu pa začenjamo tudi ponovni vpis
mladih nadobudnežev v naš klub. Vabljeni vsi dečki
in deklice, da se nam pridružite in se z nami naučite
osnov gibanja v vodi, plavanja in vaterpolske igre.
Vadba pod vodstvom naših strokovno usposobljenih
vaditeljev poteka v malem bazenu Pokritega olimpij
skega bazena Kranj. Vse informacije glede točnega
začetka vadbe bomo objavljali na svoji spletni strani,
Facebook profilu in Instagramu, tako da nas sprem
ljajte tudi tam.

Med načrti v prihodnosti v Kranju tudi nacionalni plezalni center z večnamensko športno dvorano

Kranj – Največja svetovna
imena športnega plezanja
spet prihajajo v mesto z najdaljšo tradicijo med prireditelji tekem za svetovni pokal
v tej panogi. Kranj bo gostil
svetovne ase že petindvajsetič po vrsti. V športni dvorani na Zlatem polju bo 3. in
4. septembra v konkurenci
tudi olimpijska zmagovalka
Janja Garnbret.
Kranj je svetovno karavano
prvič gostil leta 1996. Odtlej se je med zmagovalce
tekem pred domačimi gledalci vpisalo pet slovenskih
reprezentantov: Martina
Čufar, Maja Vidmar (zdaj
Štremfelj), Klemen Bečan,
Mina Markovič in Janja
Garnbret. Tokrat jih bo nastopilo 19, med njimi bo
tudi olimpijka z Golnika
Mia Krampl. Na zadnji
kranjski preizkušnji je največ pokazala Lučka Rakovec, tekmovalka kranjskega
kluba FA, v steni je vknjižila tretje mesto, s tem pa
premierne stopničke v karieri. Prav ta preizkušnja na
Zlatem polju pred dvema
letoma je bila obravnavana
kot zadnja v kranjskem
nizu, saj dvorana ne zadostuje več standardom Mednarodne plezalne zveze za
tekmovanja najvišje ravni.
Zaradi stanja v povezavi s
covidom-19 in tveganjem
pred odpovedjo na novi lokaciji (ljubljanske Stožice),
ki bi terjala tudi precej več
sredstev, pa se tekma vrača

Foto: Vid Ponikvar (Sportida)

Mojca Finc

Na tekmi svetovnega pokala v Kranju bo septembra
nastopila tudi olimpijska zmagovalka Janja Garnbret.
na tradicionalno prizorišče
v mesto na skali.
Plezalni spektakel si bo mogoče ogledati v živo ob izpolnjevanju pogoja PCT, vendar bo gledalcev manj zaradi
večjih ločenih con v dvorani.
»Bo pa dodatni program,« je
razkril Matej Planko, ki bdi
nad organizacijskim delom
tekmovanja. Ogled petkovih
kvalifikacij je brezplačen.
Vstopnina (Eventim) za sobotni polfinale in finale znaša 20 evrov oziroma 15 evrov
za člane Planinske zveze
Slovenije. Vstop za otroke
do vključno osmega leta je
brezplačen. Prisotnost naj-

boljše plezalke na svetu Janje Garnbret, ki se ponaša s
povsem svežim olimpijskim
zlatom, lovoriko z najprestižnejšega tekmovanja na svetu, prinaša dodano vrednost.

Čakalne vrste za vpis
Po vsej državi priljubljenost
športnega plezanja raste,
klubi in dvorane so polni.
Tudi na račun Janjinih mojstrovin v steni. »In usmerjenega dela na planinski zvezi. Panoga pridobiva veljavo
in priljubljenost. Nekoč si je
bilo težko predstavljati, da
bodo ljudje toliko spremljali

