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Festival vznemirja nekatere prebivalce 
V teh dneh v Spominskem parku Udin boršt poteka Drops festival, ki vznemirja nekater~ prebivalce okoliških vasi Med drugim opozarjajo na kaljenje miru, 
onesnaževanje narave in ogroženo varnost domačinov. Ob tem Bor Košnik, glavni organizator, zagotavlja, da prireditev poteka v skladu z ukrepi za zaščito 
narave, udeležencev in domačinov. 

MAŠA LI KOSAR 

Tenetiše - Kot so v sporoči
lu, ki smo ga pred kratkim 
prejeli v uredništvo, zapi
sali krajani Mlake in Tene
tiš, hrupna elektronska glas
ba kali njihov spanec, po
leg tega jih skrbi za varnost 
domačinov, nekateri si na
mreč v teh dneh ne upajo v 
gozd na sprehod. »Bojimo 
se kriminala, saj se takšen 
dogodek odvija v bližini na
ših hiš, po opažanju ljucli pa 
je vidno, da je tam prisotna 
najrazličnejša populacija,« 
so zapisali. 

Za varnost udeležencev 
Drops festivala 

skrbijo p~ofesionalni 

varnostniki, društveni 

reditelji, zdravstveni 

delavci, reševalci iz vode 

ter gasilci. 

Obenem domnevajo, da 
organizator za izvedbo pri
reclitve ni pridobil vseh pot
_rebnih dovoljenj in soglasij, 
udeleženci pa naj bi na ob
močju kampirali na črno, 
ob tem pa kljub razglašeni 
veliki požarni ogroženosti 

Organizatorji letos pričakujejo okrog osemsto obiskovalcev, velik del predstavljajo tudi 
mladi iz tujine. / Foto: , ,hiYo,,,niutorj, 

kurili odprt ogenj v nara
vi. »Kampiranje se izvaja 
brez ustrezne oskrbljenos
ti s sanitarijami in prhami, 
kar se vicli v gozdu, kjer je 
vedno več fekalnih odpad
kov in smeti,« so opisa
li krajani, ki se sprašujejo, 
kdo skrbi za red in mir na 
prireclitvi. »Končno 'vpra
šanje pa je, kako je Mestna 
občina Kranj sploh podala 

soglasje za takšen dogodek, 
saj poteka srecli kulturno
-zgodovinskega parka Uclin 
Boršt,« so dodali krajani ob 
mnenju, da bi bilo treba so
glasje občine preklicati. 

Pridobili vsa dovoljenja 

Drops festival letos med 
12. in 21. avgustom že če
trtič poteka na območju 
Uclin boršta pod okriljem 

Društva Šenrurativa. Kot 
je pojasnil Bor Košnik, za
stopnik društva in glavrii 
organizator, prireclitev po
teka izključno na travni
ških območjih, ki so izvze
ta iz varstvenega režima od
loka o Spominskem P.ar
ku Uclin boršt. »Na Uprav
ni enoti Kranj smo prido
bili vsa potrebna dovolje• 
nja za izvedbo prireclitve in 

Pogodba podpisana še avgusta? 
Podpis pogodbe za izgradnjo težko pričakovanje ceste Hotemaže- Britof se nekoliko zamika zaradi 
usklajeva,nj med Občino Šenčur in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ob tem pa šenčurski 
župan Ciril Kozjek zagotavlja, da bo pogodba podpisana še v avgustu. 

MAŠA LI KOSAR 

Britof - Glavni investitor 
gradnje državne ceste Hote
maže-Britof je Ministrstvo 
RS za infraslnlkturo, ob
čine, po zemljiščih katerih 
bo potekala cesta, bodo pri 
tem dolžne financirati javno 
razsvetljavotergradnjoinfra
struktureza pešce in kolesar
je. K temu sta se Mestna ob
čina Kranj (MOK) in Občina 
Šenčur zavezali s podpisom 
pogodbe z DRSI leta 2013, ki 
je bila osnova za pridobivanje 
gradbenega dovoljenja. Od 
skupnega zneska naj bi Me
stna občina Kranj prispevala 
162.518,35 evra, Občina Šen
čur pa 928.810,36 evra. 

Sofinancerske pogodbe 
niso pričakovali 
Občina Šenčur je sredi ju

nija prejela v podpis pogod
bo med naročnikom Mini
strstvom za infrastrukturo, 
sofinancerjema Mestno ob
čino Kranj in Občino Šen
čur ter izbranim izvajalcem 

Pogodbo za gradnjo državne ceste Hotemaže-Britof naj bi 
podpisali Še V tem mesecu, / Foto: Gorud K,~+e 

Gorenjsko gradbeno druž
bo, ki bo ta odsek ceste zgra
dila za nekaj več kot 5,6 mi
lijona evrov. »Z Direkci
jo RS za infrastrukturo še 

Državna cesta 

Kranj-Hotemaže bo 

razbremenila prometne 

tokove Kranja in Šenčurja 
te r okoliških krajev. 

usklajujemo višino sofinan
ciranja in določila pogodbe. 
Po končanih usklajevanjih 
bomo vsi deležniki v Med
generacijskem centru v Šen
čurju podpisali pogodbo, to 
naj bi se zgodilo še avgusta 
letos,« so pojasnili na Obči
ni Šenčur, kjer sofinancer
ske pogodbe niso pričako
vali, saj so bili preprifani, da 
občina pri gradnji ne bo nosi
la nobenih stroškov. Dodali 

so še, da se bo izvajalec s po
godbo obvezal, da bo dela 
dokončal v skladu s tennin
skim planom izvajanja del, v 
750 dneh od uvedbe v delo. 

