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GLASNIK
Lokalna novica je kraljica

Spoštovane krajanke, dragi krajani!
Naj bodo prihajajoči velikonočni prazniki mirni  

in polni spokoja. Ne hitite te dneve.  
Dajte času možnost, da utrdi vaše družinske vezi,  

in skupaj zaužijte te praznike. 

To vam želimo člani sveta krajevnih skupnosti 
Planina in Huje.
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Pred nami so velikonočni prazniki in 
volitve. Enih se veselimo vsi, drugi nam 
predstavljajo bolj neko nadležno odgo-
vornost. Statistika kaže, da se velik 
del prebivalstva še vedno ne udeležuje 
volitev. Zadnje volitve v državni zbor 
so imele zgolj 52-odstotno udeležbo. 
Eden najbolj uspešnih referendumov v 
zgodovini države je imel malo več kot 
40-odstotno udeležbo. Odstotek udele-
žbe na volitvah kaže na zdravje države 
in demokracije v njej. V državi velja vse-
splošno zavedanje, da kandidati, milo 
rečeno, niso popolni. To pogosto vodi v 
odpor, ko ljudje enostavno obupajo nad 
celotnim procesom in se od demokra-
tičnega procesa oddaljijo. Vse lepo in 
prav. Vendar vas kljub temu pozivam, 
da se volitev udeležite. Ob vedno manj-
ši udeležbi moč pridobivajo ravno tisti, 
ki si jih morda ne želite. Samo razmiš-
ljanje in govorjenje o tem, da državo 
vodijo politiki, ki ne zastopajo javnega 
mnenja demokratične družbe, je izguba 
časa. Včasih je slišati, da naši politiki 
ne predstavljajo dobrih opcij, temveč 
nekaj, česar si ne želite. Ne razpravljajte 
o tem po volitvah, temveč se jih aktivno 

udeležite ter se odločite po svoji vesti za 
tisto možnost, ki vam odgovarja.
Zato vas ponovno pozivam, pojdite volit. 
Tudi če ste bili zaradi politike razočara-
ni, verjemite, niste edini; vendar živ-
ljenje teče dalje in časi se spreminja-
jo. Vsak vaš glas šteje. Manj ljudi voli, 
manj demokratična je država. Zato se 
zavedajte, vaš glas šteje! Vaš glas ima 
pristno vrednost kot izjava o tem, v kak-
šni državi želite živeti. 
Velikonočna »cvetna« nedelja je čas, ko v 
svoje hiše prinesemo pomlad. Že izpred 
krščanskih časov je to praznik, ko je bilo 
v dom prineseno zelenje, s katerim naj 

bi obdarovali in slavili boginjo pomladi 
in plodnosti – Vesno. V današnjih časih 
je praznik seveda obarvan krščansko. 
Katoliška »cvetnica« je zadnja nede-
lja pred veliko nočjo. Pravoslavna velika 
noč se praznuje teden kasneje. Ne glede 
na veroizpoved pa je to praznik, ki v prvi 
vrsti poudarja vezi med nami. Na vas 
pa mislimo tudi mi, svetnice in svetni-
ki obeh krajevnih skupnosti. Ne glede 
na to, ali praznik praznujete ali ne in na 
kakšen način. Želimo vam obilo miru, 
veselja in lepe pomladanske dni. 

Predsednica Sveta KS Huje  
Sonja Mašić

Spoštovane krajanke, dragi krajani!

Sonja Mašić / Foto: Tina Dokl

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 tele-
fonskih 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

Na Mestni občini Kranj so pred dnevi gostili varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki je 
v družbi kranjskega župana Matjaža Rakovca predstavil prvi Varuhov kotiček v Sloveniji, s 
katerim želijo institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, v katerem živi-
jo. Varuhov kotiček, ki je v preddverju kranjske občine, je opremljen s stojalom, na kate-
rem so občanom na voljo zloženke in brošure s koristnimi informacijami o delu institucije 
Varuha, med njimi je tudi obrazec za vložitev pobud. »Pobude, ki jih prejmemo od ljudi, 
temeljito preučimo in ustrezno odreagiramo. Posebej smo pozorni na kršenje otrokovih 
pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin prebivalstva. Če ugotovimo nep-
ravilnosti, organom predlagamo, naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost odpravijo, kako 
naj jo odpravijo ali celo zahtevamo povrnitev škode. S kotičkom se bomo še lažje približali 
prebivalcem v lokalnem okolju in jim pomagali,« je poudaril Svetina. S. K. 

Odprli prvi Varuhov kotiček v Sloveniji
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SUZANA P. KOVAČIČ

Mestna občina (MO) Kranj si že nekaj 
let prizadeva urediti območje nekda-
nje mini tržnice na Planini, kjer večina 
kioskov ni več v uporabi. »Z namero, da 
bomo ta prostor preuredili za druga-
čen namen, smo najemnike seznanili 
že v letu 2019, a je trajalo precej, da so 
najemniki dejstvo o spremembi spre-
jeli. S sedmimi nekdanjimi najemniki 
smo tako dosegli sporazum za odstrani-
tev kioskov, s tremi še ne,« so pojasnili 
na MO Kranj, glede načrtov pa pojasni-
li: »Cilj MO Kranj je, da na tem mestu 
med drugim zagotovi dodatna parkirna 
mesta in s tem omili pomanjkanje par-
kirnih mest v najbolj poseljeni soseski 
v mestu. Predlog je izgradnja polvkopa-
ne garaže z zeleno streho. Projekt smo 

prijavili za financiranje z evropskimi 
sredstvi v okviru novega projekta Inter-
reg, imenovanega CICADA. Ta predvi-
deva 100 tisoč evrov za investicije in 15 
tisoč evrov za projektno dokumentacijo, 
za zdaj pa projekt še ni potrjen.« O tem, 
kakšen bo namen uporabe zelene stre-
he, bodo med izvedbo projekta odločili 
stanovalci v sodelovanju s tamkajšnjo 
krajevno skupnostjo. Možnosti je, kot 
pravijo na občini, več: gozd, urbani vrti-
čki, zelenica s klopmi, otroško igrišče, 
zeliščni park, kombinacija naštetih.
»Vrednost projekta bo vsekakor višja, 
zato bo treba določena sredstva prido-
biti še iz drugih postavk oziroma bodo 
morebiti še sofinancirana, saj bodo 
nekatera parkirna mesta namenjena 
e-vozilom z možnostjo polnjenja. Če bo 
projekt sprejet in potrjen za (so)financi-

