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Želimo vam lepa jesenska jutra,
ki vas napolnijo s svežino hladnega zraka
in vas ogrejejo s prijaznim nasmehom neznanca.

člani Sveta KS Planina in Huje
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041/704-857), tehnični urednik Grega Flajnik, oblikovanje Matjaž Švab. Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o., naklada 3.400 izvodov, glasilo po pošti prejemajo vsa gospodinjstva v krajevni 
skupnosti Huje in krajevni skupnosti Planina. Fotografija na naslovnici: Jesen v domači krajevni skupnosti, foto: Tina Dokl

Spoštovane krajanke, dragi krajani!
Mineva četrto leto našega mandata. V 
KS Huje se lahko pohvalimo s tem, da 
bomo v tem mesecu uredili drevored ja-
ponskih češenj in javorjev. V načrtu je 
ureditev pasjega parka, postavitev sed-
mih klopi, dodatna ureditev otroškega 
igrišča v Župančičevi ulici, v postopku 
ureditve je parkirišče, kjer so prej stali 
kontejnerji (mala tržnica). Ob balinišču 
Huje smo že postavili klop in otroško 

igralo. V kostanjevem drevoredu smo 
zasadili štiri divje kostanje.
Letos so v KS Planina pridobili dodatna 
parkirna mesta. Poskrbeli so za zasadi-
tve dreves. V tem mesecu bodo postavili 
nove klopi na lokaciji Planina 16, 17 in 
18. Zamenjali bodo koše za odpadke, kar 
je bila želja, ki so jo izrazili prebivalci v 
sklopu participativnega proračuna. Sta-
ri samski dom je podrt in na tem me-
stu je zdaj lepa zgradba, v kateri bodo 
oskrbovana stanovanja. Nekdanjo Mer-
catorjevo trgovino je odkupila Mestna 
občina Kranj, jo adaptirala in predala v 
brezplačno uporabo Domu upokojencev 
Kranj. Prostor bo kmalu primerno opre-
mljen in pripravljen za uporabo. Objekt 
je zelo pomemben, ker bo v njem našlo 
varno mesto veliko starejših občanov, 
ki potrebujejo dnevno varstvo.
V KS Planina je Osnovna šola Staneta 
Žagarja, ki ima končno težko pričako-
vano telovadnico in nekaj razredov. Ob 
šoli se zaključujejo dela na igrišču za 
košarko. V letu 2023 bomo obnovili igri-
šče za košarko med vrtcema Najdihojca 
in Mojca.
Za povezavo med Qlandio in toplarno 
obstajajo načrti, vendar je bilo nekaj 
zemljišč neodkupljenih. Mestna občina 
Kranj je poskrbela za ureditev tega dela. 
V letu 2023 se bodo v tem delu naselja 
uredila ustrezna parkirna mesta, cesta, 
kolesarska pot in pločnik.
Največji in večni problem v starejšem 
delu soseske so parkirišča. Zato si bomo 
v naslednjem mandatu prizadevali za 
izgradnjo ali postavitev montažnih par-
kirišč, če gradnja ne bo mogoča. Predla-
gali bomo uvedbo dovolilnic za parki-
ranje po vzorcu naselja Zlato polje in s 
tem omogočili, da bo parkirnih mest za 
etažne lastnike več.
Vse navedeno je le kaplja v morje naših 
skupnih potreb, ki jih ni malo. Veseli 
nas, da smo s svojim delom svetnice in 
svetniki krajevnih skupnosti Planina in 
Huje lahko vplivali na posodabljanje in 

urejanje naše soseske. To je še en dokaz, 
da s skupnimi močmi in voljo lahko do-
sežemo več.
Žal sta krajevni skupnosti Huje in Pla-
nina aktualni vsem strankam in kandi-
datom le v predvolilnem času, nato pa 
kljub velikim obljubam na nas pozabijo. 
Vendar to ni pojav, ki je prisoten samo v 
tem mandatu. V veliki meri je vse odvi-
sno od politične volje zmagovalcev, zato 
se nam nehote poraja občutek, da nas 
želijo ukiniti in tako sami določati o za-
devah, ki so pomembne za nas, tako kot 
odgovarja njim.
Zato si vsi v tem predvolilnem času 
lahko le zaželimo, da bo udeležba na 
volitvah, kjer se bomo odločali o župa-
nu, članih mestnega sveta in svetnikih 
krajevnih skupnosti, čim večja. Upamo, 
da bodo občinske oblasti v prihodnosti 
pri odločitvah, ki zadevajo interese kra-
jevne skupnosti, imele več posluha pri 
upoštevanju mnenj naših prebivalcev 
in svetov krajevnih skupnosti.
V imenu svetnic in svetnikov KS Huje in 
KS Planina vam želim prijetno branje

Sonja Mašić,
predsednica Sveta KS Huje

Združenje Europa Donna Slovenija letos 
zaznamuje 25 let ozaveščanja o raku dojk, 
zagovorništva bolnikov in podpore bolni-
kom in njihovim svojcem ob spopadanju 
z diagnozo. Najbolj vidni so s številnimi 
dejavnostmi in dogodki v oktobru, mesecu 
ozaveščanja o raku dojk. Podobno kot v ve-
čini razvitih držav je rak dojk tudi v Sloveniji 
najpogostejši rak pri ženskah. Med oboleli-
mi sta tudi eden do dva odstotka moških. V 
združenju poudarjajo, da se je treba odzvati 
vabilom presejalnih programov in biti pozo-
ren na morebitne zdravstvene težave. S. K.

Rožnati oktober

Svetniki KS Huje: predsednica Sonja Mašić, 
podpredsednik Sebastjan Tofaj, svetniki 
Ružica Kušlaković, Halida Muratagić, Zvon-
ko Bizjak, Gregor Belovič. Svetniki KS Plani-
na: predsednik Sandi Ržen, podpredsednik 
Dušan Orešek, svetniki Marija Smeh, Sanja 
Kern, Davor Brezar. Uradne ure KS Planina 
so vsako sredo od 13. do 16. ure, KS Huje pa 
vsako sredo od 10. do 13. ure. Še nekaj te-
lefonskih številk: Medobčinski inšpektorat 
Kranj, prijave in informacije: 04 237 31 97; 
Komunala Kranj, informacije: 04 28 11 300, 
080 35 55; mestne dovolilnice, parkiranje, 
informacije: 04 23 73 251; Kranvaj, brez-
plačni mestni prevoz: 031 383 700; naroči-
lo prevoza v okviru projekta Prostofer: 080 
10 10; Center za socialno delo Gorenjska, 
enota Kranj: 04 256 87 20.

