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Nazadnje še, prijatlji,

kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,

ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni

naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

France Prešeren

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

Matjaž Rakovec, župan
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Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi za minulo leto 
je komisija za izbor športnih 
priznanj v mestni občini 
Kranj izbrala najboljše špor-
tnice, športnike ter športne 
delavke in delavce Kranja. 
Podelili so velike in male 
športne plakete ter športne 
znake, za športno nagrado 
Kranja pa ni bilo predlogov.
Velike športne plakete vsa-
ko leto prejmejo športniki z 
mednarodnim rezultatom, 
ki ustreza vsaj kriterijem za 
pridobitev statusa športnika 
mednarodnega razreda. V 
lanskem letu je bilo takšnih 
21. Tako so si velike športne 
plakete zaslužili: karateistka 
Tjaša Ristić, športni plezalci 
Mia Krampl, Lučka Rakovec 
in Anže Peharc, alpinistka 
Sara Jaklič, smučarski ska-
kalci Peter, Cene in Domen 
Prevc ter Žiga Jelar, smu-
čarska tekača Anamarija in 
Janez Lampič, biatlonca 
Alex Cisar in Polona Kle-
menčič, telemark smučar 
Jure Aleš in plavalec Peter 
John Stevens. 
Prav tako so med dobitniki 
velikih plaket športni delav-
ci in klubi. Kegljaški klub 
Triglav Kranj je prejel veliko 
plaketo za sedemdeset let 
obstoja. Člani Smučarskega 
kluba Triglav Kranj Ale-
ksander Čimžar, Jože in 
Marija Simčič so velike pla-

kete prejeli za štirideset let 
delovanja v športu, Janez 
Zelnik pa za 30-letni jubilej. 
Marko Klančar iz Smučar-
sko akrobatskega kluba 
Kranj je veliko plaketo pre-
jel za 25 let delovanja v 
športu. Male športne plake-
te si je zaslužilo trinajst 
športnikov in športnic v 
mladinski in kadetski kate-
goriji za rezultat, ki ustreza 
kriterijem za pridobitev sta-

tusa športnika perspektiv-
nega razreda. Podelili so 
tudi 45 športnih znakov ti-
stim, ki so v mladinski in 
članski konkurenci osvajali 
naslove državnih prvakov.
"Iskrena čestitke vsem pre-
jemnicam in prejemnikov 
priznanj za vse dosežke. 
Vaša predanost, vztrajnost, 
trdo delo in ljubezen do 
športa so občudovanja vre-
dni. Legendarni kranjski al-

pinist Nejc Zaplotnik, ki bi 
letos dopolnil sedemdeset 
let, je nekoč dejal: 'Cilj z vsa-
kim kančkom napora prido-
bi vrednost.' Noben vaš na-
por ni bil zaman. Če se re-
zultat še ni pokazal, se še 
bo; z vrhunsko uvrstitvijo ali 
mentalno močjo, okrepljeno 
samozavestjo. Le ostanite 
zvesti temu, kar imate tako 
radi – svojemu poslanstvu," 
je športnicam in športni-
kom, ki uspešno zastopajo 
kranjske klube, ob prejemu 
priznanj sporočil župan 
Mes tne občine Kranj Matjaž 
Rakovec in dodal:. "Poleti 
smo sklenili en olimpijski 
cikel, in kot bi mignil, so 
zimske olimpijske igre že 
pred vrati. Med prejemniki 
plaket ste tudi aduti za olim-
pijska odličja, ki jih bodo 
podeljevali februarja na Ki-
tajskem, tudi v mestu Zhan-
gjiakou, s katerim se je 
Kranj pobratil pred kratkim. 
Želim vam, da na najbolj 
pomemben dan v zadnjih 
štirih letih pokažete, kar 
znate. Verjamemo v vas in 
vas podpiramo."
Tekmovalke in tekmovalci 
kranjskih klubov se bodo v 
Pekingu dokazovali v štirih 
športnih panogah: v alp-
skem smučanju, smučar-
skih skokih, smučarskem 
teku in biatlonu.

Verjamejo v športnike
Čeprav že drugo leto zaradi zdravstvenega stanja v povezavi s covidom-19 ni bilo javne prireditve s 
podelitvijo priznanj športnicam, športnikom, športnim delavkam in delavcem Kranja, pa so ti 
zaslužena priznanja dobili na daljavo.

Članica Tekaškega smučarskega kluba Triglav Kranj 
Anamarija Lampič bo med favoritinjami tudi na bližnjih 
zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je v sodelovanju z 
Zbornico za arhitekturo in 
prostor Slovenije razpisala 
javni natečaj za izbiro naj-
primernejše rešitve za Park 
slovenske himne v Kranju. 
Posvečen bo slovenski dr-
žavni himni Zdravljica in 
nekdanji narodni himni, 
zdaj himni Slovenske vojske 
Naprej zastave slave ter av-
torjema njunih besedil 
Francetu Prešernu in Simo-
nu Jenku, ki sta pokopana v 
Prešernovem gaju, tik ob 
natečajnem območju. Čas-
tni pokrovitelj parka nacio-
nalnega pomena bo predse-
dnik Republike Slovenije 
Borut Pahor, pri projektu pa 
aktivno sodelujeta tudi mi-
nistrstvo za obrambo in mi-
nister Matej Tonin, so spo-
ročili z MOK. 
"Z vzpostavitvijo manjšega 
parka ob Prešernovem gaju, 
kjer je tudi zadnje počivali-
šče obeh pesnikov, želimo 
počastiti državno Prešerno-
vo in nacionalno Jenkovo 

himno ter seveda njuna av-
torja. Urediti nameravamo 
spominsko obeležje, ki bo 
omogočalo vsakoletno cere-
monialno počastitev držav-
ne himne na najvišjem dr-
žavniškem nivoju, hkrati pa 
bo prostor služil tudi za re-
dno počastitev himne Slo-
venske vojske," je pojasnil 
podžupan Janez Černe. 
Javni mestni park nacional-
nega pomena namerava 
MOK urediti na degradira-
nem in neurejenem obmo-
čju v lasti Župnije Kranj, ki 
pri projektu tudi aktivno so-
deluje. Da bi dobili strokov-
no najprimernejše rešitve za 
omenjeni park, je MOK raz-
pisala javni natečaj za izbiro 
in pozvala k oddaji natečaj-
nih elaboratov najpozneje 
do 28. februarja do 16. ure. 
Več informacij o natečaju je 
na voljo na spletni strani 
Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije, na Portalu 
JN in na spletni strani MOK. 
Izid natečaja bo znan konec 
marca, predvidoma bo apri-
la sledila tudi razstava nate-
čajnih elaboratov.

Odprt natečaj za Park 
slovenske himne 

Olimpijska 
skakalnica ima 
pečat Kranja
Pogovor z Milošem Sterletom, 
direktorjem skupine Top 
Speed Mana Original
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OBČINSKE NOVICE

Participativni proračun 
v polnem zamahu
Predloge investicij v okviru 
participativnega proračuna 
lahko občani oddajo do 4. 
februarja, glasovanje o pro
jektih bo potekalo od 1. do 
10. marca. 
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Poklon obletnici 
rojstva Jožeta Plečnika
Letos beležimo 150. oble
tnico rojstva enega od pio
nirjev slovenske sodobne 
arhitekture Jožeta Plečnika, 
ki je svoj pečat pustil tudi v 
Kranju. 
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KULTURA

Stavi na odprtost  
v svet
Akademski slikar Klavdij Tu
tta je v zadnjega četrt stole
tja pustil neizbrisen pečat na 
kranjski likovni sceni.
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ZANIMIVOSTI

Veronika Žvokelj je 
dopolnila sto let
Stanovalka Doma upokojen
cev Kranj je 9. januarja pra
znovala stoti rojstni dan. Žu
pan jo bo obiskal po umiritvi 
covidsituacije.
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Kranj pobraten 
tudi z 
Jekaterinburgom
Župan Matjaž Rakovec je ta teden 
podpisal sporazum o pobratenju  
z ruskim mestom Jekaterinburg. 
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNIK
Simon Šubic

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Mojca Finc

Štejete sodelovanje pri grad-
nji olimpijskega skakalnega 
centra v kitajskem mestu 
Zhangjiakou, ki je pobraten 
s Kranjem, kot največji 
dosežek podjetja?
Olimpijske igre so bile dol-
go časa naš cilj. Prvo večje 
tekmovanje je bilo za nas 
nordijsko svetovno prvens-
tvo leta 2015 v Falunu, sledi-
lo je svetovno prvenstvo v 
Lahtiju 2017, v Oberstdorfu 
2018 pa smo prenovili letal-
nico za svetovno prvenstvo v 
poletih. Naslednja logična 
stopnička so bile olimpijske 
igre. A nanje se je težje pre-
biti kot na druge tekme, saj 
investitorji pogosto zahteva-
jo, da že imaš za sabo olim-
pijsko izkušnjo. Merila so 
namreč precej strožja – od 
osvetlitve naleta, natančnos-
ti do obsega dobave in rokov. 
Po zaključenem projektu 
gradnje olimpijskega ska-
kalnega centra na Kitajskem 
imamo zdaj vse kljukice. 
Postavili smo češnjo na vrh 
torte, radi pa bi, da bi jih 
bilo v prihodnosti čim več. 

Kaj vse je prispevalo vaše 
podjetje?
Prispevali smo tehnični 
dizajn skakalnice, dobavo in 
montažo večjih tehnoloških 
komponent skakalnice na 
zaletišču in doskočišču. 
Dobavili smo ledeno smuči-
no z vso pripadajočo opre-
mo, umetno doskočišče za 
poletne skoke, vetrno zašči-
to, luči za zaletišče, celotno 
zaletišče z zaletnimi rampa-
mi in stopniščem za medije. 
Skakalni center je trenutno 
tehnološko najbolje oprem-
ljen na svetu.

Lahko pojasnite bolj natan-
čno? 
Poleg standardne opreme, 
ki jo imajo vsi sodobni ska-
kalni centri, v katerih se 
izvajajo tekme pod okriljem 
Mednarodne smučarske 
zveze (FIS), ima ta dve novo-
sti, ki jih drugje na svetu še 
ni. Prva je napredna osvetli-
tev. En del smo pripravili 
mi, drugega Kitajci, ki so 
mojstri svetlobnih efektov 
na objektih. Druga novost 
pa so sevala, ki grejejo ska-
kalce med čakanjem na nas-
top. Na prejšnji igrah v Juž-
ni Koreji je bil ekstremni 
mraz, skakalce je močno 
zeblo na startni rampi. Tudi 
tu je skakalnica na visoki 
nadmorski višini (odskok je 
na 1635 m nad. višine, op. 
a.). Da skakalci ne bi preze-
bli, smo instalirali sekcijsko 
gretje. Nad tistimi, ki stojijo 

na stopnicah in se priprav-
ljajo za nastop, je steklena 
streha s sevali, s strani pa jih 
varuje vetrna zaščita. 

Verjetno ste bili zaradi tako 
velikega projekta pogosto na 
poti. Kolikokrat ste obiskali 
Kitajsko v ta namen? 
Dvajsetkrat. V fazi najbolj 
intenzivnih pogajanj sem 
bil tam vsak mesec po en 
teden. Nazadnje dan, pre-
den so Kitajsko zaprli zaradi 
izbruha covida-19.