plezanje, kot ga danes. V
klubih je zanimanje veliko,
precej jih ima čakalne vrste
za vpis otrok. Tudi napovedi
o novi infrastrukturi gredo v
pravo smer,« komentira Matej Planko.
Mestna občina Kranj, ki je
soorganizator tekme v težavnostnem plezanju na Zlatem polju, si prizadeva za
gradnjo nacionalnega plezalnega centra z večnamensko športno dvorano. Trenutno pripravlja spremembe
in dopolnitve zazidalnega
načrta Zlato polje. Predvidene spremembe bodo omogočile boljšo izrabo prostora
in umestitev načrtovanega
objekta. Arhitekta za izdelavo idejne zasnove so izbrali,
idejni koncept prostorske
umestitve je narejen; radi bi
jo postavili med Gimnazijo
Franceta Prešerna in Osnovno šolo Helene Puhar.
Dvorana bo namenjena vrhunskim in ljubiteljskim
športnikom ter šolam. Poleg
sten za vse tri discipline v
športnem plezanju (težavnost, balvani, hitrost) v
objektu načrtujejo vadbeni
del za košarkarje, odbojkarje, rokometaše in igralce
dvoranskega nogometa, na
katerem bi prirejali reprezentančne in ligaške tekme,
tudi na mednarodni ravni.
Dve manjši dvorani sta
predvideni za karate s stalnim tatamijem. Načrtujejo
še fitnes, servisno-tehnične
prostore, kavarno in muzejsko-izobraževalni del na področju športa in kulture.

Olimpijski prvaki trenirali v Kranju, pridruži se nam še ti
Na začetku julija so se na pripravah v Kranju mudili vaterpolisti
Srbije, ki so nato na olimpijskih igrah v Tokiu ubranili zlato olimpijsko kolajno in drugič zapored postali vaterpolski olimpijski
prvaki. Na enem izmed večernih treningov so si nekaj časa vzeli
tudi za naše mlade upe, se z njimi fotografirali in jim podelili tudi
kak avtogram, kar jim je zagotovo dalo nov zagon za delo. Zato
vabimo vse, ki bi se želeli preizkusiti v tem lepem športu, da se
nam pridružite na kranjskem bazenu.

V skupini C in D s predznanjem plavanja
Poleg najmlajših vpisujemo tudi v starejši skupini, kjer se otroci
že srečujejo s specialnimi vaterpolskimi tehnikami, prav tako pa
se udeležujejo tudi tekmovanj. Za vpis v omenjeni skupini je
predpogoj predznanje plavanja, saj vadba poteka izključno v
olimpijskem bazenu.
Člani na Madžarskem
Člansko moštvo se ravno v teh dneh mudi na pripravljalnem
turnirju v Miškolcu, ki fantom služi kot uvod v novo tekmovalno
sezono, ki se bo kmalu tudi začela. Na turnirju se merijo z domačim moštvom, romunsko Oradeo, slovaškimi Košicami in še
enim madžarskim klubom Civis Polo. Turnir poteka med 27. in
29. avgustom, vsi rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletni
strani in družbenih omrežjih kluba.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
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Iz krajevnih skupnosti
Medgeneracijsko sodelovanje
Struževski smenj
Struževčani so zelo ponosni na svojo povezano
skupnost, ki ima zelo dolgo in pestro zgodovino.
Simon Šubic
Struževo – Na dan svetega
Jakoba, 25. julija, v Struževem vsako leto organizirajo
vaški smenj. Pri kapelici na
polju, ki je posvečena zavetniku Struževega, je župnik
Župnije svetega Modesta
Erik Švigelj daroval sveto
mašo, blagoslovil voznike in
vozila. Opozoril je, da se s
skupnimi močmi in dobrimi
nasveti lahko premaga vse. V
preteklosti sta se vedno
izmenjevali lakota in bolezen, ki sta bili vedno premagani z močnimi vezmi in
zaupanjem med ljudmi.
Struževčani so zelo ponosni
na svojo povezano skupnost,
ki ima zelo dolgo in pestro
zgodovino. Čeprav je prebivalcev v vasi manj kot 800,
je Struževčank in Struževča-

nov s poreklom po domovini in po svetu več tisoč.
Ohranjanje tradicije, solidarnost, povezanost in
sosedska pomoč so glavne
naloge vseh, še posebej članov sveta krajevne skupnosti. Predsednik KS Struževo
Tomaž Sajovic je opozoril:
"V tem času je še posebej
pomembno poskrbeti zase
in se zaščititi, da s tem varujemo druge. Spoštovanje
ukrepov in cepljenje sta najmanjši žrtvi, da bomo lahko
skupnost vzdrževali naprej,
se družili in delali. Tudi kakšen manjši infrastrukturni
projekt bomo potem lahko
izvedli brez nepotrebnih
zapletov!"
Druženje se je končalo s
pogostitvijo na domačiji pr'
Matjaž s pozitivnimi mislimi za naprej.