Pomembni podatki
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Novi prizidek k Osnovni šoli (OŠ) Staneta 
Žagarja naj bi v uporabo predali do kon-
ca oktobra oziroma krompirjevih poči-
tnic, pričakuje kranjski župan Matjaž 
Rakovec. »Vlogo za izvedbo tehničnega 
pregleda smo po mojih informacijah že 
oddali, ko bo ta uspešno opravljen, pa 
bo treba še približno štirinajst dni po-
čakati na izdajo uporabnega dovoljenja. 
Do konca oktobra oziroma krompirje-
vih počitnic bi lahko objekt že bil name-
njen izvajanju pouka in športni vzgoji,« 
je župan povedal v začetku oktobra.
Kot smo že poročali, bodo v novem sko-
raj ničenergijskem prizidku k OŠ Sta-
neta Žagarja telovadnica, šest učilnic 
in večnamenski prostor. Prizidek bo z 
obstoječim šolskim poslopjem povezan 
s hodnikom, v njem pa bo tudi dviga-
lo, ki bo omogočilo dostop tudi gibalno 
oviranim. Objekt bo namenjen izvedbi 
športne vzgoje in razrednemu pouku, 
v popoldanskem času pa izvenšolskim 
dejavnostim, rekreacijskim vadbam in 
prireditvam. Ker je novi prizidek zrasel 
na mestu nekdanjega zunanjega špor-
tnega igrišča, so tega prestavili na loka-
cijo starega montažnega prizidka k šoli, 

ki je bil povsem dotrajan in neprimeren 
za izvajanje pouka.
Vrednost investicije je ocenjena na 3,15 
milijona evrov, od tega Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj sofinanci-
rata skupno 1,44 milijona evrov, preo-

stali del pa bo zagotovila Mestna občina 
Kranj.
Z izvedenim projektom bo občina pri-
spevala k doseganju več ciljev: z novimi 
prostori bo zagotovila ustrezne pogoje 
za izobraževanje in športno aktivnost 
mladih v okolišu, ki ga pokriva OŠ Sta-

neta Žagarja, to je stanovanjska sose-
ska Planina in posredno del nerevita-
liziranega območja starega Kranja in 
Savske ceste. V novih, svetlih in sodob-
no opremljenih prostorih bodo zagoto-
vljeni ustrezni pogoji za izobraževanje, 
na novem zunanjem igrišču, ki je zdaj 
na levi strani šole, pa se bodo lahko re-
kreirali tudi mladi, ki živijo v bližini na 
Planini.

Novi prizidek do krompirjevih počitnic
Dela na novem prizidku k Osnovni šoli Staneta Žagarja so pri koncu, na Mestni občini 
Kranj pa upajo, da bodo telovadnica, šest učilnic in večnamenski prostor za uporabo 
nared do krompirjevih počitnic.

SIMON ŠUBIC

Na mestu nekdanjega montažnega prizidka že urejajo novo zunanje igrišče. / Foto: Gorazd 
Kavčič

Novi prizidek k Osnovni šoli Staneta Žagarja naj bi v uporabo predali do konca oktobra. 
/ Foto: Tina Dokl

Vrednost investicije je ocenjena 
na 3,15 milijona evrov, od tega 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj sofinancirata 
skupno 1,44 milijona evrov, 
preostali del pa bo zagotovila 
Mestna občina Kranj.
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Lani v tem času so ob športnem igrišču 
med vrtcema Mojca in Najdihojca na 
Planini v Kranju odprli prvi trajnostni 
grbinasti kolesarski poligon iz žlindre 
v Sloveniji, ki sta ga podarila Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez in Skupina SIJ – Slovenska industri-
ja jekla s partnerji. Za postavitev poligo-
na je poskrbelo podjetje Batt Crew, ki je 
znani graditelj kolesarskih poligonov.

CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Že lansko pomlad je med soseskama 
Planina 1 in Planina 2 zaživel Center 
trajnostne mobilnosti (CTM), kjer Kra-
njčani in obiskovalci Kranja lahko do-
bijo osnovne informacije o uporabi 
trajnostnih načinov vsakodnevnega po-
tovanja po mestni občini Kranj in njeni 
okolici ter se vpišejo v sistem za izposo-
jo koles ali souporabo vozil.

BETONSKIH OVIR NI VEČ
Kot je še povedala predsednica Sveta 
Krajevne skupnosti Huje Sonja Mašić, 
so v zadnjem obdobju postavili novo 

klop in dodatno igralo na igrišču ob 
balinišču Huje, zasadili nova drevesa v 
drevoredu in odstranili betonske ovire 
v prehodu v smeri Osnovne šole Jakoba 
Aljaža Kranj. Krajevna skupnost je sode-
lovala pri organizaciji Palačinka dneva 
v tamkajšnji šoli.

PORUŠEN NEKDANJI SAMSKI DOM
»Porušena je stavba nekdanjega sam-
skega doma, ki je bila v lasti družbe 
Domplan. Končno smo dočakali, da 
te stavbe, ki je bila najprej nevarna za 
okolico, ni več. Po podatkih naj bi tu 
nastala varovana stanovanja, ki bodo 
imela v sklopu stavbe tudi parkirišča,« 
je pojasnila Mašićeva.

REŠITEV PROSTORSKE STISKE
»Že pred leti smo ugotovili, da šole v so-
seski postajajo premajhne. S takšno te-
žavo sta se letos ukvarjali Osnovna šola 
(OŠ) Jakoba Aljaža in OŠ Staneta Žagar-
ja, kjer so prostorsko stisko že vrsto let 
reševali na različne načine, toda prišel 
je trenutek, ko takšno reševanje ni bilo 
več mogoče. Prvi načrti za telovadnico 
so nastali pred že pred približno sed-

mimi leti, vendar se nekdanje občinsko 
vodstvo ni dobro sporazumelo z bližnji-
mi lastniki nepremičnin. Pogajanja so 
se v tem mandatu k sreči nadaljevala 
in uspešno zaključila v veselje staršev 
in otrok. OŠ Staneta Žagarja, ki je bila 
zgrajena leta 1961, bo kmalu dobila novo 
telovadnico, šest učilnic in športno igri-
šče.« Nekdanja trgovska šola pa bo do-
čakala prenovo z začetkom v letu 2022 
in z zaključkom leta 2023 in bo postala 
dislocirana enota OŠ Jakoba Aljaža.

PARKIRIŠČA
Dodatnih je devet parkirnih mest ob Ce-
sti 1. maja s predlogi za postavitev mon-
tažnih parkirnih elementov, rešitev za-
radi investicij za gradnjo in ohranjanje 
zelenih površin. »Krajevna skupnost 
je pred leti izvedla anketo in pridobila 
podatke tistih, ki bi parkirni prostor – 
garažo kupili ali vzeli v najem. Stiska 
glede parkirišč je v delu KS Huje in KS 
Planina velika. Preostali del soseske se 
je gradil kasneje, bolj humano in ima 
več parkirnih površin, vključno s pod-
zemnimi parkirnimi mesti,« je povzela 
Mašićeva.

V Mestni občini Kranj se je 9. oktobra končalo glasovanje o iz-
vedbi projektov v okviru participativnega proračuna 2023. Na 
Mestni občini Kranj so napovedali, da bodo rezultate glaso-
vanja po 10. oktobru objavili na spletni strani projekta (www.
predlagaj.kranj.si), predvidoma pa tudi v oktobrski številki 
Kranjskih novic. Izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 
2023, stanje oziroma njihov status pa bo prav tako mogoče 
spremljati na spletni strani projekta.
Krajani Planine so izbirali med postavitvijo pitnika za vodo 
na zelenici ob igrišču na Planini in postavitvijo nadstreška 
pred vhodom v Osnovno šolo Staneta Žagarja. Krajani Huj so 
imeli na izbiro le en predlog, in sicer prenovo 43 let stare as-
faltne površine na košarkarskem igrišču pred Osnovno šolo 
Jakoba Aljaža Kranj.
Na glasovanju je sicer bilo 86 projektnih predlogov za 26 kra-
jevnih skupnosti. V vsaki krajevni skupnosti bodo izvedli iz-
glasovan projekt (ali več projektov) v skupni vrednosti do 24 
tisoč evrov (z DDV), ki izpolnjuje tudi dodatne pogoje. Ti so, da 

je projekt izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti obči-
ne in ustreza še drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v 
participativni proračun.

