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V Bitnjah v letu dni
zgradili nov vrtec
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V novem Vrtcu Biba v Zgornjih Bitnjah je prostora za 54 otrok v treh oddelkih. Imajo tudi telovadnico.
Simon Šubic

a

Zgornje Bitnje – Vrtec Biba v
Zgornjih Bitnjah od 1. marca
deluje v novih prostorih. Na
mestu dotrajanega monta
žnega objekta iz leta 1973 so
v letu dni postavili zidan,
skoraj ničenergijski objekt,
ki ustreza vsem sodobnim
standardom in normativom.
Vrednost občinske investici
je je približno 1,45 milijona
evrov, k čemur je Eko sklad
prispeval 173 tisoč evrov.
Župan Matjaž Rakovec je na
odprtju novih prostorov po
udaril, da ima novi vrtec v
primerjavi s starim večjo
neto tlorisno površino s tre
mi igralnicami velikosti 60
a metrov, v katerih
kvadratnih
je prostora za skupno 54
otrok, po novem imajo tudi
oddelek prvega starostnega
obdobja.
Poleg treh igralnic s pokriti
mi terasami ima novi vrtec še
telovadnico in velik hodnik,
a služil kot večna
ki bo tudi
menski prostor. Na zahodni
strani je parkirišče, na vzho
dnem delu pa zelene površi
ne z igrali. "Trudimo se iz
boljševati razmere na podro
čju predšolske vzgoje in izo
braževanja,
a tako da že letos
načrtujemo tudi zaključek
gradnje prizidka OŠ Staneta

Žagarja ter obnovljene stavbe
na Cankarjevi 2, v kateri bodo
prostori Glasbene šole Kranj
in Javnega sklada RS za kul
turne dejavnosti, med dru
gim pa pripravljamo tudi vse
potrebno za dozidavo OŠ He
lene Puhar in novogradnjo
Vrtca Sonček," je dejal župan
in razkril, da je za investicijo
v vrtec na Kokrici občina pri
dobila sofinanciranje v višini
milijon evrov.
Uršo Kejžar, v. d. ravnatelji
ce Kranjskih vrtcev, veseli,

da so idejo o večjem vrtcu
po večletnem prizadevanju
pripeljali do uresničitve.
"Danes odpiramo nov vrtec,
ki bo zaposlenim omogočal
kvalitetno delo z otroki,
njim pa igranje, učenje in
razvoj v varnem, njim prila
gojenem okolju." V novem
vrtcu imajo tudi prostor za
otroke, ki potrebujejo doda
tno strokovno pomoč, je še
poudarila.
"Ta vrtec pokriva veliko ob
močje od južnega dela

Stražišča, vse tri Bitnje in
Žabnico, zato me veseli, da
ima tudi dodaten oddelek
za najmlajše, poleg lepih
igralnic pa tudi telovadni
co. V krajevni skupnosti si
prizadevamo, da bi v priho
dnosti v bližino vrtca po
stavili tudi vaški sadovnjak
starih slovenskih sort, kjer
bi se srečevale različne ge
neracije krajanov," pa je
povedal predsednik Krajev
ne skupnosti Bitnje Tomaž
Ogris.
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Projektia izglasovani,
sledi izvedba

Odmevna zmaga
Mateja Mohoriča

Ko je ljubezen glasba

Pomoč za Ukrajino

Participativni proračun: za
projekte, ki so na glasovanju prejeli največ glasov, se
pripravlja vse potrebno za
izvedbo.

Matej Mohorič je zmagal
na 113. izvedbi kolesarske
dirke Milano–San Remo,
navdušil je zlasti z imenitnim spustom.

Prvič po več kot dveh letih so
učenci orkestrov Glasbene
šole Kranj spet lahko nastopili pred polno dvorano na
Brdu.

V Kranju od 2. marca poteka
zbiranje materialne pomoči
za ljudi v Ukrajini in tiste, ki
so vojno območje zapustili.
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Novi drevored,
ki ima svoje botre
Na Cesti Rudija Šeliga je s pomočjo donatorjev
in občanov nastal drevored vijoličnih jelš.
Simon Šubic
Kranj – Ta mesec so z odpr
tjem drevoreda z 42 vijolič
nimi jelšami na vzhodnem
delu Ceste Rudija Šeliga v
Kranju (mimo Eurospina)
sklenili novembra začeto ak
cijo KR posvoji drevo, katere
cilj je v sodelovanju z občani
dodatno ozeleniti mesto z
okolico in jih s tem tudi ak
tivno vključiti v skrb za oko
lje. Postavitev novega drevo
reda so podprli donatorji
Domplan, Merkur trgovina
in Eltron ter posamezniki,
ki so postali botri posajenih
dreves, saj sofinancirajo nji
hovo vzdrževanje.

naše družbe je usmerjeno v
trajnostni razvoj in skrb za
okolje, zato smo z veseljem
pristopili k sofinanciranju
zasaditve in vzdrževanja de
setih dreves," je pojasnila
Saša Krč, direktorica Dom
plana. Lidija Rakuša, direk
torica marketinga Merkur
trgovine, pa je dejala: "Odlo
čitev za pomoč pri zasaditvi
novega drevoreda v Kranju
izhaja iz Merkurjeve inicia
tive Za zelen planet, ki je
naš dolgoročni projekt. Za
vedamo se, da so trajnostno
naravnane aktivnosti tiste,
ki lahko prispevajo k bolj
zelenemu planetu. Donacija
za zasaditev dreves je doda

Otroci so se razveselili novih in prostornih igralnic. / Foto: Gorazd Kavčič

Novi drevored ob Cesti Rudija Šeliga / Foto: Anže Krže, Mediaspeed
"Ljubo mi je, kako vztrajno
pišemo zgodbe o zelenem
Kranju, tokrat premierno
skupaj tako s podjetji kot z
občankami in občani. Veseli
me pozitiven odziv na našo
pobudo, ki je obenem spod
buda, da zasaditve še nada
ljujemo. Hvala donatorjem
ter vsem botram in botrom,
da ste se nam pridružili na
poti ozelenjevanja našega
Kranja," je povedal župan
Matjaž Rakovec.
"V družbi Domplan se zave
damo pomena zelenih povr
šin in čistega zraka v mes
tnem okolju. Delovanje

ten kamenček v tem mozai
ku, ki ga počasi, a vztrajno
sestavljamo."
V Kranju so v slabih štirih
letih zasadili že skoraj pet
sto dreves, po županovih be
sedah pa jih želijo v nasled
njih štirih letih posaditi še
enkrat toliko. Že v kratkem
bodo v sodelovanju z Go
renjsko banko na zahodnem
delu Ceste Rudija Šeliga za
sadili 26 hrušk, na Trgu Ri
voli še dvajset medonosnih
dreves, ki bodo privabljala
čebele in druge opraševalce,
in pet dreves na Kidričevi
cesti na Zlatem polju.
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Občinske novice
Prevzem poštnih pošiljk
tudi v centru mesta
Simon Šubic
Kranj – Potem ko je Pošta
Slovenije konec lanskega
leta kljub nasprotovanju
Mestne občine Kranj in prebivalcev zaprla poslovalnico
na Poštni ulici 4 v starem
mestnem jedru Kranja, je
občini uspelo doseči dogovor s pošto o vzpostavitvi
pogodbenega prevzemnega
mesta v tem delu Kranja.
Prebivalci starega mestnega
jedra bodo tako lahko od 1.
aprila prevzemali pošiljke,
ki jim jih ob dostavi na naslov ni bilo mogoče vročiti,
na pogodbenem prevzem-

nem mestu v Turistično-informacijskem centru v
Kranjski hiši na Glavnem
trgu 2. Prevzemno mesto je
namenjeno prevzemu
pošiljk prebivalcem naslednjih ulic: Maistrov trg, Ljubljanska cesta, Jahačev prehod, Tomšičeva ulica, Jenkova ulica, Glavni trg, Poštna ulica, Sejmišče, Trubarjev trg, Cankarjeva ulica,
Prešernova ulica, Tavčarjeva
ulica, Pot na kolodvor,
Vodopivčeva ulica, Škrlovec
in Reginčeva ulica. Izročitev
pošiljk se na prevzemnem
mestu ob sobotah, nedeljah
in praznikih ne bo izvajala.

Varuhov kotiček na sedežu občine
Varuh človekovih pravic (Varuh) z Mestno občino Kranj 6.
aprila začenja pilotni projekt Varuhov kotiček, s katerim želi
institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo. Mestna občina Kranj in Občina Pivka sta prvi
občini v Sloveniji, ki bosta imeli Varuhov kotiček, opremljen
s stojalom, na katerem bodo prebivalkam in prebivalcem na
voljo koristne informacije v obliki zloženk in brošur o delu
Varuha. Stojalo (na sliki) bo stalo pred sprejemno pisarno
MOK.

Dnevnik Nejčevih gora
Ob sedemdeseti obletnici rojstva Nejca Zaplotnika bo 15. aprila pri Planinskem društvu Kranj izšel
Alpinistični dnevnik, ki ga je eden največjih sinov slovenskega alpinizma pisal med letoma 1969 in
1971. O dnevniku, njegovi enkratnosti in zgodbi, ki se bo z njim pisala v prihodnosti, sva se
pogovarjala s predsednikom kranjskega planinskega društva Primožem Černilcem.
Igor Kavčič
Kakšen čas za hojo v gore
je začetek koledarske pomladi?
Še posebno za letošnje leto
lahko rečem, da je čas za
hojo v gore izredno zanimiv.
Lepo vreme nam dopušča
veliko gibanja v visokogorju.
Kar nekaj snega je še, kar
omogoča turno smuko,
seveda sta tu pohodništvo in
tudi plezanje v nižjih stenah, feratah. Ko se prebuja
narava, je še posebno lepo
na Primorskem. Po dveh
letih smo z mladinskim
odsekom našega društva
spet šli na skupni izlet z
avtobusom, tokrat na Volnik
na slovensko-italijanski
meji. Seveda je v gorah vedno treba biti previden, zaradi nizkih temperatur so
določene lege še zmrznjene,
kar pomeni nevarnost zdrsa. Nad dva tisoč metri je še
vedno zima.

Foto: MOK

Je kaj podobnega razbrati
tudi iz dnevnika Nejca
Zaplotnika?
V celotnem Nejčevem dnevniku vedno znova izvemo,
da je ne glede na letni čas
najlepše iti v gore. Takole
nekako zapiše: "Na vrhu sva
dva, ne zastopim ljudi, ki so
še doma, se valjajo po posteljah, midva pa že na vrhu
uživava. Vsem bi dal rad delček teh užitkov, teh lepot ..."
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opravičila, da izdaja njegov
dnevnik brez direktnega
dovoljenja, da je s tem dovolila, da gredo njegovi osebni
zapisi med bralce.

Da bo pri Planinskem društvu Kranj izšel Alpinistični
dnevnik Nejca Zaplotnika,
ste prvič javno objavili lansko jesen na projekciji dokumentarnega filma o njem.
Takrat vam je lastnica njegove zapuščine Mojca
Zaplotnik Jamnik podelila
tudi avtorske pravice za
izdajo dnevnika. Pa vendar
se je zgodba začela že bistveno prej ...
Mojca nam je avtorske pravice za izdajo dnevnika
podelila na podlagi preteklega dela in nekaterih naših
akcij v društvu. Ena izmed
njih je bila tudi, ko smo na
Triglav peljali tri slepe in
slabovidne, za kar nam je
Mojca še posebej čestitala.
Druga stvar je bil začetek
snemanja filma o Nejcu, ko
je avtor filma Borut Marter
prosil Mojco in Tomaža
Jamnika, ali imata kakšen
Nejčev zapis. Na snemanje
sta prinesla Nejčev dnevnik,
za katerega dotlej razen
domačih ni vedel nihče. Ko
ga je Tomaž prinesel pokazat tudi na sestanek Upravnega odbora PD Kranj, smo
dobili idejo, da bi ga izdali.
Mojco sem poklical z željo,
da nam dodeli avtorske pravice. Čeprav se je za dnevnik zelo resno zanimala

Začetek čudovite zgodbe leta 2019 na Triglavu: Primož
Černilec in Sandi Novak / Foto: Tanja Stanič
naša največja založba, se je
na koncu vendarle odločila
za domače planinsko društvo, v katerem je svojo pot
začel tudi Nejc, z željo, da
se nov odsek za ljudi različnih zmožnosti poimenuje
po njem.
Kot sem omenil, smo jeseni
2019 na vrh Triglava popeljali Sabino Dermota, ki je
slepa od rojstva. Njen praded Ivan Korenčan je bil
eden ustanovnih članov znamenitih piparjev, z ženo Jelico pa ju je na Kredarici poročil prav župnik Jakob Aljaž.
Njena življenjska želja je
bila, da stopi na Triglav in se
dotakne Aljaževega stolpa.
Pod vodstvom bratov Andreja in Marka Štremflja ter
drugih gorskih vodnikov iz
društva ter članov GRS sta
se poleg Sabine na Triglav
povzpela še dva slepa – Sandi Novak in Jože Gregorc.
Odločili smo se tudi, da
ustanovimo sklad Nejca
Zaplotnika, v katerega se bo
stekal denar od prodaje dnevnika, sredstva pa bodo
namenjena izključno temu
odseku, katerega načelnik
bo Darko Đurič. Odsek je
sicer že ustanovljen, delo v
njem pa je bilo zadnji dve
leti zaradi epidemije precej
okrnjeno.
Ste tudi sami že prebrali
kakšen del Nejčevega dnevnika?
Gre za en zvezek, v kakršnega se je pisalo pred več kot
petdesetimi leti, skupaj 108
strani, ki jih je bilo treba
pretipkati. Večino dela je
opravil Borut, nekaj strani
sem pretipkal tudi jaz.

Kaj vas je najbolj pritegnilo
pri branju?
Posebej se mi je zdela zanimiva anekdota, ko so mala
leta 1970 kranjski in tržiški
alpinisti šli na Kamniško
sedlo in v koči tudi prespali.
Tam je bil tudi neki Američan, tistega večera pa je bil v
Tivoliju tudi finale svetovnega košarkarskega prvenstva
med Jugoslavijo in ZDA.
Ker je zmagala Jugoslavija,
je Američan moral "častiti"
celo kočo.
Sicer pa Nejc v dnevniku opisuje tudi svoje prve vzpone
in odprave, kako sta se s
soplezalcem Tonetom Perčičem izgubila, kdaj zašla, bili
so tudi nevarni zdrsi, po
navadi je bilo treba najprej s
kolesom priti do Jezerskega
in šele potem v skale. Nejc pa
piše tudi o intimnih stvareh,
kako je v njegovo življenje
vstopila Mojca. Marsikaj se
je zgodilo v letih 1969–1971,
v času, ko je pisal dnevnik.
Zanimivo pri tem je, da sta si
Nejc in Mojca želela, da bi
se, ko bo prenehal z odpravami, preselila v Nepal, v Katmandu, in tam ustanovila
sklad, s katerim bi pomagala
revnim ljudem. Te želje se
niso uresničile, a se zdaj uresničujejo na drugačen način.
Eno od pomembnih vodil
Nejčevega odseka je, da
pomagamo v gore tistim, ki
jih sicer v življenju nikoli ne
bi mogli začutiti od blizu. V
odsek so k sodelovanju vabljeni vsi člani društva in vodje drugih odsekov, da skupaj
spišemo novo zgodbo.
Mojca se je v zapisu Nejcu
na daljavo tudi osebno
zahvalila in se mu hkrati

Kako ste se lotili priprave
dnevnika za izdajo? K sodelovanju ste povabili tudi ilustratorja in slikarja Jožeta
Trobca ...
Kot rečeno, smo besedilo
pretipkavali sami, prelom za
knjigo je pripravil Jože Trobec, ki je prispeval tudi deset
karikatur Nejca v različnih
izbranih situacijah. Dodane
so tudi različne fotografije iz
sedemdesetih let, ki jih je
večinoma prispeval Tone
Perčič, s katerim sta v tistih
časih največ skupaj hodila v
gore in je lahko razložil tudi
kakšne posebnosti iz zapisov,
ki sta jih pravzaprav poznala
le ona sama. Seveda je pri
pripravi vseskozi sodelovala
celotna družina Nejca Zaplotnika. Knjigo je lektorirala in
večkrat pregledala slovenistka Katarina Klajn. Knjiga je
ta trenutek v tiskarni in
upam, da nam bo stroške
tiska uspelo pokriti s sponzorskimi sredstvi. Izid knjige je podprla tudi Mestna
občina Kranj. Ob tem pripravljamo tudi vse potrebno za
prodajo dnevnika, ki bo potekala na spletu in v društveni
pisarni, na pomoč pri prodaji
pa nam bo priskočila tudi
Planinska zveza Slovenije.
Na občini nam pomagajo
tudi pri pripravi novinarske
konference ob izidu dnevnika, ki bo predvidoma 14. aprila v Mestni knjižnici Kranj.
Dnevnik boste izdali v dokaj
veliki nakladi tri tisoč izvodov. Kako sami vidite njegov
vsebinski in morda tudi praktični pomen za mlade gornike in alpiniste v Kranju pa
tudi drugod po Sloveniji?
Če vzamemo v obzir, da je
bila Nejčeva Pot doslej prodana že v petdeset tisoč izvodih, tudi naša začetna naklada ni tako velika. Mislim, da
bo dnevnik zanimiv za vse
zdajšnje generacije alpinistov. Z njim bodo dobili primerjavo, kako se je hodilo
plezat pred petdesetimi leti.
Zdaj imamo vrhunsko opremo in pot do izhodišča za
vzpon je precej lažja. Takrat
se je hodilo s kolesom ali
peš, vedno se je tudi prespalo. Zanimivo bo prebrati,
kako je s komaj 17 leti osvajal
najtežje plezalne smeri in ob
tem še zelo dobro pisal. Nejca pa poznajo tudi mnogi
alpinisti po svetu, zato bomo
v nadaljevanju razmislili tudi
o prevodu. Predvsem želimo,
da grejo Nejčeve besede med
ljudi, da spoznajo, kako razmišlja nekdo, ki mu gore res
veliko pomenijo.
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Kaj z otroki tujcev

Kdaj bo »nedelja«
za Ukrajino?