 ČETRTEK, 9. 9. in 23. 9. 2021 ob 17.30
MAKETARSKE DELAVNICE - Sestavljanje, izdelovanje in barvanje plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket
v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj.

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

 TOREK, 14. 9. 2021 ob 10.00

»Način, kako začeti, je, da nehaš govoriti in začneš delati.«

 TOREK, 14. 9. 2021 ob 17.00

(Walt Disney)

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER
GORENJSKE V KRANJU
V mesecu septembru vse aktivnosti, ki se odvijajo v LUK medgeneracijskem centru, potekajo V ŽIVO.
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje ime,
priimek, aktivnost, telefonsko številko in e-naslov na:
mck-prijava@luniverza.si ali pokličete na 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.
 VSAK TOREK ob 16.30. uri
USTVARJANJE FRAKTALNE RISBE: spoznajte umetnika
v sebi in narišite umetnino. Za delavnico ni potrebno nobeno
predznanje.
 VSAKA SREDA ob 16. uri
ŠAH - Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.
 VSAK ČETRTEK ob 8.30 uri
VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO - Za vas smo pripravili
vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo
na naše telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo
zadihalo in se osvobodilo bolečin.
 VSAK PETEK ob 17. uri
DRUŽABNI VEČER - TAROK - Vabljeni na druženje ob igri taroka.

Foto: KS Struževo

 VSAK PETEK ob 18. uri
MAGIC - družabna igra
 VSAK PETEK ob 17.30. uri
LJUDSKO PETJE

Mašo na semanji dan je daroval župnik Erik Švigelj.

V Mavčičah slovesno
za praznik
Mavško tržnico združili z odprtjem obnovljenega
odseka ceste v vasi
Ani Zavrl Bogataj,
KS Mavčiče
Mavčiče – Letošnji praznik,
25. junij, je bil v Krajevni
skupnosti Mavčiče še posebej slovesen. Kot vsak četrti
petek v mesecu je bila popoldne za gasilskim domom
Mavška tržnica, pred
domom pa proslava, združena z odprtjem okoli 500
metrov dolge obnovljene
ceste. Cestišče stare ceste je
bilo ozko, brez pločnikov, z
vedno uničenimi bankinami
in močno luknjastim asfaltom. Novi del ceste ima pločnik in obojestransko narisano kolesarsko stezo, vsi

komunikacijski vodi so
umaknjeni v zemljo, položena je tudi kanalizacijska cev.
Zaradi razširitve ceste je bila
potrebna prestavitev Jurjeve
kapelice, ki je na začetku
vasi Praše stala tik ob cesti.
Prenos na drugo stran ceste
je bil zahteven, s potrebno
ojačitvijo temeljev je kapelica tehtala kar 60 ton.
Obljubljeno je nadaljevanje
rekonstrukcije in krajani že
težko čakajo, da stroji spet
zabrnijo. Odkupi potrebnih
zemljišč so pri nekaj lastnikih sicer težava, a brez razširitve ceste varnejšega prometa od Mavčič proti Kranju
ne bo mogoče zagotoviti.