Rezultati glasovanja za participativni proračun 2023 bodo objavljeni na spletni strani 
www.predlagaj.kranj.si in predvidoma tudi v oktobrskih Kranjskih novicah.

SUZANA P. KOVAČIČ

SIMON ŠUBIC

Uresničeni projekti v obeh krajevnih skupnostih

Glasovanje za participativni proračun končano

Športno igrišče na Planini / Foto: Gorazd Kavčič
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»Mestna občina (MO) Kranj si že nekaj 
let prizadeva urediti območje nekdanje 
mini tržnice na Planini, kjer večina ki-
oskov že dolgo ni bila več v predvideni 
uporabi in večina najemnikov ni spo-
štovala najemnih pogodb. Z namero, da 
bo prostor nekdanje mini tržnice preu-
redila za drugačen namen, je MO Kranj 
najemnike seznanila že v letu 2019, ven-
dar pa se vsi s tem niso strinjali, zato so 
se načrti, da na tem mestu vzpostavijo 
nujna potrebna dodatna parkirna me-
sta, nekoliko zavlekli. Z osmimi nekda-
njimi najemniki je MO Kranj uspelo do-
seči sporazum za odstranitev kioskov, 
z dvema pa še ne,« so pojasnili na MO 
Kranj.
Kot so dodali, je trenutna ureditev še 
začasna. Ko bodo sodni postopki glede 
preostalih dveh kioskov zaključeni, na-
meravajo v MO Kranj za celotni predel 
poiskati trajne rešitve, ki bodo izboljšale 
kakovost bivanja ne samo v smislu za-
gotavljanja parkirnih mest, ampak tudi 
širše (sociološki, trajnostni vidiki ...). 
»Eden od predlogov je tudi izgradnja 
polvkopane garaže z zeleno streho. Pro-
jekt je MO Kranj prijavila tudi za finan-
ciranje z evropskimi sredstvi v okviru 
novega projekta Interreg, imenovanega 
CICADA. Kakšen bo namen uporabe ze-
lene strehe, bodo med izvedbo projekta 
odločili stanovalci v sodelovanju s tam-
kajšnjo krajevno skupnostjo. Možnosti 
je več: gozd, urbani vrtički, zelenica s 
klopmi, otroško igrišče, zeliščni park, 
kombinacija naštetih … Če bo projekt 
sprejet in potrjen za (so)financiranje s 
sredstvi EU, se bo začel izvajati v prvi 
polovici leta 2023.«

V JEDRU BLOKOVSKEGA NASELJA
»V našem blokovskem naselju, ki je 
umeščeno pod območje krajevne sku-
pnosti Huje, je bila v prejšnjem stoletju 
postavljena tržnica. Takrat zaradi na-
raščajoče potrebe po tovrstni ponudbi, 
saj se je v sosesko v tistem času začelo 

naseljevati vedno več družin, trgovin s 
tovrstno ponudbo pa tu še ni bilo. Kra-
jevna skupnost in najemniki površin so 
takrat sklenili dogovor z bližnjimi sta-
novalci za začasno postavitev objektov. 
Kioski naj bi bili tu deset let, po izteku 
te dobe pa naj bi jih lastniki v skladu 
z dogovorom odstranili. Dogovora se ni 

držal nihče in sledilo je, da je mini tr-
žnica postala vse kaj drugega kot to, če-
mur naj bi služila,« je ozadje umestitve 
nekdanje mini tržnice pojasnila pred-
sednica Sveta Krajevne skupnosti Huje 
Sonja Mašić.
Kot je povedala Mašićeva, so se okoliški 
stanovalci za pomoč obrnili na krajevno 
skupnost, ki si je močno prizadevala za 

ureditev tega dela naselja za odstranitev 
kioskov, zmanjšanje hrupa v nočnem 
času ..., kar jim je uspelo po 16 letih pri-
zadevanj. »Leta 2018 je bil na moj pre-
dlog, takrat sem bila tudi še mestna sve-
tnica, ter predlog stranke Več za Kranj 
na seji mestnega sveta sprejet sklep, da 
se od tedaj naprej najemnikom zemlji-

šča ne izdajajo nova obratovalna dovo-
ljenja, kar je predstavljalo prvi korak v 
smeri korenitih, pozitivnih sprememb. 
Sedanji župan Matjaž Rakovec je na 
mojo pobudo in pobudo Sveta KS Huje iz-
kazal odločno pripravljenost za razreše-
vanje nastale problematike, za kar smo 
mu prebivalci in svet krajevne skupnosti 
izjemno hvaležni,« je sklenila Mašićeva.

Po več letih truda, usklajevanj in tudi sodnih sporih je občini in krajevni skupnosti 
na mestu nekdanje mini tržnice na Planini uspelo zagotoviti dodatnih 25 parkirnih 
mest, kar stanovalcem olajša parkiranje na sicer zelo obremenjenih parkiriščih na 
Planini.

SUZANA P. KOVAČIČ

Dodatna parkirna mesta na Planini / Foto: Tina Dokl

Nova parkirišča na mestu nekdanje mini tržnice

»V veliko veselje in zadovoljstvo nam je, da smo pridobili vsaj 
nekaj dodatnih parkirnih mest, ne da bi bili primorani poseči 
v zelene površine. Lahko bi dejali, da so vse te spremembe 
potekale 's pospeškom' – naselje Planina pa ga v teh časih še kako 
potrebuje,« poudarja Sonja Mašić.
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Kranjski mestni svet je na septembrski 
seji odločil, da bo 4. decembra, ko bo na 
letošnjih lokalnih volitvah na vrsti mo-
rebitni drugi krog volitev župana, po-
tekal tudi posvetovalni referendum za 
ugotavljanje interesa občanov krajev-
nih skupnosti Planina in Huje za zdru-
žitev v skupno Krajevno skupnost Pla-
nina - Huje. Istočasno bo posvetovalni 
referendum potekal na območju krajev-
nih skupnosti Bratov Smuk in Primsko-
vo – o spremembi območja obeh krajev-
nih skupnosti.
Mestni svetniki so soglasje k razpisu 
posvetovalnega referenduma sprejeli 
že maja letos. Predlagala sta ga sveta 
krajevnih skupnosti Planina in Huje, 
ki menita, da je zaradi uresničevanja 
skupnih interesov in ciljev smiselno in 
rentabilno pristopiti k združitvi krajev-
nih skupnosti. Krajevni skupnosti sicer 
že zdaj delujeta v istih prostorih, sku-
paj praznujeta krajevni praznik, med 

drugim pa izdajata tudi skupno glasilo 
Glasnik.
Po sklepu mestnega sveta je dan razpi-
sa posvetovalnega referenduma 14. ok-
tober, izvedli pa ga bodo 4. decembra. 

