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Dober odziv na cepilno 
akcijo v vojašnici 

Smleški žarek Je 
praznoval· 
~.~.~.1~~.?.~!~.~~~---······ 
Smlednik - Mešani pev• 
ski zbor, ki deluje pod okri• 
!jem Kujturno-umetruškega 

Tomaž Grajzar, ki poskr• 
bi tudi za glasbeno sprem• 
ljavo, največkrat s harmoni• 
ko. V repertoar uvršla ljud• 
ske in narodne pesmi, prav 
tako pa llani Smleškega žar• 
l<a radi zapojejo narodno-za. 
bavne. Vminulemdesetl_etju 

~ 1_. stran 

Cepiv je bilo na voljo do• 
volj.»Proticovidu-19 so bili 
večinoma že prej cepljeni s 
četrtim -poživitvenim od· 
merkom, zato je bilo zdaj 
več zanimanja za ceplje• · 
nje proti gripi. še vedno so 
posamezniki, ki prejmejo 
prvi odmerek cepiva pro• 
ti covidu-19, v glavnem pa · 
zdaj cepimo s tretjim in če• · 
trtim poživitvenim odmer• 
kom,« je pojasnila Bukov• · 
nikova. 

Vse je utečeno 

, : društva (KUD) Smlednik, je 
s koncertom zaznamoval de• 

, j setletnico delovanja. Pevke-

»Ce primerjam s časom.
ko ·smo. se še privajali na · Od leve· Ljiljan~ Hrvačanln, Barb~ra Bukovnik iri Matjaž Cuznarlf••~ s . ._ , 
epidemijo in na nov način 
dela, je zdaj vse utečeno, 
zadeve· so jasno postavlje• 
ne, cepljenje poteka tekoče, 
pacienti so zadovoljni,« je 
poudaril diplomirani zdra• 
vstvenik Matjaž Cuznar, di· 
plomirana medicinska se• 
stra Ljiljana Hrvačanin je k 
temu dodala pohvalo in od
lično sodelovanje s Sloven
sko vojsko;ki je osebje ZD • · 
Kranj v četrtek postregla s 
krofi. »Lokacija v vojašnici 
odtehta iudi prostorsko, na 
vol jo je dovolj parkirišč.-« · 

Mešani pevski zbor Smleški žarek, v kate rem so po 
besedah pevovodje Tomaža Grajzarja dobrodošli tudi novi 
pevci in pevke. /Foto:Ari, 11,ocr,cooltan 

Potrudili so se, da je vse.:,,. 
hitro potekalo. »Okiep1je• · · 
ni smo z reševalno službo, 

.j, in pevci, ki jih j~ v letu 2012 sossvojiminastopipopestri• 
·( povezala ljubezen do ljud- li različne dogodke v doma• 
f skih pesmi, s'o ob jubileju za. . čem kraju in okolici, kot so 

-. ( peUsposebhimžarom- tudi FLuicanje ob izmenjavi .sa• 
. j zato, ker so na' oder v dvora• · dik, kresovanje· v Hrašah, 
: : ni kulturnega doma stopili. - ~lovenski dari v Dragočaj• 
· : po dveletnem premoru: Epi• ~ .. :,pripravili sovečkoncer• 
( demija .je nami~ prekinila lov in se predstavili na gosto
[ tradicijo' koncertov, s kateri.' vanjih; predvsem v okoliš

, ( mi so:.; preteklih letih boga• 19h'o6činah. V duhu dobre• 
( tili kulturni utrip. Prve-pev• gasodelovanjasonapraznič• 

') . ske i<orake' so iian\dili v o levi' . ·:: ni· koncert; povabili•, pevski 
. i iu društva_\lpokojencev, ena•.: zbi>r in:-plesalke -. žabce iz 
:·( od.sekcij KUD. sinlednili"p~ ·Društva -upokojencev Vodi
./ je zbor posfal na pobudo Ma- . ce, otroke iz dojnačega vrtca 
} rinke Šubij:. Že od vsega -2!'' in nilajšo g\~ško sk,Jpino . 
·1- četica ga vodi pr.ofesor glasbe KUD Smlednik. 

z zdravnikom, ki je stalno . 
na cepilnem m estu za pos• 
vet in pomoč ob kakršnih• 
koli zapletih; te bi do njih 
prišlo,« je pojasnila Bukov• Glav.nina so bili starejšl,-~rišl~ pa·j~ tudi ~·ekaj mlajšiij !}udi in tudi·nekaj po prvi o<lm~rek 

L Nekatere-investicije 
prenesli v naslednjeleto· nikova. 