Mestni svet je na marčevski seji razpravljal tudi o pobudi za spremembo zakonodaje s področja
izobraževanja glede vključevanja tujih otrok v šole, ki pa je bila nazadnje umaknjena z dnevnega reda.
Simon Šubic

slovensko, na oddelek preveč, ker se takoj povežejo v
skupino in se med seboj ne
pogovarjajo v slovenščini.
Prav tako je vprašljivo, kako
bodo pri malčkih sploh preverjali znanje slovenskega
jezika. Predlagala je, da bi
tudi za predšolske otroke
uvedli pripravljalnico.
Ana Černe (Levica) meni, da
je pobuda diskriminatorna,
saj otrokom ne omogoča enake obravnave v šolskem sistemu, predlagana sprememba
pa tudi ne odpravlja problema pri vzroku. Po njenem
mnenju bi bila boljša rešitev,
da bi ti otroci tečaj slovenščine opravljali hkrati s šolanjem, in sicer pod pogojem,
da ne morejo zaključiti razreda ali letnika, če tečaja ne
opravijo. Predlagala je tudi,
da se ministrstvo pozove, naj
nameni sredstva za individualne ure ali mentorstva za
otroke brez znanja slovenščine. Da gre za diskriminacijo
otrok tujcev in nedopustni
ukrep, če bi prepovedali njihovo vključevanje v redni šolski sistem brez predznanja
slovenščine, je prepričana
tudi samostojna svetnica Andreja Kert. Zaveda se, da je
problem treba reševati, a ne
na ta način.
S pobudo se strinja tudi Irena Dolenc (NSi), saj iz lastnih izkušenj ve, da je omenjena problematika v šolah
zelo pereča. Številni tuji otroci ne hodijo na dodatne ure
slovenščine, zato so zaradi
neznanja slovenščine neuspešni in večkrat ponavljajo

Kranj – Župan Matjaž Rakovec se je za umik pobude vladi za spremembo zakonodaje s področja izobraževanja
po daljši razpravi odločil na
podlagi predloga več svetnikov, da pobudo v mestni
upravi dodelajo in se o njej
svetniške skupine predhodno uskladijo. Pobudo so po
besedah Tanje Hrovat, vodje
urada za družbene dejavnosti, pripravili zaradi vse večjega priliva tujcev in posledičnega vpisa njihovih otrok
v šole. Ker pa ti otroci ne znajo slovensko, prihaja do motenj pouka in do stisk teh
otrok, ker ne morejo normalno spremljati pouka. Mestna
občina Kranj (MOK) je v preteklosti že apelirala na ministrstvo za izobraževanje, da
problematiko drugače sistemsko uredi kot zdaj, ko ministrstvo plača nekaj dodatnih ur učenja slovenščine za
tuje otroke, ker je praksa pokazala, da to ne zadošča.
Med drugim predlagajo, da
se pred vpisom tujega otroka
v šolo preveri njegovo znanje
slovenskega jezika, in če je to
slabo, naj se pred vpisom v
šolo napoti na obvezno enoletno slovensko pripravljalnico. Glede vrtcev pa predlagajo nov normativ, da so lahko
v oddelku največ trije otroci,
ki ne govorijo slovensko.
Sandra Gazinkovski (LRK) je
predlog podprla s pripombo,
da iz pogovorov z vzgojiteljicami ugotavlja, da so že trije
otroci, ki ne znajo govoriti

razrede, tudi po trikrat. Po
njenem mnenju bo zato ravno obvezna pripravljalnica
otrokom tujcev omogočila
enake možnosti za pridobitev izobrazbe. Ob tem je poudarila, da bi tudi otroci, ki
bi obiskovali pripravljalnico,
pridobili status učenca ali dijaka. S takšno rešitvijo se rešuje tudi kakovost šolstva, saj
je nemogoče kakovostno izobraževati, če učenci ne znajo
slovensko.
Igor Velov (LRK) je dejal, da
pobudi sicer ne nasprotuje,
vendar pa dvomi o učinkovitosti pripravljalnice pri tistih,
ki se nimajo interesa naučiti
slovenskega jezika, medtem
ko so na primer, ker imajo
interes, spretni pri pridobivanju socialnih pravic. Problem bo treba reševati z druge strani, je dejal. Podžupan
Janez Černe (SD) pa je poudaril, da gre le za predlog reševanja obravnavane problematike v šolah, do katerega
se bo tako ali tako opredelila
vlada, zato je predlagal njegovo sprejetje.

O razlastitvah v Hrastjah
V nadaljevanju seje je župan
na predlog Barbare Gunčar
(SLRP) svetnike seznanil s
potekom pridobivanja zemljišč za rekonstrukcijo občinske ceste do Poslovne
cone (PC) Hrastje in s postopki razlastitve lastnikov
zemljišč. Pojasnil je, da so se
decembra lani na MOK odločili, da zaradi terminskega
plana rekonstrukcije ceste
zoper vse lastnike zemljišč, s

katerimi do tedaj občina ni
sklenila pogodbe, ta avtomatsko vloži zahteve za razlastitev, ki imajo podlago v zakonodaji in predhodnih sklepih
mestnega sveta. Tako so odločbo o razlastitvi prejeli tudi
nekateri lastniki, ki so z
MOK že dosegli dogovor o
odkupu ali se o njem še pogovarjajo. Ob tem je župan
poudaril, da vložena zahteva
za razlastitev ne predstavlja
ovire za sporazumno ureditev razmerja, MOK pa je na
Upravno enoto Kranj že naslovila prošnjo za odlog oziroma zadržanje postopka
razlastitve za tiste lastnike, s
katerimi potekajo dogovori v
smeri sklenitve predpogodbe. Območje, na katerem je
rekonstrukcija določena, sicer obsega 166 zemljiških
parcel v skupni velikosti dobrega 4,3 hektarja. Od tega je
25 parcel v lasti občine, 12
države, 129 (skupaj 2,3 hektarja) pa jih pripada fizičnim
oziroma pravnim osebam.
MOK je do zdaj pridobila 54
zemljišč oziroma 53,7 odstotka celotne trase ceste, z nekaterimi lastniki pa so tik pred
dogovorom, je še razložil župan. O županovem poročilu
ni razpravljal noben svetnik
ali svetnica.
Mestni svet je na pobudo
SDS sprejel tudi deklaracijo,
s katero je obsodil rusko vojaško agresijo v Ukrajini in
do vzpostavitve miru zamrznil vse oblike sodelovanja z
Rusko federacijo, kamor je
vključeno tudi nedavno pobratenje z Jekaterinburgom.

Ureditev površin na delu
prihodnjega mestnega parka
Občina je pridobila sofinanciranje za ureditev površin za pešce in kolesarje ob Bleiweisovi cesti.

Kranj – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je ta mesec odobrila
finančno podporo za ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v
Kranju. Vrednost naložbe je
dobrih 440 tisoč evrov, Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj
pa jo bosta financirali v
predvideni višini 263 tisoč
evrov. Dela bodo izvedli do
konca leta, napovedujejo na
Mestni občini Kranj (MOK),
ki bo za projekt namenila
176 tisoč evrov.
Projekt sodi med investicije,
ki prispevajo k trajnostnemu
razvoju družbe in dvigu ka-

Foto: MOK

Simon Šubic

Površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in
Bleiweisovo cesto v Kranju bodo uredili do konca leta.
kovosti življenja občanov,
poudarjajo na MOK. Ureditev površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto bo
namreč omogočila varno in
privlačno povezavo različnih
točk mesta – od širšega ob-

močja zdravstvenega doma z
obstoječo glavno avtobusno
postajo, lekarne, sodišča, policije, dveh bank, vrtca, Šolskega centra Kranj, dijaškega doma, Medpodjetniškega
izobraževalnega centra, Fakultete za organizacijske

vede do starega mestnega
jedra. MOK bo poskrbela
tudi za ozelenitev, postavila
urbano opremo, opremo za
umirjanje prometa ter opremo za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce
in kolesarje.
Omenjene površine bodo sicer del projekta celovite ureditve Bleiweisovega parka,
vrednega približno 740 tisoč
evrov. S 7500 kvadratnimi
metri površine bo to največji
park v mestu. Razdeljen bo
na štiri enote, prilagojene
obiskovalcem različnih starostnih skupin. V njem bodo
otroško igrišče, razgiban betonski poligon za urbane
športe (skiro, rolke, rolerji,
kolesa, poganjalčki), spomenik dr. Janeza Bleiweisa in
mirni del parka.

Vojna, ki se dogaja v Ukrajini, mi vzbuja nelagodne
spomine na leto 1991, ko
smo Slovenci zbrali pogum
in se uprli jugoslovanski
nadvladi. Zelo dobro se spominjam tistega časa. Bil
sem pripadnik Teritorialne
obrambe RS in tistih nekaj
dni je bilo eno najtežjih obdobij mojega življenja. Šlo
je zares. Za življenje in
smrt. Za samostojno državo
in pravico do ozemlja, ki
nam pripada. Za suverenost
in nedotakljivost. Za naše
otroke, družine, matere,
očete, sestre, brate, prijatelje. Za našo prihodnost.

plačo ali ugodnejše socialne
pogoje. Tu so, ker so lahko
izbirali izključno med dvema možnostma: življenje ali
smrt.
Medtem je v času krize letališče v Dublinu odprlo posebno sprejemnico za družine, ki prihajajo iz Ukrajine.
Z brezplačno hrano, igralnico za otroke in elektronskimi napravami zanje, da za
kratek čas pozabijo na svoje
strahove. Starši na Poljskem
so na železniški postaji pripravili dolgo vrsto svojih
otroških vozičkov – za mamice, ki bežijo z dojenčki in
malčki. Na glavni avtobusni

Ne razumem pa tistega ali tistih, ki so Kranj in
njegovo dobro ime umazali z grafiti, ki
spodbujajo agresijo ruskih oblasti, in jih ostro
obsojam. Avtorja tega zlonamernega dejanja
sprašujem, ali se zaveda, kaj je vojna. Se upa
javno izpostaviti s takšnimi dejanji? Se je
vprašal, kaj s tem povzroča nedolžnim
razseljenim ljudem, ki so poiskali zatočišče v
Kranju in ne želijo biti nikomur v breme?
Vse nas so mučile podobne
misli. Poleg skrbi za domače tudi strah, kako obsežne
bodo posledice konflikta. A
naše misli so bile vselej
uperjene k zmagi. Motivacija je bila visoka. Vedeli smo,
da bomo iz te vojne izstopili
kot zmagovalci. Zato v tem
trenutku razumem domoljubje ukrajinskega naroda,
njihovo težnjo po čimprejšnjem koncu vojne in motivacijo vojakov, da bi priborili
svobodo svojemu narodu in
državi. Vedo, da je to v veliki
meri odvisno od njih.
Ne razumem pa tistega ali
tistih, ki so Kranj in njegovo
dobro ime umazali z grafiti,
ki spodbujajo agresijo ruskih oblasti, in jih ostro obsojam. Avtorja tega zlonamernega dejanja sprašujem,
ali se zaveda, kaj je vojna. Se
upa javno izpostaviti s takšnimi dejanji? Se je vprašal, kaj s tem povzroča nedolžnim razseljenim ljudem, ki so poiskali zatočišče
v Kranju in ne želijo biti nikomur v breme? Niso prišli
k nam, ker bi v času miru
iskali boljše življenje, višjo

postaji v Berlinu se je v začetku marca zbralo na tisoče
ljudi. Ko so z vlaka sestopili
izčrpani Ukrajinci, so jim
povedali: "Moj dom je tvoj
dom." Kranjčani smo v tej
situaciji pokazali, da znamo
na široko odpreti tako svoja
srca kot vrata domov. In da
nismo prav nič "škrti", ko
gre za pomoč ljudem v stiski. Doslej je streho nad glavo v Kranju dobilo že več
ukrajinskih družin. V Mestni občini Kranj smo se
tudi organizirali in doslej
skupaj z dobrimi ljudmi
zbrali že več kot osem ton
nujnih potrebščin za Ukrajince, zbiranje pomoči se še
nadaljuje. Hvala vsem občankam in občanom za vašo
dobroto in razumevanje.
V nedeljo, 7. julija 1991, se
je vojna za Slovenijo končala. Kdaj bo prišla "nedelja"
za Ukrajino?
Pomagajmo po svojih močeh. Dokazujmo še naprej,
da dobro v srcu mislimo.
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Projekti izglasovani, sledi izvedba
Participativni proračun: za projekte, ki so na glasovanju prejeli največ glasov, se pripravlja vse potrebno za izvedbo.
Kranj – Na spletni strani
projekta Participativni proračun Mestne občine Kranj
2022 predlagaj.kranj.si so
objavljeni izidi glasovanja
za projektne predloge, ki so
jih predlagali občani iz 26
krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj. Zdaj se za
projekte, ki so na glasovanju prejeli največ glasov, pripravlja vse potrebno za
izvedbo.
Mestna občina Kranj je v
okviru kampanje Projekti
za vas in mesto od 5. januarja do 4. februarja letos
zbirala projektne predloge
za participativni del proračuna za leto 2022. Vseh

190 po spletu, osebno ali po
pošti prispelih predlogov je
pregledala komisija in preverila, ali so izvedljivi v
okviru participativnega pro-

Skupno je komisija potrdila
105 projektnih predlogov, za
katere so lahko občanke in
občani glasovali znotraj svoje krajevne skupnosti med 1.

računa 2022, torej skladni z
zakonodajo, v pristojnosti
občine, finančno ovrednoteni med 2.500 in 24.000
evri (z DDV-jem) in če
ustrezajo drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v
participativni proračun.

in 10. marcem 2022. Rezultati glasovanja in podatki o
volilni udeležbi so navedeni
v tabeli spodaj, prav tako na
spletni strani projekta na
predlagaj.kranj.si.
V povprečju je svoj glas
oddalo 8,5 odstotka krajaŠtevilo
glasov

Območje
izvedbe – KS

Ime oziroma naziv projekta

Besnica

Postavitev koloparka (pumptrack)

77

Postavitev ekološkega otoka ECOdip v Besnici in ureditev njegove
okolice z informativno tablo (slap Šum)

35

Obnova otroškega igrišča ob PŠ Besnica

34

Ureditev občinske ceste Podrovnik 6 do 12

23

Obnova spominskega znamenja talcem – Zgornja Besnica

nov (starih 16 let ali več) v
posamezni krajevni skupnosti, zdaj pa bodo v vseh
izvedli projekte, ki so na
glasovanju prejeli največ
glasov. Na voljo za investicije je skupno do 24.000
evrov z DDV-jem, kolikor je
v okviru participativnega
proračuna MOK za leto
2022 namenjeno posamezni krajevni skupnosti.

bni projektni dokumentaciji, mnenjih in upravnih
dovoljenjih …), na tej osnovi pa bodo naročili izdelavo
potrebne projektne dokumentacije (to pomeni razpis in izbiro projektanta),
če pa projektiranje ne bo
potrebno, bodo z razpisom
izbrali zgolj izvajalca del in
kar najhitreje začeli izvedbo projekta.