Koliko vas je pandemija ovi-
rala pri delu?
Močno je vplivala na poslo-
vanje. Pojavila se je namreč 
obvezna karantena, ki je tra-
jala tudi po tri tedne. Stroški 
montaže so se naenkrat 
podvojili. Velik izziv so pos-
tale tudi letalske povezave. 
Pred covidom sem se lahko 
nekaj dni pred odhodom 
odločil, da grem na pot, in 
bil v 24 urah na Kitajskem. 
Zdaj imamo po en let na 
teden z Dunaja in iz Frank-
furta, kar precej ovira fleksi-
bilnost poslovanja. Pozitiv-
na sprememba pa je ta, da 
so bili Kitajci primorani 
opustiti tradicionalno skle-
panje poslov – vajeni so 
namreč neštetih sestankov 
in pogovorov – in ga preseli-
ti v virtualni svet. 

Kakšna je sicer vaša izkuš-
nja sodelovanja s Kitajci? 
Vzpostaviti je treba osebni 
stik, brez tega ne gre. Potr-
kati je treba na vsa vrata, od 
najnižjih do najvišjih 
instanc, in jim predstaviti, 
kaj delaš in kako bi lahko 
sodelovali. Če si jim dovolj 
zanimiv, te bodo povabili na 
velik sestanek, na katerega 
bodo povabili vse te ljudi, s 
katerimi si že govoril, in vse 
boš še enkrat ponovil. Ta 
proces kar traja. Dokler niso 
prepričani o sodelovanju, so 
zelo hladni. Ko se enkrat 
odločijo zanj, pa so zelo pri-
jazni; hočejo, da svoj del 
pogodbe izvedeš čim hitreje 
in čim bolje. 

So vas s čim presenetili?
Presenetili so me z močno 
razvito pivsko kulturo. 
Menedžment me je zares 
sprejel šele po tem, ko smo 
spili veliko žganja. Ne pred-
stavljam si, kako je sklepati 
posel z njimi povsem na 
novo v covidnem času. S 
tabo morajo namreč preho-
diti določen del poti, da te 
spoznajo in ti zaupajo. Nas-
lednja stopnica po sklenitvi 
posla je doprinos za oblast. 
Tako je prišla tudi pobuda 
za pobratenje s Kranjem. 

Zanimivo je tudi to, da pos-
lovanja na Kitajskem brez 
lokalnega podjetja ni. Zato 
smo tam ustanovili podjetje, 
ki je hkrati tudi naš agent. 
Priznam, da pot, ki smo jo 
skupaj prehodili, ni bila 
enostavna, saj so kulturne 
razlike zares velike. Sicer pa 
smo s pandemijo dobili še 
tri velike projekte, ki vklju-
čujejo devet skakalnic. Dva 
sta že končana. 

Veliko infrastrukture, za 
katero pa nimajo skakalne 
baze.
Že zdaj imajo več skakalnic 
kot skakalcev in skakalk, ki 
zmorejo preskočiti 120 met-
rov. Po igrah se bodo zaklju-
čile investicije v skoke, saj 
bodo spoznali, da niso kon-
kurenčni. Menim, da bo vse 
skupaj zamrlo. 

Olimpijsko skakalnico so 
zgradili izključno zaradi olim-
pijskih iger, vendar so mislili 
tudi na rabo po igrah. Vrh se 
denimo ponaša z impresivno 
krožno platformo.
Ko smo Kitajcem dokazali, 
da imamo znanje, so nam 
naročili, naj raziščemo, 
kako bi ta kompleks upora-
bili po olimpijskih igrah. Po 
vzoru nekaterih drugih ska-
kalnih centrov po svetu smo 
jim predlagali nogometno 
igrišče v izteku in uporabo 
prostora za koncerte. Eden 
od predlogov je tudi olimpij-
ski muzej na prostem. Krož-
no platformo na vrhu, ki bo 
med igrami rezervirana za 
VIP, pa bodo po igrah upo-
rabili v turistične namene s 
predstavitvijo smučarskih 

skokov, ki so zanje precejš-
nja neznanka. Morda bo 
tam tudi restavracija. 

Kakšne olimpijske igre pri-
čakujete?
Menim, da bodo predstavlja-
le velik organizacijski izziv, 
saj Kitajci stremijo k politiki 
nič okuženih s covidom-19. 
Žal mi je, ker bodo tekmo-
valci oropani pravega vzdu-
šja, ki ga sicer pričarajo 
množice gledalcev. Če bi na 
tekmo lahko prišel kdorkoli, 
verjamem, da bi se zanima-
nje za skoke na Kitajskem 
povečalo in bi se panoga 
začela razvijati. Prireditelji 
imajo za sabo eno mednaro-
dno tekmo, izvedli so celin-
ski pokal v lanskem decem-
bru. Upam, da so že odpra-
vili vse napake, ki so se jim 
pripetile, in bo na igrah ste-
klo, kot mora. 

Koliko nervozno sicer spre-
mljate tekme na infrastruk-
turi, ki ste jo delali s svojimi 
sodelavci?
V moji glavi je ves čas pri-
sotna neka skrb – v pozitiv-
nem smislu –, predvsem 
takrat, kadar je vreme neu-
godno; kadar nagaja veter, 
dežuje ali je pretoplo. Vse to 
zmanjšuje hladilno sposob-
nost smučine. Tak je moj 
značaj, te odgovornosti se 
ne znam otresti. 

Na eni točki pa si tudi odda-
hnete. Kdaj ste najbolj zado-
voljni?
Ko je konec tekme. Ko zma-
ga slovenska reprezentanca. 
In ko tekmovalci pohvalijo 
smučino. 

Olimpijska skakalnica 
ima pečat Kranja
Olimpijske igre so pred vrati. Pri gradnji skakalnic na Kitajskem je sodelovalo kranjsko podjetje 
Mana Original. Gre za najsodobnejši skakalni center na svetu, pravi Miloš Sterle, direktor skupine 
Top Speed Mana Original.

Miloš Sterle, direktor skupine Top Speed Mana Original 
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Jana Zupančič Grašič

Kranj – V Mestni občini 
Kranj so v januarju aktivno 
izvajali delavnice in projekt-
ne pisarne o participativ-
nem proračunu. Udeležen-
ce so seznanili, kako sodelo-
vati in podajati predloge 
izboljšav v posameznih kra-

jevnih skupnostih s sredstvi, 
ki so v občinskem proraču-
nu rezervirana prav za ta 
namen. 
V drugih dveh tretjinah 
januarja so izvedli kar 14 
delavnic za vse krajevne sku-
pnosti, zadnjo od njih tudi v 

spletni obliki, z željo, da 
občanom omogočijo čim več 
možnosti za seznanitev s 
participativnim proračunom. 
Komur se ni uspelo udeležiti 
nobene od njih, ga pa stvar 
zanima, si na spletni strani 
projekta – predlagaj.kranj.si 
– lahko ogleda videoposne-
tek in se seznani z vsebino. 
Ob tem so v MOK izpeljali 
osem projektnih pisarn (tri 
pa tudi v Predosljah), na 
katerih so udeležencem 

izkušeni sodelavci pomagali 
pri izpolnjevanju obrazca za 
oddajo predlogov in snovan-
ju idej. 
Izkazalo se je, da ljudi tema-
tika in sodelovanje v tem 
pomembnem projektu zani-
mata, tako da so usposoblje-
ni uslužbenci in izkušeni 
trenerji – ob vprašanjih, zas-

tavljenih tudi po telefonu ali 
e-pošti – pomagali približno 
sto ljudem. 
Predloge manjših, a za kra-
jevne skupnosti pomembnih 
investicij, za katere želijo, da 
bi se umestile v participativ-
ni proračun, je možno oddati 

še do 4. februarja. Od 1. do 
10. marca bo potekalo glaso-
vanje o oddanih predlogih, 
na tej podlagi bo potem obli-
kovan seznam projektnih 
predlogov. Glasovali bodo 
lahko upravičenci, ki bodo 
na dan glasovanja stari vsaj 
16 let, in sicer po spletu od 1. 
do 10. marca, osebno pa na 
sedežu MOK tudi med 7. in 
10. marcem. Več informacij 
je na spletni strani projekta 
predlagaj.kranj.si.

Participativni proračun 
v polnem zamahu

Delavnice za krajane posameznih krajevnih 
skupnosti in projektne pisarne so že izvedli.

Januarja so izvedli kar štirinajst delavnic za vse krajevne 
skupnosti, zadnjo tudi v spletni obliki. / Foto: MOK



Občinske novice

3Kranjske novice, petek, 28. januarja 2022

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina 
Kranj (MOK) si že nekaj let 
prizadeva urediti območje 
nekdanje mini tržnice na 

Planini, kjer večina kioskov 
ni več v uporabi. Na tem 
prostoru bodo po odstrani-
tvi kioskov uredili javna 
parkirna mesta, so napove-
dali na MOK.

Kot so pojasnili na MOK, so 
z namero, da bodo prostor 
nekdanje mini tržnice pre-
uredili za drugačen namen, 
najemnike seznanili že v 
letu 2019, a je potem precej 

časa poteklo, da so naje-
mniki dejstvo o spremembi 
sprejeli. "S sedmimi nekda-
njimi najemniki je tako že 
bil dosežen sporazum za 
odstranitev kioskov, s tremi 
pa še ne," so razložili. 
Prva dela se bodo začela v 
začetku februarja. MOK na-
merava na zemljišču nekda-
nje mini tržnice v prvi fazi 
urediti peščeno parkirišče z 
okoli trideset parkirnimi 
mesti in pripadajočo urbano 
krajinsko ureditvijo. S tem 
želi v kratkem času omiliti 
pomanjkanje parkirnih 
mest v najbolj poseljeni so-
seski v mestu. Za naprej pa 
bodo iskali trajne in dolgo-
ročne rešitve, ki bodo na tej 
lokaciji izboljšale kakovost 
bivanja, ne samo v smislu 
zagotavljanja parkirnih 
mest, ampak tudi širše (so-
ciološki, trajnostni vidiki 
ipd.), so razložili.

Parkirišče namesto tržnice 
Na Mestni občini Kranj so napovedali, da bodo na mestu nekdanje mini tržnice na Planini uredili 
javno parkirišče. Prva dela bodo začeli izvajati v začetku februarja.