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: 
»Ali se strinjate, da se Krajevna skupnost 
Planina in Krajevna skupnost Huje zdru-
žita v krajevno skupnost z imenom: Kra-
jevna skupnost Planina - Huje?«

Kovačnica – Podjetniški inkubator se te 
dni seli v nekdanji objekt pošte v sta-
rem delu Kranja. S tem se bodo sprostil 
prostori v bivši trgovski šoli na Župan-
čičevi ulici 22, ki jih bo Mestna občina 
Kranj namenila osnovnošolskemu izo-
braževanju. Lastništvo šolskega objekta 
je namreč država že leta 2020 brezplač-
no prenesla na Mestno občino Kranj, 
ki se je ob tem zavezala, da bodo šolo 
najpozneje v petih letih dali v uporabo, 
objekt pa je tudi na občinskem sezna-
mu za energetsko sanacijo.
Na Mestni občini Kranj načrtujejo, da 
bodo nekdanjo trgovsko šolo obnovili, 
v njej pa uredili osem učilnic in razde-
lilnico hrane za potrebe Osnovne šole 
Jakoba Aljaža. S tem bodo v precejšnji 
meri rešili težavo velikega pomanjka-

nja prostora na območju vseh treh šol-
skih okolišev na Planini. Izvedbo del 
načrtujejo v letu 2024, v občinskih pro-

računih za leti 2023 in 2024 pa je tudi že 
rezerviranih nekaj več kot milijon evrov 
za izvedbo investicije.

Krajani Planine in Huj bodo 4. decembra, ko bo potekal morebitni drugi krog 
županskih volitev, odločali o združitvi obeh krajevnih skupnosti v skupno Krajevno 
skupnost Planina - Huje.

SIMON ŠUBIC

SIMON ŠUBIC

Krajevni skupnosti Planina in Huje že zdaj delujeta v istih prostorih. / Foto: Tina Dokl

Referendum o združitvi krajevnih skupnosti

V stari Kovačnici bodo prostori OŠ Jakoba Aljaža

V nekdanji trgovski šoli, iz katere se seli Kovačnica, bodo uredili učilnice za OŠ Jakoba Aljaža. 
/ Foto: Tina Dokl
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Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni (21. 
september) je Ljudska univerza Kranj 
(LUK) v sodelovanju z Domom upoko-
jencev (DU) Kranj tudi letos zaznamo-
vala s pridružitvijo mednarodni ak-
ciji Sprehod za spomin, s katerim so 
izkazali podporo bolnikom in njihovim 
svojcem. Prirejajo ga od leta 2017, pri 
izvedbi letošnjega pa so se LUK in DU 
Kranj pridružile še druge demenci pri-
jazne točke v kranjski občini: Mestna 
občina Kranj, kranjski enoti Centra za 
socialno delo Gorenjska in Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje, Gorenjske 
lekarne in Mestna knjižnica Kranj. Ude-
leženci so se kot običajno sprehodili od 
medgeneracijskega centra do DU Kranj, 
kjer so se jim pridružili tudi stanovalci, 
s katerimi so se skupaj sprehodili okoli 
doma. Dogodek je privabil številne ude-
ležence, od najmlajših do starejših.
«Zdi se nam pomembno, da ljudi in 
svojce bolnikov ozaveščamo o Alzhei-
merjevi bolezni, da je potem manj sti-

gme in več zadovoljstva tudi za bolni-
ke,« je poudarila Renata Dobnikar z LUK 
in dodala, da je na demenci prijaznih 
točkah možno dobiti veliko informacij 
o tej bolezni. Na LUK so si že leta 2017, 
ko so postali prva demenci prijazna toč-
ka na Gorenjskem, zadali cilj, da v Kra-

nju z izobraževanjem in ozaveščanjem 
ustvarijo demenci prijazno okolje. »Mi-
slim, da nam je v petih letih kar uspe-
lo,« je zadovoljna Dobnikarjeva. Ob sep-
tembru, mesecu Alzheimerjeve bolezni, 
so se v Kranju zvrstili še drugi dogodki 
v izvedbi LUK in drugih organizatorjev.

Podprli bolnike z demenco in njihove svojce
Na 21. september, svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, je znova potekal Sprehod za 
spomin od medgeneracijskega centra do Doma upokojencev Kranj.

ANA ŠUBIC

Sprehod za spomin je povezal več generacij, od najmlajših do starejših. / Foto: Gorazd Kavčič

Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti ...

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so letos spomladi poteka-
li že 27. leto zapored ob podpori ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. So najvidnejša promocijska kampanja na 
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklaju-

jejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sode-
lovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej 
državi in tudi onkraj naših meja. Tudi letošnji projekt TVU 
so soustvarili koordinatorji, izvajalci in udeleženci ter skupaj 
prispevali k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se dežela.
Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja 
… V družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseži-
vljenjskosti učenja je bilo moč konec maja, ko je bila orga-
nizirana medgeneracijska Parada učenja kot najodmevnejši 
dogodek TVU, doživeti tudi v soseski Planina v Kranju. Pri-
reditev je v Kranju organizirala Ljudska univerza Kranj, so-
delovali so Društvo Šola zdravja, Dom upokojencev Kranj, 
društvi upokojencev (DU) Kranj in Šenčur, Folklorna skupina 
DU Naklo, Otroška in mladinska skupina Leyli & Orientalske 
plesalke LUK, Kulturno društvo Folklora Cerklje, Drsalno-ko-
talkarski klub Triglav Kranj, Dom starejših občanov Preddvor, 
Združenje iz bube v metulja, skupina Kr Kitare, Mažoretni in 
twirling klub Kranj, Glasbena šola Kranj, Vrtec Dobra teta, 
vrtec Vila Mezinček, Srednja ekonomska, storitvena in grad-
bena šola ŠC Kranj, športniki ... Oživele so stojnice, kjer so se 
predstavile šole, različna društva, Komunala Kranj in številni 
drugi.

Na Paradi učenja na Planini v Kranju so nastopili tudi najmlajši.  
/ Foto: LU Kranj

SUZANA P. KOVAČIČ
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 Ͱ Kakšna pričakovanja, vizijo ste 
poudarili ob kandidaturi za ravnate-
lja Osnovne šole (OŠ) Staneta Žagarja 
Kranj?
Začutil sem, da lahko nivo v šoli, v kate-
ri je že tako dobro vzdušje med učitelji, 
med učenci in učitelji ter tudi starši, še 
malo dvignemo. Zdelo se mi je prav, da 
nekdo, ki ima mogoče nekoliko druga-
čen pogled, pristopi in poskuša to dobro 
stvar ohraniti in malo nadgraditi.

 Ͱ Kakšno karierno pot ste imeli do 
nastopa na položaju ravnatelja te 
šole?
Ponosen sem, da sem bil dijak Gimna-
zije Kranj, in se mi zdi, da premalokrat 
poudarjamo, da imamo v Kranju izre-
dno kvalitetno gimnazijo. Študij sem za 
kratek čas začel na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko, kjer sem izbral smer 
meteorologija, po prvem letniku pa sem 
se preusmeril in prepisal na Pedagoško 
fakulteto. Moja mami Lidija Popit je bila 
učiteljica na OŠ Staneta Žagarja Kranj, 
tako da sem vedel, v kaj se spuščam. Že 
prej sem učil učence plavanja, z njimi 
hodil v kolonije. Delo z otroki me je ve-
dno veselilo – od tod sem nadaljeval in 
uspešno končal študij.
Moja prva služba je bila na OŠ Jožeta 
Moškriča v Ljubljani, kjer imajo iden-
tično šolsko stavbo, kot je Žagarjeva. 
Tam sem poučeval tehniko in fiziko ter 
bil tudi učitelj v podaljšanem bivanju ... 
Ko je šla učiteljica na OŠ Staneta Žagar-
ja Kranj v pokoj, sem jo leta 2011 nado-
mestil – in ostal. Večinoma sem pou-
čeval tehniko, dve leti tudi fiziko, sicer 
pa sem v kleti Žagarjeve šole imel svoj 
prostor, kjer sem učence navduševal za 
tehniko. Na šolo sem vpeljal tudi roboti-
ko, elektroniko in pri tem smo kot šola 
postali uspešni.

