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Steza, lei je namenjena
tako kolesarjem kot pekem ,
je de! drlavne kolesarske poti
G6 Kranj- Naklo-Trfic in je
eden od odsekov dalj inske
kolesarske povezave 02 Ljubljana-Trfit. Na poti je ob
na· novo zgrajenem mosh.1

ureje no tudi pocivaliUe, lei
so ga obnovili in vanj wnestili ~e stojala za kolesa.
Na ta dan je potekalo tudi
srefanje koles.arjev iz gorenjskih druAtev upokojencev,
lei ga je organiziralo domace
DMtvo upokojencev Naklo.
UdeleWo se ga je pribliliio
130 kolesarjev in 14 dru~tev.

Ceste preckajo tudi
divje iivali
MAJA BERTONCELJ
Medvode - »Na cestah prepogosto opazamo povoiene
zivali,« se je n a nase uredni•
stvo obmila Mojca Furlan iz
medvo~kega Dmstva za va•
rovanje okolja in pomoc zivalim v stiski Reks in Mila.
V tern asu se posebej opozarja na povotene divje tiva1.i. »Pomanjkanje hrane in
potreba po vodi zivali pogosto prisilita, da preckajo ceste. Najv~ ta.kih dogodkov se
zgodi ponoci, pa tudi pod·
nevi pri dobri vidJjivosti in
pocasni in ustrezni hitrosti
avtomobila. Nekateri ljudje ocitno nimajo dovolj sr<'·
nosti in spostovanja do drugih t ivih bitij. Namestoda bi
ustavili, spustili iival mimo,
jo brezrutno povozijo. V~a-

zivali ne zdravi nihce, razen
zascitenih iivalskih vrst. Ranjeno iival poleti napadejo
crvi in jo jedo pri iivem telesu, « poudarja Mojca Furlan
in dodaja, da jeike in ptice
lahko peljete na Veterinar•
sko ambulanto za Ptice, plazilce in male sesalce v Ljubljani na Ve terinarslei fakuJ.
teti, lahko pa poskusite tudi
v drugih veterinarskih am•
bulantah.
Na vprasanje, kako lahko
preprecimo in zmanjsamo
stevilo povoienih i ivali, odgovarja: »Bodimo pozorni
na cestisce, opazujmo, kaj
se dogaja, saj tako lahko brez
vecjih teiav ustavimo in vkljucimo stiri sm ernike. Pokaiimo svoje dostojanstvo
in razumevanje, da je na
svetu vec fivih bitij, zivljenje

Bodi mo pozorni t udi na divje fivali. Prometne ceste
prec!kajo tudi jefi. 'foto: Ptltr Kohnln•
sih tival le molno ranijo in
ta oblezi ob cesti, prepuscena pocasnemu umiranju; ali
ce ima srecovnesreci drugemu cloveku, najditelju z vec
srca in empatije, da jo odpelje na veterino, ce je sploh se
upanje za okrevanje. Divjih

pripada vsem. Ne vozimo po
pticah, leiih, tabah, vevericah, jazbecih, smah in drugih iivalih. Ljudje smo naselili njihove habitate, s cestarni presekali njihove ustaljene poti. Plemenito jih je zato
satiti in ne ubijati.«

Z:elezniki praznujejo obcinski praznik
Zelezniki- Obcina Zelezniki vabi na slovesnost ob obcinskem
prazniku, ki bo v cetrtek, 30. junija, ob 20. uri v Sportni dvorani Zelezniki. Podelili bodo pet obcinskih priznanj. Plaketo
bosta prejela Ja nez Lotric in dr. Maru ~ka Vidovic, priznanje
za izjemne dose1ke dr. Miha Markelj, priznanje za fivljenjsko
delo prostovoljcev pa Marija Koblar in Pavla Pototnik. Podelili
bodo tud i priznanja odlicnjakom osnovne in s rednje fole.
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Mladina »Zura« in svinja
V Parku Jojo v kranjskem blokovskem naselju Planina II se mladi pogosto glasno zabavajo in za seboj
pu~cajo kt.ipe smeti. Te so se kmalu po odprtju nakopicile tudi ob novih podzemnih zbiralnicah
odpadkov.
SrnoN SuB1c
Kranj - Le tri dni za tern, ko
so v kranjskem blokovskem
naselju Planina II v uporabo
predati dve odjemni mesti s
16 podzemnirni zbiralnica•
mi za locenozbiranjeodpadkov, so se okoli njih nakopicili kupi razlicnih smeti. Na
to je z razoc;u-anjem z objavo na Facebooku opozorila tudi Mestna obcina Kranj
(MOK), lei je zapisala, da so
pod zemne zbiralnice namenjene zgolj stanovalcem krajevne skupnosti (KS) Bratov
Smuk,aseje izkazalo,da nekateri tega ne upostevajo, kakor tudi ne, da se odpadki ne
odlagajo ob zabojnikih in da
meSani odpadki tja sploh ne
sodijo. Komunala Kranj je
namrec dodatno_ odpeljala
kar 160 kilogramov nepravilno odloienih odpadkov.
Na kopicenje smeti v Parku
Jojo, lei tudi le_fi na obmocju
KS Bratov Smuk, pa nas je
opozoril bralec. » Danes me
je po prihodu domov presenetil nered na igriUu Jojo na
Planini II. Nekateri se trudijo, tudi delavec komunale, da s ta igrisle in okolica
ur.ejena, nekateri pa ne fu.
tijo nobene odgovomosti za
svoja dejanja. In so prepricani, d a so drugi ljudje za to,
da pospravljajo za njimi,« je
zapisal.
»Lepo je imeti pilcnik, pa
ceprav s redi naselja na Planini, in nihce verjetno ne bi
imel nil proti, le bi uporabnic
lei zemljIBla ob in na igraru
pospravili za seboj,« je nad
nesnago v Parku Jojo razoca.
ran Jeretina. »Pribliliio tako
stanje so nam pustili uporabniki igrisla ze veclcrat. In nic
rudnega ne bo, le bomo stanovalci proti u porabi igrisca ·
oziroma raznim pojedinam
ali pilcnikom na in ob igrisru,« je dodal.