Tudi otroci so se razveselili nove ceste. / Foto: MOK

 ČETRTEK, 2. 9. 2021 ob 17. uri
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE - Družinska karma in poslanstvo.
Na tokratnem predavanju se bomo učili prepoznati svojo
družinsko karmo, prevzeti njeno pozitivno sporočilo in podali
nekaj možnosti za transformacijo družinske karme skozi življenjsko nalogo, ki je pogosto del poslanstva vsakega od nas.
 ČETRTEK, 2. 9. 2021 ob 19.15 uri
SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA
Skupinski pogovori način osebnostne rasti skozi skupinske
pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko
skupinske dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo
(do 12 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.
Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor
se je potrebno predhodno prijaviti.
 PONEDELJEK, 6. 9. 2021 ob 18. uri
ZADIHAJMO VADBE »v VAJI vaj«: V teh pandemičnih časih
obstaja v nas polno skrbi in strahov, pretoka življenjske energije
pa nam primanjkuje, še posebej ženski populaciji. Z dihalnimi
vadbami »v VAJI vaj« lahko sami poskrbimo, da se nam pomiri
um, se sprostimo, razbremenimo in dobivamo po krvi tudi
prave mere kisika in tako vračamo pretoke življenjski sili.
Vadbe so antistresne in pomlajevalne narave.
 TOREK, 7. 9. 2021 ob 10.00
JOGA OBRAZA - Samozavestno v svet
 SREDA 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9. 2021 ob 10.00
DELAVNICA/TEČAJ MASAŽE DOJENČKOV - po mednarodno
priznanem programu IAIM - 5 SREČANJ
Naučili se boste blagodejne masaže celotnega dojenčkovega
telesa, komunikacije, ter spoznali moč dotika, kar bo
pripomoglo k boljšemu povezovanju z dojenčkom.
Masaža pomaga pri sprostitvi, prebavnih težavah, krčih,
izboljšanju imunskega sistema ter omogoča dojenčku razviti
boljšo samozavest in samopodobo.
Tečaj masaže dojenčkov je varen prostor, kjer se upošteva
dojenčkove potrebe ( lahko ga boste previli, nahranili, uspavali..)
ter priložnost za starše, da si izmenjajo svoje izkušnje.
Število je omejeno. Prijave obvezne.

JOGA OBRAZA - Obraz in čustva
RADOSTI IN IZZIVI DOJENJA - Vabljene vse mamice in
bodoče mamice, ki vas zanima vse o dojenju. S kakšnimi izzivi
se srečujete, kako rešiti težave, kaj nam dojenje prinaša in še
mnogo več. Vabljene.
 TOREK, 14. 9. in 28. 9. 2021 ob 18.45
TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
Nia esperanta rondeto aspiras disvastigi esperanto kiel
lingvon, kulturon, literaturon kaj movadon por la pacon
inter nacioj. Naš esperantski krožek ima cilj širiti esperant kot
jezik kulturo, slovstvo in gibanje za mir med narodi.
Ni babilas, kajtas, ludas. Klepetamo, pojemo in se igramo.
Kaj ni invitas ĉiuj aliĝi al ni. Vabimo vse, da se nam
pridružijo. Estos amuza! Veselo bo!
 SREDA, 15. 9. 2021, ob 18. uri
VPOGLEDI V SKRIVNO NARAVO ČLOVEKA - Duhovno
ozadje bolezni, zdravil in cepljenja (antropozofski pogled).
 ČETRTEK, 16. 9. 2021 ob 17. uri
ŠAHOVSKI TURNIR
 PETEK, 17. 9. 2021 ob 18. uri
DRUŽABNI VEČER - TOMBOLA
Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vleče številke,
igralci pa pokrivajo številke na kartici. Ena pokrita vrstica
prinese tretjo nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in tri
pokrite vrstice prvo nagrado. Vabljeni na zabave, smeha in
veselja poln dogodek. Dodaten čar pa mu dajejo tudi lepe,
uporabne nagrade.
 PONEDELJEK, 20. 9. 2021 ob 10.uri
VESELE URICE - FRANCOŠČINA. Osnove Francoskega jezika.
Poklepetajmo v francoščini.
 PONEDELJEK, 20. 9. 2021 ob 18.uri
VSESTRANSKA UPORABA ETERIČNIH OLJ V okviru tedna izobraževanja za trajnostni
razvoj vam bomo predstavili različne
recepte za lajšanje zdravstvenih težav na
naraven način. Spoznali bomo, katera olja
uporabiti za boleče uho, katera za boljše
spanje, kako blažiti težave ob gripi, si
pomagati pri kašlju in še mnogo več. Ob
koncu delavnice bomo skupaj pripravili
mešanico za domov.
 TOREK, 21. 9. 2021 ob 17.00
JOGA OBRAZA - O mišicah in gubah na obrazu
 TOREK, 21. 9. 2021 ob 17.00
IZDELAVA VREČK IZ ODPADNIH MATERIALOV Vsi si želimo manj plastike med odpadki.
En korak k temu je zagotovo nadomestitev
plastičnih s pralnimi vrečkami za sadje in
zelenjavo. Na naši delavnici bomo spoznali, kako enostavno jih lahko ustvarimo iz
odpadnih materialov in jih seveda izdelali
tudi za domov. Delavnica bo potekala v
okviru tedna izobraževanja za trajnostni
razvoj.
 PONEDELJEK, 27. 9. 2021 ob 19.00 - na daljavo preko
ZOOM aplikacije
JOGA NIDRA - Joga Nidro bi lahko opisali kot eno od metod
telesne, umske in čustvene sprostitve, s katero dosežemo, da
naša zavest deluje na globljih ravneh zavedanja. Je tehnika
sproščanja s posebnim pretokom energije po celotnem telesu,
ki nas drži na meji med budnostjo in spanjem. Tam se ljudje
namreč zavestno povežemo s podzavestjo, osredotočeni
samo na glas, ki nas vodi in popelje na potovanje skozi
vizualizacijo v sprostitev po točno določeni poti.
 TOREK, 28. 9. 2021 ob 17.00
JOGA OBRAZA - Poživitev možganov
 ČETRTEK, 30. 9. 2021 ob 10.00
IGRA SPOMIN - Igrali bomo igro spomin, ki smo jo izdelali
sami iz odpadnih materialov na Paradi učenja. Tako delujemo
trajnostno in odpadne stvari ponovno uporabimo. Vabljeni.
Vabljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK medgeneracijski center vsak dan med 8.00 in 20.00 uro obvezna predhodna prijava.
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Zanimivosti