Priprave na izvedbo

Zadovoljni z udeležbo

Za izglasovane projektne
predloge, ki bodo izvedeni,
že potekajo priprave. Trenutno jih na MOK podrobneje analizirajo (pregled
lastništva, podatki o potre-

"Zahvala gre predvsem
občankam in občanom, da
bomo v sodelovanju z njimi
lahko izvedli prvi participativni proračun MOK. Izvedli bomo investicije, ki jih

Število
glasov

Območje
izvedbe – KS

Ime oziroma naziv projekta

Gorenja Sava

Učne poti na Šmarjetno goro

5

Grafična poslikava železniškega podvoza

4

Volilna udeležba: 2,47%
Goriče

Preplastitev cestišča Srednja vas–Zalog (most)

48

18

Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje

17

Obnova informativnih tabel na Učni poti Besnica–Rovnik–slap Šum

9

Sanacija ceste okrog župnišča in popravilo odtočnih jaškov

16

Postavitev javne razsvetljave na območju hišne številke 76b

4

Sanacija ceste v kraju Zalog (naselje Svarje)

7

Obnova Kužnega znamenja na Letenicah 12

7

Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni

3

Izdelava oglasnih kozolcev z informacijsko tablo – zemljevidom

3

Volilna udeležba: 12,54%
Bitnje

neposredno predlagajo in
izberejo ljudje, ki najbolje
vedo, kaj si želijo v okolju,
kjer prebivajo. Upali smo
na približno tak odziv, kakršen je na koncu tudi bil, in
smo zadovoljni. Gre namreč za povsem novo sodelovanje, s katerim so se
občanke in občani MOK
pobliže srečali prvič. Rezultat sodelovanja so rešitve, ki
bodo izboljšale naše okolje," je povzel župan Matjaž
Rakovec.
V MOK ocenjujejo, da se bo
z naslednjimi izvedbami
participativnega proračuna
udeležba občanov še povečevala.

Obnovitev fasade na gasilskem domu Bitnje

118

Obnova otroškega igrišča Direndaj

71

Informativna tabla s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču
v Zgornjih Bitnjah

48

Postavitev prikazovalnika hitrosti pri hiši Zgornje Bitnje 97

48

Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije za
preusmeritev potoka Štajna

26

Zasaditev in postavitev novih klopc na pokopališču Bitnje

11

Volilna udeležba: 17,09%
Hrastje

Obnova oziroma preplastitev športnega igrišča v Grabnu

33

Volilna udeležba: 3,71%
Huje

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Huje

22

Posodobitev igralnih površin in sprehajalnih poti na Hujah

21

Volilna udeležba: 15,73%

Pasji park na zelenici med Gogalovo 2 in 3

7
3

Bratov Smuk

Odstranitev betonskih preprek in montaža preklopnih stebričkov
KS Huje

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Bratov Smuk

37

Lovilna mreža za žoge za nogometnima goloma na šolskem
igrišču OŠ Matije Čopa Kranj

29

Volilna udeležba: 2,26%

Lovilna mreža za žoge ob nogometnem šolskem igrišču
OŠ Matije Čopa Kranj (na južni strani igrišča)

22

Jošt

Volilna udeležba: 3,44%

Razširitev javne razsvetljave v KS Jošt

37

Odstranitev skale nad cesto v Pševem

34

Sončna elektrarna na Domu KS Jošt

8

Volilna udeležba: 35,43%
Britof

Preureditev obstoječe poljske poti v sprehajalno pot med Britofom
in Šenčurjem

88

Zunanji fitnes v ŠP Britof

47

Pitnik s tekočo vodo v ŠP Britof

23

Koš za košarko v ŠP Britof
Trim-otok z mizama za namizni tenis v ŠP Britof

Kokrica

Zapora ceste Mlaka–Bobovek (priprava dokumentacije)

54

Izdelava načrta IDZ rekonstrukcije ceste Brdo–Bobovek–Mlaka

33

Asfaltiranje bankin v Srakovljah

30

21

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Kokrica

29

11

Ureditev rečne struge potoka Milka (skozi kraj Srakovlje)

10

Obnova spomenika Mlaka – obeležje obveščevalcu Mirku
Zagrajšku in postavitev informacijske table

6

Postavitev hitrostnih ovir v Srakovljah

6

Volilna udeležba: 10,08 %
Center

Obnova otroškega igrišča Pungert (Krančkovo igrišče)

39

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Center

27

Odstranjevanje grafitov – na javnih površinah

9
Mavčiče

Volilna udeležba: 3,46%
Čirče

Obnova stopnic, ki vodijo od Delavskega mosta do Čirč

31

Volilna udeležba: 2,38%
Golnik

Volilna udeležba: 5,43%
Nakup dveh premičnih košev za košarkarsko igrišče (2 kosa)

62

Izdelava projektne dokumentacije za razgledno ploščad z mizico
in klopmi v Prašah

31

Postavitev mize in ob njej klopi za počitek sprehajalcev,
pohodnikov in kolesarjev – KS Mavčiče

28

Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči

19
18

Fitnes na prostem v ŠP Golnik

76

Nakup šotora za prireditve v KS

Obnova in kritje kozolcev na območju športnega parka
Tivoli Golnik

29

Informacijska tabla pri Jenkovi domačiji – Simon Jenko

4

Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja –
priprava projektne rešitve

1

Postavitev prometne signalizacije na Malijeven brdu
Volilna udeležba: 11,97%

8

Volilna udeležba: 9,74%
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Orehek - Drulovka

Obnova stopnic, ki vodijo z Delavskega mosta na Orehek

73

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Stražišče

21

Obnova spomenika NOB na Orehku

16

Otroške matineje v Šmartinskem domu

16

Zapis starih hišnih imen v KS Stražišče

11

Volilna udeležba: 3,67%

Volilna udeležba: 12,67%
Planina

Odstranitev škatel iz pocinkane pločevine na Planini – novi koši
za smeti

22

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Planina

20

Postavitev pitnika za vodo na zelenici ob igrišču na Planini 1 in
v bližini Centra trajnostne mobilnosti

10

Struževo

Projekt Vodena rekreacija na športnem igrišču Planina 1

9

Kegljišče s kroglo na vrvici ob koloparku (pumptrack) Planina 1

0

Dopolnitev programa CTM

0

Volilna udeležba: 1,88%
Podblica

Otroško igrišče ob PŠ Podblica

28

Postavitev javne razsvetljave – Podblica 14 in 24

5

Volilna udeležba: 13,58%
Predoslje

Tenetiše

8

Obnova otroškega igrišča pri Kulturnem domu Predoslje

8

Trstenik

Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo

261

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Primskovo

78

Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo

26

Postavitev novega ekološkega otoka na Cesti Jaka Platiše 13

26

Postavitev klopi na Ulici Mirka Vadnova

12

Izdelava zbornika Primskovo

11

Obnova pešpoti iz zgornjega konca Trstenika do Povelj

27

Ureditev ceste proti Čadovljam 8

17

Preplastitev dela ceste Babni vrt–Krničar

13

Volilna udeležba: 8,99%

Volilna udeležba: 2,86%
Primskovo

Načrt obnove ceste Tenetiše–Trstenik

Volilna udeležba: 3,11 %

12

Ureditev makadamske poti okoli Brda na območju MOK

37

Volilna udeležba: 6,34%

Vodovodni stolp

Nove prezračevalne naprave v OŠ in vrtcu Predoslje

Obnova ŠP Struževo

Ureditev otroškega igrišča in parka za sprostitev – Valjavčeva ulica

70

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Vodovodni stolp

66

Dan za sosede – kulturno-družabni dogodek

39

Ureditev parkirišča Begunjska ulica 12

35

Glajenje površin v rolkarskem parku na stadionu

22

Ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje
prostega časa – Begunjska ulica 11

9

Ureditev pešpoti – bližnjice v Begunjski ulici 9 in 11

4

Volilna udeležba: 5,38%
Zlato polje

5

Volilna udeležba: 9,63%

Posodobitev šolskega igrišča za OŠ Franceta Prešerna

37

Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku

24

Ureditev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19

23

Zasaditev na javnih zelenih površinah – Zlato polje

19

Volilna udeležba: 4,15%
Stražišče

Preplastitev teniškega igrišča v ŠP Stražišče

195

Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze

89

Ureditev dovoznih poti in parkirnih mest, zasaditev dreves in
postavitev pitnika ter ureditev kolesarnice v ŠP Stražišče

59

Trenča (Štajna) – ureditev struge pri objektu Tominčeva 46

42

Obnova cestišča – Pot na Jošta

29

Žabnica

Izdelava projekta: Celovita prenova športnega igrišča v Žabnici

53

Postavitev in namestitev kamere na gnezdišču za štorklje
ob PŠ Žabnica

28

Postavitev in zamenjava prometnih ogledal – KS Žabnica

7

Volilna udeležba: 13,81%

Napredek je dobro viden
V tem mestnem svetu je potrebnega veliko usklajevanja, kar nam dobro uspeva, saj smo z mrtve točke
premaknili projekte, ki so mirovali desetletja, ugotavlja podžupan in mestni svetnik SD Janez Černe.

Kako bi se predstavili občanom? Kdo je Janez Černe?
V prvi vrsti sem mož in
ponosni očka desetmesečne
hčerke. Sem rojen in zaveden Kranjčan, podžupan
Mestne občine Kranj in njen
mestni svetnik, po poklicu
univerzitetni diplomirani
politolog. Večino svojih
poklicnih izkušenj sem pridobil v gospodarstvu, predvsem na področju tržnega
komuniciranja, kot tudi v
vodenju družinskega podjetja. Od mladih nog si postavljam cilje in ne odneham,
dokler jih ne dosežem. Predan sem vsemu, česar se
lotim.
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje v politiki?
Na politični parket sem se
v mestu, v katerem živim
in delam, podal z namenom ustvarjati napredek in
boljše pogoje za vse Kranjčanke in Kranjčane. Oktobra 2006 sem bil prvič
izvoljen v mestni svet in bil
s 23 leti eden najmlajših
izvoljenih mestnih svetnikov v zgodovini mesta. Do
Kranja čutim posebno spo-

štovanje. Prepričan sem,
da si tretja največja slovenska občina zasluži več.
Zato si aktivno prizadevam
za razvoj Kranja in spremembe na bolje. Ker
čutim, da je nastopil čas,
ko lahko Kranju in okolici
še bolje pomagam z višjega
nivoja, sem se odločil za
kandidaturo v državni zbor
kot poslanec SD.
Kako ocenjujete delo mestnega sveta v tem mandatu?
Delo mestnega sveta ocenjujem kot zelo uspešno, še
zlasti ker je res velika razpršenost predstavnikov političnih opcij in ni formalne
koalicije, s katero bi bilo
verjetno lažje krmariti in
odločevati. Prav ta razpršenost pa zahteva veliko mero
pogovorov, kompromisov
in usklajevanja, kar nam
trenutno dobro uspeva.
Odraz tega je viden tudi v
napredku MOK v zadnjih
štirih letih. Z mrtve točke
smo premaknili nekatere
projekte, ki so mirovali celo
desetletja.
Katere cilje skušate oziroma
še boste zasledovali kot mestni svetnik?

šnico, gradnjo komunalne
infrastrukture, širitev ceste
in nov most pri Planiki ter
čimprejšnja postavitev
novih javnih najemniških
stanovanj Stanovanjskega
sklada RS.
Foto: arhiv Kranjskih novic

Simon Šubic

Janez Černe
Cilj je do konca uspešno
pripeljati mandat z zaključevanjem večjih projektov
te evropske finančne perspektive. Obenem pa pripraviti projekte iz državne
pristojnosti do izvedbene
faze: izvoz AC Kranj sever,
kranjska obvoznica in novo
krožišče na regionalni cesti
Šenčur–Kranj, prenova
železniške postaje, ki jo bo
skupaj z občino uredila v
Centralni potniški terminal
z avtobusno postajo. Tudi
dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem novega
javnega doma upokojencev
na Zlatem polju in podlago
za splošno gorenjsko bolni-

Kaj je po vašem trenutno
največji problem v občini in
kako ga rešiti?
Na področjih, na katerih
smo se najmanj razvijali,
ima pristojnost država in zdi
se mi, da je zaradi neaktivnosti poslancev Kranj zaostal v razvoju in napredku.
Za izvedbo projektov, ki so v
državni pristojnosti, so
namreč nujni dobri odnosi,
povezave in podpora ministrov in poslancev.
Zakaj je v Kranju dobro
živeti?
Smo urbano mesto sredi
narave, imamo odlično
športno infrastrukturo, smo
trajnostno naravnani, smo
ravno prav oddaljeni od glavnega mesta, a še vedno
dovolj blizu. Ponašamo se z
najlepšo knjižnico v državi,
bogato kulturno dediščino
in predvsem čudovitimi ljudmi, med katerimi vedno
najdeš prijatelje.

Izbrani dodatni
programi javnih del
Izbrani so dodatni programi javnih del za 2022,
ki jih v celoti financira Mestna občina Kranj.
Simon Šubic
Kranj – Februarja smo
poročali, da je Zavod RS za
zaposlovanje za leto 2022
skupno izbral 25 programov javnih del pri dvajsetih
izvajalcih, v katere se bo
lahko vključilo 42 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj
(MOK). Za ta namen je v
občinskem proračunu zagotovljenih 275.480 evrov.
Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno
brezposelnim osebam,
predhodno prijavljenim na
zavodu, krije praviloma 50
odstotkov plače, v posebnih
primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov
prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa,
dodatkov k plači in druge
stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.
Glede na relativno nizko
število izbranih programov
javnih del in prošnje neizbranih izvajalcev je župan

sprejel predlog komisije za
zaposlovanje, da MOK z
namenom aktiviranja brezposelnih občanov sprejme
programe javnih del izvajalcev, ki izvajajo dejavnosti
socialnega pomena, vzgojno-izobraževalne dejavnosti
ter športa, in sicer v zmanjšanem obsegu vključitve ali
časa izvajanja. Občina tako
zagotavlja sredstva za kritje
stroškov plače, regresa, prevoza, prehrane in morebitnega zdravniškega pregleda
za osem udeležencev v
osmih programih javnih
del. V dodatne programe
javnih del se lahko vključujejo samo brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOK in ustrezajo
določilom Javnega povabila
za izbor programov javnih
del za leto 2022.
Za izvajanje dodatnih programov javnih del je na proračunski postavki Povečanje
zaposljivosti po prerazporeditvi iz Splošne proračunske
rezervacije župana zagotovljenih 41.322 evrov. Izbrani
programi, ki jih v celoti
financira MOK, so objavljeni na spletni strani MOK.

a
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Razpis
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 –
ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Mestna občina Kranj objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2022
a

20
1. PREDMETC:RAZPISA
M: 100
Y: 65
K: 15

a

1.1.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) razpisuje oddajo v najem okvirno
20 stanovanj, ki bodo oddana v najem predvidoma v letih 2023 in 2024, in sicer
postopoma, glede na to, kako se bodo sproščala. Stanovanja so na različnih
lokacijah na območju občine in niso opremljena.
Oblikovana bo le prednostna lista A, in sicer za upravičence, ki niso zavezanci za
plačilo lastne udeležbe in varščine glede na dohodek iz točke 2.2.
1.2.
a
Najemnina
za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvena
cij najemnin
(Uradni list RS, št. 153/21), (v nadaljevanju: uredba) oziroma na
podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine
v skladu z uredbo.
a
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320
točkami, znaša v mesecu marcu 2022 najemnina 200,43 EUR. Občina Kranj ima
pravico vsaki dve leti preverjati upravičenost do najema neprofitnega stanovaa
nja in od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen
do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino
a
najemnine,
spremenijo in se najemnina določi v višini tržne najemnine.

a

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski
normativi:
Število članov gospodinjstva

LISTA A

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

ura nas bogati, povezuje in združuje.
rene čestitke ob kulturnem prazniku.
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in
zgornjega razreda povečajo za 6 kvadratnih metrov.
2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Splošni pogoji