 Ͱ Kmalu bo zaključena gradnja pri-
zidka šole. Kakšna pridobitev bo to za 
učitelje in učence?
Zelo velika in se tega že nestrpno ve-
selimo. Zdajšnja telovadnica je majh-
na, v prizidku šole pa bomo imeli ve-
lik prostor z novo telovadnico, ki se bo 
dala pregraditi v dve manjši, šest no-

vih učilnic, vse pa sodobno opremlje-
no. Dvorana bo imela dvigalo, tudi en 
del toaletnih prostorov bo primeren za 
invalidne osebe. Zunanje igrišče bo na 
novi lokaciji ob šoli.
Zdaj je športna vzgoja okrnjena in gosti-
mo z urami telovadbe vsepovsod. Mogo-
če nam bo manjkal še kakšen dodatni 
kabinet za učitelje, treba bo preurediti 
še šolsko knjižnico in jedilnico, a se ve-
selimo novih prostorov. Sedaj imamo 
dva razreda zaradi prostorske stiske na 
sosednji trgovski šoli, različne predme-
te poučujemo tudi v računalniški, go-
spodinjski učilnici. En razred pa sploh 
nima matične učilnice in gosti tam, 
kjer se na šoli najde prostor.
Res smo si želeli, da bi bil prizidek do-
končan do prvega septembra in bi za-
čeli na novo ... Bomo pa z novim letom, 
morda še kaj prej.

 Ͱ Koliko imate učencev v tem šol-
skem letu?
V 24 oddelkih imamo 513 učencev. Smo 
srednje velika osnovna šola, približuje-
mo pa se temu, da bomo imeli v vseh 
razredih po tri paralelke.

 Ͱ Čebelnjak je še pri šoli?
Trenutno čebelnjak stoji sredi gradbi-
šča. Naš čebelar in otroci ga ohranjajo, 

letos je bila bera medu precej dobra. V 
načrtu imamo, da čebelnjak z barvo 
malo osvežimo. Šola je namreč kar v 
nekaj eko projektih.
Čebelarski krožek je sicer v zadnjih dveh 
letih covidne epidemije malo zamrl, 
tako kot tudi precej drugih aktivnosti. 
Pred tem so učenci urejali panje, satovje 
v čebelnjaku, pobirali med ..., prisluhnili 
nasvetom čebelarja ... kar je bila pridobi-
tev za vse in kar bomo ohranili.

 Ͱ Kaj pa še ostale obšolske dejavno-
sti?
V letošnjem šolskem letu so učitelji raz-
pisali zelo veliko obšolskih dejavnosti. 
Veliko kuharskih navdušencev se kaže 
in upam, da bo to zaživelo. Ohranjati 
poskušamo tudi robotiko, kjer sem še 
soudeležen in predajam znanje naprej.
Oktober je tudi mesec, ko se stvari po-
stavijo na svoje mesto. Zelo močno 
imamo podprto modelarstvo. Menim, 
da smo s takšnim obsegom edinstveni 
v Sloveniji. Mentorja Milana Perneta je 
pred leti nasledil Tone Golob, prav tako 
odličen modelar iz Aero kluba Kranj. Na 
modelarski krožek prihajajo k nam tudi 
učenci iz drugih kranjskih šol.

 Ͱ Upajmo, da kljub covidu, ki je še 
med nami, ostanemo odprta družba.

Tudi ko se »zatakne«, smo učencem v pomoč
Marko Popit je maja letos postal ravnatelj Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Njegov 
mandat traja pet let. Več pa v pogovoru z njim ...

SUZANA P. KOVAČIČ

Ravnatelj Marko Popit na zeleni strehi OŠ Staneta Žagarja Kranj
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... na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj

V preteklem šolskem letu smo imeli 
peko peciva v okviru interesne dejav-
nosti. Ob peki se vse pogovarjamo v an-
gleščini. Z učiteljico Špelo smo se zelo 
zabavali. Delali smo različne stvari: 
bananin kruh, maslene piškote, mar-
morni kolač, bananin mlečni šejk, me-
denjake, jabolčni zavitek …
Zadnjič smo pekli piškote v obliki ro-
gljičkov. Testo s kokosom je učitelji-
ca prinesla s seboj. Oblikovali smo jih 
sami. Najprej smo vzeli vsak svoj ko-

šček testa in ga zvaljali v kačo. Nato 
smo kačo razdelili na manjše koščke in 
jih oblikovale v rogljičke.
Pekli smo tudi zavitek. Uporabili smo 
tanko testo. Nadev smo naredili iz olu-
pljenih in narezanih jabolk, malo soka 
limone, cimeta in sladkorja. V en zavi-
tek smo dodali še rozine. Skupaj smo ga 
zavili, položili na pladenj in spekli.
Na koncu smo se z vsem tem še poslad-
kamo in pomijemo posodo, saj smo v 
gospodinjski učilnici na naši šoli. Malo 
pa odnesemo tudi modelarjem, ki so v 
sosednji učilnici.

Kuharski krožek na OŠ Staneta Žagarja / Foto: OŠ Staneta Žagarja Kranj

BRINA ŽUPANC, 5. A

Kuharski krožek Baking 
in English

Bilo je tudi zabavno / Foto: OŠ Staneta Žagarja Kranj

O tem sem prepričan. Mislim, da smo 
začetni strah prebrodili in smo zdaj 
opremljeni z znanjem in poznavanjem 
te bolezni.

 Ͱ Ste Kranjčan?
Prva leta sem živel na Zlatem polju, po-
tem smo se z družino preselili v Naklo, 
že od študentskih let pa živim v Bašlju, 
kjer sem še malo bolj povezan z naravo, 
kot sem bil že ves čas. Navdušuje me vse, 
kar je povezano z vodo; ribolov, potaplja-
nje, plavanje, jadranje, kepanje, edini 
moji zelo šibki točki sta led in drsanje.

 Ͱ Glede na to, da je bila vaša prva že-
lja postati meteorolog, spremljate in 
analizirate vremenske napovedi?
Že zelo dolgo ne. Razlog pa je ta, da se 
vremenu ne smem pustiti motiti. Vre-
me je, kakršno je. Kar je nujnega, že 
spremljam za varnost v gorah in podob-
no. Drugače pa: če dežuje, vzameš de-
žnik, če sije sonce, si v kratkih rokavih.