Kioske bodo odstranili in uredili parkirna mesta. / Foto: MOK

Simon Šubic

Kranj – S sprejemom prora-
čunov za leti 2022 in 2023 
so kranjski mestni svetniki 
potrdili tudi številne občin-
ske projekte v prihodnjih 
dveh letih. Letošnje leto je 
še posebej razvojno narav-
nano, saj je za izvedbo vseh 
načrtovanih investicij v pro-
računu rezervirano skoraj 
38 milijonov evrov, seveda 
ob upoštevanju sredstev so-
financiranja iz proračuna 
države in Evropske unije.
Na Mestni občini Kranj po-
jasnjujejo, da bodo tudi le-
tos veliko denarja vložili v 
trajnostne projekte, e-mobil-
nost in zeleni Kranj. Do leta 
2024 na tem področju načr-
tujejo vlaganja v višini pri-
bližno 9,3 milijona evrov. 
Nadaljevali bodo projekt 

energetske sanacije občin-
skih stavb in gradnjo kole-
sarskih povezav, 1,5 milijona 
evrov bodo namenili urbani 
prenovi Kranja.
Na območju širitve Poslov-
ne cone Hrastje bodo gradili 
novo javno infrastrukturo, 
letošnja dela bodo vredna 
okoli pet milijonov evrov. 
Nadaljevali bodo komunal-
no urejanje Industrijske 
cone Laze (909 tisoč evrov v 
dveh letih), komunalno in-
frastrukturo pa bodo začeli 
graditi tudi na relacijah Gol-
nik–Mlaka (3,81 milijona 
evrov v dveh letih) in Gore-
nja Sava–Rakovica–Zabu-
kovje–Spodnja Besnica in 
Zgornja Besnica (5,67 mili-
jona evrov v treh letih). 
Za letos načrtujejo začetek 
rekonstrukcije Savske ceste 
z izgradnjo novega mostu 

pri Planiki, za kar je do leta 
2024 predvideno skoraj 5,7 
milijona evrov. Med drugim 
se bodo lotili tudi druge faze 
obnove ceste Breg–Mavčiče, 
vredne dva milijona evrov. 
Vse je tudi že pripravljeno 
na gradnjo kolesarske pove-
zave od Koroške ceste do 
Železniške postaje Kranj, 
vključno s sanacijo mostu 
čez Savo na Ljubljanski ce-
sti. Projekt bo stal 2,2 mili-
jona evrov. 
Medtem ko se bodo otroci v 
Bitnjah v kratkem preselili v 
nov vrtec, bodo do jeseni 
končali tudi gradnjo prizid-
ka telovadnice k Osnovni 
šoli Staneta Žagarja, za kar 
letos namenjajo 2,21 milijo-
na evrov. Dokončali bodo 
tudi prenovo nekdanje grad-

bene šole na Cankarjevi 2, 
kjer bo po novem glasbena 
šola. V starem delu mesta 
bodo potekala tudi 1,7 milijo-
na evrov vredna obnovitvena 
dela v nekdanji poštni stavbi, 
kamor se bo preselil podje-
tniški inkubator – Kovačni-
ca. Prav tako bodo še letos 
nared prostori za dnevno 
varstvo starejših na Planini, 
dozidali bodo tudi Osnovno 
šolo Helene Puhar.
Ob tem bo MOK letos prvič 
izvedla participativni prora-
čun, za katerega občani pre-
dlagajo izvedbo projektov z 
občinskimi sredstvi. Za 
participativni proračun je 
namenjeno 624 tisoč evrov 
letno oziroma 24 tisoč 
evrov z DDV za vsako kra-
jevno skupnost. 

Letos načrtovane 
številne investicije
Za izvedbo občinskih investicij je v letošnjem občinskem proračunu predvideno skoraj 38 milijonov 
evrov, največ doslej. 

Prizidek k Osnovni šoli Staneta Žagarja bodo dokončali 
do jeseni. / Foto: Gorazd Kavčič

Med načrtovanimi projekti je tudi sanacija Ljubljanskega 
mostu čez Savo. / Foto: Gorazd Kavčič

Gimnazijski časi so bili med 
najlepšimi trenutki mojega 
življenja. Predvsem zato, ker 
me prijateljstva, stkana v ti-
stem obdobju, še danes bo-
gatijo in polnijo s pozitivno 
energijo. Darjan, Berčo, Iki, 
Andi, Pepi, Tomaž in Rok 
me ob vsakem srečanju vr-
nejo v čas, ko smo na kranj-
skih ulicah živeli svojo mla-
dost v vsej njeni polnosti. 
Verjamem, da je umetnost 
dobrega življenja odvisna od 
povezanosti in naklonjenosti 
med ljudmi, v različnih obli-
kah. Tako kot vezi med posa-
mezniki so pomembne tudi 
vezi med različnimi narodi. 

Slovenska himna, ki sodi 
med največje narodne sim-
bole, časti prijateljstvo, brat-
ske odnose, povezanost, str-
pnost in svobodo. Svojo na-
rodno idejo združuje z med-
narodnostjo in na ta način 
presega nacionalizem, na-
sprotuje prepirom in voj-
nam. V čast Zdravljici in 
avtorju njenega besedila, po 
katerem naše mesto simbo-
lično imenujemo Prešerno-
vo mesto, ter nekdanji dol-
goletni narodni himni Na-
prej zastave slave Simona 
Jenka smo v Mestni občini 
Kranj v sodelovanju z Zbor-
nico za arhitekturo in pro-
stor Slovenije razpisali javni 
natečaj za izbiro najprimer-
nejše rešitve za Park sloven-
ske himne v Kranju. 
Prav pozitiven odnos in po-
vezanost med ljudmi tudi 
izven meja naše države in 
celine, ki sega prek politič-
nih sistemov in politike, je 
bilo glavno vodilo pri pobra-
tenjih z dvema velikima me-
stoma, ki smo ju sklenili v 
zadnjem obdobju. 
Decembra lani smo se tako 
pobratili s prvim mestom 
izven Evrope, s kitajskim 
mestom Zhangjiakou, ki 
ima 4,65 milijona prebival-
cev in bo februarja eno od 
prizorišč zimskih olimpij-
skih in paralimpijskih iger. 
43 slovenskih športnic in 
športnikov se bo udeležilo 
letošnjih OI, med njimi 
bodo tisti iz kranjskih špor-
tnih klubov nastopili v štirih 
panogah. Večina prav na 
prizorišču Zhangjiakou. Kot 
predsednik Hokejske zveze 

Slovenije sem se imel prilo-
žnost udeležiti olimpijskih 
iger v Sočiju in Pjongčangu. 
Zato vem, kako dobrodošlo 
je, da imaš v mestu, kamor 
prihajaš, tudi neko vez z do-
mačim krajem. V tej zgodbi 
pa smo lahko še posebej po-
nosni tudi na to, da je del 
tamkajšnjega skakalnega 
centra, ki velja za najbolj so-
dobnega na svetu, naredilo 
podjetje iz Kranja. 
Rusijo sem najpogosteje 
obiskal zaradi hokeja na 
ledu. Vedno znova name na-
redi vtis. Veseli me, da je 
Kranj dobil priložnost, da 
prav ta teden z mestom Je-

katerinburg, prestolnico 
Urala in četrtim največjim 
mestom v Rusiji po številu 
prebivalcev (približno 1,4 
milijona), vzpostavi trajno, 
bratsko vez. Mesti imata kar 
nekaj stičnih točk: v Kranju 
živi precej Rusov, ki so dela-
li ali še delajo tu, Iskratel 
ima v Jekaterinburgu podru-
žnico, na obeh kranjskih gi-
mnazijah se dijaki učijo ru-
sko … Ob podpisu pobrate-
nja med mestoma sem žu-
panu Jekaterinburga izročil 
pisma s predlogi za sodelo-
vanje obeh gimnazij v Kra-
nju, Fakultete za organiza-
cijske vede in Prešernovega 
gledališča Kranj. Zanimivo 
naključje je tudi, da je bil 
prvi mednarodni kip med 
Prešernovimi sodobniki, ki 
smo ga postavili v parku La 
Ciotat, prav kip Mihaila Jur-
jeviča Lermontova. Prav 
tako pa so zanimive nasle-
dnje podobnosti: Jekaterin-
burg ima spomenik kredi-
tne kartice, Kranj spomenik 
bitcoina, z Jekaterinburgom 
je močno povezan fizik Ale-
ksander Popov, pomemben 
pri izumu radia. V Kranju je 
v prvotni Iskri nastal zna-
meniti telefon ETA 80, po-
znan tudi kot fitipaldi. 
Zaradi vsega tega verja-
mem, da moramo razlike in 
podobnosti med ljudmi ter 
narodi izkoristiti za to, da 
nas bogatijo. Razumevanje, 
sodelovanje in prijateljstvo 
pa so vodila za boljši jutri. 

Se vidimo!

Matjaž Rakovec
Vaš župan

Vezi med ljudmi

Tako razlike kot podobnosti med ljudmi in 
narodi naj nas bogatijo. Razumevanje, 
sodelovanje in prijateljstvo so vodila za  
boljši jutri.
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RAZPIS ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ  
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2016).

Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot izhaja iz spodnje tabele:

Vpis na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek o usmerjanju 
(kontakt: 04 20 142 90 - tajništvo in 04 20 142 99 - šolska svetovalna služba).                                                                                                                                                                     
Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: Mestna občina Kranj in Občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič.

Bolj podrobne informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) ali portalu SOKOL Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (http://eportal.mss.edus.si/portal/) oziroma na posameznih šolah.

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite tudi o vključitvi svojega otroka v oddelek 
podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalne službe posamezne šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.

Vpisi bodo potekali skladno z upoštevanjem navodil in priporočil s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ. Upoštevani bodo vsi varnostni 
standardi nalezljive bolezni covid-19.
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OŠ Franceta  
Prešerna Kranj

OŠ Jakoba  
Aljaža Kranj

OŠ Matije Čopa 
Kranj

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona  
Jenka Kranj

OŠ Staneta 
Žagarja Kranj

OŠ Stražišče
OŠ Janeza Puharja 

Kranj – Center

Tel: 20 10 348 Tel: 28 01 526 Tel: 20 13 666 Tel: 20 19 511 Tel: 28 10 415 Tel: 25 59 699 Tel: 28 02 817 Tel: 27 00 324 Tel: 620 3607/3609

Vpis v prvi  
razred bo na 

matični šoli tudi 
za podružnico 

Kokrica
3. 2., 4. 2. 2022 
10.00–18.00,

5. 2. 2022  
8.00–12.00, 

v večnamenski 
dvorani  

matične šole. 

Starši bodo  
prejeli datum in 

uro vpisa po 
pošti.

9. 2., 10. 2. 2022         
12.00–18.30,

11. 2. 2022                  
8.00–14.00,

14. 2. 2022                
12.00–18.30 

po vnaprej 
določenih/

dogovorjenih 
urah

15. 2., 16. 2.,  
17. 2. 2022
7.30–9.00 

in  
14.00–17.00.

Starši bodo  
individualno 

naročeni na vpis 
svojega  
otroka.

Podružnična 
šola Mavčiče:

9. 2., 10. 2. 2022
12.30–16.30.

Matična šola:
9. 2., 10. 2. 2022

8.00–18.00, 

ter individualno 
po predhodnem 

dogovoru  
termina 

14. 2.,  
15. 2. 2022  
7.30–15.30,

16. 2. 2022   
10.00–18.00  

PŠ Trstenik:              
10. 2. 2022                             

PŠ Goriče:                
11. 2. 2022

Matična šola:   
14.,15. 2. 2022   

13.00–17.00

Potrebno je  
predhodno 
naročanje.

15. 2., 16. 2., 
17. 2. 2022   

14.00–19.00

15. 2., 16. 2. 
2022                   

12.00–18.00

za vse na 
matični šoli

Matična šola:           
3. 2. in 9. 2. 2022         

po predhodni  
najavi.