ranje s sredstvi EU, se bo začel izvajati 
v prvi polovici 2023 in bo trajal tri leta. 
Do takrat bomo na mestu mini tržni-
ce uredili začasno peščeno parkirišče z 
okoli tridesetimi parkirnimi mesti za 
potrebe stanovalcev. Prva dela pri ods-
tranjevanju mini tržnice so se že začela 
na začetku februarja,« so povedali na 
MO Kranj. Glede posodobitve zunanjega 
igrišča na OŠ Jakoba Aljaža Kranj pa so 
razložili, da je šola projekt prijavila na 
razpis Fundacije za šport (FŠO). »Pred 
zaključkom razpisa še ni mogoče podati 
informacije o pridobitvi dodatnega vira 
sredstev, saj zgolj z lastnimi sredstvi 
šole investicija ni izvedljiva. Letos je v 
načrtu zamenjava parketa v telovadni-
ci, tudi to investicijo smo v MO Kranj 
prijavili na FŠO. V primeru, da na razpi-
su ne bomo uspešni, bomo uredili drugo 
polovico platoja pred šolo.«
V času gradnje prizidka k OŠ Staneta 
Žagarja Kranj se je izkazalo, da je pri 
projektiranju prišlo do nekaterih odsto-
panj, zaradi katerih je bilo treba projek-
tno dokumentacijo v manjšem obsegu 
dopolniti, so še pojasnili na MO Kranj. 
»Spremembe na samo izvedbo niso 
imele takšnega vpliva, da bi gradnja 
zaradi tega obstala, tako da ta z manj-
šim časovnim odstopanjem od sprejete-
ga terminskega plana uspešno napre-
duje. Skupaj z izvajalcem se trudimo, 
da bo zamuda pri izgradnji čim manj-
ša in da se bo pouk v novih prostorih 
z novim šolskim letom lahko začel čim 
prej nemoteno izvajati.«

Na lokaciji tržnice začasno peščeno parkirišče
Na MO Kranj smo (po)iskali odgovore glede urejanja mini tržnice, posodobitve igrišča 
pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj in poteka gradnje prizidka k OŠ Staneta Žagarja Kranj. 

Prva dela pri odstranjevanju mini tržnice so se že začela. 

Načrt za mini tržnico / Foto: projekcija MO Kranj

Gradnja prizidka k OŠ Staneta Žagarja / Foto: Primož Pičulin
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SIMON ŠUBIC, FOTO: KS HUJE

Tudi v krajevnih skupnostih (KS) Huje in 
Planina so se pridružili tradicionalni čis-
tilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več 
usran, ki so jo v Kranju že 21. leto zapored 
organizirali kranjski taborniki v sodelo-
vanju z Mestno občino Kranj in Komuna-
lo Kranj. Predsednikoma KS Sonji Mašić 
in Sandiju Rženu se je zadnjo marčno 
soboto pridružilo okoli trideset krajanov 
vseh starosti, ki so počistili gozd v smeri 

proti Agromehaniki v Hrastjah. Iz narave 
so pobrali za več kot sto vreč smeti. 
»V gozdičku je bilo odvrženih veliko vrečk 
s pasjimi iztrebki. Žalostno je, da spre-
hajalci kužkov to počno in ne odvrnejo 
vrečke v prvi smetnjak. S tem povzročajo 
ekološko škodo in tudi škodo okoliškim 
kmetom oziroma lastnikom gozdov. 
Med smetmi se je nabralo tudi veliko 
plastenk in pločevink, zato sprehajalce 
prosimo, da vsaj minimalno prispevajo 
k čistejšemu okolju s tem, da vse, kar 

prinesejo s seboj v gozd, odnesejo tudi 
domov. Ne nazadnje je prazna stekle-
nica precej lažja od polne,« je povedala 
Mašićeva. Ob tem se je zahvalila vsem 
udeležencem čistilne akcije, še posebej 
pa staršem in otrokom z Župančičeve 
ulice ter krajanoma Viliju in Dragu, ki 
sta že zadnja dva meseca pred čistilno 
akcijo čistila obrežja rek Save in Kokre, 
med drugim v Struževem. Za vreče in 
kasnejši odvoz smeti je poskrbela Komu-
nala Kranj. 

V gozdu nabrali za več kot sto vreč smeti
Okoli trideset krajanov Huj in Planine se je udeležilo letošnje čistilne akcije v Kranju.

Počistili so gozdiček v smeri proti Hrastjam. Vreče z odpadki so odpeljali delavci Komunale Kranj. 

SIMON ŠUBIC

V Mestni občini Kranj (MOK) letos prvič 
izvajajo participativni proračun, v okviru 
katerega je za projekte v posamezni kra-
jevni skupnosti namenjeno po 24 tisoč 
evrov. Občina je občane najprej povabila 
k podaji projektnih predlogov, ki jih je 
ovrednotila komisija, o izvedljivih pa je 
v začetku marca potekalo glasovanje po 
spletu in tudi osebno v prostorih MOK. 
Projekti, ki so na glasovanju prejeli naj-
več glasov (do porabe predvidenih sred-
stev), bodo izvedeni še v letošnjem letu. 
Na MOK so pojasnili, da izglasovane 
predloge trenutno podrobneje analizira-
jo (pregled lastništva in lokacij, podatki 
o mnenjih in upravnih dovoljenjih …) s 
ciljem, da se izvedba čim prej začne.
Krajani Huj so predlagali štiri projekte, 
o katerih so lahko glasovali. Največ, 22 

glasov, je prejel predlog zasaditev na jav-
nih zelenih površinah, projekt posodobi-
tve igralnih površin in sprehajalnih poti 
na Hujah je prejel 21 glasov, pasji parki 
na zelenici med Gogalovo 2 in 3 je prejel 
sedem glasov, za odstranitev betonskih 
preprek in montažo preklopnih stebrič-
kov pa so glasovali trije občani. 
Krajani Planine so na glasovanju izbi-
rali med petimi projekti. Projektu ods-
tranitve škatel iz pocinkane pločevi-
ne oziroma postavitve novih košev za 
smeti na Planini so namenili 22 glasov, 
zasaditvi na javnih zelenih površinah 
na Planini 20 glasov, postavitvi pitnika 
za vodo na zelenici ob igrišču na Planini 
1 in v bližini Centra trajnostne mobil-
nosti (CTM) 10 glasov, projektu Vodena 
rekreacija na športnem igrišču Planina 
1 devet glasov, medtem ko za postavitev 
kegljišča s kroglo na vrvici ob kolopar-

ku na Planini 1 in dopolnitev programa 
CTM ni bilo oddanega glasu. 
Udeležba na glasovanju – glasovali 
so lahko vsi krajani, stari 16 let in več 
– je bila zelo skromna: na Planini le 
1,88-odstotna, na Hujah pa malenkost 
višja – 2,26-odstotna. »Udeležba je bila 
res zelo slaba, čeprav je participativ-
ni proračun zasnovan z namenom, da 
pri njegovi izvedbi sodelujejo prebivalci 
krajevnih skupnosti, ki so bili o vsem 
dobro obveščeni. Žalostno je, da imajo 
krajani ogromno časa za kritike in zelo 
malo časa za sodelovanje. Res je, da je 
za participativni proračun namenjeno 
malo denarja, a nekaj ga pa je,« je ob tem 
povedala Sonja Mašić, predsednica KS 
Huje. »Upamo, da bo odzivnost krajanov 
prihodnje leto, ko bo participativni pro-
račun znova izveden, boljša. Letos je bilo 
vendarle za vse nas prvič,« je še dodala. 