 Ͱ Kateri večji dogodek na šoli pripra-
vljate v oktobru?
V sklopu različnih šolskih projektov 
imamo tudi gobarjenje in ravno te dni 
bodo učenci v bližnjem gozdu v Čirčah 
spoznavali gobe pod vodstvom strokov-
njaka in bodo tudi pripravili tisto, kar 
bodo nabrali.
V Tednu otroka peljemo učence v Dom 
upokojencev Kranj, kar je bilo med epi-
demijo sicer omejeno, ampak ostajamo 
povezani. Medgeneracijsko sodelovanje 
se mi zdi zelo pomembno.
Na šoli imamo tudi projekt Bralna pi-
smenost, za kar imajo učenci na voljo 
poseben kotiček za izposojo knjig, doga-
ja pa se tudi veliko drugega na to temo.
Omeniti moram seveda tudi našo zele-
no streho, kjer pridelamo veliko jagod, 
malin, grozdje ... To gre učencem res v 
slast.

 Ͱ Kakšna je vaša popotnica učencem 
v novem šolskem letu?
Kar pošteno smo že zakorakali v novo 
šolsko leto, tudi prve 'kontrolke' so se 
začele. Predvsem želim, da bi učenci po-
stali samostojni, vem pa, da je v to treba 
vložiti ogromno truda. K samostojno-
sti pa sodi še odgovornost. Na to dvoje 
učence prav vsako leto pripravljamo in 
jih spodbujamo, kar je največji cilj, ki 
ga lahko imamo. Tudi vse naše dodatne 
obšolske dejavnosti so usmerjene v to, 
da ta cilj dosežemo. Priporočam knjigo 
v roke in v naravo. Tudi na ta način se 
lahko uspešno učimo. Ko pa se zatakne, 
smo učencem in tudi staršem v pomoč 
vsi učitelji in vodstveni kader.
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Tradicionalno prireditev Aljažkov dan, ki jo organizirajo sku-
paj z Osnovno šolo (OŠ) Jakoba Aljaža Kranj v počastitev pra-
znika krajevnih skupnosti Huje in Planina, so letos pripravili 
16. junija na šolskem igrišču. Organiziran je bil turnir v ko-
šarki, nogometu in šahu, sodelovali so učenci iz osnovnih šol 
Staneta Žagarja, Matije Čopa in Jakoba Aljaža. Imeli so tudi 
šahovski izziv za stare in mlade – premagaj šahovskega pr-
vaka (simultanka z Maksom Demšarjem).
Na voljo so bile številne ustvarjalne delavnice (Aljažkove majč-
ke, Aljažkova nakitnica, likovno snovanje, Aljažkova čarobna 
fizika, Fotoaljažnica ...), številni so si zaželeli poslikavo obraza, 
za kar so poskrbele štiri učiteljice. Učenci so se predstavili v 
pevskih, folklornih nastopih ..., zapel je tudi učiteljski pevski 
zbor. V Kužkovem kotičku so predstavili agility, na Aljažkovem 
odru so uprizorili igro Pika nogavička in gusar Val ... Otroci so 
uživali tudi na napihljivem igralu in trampolinu.
Prireditev je tudi letos zelo lepo uspela, za prihodnje leto pa 
upajmo, da se znova vrne točka Aljažkov talent – in mladi 
imajo številne talente –, ki je letos ni bilo.

Tudi tokrat pa je imela prireditev dobrodelni namen. Vsa 
sredstva, ki so jih zbrali na ta dan s srečelovom, bazarjem 
in iz prodaje okusnih dobrot iz šolske kuhinje, so namenili 
ureditvi prijetnih kotičkov za sproščanje na šoli.

Ta veseli Aljažkov dan
Vrvežu dogodkov ob tradicionalnem Aljažkovem dnevu se pridružuje tudi 
dobrodelnost, saj so zbirali sredstva za ureditev prijetnih kotičkov za sproščanje.

SUZANA P. KOVAČIČ

Šahovski izziv za stare in mlade

Živahen utrip na Aljažkovem dnevu tudi s številnimi nastopi

Dobrote iz Aljažkove kuhinje

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO
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»Sreda, 8. junija, ko sem naročena na 
kontrolni pregled v Diabetološki am-
bulanti Kranj. V ordinaciji v hipu ugo-
tovim, da je polna zavitkov, vreč in 
ostalega materiala, kar je jasno naka-
zovalo na selitev. V šoku vprašam, kaj 
se dogaja. Odgovorijo mi, da bo moj 
naslednji kontrolni pregled na Golni-
ku, ker se ambulanta seli na Kliniko 
Golnik. Pomislim na vse starejše od 
mene in se vprašam, le kako bodo prišli 
na kontrolni pregled na Golnik. Misija 
nemogoče, ker avtobus vozi redko, ker 
vsi nimajo denarja za plačilo taksija, 
ker morda nimajo svojcev, ker nima-
jo spremstva ... Tudi vozilo Prostoferja 
ne more zadostiti potrebam. Stopim v 
akcijo, obvestim naše poslanke, nekaj 
znancev iz političnih strank, ki delujejo 
v mestnem svetu ... Razočarana nad od-

zivom pošljem še dopis županu v ime-
nu medgeneracijskega društva Z roko 
v roki. Župan s situacijo do tedaj ni bil 
seznanjen. Istega dne opoldne so zapo-
sleni v tej ambulanti prejeli sporočilo, 
da ostajajo. Po približno 14 dneh media-
cije in prizadevanj župana g.Rakovca se 
je situacija umirila in ambulanta ostaja 
na isti lokaciji do marca 2023 in se mu 
zahvaljujem za dejansko skrb za starej-
še v trenutku, ko so to najbolj potrebo-
vali,« je opisala Sonja Mašić s Planine.
Na Kliniki Golnik so potrdili, da naje-
mna pogodba za prostore Diabetološke 
ambulante Kranj v ZD Kranj poteče 
konec marca 2023, do takrat pa skupaj 
z Mestno občino Kranj in Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske (OZG) intenzivno 
iščejo ustrezno rešitev, ki bo najugo-
dnejša za paciente. Iz službe za odnose 
z javnostmi ZD Kranj so dodatno poja-
snili, da so prostori ambulante v lasti 

g. Šolarja in da ZD Kranj nima povezave 
z njegovim oddajanjem Golniku, razen 
da je lokacija v isti hiši. »Trenutno ima-
mo samo informacijo, da naj bi g. Šo-
lar prostore po izpraznitvi prodal, OZG 
pa je izkazal interes za nakup, vendar 
dlje od tega nismo prišli.« Simon Šolar, 
direktor Očesnega centra, ki ima v lasti 
prostore, kjer je diabetološka ambulan-
ta, pa je pojasnil: »Predmetna najemna 
pogodba je bila dejansko odpovedana, 
razlog za to je bilo neredno plačevanje 
najemnine in stroškov s strani Klinike 
Golnik ter uporaba najetih prostorov v 
nasprotju z najemno pogodbo. Glede na 
dejstvo, da teh vprašanj kljub več našim 
poskusom s Kliniko nismo uspeli razre-
šiti, smo bili prisiljeni tudi sprožiti spor 
pred Okrožnim sodiščem v Kranju. Gle-
de nadaljnje uporabe prostorov pa vam 
za zdaj ne moremo odgovoriti, saj načr-
ti še ne obstajajo.«

Prihodnost Diabetološke ambulante Kranj
Diabetološka ambulanta Kranj deluje pod okriljem Klinike Golnik v Zdravstvenem domu 
Kranj, v prostorih, ki so v zasebni lasti. Pa bo ambulanta na tej lokaciji tudi (ob)stala ...