Podružnična šola 
Primskovo:                

1. 2., 2. 2. 2022 

po predhodni  
najavi

Simon Šubic

Jekaterinburg – Župan Kra-
nja Matjaž Rakovec je na 
začetku tedna v ruskem 
mestu Jekaterinburg z župa-
nom Aleksejem Orlovom 
podpisal sporazum o pobra-
tenju mest. S tem se vzpos-
tavljajo nove priložnosti 
povezovanja na področju 
izobraževanja, kulture, turi-
zma in športa, poudarjajo 
na Mestni občini Kranj 
(MOK). 
Kranj in Jekaterinburg sta 
prve stike navezala na gos-
podarskem področju, saj 
ima kranjski Iskratel v rus-
kem mestu svoje podjetje. 
Jekaterinburg je z 1,4 milijo-
na prebivalcev upravno sre-
dišče Uralskega zveznega 
okrožja in Sverdlovske obla-
sti. Po številu prebivalcev je 
četrto največje rusko mesto 
in je veliko transportno, 
logistično križišče ob trans-
sibirski železnici ter indus-
trijsko in kulturno središče 
Urala. S pobratenjem se 

odpirajo možnosti sodelova-
nja med obema kranjskima 
gimnazijama in jekaterin-
burškimi srednjimi šolami, 
poudarjajo na MOK. Kranj-
ski župan je tako županu 
Jekaterinburga izročil pisma 
Gimnazije Kranj in Gimna-
zije Franceta Prešerna o 

možnostih sodelovanja, 
prav tako tudi pismi Fakul-
tete za organizacijske vede, 
ki že sodeluje z uralsko uni-
verzo, in Prešernovega gle-
dališča Kranj. 
"Veseli me, da imam kot 
župan Mestne občine Kranj 
zdaj priložnost, da z mes-

tom Jekaterinburg naš Kranj 
vzpostavi trajno, bratsko 
vez. V Kranju živi precej 
Rusov, ki so v preteklosti 
delali tu ali še delajo – za 
Iskratel ali katero drugo 
podjetje. Tukaj so si ustvari-
li dom. Na obeh kranjskih 
gimnazijah se dijaki učijo 
rusko. Veliko priložnosti 
vidimo tudi na področju 
turizma, kjer bi se lahko 
povezale turistične agencije 
z obeh območij. Lansko 
jesen smo v Parku La Ciotat 
v Kranju začeli postavljati 
kipe največjih svetovnih lite-
ratov, ki so živeli v času 
Franceta Prešerna. Prvi 
mednarodni kip, ki smo ga 
postavili v parku, je bil kip 
Mihaila Jurjeviča Lermonto-
va. Obe mesti se resda pre-
cej razlikujeta po velikosti, 
imata pa številne skupne 
točke in potencial za zares 
dobro povezovanje. Zelo se 
veselimo naše skupne poti," 
je dejal Rakovec, ki je župa-
na Jekaterinburga tudi pova-
bil na obisk v Kranj.

Kranj pobraten tudi  
z Jekaterinburgom
Jekaterinburg je že 22. mesto, ki je pobrateno s Kranjem. Prve vezi s četrtim največjim ruskim 
mestom po številu prebivalcev so se prek Iskratela stkale na gospodarskem področju. 

Župana Matjaž Rakovec in Aleksej Orlov sta sporazum o 
pobratenju podpisala v začetku tedna v Jekaterinburgu. 
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Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
je tudi za leto 2022 pripravi-
la javni razpis za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja 
v skupni višini 153.400 
evrov. Objavljen je bil v Ura-
dnem listu RS, št. 10/22, ki 
je izšel 21. januarja. 

Javni razpis obsega ukrepe 
na področju pridelave kme-
tijskih proizvodov (pomoč za 
naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, pomoč za zao-
krožitev kmetijskih in goz-
dnih zemljišč, pomoč za 
naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetij-
skih gospodarstvih), ukrepa 
na področju predelave kme-

tijskih proizvodov, dopolnil-
nih dejavnosti in gozdarstva 
(pomoč za naložbe v predela-
vo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter nalo-
žbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji, podpora investici-
jam za varno delo v gozdu) 
ter ostala ukrepa (podpora 
šolanju na poklicnih in sred-
nješolskih kmetijskih in goz-
darskih programih, podpora 
delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in raz-
voja podeželja).
Razpisna dokumentacija je 
vlagateljem na voljo od dne-
va objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS na splet-
ni strani Mestne občine 
Kranj http://www.kranj.si/ 
(rubrika Javni razpisi, naro-
čila). Za več informacij se 
lahko obrnete na Barbaro 
Čirič (tel. 04/23 73 130, e-po-
šta barbara-ciric@kranj.si). 
Roki za oddajo vlog: za ukre-
pe pod točkami II, IV, V, VI 
(naložbe v primarno kmetij-
sko proizvodnjo, ohranjanje 
kulturne dediščine, naložbe 
v dopolnilne dejavnosti, 
investicije za varno delo v 
gozdu) najkasneje do 8. 
aprila 2022, za vse preostale 
ukrepe pa najkasneje do 9. 
septembra 2022.

Objavljen javni razpis  
za ohranjanje kmetijstva

Rok za oddajo vlog za nekatere ukrepe je 8. april, 
za preostale pa 9. september.

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo letos nadaljevala projekt 
ozelenitve mesta, ki so ga 
začeli predlani. Nazadnje, 
pred decembrsko zmrzaljo, 
je v sodelovanju s Komunalo 
Kranj ob cesti Savska loka v 
Zarici nastal nov drevored, v 
katerega so zasadili 18 lipov-
cev. Drevored so poimeno-
vali po tradicionalnem poi-
menovanju soteske – Zarta. 
Letos bodo predvidoma 
zasadili še 145 dreves. MOK 
bo nadaljevala akcijo KR 
posvoji drevo, in sicer na 
severni strani drevoreda 42 
vijoličastih jelš, ki je že 
dogovorjen in ga bodo na 
zelenem pasu ob Cesti 
Rudija Šeliga na Planini v 
Kranju zasadili v kratkem. 
Nove zasaditve načrtujejo 
tudi na dveh novih javnih 
zelenih površinah: v Parku 
dr. Janeza Bleiweisa in 
novem Parku slovenske 
himne. Drevesa bodo posa-
dili tudi na Poprovemu vrtu 
ob Majdičevi hiši nasproti 
Majdičevega otoka. Načrtu-
jejo tudi, da bi na prometnih 
avtobusnih postajališčih 
pilotno postavili zelene stre-
he. Veliko pozornosti bodo 
tudi letos posvetili medono-
snim rastlinam in čebelji 
paši. Predstavniki občine so 
se v ta namen že sestali s 
čebelarji, saj želijo v največji 
meri slediti strokovnim 
smernicam in zagotoviti 
čebeljo pašo tudi v mesecih, 
ko je te najmanj.

Ozelenitev mesta 

Razpisna 
dokumentacija je 
vlagateljem na voljo na 
spletni strani Mestne 
občine Kranj v rubriki 
Javni razpisi, naročila.
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Slovenija ohranja 
stalno število prebi
valcev, vendar se za
radi premajhne ro
dnosti število ohra
nja s priseljevanjem 
tujcev. V krizi je tudi 
slovenski trg delov
ne sile. Na Zavodu za 
zaposlovanje je 
prijav ljenih malo lju
di, večji del predstav
ljajo težko zaposljive 
osebe z neprimerno 

izobrazbo, zato priseljenci trenutno rešujejo 
problem pomanjkanja delovne sile. 
Slovenija zaradi nizke rodnosti in premalo de
lovno aktivnega prebivalstva priseljence po
trebuje. Potrebne pa bodo spremembe v ak
tivni politiki priseljevanja, ki bo priseljevanje 
omejila do te mere, da se v Sloveniji ohrani 
slovenski način življenja ter poskrbi za ustre
zno vključevanje priseljencev.
Tujci, ki so se odločili, da poiščejo srečo v Slo
veniji, pogosto prihajajo iz drugačnega kultur
nega okolja, veliko oviro jim predstavlja jezik. 
V razvitih državah prišleka takoj vključijo v 
projekt integracije, ki je že dobro utečen. Slo
venija bi lahko izbrala najprimernejši sistem 
ali pa vzpostavila lastnega, ki bo popolnoma 
odgovarjal naši realnosti. Posamične akcije dr
žave preko različnih projektov in prizadevanja 
lokalnih skupnosti kar kličejo k sistemski ure
ditvi problema. V tujini je tudi prejemanje so
cialnih transferjev države pogojeno z vključi
tvijo v integracijski sistem, pri nas se še vzpo
stavljajo mehanizmi kontrole in preprečeva
nja zlorab. Kranjčani smo hvaležni za lani 
sprejet Zakon o tujcih in Zakon o stalnih in 
začasnih bivališčih, saj vnašata več reda v naši 
družbi.
Trenutno so otroci v osnovne šole in dijaki v 
srednje šole vključeni brez ustreznega znanja 

slovenskega jezika in zato praviloma zelo neu
spešni pri šolanju. V Kranju je število vpisanih 
tujcev v osnovne šole zelo visoko, dosega tudi 
do petine vseh vpisanih, zato tako glasno opo
zarjamo na to problematiko. Potrebne bi bile 
spremembe Zakona o osnovnih šolah in Zako
na o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
ter sprejetje ustreznih podzakonskih aktov. 
Vsi otroci tujcev bi pred vpisom v osnovno 
šolo obvezno morali opraviti preizkus pozna
vanja slovenskega jezika glede na starost 
otroka. Opravljen preizkus bi bil pogoj za 
vključitev, sicer bi bil otrok vključen v priprav
ljalnico. Pri vključitvi v srednjo šolo bi bil po
goj opravljen izpit iz slovenščine na osnovni 
ravni, sicer bi se dijak vključil v pripravljalnico.
Odrasli že imajo možnost enkratne vključitve 
v Brezplačno učenje slovenščine za tujce (ZIP), 
ki vsebuje 180 ur pouka ter brezplačno oprav
ljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni. 
Vključitev je prostovoljna. Če preverimo uspe
šnost opravljanja izpitov, pridemo do ugotovi
tve, da je veliko tujcev pri prvem opravljanju 
izpita neuspešnih. Prostovoljnost je ena od 
težav, ki jo lahko odpravimo. Za vse tujce bi 
morala biti takojšnja vključitev v tečaj obve
zna. Opravljen izpit iz slovenščine bi moral biti 
pogoj za prejemanje socialnih transferjev. Ko 
Slovenci iščemo srečo v tujini, nam ne iščejo 
prevajalcev, od nas pričakujejo, da se naučimo 
jezika tuje dežele, zato nismo krivični, če ena
ko pričakujemo od tujcev, ki pridejo k nam. 
Znanje slovenskega jezika je osnovni pogoj za 
vključevanje v slovensko družbo, saj omogoča 
komunikacijo v trgovini, na pošti, na upravni 
enoti, pri zdravniku, v šoli in službi. Nestrpnost 
do tujcev bo izginila, če bodo tujci sprejeli naš 
način življenja in govorili slovensko ter vzljubi
li našo domovino, ki jim omogoča večjo blagi
njo.
Irena Dolenc, svetniška skupina N.Si

Objava je plačljiv oglas, vsebina je mnenje avtorja in ne uredništva.

Tujci in slovenščina
Slovenija je dežela priseljevanja, tudi Kranj je mesto priseljevanja.