Izbrani projekti participativnega proračuna
V Kranju prvič izvajajo participativni proračun, pri katerem s predlaganjem in izbiro 
projektov za izvedbo sodelujejo krajani posameznih krajevnih skupnosti. 
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Fani Bevk je Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj spremlja-
la vse od osnovnošolskega izobraževanja dalje. Kot učiteljica 
razrednega pouka se je v letu 1981 tu prvič zaposlila, po nekaj 
letih učiteljevanja v različnih razredih se je vpisala na Peda-
goško fakulteto, pridobljeno teorijo pa z občutkom prenašala 
v prakso. »To so bila čudovita leta, ko sem skupaj z učenci 
raziskovala, uvajala novosti, raziskovalne didaktične pristo-
pe,« je povedala Bevkova. Od leta 2004 do 2009 je opravljala 
delo pomočnice ravnatelja, v marcu 2009 je bila za eno leto 
imenovana kot  v. d.  ravnateljice, saj Svet šole med petimi 
zunanjimi kandidati ni izbral ravnatelja. »V tistem letu je 
šolo v 23 oddelkih obiskovalo 478 učencev. To je bilo šolsko 
leto, ko se je prvič za vse učence od prvega do devetega raz-
reda začel izvajati 9-letni osnovnošolski program, prvič so 
učenci pisali nacionalno preverjanje znanja, ukinjen je bil 
splošni učni uspeh,« je povedala. Marca 2010 je prevzela rav-
nateljevanje. »Zavedala sem se, da sem prevzela veliko odgo-
vornost,« je dodala. 

PROSTORSKA STISKA

Žagarjeva šola se je že ob začetku njenega ravnateljevanja soo-
čala s prostorsko stisko. »Mestna občina Kranj je bila s prostor-
sko problematiko seznanjena že od vsega začetka. Poskušali 
so jo reševati s skupnimi šolskimi okoliši, vendar prav veli-
kega uspeha ni bilo. Največ je pripomoglo dobro sodelovanje 
med ravnatelji vseh treh osnovnih šol na Planini,« je dejala 
in nadaljevala: »V mojih letih ravnateljevanja so se za pros-
torsko reševanje projektirali načrti dvakrat. Končno so v letu 
2021 zabrneli stroji in takrat smo vsi začeli verjeti, da bodo tudi  
Žagarjevi učenci dočakali telovadnico, nad katero bo tudi šest 
novih učilnic. Ker se gradi na lokaciji, kjer je bilo v preteklosti 
šolsko igrišče, bo novo šolsko igrišče zgrajeno na južni strani 
šole.« Več kot desetletje njihovi učenci hodijo k uram športa 
v Športno dvorano na Planino, plavajo v olimpijskem bazenu, 
izvajajo tek za športno-vzgojni karton na  tekaški progi na Alja-
ževi šoli. »Ponosna sem, da bodo Žagarjevi učenci končno dobi-
li novo igrišče, kjer bodo lahko pridobivali športne spretnosti 
in veščine,« je povedala in dodala, da si zaključek gradnje obe-
tajo do novega šolskega leta. Letos bo OŠ Staneta Žagarja Kranj 
zaznamovala 60-letnico in Bevkova si želi, da bi praznovanje 
lahko združili z odprtjem novega objekta in igrišča.
Danes imajo na šoli v 23 oddelkih 510 učencev. Dva oddel-
ka petošolcev gostujeta v Kovačnici na Župančičevi ulici. »V 
prvem letu mojega ravnateljevanja je ob šoli stal lesen mon-
tažen objekt, pokrit z dvojno azbestno streho, ki je bil pred 50 
leti pripeljan z Brda. V njem sta bili dve učilnici za prvošolce 
in manjša telovadnica. Iz zdravstvenega, požarnega in higi-
enskega vidika je bil objekt popolnoma neprimeren,« se spo-
minja sogovornica. Vzdušje na šoli se po njenem spreminja 
skozi generacije, prav tako interesi učencev. »Opažam, da so 

bili učenci pred časom bolj motivirani za vključevanje v razli-
čne projekte. Obdobje epidemije je vneslo dodatne spremem-
be, zaznati je manjšo motiviranost pri nekaterih učencih, 
prehitro so zadovoljni s svojimi rezultati in premalo vztrajni. 
Zanimivo, da pri nekaterih ni opaziti nobenih sprememb. 
Mislim, da so posledice okolja, v katerem so bili učenci v času 
zaprtja, vplivale na osebnost, zato je treba pri njih ponovno 
prebuditi radovednost in zanimanje,« je poudarila. 

PONOSNA NA DOSEŽKE

Dosežki učencev na področjih znanja, športa in drugih veš-
čin ter učitelji, ki znajo sodelovati in stopiti skupaj za skupni 
cilj, so tisto, na kar je Bevkova najbolj ponosna. Ponosna je 
tudi na njihove košarkarice, ki so bile v šolskem letu 2017/18 
državne prvakinje. Najtežje in izzivov polno pa je bilo zanjo 
obdobje epidemije covida-19, ko so se zaprla šolska vrata in 
so morali izvajati pouk na daljavo. »Za vse, tako za učence 
kot učitelje, je bilo to nepričakovano, nekaj novega. Ogrom-
no je bilo organizacijskih priprav, usposabljanj, pomoči drug 
drugemu, zagotavljanja IKT-opreme, iskanja donatorjev,« je 
dejala. V letih njenega ravnateljevanja se je šola povezovala 
tudi z lokalnim okoljem. Učenci so pripravili kulturni pro-
gram ob krajevnih praznikih, objavljali prispevke v krajevnih 
glasilih, pri izvedbah raziskovalnih nalog s področja turizma 
so se povezovali s TIC Kranj, obiskovali starostnike v Domu 
upokojencev, sodelovali na Paradi učenja in stojnicah ob raz-
ličnih prireditvah Mestne občine Kranj. 
Fani Bevk je izpolnila vse pogoje za upokojitev, zato se bo od 
ravnateljevanja poslovila pred koncem šolskega leta, ob tem 
pa svojim učencem in sodelavcem sporoča: »Nikoli ne obu-
paj, delaj dobro, vztrajaj in se zavedaj, da so poti različne, so 
pa ključne za dosego cilja. Slovenski alpinist Nejc Zaplotnik, 
ki je bil učitelj na naši šoli, je namreč dejal, da kdor išče cilj, 
bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj 
vedno nosil v sebi.«