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani RepubliMatjaž
Rakovec,
župan
ke Slovenije
in ob upoštevanju
vzajemnosti državljani drugih članic Evropske

unije, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS, ter osebe s priznanim statusom
upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa
so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, ker je bila ugotovljena upravičenost po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13, 24/18 – odl. US in 85/18).
V vseh primerih velja, da morajo imeti prosilci prijavljeno stalno prebivališče
na območju Mestne občine Kranj (v času objave in v času trajanja javnega
razpisa).
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč
druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v občini večje
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,
– žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da prosilec ne kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja,
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji
imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost
do dodelitve neprofitnega stanovanja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09,
81/11, 47/14 in 153/21), v nadaljevanju: pravilnik.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2021 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov
od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2021 znašala 1.270,30 EUR.
Velikost gospodinjstva

Odstotki

Meja neto dohodka v EUR

1-člansko

90 %

do 1.143,27

2-člansko

135 %

do 1.714,91

3-člansko

165 %

do 2.096,00

4-člansko

195 %

do 2.477,09

5-člansko

225 %

do 2.858,18

6-člansko

255 %

do 3.239,27

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem
20 odstotnih točk.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja v lasti prosilca ne sme presegati naslednjih zneskov:
Velikost gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja –40 % v EUR

1-člansko

16.819,20

2-člansko

20.556,80

3-člansko

26.163,20

4-člansko

30.648,32

5-člansko

35.507,20

6-člansko

39.244,80

Pri ugotavljanju vrednosti nepremičnega premoženja bo upoštevana vrednost
nepremičnin po modelu vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu Geodetske uprave RS.
2.4. Dodatni pogoji
Občina določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev dodaten
pogoj stalnega prebivališča v občini, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do točkovanja dobe bivanja, in sicer:
– stalno prebivališče v občini neprekinjeno od rojstva dalje – 50 točk,
– za vsako leto stalnega prebivališča v občini – 1 točka.
Točke iz naslova stalnega prebivališča v občini se seštevajo, vendar pa skupno ne
smejo presegati 133 točk. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa.
Doba stalnega prebivališča se točkuje na podlagi podatkov, ki jih bo občina
sama pridobila od Upravne enote Kranj.
3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: družine z več otroki (3 ali
več), mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, žrtve nasilja v družini, osebe s priznanim statusom
žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.3.
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost prosilci z
daljšo dobo stalnega prebivališča v Mestni občini Kranj, kot nadaljnji kriterij se
upošteva mlada družina in nadalje prosilci z daljšo delovno dobo.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v
skladu z 2. odstavkom 6. člena pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne
kategorije prosilcev:
– mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo
stopnjo izobrazbe 6/I in je hkrati nezaposlen, isto velja za mlade, s čimer se
mladim družinam in mladim, ki ne dobijo zaposlitve po zaključku izobraževanja, omogoči večje možnosti pridobitve neprofitnega stanovanja;
– prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2019;
– prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 2016;
– prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem pred letom 2016.
Za prosilce pod 2., 3. in 4. alinejo so mišljeni tisti prosilci, ki so izpolnjevali vse
razpisne pogoje, tako da so se uvrstili na dokončno prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem zaradi
števila razpisanih stanovanj.
Na ta način se omogoči prednost tistim, ki so se že večkrat javili na razpis in si
sami še niso uspeli zagotoviti stanovanja.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2., se točkujejo z naslednjo višino točk:
Prednostne kategorije prosilcev v skladu s 1. odstavkom
6. člena pravilnika
1. mlade družine – starost oseb do 35 let

150

2. mladi – starost prosilca do 30 let

100

3. družina z večjim številom otrok, 3 oziroma več otrok
4. invalidi in družine z invalidnim članom – III., II. in I.
kategorija invalidnosti in trajna vezanost na uporabo
invalidskega vozička;
Invalidnost otroka, ugotovljena po pristojni komisiji, druga
oblika invalidnosti, pri kateri ni ugotovljena kategorija in invalidnost družinskega člana s podaljšano roditeljsko pravico

50
50 80 100

80

5. državljani z daljšo delovno dobo
(moški 13 let, ženske 12 let)

80

6. žrtve nasilja v družini (upošteva se obdobje 3 let
pred razpisom)

50

7. o
 sebe s priznanim statusom žrtve vojnega nasilja v
skladu z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1,
68/05 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 72/09,
40/12 – ZUJF, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21)
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 –
uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odl.
US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 72/09, 40/12 – ZUJF,
21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21)

50

Prednostne kategorije prosilcev v skladu z 2. odstavkom
6. člena pravilnika

2.3. Premoženje
Prosilci in osebe, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (člani gospodinjstva), morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2021 ne presegajo
meje, določene v točki 2.2. tega razpisa, da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas
in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja; navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
– da je prosilec oziroma njegov družinski član, ki ponovno prosi za dodelitev
neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja oziroma nezakonite uporabe občinskega stanovanja ter morebitne stroške sodnega postopka.

4. RAZPISNI POSTOPEK

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,92 EUR, in površina stanovanja v skladu s pojasnili k 3. členu pravilnika.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, oddajo vlogo na posebnem obrazcu,
ki bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, od 25. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022, v ponedeljek in torek od 8.00 do

1. – mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski
partner doseženo stopnjo izobrazbe 6/I in je nezaposlen
– mladi z doseženo stopnjo izobrazbe 6/I in so nezaposleni

50

2. uvrstitev na dokončno prednostno listo Javnega razpisa za
dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2019

50

3. uvrstitev na dokončno prednostno listo Javnega razpisa za
dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2016

50

4. uvrstitev na dokončno prednostno listo Javnega razpisa za
dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem pred letom
2016 (v primeru uvrstitve na dokončne prednostne liste v
navedenih letih se točke seštevajo)

50

14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 in v petek od 8.00 do 12.30. Vloga bo dostopna
tudi na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si. Rok za oddajo vloge je
3. 5. 2022. Če je vloga poslana po pošti zadnji dan, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana s priporočeno pošiljko.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo in izdajo
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list
RS, št. Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se lahko plača v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali s plačilnim
nalogom na račun št. SI56 0125 2452 0309 179, sklic 11 75515-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo priložijo k vlogi.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih
taksah: da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so
prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3., 4., druge listine pa, če na
njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1.	izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2021,
2.	dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v letu 2021 ni bilo
dohodkov iz delovnega razmerja,
3.	izjavo o premoženjskem stanju prosilca in članov gospodinjstva,
4.	veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena, ali dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih,
5.	dokazilo o doseženi višji ali drugi stopnji visoke izobrazbe,
6.	potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma nezaposlenosti prosilca oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje) ter dokazilo o skupni delovni dobi prosilca,
7.	izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo
pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz
uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov,
8.	v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja
(točkovalni zapisnik),
9.	v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem
stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo,
10.	kopijo poročnega lista oziroma obojestransko podpisano izjavo o obstoju
zunajzakonske skupnosti oziroma potrdilo o registraciji istospolne partnerske skupnosti ali potrdilo o sklenjeni partnerski zvezi ali izjavo o obstoju
partnerske zveze,
11. obojestransko podpisano izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti,
12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let,
13. kopija izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka,
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
15.	odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini,
zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere),
16.	dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka – dokazilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada, roj. list otroka. Neizterljivost se dokazuje z izvršilnim predlogom
oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca,
17.	potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo
z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe,
18.	dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje ali Zavoda za
zdravstveno zavarovanje RS),
19.	potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali
kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih
dihal ali astmo, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
20.	odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice,
21.	strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju v družini,
22. odločba o statusu žrtve vojnega nasilja,
23.	dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote),
24.	
dokazila o uvrstitvi na dokončne prednostne liste 2019, 2016 in pred letom 2016.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
5. SPLOŠNE DOLOČBE
Komisija za vodenje razpisnega postopka bo preverjala pravočasnost prispelih
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe se ne upoštevajo. V dvomu se šteje, da se
upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Stanovanjske razmere prosilcev si bosta Komisiji za oglede stanovanjskih razmer ogledali na naslovu stalnega bivališča oziroma začasnega, če bo iz vloge
razvidno, da prosilec živi na naslovu začasnega bivališča.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na prednostno listo
glede na število zbranih točk.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa.
Če se prosilec ne strinja z odločitvijo, lahko v 15 dneh poda pritožbo. O pritožbi odloči župan v 60 dneh, odločitev o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino glede na število razpoložljivih stanovanj in glede na
pripadajoči površinski normativ. Upravičenec, ki bo neupravičeno zavrnil
dodeljeno stanovanje, bo črtan z dokončne prednostne liste.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe občina lahko ponovno preveri, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilec črta s prednostne liste.
Dodatne informacije je možno dobiti v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Kranj in na Oddelku za pravne in kadrovske zadeve na telefonskih št.: 04/23 73 158 (Milojka Ažman) in 04/23 73 163 (Tomo Bradaška).

Številka: 352-5/2022-2-406212
Datum: 16. 3. 2022

Matjaž Rakovec, župan
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Občinske novice

Kranj se javnosti ponovno
predstavlja na sejmih
Turistični sejmi doma in v tujini po dveh letih premora ali virtualnih izvedb ponovno odpirajo svoja vrata za obiskovalce. Destinacija Kranj se bo konec
marca slovenski splošni javnosti predstavila na sejmu Alpe-Adria. V začetku aprila pa se veselimo tudi udeležbe na sejmu Freizeit v Celovcu.
Klemen Malovrh
Kranj – Sejem Alpe-Adria bo
v organizaciji Gospodarskega razstavišča v Ljubljani potekal od 23. do 26. marca.
Namenjen je vsem, ki si želijo aktivno preživljati prosti
čas. Kranj se s predstavitvijo
svoje ponudbe priključuje
več kot 130 ponudnikom turističnih storitev iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije in Nepala ter več kot 150
članom Turistične zveze
Slovenije.
Osrednja vsebinska poudarka sejma sta t. i. outdoor turizem in pomen trajnostnega turizma. Kranj je
zelena, z zlatom nagrajena

Klemen Malovrh, direktor ZTKK

destinacija, zato bomo v
okviru teh tem nagovarjali
obiskovalce sejma s svojo
ponudbo doživetij v zeleni
okolici. Vendarle pa je naš
osrednji produkt mesto,
zato mestna ponudba ne
bo izpuščena.
Dogajanje v razstavnih dvoranah spremlja bogat spremljevalni program s predavanji, predstavitvami in
okroglimi mizami. Sejem je
odprt od srede, 23. marca,
do petka, 25. marca, od 10.
do 19. ure in v soboto, 26.
marca, do 10. do 18. ure. Vabljeni, da obiščete kranjsko
stojnico, najdete nas v Marmorni dvorani.
Od 1. do 3. aprila pa bo v Celovcu potekal sejem Freizeit,

sejem za turizem in prosti
čas. Kranj se bo obiskovalcem predstavil v soboto, 2.
aprila, in sicer v okviru
Združenja zgodovinskih
mest Slovenije. Na t. i. slovenski ulici bomo skupaj
predstavili našo bogato in
raznoliko turistično ponudbo, vključno z gastronomijo
in kulturnimi doživetji. Tokrat se bo Kranj predstavil s
Francetom Prešernom in
produkti, vezanimi nanj.
Poskrbeli bomo tudi za animacijo in pogostitev.
Avstrija za Slovenijo po številu turističnih prihodov in
nočitev predstavljala drugi
največji emitivni trg. Pomembna je tudi bližina, saj
se gostje iz avstrijske Koro-

ške v Kranj lahko pripeljejo
v eni uri. Sejem, ki je namenjen splošni javnosti,
obišče več kot petdeset tisoč
obiskovalcev.
Oba sejma ponujata obiskovalcem nemalo novih idej za
preživljanje prostega časa.
Za nas pa je to priložnost,
da z obiskovalci navežemo
osebni stik in jim našo destinacijo predstavimo bolj
osebno. Prav to je tisto, česar se najbolj veselimo. Veselimo se tudi navezovanja
novih poslovnih stikov in
iskanja novih priložnosti za
sodelovanje s turističnimi
ponudniki doma in iz tujine. Predvsem pa se veselimo gostov, ki obiščejo naše
mesto.

Odgnali zimo, priklicali pomlad
Na Krančkovem festivalu smo 26. februarja gostili raznovrstne pustne maškare in kurente, najmlajše je obiskala Pika Nogavička. Več tisoč vas je prišlo v
mesto. Nato smo 11. marca izdelovali gregorčke in jih spustili po reki Kokri. Z glasnim zvonjenjem zvoncev kurentov in s plavajočimi lučkami smo se
poslovili od zime in priklicali pomlad.

Po ulicah so se sprehajale maškare, dišalo je po pustnih krofih, po licih nas je božalo
sonce. Z glasnim zvonjenjem nas je osupnila skupina kurentov, Pika Nogavička nam je
narisala nasmehe na obraz. M. S. / Foto: arhiv ZTKK, Anže Krže

Ker se zavezujemo k trajnostnemu ravnanju, so bile vse barčice, izdelane na delavnicah, iz
naravnih in razgradljivih materialov. Da ne bi onesnaževali narave, smo gregorčke zajezili
z zaporo in jih naknadno pobrali iz reke. M. S. / Foto: Primož Pičulin
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Mala in Velika Poljana
Eva Pirnat
Kranj – Kranjčani pridno
izkoriščamo čudovito in razgibano naravo, ki jo imamo
na dosegu roke. Vzpon ob
koncu tedna na katerega
izmed okoliških hribov je
obvezen za marsikoga
izmed nas. Hoja v hrib, ki
pospeši utrip, prijetno utrujene noge, na vrhu pa mir,
svež zrak in čudovit razgled
nas vsakič znova povlečejo z
domačega kavča.

hoje, v tem času pa boste
prehodili sedemsto metrov
višinske razlike.
Če se na izlet odpravljate z
družbo, vam svetujemo, da
se pripeljete z enim avtomobilom, saj je parkirišče majhno in hkrati želimo biti
čim prijaznejši do okolja. S
parkirišča se usmerite na
pešpot, ob kateri je postavljenih več planinskih smernih tabel. Pešpot se bo počasi začela vzpenjati skozi
gozd in po 45 minutah boste

Mala in Velika Poljana
Šmarjetna gora in Sv. Jošt
sta za marsikoga mala malica, zato vas tokrat vabimo,
da "ugriznete" v malo višji
zalogaj. Mala (1325 m n. m.)
in Velika (1410 m n. m.)
Poljana ležita ob robu zahodnega grebena mogočnega
Storžiča. S planin se vam bo
odprl pogled na Gorenjsko
in Škofjeloško ter Cerkljansko hribovje. Na vrhu se lahko odpočijete in okrepčate v
eni izmed treh koč.
Na Malo in Veliko Poljano
vodi veliko različnih poti, ki
so v večini dobro označene.
Ena izmed njih se začne
nad vasjo Povlje. Pot se
vztrajno vzpenja in je primerna tudi za družine. Vzela vam bo približno dve uri

prispeli do razpotja, kjer je
prva okrepčevalnica. Če si
želite daljšega pohoda, zavijte desno proti planini Javornik oz. Krničarjevi koči in
potem od tam na Veliko
Poljano. Spodnja leva pot pa
vas bo pripeljala neposredno do Velike Poljane. Pot se
bo nadaljevala skozi gozd in
strmo vzpenjala. Ko prispete
do kolovoza, zavijte levo na
Dolenčevo pot, ki vas bo pripeljala do koče na Veliki
Poljani. Izlet lahko zaključite tukaj.
Če vam je ostalo še nekaj
moči, pot lahko nadaljujete
še proti Mali Poljani, ki je
oddaljena približno 20
minut, in tako naredite lepo
krožno pot.

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
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.

13
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

Maja se spet vidimo v
mestu. In tudi pod njim!
Meseca maja se bo na Glavni trg vrnil dogodek Kr' petek je! Rovi pod starim Kranjem pa se bodo dva
konca tedna zapored spremenili v najbolj nenavadno lokacijo za pokušanje vin.
Simona Mohorič in
Srečko Štagar

ljeni torej na Glavni trg, kjer
se nam lahko pridružite na
sproščenem druženju in
uverturi v brezskrben konec
tedna.
Ker želimo Kranjčanom
ponuditi le najboljše in
zagotoviti pester izbor, vabimo tudi vse lokalne pridelovalce, kmetovalce in gostinske ponudnike, da se nam
pridružite. Za več informacij smo na voljo na info@
visitkranj.si.

