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Pravnomočno dovoljenje 
za most 
~ 1. stran 

Za kranjskega župana je 
izredno pomembno, da bo 
po prometni in komunal
ni ureditvi republiški stano
vanjski sklad v soseski Ob 
Savi začel graditi okoli 240 
stanovanj. »Povpraševanja 
je res veliko, zato si na vso 
moč prizadevamo čim prej 
izboljšati razmere na stano
vanjskem področju. Pri tem 
upamo tudi na dogovor s sta
novanjskim skladom, da ob
čina v upravljanje pridobi 
vsaj četrtino novozgrajenih 
stanovanj,« je še poudaril. 

Na stanovanjskem skla
du so prejšnji teden pojas
nili, da za njihov projekt v 
Kranju (pa ttidi na Jeseni
cah) še nimajo zagotovlje
nih sredstev. Sklad si je si
cer pred kratkim zagoto
vil skupno 108,25 milijo
na evrov iz naslova nepo• 
vratnih sredstev in posojila 
Razvojne banke sveta Evro
pe (CEB), ki jih bodo name
nili 18 projektom v devetih 
statisti(nih regijah, s kateri
mi bodo zagotovili 1244 jav
nih najemnih stanovanj, od 
tega 164oskrbovanih stano
vanj za starejše. 

Spomin na ustreljene talce 
MAJA BERTONCELJ 

Smlednik - Pri spomeni
ku pri golfskem igrišču v 
Srnlednilru je bila 22. avgu
sta tradicionalna spominska 
slovesnost ob 81. obletni
ci streljanja talcev. Nemški 
okupator je na tem mestu 
ubil pet slovenskih fantov: 

Venec. / foto: Maja Butonctri 

Franca Seška, Franca Pozni
ka, Božidarja Repiča, An
tona Jegliča in Ivana Preg
la. Zyeza borcev za vredno
te NOB Medvode v spontin 
na ta tragičrti dogodek vsako 
leto pripravi kulturni pro
gram, ob spomeniku priž
gejo sveče in k njemu polo-
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Energijska točka ni na grobišču 
Zemeljska energijska točka nasproti železniške postaje v Kranju ne stoji n·a območju nekdanjega 
grobišča , so na zastavljeno svetniško vprašanje odgovorili s kranjske občine. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Kranjski mestni 
svetnik Zoran Stevanovic 
(Resni.ta) je pred časom 
problematiziral lokacijo ze
meljske energijske točke 
na semaforiziranem križi
šču nasproti železniške po
staje v Kranju, ki so jo odpr
li oktobra lani. Med drugim 
je opozoril, da je postavljena 
na lokaciji nekdanjega po
kopališča, na katerem so po· 
kopavali od 6. do konca 18. 
stoletja, na širšem obmo
čju pa je nekoč stala srednje
veška cerkev sv. Martina. 
Ob tem gre za zelo prome
ten del Kranja, kar predsta
vlja nevarnost za obiskoval
ce energijske točke, ti pa so 
tudi izpostavljeni izpušnim 
plinom. Poleg tega je Ste
vanovic opozoril še na čla
nek v enem od slovenskih 
časnikov, po katerem naj bi 
bila energijska točka s tre
mi litopunktumimi kamni 
z vklesanimi kozmogrami, 
ki so delo alcademskega ki
parja Marka Pogačnika, celo 
škodljiva. 

V kabinetu župana so od
govorili, da je bila ideja o po
stavitvi energijske točke po
dana že v preteklem manda
tu, a je bila zaradi dolgega 
čakanja na soglasje Direkci
je za infrastrukturo realizi
rana šele lani." »Kar se tiče 
ustreznosti lokacije, je bil 
pri izvajanju del prisoten 
arheolog in ni bojazni, da 

Zemeljsko energijsko točko so V KranjU uradno odprli lansko jesen. / Foto: 1rhiv GG/A.n!e Kr!e 

bi bile skulpture postavlje
ne na grobišču. Cerkev ozi
roma grobišče je pod par
kiriščem Beer puba, ne na 
drugi strani, kjer je energij
ska točka. Lokacijo tudi z 
vzhodne strani robi pločnik 
in omogoča običajen dostop 
do energijske točke, kar ni 
videti sporno z vidika var
nosti,« so razložili. 