Na Žagarjevi šoli preživela skoraj petdeset let
Ravnateljica Osnove šole Staneta Žagarja Kranj Fani Bevk se poslavlja z ravnateljskega 
mesta. Na Žagarjevi šoli je, če prištejemo še njena osnovnošolska leta, preživela skoraj 
petdeset let. Njeno mesto bo prevzel učitelj tehnike in tehnologije Marko Popit. 

Fani Bevk, dolgoletna ravnateljica OŠ Staneta Žagarja Kranj 
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Slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna za začetek grad-
nje večstanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji so 
se udeležili predstavniki investitorja družbe Domplan pod 
vodstvom direktorice Saše Krč, vodje PE Inženiring Jane-
za Vilfana in nadzornika gradnje Jasmina Behremovića ter 
župan in podžupan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in 
Janez Černe.
Saša Krč je glede novogradnje pojasnila: »Lani poleti smo na 
Planini porušili sedemdeset let star propadajoč objekt, nek-
danji samski dom, in začeli gradnjo lastniških oskrbovanih 
stanovanj. Gradnja bo arhitekturno prilagojena za bivanje 
starejših in gibalno oviranih oseb, lokacija stavbe pa jim 
bo omogočala lahek in hiter dostop do storitev, ki jih bodo 
potrebovali. Stanovanja bodo vseljiva poleti 2023 in so že na 
voljo za prodajo. V družbi Domplan smo zelo veseli, da lah-
ko z gradnjo oskrbovanih stanovanj tudi mi pripomoremo h 
kvalitetnejšemu bivanju starejših v Kranju. Takšen projekt je 
sicer naš prvi, zagotovo pa ne zadnji.« Vodja PE Inženiring 
družbe Domplan Janez Vilfan je dodal: »Večstanovanjski 
objekt bo obsegal klet, pritličje in štiri nadstropja. Kletna eta-
ža bo namenjena parkiranju, medtem ko bo v ostalih etažah 
urejenih 34 eno-, dvo- in trosobnih oskrbovanih stanovanj. 
V pritličju je predviden tudi prostor za lokal, namenjen sto-
ritveni dejavnosti. Stanovanja v pritličju bodo imela urejene 
atrije, stanovanja v nadstropjih pa balkone oziroma lože. Za 

čim boljše počutje stanovalcev sta v objektu predvidena dva 
skupna prostora, namenjena druženju in rekreaciji. Dodat-
no funkcionalnost smo zagotovili z umeščanjem shramb v 
posamezne etaže, dvema kolesarnicama in prostorom za 
odpadke, dostopnim iz notranjosti objekta.« Izbrani izvajalec 
del je Gorenjska gradbena družba, po načrtih bodo vsa dela 
na objektu zaključena v avgustu 2023.

»V Mestni občini Kranj pozdravljamo potezo Domplana, saj v 
Kranju nujno potrebujemo dodatne namestitve vseh vrst za 
bivanje starejših občanov. Oskrbovana stanovanja so zagotovo 
ena najbolj kakovostnih tovrstnih namestitev in veseli me, da 
dela napredujejo po načrtih. To bo res lep objekt, ki bo imel vse, 
kar človek potrebuje, na dosegu roke, ob tem pa še prostore za 
druženje v notranjosti ter v lepo urejeni in zeleni okolici okoli 
objekta. S tem bo zlasti Planina, ki se zadnja leta pospešeno 
obnavlja, še lepša,« je povedal župan Matjaž Rakovec. 

Na Planini gradijo nova oskrbovana stanovanja
Na Planini so februarja simbolično položili temeljni kamen in s tem naznanili 
začetek gradnje večstanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji.

Položitve temeljnega kamna so se udeležili Janez Černe, Janez Vilfan, 
Saša Krč, Jasmin Behremović in Matjaž Rakovec. / Foto: Aleš Jenko

Enota za dnevno varstvo starejših / Foto: projekcija MO Kranj

Dela potekajo v nekdanjem trgovskem objektu na Planini, v kate-
rem bo Mestna občina Kranj vzpostavila enoto za dnevno varstvo 
starejših. Obnavljati so ga začeli konec novembra, gradbena in 
obrtniška dela bodo po načrtih trajala do konca maja, predvidoma 
jeseni letos pa naj bi bil objekt nared za trideset uporabnikov. S. K.

Objekt v prenovi

»Večstanovanjski objekt bo obsegal klet, pritličje 
in štiri nadstropja. Kletna etaža bo namenjena 
parkiranju, medtem ko bo v ostalih etažah 
urejenih 34 eno-, dvo- in trosobnih oskrbovanih 
stanovanj. Stanovanja v pritličju bodo imela 
urejene atrije, stanovanja v nadstropjih pa 
balkone oziroma lože. Za čim boljše počutje 
stanovalcev sta v objektu predvidena dva skupna 
prostora, namenjena druženju in rekreaciji.«



Izvedli smo celovito energetsko 
sanacijo večine objektov v našem 
upravljanju na tem območju, skupaj z 
izvedeno izolacijo fasad, izvedbo 
izolacije neogrevanih podstrešij in 
stropov v kleteh proti bivalnim 
prostorom.

Na več območjih urejamo postopke za 
dodelitev pripadajočih zemljišč 
skupaj z zelenicami in parkirišči, ki 
pripadajo posameznim stavbam ali 
skupinam stavb. 

Pozivamo vse lastnike, ki si želite 
urediti zemljišče okrog svoje stavbe, 
da nas kontaktirate, da vam pripravimo 
konkretno ponudbo. Ob zbranem vsaj 
50 % soglasju se postopek urejanja 
pripadajočih zemljišč lahko prične in 
tudi plača iz zbranih sredstev 
rezervnega sklada.

Aktivno sodelujemo pri pridobivanju 
sredstev za nadaljnji razvoj kotlovnice 
Planina in prenovo dotrajanega 
vročevodnega omrežja.