Pohvalili prijaznost osebja 

Vmko Dralcsler iz Orehka 
pri Kranju je trikrat cepljen 
proti covidu-19, tokral se je · 
cepil proti gripi, da bo r.iz,,iJ 
odpornost tudi proti. tej bo
lezni. Pohvalil je organizaci
jo cepljenja in prijaznost ose
bja.»Danes sem prišla po če
trti odmerek cepiva pro_ti co
vidu-19. Zaradi ·tega_ se po-_ 
čutim varneje . in bolj mir• 
no spim,« je povedala Ani
ta Korošec iz Kranja, ki pa 
se za cepljenje proti gripi ni 
odločila. »Vsakič, ko sem se 

cepiva proti covidu•19. 1Foto:eor.1~dlC,"6l. .. 

cepila proti gripi, se·m jo do• 
bila.« Jožef Prusnik iz Kranja 
se proti gripi cepi vsako leto, 
ker je srčni bolnik Prav tako 
je že prejel štiri odmerke_c_e,_. 
piva proticovidu-19·. Lokacija 
v vojašnici 1_>a si m u ž'di bolF 
ša kot v ZD. Helena Gantar 
Štular iz Kranja je. štirikrat 
cepljena-proti covidu-19; tok
rat se je cepila proti gripi; kot 

. je pojasnila: »Mož je rizična 
skupina in sem.sQlidarna z . 
njim.• Sr~ smo tudi nek• 
danjega dolgoletnega kranj-· 
skega župnilca. in dekana . 

Stanislava Zidarja. » Vsa
ko leto s~ cepim proti gripi, 
ker sem srčni bolnik. Trik• 
rat sem že cepljen proti· co
vidu:19, ker pa sem ga ravno 
dob;o prebolcl, ·moram ~a 
'četrti odmerek še počakati;« 
je pojasnil. · · 

Cepljenje znova prihodnji 
teden . . 

;•, 

znova vsako sredo v atriju :· MA!'A LlKosAR · 
ZD Kranj, mogoče pa jim• · ······· ............................... . 
kljub prostorskim omejitvah Šenčur - Šenčurski občin• 
v ZD pred zimo uspe najti še ski svetniki· so na oktobrski 
kak primernejši prostor. •če seji' po skrajšanein postop• 
bo povpraševanje po ceplje- ku sprejeli rebalaris prora· 
nlu večje, se bomo takoj od- čuna letošnjega leta, skate• 
zvali in temu prilagodili,• je . rim so znižali prihodke za · 
_dejala Barbara Bukovnik in ( dobrega 3,8 milijona evrov 
poudarila, da zelo dobro so- : in odhodke ·za <lobrega 4,2 
delujejo tudi z domovi sta• ( milijona evrov. Največje 

Ta -teden cepljenja• proti rejših na njihovem obmo- ( zmanjšanje stroškov reba-
. covidu:19 ~ gripi t: d<loi>' čju (Kranj, Naklo, Cerklje in : lansa • je pri investicijskih 
nemu meningoencefalitisu, Preddvor); . Icjer imajo ·prav ( odhodkih, saj določene in• 
slednje je -sainopLičniško, tako dobro organizirana cep- : vesticije v tem letu ne bodo 
ne·bo, pot~ boao termini !jetija. · : izvedene in jih prenašajo v 

-------------------------------------- --- j leto 2023, dodali pa so ne• 
1 kater~ nove investicije, kot 

je nakup montažnih sanita
rij za Športni park Visoko. 
Med večjimi investicijami, 
ki jih prenašajo v nasled• 
nje leto, so gradnja nama• 
kalnih sistemov, komunal• 
na infrast:ruktui-a ŠE33, ces• 
ta Šenčur~Britof, cesta Šen• 
čur zahod, igrišče Hotema• 
že in Weingerlova ulica. Po 
sprejetem rebalansu so pri• 
hodki proračuna 2022 načr
tovani v višini dobrega 8,9 
milijona evrov, odhodki pa 
dobrega 12,1 milijona evrov. 
Razliko bodo pokrili s sta• 
njem sredstev na računu ob 

· koncu preteklih let 

Dan spomina na mrtve 

Kra nj - Včeraj je bil prvi no• 
vember, dan spomina na 
mrtve. Številni so na ta dan 
obiskali · pokopališča in se· 
spomnili tistih, ki jih ni več 
med nami. Gro_bove je polep• 
šalo cvetje, gorele so številne 
sveče, videti pa je bilo tudi 
kar nekaj ročno pobarvanih 
kamenčkov, ki so lahko oko• 
lju prijaznejša zamenjava za 
plastične sveče. lJtrine~ z mest~ega' pokopališča v Kranju I ro1~.n„ 0o• .. 

- : 

· Testiranje aplikacije Pametn\_Kranj 

. j-KranJ.:- Mestna občina Kranj vabi .k tes'tiranju spletne apli
fj .kacije Pametni Kranj, ki jo je pripravila v sodelovanju s T-2. 
:j Gre za mestno.podatkovoo platfo.rmo, ki !io na enem mestu 

;} g.ni~gRči!I~ :;!il~a.nj!( po.d1\kgv iz okolja· (npr.-kakovost_zraka, 
j r~vnef.oj!! z ?dp~dki) in o s)oritvah_. Prijave zbir~jo na e-naslovu 
: li.eta@kranj.si z nas lednjimi podatki: ime in priimek, naslov, 

· ·i starost, telefonska številka in e-naslov. K sodelovanju bodo 
· ! povabili sto oseb, ki bodo prejele dostop do spletne aplikacije, 
: _dvajset pa jih bo povabljenih še k testiranju mobilne aplikacije. 