Irena Dolenc

Simon Šubic

Sv. Jošt nad Kranjem – Od 
začetka letošnjega leta ob 
najbolj priljubljenih poteh 
na Sv. Jošt stoji vseh 16 
predvidenih kozolcev s Ko-
deksom obnašanja obisko-
valcev Jošta in ilustracijami 
Krančka. Gre za nov velik 
korak k izboljšanju razmer 
na Joštu, so postavitev še 
zad njih kozolcev (začeli so 
jih postavljati lani) pozdravi-
li na strani Prijateljev Jošta 
na Facebooku. 
Kodeks obnašanja obisko-
valcev Jošta je Mestna obči-

na Kranj (MOK) v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo 
Jošt pripravila junija lani. 
Prve tri kozolce z ozavešče-
valno vsebino (deli kode-
ksa) so postavili že junija 
lani ob podpisu kodeksa, 
katerega cilj je zagotoviti 
red pri uporabi površin v 
naravi in na zasebnih ze-
mljiščih ter tako vzpostaviti 
skrben in spoštljiv odnos 
do Jošta, lastnine in tam-
kajšnjih prebivalcev. Ob 
treh najbolj frekventnih po-
teh na priljubljeno poho-
dniško točko so potem po-
stopoma nameščali še pre-

ostale kozolce, tako da je 
bilo do začetka januarja 
postavljenih vseh 16 kozol-
cev. Z njih Kranček avtorja 
Jožeta Trobca na prijazen 
način pozdravlja obiskoval-
ce ter jih opominja na spo-
štovanje narave in lastni-
kov zasebnih zemljišč, po 
katerih vodijo poti, ter dru-
gih obiskovalcev. Pravila 
obnašanja so sicer razdela-
na v štirih sklopih  – Spo-
štujem naravo; Spoštujem 
sebe, sem zgled drugim; 
Spoštujem lastnino in za-
kone; Spoštujem druge 
obiskovalce.
Sv. Jošt vsak dan, zlasti pa 
ob koncu tedna, obiščejo 
številni pohodniki, kar ima 
tudi negativne posledice. Te 
se kažejo zlasti v nepravil-
nem odlaganju odpadkov v 
naravo (embalaža od hrane 
in pijače, zaščitne maske, 
uporabljeni robčki, pasji iz-
trebki, nekateri tudi v pla-
stičnih vrečkah, ki jih lastni-
ki psov odvržejo v naravo) in 
nepravilnem parkiranju po 
zasebnih zemljiščih, na goz-
dnih poteh, kmetijskih povr-
šinah …, so opozorili na 
MOK, kjer skupaj s KS Jošt 
upajo, da bo kodeks pripo-
mogel k izboljšanju razmer. 
Ali kot je junija ob podpisu 
Kodeksa obnašanja obisko-
valcev Jošta dejal predsednik 
Sveta KS Jošt Peter Zaletelj: 
"Upamo, da bo deloval 
vzgojno na vse generacije 
pohodnikov."

Ob poteh na Jošta 
šestnajst kozolcev
Kozolci z ozaveščevalno vsebino obiskovalce Jošta pozivajo k spoštovanju 
narave in zasebne lastnine. 

Ob poteh na Jošt od začetka leta stoji vseh šestnajst 
predvidenih kozolcev s kodeksom obnašanja. / Foto: MOK

Simon Šubic

Kranj – V dobrodelni akciji 
V Kranju dobro v srcu misli-
mo, ki je decembra tretje 
leto zapored potekala v go-
renjski prestolnici, so posa-
mezniki in podjetja za po-
moč devetim družinam in 
štirim posameznikom v 
hudi socialni stiski prispeva-
li 24.507,07 evra denarne 
pomoči. 
"Nikoli ne vemo, kaj nas 
čaka jutri. Zagotovo pa da-
nes vemo to, da družine, ki 
so del naše humanitarne ak-
cije, v težkih časih niso 
same. Ponosen sem, da se 
že tretje leto skupaj trudimo 
vsaj malo prispevati k bolj-
šemu jutri in pomagamo ti-
stim, ki so se znašli v stiski 
in nas potrebujejo," je žu-
pan Matjaž Rakovec povedal 
ob zaključku akcije, ki jo je 
vodil Zavod za turizem in 
kulturo Kranj v sodelovanju 
z Društvom prijateljev mla-

dine Kranj in Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije.
Dobrodelni projekt so z do-
nacijami podprli tudi Go-
renjska banka, Telekom, 

Vzajemna zdravstvena zava-
rovalnica, Arriva, Komunala 
Kranj, Gorenje, Dom Trade, 
Don don, Agitavit Solutions, 
K&Z Svetovanje, Kolodvor, 

Gorenjske lekarne, Podium, 
Provia, Hennlich, Vigred, 
Elbi, Aparh, Eurocom, Ob-
močni odbor SVIZ Kranj, 
Lions klub Kranj in drugi. 

Pomagala tudi podjetja
V dobrodelni akciji Dobro v srcu mislimo so zbrali skoraj 25 tisoč evrov prostovoljnih prispevkov. 

Organizatorji dobrodelne akcije z največjimi donatorji / Foto: Anže Krže (Mediaspeed)

Simon Šubic

Kranj – Svet gorenjske regije, 
ki mu predseduje kranjski 
župan Matjaž Rakovec, je de-
cembra sprejel pobudo za 
ustanovitev Univerze na Go-
renjskem, ki bi temeljila na 
povezovanju in sodelovanju 
raziskovalnih in pedagoških 
institucij v regiji. Pobudo so 
naslovili na vlado, državni 
zbor ter ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport. 
Pobudo je množično podpr-
lo tudi gorenjsko gospodar-
stvo in številne ustanove, saj 
menijo, da bi na ta način 
Gorenjska lahko dolgoročno 
izobraževala kvalificirane 
kadre, ki jih podjetja nujno 
potrebujejo, zaradi povezo-
vanja različnih subjektov pa 
lahko ponujala širok spekter 
znanj, izobraževanj in sode-
lovanja z gospodarstvom. 

"Upamo na pozitiven od-
govor in podporo vlade, ki 
je 10. decembra ob obisku 
naše regije že izrazila na-
klonjenost taki potezi. Pod-
piramo jo tudi vsi gorenj-
ski župani, saj imamo tre-
nutno štiri fakultete in bi 
bila nova gorenjska univer-
za zelo pomembna tako s 
študijskega kot gospodar-
skega vidika za nadaljnji 
razvoj regije," je povedal 
Rakovec.
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je na sklepnem srečanju 
ob decembrskem vladnem 
obisku na Gorenjskem po-
vedal, da je vlada ustanovitvi 
gorenjske univerze naklo-
njena. "Kjer se koncentrira 
znanje, se koncentrira na-
predek. Gorenjska z več kot 
dvesto tisoč prebivalci si ab-
solutno zasluži svojo univer-
zo," je dejal. 

Pobuda državi za 
gorenjsko univerzo
Svet gorenjske regije je vladi in državnemu zboru 
poslal pobudo za ustanovitev gorenjske univerze. 
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Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Saša Kristan?
Sem žena, ponosna mati in 
babica štirim vnukom. Že 
dolga leta sem aktivna v 
kranjski politiki, kjer si pri-
zadevam predvsem za razu-
mevanje želja občanov do 
občine. Večji del svojega živ-
ljenja živim v Stražišču in 
velik poudarek dajem ravno 
temu, da se občina razvija 
enakomerno in trajnostno 
na vseh področjih. Želim si, 
da bi bilo podeželje in pri-
mestne KS razvite enako kot 
mestne. Vsekakor pa sem 
ena od najbolj proaktivnih 
svetnic že nekaj mandatov. 

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Članica stranke SDS sem 
od leta 1996. V vseh 26 
letih sem v stranki delovala 
na različnih področjih in 
tako spoznavala politiko 
tudi "od znotraj". V drugi 
polovici mandata leta 2004 
sem prvič postala mestna 
svetnica. Prva dva mandata 
sta bila relativno zahtevna, 
saj potrebuješ kar nekaj 
časa, da spoznaš delovanje 
lokalne samouprave. 

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu? 
Stranka SDS ni del koalici-
je, je pa vedno in bo podpr-
la dobre projekte. Lahko 
rečem, da je bilo kar nekaj 
projektov, ki brez naše pod-
pore ne bi bili realizirani, 
kljub temu da je to včasih 
prikazano drugače. Želja 
svetnikov SDS in posledič-
no tudi mene je, da bi bil 
Kranj mesto, kjer vsi želijo 
živeti in ustvarjati. Še ved-
no zasledimo ogromno 
dnevnih migracij na delov-
na mesta v drugih občinah. 
Menim, da bi morala obči-
na več narediti za podjet-
jem prijazno okolje.

Katere cilje zasledujete kot 
mestna svetnica? 
Kot upokojenka je eden od 
mojih ciljev medgeneracij-
sko sožitje in povezovanje. 
V Kranju je veliko ustanov 
in zavodov, ki so sami sebi 
namen in ne služijo temu, 
za kar so ustanovljeni. 
Želim si, da bi prišlo do 
spremembe in bi bili do 
sofinanciranja programov 
upravičeni tisti, ki delajo 
aktivne in družbeno korist-
ne projekte, ne pa zgolj 
reklamne zgibanke. Tu ne 
sme biti izločanja, ampak 
povezovanje – in to je eden 
od ciljev, ki jih bom zago-
varjala tudi na letošnjih 
lokalnih volitvah. Gradnja 
doma starejših občanov za 
desni breg Save je gotovo 
že dolgo eden od mojih 
ciljev, tudi zdravstveni 
dom postaja premajhen, 
tako da izzivov ne manjka.

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem v 
občini in kako ga rešiti?
V Kranju je še veliko degra-
diranih območij, ki potre-
bujejo resno zasnovo in 
ureditev. Seveda so v veliki 
meri to območja, ki imajo 
zasebne lastnike, vendar s 

pravilnim pristopom in 
celostno urbanistično zas-
novo lahko postanejo novi 
tehnološki centri, kakršne 
imajo že v marsikateri obči-
ni po Sloveniji. Občina bi 
morala biti tista, ki promo-
vira in spodbuja zasebne 
lastnike, da degradirana 
območja dobijo novo vsebi-
no. To se lahko uredi tudi 
preko instrumenta olajšave 
ali subvencije pri NUSZ. 
Seveda pod pogoji, ki jih 
zapiše usposobljena stroko-
vna skupina. Na ta način se 
mesto ne širi na kmetijska 
zemljišča, ampak se polni 
tam, kjer je v preteklosti že 
bila industrija.

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
V Kranju sem rojena in ga 
imam rada. Zame je najlep-
še mesto. 

Življenjsko vodilo?
Vsak dan se trudim ostati 
pozitivna in z nasmehom na 
obrazu, saj nam življenje 
prinaša take in drugačne 
preizkušnje, od nas pa je 
odvisno, ali jih bomo preb-
rodili ali pa se le prepustili 
toku. Zato bodimo in ostani-
mo pozitivni in nasmejani.

Povezovanje, ne izločanje
V Kranju je veliko degradiranih območij, ki potrebujejo resno zasnovo in ureditev, da bi lahko postala 
novi tehnološki centri, kot jih imajo že v marsikateri občini, pravi Saša Kristan, mestna svetnica SDS.

Saša Kristan / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Branko Grims? 
Pravi Gorenjec, rojen v Kran-
ju. Po izobrazbi sem dipl. ing. 
geologije, mag. politoloških 
znanosti. Dober oče, garač in 
športnik – potapljač, smučar, 
strelec, gornik … 

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
V politiko me je potegnila 
osamosvojitev Slovenije. Bil 
sem član prvega Sveta Demo-
sa, osamosvojitvene skupšči-
ne, državnega sveta in od leta 
2004 tudi državnega zbora. 
Povsem sam sem napisal 
nekaj najtežjih zakonov, npr. 
o uvedbi večinskega volilnega 
sistema in predlog okrajev, 
zakon o RTV, s katerim imam 
svetovni rekord, saj je bil kar 
dvakrat potrjen na referendu-
mu. Sodeloval sem tudi pri 
pisanju ustave. Najbolj je 
moje delo odmevalo, ko sem 
vodil Komisijo za nadzor var-
nostnih in obveščevalnih 
služb proti ilegalnim migran-
tom, terorizmu, radikalni 
islamizaciji … Sedaj sem 
predsednik Odbora za notra-
njo politiko, javno upravo in 

lokalno samoupravo. Vodim 
delegaciji Slovenije v NATO 
PA in v EU na Konferenci o 
prihodnosti Evrope, za kar 
sem prejel več priznanj Više-
grajske četverice. V Kranju 
sem član mestnega sveta, tu 
pa je najbolj odmeval moj 
predlog o preprečevanju zlo-
rab pri migracijah (legalnih 
in ilegalnih), ob obravnavi 
katerega je mestni svet spre-
jel vse moje predloge. 