Z odličji z olimpijad iz znanja
Zlata maturanta z mednarodne mature na Gimnaziji Kranj Tjaša Sušnik in Simon Bukovšek sta blestela tudi na olimpijadah iz znanja – Tjaša Sušnik je
osvojila srebrno odličje na biološki olimpijadi, Simon Bukovšek pa na fizikalni in kemijski olimpijadi.
Mateja Rant
Kranj – Simon Bukovšek se
je v juliju najprej udeležil
51. mednarodne fizikalne
olimpijade, ki jo je letos na
daljavo organizirala Litva, v
Sloveniji pa je potekala pod
okriljem Društva matematikov, fizikov in astrono-

tretji nekaj primerov iz
kvantne fizike, so razložili
pri DMFA. Na kemijski
olimpijadi pa je s svojimi
ekipami mladih kemikov
sodelovalo 79 držav in šest
držav opazovalk, skupaj 312
tekmovalcev, so pojasnili
pri ZOTKS in dodali, da so
imeli tekmovalci za reševa-

ristil tudi za taborniške aktivnosti.
Tjaša Sušnik se je v juliju
na mednarodnem biološkem izzivu pomerila v
konkurenci 396 dijakov iz
76 držav. Na tekmovanju
na daljavo ni bilo mogoče
izvesti praktičnega dela,
zato so tekmovalci opravljali zgolj teoretični in praktično-teoretični preizkus. "Dobili smo fotografije preparatov, podatke iz eksperimentov in podobno in potem smo morali samo obdelati te podatke," je razlo-

Tjaša Sušnik / Foto: osebni arhiv

žila Tjaša Sušnik in dodala,
da je na tovrstnih tekmovanjih znanje iz šole samo
osnova, saj je poudarek na
razumevanju in logičnem
sklepanju. A čeprav se je izkazala tudi pri biologiji, je
priznala, da jo bolj zanima
kemija, zato si jo je izbrala
tudi za nadaljnji študij.
Med počitnicami si je privoščila oddih na morju, prav
veliko časa za počitek pa sicer ni imela, saj se tudi
uspešna kolesarka šest dni
v tednu posveča kolesarskim treningom.