Kr' petek je!
Od 6. maja pa vse do oktobra bo petkove popoldneve
mestni utrip gorenjske metropole poživljal dogodek Kr'
petek je!, katerega vodilo je
predstavitev slovenskega
gastronomskega razvoja s
poudarkom na trajnostni
naravnanosti. Na Glavnem
trgu ob vodnjaku bodo vsak
petek »po službi« Kranjčani
izbirali med raznolikim
naborom kvalitetnih, svežih
in sezonskih pridelkov. V
maju bo na voljo pestra
ponudba sadik in semen,
namenjen predvsem vrtičkarjem, v okviru svetovnega
dneva čebel bodo potekale
tudi številne aktivnosti z
medeno ponudbo. Čez poletje bomo obiskovalce razve-

Vinska pot v kranjskih rovih bo potekala z nekajmesečnim
zamikom.
seljevali s slastnim sezonskim sadjem in drugimi
vrtnimi pridelki lokalnih
pridelovalcev. Za pestrejšo
ponudbo bomo k sodelovanju in predstavitvi povabili
tudi druge regije.
Poleg bogato založenih stojnic bo osrčje mesta zopet

postojanka za vse sladokusce, ki bodo razvajali brbončice z raznoliko gastronomsko
ponudbo. Za prešerno vzdušje bodo poskrbela kulturna
društva in folklorne skupine,
v večer pa nas bodo zazibali
zvoki različnih glasbenih
mojstrov. Majske petke vab-

Od maja naprej bo petkove popoldneve spet poživljal gastronomski dogodek Kr' petek je!

Vinska pot v Rovih pod
starim Kranjem
Z dogodkom Vinska pot 13.
in 14. maja ter 20. in 21. maja
svoja vrata odpirajo tudi
kranjski rovi. Pričakujejo vas
vinarji slovenskih vinorodnih
področij. Ponudbo odličnih
vin bodo dopolnili siri, krušni izdelki in mesnine. Obiskovalci bodo tudi tokrat z
nakupom vstopnice prejeli
kozarec in nosilno vrečko
zanj. Degustacija je tokrat
omejena na največ dve uri,
Vinska pot pa se bo zaradi
obnove rovov vila le v njihovem prvem delu z zadnjo
postojanko v kanjonu Kokre.
Vinska pot je bila načrtovana že novembra 2021, a smo
jo bili zaradi zaostrovanja
zdravstvenih pogojev primorani prestaviti. Vsi, ki so
kupili vstopnice za 19. in
20. novembra 2021, lahko te
uveljavljajo v terminih 13. in
14. maja. Vstopnice, kupljene za dogodek 26. in 27.
novembra 2021, pa veljajo
za termine 20. in 21. maja.

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

Foto: Gorazd Kavčič

Nasvet za izlet

14 dni brezplačnega časopisa
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
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Koledar prireditev

Permakultura je mnogo več kot
obdelovanje visokih gred
Čeprav večina ljudi permakulturo povezuje z visokimi gredami, je koncept v svojem bistvu daleč od tega, pravi krajinska arhitektka Tina Pernuš, članica
Društva za permakulturo Slovenije.
Eva Pirnat
Kranj – Tina Pernuš je krajinska arhitektka, ki navdih za
načrtovanje in oblikovanje
zunanjega prostora črpa pri
največji umetnici (pre)oblikovanja – naravi. Še posebno pri
srcu so ji tisti bolj divji kotički, kjer ima narava proste

Slovenije, in ker smo vstopili v čas vrtičkanja, sem jo
prosila za nekaj nasvetov,
kako vrtnariti po principu
permakulture. Hitro mi pojasni, da čeprav večina ljudi
permakulturo povezuje z visokimi gredami, je koncept
v svojem bistvu daleč od
tega. "Permakultura je v

Permakultura stremi k temu, da se optimalno
uporabijo vsi viri, ki so na voljo, in se ne
ustvarjajo odpadki. Vsak odpadek je vir za nekaj
drugega. Tako jeseni odpadlo listje pograbimo
in iz njega naredimo kompost.
roke za ustvarjanje. V Kranju
se tako najraje zateče ob reko
Kokro, na Bobovška jezerca
in v Udin boršt. Zelo pri srcu
so ji tudi okoliški hribi.
Tina svojim strankam pomaga pri estetski in funkcionalni ureditvi okolice hiše.
Pri načrtovanju vedno upošteva potrebe in življenjski
slog stranke, saj le tako lahko oblikuje vrt, ki bo stranki
v veselje in kjer bo vzdrževanje vrta obenem predstavljalo tudi sprostitev.
Tina je hkrati tudi članica
Društva za permakulturo

svojem temelju sistem celostnega načrtovanja človeških bivalnih okolij, pridelovalnih in socialnih sistemov,
ki nam pomagajo oblikovati
in osmišljati naše obstajanje
na Zemlji v skladu s tremi
temeljnimi etikami: skrb za
Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev presežkov."
Permakultura je način življenja, ki spodbuja sodelovanje in vključevanje. Je
protiutež materialistični norišnici tekmovanja in izključevanja. In kako se vse to
prenese v vrtnarstvo? Eno

Napovednik dogodkov
Od 1. do 30. aprila
Petek, 1. aprila
21.00 Koncert: It's Tiki Time!, Klubar

Sobota, 2. aprila
10.00 Mi bomo odločali: Gremo volit!, Glavni trg
11.00	Brezplačen voden ogled Kranja, Kranjska hiša
	Kranj je že od nekdaj znan kot gospodarsko, trgovsko, izobraževalno in prometno središče Gorenjske. Stoji na 30 metrov
visoki skali, v objemu rek Save in Kokre, ter je v celoti zaščiten
kot kulturni spomenik. Spoznajte očarljivo mestno jedro skozi
pripovedi izkušenih vodnikov, ki vas bodo popeljali po mestu,
kjer sta doma tradicija in kultura.
Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace
20.00	Koncert: Petra Maček Zarnik in QuartAkistika, Panorama Stara
Pošta
	Odlični glasbeniki bodo poskrbeli za prijetno glasbeno vzdušje, ekipa Panorame Stara pošta pa za vaše prijetno počutje.
20.30 Koncert: Mi2, Klubar

Torek, 5. aprila
16.00	
Delavnica: Otroška igralnica Skalca v Družinskem centru
Oaza, Vodopivčeva ulica 2

Četrtek, 7. aprila
16.00	Delavnica: Otroška igralnica Skalca v Družinskem centru
Oaza, Vodopivčeva ulica 2
19.00	Odprtje razstave Slovenci, Slovenke! Takoj na delo za obnovo
domovine!, Prešernova hiša
	Razstava in katalog bosta osvetlila prvo desetletje po koncu
druge svetovne vojne v Sloveniji. Vsakdanje življenje prebivalstva v negotovih razmerah odslikavajo številni zasebni dokumenti in predmeti iz zbirk Gorenjskega muzeja, časopisna
poročila in kratek dokumentarni film, posnet na Gorenjskem.

Petek, 8. aprila
17.00 Stražiška tržnica, Stražišče
	Vabljeni na že tradicionalno Stražiško tržnico, ki je kot vedno
na sporedu drugi petek v mesecu.

Tina Pernuš, Društvo za permakulturo Slovenije:
"Permakultura nima čudežnih receptov za vse težave na
naših vrtovih, ima pa zelo zanimiv pogled nanje."
najpomembnejših permakulturnih načel je: opazuj in
deluj. Kar v praksi pomeni,
da moramo najprej dobro
spoznati svoje okolje. Na
podlagi tega nato umestimo
želene elemente na optimalno mesto. Permakultura
stremi k temu, da se optimalno uporabijo vsi viri, ki
so na voljo, in se ne ustvarja-

jo odpadki. Vsak odpadek je
vir za nekaj drugega. Tako
recimo jeseni odpadlo listje
pograbimo, iz njega naredimo kompost, s katerim zastiramo gredice na vrtu.
Pri zasnovi vrta nam morajo
biti glavno vodilo lastne potrebe – kakšen namen bo
imel naš vrt, koliko ur svojega časa in financ smo pri-

Sobota, 9. aprila
10.00	Predstava: Oh la la, Hiša otrok in umetnosti, Prešernovo gledališče
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace
21.30 Koncert: Adi Smolar, Klubar
	Prvi album Adija Smolarja No ja, pa kaj ... iz leta 1989 je bil
skoraj v celoti posnet na terasi lokala KluBar, kjer je bilo takrat
znano prizorišče Pod marelo. Tudi zato se Adi rad vrača na "prizorišče zločina" in obljublja odličen, nepozaben koncert.

Četrtek, 14. aprila
16.30	Tečaj zeliščarstva v Divjem vrtu, Območna obrtna zbornica
Kranj
19.00 Odprtje razstave Podobe nekdanjega Kranja, Mestna hiša

Petek, 15. aprila
22.00 Koncert: Fršlus Techno Night, Trainstation SubArt

Sobota, 16. aprila
10.00 Predstava: Zmaj, Bimbo teater, Prešernovo gledališče
	To je zgodba o (ne tako strašnem) zmaju, ki sta ga Glavko in
Zbrk spoznala na svojem potovanju. Glavko in Zbrk sta pravljični bitji, ki potujeta po svetu in otrokom pripovedujeta
zgodbe, ki sta jih nabrala na svojih dolgih potovanjih. Tokrat
bosta mladim in tudi ne tako mladim gledalcem predstavila
zgodbo o nenavadno prijaznem in umirjenem zmaju Samu in
njegovem iskanju prijatelja, ki bi ga razumel in sprejel takšnega, kot je.
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace
20.30 Koncert: Niet, Klubar

pravljeni vložiti vanj, katere
pridelke bomo zares uporabili. Ko si iskreno odgovorimo na ta vprašanja, lahko
pričnemo urejati vrt, pri čemer se držimo načela: majhni in počasni koraki. Nenapisano pravilo pravi, da naj
začetnik začne obdelovati
enako površino, kot jo potrebuje za spanje. Torej približno dva kvadratna metra.
Ker koncept temelji na načelu, da izhajamo iz tistega,
kar nam je na voljo, je permakulturno vrtnarjenje primerno tudi za tiste z manj
prostora. Na okenski polici
lahko pridelate sveža zelišča. Na balkonu pa v korita
posadite rastline, ki rastejo v
različnih višinah, in tako izkoristite še tretjo dimenzijo.
Pri tem je zelo pomembno,
da sami sebe najprej vprašamo, ali bomo za rastline res
lahko skrbeli in pridelke
tudi uporabili ali je bolje, da
finančno podpremo lokalnega kmeta. Tudi to je namreč
permakultura.
Tinin nasvet za vse začetnike bi bil: "Zastirka, zastirka,
zastirka. V naravi prst ni nikoli gola. Rastline takoj poskrbijo, da jo s svojo biomaso zaščitijo in obogatijo. Se-

veda mora biti zastirka prava, najboljša je kompostna.
Predvsem pa se prsti ne
prekopava, saj s tem uničujemo njeno strukturo in življenje v tleh, ki je bistvenega pomena za dober razvoj
rastlin."
Permakultura nima čudežnih receptov za vse težave
na naših vrtovih, ima pa
zelo zanimiv pogled nanje.
Permakulturniki namreč
zelo radi rečejo, da problemov ni, so samo rešitve. S
tem mislijo na to, da ima
vsaka stvar svojo funkcijo, ki
jo moramo odkriti in uporabiti na pravi način. Bill Molisson, utemeljitelj permakulture, je tako dejal: "Nimate problema s polži, problem imate s pomanjkanjem rac!"
Na vprašanje, ali se ljudje
lahko po pomoč obrnejo na
društvo, Tina odgovori:
"Vrata v naše društvo so odprta vsem, ki jih zanima
permakultura na kakršnemkoli področju. Vsi aktualni
dogodki so objavljeni na
spletni strani društva in FB-strani. Prostora za ustvarjanje je veliko, le čas in motivacijo je treba prinesti s seboj."

	Bzzzzz, nova skulptura bo na Jošt priletela na dan tabornikov, da nas bo kar pičilo, da obujemo pohodniške čevlje in
preživimo dan Zemlje v naravi! Lesena skulptura kranjske
sivke, ki jo je oblikoval Miha Knific, bo stala na Sodarjevi
poti, malo pred skulpturo krokodila.
20.00	Koncert: UFF Raps! Vol. 2 – Mrigo & Ghet / Ali Massive / DJ
NBGT, Trainstation SubArt
20.00 Koncert: Andrej Šifrer, Panorama Stara Pošta

Nedelja, 24. aprila
9.00 Razstava Kranj – mesto tabornikov že 70 let, Grad Khislstein

Sobota, 30. aprila
20.00	Zabava: Duo Artcoustic – ex-yu rock večer, Panorama Stara
Pošta

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg

Klasičen voden ogled Kranja (TIC – Kranjska hiša)
Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30
Vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre (TIC – Kranjska hiša)
Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem
(TIC – Kranjska hiša)
Vsak torek in petek ob 17.00
Vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Ponedeljek, 18. aprila
9.00 	
K ultura: Sekanje pirhov, Mercator trgovina Kokrica
Obujanje in ohranjanje starih ljudskih običajev ob velikonočnih praznikih

Sreda, 20. aprila
19.00	Koncert: Batushka + Diabolical + Vananidr + Paradise in flames + Eshtadur, Trainstation SubArt

Petek, 22. aprila
18.00	Šport: odkritje nove skulpture na Poti na Jošta, mimo krokodila!, Sv. Jošt nad Kranjem

Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep – Mesto skriva,
podzemlje odkriva (TIC – Kranjska hiša)
Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00
Vsako sredo ob 11.00
Vsako soboto in nedeljo ob 13.00
Prosimo, da za vse dogodke predhodno preverite pri organizatorju pravila
glede upoštevanja ukrepov NIJZ.
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Odprti atelje na peto
V mesecu marcu je v Mali galeriji Likovnega društva Kranj potekala akcija Odprti atelje, v okviru
katere je svojo najnovejšo umetniško produkcijo predstavilo pet članic in članov društva: Lojze
Kalinšek, Klavdij Tutta, Nataša Druškovič, Mitja Bokun in Klementina Golija.
Igor Kavčič
Kranj – Marec je tisti mesec
v letu, ko v deželo počasi
kuka pomlad, ko se iz zimskega spanja znova začne
prebujati narava ... In umetniki, ki pridejo iz svojih ateljejev ... Lep dokaz, da je to o
umetnikih šala, je peterica
članov kranjskega Likovnega društva, ki so v preteklih
dneh v Mali galeriji v okviru
akcije Odprti atelje predstavljali svojo najnovejšo umetniško produkcijo, ki seveda
ni rezultat zimskega spanja,
ampak ravno obratno, njihovih kreativnih snovanj.
Mesec ateljejev je odprl Lojze Kalinšek. Zelo plodovit
slikar in likovni pedagog je
pojem odprtega ateljeja vzel
dobesedno. "V Malo galerijo
sem prinesel vse potrebščine, nova in načeta platana,
barve, stojalo, skicirko ...
Najavljenim skupinam in
posameznim zainteresiranim sem predstavil postopke nastajanja slik s poudarkom na demonstraciji nekaj
zame specifičnih slikarskih
tehnik, kot so monotipija,
transfer, odtiskovanje, akcijsko slikanje …" pojasnjuje
likovnik, ki nas je prvi povabil v atelje že v začetku marca. Pokazal je tudi kolekcijo
novejših slik, nekaterih še
nedokončanih, kot je še
dodal, pa je bilo predstavljeno nekako v smislu aktualne
situacije, v katero smo pahnjeni zadnji dve leti, izbrano