Le nekaj dni po odprtju podzemnih zbiralnic odpadkov na Planini II so se okoli njih
nakopit:ile razlit:ne vrste odpadkov. , roto: MOK/Faubook
V Parku Jojo se vecinoma
zbirajo mladi, lei imajo tarn
cez dan, zlasti pa popoldne
in ob koncih tedpa, pi.knike,
pri cemer so precej glasni,
za seboj pa ne pospravljajo,
je potrdila tudi predsednica
KS Bratov SmukManja Zorko.-»MOK in KS prejemata
pritoibe stanovalcey zarad.i hrupa, o tern je obveslena tudi policija, a problem
je, da hrupa, lei ga povzrolajo, ni mogoce opredeliti

kot krsitev javnega reda in
miru. Vsaj n e podnevi,« je
pojasnila Zorkova, lei razume, da so taldne zabave za
bliznje stanovalce motece.
»Po drugi strani pa je tudi
tre9a razumeti, d a se mladi nekje morajo zbirati, popolnega miru pa v vecsta•
novanjskem naselju tudi
ni mogoce doseci. Skupaj z MOK, policijo, redarstvom in Komunalo Kranj
se sicer trudimo vzpostaviti

V Parl<u Jojo na Planini smeti lezijo vsepovsod. 1ro<o, M•••J•"""'

red, mlade pa lahko ob tern
le pozovemo, naj bodo uvidevnejSi do sosedov parka
in narave,« je dejala. Clede s meti, lei jih puscajo za
sabo, Zorkova pripominja,
da je smetnjakov v okolici
dovolj, zal pa se mladini ne
ljubi narediti sto korakov do
njih in odpadke raje odvriejo na tla.
0 smeteh, lei so se takoj
nakopiale okoli novih podzemnih zbiralnic, je Zorkova povedala, da jih je Komunala Kranj takoj pospravila,
in kot kaie, je slo za enkratni dogodek, saj se po tistem
kaj pod obnega ni ponovilo.
»Razmere pri podzemnih
zbiralnicah bomo pozorno spremljali, ena od reSi·
tev je, da bi jih zaklenili in
stern preprecili nestanovalcem naselja, da bi tam od·
Jagali o~padke. Ponudbe za
to ie zbiramo, a koncno soglasje za tak ukrep morajo
podati e tazni lastniki,« je Se
povedala Zorkova.

Zacenjajo umirjanje prometa
Nedavno so se zacela dela na parkiri~cu Pod Turni, kjer bo zapornica za vstop v dolino Ravenske
Kocne.
ALINKABRUN

Jezers ko - Zapomico bod o
postavili nasproti Lovskega
doma, zacela naj bi delovati julija. Parleiranje bo tako
placljivo vse leto. Obstajale
pa bodo seveda izjeme, lei
bodo upravicene do dovolilnic. V prvi vrsti bodo se•
veda to obcani Jeze rskega.
» Do dovolilnice so upra•
viceni lastnilei nepremicnin, planinskih koc in drugi upravicenci, ki jih doloca

Odlok o ureditvi m irujocega pro meta v Obcini Jezer•
sko,« so pojasnili na obci•
ni. Vsem upravicencem se
dovolilnica izda b rezpla~rfo na podlagi pisne vloge,
ki jo najdejo naspletni strani obcine. Poudarili so se,
da se u pravicencu izda ena
dovolilnica, vezana na eno
vozilo - sistem bo namrec
deloval na nacin branja registrsleih tablic. Opozarjajo tudi, da je dovolilnica

neprenosljiva, njena zloraba pa se kazn u je z globo.
Kot smo omenili, se bo
parkimina za obiskovalce
parkiriSca Ravenska Kocna placevala vse leto. Cena
dnevnega parleiranja bo od
1. junija do 30. septembra
deset evrov, v obdobju od 1.
oktobra do 31. maja pa pet.
Placevanje bo moino le z
bancno kartico ali s porno<'•
jo aplikacije. Na obcini so
dodali ~e. da bo parleiri!le v

dolini Ravenske Kocne odprto za sto vozil, kar pa po·
meni, da prehod mimo zapornice imetnikom dovoWnice v casu, ko bo v dolini
ze sto vozil, ne bo mogoc. V
casu zimskih razmer pa bo
parkirisce zaprto. Parkiranje na parkirisru Pod Turni
pa za zdaj ostaja brezplacno.
» Parkirnina se bo zacela za.
rarunavati, ko bodo placljiva
vsa parkirisla v okolid Plansarskega jezera,• zakljucijo.