Avtor Marko Pogačnik, 
po rodu Kranjčan, pa je po· 
jasnil, da je energijska ze
meljska točka eno od dveh 
umetniških del, ki ju je na• 
redil za rojstno mesto; dru
go delo sta lika Kokre in 
Save na mestnem vodnja• 
ku. Glede omenjenega ča
sopisnega članka je pou
daril, da pavšalne sodbe o 

nekem umetniškem delu 
niso veljavne: »Na obsodbe 
Pogačnikovega umetniške
ga dela, zapisane pred leti, 
se je s protestom v Delu od
zval za umetnost kompe
tentni kolektiv Muzeja so
dobne umetnosti iz Ljublja
ne. Kar velja tako za znanost 
kot umetnost, so reference. 
Moje reference so nasled
n je: Bevkova nagrada 1991, 
Nagrada Prešernovega skla
da 1991, Nacionalna nagra
da za likovno umetnost- Ja• 
kopičeva 2008. Leta 2016 
me je UNESCO kot do sedaj 
edinega slovenskega ume
tnika imenoval za umetnika 
za mir in ambasadorja OZN, 
kar je na eni od svojih sej po· 
trdila tudi Vlada RS. Skozi 

vseh 60 let javnega delova
nja na področju umetnosti 
se zavzemam za svobodo 
umetniškega dela in odgo
vornost umetnika do življe
nja in resnice.« 

Lokacija energijske toč
ke ni spomeniško sporna, 
njegovo delo pa je toliko od
malcnjeno od cest, da ni ne
varnosti prometne nesre
če niti pretiranega zauži. 
tja izpušnih plinov, je po
jasnil Pogačnik in še do
dal: »Z umetniškim delom 
je bil označen kraj, ki je ig
ral pomembno vlogo v zad
njih treh tisočletjih zgodo
vine Kranja in bi bil izročen 
pozabi, če ga ne bi označili z 
umetniškim delom in infor
macijskimi tablami.« 

Nova garaža in kombi 
V Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje so se letos razveselili dveh 
pridobitev: dograjene garaže in novega vozila za prevoz moštva. 

SIMON ŠUBIC 

Predos lje - V okviru tridnev
ne prireditve Naaj dan so v 
nedeljo v Prostovoljnem ga
silskem društvu .Predoslje 
slovesno · odprli dograjeno 
gasilsko garažo z dvorano in 

prevzeli novo vozilo za pre• 
voz moštva GVM-1. Slove
snosti ·so se udeležili tudi 
minister za obrambo Mar
jan Šarec, kranjska podžu
pana Janez Čeme in Robert 
Nograšek ter podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije in 

Za krst novega vozila je poskrbel njegov boter Robert Rebol 
(ob njem botrinja vozila Mojca Ančimer), za blagoslov pa 
domači županik Janez Jenko. / Foto:Tina Dok.! 

predsedl\ik Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj Jože 
Derlink. 

Vrednost obeh investicij 
je presegla 150 tisoč evrov, 
brez izdatne pomoči vašča
nov in domačih podjetnikov 
je ne bi zmogli, .pri nakupu 
gasilskega vozila pa je v okvi
ru programa nabave gasil
skih vozil izdatno pomaga
la tudi Mestna občina Kranj 
oziroma njena gasilska zve
za, je povedal predsednik 
PGD Predoslje Franci Ropo
tar. »Z novim gasilskim vo
zilom in dograjeno gasilsko 
garažo z dvorano bomo lah
ko še uspešnejši pri zagota
vljanju pomoči pri požarih 
in drugih nesrečah,« je pou
daril.» To ni ·pridobitev samo 
za gasilce, ampak za celot
no vas, na kar smo lahko vsi 
zelo ponosni,« je dodal pred
sednik KS Predoslje Gašper 

V dograjeni gasilski garaži v Predosljah je po novem prostora za tri vozila, dve več kot prej. 
/ foto: Tiraa Dokl 

Žbogar. »V Predosljah smo 
resnično povezani in znamo 
stopiti skupaj, ko je to pot• 
rebno,« je poudaril. 

»Za uspešno operativno 
delo na področju požarnega 
varstva je potrebno dvoje: 
primerna tehnika in uspo
sobljeni gasilci, ki tehniko 
lahko uporabljajo. Tehnika 
se spreminja in izboljšuje 

iz leta v leto, vse to se odra
ža na finančnih sredstvih. 
Sama tehnika brez usposo
bljenih gasilcev, ki jo uprav
ljajo, ni funkcionalna. Na 
drugi strani pa so tudi uspo
sobljeni gasilci brez ustre
zne tehnike nemočni,« je 
povedal Derlink. 

»Za vsako gasilsko dru
štvo, zlasti manjše, je velik 

zalogaj nabaviti novo opre
mo, katerokoli že društvo 
potrebuje,« se je strinjal 
tudi resorni mi_nister Mar• 
jan Šarec. »Slovensko ga
silstv9 je v zadnjih letih 
napredovalo z bliskovito 
naglico. Gasilska društva 
so opremljena in usposo
bljena na zavidljivi ravni,« 
je dodal. 