SUZANA P. KOVAČIČ

Kako bi se na kratko predstavili?
Sem Igor, mož ženi Nadi in oče še-
stim otrokom. Rojen sem v Kranju, 
kjer živim s svojo družino.  Star sem 
petinštirideset let. Prosti čas najraje 
preživim z družino ali pa sem špor-
tno aktiven. Najraje imam nogomet, 
kolo in hribe. Po izobrazbi sem ma-
gister znanosti in zaključujem dok-
torski študij. Sem dolgoletni mestni 
svetnik, peto leto sem državni sve-
tnik. Bil sem podžupan, direktor tako 
v zasebnem kot javnem sektorju, 
podjetnik, funkcionar, športni dela-
vec in še kaj bi se našlo. Po naravi 
sem borec in se ne ustrašim izzivov.

Zakaj ste se odločili za 
kandidaturo?
Rad bi poprijel za delo in začel pre-
mikati in delati, kot smo to počeli, v 
času, ko sem bil podžupan.  To je bil 
eden najuspešnejših mandatov v no-
vejši zgodovini naše občine. Veliko 

dobrega za ljudi in občino je bilo na-
rejenega. Še več razvojnih projektov 
pa je bilo začetih in nastavljenih in 
takrat sem upal in si želel, da bo nas-
lednji župan s svojo ekipo sledil zas-
tavljenim ciljem. Žal se dobro delo in 
ambiciozni načrti niso nadaljevali. 
Prepričan sem, da bi strateško po-
membne projekte za ljudi morala 
nadaljevati vsaka nova ekipa. Na na-
govarjanje številnih ljudi sem pri sebi 

začutil, da je čas, da stopim v ospredje 
in dam pospešek razvoju naše občine. 
Imam izobrazbo, znanje, izkušnje in 
energijo, da lahko takoj začnemo de-
lati s polno paro.

Kdo vas podpira?
Podpira me neodvisna in nestrankar-
ska Lista za razvoj Kranja. Sem edini 
nestrankarski kandidat zato bom tudi 
vložil kandidaturo zgolj s podpisi ob-
čanov in ne politične stranke. Potreb-
ne podpise sem zbral v nekaj dneh kar 
potrjuje, da imam veliko podporo med 
ljudmi. To mi veliko pomeni.

Kdo je Igor Velov kandidat za župana Kranja?
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Kako se bomo greli čez zimo
Družba Domplan, d. d., upravlja ogrevalni sistem Planina v Kranju, preko katerega 
se ogreva večina večstanovanjskih objektov v soseski Planina in Huje.

»Kot primarni energent za ogrevanje in pripravo tople sani-
tarne vode se uporablja zemeljski plin, kot nadomestno go-
rivo pa je na voljo ekstra lahko kurilno olje. Pogodba o doba-
vi zemeljskega plina je sklenjena do začetka leta 2023 in na 
podlagi veljavne zakonodaje pričakujemo podaljšanje pogod-
be o dobavi s trenutnim dobaviteljem do 31. avgusta 2023,« so 
sporočili iz Domplana, kjer dodajajo, da so se k pripravi na 
letošnjo ogrevalno sezono kot odgovorni upravljavec temelji-
to pripravili. »To vključuje tudi alternativne scenarije v pri-
meru, da se pojavijo težave pri dobavi primarnega energenta, 
torej zemeljskega plina. Kotlovnice skupnih gospodinjskih 
odjemalcev so zaščitena kategorija odjemalcev, kar pomeni, 
da imajo za ogrevalno sezono zagotovljeno dobavo zemeljske-
ga plina. Kot rečeno pa imajo nekateri ogrevalni sistemi tudi 

dodatno možnost oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem kot 
nadomestnim gorivom, kar smo seveda upoštevali v pripra-
vah na ogrevalno sezono.«
Na območju sosesk Planina in Huje je zgrajeno tudi distribucij-
sko plinovodno omrežje v njihovem upravljanju, preko katerega 
se oskrbujejo večstanovanjski in individualni objekti z zemelj-
skim plinom. »Vse odjemalce, ki jim dobavljamo zemeljski plin, 
smo že obvestili, naj do 10. oktobra 2022 uredijo dobavo zemelj-
skega plina in za zdaj ni težav. Vse naše odjemalce smo glede 
odločitve o prekinitvi dobave zemeljskega plina obvestili že v 
začetku septembra, v postopku menjave pa vsem nudimo tudi 
svetovanje in pomoč pri iskanju in menjavi dobavitelja. V okviru 
novo sprejete zakonodaje pa je sprejeta tudi možnost nadome-
stne dobave, da zaščiteni odjemalci, kamor spadajo gospodinj-
stva, vrtci, osnovne šole ter socialni zavodi, ne bodo ostali brez 
oskrbe z zemeljskim plinom,« so še pojasnili na Domplanu.

SUZANA P. KOVAČIČ

Zasaditve na javnih 
zelenih površinah

Krajani KS Huje so v letošnjem participativnem proračunu 
Mestne občine Kranj, glasovali za štiri projekte: za zasaditev 
na javnih zelenih površinah, posodobitev igralnih površin 
in sprehajalnih poti, pasje parke na zelenici med Gogalovo 
ulico 2 in 3 ter za odstranitev betonskih preprek in monta-
žo preklopnih stebričkov. Krajani KS Planina so odločili o 
petih projektih: postavitev novih košev za smeti, zasaditev 
na javnih zelenih površinah, postavitev pitnika za vodo na 
zelenici ob igrišču na Planini 1 in v bližini Centra trajnostne 
mobilnosti ter za projekt Vodena rekreacija na športnem 
igrišču Planina 1.
Z občine so posredovali informacije o delih, ki jih bo izvedlo 
podjetje Flora do konca novembra. »Na območju KS Huje bodo 
zasadili devet japonskih češenj sorte Kanzan (Prunus ser-
rulata 'Kanzan') in šest ostrolistnih javorjev sorte Cleveland 
(Acer platanoides 'Cleveland'), za kar bo šlo približno 5000 
evrov, uredili bodo tudi otroško igrišče. Za slednje trenutno z 
razpisom iščemo izvajalca del.« Za KS Planina pa so na obči-
ni povedali: »Zasadili bodo šest rdečecvetnih divjih kostanjev 
sorte Brioti (Aesculus x carnea 'Brioti'), divji kostanj (Aesculus 
hippocastanum), sahalinski plutovec (Phellodendron sacha-
linense), trokrpo jablano (Malus trilobata), šmarno hrušico 
(Amelanchier arborea), japonsko soforo (Sophora japonica), 
zimsko cvetočo okrasno češnjo (Prunus subhirtella) in tri ru-
mene drene (Cornus mas). Vsa drevesa so medonosna in bodo 
cvetela od aprila do oktobra. Vrednost investicije je približno 
4000 evrov.« Obnovo sprehajalnih poti pod »hribčkom« je s 
sklepom potrdil Svet KS Planina in je v izvajanju.