Simon Bukovšek / Foto: osebni arhiv
mov Slovenije (DMFA),
med 25. julijem in 2. avgustom pa pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) še 53. mednarodne kemijske olimpijade, ki je letos potekala na
Japonskem, dijaki pa so se
je prav tako udeležili na daljavo. Prav tako pod okriljem ZOTKS je Tjaša Sušnik v juliju sodelovala na
mednarodnem biološkem
izzivu kot nadomestnem
tekmovanju 32. mednarodne biološke olimpijade, ki
bi morala potekati na Portugalskem. Tako Simon
Bukovšek kot Tjaša Sušnik
sta na olimpijadah osvojila
srebrna odličja.
Na fizikalni olimpijadi se je
pomerilo 368 dijakov iz 76
držav. Pri eksperimentalnih
nalogah so raziskovali neidealne kondenzatorje in
svetleče diode s pripomočki,
ki so jih organizatorji poslali vnaprej, nato pa reševali
še tri teoretične naloge: v
prvi so obravnavali oceanski
hrbet, v drugi elektrostatsko
lečo za curek elektronov in v

nje obsežnih teoretičnih nalog, ki so pokrivale vsa področja kemije, na voljo pet
ur. Simon Bukovšek se je
zelo razveselil obeh srebrnih medalj, saj ga po njegovih besedah zanimata tako
kemija kot fizika oziroma
naravoslovje na splošno.
Obžaluje le, da sta tekmovanji potekali na daljavo, saj
so bili tako prikrajšani za
spoznavanje novih kultur in
ljudi, kar je že lahko izkusil
na olimpijadi iz naravoslovja, na kateri je sodeloval
pred dvema letoma. Nič pa
mu ni žal, da je za priprave
na olimpijadi in sami tekmovanji žrtvoval del počitnic, saj pravi, da ga veseli
spoznavati nove stvari. "V
šoli je veliko učenja na pamet, marsikaj pa postane
zares zanimivo šele takrat,
ko začneš raziskovati v globino." Oktobra odhaja na
študij fizike na ljubljanski
fakulteti za matematiko in
fiziko, v novembru pa ga
čaka še olimpijada iz astronomije in astrofizike. Čas
med počitnicami pa je izko-

Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice
Sistem enotnih subvencioniranih vozovnic integriranega
javnega potniškega prometa za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih se s 1. septembrom bistveno
spreminja. "Za nespremenjeno ceno upravičencem ponujamo bistveno večje ugodnosti. Obenem zelo poenostavljamo celoten sistem vozovnic, enostavnejši bo tudi postopek za nakup. Upravičenci do subvencioniranih vozovnic bodo od 1. septembra imeli na voljo mesečno ali letno
vozovnico Slovenija. Tako kot doslej jim bo omogočila
potovanja od doma do šole, poleg tega pa bodo v prostem
času lahko brez omejitev potovali na vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji," je razložil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Subvencionirane vozovnice so začeli prodajati 25. avgusta, pristojni pa
pozivajo k spletnemu nakupu. Podrobnejše informacije
glede pridobitve subvencionirane vozovnice so objavljene
na spletnih mestih ministrstev za infrastrukturo in javno
upravo, portalu IjPP in eUpravi.

Odpira nove
poslovne priložnosti
Tudi brez ključa*
Novi Caddy
Cargo
že od

22.462 EUR

Delovno mesto prihodnosti? Na štirih kolesih. Odkrijte novi Caddy Cargo. Zahvaljujoč
najsodobnejšemu digitalnemu okolju (Innovision Cockpit) in glasovnemu upravljanju
je vedno povezan z vsem, kar potrebujete. Z asistenčnimi sistemi, prilagodljivim
prostorom in ločenim zaklepanjem tovornega dela pa vam na poti do vsake nove
poslovne zmage zagotavlja varnost in sproščenost!