NOVE UREDITVE 
ZBIRANJA ODPADKOV NA 
OBMOČJU STOLPNIC

Na območju stolpnic na Cesti 1. maja 
skupaj s Komunalo Kranj pripravljamo 
izvedbo skupnih podzemnih odjemnih 
mest za ureditev stanja z neurejenimi 
zabojniki za odpadke.

Tudi tukaj pozivamo lastnike, da se 
obrnejo na nas, v kolikor bi želeli 
pristopiti k ureditvi skupnih podzemnih 
odjemnih mest za smeti na svojem 
območju.

DOMPLAN NA OBMOČJU
KS HUJE IN KS PLANINA

Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

T 04/20 68 700,  F 04/20 68 701

E domplan@domplan.si

www.domplan.si

OBSTOJEČE
STANJE

ODGOVORNO UPRAVLJAMO 
Z VAŠO LASTNINO
ŽE VEČ KOT 65 LET.
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Volilni občni zbor Krajevne organiza-
cije (KO) Zveze borcev za vrednote NOB 
Planina-Huje je bil marca, ko so izvolili 
tudi člane upravnega odbora in delega-
te za Območno združenje Zveze borcev 
za vrednote NOB Kranj. Zvonka Černelč 
se kot nova predsednica KO že aktivno 
uvaja v dejavnost društva, za letošnje 
leto je med drugim napovedala izlet na 
Primorsko meseca septembra. 
Marca so se njihovi člani udeležili 
polaganja venca v spomin narodnemu 
heroju Stanetu Žagarju v vojašnici Petra 
Petriča Kranj in spominske slovesno-
sti ob 80. obletnici bojev Selške čete in 
smrti Staneta Žagarja pri spomeniku 

pod vasjo Planica nad Crngrobom. Za 
dan žena so obiskali članice društva, ki 
živijo v domu starejših, in vsaki poda-
rili nageljček in bombonjero. Aprila se 
bodo udeležili spominske slovesnosti ob 
80. obletnici tragedije partizanov v Jami 
na Okroglem in pohoda prijateljstva in 
spomina v Udinborštu. V načrtu je tudi 
odkritje spominske plošče, komemora-
cija ob prvem novembru ... Černelčeva 
si, kot je poudarila, prizadeva za ohra-
njanje vrednot, enakopravnost vseh lju-
di na različnih področjih in za širjenje 
članstva v organizaciji, ki jo vodi. »Pozi-
vam tudi družinske člane, ko gre njihov 
svojec, ki je član našega društva, v dom 
starejših ali če je žal preminil, da nam 
to sporočijo.« 

Zase Zvonka Černelč pove, da zelo rada 
pomaga. Je prostovoljna voznica v pro-
jektu za starejše Prostofer. Razmišlja 
tudi o sodelovanju v medgeneracijskem 
društvu Z roko v roki Kranj s sedežem 
na Hujah. 

Dobili so novo predsednico 

Zvonka Černelč / Foto: Tina Dokl

SUZANA P. KOVAČIČ

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki 
Kranj, s sedežem na Hujah, se je na 
začetku marca sestalo na letnem obč-
nem zboru. Letošnji je bil volilni, za 
mandatno obdobje 2022–2026 so za novo 
predsednico društva imenovali Sonjo 
Mašić, za podpredsednico pa Zoro Žit-
nik Martinc. V izvršnem odboru društva 
so Veronika Ahačič, Silva Erzar, Mirko 
Steiner (dosedanji predsednik), Marija 
Jereb, Vida Globočnik in Natalija Jova-
novič. V nadzorni odbor društva so ime-
novali Marinko Mohar, Hermino Mesec 
in Marijo Jakopin, predstavniki čast-
nega razsodišča so Marija Mladenovič, 
Tuno Shllaku in Marina Berlot. 
Na občnem zboru so pregledali in potr-
dili poročila o delu društva v lanskem 
letu in opravili razpravo o številnih 
načrtih za letošnje leto. Ob letošnji pet-
najstletnici društva so zaslužnim posa-
meznikom, med njimi dosedanjemu 
dolgoletnemu predsedniku Mirku Stei-
nerju, podelili priznanja.
V Medgeneracijskem društvu Z roko v 
roki, ki deluje pod okriljem krovne Zveze 
za socialno gerontologijo Slovenije, kre-
pijo sožitje generacij, se medgeneracijsko 
povezujejo, spodbujajo prostovoljstvo in 

skrbijo za polno, aktivno in kakovostno 
življenje starejših. Zadovoljujejo socialne 
in nematerialne potrebe starejše genera-
cije in obenem pripravljajo srednjo gene-
racijo na lastno starost. Zavedajo se, da 
so nosilni steber društva prostovoljci, z 
njihovo pomočjo izvajajo tri poglavit-
ne programe: skupine starejših ljudi za 
samopomoč, individualno družabništvo 
in medgeneracijski tabor. Poleg tega pri-

rejajo različna strokovna srečanja, pre-
davanja, izobraževalne in ustvarjalne 
delavnice. Organizirajo tudi družabna 
srečanja: večere s tombolo, društveni 
piknik, telovadbo za vse generacije ... »V 
svojo sredino vabimo nove prostovoljce 
za individualno družabništvo, vabimo 
pa tudi nove uporabnike, da se vključijo 
v skupine starejših za samopomoč,« je 
povabila Mašićeva. 

Spodbujajo sožitje generacij in prostovoljstvo
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki Kranj, s sedežem na Hujah, se je na začetku 
marca sestalo na letnem občnem zboru. Društvo letos praznuje petnajst let delovanja. 

Delavnica velikonočnih okraskov, ki so jo 16. marca organizirali v prostorih KS Stražišče. 
Vodili sta jo prostovoljki Tatjana Steiner in Minka Klemenčič Brus. / Foto: Primož Pičulin 
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

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!

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  
ča so pisa 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!