Kako ocenjujete delo mestne-
ga sveta v tem mandatu? 
Kot dobro, strokovno in 
uspešno.

Katere cilje zasledujete kot 
mestni svetnik? 
Nadaljnji razvoj širše okoli-
ce, podeželja in mesta Kran-
ja kot gospodarskega in kul-
turnega centra Gorenjske.

Kaj je največji problem v 
občini in kako ga rešiti?
Kranj potrebuje boljšo pro-
metno ureditev in zato sem 
že dve leti nazaj – takoj po 
nastopu vlade Janeza Janše 
– dosegel, da se je pristojni 
minister na seji koalicije na 
Brdu izrecno zavezal, da bo 
zgradil severni priključek 
avtoceste. Vlada Janeza Jan-
še je z dejanji dokazala, da 
drži besedo, in gradnja 
severnega priključka je dej-
stvo. Sedaj, ko je na mojo 
zahtevo ta projekt že postal 
realno dejstvo in bo uresni-
čen, nekateri napovedujejo, 
»da ga bodo zrihtali« … 
Sem ga – je že zrihtan! In 
cesta Hotemaže–Britof 
tudi, temeljni kamen zanjo 
bomo vzidali že v prihod-
njih tednih.   

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je lepo, zgodovinsko 
in varno mesto. Razvijati se 

mora kot središče Gorenj-
ske, zato moramo storiti 
vse, da pridobi institucije, ki 
bodo omogočale ohranitev 
znanja oz. visoko izobraže-
nih ljudi. Za gorenjsko uni-
verzo sem nekoč že bil pre-
dlagatelj v državnem zboru, 
a postopek zaradi nasproto-
vanja levih vlad ni bil kon-
čan. Tokrat upam, da bo 
drugače.   

Življenjsko vodilo?
Najprej, Slovenija! Nobena 
pravica nobenega tujca ne 
more biti nad pravico naših 
državljanov, da živimo var-
no in da je spoštovana naša 
osebna integriteta! Sloven-
ski narod je po ustavi neloč-
ljiv temelj slovenske držav-
nosti, zato imamo vso pravi-
co, da v blaginji razvijamo 
slovenski jezik, prave vred-
note, svojo kulturo, podjet-
ništvo in tradicijo. Na teh 
vrednotah smo zgradili in z 
zmago v vojni za samostoj-
nost tudi ubranili našo 
domovino – državo Sloveni-
jo. Kranj, Gorenjska in Slo-
venija so izjemno lepi in 
imajo prave ljudi ter neiz-
meren razvojni potencial. 
Imejmo jih radi!

Za boljšo prometno ureditev
Kranj potrebuje boljšo prometno ureditev, storiti pa moramo tudi vse, da pridobi institucije, ki 
bodo omogočale ohranitev visoko izobraženih ljudi na Gorenjskem, opozarja mestni svetnik SDS 
Branko Grims. 

Branko Grims
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Vprašanje: Obnova 
mostu čez Savo
Zanima me, kako kaže z 
obnovo mostu čez Savo med 
Iskroemecom in Jelenovim 
klancem? Most je močno 
poškodovan, cestišče dotra-
jano, ena stran pločnika je 
zagrajena, druga pa težko 
prehodna zaradi jam, peska 
in kamnov.

Odgovor mestne uprave 
Smo v fazi javnega naročila 
za izbiro izvajalca, obenem 
pa čakamo še na odločitev o 
podpori države. Po prejemu 
odločitve o sofinanciranju 
bomo v najkrajšem mož-
nem času začeli približno 
dva milijona evrov vredno 
obnovo, ki bo trajala predvi-
doma deset mesecev. Ob 
tem bomo uredili tudi kole-
sarsko povezavo od železni-
ške postaje do centra mesta 
z navezavo na obstoječo na 
Koroški cesti od Policijske 
postaje Kranj do Zlatega 
polja.

Vprašanje: Zasedenost 
parkirišč KS Bratov Smuk
Na območju krajevne skup-
nosti Bratov Smuk se stano-
valci predvsem blokov Ulice 
Tuga Vidmarja, Ulice Juleta 
Gabrovška in Ulice Lojzeta 
Hrovata srečujemo s težav-
nim parkiranjem v parkirne 
garaže, namenjene stanoval-
cem. Parkirna mesta nam-
reč zasedajo lastniki avtomo-
bilov, ki jim niso namenje-
na, saj ne stanujejo na ome-
njenih naslovih. To se doga-
ja predvsem pozimi, zato 
moramo stanovalci parkirati 
drugje. Menim, da bi prob-
lem lahko rešili z zaporami, 
saj bi to onemogočilo parki-
ranje tujih vozil. 

Odgovor mestne uprave
S Planine prejemamo tako 
pobude za povečanje parki-
rišč kot za njihovo zmanjša-
nje in pridobitev dodatnih 
zelenih površin. Dejstvo je, 
da tam primanjkuje tako 

parkirišč kot zelenja. V zad-
njem obdobju v MOK zelo 
veliko vlagamo tudi v trajno-
stno infrastrukturo (nove 
kolesarske površine, sistem 
za izposojo koles KRsKOLE-
SOM, e-polnilnice, subven-
cioniran mestni prevoz ...), 
saj želimo zmanjšati upora-
bo avtomobilov, predvsem v 
strnjenih naseljih. Parkiriš-
ča, ki jih omenjate, so ureje-
na v skladu s pravilniki, zato 
jih ne nameravamo preure-
jati. Lahko pa si uredite pri-
padajoča zemljišča in si tako 
zagotovite njihovo urejanje 
po željah stanovalcev. Sklad-
no z Zakonom o vzpostavitvi 
etažne lastnine namreč lah-
ko lastniki večstanovanjskih 
objektov v nepravdnem pos-
topku podajo predlog na 
sodišče, ki določi pripadajo-
če zemljišče k večstanovanj-
ski stavbi. Če zemljišče, ki je 
trenutno v lasti MOK, v pos-
topku določitve pripadajoče-
ga zemljišča pripade večsta-
novanjskemu objektu, 
potem prometnega režima 
na tem delu ne ureja več 
občina, temveč lastniki. 

Vprašanje: Železniški 
prehod Struževo–Polica
Že nekaj mesecev je postav-
ljenih nekaj prometnih zna-
kov za železniški prehod 
skupaj ob robu njive. Zani-
ma me, kdo je odgovoren za 
pravilno postavitev promet-
nih znakov in kdaj se bo 
uredila pravilna postavitev.

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se vam za 
opozorilo. Po odloku o 
občinskih cestah se postavi-
tev prometne signalizacije 
odredi rednemu vzdrževal-
cu občinskih cest, to je 
Komunala Kranj. Po pogod-
bi občasne preglede cest 
opravlja cestni preglednik 
Komunale.
Glede na vaše navedbe bo 
Komunala Kranj opravila 
kontrolni ogled in po potre-
bi znake prestavila.

Kotiček KrPovej

Simon Šubic

Kranj – S 1. januarjem je 
začel veljati novi Odlok o 
območjih obveznega soglas-
ja za spreminjanje meje par-
cele na območju Mestne 
občine Kranj (MOK), ki 
določa območja, na katerih 
je potrebna pridobitev sogla-
sja za spreminjanje meje 
parcele. 
Soglasje za spreminjanje 
meje zemljiške parcele je 
obvezno na stavbnih zemlji-
ščih s podrobnejšo namen-
sko rabo S (SS, SB, SK, SP), 
C (CU, CD) in A, kot so 
določena z občinskim pros-
torskim načrtom (OPN). 
Prav tako so v veljavnem 
OPN določeni pogoji, pod 
katerimi je dovoljeno spre-

minjanje mej parcel. S spre-
jetjem odloka je seznanjena 
tudi Geodetska uprava, ki bo 
omogočila, da bodo prej 
omenjena območja vidna in 
dostopna v njihovem jav-
nem pregledovalniku. 
Vloga za soglasje je dostop-
na na spletni strani Mestne 
občine Kranj (www.kranj.si/
kontakt/e-uprava).
Kranjski mestni svet je 
odlok konec lanskega leta 
sprejel zaradi nevzdržnega 
stanja na področju spremi-
njanja parcelnih mej, saj je 
bila razširjena praksa, da se 
v postopkih parcelacij zem-
ljiških parcel odmerjajo par-
cele različnih oblik in veli-
kosti, ki odstopajo od veljav-
nih prostorskih aktov in v 
prostor vnašajo nered.

Soglasje za spremembo 
meje parcele
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Petra Pekovec,  
Tamara Maržič

Kranj – Na Zavodu za turi-
zem in kulturo Kranj smo 
letos v poklon Jožetu Pleč-
niku pripravili vodenja Ar-
hitekturni sprehod po me-

stu. Vsako prvo soboto v 
mesecu boste lahko z izku-
šenimi vodniki raziskovali, 
kje vse se v Kranju nahajajo 
znamenitosti, ki so rezultat 
Plečnikovega inovativnega 
razmišljanja. 
Med arhitekturnim vode-
njem se boste seznanili tudi 

z deli drugih vidnejših arhi-
tektov. Edvard Ravnikar je bil 
učenec Jožeta Plečnika in je 
zasnoval trgovsko hišo Glo-
bus, v kateri je danes Mestna 
knjižnica Kranj. Poseben 
vpliv na kranjski urbanistični 
razvoj je imel Ivan Vurnik. 

Arhitekturne posebnosti me-
sta so eden izmed razlogov, 
zakaj je staro mestno jedro 
Kranja v celoti zaščiteno kot 
kulturni spomenik. Z datu-
mi in urami vas bomo na ta 
vodenja mesečno povabili v 
Kranjskih novicah ter na 
spletni strani VisitKranj.

V trgovini s spominki Kranj-
ska hiša najdete nekaj del, ki 
vas bodo navdahnili s Pleč-
nikovo brezmejno ustvarjal-
nostjo: razglednico vizualne 
umetnice Maruše Štibelj, 
grafiko Plečnikov vodnjak 
akademske slikarke Stani-
slave Sluga Pudobska ali 
magnet, ki prikazuje Plečni-
kovo stopnišče in vodnjak.
Ohranjanje spomina na ve-
likega slovenskega arhitek-
ta, katerega dela krasijo tudi 
Dunaj in Prago, se v Kranju 
nadaljuje z različnimi do-
godki. Trenutno je v Mestni 
knjižnici na ogled razstava 
stripa Plečnik in pika, ki na 
svojevrsten način prikazuje 
njegovo življenje. Strip sta 
pripravila Zoran Smiljanić 
in Blaž Vurnik. Predvidoma 
v maju pa bodo v Gorenj-
skem muzeju pripravili raz-
stavo Plečnikovih del na 
Gorenjskem s poudarkom 
na delih, ki bogatijo naše 
mesto.