Pripravljen na vse
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*Sistem za odpiranje in zagon brez ključa Kessy (Keyless Access), je na voljo za doplačilo. Več na www.porscheleasing.si.

Pripravljen na vse

Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.
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Svetlobni učinek
na iztoku v Savo

V Čirčah obnovili igrišče
V okviru Vesele šole Jaka Blažič so prenovili zunanje košarkarsko igrišče v Čirčah.

Občasni temnejši odtenki iztoka očiščene
odpadne vode v reko Savo so posledica učinka
svetlobe in rahle rjave obarvanosti.
Dr. Lucija Janeš,
Blaž Bajželj
Kranj – Na Centralni čistilni
napravi Kranj se prečistijo
sanitarne odpadne vode, ki
nastajajo po uporabi pitne
vode v gospodinjstvih in javnih ustanovah ter industrijske odpadne vode iz industrijskih procesov.
V procesu čiščenja se najprej
odstranijo mehanski delci,
pesek in maščoba. Po
mehanskem čiščenju odpadna voda vstopi v biološko stopnjo, kjer se odstranijo
organske snovi in hranila. V
zadnji stopnji se biološko
aktivno blato posede v naknadnem usedalniku, očiščena voda preko sistema globinske filtracije izteka v reko
Savo. Celoten proces čiščenja je voden in nadzorovan s
pomočjo merilne opreme in

nadzornega programa. Vse
vrednosti v iztoku so nadzorovane in grafično zabeležene – kot dokazilo doseganja
zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
Na mestu iztoka, kjer očiščena voda priteče v Savo, se
občasno pojavi sprememba
barve vode, kar je posledica
svetlobe in rahle rjave obarvanosti. Rahel odtenek rjavkaste barve na iztoku se
poveča, kadar je zadrževalni
čas odpadne vode na čistilni
napravi daljši, to je ob sušnem dotoku (manj kot
8.000 m³/dan). Eden od
razlogov je tudi dodajanje
železovega triklorida v proces čiščenja odpadne vode,
ki ima izrazito rjavo barvo
(po rji), uporablja pa se za
obarjanje viškov fosforja, z
namenom doseganja mejne
vrednosti.

Na mestu iztoka, kjer očiščena voda priteče v Savo, se
občasno pojavi sprememba barve vode. / Foto: Komunala Kranj

Razstava Sto let Golnika
Simon Šubic

Foto: MOK

Kranj – Bolnišnica na Golniku letos praznuje stoletnico,
ob tej priložnosti pa so pripravili razstavo o njeni zgodovini, ki so si jo Kranjčani
v prvi polovici avgusta lahko
ogledali na Slovenskem
trgu. Zdaj jo selijo na Gallusovo nabrežje v Ljubljani,
kjer bo na ogled od 1. do 14.
septembra, zamudniki pa si
jo boste od 28. septembra
do 28. oktobra lahko ogledali še v parku pred kliniko na
Golniku. Razstava Sto let

Golnika 1921–2021, ki jo
sestavlja dvajset velikih
panojev, prikazuje razgibano pot zdravstvene ustanove, katere zametki so nastali
že leta 1917, štiri leta kasneje pa so na Golniku uradno
odprli sanatorij, ki je do
danes prerasel v univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergije. Razstavo je na
osnovi knjige Tuberkuloza,
kuga 19. in 20. stoletja na
Slovenskem na primeru
sanatorija Golnik, 1921–
1998, zasnoval scenograf
Andrej Stražišar.