Fo
to

: G
or

az
d 

Ka
vč

ič

www.gorenjskiglas.si  

  

SUZANA P. KOVAČIČ

Po dveh letih začasno ustavljenih preventivnih programov, 
ker je bil kader prerazporejen na področja obvladovanja epi-
demije, so zdravstveni domovi (ZD) marca letos znova zače-
li v polni meri izvajati svetovanja in predavanja o zdravem 
življenjskem slogu. Vzporedno so se spet odprle referenčne 
ambulante družinske medicine, kjer poleg zdravnika in sre-
dnje medicinske sestre paciente spremlja tudi diplomirana 
medicinska sestra, ki skrbi za vodenje urejenih kroničnih 
bolnikov in izvajanje sistematičnega preventivnega prese-
janja. Gre za prestrezanje težkih bolezni, npr. zgodnje in še 
pravočasno odkrivanje rakavih obolenj, sladkorne bolezni, 
depresivnih stanj, osteoporoze.  
Znova so začeli tudi serijo preventivnih delavnic za zdravje, 
gibanje, prehrano in upajo, da jih covid več ne bo ustavil. 
Največ delavnic na Gorenjskem imajo v Centru za krepitev 
zdravja v ZD Kranj, kjer so na voljo programi, ki so usmer-
jeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdra-
vih življenjskih navad. Programe izvajajo strokovnjaki s spe-
cialnimi znanji (diplomirane medicinske sestre, dietetiki, 
fizioterapevti, kineziologi, psihologi ...). »Problematična je 
neaktivnost. Odsotnost gibanja je tista, ki povzroča težave. 
Nastavite si uro, da vas vsakih 30 minut spodbudi, da pre-
kinete sedenje. Pokličite ali pišite v Center za krepitev zdra-
vja v Kranju, kjer se boste gibali skupaj z nami na delavnici 
Ali sem fit, sproščali na delavnici Tehnike sproščanja, učili 
o zdravem življenjskem slogu in dejavnikih tveganja ali pa 

tisto, kar že veste, z novim znanjem nadgradili. Vsako sredo 
pa vas vabimo v Mestno knjižnico Kranj, kjer smo prisotni s 
stojnico,« je povabila vodja Centra za krepitev zdravja Kranj 
Jana Lavtižar.

Preventivni programi za krepitev zdravja

Ekipa Centra za krepitev zdravja Kranj / Foto: arhiv ZD Kranj
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Svoji zadnji inovaciji Vinko Kavčič iz Planine še ni dal imena, 
bi jo pa zelo rad predstavil mogočim prihodnjim uporabni-
kom. Izdelal je poseben sistem za komunalne zabojnike, ki 
je, kot pravi, bolj funkcionalen od sedaj postavljenih zaboj-
nikov v strnjenih večstanovanjskih soseskah. Kot je pojasnil, 
se sistem namesti brez pritrjevanja in je nadgradljiv vse do 
dolžine šest metrov. »Kar pomeni, da je v sistemu glede na 
potrebe lahko postavljenih tudi do šest zabojnikov. Lahko so 
to 80-litrski, 120-litrski zabojniki ..., tudi kombinirani po veli-
kosti. Pogosto namreč opažam, da so odpadki na odlagalnih 
mestih nesortirani, da ljudje odpadke pripeljejo z avtomobili 
tudi od drugod in jih odložijo v ali ob zabojnike pri stano-
vanjskih blokih na Planini. Nekateri imajo zato ob promet-
nih poteh posamezne zabojnike zaklenjene, kar pa otežuje 
delo komunalni službi. Moj sistem, ki sem ga naštudiral, je, 
da je cela vrsta zabojnikov zaklenjena samo z enim ključem. 
Ko odklenete ključavnico, se sprosti mehanizem, s tem pa 
dostop do vseh zabojnikov v vrsti. V zabojnik(e) potem sor-
tirate odpadke in sistem se z zavrtenjem ročice (brez ključa) 
avtomatsko zaklene. S tem bi preprečili nepravilno odlaganje 
odpadkov, vandalizem in veter zabojnikov ne more zvrniti. 
Tudi za komunalni odvoz odpadkov je to enostaven sistem: 
komunalni uslužbenci ravno tako sistem odklenejo s klju-
čem, zabojnike enostavno izvlečejo, izpraznijo, postavijo 
nazaj in sistem zaklenejo.« Vinko Kavčič je svojo inovacijo 
razvil že pred zimo, zdaj jo prvič predstavlja javnosti.

SAMOUK, ŽELJAN ZNANJA

Vinko Kavčič je samouk, zrasel je na kmetiji, kjer so prav 
vse postorili sami. Še danes rad priskoči na pomoč drugim 
z raznimi mojstrskimi opravili. Želja po učenju, pridobiva-
nju znanja mu je bila praktično položena v zibelko in že pri 
svojih petnajstih letih je razvil digitalni radio na slušalke – 
tehnološko seveda ni bil radio tak, kot ga poznamo danes, 
a je deloval v tistih časih. »Veliko stvari še vedno opazujem 
okoli sebe, ki bi se jih dalo na bolj enostaven, boljši, cenejši in 
obstojnejši način narediti,« je pojasnil. Doma ima tudi struž-
nico, še danes zelo uporaben obdelovalni stroj. Iz lesa izdeluje 
različne izdelke, od vaz do čutar. Kot pove, je najboljši les za 
obdelavo sicer oljka, a največ izdelkov naredi iz javorja, sad-
nih dreves, kot sta hruška in jablana, pa iz breze za vmesne 
zadeve. Tudi pomanjšanih kolovratov se je lotil, in to takšnih, 
ki ne glede na svojo miniaturno velikost predejo volno. 
S fotografijo se je tudi precej ukvarjal že v mladostnih letih, 
ko je še živel v Javorjevem Dolu, naselju v občini Gorenja vas - 
Poljane. Takrat je s fotoaparatom Yashica FR II., ki ga še hrani, 
fotografiral še največ cerkvene obrede. Ukvarjanju s fotogra-
fijo se je pridružilo ljubiteljsko snemanje. Danes si kar težko 
predstavljamo, kako je bilo videti vse še črno-belo in mono ... 
»Retuširal sem filmček in mu dodal še zvočni zapis, ko ga še 
niti na televiziji ni bilo. Šlo je za domači posnetek, a uspelo mi 
je dodati glasove.« Tri kamere so danes še pri hiši, z eno od njih 
je tedanja RTV Beograd snemala olimpijske igre v Sarajevu leta 
1984 in Kavčiču je uspelo preko poznanstev kamero odkupiti. 
Kamere še vedno delajo, čeprav imajo, kot priznava tudi sam, 
zdaj bolj muzejsko vrednost, kajti tehnologija je šla nezadržno 
naprej. Si pa z veseljem doma zavrti še kak VHS posnetek ...

Inovacija za lažje odlaganje in sortiranje odpadkov
... v zabojnike pri večstanovanjskih naseljih, ki jo je razvil Vinko Kavčič s Planine. 