Kranj se poklanja obletnici 
rojstva arhitekta Jožeta Plečnika
Letos beležimo 150. obletnico rojstva enega od pionirjev slovenske sodobne arhitekture Jožeta Plečnika (1872–1957). Čeprav mojstra Plečnika povezujemo 
predvsem z arhitekturnimi stvaritvami v naši prestolnici, je svoj sloviti arhitekturni pečat pustil tudi v Kranju. 
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Petra Žibert

Kranj – Prešernov smenj v 
Kranju, ki obudi spomin 
na našega največjega pe-
snika dr. Franceta Prešer-
na, je ena najbolj prepo-
znavnih prireditev ob kul-
turnem prazniku. Žal ga 
zaradi epidemije tudi letos 
ne bo moč izpeljati v obse-
gu, kakršnega smo bili va-

jeni. A vseeno bo duh dr. 
Prešerna po ulicah Kranja 
zaživel tudi v koronskih 
časih.
Odprte bodo kulturne hiše, 
ki bodo tudi letos na ogled 
postavile svoje bogate kul-
turne vsebine. V Mestni 
knjižnici Kranj na kulturi 
praznik ob 10. uri obiščite 
predstavo za otroke Le sosed 
bo mejak ali pa uživajte na 

koncertu Jazz med knjigami 
s Tomi Purich triom. 
V Prešernovi hiši si oglejte 
novo stalno razstavo z na-
slovom Prešeren – pesnik. 
Med sprehodom po mestu 
se ustavite tudi ob sejemski 
ponudbi, ki bo potekala od 
9. do 16. ure na Prešernovi 
ulici in Glavnem trgu. Pre-
šernov smenj vsa leta spre-
mljajo tudi recitacije Pre-

šernovih pesmi. Vse ljubi-
telje poezije vabimo, da 
nam svoje posnetke recita-
cij pošljete do 2. februarja 
na info@visitkranj.si. Po-
leg glasbe bomo posnetke 
predvajali preko zvočnih 
naprav na dan dogodka. V 
mestu bo na ogled tudi raz-
stava starih meščanskih hiš 
iz časa 19. stoletja.

Vsak dan prešernovo
V Kranju smo kulturne in-
stitucije povezane. Lep pri-
mer sodelovanja je ravno 
Prešernov smenj, kjer s svo-
jim programom soustvarja-
mo dogodek, ki je zaradi 
svoje pestrosti postal znan 
širšemu občinstvu. Zato v 
letošnjem letu razširjamo 
kulturni program pod sloga-
nom Vsak dan prešernovo, 
ki bo trajal od 2. do 12. fe-
bruarja. Obiskovalce vabi-
mo, da Kranj obiščejo tudi v 
tem času. V svoje prostore 
vas vabijo Gorenjski muzej, 
Mestna knjižnica Kranj, 
Prešernovo gledališče Kranj 
in Layerjeva hiša, ki pripra-
vljajo različne razstave, 
predstave, vodene oglede, 
koncerte … Obiščite jih, saj 
nas kultura lahko pomiri in 
navda z upanjem.

Vsak dan prešernovo
V Kranju smo kulturne institucije povezane. Lep primer sodelovanja je Prešernov smenj, kjer s svojim 
programom soustvarjamo dogodek. Letos zato razširjamo kulturni program pod sloganom Vsak dan 
prešernovo.

Prešernov smenj / Foto: Primož Pičulin

Eva Pirnat

Kranj – Jože Plečnik s svo-
jim prepoznavnim slogom 
še danes navdušuje in nav-
dihuje vse, ki se srečajo z 
njegovo arhitekturo. Njego-
va odličnost ga je popeljala 
izven meja domovine, v 
evropske prestolnice, kot sta 
Dunaj in Praga. Kljub zače-
tnim težavam v šoli je Pleč-
nik z nadarjenostjo in trdim 
delom hitro postal eden iz-
med najboljših učencev. 
Ljubljani ne rečemo zastonj 
tudi Plečnikova Ljubljana, 
saj je arhitekt ravno v tem 
mestu pustil največji pečat 
in ji izrisal značilno podobo, 
ki jo nosi še danes. 
Dne 23. januarja smo pra-
znovali 150. rojstni dan tega 
arhitekturnega velikana, ki 
je s svojimi mojstrovinami 
olepšal tudi naše mesto. 
Prva Plečnikova stvaritev v 
Kranju je bila Bežkova vila, 
ki je bila zgrajena za kranj-
skega zdravnika in ljubite-
lja umetnosti Jožeta Bežka. 
Nekaj let kasneje je sledila 
obdelava fasade Prešerno-
vega gledališča. Z Josipom 
Slavcem sta prepoznavno 
pročelje gledališča ustvarila 
z arkadami in za Plečnika 

značilno oblikovanimi lu-
čmi. Istočasno sta sodelova-
la tudi pri postavitvi najve-
čjega kipa dr. Franceta Pre-
šerna, ki stoji ob gledališču. 
Temu pa je sledilo stopni-
šče na vrhu Vodopivčeve 
ulice, kjer si je Plečnik za-
mislil monumentalen vhod 
v mesto, kar mu je več kot 
uspelo. Stopnišče, obdano 
z arkadami in z vodnja-
kom, vrh katerega se iz bro-
nastega petelina pretaka 
voda v kamnite, terasasto 
postavljene posode, navdu-
šuje domače in tuje obisko-
valce, ki si stopnišče zelo 
radi izberejo kot motiv svo-
jih fotografij. 
Plečnikove stvaritve si lahko 
ogledate sami, na sprošče-
nem sprehodu skozi mesto, 
ali pa se o njih pozanimate 
bolj poglobljeno in se udele-
žite Arhitekturnega spreho-
da. Na vodenem ogledu bo-
ste spoznali vse arhitekte, ki 
so delovali v Kranju, in nji-
hova dela ter kako so jih 
spretno umestili v starejšo 
arhitekturo Kranja. Skozi ar-
hitekturo spoznajte očarlji-
vost mesta, ki pritegne tako 
ljubitelje arhitekture kot ti-
ste, ki jih zanima, kaj je za 
vrati meščanskih hiš!

Plečnikove 
znamenitosti 
Plečnikove stvaritve v Kranju si lahko ogledate 
sami ali pa se udeležite Arhitekturnega sprehoda.

Ohranjanje spomina na velikega arhitekta se v 
Kranju nadaljuje z različnimi dogodki. Trenutno 
je v mestni knjižnici na ogled razstava stripa 
Plečnik in pika, predvidoma v maju pa bodo v 
Gorenjskem muzeju pripravili razstavo 
Plečnikovih del na Gorenjskem s poudarkom na 
delih, ki bogatijo naše mesto.
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Klemen Malovrh

Zaradi covida žal ne more-
mo izpeljati na novo zasno-
vanega Prešernovega Sme-
nja, a smo prav s tem proje-
ktom še tesneje vzpostavili 
sodelovanje z ostalimi kul-
turnimi zavodi in ponudniki 
v mestu. Skupaj z njimi 
bodo prireditve, kot so Pre-
šernov smenj, Prešerno 
poletje v Kranju in Prešerni 
december, vsebinsko bolj 
bogate in zanimivejše. 
Prešerni karneval dobiva 
novo podobo in novo ime – 
Krančkov karneval. Jesenski 
Vinski poti v Rovih pod sta-
rim Kranjem se pridružuje 
pomladanska različica. S 
festivalom Krafft Kranj vsto-
pa v mednarodni filmski 
prostor. Grad Khislstein bo 
imel vrata odprta med 
majem in septembrom, 
čakajo pa nas koncertne 

poslastice in kulturni dogod-
ki. Mednarodno prepoznav-
nost pridobivamo tudi s 
športnimi prireditvami, 
letos v septembru gostimo 
L‘Etape Slovenia, dogodek 
za amaterske kolesarje iz 
serije dogodkov Tour de 
France, ki sicer potekajo po 
celem svetu. 
A to je le nekaj prireditev, na 
katere bi vas rad opozoril, na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj vsako leto izpeljemo 
več kot 54 dogodkov. Veliko 
pozornosti pa posvečamo 
tudi podpori zunanjim orga-
nizatorjem pri izpeljavi stra-
teških dogodkov v Kranju, 
kot so na primer svetovno 
prvenstvo v plezanju, držav-
no prvenstvo v odbojki na 
mivki, kolesarstvo, 12-urni 
tek, Foto fest, Dnevi doma-
čih dobrot na Brdu ...
Pri projektih s področja turi-
zma, s katerimi se ukvarja-

mo na Zavodu, je nekaj 
takih, ki na prvi pogled 
domačinom in obiskoval-
cem niso opazni, a so 
pomembni za destinacijo in 
pripomorejo h grajenju 
nove ponudbe, nove turistič-
ne infrastrukture, za razvoj 
celotne destinacije … 
V letošnjem letu navezuje-
mo pristnejše stike s krajev-
nimi skupnostmi. Želja po 
skupnem razvoju turistične 
ponudbe že nekaj časa zori, 
letos je čas za aktivno sode-
lovanje. V tem obziru se 
letos potegujemo za čebe-
lam prijazno občino, snuje-
jo se nove pohodne in učne 
poti v okolici Kranja. V načr-
tu je osvežitev nekaterih 
turističnih info tabel, zani-
miv je tudi projekt ureditve 
info točke na železniški 
postaji, ki bo v kakšnem 
mesecu že dobila svojo kon-
čno podobo. Osveženo 

podobo in nove vsebine bo 
dobila tudi Jenkova soba, ki 
ne bo le soba o Jenku in nje-
govem življenju in delu, pač 
pa bo tudi rezidenca, ki jo 
bo moč najeti za nočitev. 
Turistični produkt, ki bo 
zagotovo velik hit za domače 
in tuje obiskovalce, pa so 
zagotovo  informat iv -
no-znanstveni prostori Jam-
skega laboratorija Tuler v 
Rovih pod starim Kranjem, 
kjer bo svoj dom dobila vse-
bina s človeško ribico. 
Poskrbeli bomo, da boste 
domačini obveščeni o vsem 
zgoraj povedanem, in upa-
mo, da naše prijazno pova-
bilo v Kranj ne bo doseglo le 
vas, pač tudi ostale domače 
in tuje goste. In če je bilo 
leto 2021 v smislu turistič-
nih kazalnikov boljše kot 
leto 2020, računamo na to, 
da bodo naše letošnje aktiv-
nosti številke še zvišale. 

Kako bomo v Kranju letos  
gradili turizem
Načrti za letošnje leto so pripravljeni. Domačini se po navadi najbolj veselite prireditev, te privabijo tudi ostale slovenske goste. S področja kulture bo 
nekaj novosti, že tradicionalne prireditve bodo osvežene z novimi vsebinami. Izvedba je odvisna od zdravstvenega stanja v državi. Tudi področje turizma 
je smelo zastavljeno, v načrtu so tako novi turistični produkti kot tudi projekti, ki so pomembni gradniki celostne turistične ponudbe mesta.

Klemen Malovrh, direktor ZTKK

Eva Pirnat 

Kranj – Martina Marenčič je 
akademska kiparka z obsež-
nim opusom del. Na Irskem 
je sodelovala pri scenografi-
ji za opero Čarobna piščal 
in videospotu Time is tic-
king out skupine Cranber-
ries, v Izoli je sodelovala pri 
realizaciji in postavitvi spo-
menika Suverenost Svobo-
dnega Ozemlja Pripada 
Ljudstvu Tega Ozemlja. 
Sodelovala je pri realizaciji 
likov za animirani film 
Mulc, bila je tudi del proje-
kta Evropska prestolnica 
kulture Maribor in še bi 
lahko naštevali. Pohvali se 
lahko z bogatim seznamom 
razstav, številnimi sodelo-
vanji z gledališči, raznovrst-
nimi projekti, je tudi pred-
sednica umetniškega sveta 
Društva likovnih umetni-
kov Kranj ... 
Ob tem se človek vpraša, 
kako ji vse to uspeva in ali 
ima njen dan morda več kot 
24 ur. To se včasih sprašuje 
tudi sama, ko žonglira dru-
žinsko in službeno življenje 
ter si nekje vmes poizkuša 
vzeti še trenutek samo zase. 
»Ko sem bila mlajša in pre-
den sem postala starš, sem 
delala na več projektih 
naenkrat, nekako se mi je 

vedno zdelo, da se prilož-
nost težko ponovi, in sem 
"pritiskala gas" do konca. 
Takšen način pa terja 
davek. Z leti sem se naučila 
zavračati projekte in naroči-
la zavoljo časa in zdravja. 
Zdaj grem bolj premišljeno 

v projekte, precenim predv-
sem, s kom sodelujem, 
koliko si želim delati na 
tem projektu in seveda ali 
se finančno izplača vzeti 
projekt – nekaj, kar je bilo 
še deset let nazaj trivialne-
ga pomena,« pojasnjuje. 