Simon Šubic
Čirče – V Čirčah so pred
kratkim odprli obnovljeno
asfaltno košarkarsko igrišče, za kar je poskrbela
Vesela košarka Jaka Blažič,
ki poteka v Champ centru
športa v Kranju. »Vedno,
ko vam bo dolgčas, pridite
na igrišče. Saj vem, da so
igrice in računalniki zanimivi, a vseeno mislim, da
se na takšnih igriščih sklepajo nova prijateljstva,
ustvarjajo spomini za vse
življenje in se ne nazadnje
ustvarjajo novi Luke Dončići,« je ob tej priložnosti
dejal Blažič, ki je uspešno
izvedel tudi otvoritveni
prosti met. Sledile so različne košarkarske igre,
dogajanje pa je na odprtju
popestril tudi raper Rok
Terkaj - Trkaj.
Član Cedevite Olimpije in
slovenske reprezentance
Jaka Blažič je košarkarsko
pot začel v Kranju in zdaj
želi otrokom iz tega okolja
povrniti nekaj košarkarskega. Nastal je projekt Vesela
košarka Jaka Blažič, s katerim skušajo za košarko navdušiti čim več kranjskih
otrok. V okviru projekta pa
je stekla tudi akcija obnove
zunanjih košarkarskih
igrišč. Vsako leto bodo

Jaka Blažič je bil na odprtju obnovljenega košarkarskega igrišča v Čirčah najbolj oblegana
oseba. / Foto: Simon Šubic
obnovili eno igrišče, prva je
bila na vrsti obnova igrišča
v Čirčah.
Rok Klemenčič, vodja Vesele košarke Jaka Blažič, je
pojasnil, da so igrišče v Čirčah izbrali na podlagi treh

kriterijev: koliko otrok z
območja sodeluje v Veseli
košarki Jaka Blažič, njihova
udeležba na treningih in
glasovanje na družbenih
omrežjih. »Na košarkarskem igrišču v Čirčah je v

zadnjih letih nogomet že
kar nekoliko izpodrinil
košarko. Mislim, da smo z
obnovo to igrišče vsaj za
naslednjih pet, deset let
spet vrnili košarkarjem,« je
razložil.

Sosede se predstavijo
V Kranju Festival razgledov razkriva umetnost in kulturo sosednjih držav. V Območnem stičišču
kulturnih društev ZKD Kranj so najprej predstavili Madžarsko, sledila je Avstrija. Septembra in
oktobra bodo odstirali še znamenitosti Italije in Hrvaške.
Alenka Brun
Kranj – Madžarsko je poleg
odprtja razstave Pogled na
Madžarsko sredi julija s kulturnim sporedom na večernem koncertu na Pungertu
predstavil še kitarski virtuoz
Dávid Pavlovits.
Odprtja omenjene razstave,
ki gledalcu skozi plakate približa del zgodovine Madžarske, njeno književnost, glasbo, vodo, fotografijo, šport,
mogočna imena Madžarske,
se je udeležil tudi podžupan
MO Kranj Robert Nograšek.
MO Kranj je namreč sogostiteljica festivala. Prišla sta tudi
veleposlanik Madžarske v
Sloveniji Andor Ferenc
Dávid in Bíborka Molnár Gábor, direktorica Madžarskega kulturnega inštituta v
Ljubljani, ki je poskrbel za
vsebino razstave. Oba gosta
sta navdušila s pozdravnim
nagovorom v slovenščini,
nekaj uvodnih besed pa sta
prisotnim namenila tudi
Mija Aleš, tokrat v vlogi direktorice festivala, in podžupan Robert Nograšek.

Že teden dni za tem se je v
Kranju ustavil še festival
Koroško poletje (Carinthisher Sommer) z glasbeno
skupino Klakradl, ki je s
svojim nastopom pred vodnjakom na Glavnem trgu
pritegnila pozornost številnih mimoidočih – tako

zaradi kostumov kot glasbe. ZKD Kranj je namreč v
sodelovanju s festivalom, ki
prihaja iz avstrijske Koroške, Avstrijskim kulturnim
forumom iz Ljubljane,
kranjsko občino in Zavodom za turizem in kulturo
Kranj, organiziral ulični

koncert. Lahko rečemo, da
se je s svežimi aranžmaji
ljudskih napevov iz alpsko-jadranske regije Koroško poletje v Sloveniji ustavilo v Kranju. Jeseni se
bosta Kranjčanom predstavili še dve sosedi, Hrvaška
in Italija.

Glasbena skupina Klakradl v starem mestnem jedru je z nastopom pritegnila. / Foto: Primož Pičulin