Vinko Kavčič z maketo inovacije zabojnikov za odlaganje odpadkov 

Spretni prsti ustvarijo tudi manjši kolovrat, ki prede volno,  
lesene vaze ...
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Člani naj športnega društva 2021 / Foto:  Maja Šušteršič

Športna zveza gluhih Slovenije je marca v SiTi Teatru BTC Ljubljana 
razglasila najboljše gluhe športnike in ekipe v letu 2021. Medob-
činsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj, ki 
ima sedež na Hujah, je že tretjič zapored osvojilo priznanje za naj-
bolj športno društvo v Sloveniji. Tekmovali so v bovlingu, balinan-
ju, orientacijskem teku, odbojki, badmintonu, nekaj tekmovanj pa 
je odpadlo zaradi koronavirusa. Priznanje za najboljšo športnico je 
prejela tudi njihova članica Iris Breganski za uspešne rezultate v 
atletiki na domačih in mednarodnih tekmovanjih. »Slovesna pode-
litev prestižnega priznanja za najbolj športno društvo v Sloveniji 
bo že tretjič zapored z zlatimi črkami zapisana v dolgoletno zgodo-
vino našega društva in osvojena plaketa je že na častnem mestu 
v društvenih prostorih. V dneh po podelitvi smo bili deležni tudi 
številnih čestitk županov, sponzorjev in podpornikov iz Gorenjske 
pa tudi iz vse Slovenije, kar vse nas navdaja s ponosom in hvalež-
nostjo,« je poudaril predsednik Aurisa Kranj Boris Horvat Tihi. S. K. 

Najbolj športno društvo v Sloveniji

SUZANA P. KOVAČIČ

Osmošolec Tian Varmaz Plava, doma 
s Planine, pri NK Triglav Kranj trenira 
v selekciji U15. Že od svojega četrtega 
leta je zvest nogometni žogi, za nogo-
met so ga navdušili v domačem okolju. 
Od Rožleta, kot se imenuje nogomet-
na šola za najmlajše, je Tian prišel v 
selekcijo U8 pri NK Triglav Kranj, ostal 
v klubu in je zdaj v poziciji napadalne-
ga vezista. »Sem v prvi postavi in sem 
vhodni letnik, kar pomeni, da igram za 
eno leto starejše v prvi slovenski nogo-
metni ligi. Želim uspeti v nogometu in 
postati profesionalni nogometaš. Za 
zdaj mi je pa cilj, da pridem v sloven-
sko reprezentanco,« je Tian razkril svo-
je želje in pričakovanja. Obiskali smo 
ga med tednom tik pred popoldanskim 
treningom. »Redno treniram od pet-
krat do šestkrat na teden, ob koncih 
tedna je tekma. Trener selekcije U15 
je Dalibor Prača, njegov pomočnik pa 
Ajdin Redžić.« Kot je še povedal Tian, 
so triglavani v selekciji U15 v vrhu slo-
venske lige in se borijo za prvo mesto. 
»Moje življenje se suče okrog nogome-
ta, po končani osnovni šoli pa se bom 
verjetno vpisal v športno gimnazijo 
Šiška. V članski konkurenci seveda 
navijam za domači Triglav, sicer pa za 
Real Madrid. Moj najljubši nogometaš 

ostaja Cristiano Ronaldo,« je še povedal 
Tian Varmaz Plava.
Nemanja Marković, doma s Planine, 
dijak prvega letnika Srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene šole ŠC 
Kranj, trenira pri kadetih NK Triglav 
Kranj. Nogomet je začel trenirati v dru-
gem razredu osnovne šole, za kar ga je 
takrat navdušil trener Stojan Humar. 
»Ostal sem v nogometu in se odločil, 
da hočem trenirati bolj resno,« se spo-
minja Nemanja. Treniral je najprej v 
NK Zarica Kranj. »Ko sem bil v selekci-
ji U13, smo igrali proti Triglavu in sem 
s svojo igro navdušil njihove trenerje, 
da so me vzeli 'na probo'. Od takrat 

sem triglavan, zdaj pri kadetih, kjer 
sem obrambni igralec. Treninge ima-
mo vsak dan od ponedeljka do petka, 
kadar imamo ob nedeljah tekme, še 
v soboto. Po treningu skoraj vsak dan 
treniram še sam, največkrat v fitnesu. 
Udeležujem se tudi dodatnih dopol-
danskih treningov, ki jih organizira NK 
Triglav Kranj.« Trener selekcije U15 je 
Brane Pavlin, njegov pomočnik Jernej 
Blažič in za oba pove, da sta vrhunska 
trenerja. Nemanja želi postati profesi-
onalni nogometaš. V članski ligi navija 
za triglavane, sicer pa za PSG. Njegov 
vzornik je Neymar, defenzivni igralec 
pa Sergio Ramos. 

Njun svet se vrti okrog žoge
Tian Varmaz Plava in Nemanja Marković sta mlada perspektivna nogometaša,  
člana velike družine Nogometnega kluba (NK) Triglav Kranj.

Tian Varmaz Plava / Foto: Primož PičulinNemanja Marković / Foto: Primož Pičulin
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MAŠA LIKOSAR

Ustanovitelji društva so bili takrat 
priseljeni ljudje iz različnih področij 
nekdanje skupne države, a danes se v 
društvu zbira že njihova druga in tre-
tja generacija potomcev. Od samega 
začetka je bil njihov glavni cilj obogatiti 
lokalno društveno okolje, se razvijati v 
smeri medsebojnega spoštovanja, spre-
jemanja in ozaveščanja o kulturni in 
narodni raznolikosti. Sodelujejo z lokal-
no skupnostjo in jo na ta način bogatijo. 
»Hvaležni smo Mestni občini Kranj, ki je 
raznovrstnost našega dela prepoznala 
in nam v mnogih situacijah priskoči na 
pomoč. Smo pa še vedno najbolj odvisni 
od naših članov in staršev, ki zavzeto 
in nesebično pomagajo, da se društvo 
razvija tudi naprej,« sta pojasnila pred-
sednik KD Brdo Mitar Vujinović in pod-
predsednik Milan Glamočanin. Ponosni 
so tudi na nagrado MOK za ohranjanje 
in bogatitev kulturne dediščine, ki so jo 
prejeli leta 2019. 

Glavne dejavnosti društva so folklor-
na, glasbena, šahovska, planinska in 
književno-literarna dejavnost. V vseh 
28 letih je bilo v društvu več kot 3500 
članov, danes pa združuje okoli tristo 
aktivnih članov v vseh sekcijah. Od tega 
je največ otrok in mladih od petega do 
petnajstega leta starosti, kar devetdeset 

aktivnih članov te generacije je trenut-
no v folklorni sekciji. »Na to število smo 
zelo ponosni, saj je bilo med epidemijo 
zelo težko in je bilo potrebnega veliko 
truda, da smo društvo ponovno zagnali. 
Imamo pozitivne rezultate in rekordne 
vpise novih otrok in članov, trudili se 
bomo, da tako tudi ostane,« sta dejala. 