Lojze Kalinšek / Foto: Martina Marenčič
na dve temi: Zaton Evrope
in Dantejevi krogi pekla,
ekspresivne alegorije sedanjosti.
Kolegu iz društva je sledil
slikar Klavdij Tutta. Predstavil je štiri različne slikarske
cikle, ki jih je v času epidemije razvijal za različne razstave in dogodke v domačem in mednarodnem prostoru. Najnovejše so grafitne
risbe, ki jih je avtor najprej
risal na mali format, tokrat
pa jih je predstavil na 100
krat 70 centimetrov velike
risbe. "Moram reči, da sem
z njimi kar zadovoljen," je
poudaril Klavdij Tutta, katerega drugi predstavljeni
cikel ima naslov Regata v
oceanu in obsega dve večji
kompoziciji, eno za Majski
salon v Mariboru, drugo pa
bo namenil skupni razstavi
slovenskih in japonskih

umetnikov v Ljubljani. "Tu
je še serija poslikanih 5-litrskih steklenic, ki jih pripravljam za opremo vinskih kleti
v Goriških brdih in Vipavski
dolini. Doslej sem jih poslikal že kakih dvajset. Ne
nazadnje predstavljam še
cikel tako imenovanih
mobilnih slik, sestavljenih
iz raznih elementov ter postavljenih kot note na notnem črtovju."
Ti so tudi stalnica oblikovalke Nataše Druškovič. Uspešna oblikovalka nakita je
tokrat razstavila tudi nekaj
stenskih likovnih elementov. Predstavila je dela iz več
projektov zadnjih dveh let,
rdeča nit pa je bila predstavitev materialov, s katerimi
ustvarja. "Jedro so različne
vrste lesa, od oreha, mahagonija, eksotične ebenovine,
pa kovine, kot so baker, sre-

bro, aluminij, medenina.
Manjša dela so mišljena kot
miniaturne kiparske figurice oziroma samostoječi elementi, tu pa so še dela iz
gumenih materialov, ki so iz
cikla, imenovanega Vez,"
razloži Nataša Druškovič, ki
je predstavila tudi prstane iz
serije Odsev ter nekaj osnutkov za novo serijo, ki bo
povezana z vodo in jo pripravlja za razstavo Teden slovenskega nakita. Ta bo po
več slovenskih mestih na
ogled med 9. in 15. majem
letos. Nataša bo razstavljala
v Kranju, in sicer v enem od
galerijskih prostorov občine.
"Pri delu uporabljam klasične oblikovalske tehnike,
rada pa tudi eksperimentiram s kakšnim sodobnejšim
materialom. Včasih je moj
pristop k delu zelo umetniški in je nakit že na meji
nosljivega."
Izjemno uspešen ilustrator
in risar Mitja Bokun se
predstavlja s serijo portretov
in z risbami, ki jih je ustvaril
v okviru svetovne skupnosti
umetnikov Urban Ske
tchers. "Rišem s peresom in
črnimi bombicami, še prej
pa s svinčniki, tako tršimi
kot mehkejšimi. V glavnem
gre za naročene portrete za
različne revije," o portretih
tako neznanih kot znanih
osebnosti iz sveta umetnosti
in športa pove Mitja Bokun.
Trenutno na velikih plakatih
po pokrajini vidimo njegove
portrete smučarskih skakal-

Klavdij Tutta / Foto: Lojze Kalinšek

Nataša Druškovič / Foto: Tina Dokl

Klementina Golija / Foto: Lojze Kalinšek

Mitja Bokun / Foto: Igor Kavčič
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V financiranje
je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za financiranje v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financial Services. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico,
da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

cev. Na drugi steni se srečamo z akvarelnimi risbami,
ki jih riše po mestu. "S seboj
sem prinesel material, ki ga
uporabljam pri delu – od
akvarelnih barv, čopiča, do
skicirke, markerjev ..." še
pove Mitja, ki bo še letos na
večji razstavi predstavil širši
nabor svojih del v zadnjih
letih.
Zadnja se je v Odprtem ateljeju ta teden predstavljala
Klementina Golija. Na razstavi si je moč ogledati dela,
ki so nastala po njeni veliki
pregledni razstavi Več kot
pogled v Kranju v letu
2020, ki je kasneje našla
domicil še v drugih večjih
galerijah. Gre za povsem
nova dela z naslovom Sprehod po spominu, ki še niso
bila razstavljena in služijo
kot priprava na večje slikar-

ske predstavitve doma in v
tujini. "Spomin simbolizira
celoto zavednega in nezavednega, vse izkušnje, ki smo
jih v preteklosti doživeli,
absorbirali, spoznanja in
razmišljanja, dojemanje
racionalnega in emocionalnega principa kot tudi naše
osebne projekcije, vizije in
želje. Vse je naloženo v plasteh osebnega in kolektivnega spomina in se v
ustvarjalnem procesu preoblikuje v nove in samosvoje
likovne podobe, transformira v simbole, znake, psihograme in kompozicije, ki
definirajo našo bit in so le
nam lastne," ob slikah pripoveduje slikarka. Slike so
predstavljene v posameznih
sklopih, od večjih do več
manjših del, združenih v
eno kompozicijo.
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Naj gledališki teden

Slovenski velikani tudi
na občini

V nedeljo se bo s predstavo Meja sneženja začel 52. Teden slovenske drame, na katerem se bo do 8.
aprila v tekmovalnem in spremljevalnem programu zvrstilo 15 predstav.

V Galeriji MO Kranj bodo 7. aprila odprli razstavo
risb Slovenski velikani, ki so jih za koledar
ustvarile dijakinje Gimnazije Kranj.

Kranj – S podelitvijo nagrad
Zveze dramskih umetnikov
Slovenije in predstavo Meja
sneženja v izvedbi Prešernovega gledališča in Stalnega
slovenskega gledališča Trst
se bo v nedeljo začel letošnji
praznik slovenske dramatike. V tekmovalnem programu Tedna slovenske drame
si bo mogoče ogledati osem
vrhunskih uprizoritev, v
spremljevalnem še dodatnih
pet. V dodatnem programu
se bo zvrstilo še deset dogodkov, med njimi dva koncerta in predstava, namenjena mlajšemu občinstvu.
Znani so tudi že štirje nominiranci za nagrado Slavka
Gruma 2022 in nagrado za
mladega dramatika. Žirija,
ki so jo letos sestavljali Vesna Jevnikar (predsednica),
Tomaž Toporišič in Jakob
Ribič, je prebrala 38 besedil,
med njimi 29 prispelih na
natečaj za nagrado Slavka
Gruma, devet pa za nagrado

za mladega dramatika. Med
besedili za prvo omenjeno
nagrado je nominirala štiri
besedila: Jera Ivanc: logocentrična komedija za sedem punc o delcih, revoluciji in gledališču, Aljoša Lovrić
Krapež: Weltschmertz, Katarina Morano: Usedline in
Urša Majcen: Zgodba o bakrenem kralju.
Kdo bo prejel letošnjo nagrado Slavka Gruma ter nagrado za mladega dramatika/dramatičarko, bomo izvedeli 8. aprila, ko bo na
sporedu sklepna slovesnost
52. Tedna slovenske drame,
takrat bodo podelili tudi vse
druge festivalske nagrade.
V dodatnem programu se
bodo letos med drugim posvetili tudi promociji lani
izdanih prevodov zbranih
dram Ivana Cankarja v angleščino; poseben dogodek
bo posvečen uprizarjanju
slovenske dramatike v Izraelu. Posvetili se bodo tudi novim knjižnim izdajam dramatike, med drugim novim

Igor Kavčič

Foto: arhiv TSD (PG Kranj)

Igor Kavčič

V tekmovalnem programu se bo zvrstilo osem predstav.
sodba v Višnji Gori iz SLG
Celje, tu pa sta še dva koncertno-gledališka dogodka,
in sicer Piaf, Edith Piaf Vesne Pernarčič ter Senca tvojga psa Branka Završana.

prevodom v bolgarščino, Simoni Semenič, Blažu Lukanu in Tomažu Lapajnetu
Deklevi. Letos bo prvič na
sporedu tudi program za
mlade, predstava Kozlovska

Samo en cvet
gore, saj se s slikanjem in
ustvarjalnostjo, obvlada tudi
različne ročne spretnosti,
tudi preživlja. "Nikoli pa nisem želela preslikavati drugih slik, znanih del iz zgodovine umetnosti," pove Jasminka in doda, da je prava
umetnost, da slike razstaviš
in jih prodaš. "Slike morajo
med ljudi," pravi. Ob sobotah na tržnici prodaja tudi
značilne bosanske sladice.
Razstava bo na ogled do 19.
aprila, ogledate si jo lahko
po dogovoru na telefonski
številki, ki je na vratih galerije.

Jasminka Alibašić obožuje naravo, cvetje pa je tudi eden njenih najljubših motivov.

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega bo
pod vodstvom dirigenta Jana Gorjanca danes, v petek, 25.
marca, ob 19. uri v Mestni knjižnici Kranj nastopil na prvem
koncertu iz cikla Štirje pevski časi z naslovom Romantična
pomlad. V nedeljo, 27. marca, ob 17.30 bo zbor koncert ponovil v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu.

Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.
www.pošta.si

Foto: Igor Kavčič

Kranj – Cvetje je najljubši
Jasminkin likovni motiv in
spomin na rodno Bosno,
kjer je preživela mladost,
vojna v devetdesetih pa jo je
pripeljala v Kranj, kjer si je
ustvarila dom in družino.
"Vse, kar mi je bilo dragega,
sem pustila v Bosni, kamorkoli grem, pa me spremljata
umetnost in cvetje," pove
Jasminka Alibašić, ki tudi
sicer obožuje naravo, ki ji
ljubezen vrača z različnimi
motivi in jo navdihuje pri
slikanju.

Likovno se je izobrazila še v
Bosni, obvlada različne tehnike in materiale. Upodablja pokrajine, tihožitja in
rastlinske motive. "Na les
lepim suho cvetje, na ploskev nanašam akrilne barve,
uporabljam pa tudi voščenke," pove avtorica del, ki jih
razstavlja v Območnem stičišču kulturnih društev
ZKD Kranj, ki ga že dolga
leta uspešno vodi po srcu in
duši kulturnica Mija Aleš.
Jasminka še doda, da veliko
slika tudi po naročilu, poleg
cvetja, narave tudi motive, ki
jih ljudje želijo: hiše, morje,

Romantična pomlad z Musico vivo

Postani
poštar

V galeriji Območnega stičišča kulturnih društev ZKD Kranj je na ogled
razstava slik Jasminke Alibašić z naslovom Samo en cvet.
Igor Kavčič

Kranj – Tudi občina ni imuna na velike in za državo pomembne ljudi. No, gre za
novo razstavo, ki bo od konca marca na ogled v Galeriji
MO Kranj z naslovom Slovenski velikani. Portrete pomembnih Slovenk in Slovencev je ustvarilo pet kranjskih gimnazijk, že tretje leto
zapored pa so jih namenili
za koledar. Pri vseh treh koledarjih in potujočih razstavah je sodelovala Gaja Bumbar, ki obiskuje 4. letnik
mednarodne mature, na
novo so se ji pridružile še
sošolka Ula Simonič iz 4. h,
Monika Sunesko iz 4. č, Kla-

ra Stariha iz 3. a in Lavra Šubic iz 2. g.
S svinčnikom so ustvarile
portrete znanih Slovenk in
Slovencev, med katerimi so
Alma Karlin (1889–1950),
Rihard Jakopič (1869–1943),
Kristina Gorišek Novaković
(1906–1996), Nejc Zaplotnik (1952–1983), Oton Župančič (1878–1949), Kristina Brenk (1911–2009),
Stanko Bloudek (1890–
1959), pater Simon Ašič
(1906–1992), Ita Rina
(1907–1979), Josip Plemelj
(1873–1967), Franja Bojc Bidovec (1913–1985) in Janez
Bleiweis (1808–1881). Razstavo bodo svečano odprli v
četrtek, 7. aprila, ob 13. uri.

12

Kranjske novice, petek, 25. marca 2022

Šport

Mladi plavalci so
tekmovali v Kranju
V Plavalnem klubu Triglav so tudi letos pripravili mednarodno tekmovanje Boštjanov Dr. Fig, na njem
pa je nastopilo skoraj petsto mladih plavalcev in plavalk iz Hrvaške, Srbije in Slovenije.
Vilma Stanovnik
Kranj – Zadnja leta so tekmovanje, ki poteka tudi v
spomin največjega slovenskega pesnika dr. Franceta
Prešerna, navadno pripravili
konec januarja, pred slovenskim kulturnim praznikom.
Letos je epidemiološko stanje organizatorje prisililo,
da so prireditev, na kateri
mlade plavalke in plavalci

doživijo eno prvih izkušenj
nastopa na velikih tekmovanjih, preložili na marec.
»Klub znanim razmeram se
je našega tekmovanja udeležilo kar 491 otrok iz Hrvaške, Srbije in seveda iz slovenskih plavalnih klubov.
Nastopili so najmlajši v
kategorijah od osem do štirinajst let. Veseli smo, da
nam je znova uspelo organizirati pravi plavalni spekta-

spustila tudi France Prešeren in Primičeva Julija, nastopile pa so tudi najboljše
slovenske sinhrone plavalke
in balerine Baletne šole Stevens, so nastopi najboljših v
finalu potekali v soju žarometov. Prav posebne pozornosti sta bila tokrat deležna
mlada plavalca Triglava Lara
Naglič in Ažbe Jekovec, ki
sta si prislužila Boštjanovi
štipendiji. Dr. Fig namreč

kel, čeprav pri teh kategorijah plavalk in plavalcev
rezultati še niso v ospredju,«
je v imenu organizatorjev iz
Plavalnega kluba Triglav
Kranj povedal Luka Berdajs
in dodal, da so bili tudi letos
dobrodelni, saj so pomagali
zbirati donatorska sredstva
za Junake 3. nadstropja.
Poleg slavnostnega odprtja
pred finalnimi obračuni, ko
sta se v bazen po tradiciji

Jure Aleš na domači tekmi
Kranj – Minuli konec tedna je na Krvavcu potekal zaključek
svetovnega pokala v telemark smučanju. Na domači tekmi
je prvič v tej sezoni nastopil tudi Kranjčan Jure Aleš. V prvi
sobotni vožnji v sprintu je dokazal, da je odlično pripravljen,
saj je postavil najboljši čas, dobil pa ni nobene kazenske
sekunde. Dobro je bil na poti tudi v drugo, na skoku pa je
naredil napako ter ostal brez uvrstitve. Aleš je nato odlično
nastopil na nedeljski paralelni tekmi, ko mu je uspelo priti
vse do malega finala, kjer pa je bil v dvoboju boljši Francoz
Noé Claye. Tako je na koncu osvojil četrto mesto.

Vaterpolisti Triglava deveti v regionalni ligi
Kranj – V kranjskem bazenu je potekal zadnji turnir regionalne vaterpolske lige A1, na njem pa so vaterpolisti Triglava
odigrali tri srečanja. Najprej so se pomerili z ekipo Primorja
EB z Reke ter po veliki borbi izgubili z rezultatom 7 : 11. Na
drugi tekmi so morali priznati premoč ekipi Valisa, izgubili
pa so z rezultatom 11 : 15. Na tekmi so triglavani po slabšem
uvodu, ko so ob polčasu za pet golov zaostajali za Cattarom, v drugem delu igre zbrali vse moči, kar pa je zadoščalo
zgolj za poraz z 12 : 14. Tako je Triglav po treh turnirjih
osvojil končno deveto mesto. Na enajstih srečanjih jim je
uspelo zbrati dvanajst točk.

klubu odločili, da s štipendijama vsako leto nagradijo
dva izmed svojih plavalnih
upov.