SUZANA P. KOVAČIČ

Eno izmed najbolj vidnih in obsežnih področij dela Komuna-
le Kranj je področje ravnanja z odpadki. »Tu je nujno sode-
lovanje z uporabniki, saj so oni tisti, ki odpadke sortirajo in 
ločijo na izvoru. Čeprav uporabniki že zelo dobro ločujejo od-
padke, med pobranimi frakcijami še vedno opažamo nepra-
vilno odložene odpadke. Skrb za pravilno odložene odpadke 
in čistočo na skupnih odjemnih mestih je odgovornost in 
dolžnost stanovalcev,« opozarjajo na Komunali Kranj in do-
dajajo, da je vzpostavitev skupnih odjemnih mest odvisna 
od prebivalcev, ki morajo sami izbrati lokacijo in pripravo 
za vgradnjo tovrstnih potopnih zabojnikov financirati sami. 
»V območju goste poselitve, blokovne gradnje, interesi po-
sameznikov so, vendar je smiselno, da se za to investicijo 
odloči dovolj veliko število ljudi, kar je potem tudi z vidika 
stroškov ugodneje.«
Na Komunali Kranj še posebej želijo opozoriti na pravilno od-
laganje odpadnega jedilnega olja, ki povzroča težave v kana-
lizaciji in na čistilnih napravah. »Na nekaterih lokacijah so 
na voljo ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje, uporabniki 
pa ga lahko pripeljejo tudi v zbirni center čez celo leto ali ga 
oddajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Odpadno 
jedilno olje se zbira v posebno posodo – male zbirne posode 
prostornine 2,7 in 3,5 litra lahko uporabniki kupijo pri bla-
gajni Komunale Kranj – ali pa v rabljene steklene kozarce.« 
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov na območjih, ki jih pokri-
va Komunala Kranj, bo potekala med 17. in 21. oktobrom, v 
KS Planina bo v ponedeljek, 17. oktobra, od 8. ure do 9.30 na 
parkirišču pri Športni dvorani Planina. 

SUZANA P. KOVAČIČ

Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov
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Ob nedavnem svetovnem dnevu varno
sti pacientov je tudi Lekarniška zborni
ca Slovenije v ospredje postavila ozave
ščanje prebivalcev o pravilni uporabi 
zdravil, v skladu z navodili, saj ta pripo
more k izboljšanju zdravja ljudi in ve
čji kakovosti življenja. Ob tem zbornica 
opozarja na nevarnosti nakupa zdravil 
na spletu, kjer se pojavlja nešteto pona
redkov, njihova uporaba pa je običajno 
nepravilna ali celo nevarna. »Beležimo 
podatke o težavah, ki jih imajo ljudje 
zaradi napačne uporabe zdravil, ter tudi 
podatke o dodatnih zapletih pri zdrav
ljenju, ki so s tem povezani,« je pouda
rila predsednica Lekarniške zbornice 
Slovenije Darja Potočnik Benčič.

Lekarniška zbornica Slovenije poudarja 
pomembnost opolnomočenja pacientov 
in njihovih skrbnikov za aktivno sode
lovanje pri varni uporabi zdravil. Le
karniška stroka je pri nas in v tujini s 
tem namenom razvila storitev pregled 
uporabe zdravil z osebno kartico zdra
vil. »Prizadevamo si, da bi bila ta sto
ritev pravica iz zdravstvenega zavaro
vanja za vse paciente, ki jo potrebujejo. 
Pristojno ministrstvo pa ne prepozna 
vrednosti te lekarniške storitve, čeprav 
so raziskave doma in v tujini pokazale 
njeno dodano vrednost za paciente,« je 
opozorila Potočnik Benčičeva.
Farmacevti vse pogosteje beležijo tudi 
povečano povpraševanje po »farma
cevtskih izdelkih«, ki so oglaševani na 
spletu. »Pogosto ugotavljamo, da so bili 
kupci zavedeni. Izdelkom se namreč 
pripisujejo lastnosti zdravil, medtem ko 
v resnici gre za prehranska dopolnila. 
Zato moramo preveriti in prepoznati več 
sumljivih znakov na spletu,« je pojasnil 
nacionalni koordinator projekta farma
cevtske skrbi Vprašaj o svojem zdravilu 

pri Lekarniški zbornici Slovenije Bojan 
Madjar in dodal, da gre običajno za veli
ke obljube o lastnostih zdravljenja s ču
dežnimi učinki in revolucionarna odkri
tja. »Nikakor naj vas tudi ne prepričajo 
lažna pričevanja zadovoljnih kupcev in 
mnenja domnevnih znanstvenikov ter 
zdravnikov. Pogosto uporabijo tuje foto
grafije, ki jih je moč najti tudi drugje na 
spletu pod drugim imenom.«
Če je izdelek predstavljen kot zdravilo, 
potem mora imeti dovoljenje za promet 
v Republiki Sloveniji. Na spletni stra
ni Javne agencije Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomoč
ke (JAZMP) lahko tudi preverite, ali je 
izdelek omenjen med tistimi, ki jih je 
JAZMP obravnavala in ugotovila, da so 
predstavljeni z lastnostmi za zdravlje
nje, čeprav niso registrirani kot zdra
vila. V izogib tveganju za nakup pod
standardnih ali ponarejenih zdravil je 
prodaja zdravil na spletu dovoljena le 
v spletnih lekarnah ali specializiranih 
prodajalnah za zdravila, ki so za to pri
dobile dovoljenje.

Opozarjajo na varno uporabo zdravil
Lekarniška zbornica Slovenije opozarja na nevarnosti nakupa zdravil na spletu, kjer 
se pojavlja nešteto ponaredkov, njihova uporaba pa je običajno nepravilna ali celo 
nevarna.

SUZANA P. KOVAČIČ

Lekarniška zbornica Slovenije opozarja na nevarnosti nakupa zdravil na spletu, kjer se 
pojavlja nešteto ponaredkov. Znak za previdnost so tudi manjkajoči podatki o podjetju in 
pomanjkljive kontaktne informacije. / Foto: LZSRIBIČ S HUJ

Vpraša sosed v Hujah svojega soseda: 
»Kod si pa hodil ves dan, da te ni nič na 
spregled?«
»Krape sem lovil v Kokri,« mu ta odgovori.
»Pa si kakšnega ujel?« naprej sprašuje so-
sed.
Ribič prizna: »Niti enega.«
»Ja, kako pa potem veš, da si lovil prav kra-
pe?«

NE BOSTA ŠLA VEČ NA NOGOMET
Prijatelja s Planine, strastna ljubitelja nogo-
meta, sta šla na nogometno tekmo Trigla-
va in sta s sabo vzela dva litra domačega 
žganja.
Ker so Triglavani igrali z zadnjo ekipo v ligi, 
sta se dogovorila, da ga bosta vedno, ko bo 
Triglav dosegel zadetek, malo cuknila.
Po 90 minutah in sodnikovem podaljšku se 
je tekma končala z 0 : 0.
Nakar ugotovita: »Naj vrag vzame nogomet, 
pojdiva midva raje na košarko!«

NE, NI UČITELJ
Učitelj vpraša nemirnega učenca: »Ali si ti 
tukaj učitelj!?«
»Ne, gospod učitelj.«
»Potem se pa ne obnašaj kot kakšen be-
dak!«

Takle mamo
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz - prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 28. oktobra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik  
je namenjen  
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste na 
tem področju 
že bolj samo-
zavestni in 
spretni.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

NOVO

www.gorenjskiglas.si
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