Razbremenitev prometa 

V M O K so zadovoljni, da 
bo po skoraj štiridesetih le
tih vendarle prišlo do izgra
dnje manjkajočega odseka 
državne ceste Kranj- Hote
maže, ki je v državnih načr
tih že od leta 1985. Odsek bo 
izjemnega pomena tudi za• 
radi dejstva, da se bo nanjo 
navezoval načrtovani avto
cestni priključek Kranj se
ver, za izgradnjo katerega si 
na MOK zadnja leta aktivno 
prizadevajo. »Projekt bo na
mreč občutno razbremenil 
promet in izboljšal prome
tno varnost v Kranju in širši 
okolici. V pripravi je državni 
prostorski načrt in upamo; 
da bodo vse nadaljnje aktiv
nosti potekale po načrtih in 
bi se lahko postopki za grad
njo začeli v letu 2025,« so še 
pojasnili na MOK. 

tudi za kampiranje skladno 
s predpisano zakonodajo in 
ob upoštevanju vseh delež
nikov,« je poudaril Košnik 
in dodal, da vselej poskrbi
jo tudi za izredne ukrepe za 
zaščito narave, ki so kot po
goj navedeni v dovoljenju 
za prireditev. »Kurjenje na 

fekalnim onesnaženjem 
območja, ki bi bilo posledi
ca prireditve, nisem sezna
njen,« je dodal. 

Nepravilnosti ni bilo 

Med drugim je Košnik še 
poudaril, da doslej pristojni 
organi niso ugotovili nobe-

Drops festival je festival moderne plesne in 

eksperimentalne glasbe, kjer potekajo različne 

umetniške delavnice, delavnice joge ter ekološkega 

ozaveščanja. 

prireditvi je že vsa leta stro
go prepovedano, na kar opo
zarjamo s tablami·. V treh le
tih pa nismo imeli nobene
ga primera nespoštovanja 
te prepovecli,« je dejal. 

Kot je pojasnil, je dogaja
nje od prvih objektov okoliš
kih vasi oddaljeno več kot ti
soč metrov zračne razdalje. 
» V času prireditve postavi
mo tucli zvočne ograde, da 
ne bi prišlo do negativnih 
vplivov na okolje. Vedno 
zagotovimo dovolj kem.ič
nili stranišč, ki so redno či
ščena. Postavljene imamo 
tudi prhe, za potrebe kate
rih vodo pripeljemo, odpa
dno vodo pa zbiramo in od
važamo. S kakršnim koli 

nih nepravilnosti, kaznivih 
dejanj ali prekrškov, do kate
rih bi prišlo na prireclitvi ali 
v njeni okolici. »Na podlagi 
prijave smo sicer lani dobi
li obisk inšpekcije, ki pa ni 
ugotovila nobenega onesna

. ženja,« je povedal Košnik in 
zagotovil, da so udeležen
ci festivala mirni, nemote
či in ozaveščeni glede nara
ve.» To potrjuje tucli dejstvo, 
da je varnostna služba, ki va
ruje prireclitev, v svojem po
ročilu navedla, da gre za eno 
najbolj zgleclih prireditev 
v Sloveniji in da so obisko
valci prijazni tako do drugih 
obiskovalcev kot do osebja, 
ki skrbi za prireditev,« je še 
dodal. 

Začenja se obnova ceste 
na Golem Brdu 

Golo Brdo - V tem tednu se 
začenja rekonstrukcija ces
te na Golem Brdu med hi
šnima številkama 10 in 14. 

Kot so pojasruli na Občini 
Medvode, je obstoječa cesta 
dotrajana, na njej so vidne 
kolesnice ob skrajnih robo
vih, pojavljajo se tudi mre
žaste razpoke in lokalni po
sedk:i, ki so posleclica zasta
janja vode na voziš<'ni kon
strukciji. Odsek bo izbra
ni izvajalec, podjetje Resa!, 
obnovil v dolžini dobrih šti
risto metrov in obstoječi ši
rini, prečni in vzdolžni na
klon bosta usklajena z ob
stoječo cesto. Urejena bo 

tucli asfaltna mulda in vgra
jeni vtočni jaš!d za odvajanje 
meteorne vode. Pogodbena 
vrednost del znaša dobrih 
104 tisoč evrov. »Z obnovo 
ceste se bo izboljšala prome
tna varnost na tem odseku, 
vožnja pa bo tudi prijetnej
ša za vse udeležence v pro· 
metu,« so dodali na Občini 
Medvode. Dela bodo zaklju
čena predvidoma do kon
ca oktobra. Sledila bo še ob
nova ceste od hišne števil
ke Golo Brdo 10 do križišča 
pri znamenju. V času del bo 
vzpostavljena delna zapora 
ceste, zato vse udeležence v 
prometu prosijo za upošte
vanje prometne signalizaci
je in navodil izvajalca. 

številkami 10 in 14. /Foto: A.rhivOlxil'le Medvode 