Nogometaši Triglava drugi
Z zmago in dvema neodločenima rezultatoma so nogometaši Triglava začeli spomladanski del
sezone, v kateri si želijo vrnitve med prvoligaše.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prvi marčevski petek
se je z devetnajstim krogom
začelo nadaljevanje prvenstva v drugi slovenski nogometni ligi.
Moštvo Triglava je pomladni del pričakalo okrepljeno,
saj se je ekipi pridružilo kar
nekaj novih igralcev. Maribor je posodil Žana Vipotnika, Olimpija Stefana Petrovića, Bravo pa Miho Kancilijo in Matevža Matka. Marko
Vardić in Matej Potokar sta
se preselila iz Fužinarja,
Josip Krznarić iz ekipe Krke,
Anej Mrežar pa je bil nazadnje vratar Brežic.
Na kranjski zelenici sta se
najprej pomerili ekipi Triglava in Beltincev Klima
Tratnjek. Prvi zadetek je
padel že v dvajseti minuti,
drugi iz enajstmetrovke v
šestinosemdeseti. Tako je
bil končni izid srečanja 2 :
0. Na drugi tekmi so Kranjčani gostovali pri ekipi Jad-

Foto: Primož Pičulin

Kranj – Članska ekipa Triglava se je z zmago z 2 : 1, ko je v
polfinalu državnega prvenstva premagala Slavijo Junior, uvrstila v veliki finale državnega hokejskega prvenstva. Kot je
povedal trener Triglava Gorazd Drinovec, je preboj članskega moštva v finale državnega prvenstva največji uspeh v
zgodovini kluba. Datum finalnega obračuna, ko se bodo
Kranjčani pomerili s SŽ Olimpijo, še ni znan. "Zavedamo
se, da je Olimpija profesionalno moštvo in favorit, mi pa
bomo igrali sproščeno in vse bomo naredili, da finale odigramo po najboljših močeh in da morda tudi presenetimo,"
pravi Drinovec.

od leta 2018 potekala tudi v
spomin Boštjanu Pavliču, ki
je bil idejni vodja tega spektakla. Že pred leti so se v

Za slovesno vzdušje sta poskrbela France Prešeren in Primičeva Julija. / Foto: Tina Dokl

Na tekmovanju Boštjanov Dr. Fig je letos nastopilo blizu petsto plavalnih upov. / Foto: Tina Dokl

Hokejisti Triglava v finalu z Olimpijo

V kranjskem olimpijskem bazenu so se predstavile tudi
sinhrone plavalke. / Foto: Tina Dokl

Nogometaši Triglava so na zadnji tekmi doma remizirali z ekipo Nafte 1903.
ran Dekani. Prvi zadetek je
padel že v prvih sekundah
tekme in Triglav je na
odmor odšel s prednostjo
enega gola. V drugem polčasu jim ni šlo po načrtih, v
zadnji minuti pa so prejeli
še zadetek, tako da se je srečanje končalo neodločeno 1 :

1. V zadnjem, enaindvajsetem kolu je moštvo Triglava
minulo soboto pod žarometi
gostilo nogometaše Nafte
1903 iz Lendave. Kljub nekaj
priložnostim domačih nogometašev je bil na koncu tekme izid 0 : 0. Vratar Luka
Čadež je gostom obranil

najstrožjo kazen. Triglav s
46 točkami ostaja drugi na
lestvici, vodi Gorica z 52 točkami. Nova tekma Kranjčane jutri čaka pri Rolteku
Dob, doma pa se bodo znova predstavili 3. aprila, ko se
bodo pomerili z ekipo Drave
Ptuj.
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Odmevna zmaga
Mateja Mohoriča

Hvastiju red za zasluge
Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik
Kranj – Minulo soboto nas
je z imenitno predstavo znova navdušil 27-letni Matej
Mohorič (Bahrain). Novo
zmago v svoji bogati zbirki
uspehov si je zaslužil na
293-kilometrski klasiki Milano–San Remo.
Zlasti junaški je bil njegov
spust pet kilometrov pred
ciljem, ko je z vratolomno
vožnjo ugnal vse zasledovalce, nato pa je v ravninskem
delu obdržal prednost in zasluženo slavil. »Vedel sem,
da če preživim spust s Poggia in tvegam maksimum
na spustu, sem lahko najboljši. Potem ko sem bil februarja bolan, nato pa imel
na Strade Bianche še trk z
Julianom Alaphilippom,
sem imel težave s kolenom.
A nikoli nisem nehal verjeti,« je po dirki povedal Matej

Mohorič in razkril tudi, da
je na dirki uporabil tako
imenovani dropper post oziroma avtomatsko nastavljiv
nosilec za sedež, ki ga sicer
uporabljajo gorski kolesarji
na spustih. Preizkusil ga je
na treningih, sedaj pa je prepričan, da se bo kmalu uveljavil tudi med cestnimi kolesarji.
Nekateri so mu po dirki sicer očitali, da uporaba takšnega nosilca ni po pravilih, Mednarodna kolesarska
zveza pa je v izjavi za javnost
sporočila, da pri Mohoričevem moštvu niso kršili nobenega pravila, saj je uporabo premičnega nosilca za
sedalo v cestnem kolesarstvu odobrila že leta 2014.
Natančno so predpisani
samo skrajni premiki in dimenzije tega pomagala, kar
pa v Mohoričevem primeru
ni bilo vprašljivo.

Matej Mohorič je odlično začel novo sezono, na katero se
je dobro pripravil. / Foto: Gorazd Kavčič
"Včasih je treba narediti načrt in se ga držati. Tudi če se
stvari ne poklopijo povsem
tako, kot bi človek rad, nikoli ne odnehaj, nikoli ne vrzi
puške v koruzo,« je po tek-

ODGOVORNO
UPRAVLJAMO
Z VAŠO
LASTNINO.

ŽE VEČ KOT 65 LET.
∆04 2068 700
∆www.domplan.si

mi za Eurosport v slovenščini povedal Mohorič, ki je na
spustu resnično veliko tvegal, kot je tudi povedal po
dirki, pa je o njej razmišljal
celo zimo.

Foto: Primož Pičulin

Kolesar Matej Mohorič iz Podblice je minuli konec tedna zmagal na 113. izvedbi kolesarske dirke
Milano–San Remo, navdušil pa je zlasti z imenitnim spustom.

Kranj – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je
v začetku tega meseca na
posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Med prejemniki je bil tudi Kranjčan
Franc Hvasti.
"Prispevek Franca Hvastija k
priljubljenosti vrhunskega
kolesarstva v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji je neprecenljiv. Kariero je začel kot mladinec tedanjega Kolesarskega
kluba Mladost Kranj, pozneje
je opravljal delo trenerja in
selektorja, danes pa je častni
predsednik Kolesarskega kluba Sava Kranj. Zaradi njega
je Kranj postal središče vrhunskega kolesarskega doga-

janja, kolesarjenje pa se je
uvrstilo med najuglednejše
športe v Sloveniji," so zapisali
ob utemeljitvi za visoko državno priznanje.
Kolesarski klub Sava Kranj
je pod njegovim vodstvom
postal vodilni jugoslovanski
kolesarski klub z naslovi državnega prvaka v vseh starostnih skupinah. Kot trener
jugoslovanske reprezentance je dosegal zmage na balkanskih prvenstvih, sredozemskih igrah, dirki po Jugoslaviji in dirki po Avstriji.
Zanj najtežja vloga je bila
vloga selektorja. Osem let
mu je bila zaupana jugoslovanska, štiri leta avstrijska
in pet let slovenska izbrana
vrsta. Štirikrat se je udeležil
olimpijskih iger.

Franc Hvasti na slovesnosti v Predsedniški palači
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Skrb za zapuščene živali

Uspešni vsi tečajniki

Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, ki v
Kranju opravlja javno službo zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali, je lani poskrbelo za 14 psov in 239
mačk. Pet psov so oddali v

Dve mački so vrnili dosedanjim skrbnikom na stroške
skrbnikov in 118 mačk na
lokacijo pobiranja, 76 mačk
pa so posvojili novi skrbniki.
Osem mačk je poginilo. Za
oskrbo zapuščenih živali je
občina lani porabila 59.109
evrov.

posvojitev novim skrbnikom, osem so jih vrnili
dosedanjim skrbnikom na
stroške skrbnikov, en postopek pa zaradi namerne
zapustitve še teče. Opravili
so 113 sterilizacij mačk, 71
kastracij in 34 evtanazij
zaradi poškodb in bolezni.

V mesecu aprilu 2022 je na voljo 35 različnih
aktivnosti, od katerih izpostavljamo:

testa. Popestrite velikonočno pojedino s simpatičnimi
zajčki in navdušite.
NAKLO

KRANJ
Zdravo z naravo
C: 20
M: 100
a
Termin: sreda,
6. 4. in 20. 4. 2022, ob 17.00
Y: 65
K: 15
a
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
Kaj vse uporabnega
najdemo v naravi? Zelišča, divji pleveli,
a
plodovi. Katere lahko uporabimo v zdravstvene namene,
katere v prehrani? Vabljeni.
Udeleženci bodo dobili tudi nekaj uporabnih receptov.
a

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

a

a

a

a

Program medgeneracijskega
sodelovanja izvajamo v štirih
občinah.
Na vse aktivnost se je treba
prijaviti tako, da pošljete
svoje ime, priimek, telefonsko
številko in e-naslov
ter aktivnost,
na katero se prijavljate, na:
mck-prijava@luniverza.si
ali pokličete na 04 280 48 25.

Kranj – V organizaciji Gasilske zveze Mestne občine
Kranj (GZ MOK) je od
novembra potekal tečaj za
nižjega gasilskega častnika.
Tečaj, ki traja 113 ur, od tega
69 ur teoretičnih predavanj

in 44 ur praktičnih vaj, so
obiskovali gasilci iz gasilskih zvez Kranj, Tržič, Naklo
in Kokra. Sledil je ustni izpit
pred komisijo GZ Slovenije.
Uspešno opravljen izpit je
bil pogoj za udeležbo na
praktičnem izpitu v Izobraževalnem centru za zaščito

a

ART Ustvarjalna delavnica – LESENE PISANICE
a
Termin: 8. 4. 2022 ob 10.00
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
a
Barvali bomo dekorativne lesene pisanice za popestritev
Velikonočnih aranžmajev. Barvali bomo z akrilnimi barvami.
a

Kulinarična delavnica – ZAJČKI IZ TESTA
a
Termin: četrtek, 7. 4.. ob 10.00
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
Se že veselite obiska velikonočnega zajčka? Kaj vam bo prinesel? Vabimo vam, da se nam pridružite in jih pripravite iz

Kulinarična delavnica – Pehtranova potica
Termin: sreda, 6. 4. 2022, ob 17. uri
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Pehtranova potica je prava slovenska posebnost. Lahko
uporabimo sveže liste pehtrana ali pa zamrznjene, ki
prav tako dobro ohranijo značilno aromo. Značilen okus
pa »pehtranka« dobi, ko se pehtran pomeša s skuto.
Računalniška delavnica – Google foto
Termin: četrtek, 14. 4. 2022 in 21. 4. 2022, od 10. ure do 11.30
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Naučili se boste, kako lahko iz pametnega telefona shranjujete v Google foto vse fotografije in posnetke.
Vsebuje: albume v skupni rabi, samodejne stvaritve in
napredna orodja za urejanje.
PREDDVOR
Kulinarična delavnica – Prata
Lokacija Tupaliče 55

in reševanje na Igu, ki je bil
izveden 5. marca. Zaključni
izpit so vsi tečajniki uspešno opravili, tako da je sedaj
na Gorenjskem 23 novih
nižjih gasilskih častnikov, je
sporočil Sebastjan Šenk,
pomočnik poveljnika GZ
MOK za izobraževanje.

Termin: torek, 5. 4. 2022, ali četrtek, 7. 4. 2022
popoldan
Ob prijavi vam povemo točno uro izvedbe.
Ustvarjalna delavnica – Cvetje iz jute
Termin: sreda, 20. 4. 2022, od 17. do19. ure
Lokacija: Društvo upokojencev Preddvor
ŠENČUR
Vadba za zdravo hrbtenico,
Termin: vsak torek od 8.30 do 10. ure
Lokacija: dvorana Doma krajanov Šenčur
Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj
za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in
psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in
se osvobodilo bolečin.
Delavnica – Izdelava teksanih copat
Naučite se izdelati copate iz ostankov blaga, kot so
to počele naše babice.
Termin: četrtek, 14. 4. 2022 in 21. 4. 2022
od 17. do19. ure
Lokacija: Hiša čez cesto Pr´ Franč – Milje 11

Celoten program najdete na www.luniverza.si in v zgibankah na Ljudski univerzi Kranj, v LUK – medgeneracijskem centru in v Naklem, Preddvoru in Šenčurju.

Kultura nas bogati, povezuje in združuje.
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku.
Matjaž Rakovec, župan

Marija
Rogar
KRAJ

4. VOLILNI O

Matej
Tonin

Naročnik:
NSi Nova Slovenija, Dvorakova 11 a, 1000 Ljubljana
Naročnik in plačnik:

Kranjčani, za naslednja štiri leta smo za vas pripravili
Vladni program 2022 – 2026 ODLOČNO NAPREJ!
✓ zeleno socialno tržno gospodarstvo, ki bo omogočilo podjetjem
ugodno poslovno okolje ter delavcem primerno plačilo za njihovo delo,
✓ odgovoren zeleni prehod bo temeljil na čistih virih energije,
✓ varovanje okolja in spodbujanje krožnega gospodarstva,
✓ dostopno javno zdravstvo in urejena dolgotrajna oskrba,
✓ država v službi človeka, učinkovita javna uprava, delujoča pravna
država, zagotavljanje varnosti,

KRAJ

6. VOLILNI O

Irena
Dolenc
KRAJ

5. VOLILNI O

✓ vsestranski razvoj posameznika, znanje in kompetence 21.
stoletja, kultura, skrb za družine, stanovanjska politika, usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja,
✓ povezana, enakomerno razvita Slovenija, sodobna infrastruktura,
vlaganje v slovensko podeželje, ustrezna kmetijska politika.
Program Nove Slovenije omogoča večjo blaginjo za vse državljane.

Vabimo vas, da 24. aprila 2022
na glasovnici oddate glas za Novo Slovenijo.
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Zanimivosti

Ko je ljubezen
glasba
Prvič po več kot dveh letih so učenci orkestrov Glasbene šole Kranj spet
lahko nastopili pred polno dvorano kongresnega centra na Brdu. Ljubezen
je v zraku so koncert naslovili v čast gregorjevemu – no, v zraku pa je bilo
poleg ljubezni predvsem obilo dobre glasbe.
Igor Kavčič
Brdo – Priznam, kar nekoliko sem že pozabil, kako je
priti na koncert katerega od
večjih orkestrov Glasbene
šole Kranj v mestu najbližjo,
po velikosti in zvočnosti kolikor toliko solidno dvorano.
V zadnjih minutah namreč
iskanje parkirišča postane
mala umetnost Ali kot bi rekel Peter Lovšin v pesmi
Osmi dan, da odkar je Bog
ustvaril rock, "… je v nebesih velika fešta, na zabavah
zmeraj težje prideš do mesta." Polna dvorana poslušalcev je vsekakor prvi obet
k čudovitemu večeru, v katerem seveda ni šlo za rock,
saj so se na temo Ljubezen
je v zraku predstavili trije

največji orkestri, ki delujejo
na glasbeni šoli – simfonični, pihalni in godalni.
"Danes je za Glasbeno šolo
Kranj spet srečen dan!" je v
imenu nastopajočih v nagovoru poudarila ravnateljica
Petra Mohorčič; da koncert
posvečajo življenju in z njim
zdravju, prijateljstvu ter ljubezni. "Prav glasbene šole
imamo tisti privilegij, da svoje učence lahko spodbujamo
k izražanju in dojemanju čustev. Glasba v nas sproža veselje, občudovanje in strast.
Pomaga nam vzljubiti življenje!" Prav to energijo in
strast so učenke in učenci
največje glasbene šole na
Gorenjskem in ene večjih v
državi v nadaljevanju prenašali tudi na občinstvo.

Tudi tokrat pod taktirko Tomaža Kukoviča, ki že 18 let
skrbi za ubranost pihalnega
orkestra, vsaj polovico teh
let pa tudi za simfonični orkester. Koncert je pod vodstvom Aleksandra Jovetića
začel godalni orkester z najmlajšimi kranjskimi godalci. Kako lepo je bilo slišati
pa tudi videti vso to mladost
z loki v rokah, ki so drseli po
strunah njihovih godal. Seveda so sodelovale tudi učiteljice in učitelji – v ozadju
med drugimi in tretjimi violinami, v drugi vrsti violončel. Z vsem spoštovanjem
do učenk in učencev.
V nadaljevanju, program je
z besedami ljubezni, ki jih
je črpala tudi iz zapisov in
misli mladih, povezovala

Mladost na kranjskem glasbenem odru / Foto: arhiv GŠ Kranj
Tjaša Tomc, je oder zasedel
pihalni orkester. Sledile so
nekatere znane melodije na
temo ljubezni, med drugim
Saving all my love for you,
ki jo je za orkester priredil
Kukovič, v njem pa solo "za
kurjo polt" odigrala saksofonistka Iza Kafol, slišali smo
znano "sinatrovsko" Something stupid in podpisanemu ljubo Crazy little thing
called love, v kateri so rokovski solo izvedli tubisti.
Simfonični orkester je sezono ljubezni odprl z legendarno Ti si moja ljubezen in so-

Kotiček KrPovej
Obstoječa avtobusna postaja
(smer Kranj) vozniku z Letenic zakriva pogled na prihajajoče vozilo.

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se vam za
opozorilo, pojasnjujemo pa,
da je država ob državni cesti
dovolila umestitev avtobusnega postajališča tako, da v
skladu s predpisi ni ovirana
preglednost. Na križišču z
državno cesto je tako nameščen znak stop in je zato treba vozilo ustaviti. Če preglednost še vedno ni zadostna,
se voznik znova ustavi na
koncu prehoda za pešce ter
se prepriča o situaciji na cesti. Če je smer prosta, lahko
varno zavije na državno cesto.