Društvo organizira več dogodkov letno, 
med njimi Mednarodni veteranski fol-
klorni festival, Mednarodni otroški fol-
klorni festival Ringaraja, Folklorno mani-
festacijo Razigrana mladost, Celovečerni 
folklorni koncert Đurđevdanske igre in 
Dneve srbske kulture v Kranju, ki so nji-
hov osrednji dogodek v letu. »V štirih 
dneh se zvrstijo pevski, kulinarični, lite-
rarni, književni in folklorni večer, skupaj 
si prireditev ogleda več kot tisoč ljudi, več 
kot tristo je pa nastopajočih. Organizira-
mo jih že 16 let, odpovedani so bili le v letu 
2020 zaradi epidemije,« sta povedala. 
Pred epidemijo so aktivno sodelovali na 
mnogih mednarodnih festivalih, poto-
vali od Španije preko Nemčije, Italije, 
Grčije, Bolgarije, Cipra, Bosne in Hercego-
vine do Srbije. Prejeli so ogromno medalj 
in plaket, trikrat so bili Evropski prvaki 
v srbski folklori diaspore. KD Brdo letos 
ponovno načrtuje izvedbo vseh omenje-
nih projektov. Prvi v vrsti bo veteranski 
festival 15. aprila, drugi Ringaraja festi-
val, ki bo 21. maja. 

Bogatijo lokalno društveno okolje
Kulturno društvo (KD) Brdo vse od ustanovitve leta 1994 v Kranju neprekinjeno deluje 
na področju kulture, združevanja ljudi in ohranjanja tradicije svojih prednikov. 
Njihovi člani prihajajo tudi iz krajevnih skupnosti Planina in Huje.

Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Brdo / Foto: arhiv KD Brdo

Njihov glavni cilj je obogatiti 
lokalno društveno okolje, se 
razvijati v smeri medsebojnega 
spoštovanja, sprejemanja 
in ozaveščanja o kulturni in 
narodni raznolikosti.



Gostilna Arvaj

Pri mostu nad kanjonom Kokre  
Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100

K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!
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Gostilna Arvaj vas pričakuje.
Pridite na okusno malico, kosilo ali nedeljsko kosilo.

Hrano lahko tudi naročite in odnesete s seboj.

Naročila po telefonu: 04 28 00 100



Skupina se je predstavila tudi v Domu upokojencev Kranj, 
pred epidemijo so sodelovali z vrtcem Mojca. Telovadbo z 
otroki nameravajo obuditi maja, ko se jim bodo ponovno dva-
krat mesečno ob devetih uri pridružili na bližnjem igrišču. 
»Medse smo sprejele tudi Ukrajinke, ki so z vojnega območja 
pribežale v Slovenijo,« je še dodala Beba Noe. 

14 | ŠOLA  ZDRAVJA

MAŠA LIKOSAR

Izvajajo vadbe, imenovane 1000 gibov, ki ob vsakodnevni 
ponovitvi pripomorejo k boljšemu počutju, gibljivosti in zdra-
vju. Vaje izvajajo vsak dan, razen ob praznikih in nedeljah, v 
vseh vremenskih razmerah, pol ure, od 7.30 do 8. ure. Vadbo 
začnejo s pozdravom v krogu, nadaljujejo tek za ogrevanje, 
razgibavanje celega telesa, dodale so tudi vajo za moč. »Vadba 
vključuje zlasti vaje za raztezanje in mehčanje sklepov, obe-
nem se nadihamo svežega zraka in družimo,« je dejala ena 
od vaditeljic Jožica Šmid. 
Trenutno je od 15 do 20 vadečih, med njimi so pretežno starej-
še udeleženke, moških predstavnikov za zdaj nimajo, najst-
arejša šteje več kot osemdeset let, sicer pa medse sprejmejo 
posameznike vs eh generacij. »Pridruži se nam lahko vsak, pri 
čemer mora slediti našim nezapisanim pravilom. Na vadbi 
ne godrnjamo, četudi nas nekaj boli, o politiki se ne pogovar-
jamo, vse smo enakovredne, zato se med sabo tikamo, vaje 
izvajamo v tišini po svojih sposobnostih, predvsem pa skuša-
mo biti dobre volje,« je pojasnila druga od vaditeljic Beba Noe 
in dodala: »Vaje nas sprostijo, nam dajo energijo, poskrbijo za 
boljše počutje in gibljivost, niso naporne niti težavne. Če jih 
ne izvajamo, postane naše telo zakrnelo in negibljivo.« 

Vaje za boljše počutje, gibljivost in zdravje 
Skupina Kranj - Planina, ki deluje v okviru Društva Šola zdravja, se sestaja že pet let 
na igrišču med vrtcema Mojca in Najdihojca na Planini.

Za ogrevanje pretečejo tri kroge okoli igrišča. / Foto: Maša Likosar

NADURE

Kriminaliteta na območju policijske postaje je močno narasla. 
Komandir skliče sestanek s policisti in reče: »Kriminaliteto mora-
mo močno zmanjšati, zato boste odslej delali 25 ur dnevno!«
»Kako le, če ima dan le 24 ur?« je pametno vprašal policist Mirko.
»Boste pa hodili eno uro prej v službo,« se ne da komandir.

BELJAK IN JAJCE 

Učitelj vpraša Janezka: »Kakšna je razlika med avstrijsko Koroško 
in Bosno?«
Janezek odgovori: »Na Koroškem je Beljak, v Bosni pa imajo celo 
Jajce.«

GORENJSKI ZREZEK

Je rekel mali Gorenjec: »Mami, kje je dunajski zrezek?«
Mama: »Na talarju ga imaš, samo limono dvigni.«

VPLIVI SO RAZLIČNI

Janez in Pavle razmišljata o genetiki in družbenem okolju.
Janez ugotavlja: »Moj starejši sin je čisto meni podoben.«
Pavle: »E vidiš, to je zaradi vpliva genetike.«
Janez: »Zakaj pa je potem mlajši bolj podoben sosedu?«
Pavle: »To pa je zaradi vpliva okolja.«

Takle mamo
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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.

 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

                        + poštnina

1280
EUR



NAGRADNA KRIŽANKA | 15 

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica Obi v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do petka, 6. maja 2022, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR



Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

AKCIJA!

SAMSUNG

SLUŠALKE

9.99 €

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%