Vprašanje: Samooskrba
Zanima me, ali bo MOK priskrbela stanovalcem Planine možnost najema vrtičkov, tako kot to urejajo druge
občine v Sloveniji. Planina
je ogromna skupnost, ljudje
si želijo vrtičkov. Ali se na
MOK kaj ukvarjate s tem?
Samooskrba je postala v svetu prioriteta tako s strani države kot posameznikov.

Odgovor mestne uprave
Vzpostavitev urbanih vrtov
predvidevamo v neposredni
bližini soseske Planina
(Fockov travnik). Območje

poznejše širitve urbanih vrtov pa še usklajujemo z nosilci urejanja prostora v
okviru Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. Na Mestni občini Kranj se zavedamo pomena in dobrobiti (urbanih)
vrtičkov, zato smo v proračun za naslednja tri leta
(2022–2024) vključili projekt Urbanih vrtov, pri čemer smo za vsako leto predvideli sto tisoč evrov za
vzpostavitev legalnih vrtičkov, ki bodo imeli enotno podobo. S tem nam sicer ne bo
uspelo nadomestiti vseh izgubljenih kapacitet, vendar
pa je cilj postopoma vzpostaviti toliko vrtičkov, da zadostimo povpraševanju zainteresiranih občanov. S
projektom želimo poleg tega
pokazati tudi, da so enotno
urejeni vrtički možni in jih
je možno tudi kakovostno
upravljati, prebivalcem pa
omogočiti vsaj delno samooskrbo, rekreacijo in socialno
komponento, ki jo urbani
vrtovi prinašajo.

Vprašanje: Čiščenje in
poglobitev struge v Šutni
Strugo v kraju Šutna je treba
poglobiti in jo očistiti rastlinja, saj v primeru močnejših padavin grozi poplava
okoliških hiš.

Odgovor mestne uprave
Urejanje voda (varstvo pred
škodljivim delovanjem voda,
vzdrževanje vodnih in prio-

balnih zemljišč) je v pristojnosti države, ki ima za izvajanje teh nalog svoje koncesionarje. Problem je zato
treba nasloviti na naslednji
naslov: Sektor območja
zgornje Save, Ministrstvo za
okolje in prostor, Direkcija
RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
(04 201 86 00, gp.drsv-kr@
gov.si).

Vprašanje: Neznana
tekočina se izteka v jarek
Že dolgo časa opazujemo,
da se ob železniški progi
Struževo–Naklo, kjer je zraven tudi jarek, kjer teče deževnica, steka – curlja iz
treh odtokov, ki so tristo metrov višje od železniškega
prehoda pri obrtni coni
Struževo, smrdljiva penasta
zelena tekočina. Ob deževju
iz teh kanalov teče v ogromnih količinah enaka zadeva. Zanima me, kdo je odgovoren za pregled, kaj teče v
naravo, jarek in posledično v
Savo? Kdo to kontrolira, saj
zadeva teče že leta. In kaj
sploh je ta tekočina?

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se za opozorilo, ki smo ga takoj posredovali Komunali Kranj. Izvor
vode, ki se steka v strugo, so
našli, vodo analizirajo, lastnika pa bodo pozvali k prevezavi izliva na kanalizacijo
z zaključkom na Centralni
čistilni napravi Kranj.

RESNI.CA, KOROŠKA CESTA 2, KRANJ

Vprašanje: Avtobusna
postaja Letenice

listom Majem Gorjancem na
saksofonu, v skladbi Always
on my mind pa se je z doživetim solom izkazal pozavnist
Lan Vlašič. Če se je zdelo, da
smo s Queeni že opravili, nas
je navdušila še ena priredba
njihove klasike Love of my
life z vsem, kar sodi zraven,
čudovitimi godali in potem
flavtami ("bring it back, bring
it back ..."). Čudovito. Kranjski simfoniki so nastop zaključili z najbolj znano Love
is in the air – ob ploskanju
občinstva in dolgem aplavzu.
Ne nazadnje se je na odru

zbral sto in več članski sestav
združenih orkestrov. Kukoviču ljubi klarineti so stali na
desni strani, mlade violine na
desni, saj je bil oder skorajda
premajhen za vse. Zdelo se
je, da dvorana z odrom vred
le ni tako "grandis".
Navdušeno občinstvo si je
bilo ob koncu koncerta Ljubezen je v zraku edino v razmišljanju – še tovrstnih
koncertov. Morda v ne tako
daljni prihodnosti tudi v
pravi kranjski koncertni
dvorani, s čimer – se zdi –
soglaša tudi mestna oblast.
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Občina objavila razpis
za socialno podjetništvo
Simon Šubic
Kranj – V teku je javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni
občini Kranj v letu 2022.
Višina razpisanih sredstev
je 40.000 evrov, ki se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Rok za prijave se izteče
20. maja.
Intenzivnost dodeljene de
minimis pomoči znaša do
50 odstotkov upravičenih
stroškov (DDV ni vključen).
Vanje sodijo stroški za izvedbo postopkov za registracijo socialnega podjetja (priprava ustreznih aktov ipd.),
stroški prenove objektov ali
poslovnih prostorov in stroški najema poslovnih prostorov. Upravičeni so tudi
stroški za pokritje plače
delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki
ureja socialno podjetništvo,
sodi med ranljive skupine
ljudi na trgu dela. Med upravičene sodijo še stroški
nakupa strojev in opreme ali
druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva

ter stroški izobraževanja in
usposabljanja redno zaposlenih za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za
zagon oziroma izvajanje
proizvodne ali storitvene
dejavnosti (za pridobitev
ustreznih licenc, certifikatov
za opravljanje posameznih
dejavnosti).
Višina sredstev, ki se dodeli
posameznemu upravičencu,
je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih
vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih
sredstev. Najnižji znesek
dodeljene pomoči znaša 100
evrov, najvišji znesek pa
10.000 evrov na upravičenca.
Razpisna dokumentacija je
na voljo na spletni strani
Mestne občine Kranj (rubrika Javni razpisi, naročila),
objava je bila tudi v Uradnem listu RS (št. 20, 18.
februar 2022). Informacije
v zvezi z javnim razpisom
zainteresirani lahko dobijo
na tel. št. 04/23 73 130 ali na
e-naslovu barbara.ciric@
kranj.si.

Jutri spominska
slovesnost na Planici
Simon Šubic
Planica – Jutri, 26. marca,
ob 10. uri bo pri spomeniku
NOB na Planici nad Crngrobom potekala osrednja spominska slovesnost ob 80.
obletnici preboja Selške čete
Cankarjevega bataljona iz
sovražnikovega obroča in
spominu na 15 padlih partizanov. Navzoče bosta pozdravila župan Matjaž Rakovec in predsednik KS Jošt
Peter Zaletelj. Slavnostni
govornik bo Martin Premk,
predsednik zgodovinske
komisije pri ZB NOB Slovenije. Na prireditvi bodo
sodelovali tudi Pihalni orkester Mestne občine Kranj,
učenke in učenci OŠ Staneta Žagarja in podružnične
šole Žabnica, mezzosopra-

nistka Darja Debevec Resnik ter častna straža Slovenske vojske in praporščaki.
Organizatorji in Mestna
občina Kranj udeležence
slovesnosti pozivajo, da se
na prireditev odpravijo peš
ali s kolesom in s tem pripomorejo k čistemu okolju.
Prosijo tudi, da ob poti
poberejo morebitne odpadke v naravi in jih odložijo v
ustrezne zabojnike.
Danes ob 11. uri pa Krajevni
odbor ZB NOB Vodovodni
stolp ob obletnici smrti
narodnega heroja Staneta
Žagarja vabi na polaganje
venca, ki bo pri Vojašnici
Petra Petriča v Kranju. V
krajšem kulturnem programu bodo nastopili učenci
OŠ Simona Jenka in OŠ Staneta Žagarja.

Nova lokacija cepljenja
Simon Šubic
Kranj – Zaradi zmanjšanega
obsega cepljenja proti covidu-19 se to odslej izvaja v
belem zabojniku v atriju
Zdravstvenega doma Kranj,
ne več v kranjski vojašnici,
kjer je deloval cepilni center,
sporočajo iz Zdravstvenega
doma Kranj. Cepljenje v
zdravstvenem domu tako za
naročene kot nenaročene v
marcu poteka ob sredah od
14. do 15. ure in ob petkih od
12. do 13. ure. Cepljenje
otrok je možno le pri pediatrih. Naročanje na cepljenje

poteka prek hišne aplikacije
ZD Kranj https://cepljenje.
ozg.si/ ali na portalu zVEM
https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.
Poživitveni oziroma tretji
odmerek je na voljo za starejše od 18 let, pri katerih je
minilo od 3 do 6 mesecev od
zaključenega cepljenja z
mrNA cepivi ali po mešani
shemi oziroma dva meseca
od zaključenega cepljenja z
vektorskimi cepivi. Pri osebnem izbranem zdravniku
se v ZD Kranj ne morete
naročiti na termin za poživitveno cepljenje, opozarjajo.

Pomoč za Ukrajino
V Mestni občini Kranj pod okriljem Civilne zaščite MOK že od 2. marca poteka zbiranje materialne pomoči za
ljudi v Ukrajini in tiste, ki so vojno območje že zapustili.
Simon Šubic
Kranj – V prvih dveh tednih
so v Kranju za Ukrajino
zbrali za osem ton nujnih
potrebščin, zdaj pa zbiranje
pomoči razširjajo tudi na
Ukrajince, ki so in še bodo v
Kranju poiskali zatočišče
pred vojno vihro.
Na območju Mestne občine
Kranj (MOK) je bilo pred
tednom dni že več kot dvajset oseb z vojnega območja v
Ukrajini, ki so jih nastanili v
občinskih kapacitetah in
zasebnih stanovanjih, po
podatkih policije izpred tedna dni pa je Gorenjskem za
začasno zaščito oziroma azil
zaprosilo skoraj dvesto ukrajinskih državljanov. Ker se
razmere v Ukrajini ne umirjajo, je pričakovati, da bo
državo zapustilo še več ljudi,
na kar se želijo tudi v Kranju
dobro pripraviti. Pred kratkim je bil sklican sestanek s
Policijsko upravo Kranj,
Rdečim križem Slovenije –
Območnim združenjem
Kranj, Upravno enoto Kranj
in Centrom za socialno delo
Gorenjska, na katerem so
izmenjali izkušnje in predloge, identificirali potrebe ter
začrtali protokole (so)delovanja tudi z občani.

Iščejo nastanitve,
prevajalce ...
MOK je vzpostavila posebni
e-naslov ukrajina.sos@
kranj.si, na katerega naj
pišejo vsi, ki bi lahko pomagali z nastanitvami, prevajanjem ali psihološko pomočjo. Zasebniki ali ponudniki
turističnih kapacitet, ki imajo možnost ponuditi nastanitev osebam iz Ukrajine,
naj poleg svojih kontaktnih
podatkov sporočijo še: lokacijo in kapaciteto nastanitve,
časovni okvir možnosti koriščenja nastanitve, turistični
ponudniki pa naj ob tem
navedejo še morebitno ceno
in ali ta vključuje tudi ponudbo obrokov. Prispele ponudbe bo Civilna zaščita MOK
pregledala in kontaktirala
potencialne ponudnike. V
MOK iščejo tudi posamez-

Materialno pomoč zbirajo v šotorih na parkirišču pred kranjsko vojašnico. / Foto: Gorazd Kavčič
nike, ki bi bili pripravljeni
pomagati pri prevajanju
ukrajinskega jezika in tako
omogočiti lažjo komunikacijo predvsem Ukrajincem,
ki ne obvladajo angleščine.
K sodelovanju pa pozivajo
tudi usposobljene strokovnjake, ki bi bili pripravljeni
prostovoljno nuditi psihološko pomoč, če se bo pokazala potreba po tem.
Nabor pomoči bodo po potrebi še širili. Ob povečanem
številu ljudi z vojnega
območja v Ukrajini bodo
potrebovali predvsem prostovoljce, ki bi nudili prevoze, pomagali pri zbiranju
oziroma razdeljevanju
humanitarne pomoči, pri
dostavi hrane ...
Marjan Potrata iz kranjskega združenja Rdečega križa
je razložil, da so nekaj ukrajinskih družin že oskrbeli s
paketi hrane in drugo opremo, ki so jo potrebovali, in
enako bodo postopali tudi v
prihodnje. V sodelovanju s
CSD jih bodo po potrebi
vključili tudi v program Viški hrane. Odslej bodo v Kranju del zbrane humanitarne
pomoči – predvsem nepokvarljivo hrano – namenjali
oskrbi ljudi iz Ukrajine, s
čimer želijo razbremeniti
tudi tiste, ki jim bodo ponudili zatočišča v zasebnih ali
turističnih namestitvah. V
prihodnje bodo poskušali
pridobiti še dodatne donacije hrane in drugih potreb-

ščin, zato so se povezali tudi
s šolami, ki bodo vse viške
hrane donirale v prej omenjeni program.

Kako ravnati po prihodu
v Slovenijo
Državljani Ukrajine lahko v
Evropsko unijo vstopajo z
veljavnim biometričnim
potnim listom in bivajo do
90 dni v obdobju 180 dni
brez vizuma ali dovoljenja
za prebivanje. Ne glede na
zakonit ali nezakonit vstop v
državo je po namestitvi v
Sloveniji na zasebnem naslovu (torej ne v turističnih
namestitvah – hotel, hostel,
Airbnb …) treba na krajevno
pristojni policijski postaji
opraviti prijavo prebivanja v
roku treh dni po prestopu
meje. Na krajevno pristojni
upravni enoti ali policijski
postaji lahko Ukrajinci zaprosijo za začasno zaščito, s
čimer si pridobijo določene
pravice. Več informacij je na
voljo na vladni spletni strani
https://www.gov.si/teme/
pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/ ter tudi na
spletišču neprofitne in prostovoljne skupnosti Sledilnik https://slovenia-ukraine.info/sl/. Vse navedene
informacije so preverjene
pri relevantnih ustanovah in
organizacijah, jih tudi
dopolnjujejo in osvežujejo,
v pomoč pa so lahko tako
ukrajinskim državljanom

kot ljudem v Sloveniji, ki
bodo v stiku z njimi.
V tem trenutku je sicer še
nekaj odprtih vprašanj, ki
jih rešujejo na državni ravni, med drugim, na primer
glede identifikacije oseb z
vojnega območja. V načrtu
je izdelava identifikacijske
kartice, ki bo osebam iz vojnih območij v Ukrajini še
naprej omogočala dostop do
zdravstvenih, socialnih in
javnih storitev.

Zbiranje humanitarne
pomoči
Zbiranje humanitarne
pomoči za Ukrajino poteka
v sodelovanju s kranjskim
Rdečim križem in Fajdigovo
ambulanto, pridružile so se
tudi številne kranjske šole in
društva. Materialno pomoč
je možno oddati vsak delovni dan med 12. in 17. uro v
šotore na parkirišču pred
kranjsko vojašnico (vhod pri
Gasilsko reševalni službi
Kranj). Zbirajo medicinske
pripomočke (kompleti prve
pomoči, gaze, povoji ...),
zdravila (oddate jih lahko
tudi v Fajdigovi ambulanti v
Kranju), higienske pripomočke, nepokvarljivo hrano,
sveče, svetilke, generatorje,
igrače ter hrano za pse in
mačke. Oblačil ne zbirajo
več. Bolj podrobno potrebe
in pozive glede pomoči spremljajo tudi na FB-profilu
Slovenska pomoč Ukrajini.

Jutri čistimo nesnago v Kranju
Simon Šubic
Kranj – Kranjski taborniki
so zadovoljni z odzivom
občanov na njihovo povabilo k sodelovanju v letošnji,
že 21. čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več
usran. Udeležbo na jutrišnji čistilni akciji je napovedalo več kot pet tisoč ljudi,
večji del prijavljenih pa
pade na šole, ki bodo že tradicionalno sodelovale pri

čiščenju Kranja. Njihovi
učenci se bodo v naravo po
odpadke večinoma odpravili že danes.
Jutrišnje čiščenje bo potekalo v skladu z navodili
Komunale Kranj in štaba
Civilne zaščite (CZ) MOK,
na akciji pa bodo veljali
pravila in ukrepi za zamejevanje širjenja covida-19.
Letošnja akcija je sicer del
praznovanja 70-letnice
taborništva v Kranju.

Pri letošnjem čiščenju Kranja bo sodelovalo več kot pet
tisoč občanov. / Foto: Primož Pičulin