To, da je umetnica, je bilo 
očitno že v njenem otroš-
tvu. Eno izmed njenih prvih 
del, ki se ga spomni, je bila 
slika parka, polnega ljudi in 
razigranih otrok, ki je bila 
tudi nagrajena. V smehu 
doda, da je bila risba Spi-

dermana tista, na katero je 
bila še posebej ponosna. Če 
se je njena umetniška pot 
začela s slikarstvom, pa se 
je s kiparstvom srečala rela-
tivno pozno. Pojasni: »Ko 
sem se odločala za smer na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje, se mi je 
zdelo, da je kiparstvo bolj 
široko in da ob kiparskem 
študiju lahko še vedno sli-
kam. Pri prvem delu spre-
jemnega izpita na Akade-
miji je bilo poleg risarske 
mape treba predložiti še 
portrete v žgani glini ali 
mavcu, tako da sem dejan-
sko takrat prvič kiparila, ko 
sem se pripravljala na prvi 
del sprejemnega izpita. Od 
takrat naprej sem po srcu 
kiparka." 
Ko jo povprašam po ciljih in 
željah za prihodnost, mi 
pove, da si vedno zastavi 
določene cilje, kratkoročne 
in dolgoročne, ter naredi 
grob načrt realizacije. Potem 
pa se prepusti, posluša intu-
icijo in odpleše do cilja. Vse 
skupaj je prepleteno s kopi-
co trdnega dela. 
Sadovi tega se kažejo v šte-
vilnih projektih, ki se že 
odvijajo oz. se ji obetajo za 
prihodnost. V Gorenjskem 
muzeju si lahko do konca 
februarja ogledate samostoj-

no razstavo Veliki »O«. V 
Mali Galeriji Likovnega 
društva Kranj sodeluje pri 
tradicionalni skupinski raz-
stavi Mali Format.
Ko sva že ravno pri Likov-
nem društvu, jo vprašam, 
kakšne razstave pripravljajo 
v letu 2022. Zaupa mi, da 
poleg razstave Mednarodne-
ga festivala likovnih umet-
nosti Kranj pripravljajo kra-
sne domače in mednarodne, 
samostojne in skupinske 
žirirane razstave, sodelova-
nja s tujimi in domačimi 
društvi, zavodi, galerijami 
ter posamezniki. Prizadeva-
jo si, da vedno predstavijo 
najnovejšo produkcijo svo-
jih članov. V letu 2022 bo 
prav tako od mag. Klavdija 
Tutte prevzela štafetno pali-
co umetniške vodje Medna-
rodnega festivala likovnih 
umetnosti Kranj, kar ji je v 
veliko čast. 
V nastanku je tudi idejna 
zasnova za javno skulpturo, 
ki naj bi stala na enem od 
kranjskih križišč. Držimo 
pesti, da ideja čim prej pride 
do realizacije in bo naše 
mesto bogatejše za čudovito 
kiparsko kreacijo! Svoje 
domovanje si z Martininimi 
deli lahko polepšate tudi vi, 
z nakupom na spletni strani 
www.art-mus.si.

Kiparstvo je meditacija, izpoved 
Akademska kiparka Martina Marenčič: »Kiparstvo je zame meditacija, zdravljenje in izpoved.« Njena umetniška pot se je začela s slikarstvom,  
s kiparstvom pa se je srečala relativno pozno – na sprejemnem izpitu za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Akademska kiparka Martina Marenčič / Foto: Luka Drakskobler
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Dogovorite se za individualno srečanje preko telefona 04 280 48 00 
ali po elektronski pošti: svetovanje@luniverza.si

Torek, 1. februar
  7.00  Terenska krvodajalska akcija: Kranj Primskovo, 
 Dom krajanov Primskovo

17.00  Delavnica: produkcija metal in punk glasbe, 
 Trainstation SubArt

20.30 Kultura: Resnica ali laž s03e01, Spletni dogodek – KUD KIKS

Sreda, 2. februar
17.00 Tečaj: tonski tehnik, Trainstation SubArt

18.00  Literarno ozvezdje: Rok Bohinc, Mestna knjižnica Kranj  
Rok Bohinc, improvizator, stand up komik in televizijski vodi-
telj je v samozaložbi izdal svojo prvo knjigo Smrdljivc, mladin-
sko kriminalko, ki je hkrati tudi roman o odraščanju in medo-
sebnih odnosih. Kot komik Rok Bohinc roman obogati tudi z 
duhovitostjo, ki jo sicer izkazuje na odru. Pogovor bo povezo-
val televizijski voditelj in stand up komik Sašo Stare.

Četrtek, 3. februar
10.00  Razstava Ženski liki v Prešernovi poeziji, Prešernova hiša
  Umetnica Nataša Pro-

senc Stearns se je v vi-
deo vizualnem jeziku 
lotila raziskovati ženske 
like v Prešernovi poezi-
ji. Pri tem je posebno 
pozornost posvetila du-
hovnim razsežnostim 
boginje Žive (Krst pri 
Savici) in Lepi Vidi, kjer 
se dotika aktualne pro-
blematike preseljeva-
nja. S slikovitim prika-
zom ustvarja podob 
poln prostor, ki opazo-
valca vleče v spiralo vi-
zualnih znakov in vtisov, ki v pomenski povezavi z določeno 
poezijo ustvarja nov pogled in interpretacijo znanih Prešerno-
vih pesmi.

19.00  Kultura: Sledi poeta, Dvorana Fakultete za organizacijske vede 
v Kranju

17.00 Dizaster – razstava likovnih del Ane Jud, 
 Zveza kulturnih društev Kranj 

Petek, 4. februar
17.00  Mednarodni nemški izpiti v Švici, Spletni dogodek – 
 Švicarska šola

17.30 Predstava: Juri Muri v Afriki, Uš lutke, OKC Krice Krace

Sobota, 5. februar
10.00  Delavnica »4 tedni za močna pljuča in dober glas«, 
 Stolp Škrlovec

10.00  Predstava: Korenčkov palček, Mini teater, 
 Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

11.00 Brezplačen voden ogled po kanjonu reke Kokre, Kranjska hiša 

13.00 Cifra al' mož, Kranjska hiša

Nedelja, 6. februar
11.00 Kulinarika: Nedeljski brunch lokalnih dobrot, Brdo pri Kranju 

Ponedeljek, 7. februar
17.30 Kultura: Trenutek tišine, Prešernov gaj

18.00 Kultura: Podoknice, Prešernova ulica

Torek, 8. februar
  9.00 Prešernov smenj, staro mestno jedro

  9.00 Sejem domače in umetnostne obrti, Prešernova ulica

10.00  Duhovno-kulturni program v cerkvi sv. Kancijana in tovarišev, 
cerkev sv. Kancijana 

10.00 Predstava: Le sosed bo mejak, Mestna knjižnica Kranj

11.00 Cifra al' mož, Kranjska hiša

14.00  Vodeni ogledi Prešernovega gledališča, Prešernovo gledališče 
Kranj

16.00 Kultura: Feri Lainšček in Sandi Červeka, recital in vodenje 
 po razstavi, Prešernova hiša

16.00 Kanjon reke Kokre, Kranjska hiša

17.00 Delavnica: produkcija metal in punk glasbe, 
 Trainstation SubArt

17.00 Rovi pod starim Kranjem, Kranjska hiša

18.00 Kultura: Tri/31, OKC Krice Krace

18.00 Klasičen voden ogled Kranja, Kranjska hiša

18.30 Kultura: Za 200 g besed, literarno druženje, OKC Krice Krace

20.30 Kultura: Čačkarije S02E05, Spletni dogodek – KUD KIKS

Sreda, 9. februar
17.00 Tečaj: tonski tehnik, Trainstation SubArt

Četrtek, 10. februar
18.00 Kultura: Novinarjev kalejdoskop: Ksenija Horvat, 
 Mestna knjižnica Kranj 

19.30 Avtorski projekt: Zadnji naj ugasne luč, Prešernovo gledališče

Petek, 11. februar
17.00 Stražiška tržnica, Baragov trg

Napovednik dogodkov
Od 1. do 28. februarja

17.30  Predstava: Veveriček posebne sorte, Kaličopkovo gledališče, 
OKC Krice Krace

   Veverice najraje skačejo in se lovijo. Čopko, najmlajši veveriček 
mame Puhanke, pa ne more skakati, ker se je skotil drugačen. 
Eno tačko ima nenavadno skrivljeno in tanjšo od druge, zato 
nima moči, da bi lahko skakal z veje na vejo. Puhanki je zelo 
hudo in obupuje. Veverica se vendar ne more naučiti nič druge-
ga kot samo skakanja! A v gozdu so prijatelji, ki ji pomagajo 
sprejeti posebnost njenega Čopka. In medtem ko druge veveri-
ce po cele dneve skakljajo naokrog, se bistri Čopko nauči šteti, 
računati, napovedati vreme, peti in še veliko drugega. Postane 
zelo učen in priljubljen veveriček v Veveričjem gaju.

19.30 Avtorski projekt: Zadnji naj ugasne luč, Prešernovo gledališče

Sobota, 12. februar
  8.00 Bolšjak ob 8.00, Glavni trg 

10.00  Delavnica »4 tedni za močna pljuča in dober glas«, 
 Stolp Škrlovec

10.00 Predstava: Besne basni, Šentjakobsko gledališče, 
 Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

11.00 Cifra al' mož, Kranjska hiša

19.30 Koncert: Niko Novak, Trainstation SubArt
  Samotni potnik, podalpski bluesman, mrmrajoči kantavtor zr-

natega glasu, ki je svojo pot začel kot frontman v divji 
rock'n'roll zasedbi Dicky B. Hardy, nadaljeval z blues duetom 
Incurabli, danes pa solo basist, ki je izdal že štiri albume. Al-
bum Pankow, ki je izšel pri založbi Nashville Stardust, v Lon-
donu pa ga je produciral legendarni Jim Jones (Thee Hipnoti-
cs, Jim Jones Revzue), je pred kratkim izšel tudi na vinilu.

  Niko se že leta in leta giblje na relaciji Berlin–Ljubljana, tokrat 
pa ga boste lahko ulovili na odru Trainstationa. 

Nedelja, 13. februar
11.00 Kulinarika: Nedeljski brunch lokalnih dobrot, Brdo pri Kranju 

Torek, 15. februar
17.00 Delavnica: produkcija metal in punk glasbe, 
 Trainstation SubArt

20.30  Kultura: Resnica ali laž s03e02, Spletni dogodek – KUD KIKS 
Komiki bodo govorili nore resnične zgodbe in pretkane laži, 
drugi tekmovalci pa bodo z vašo pomočjo poskušali uganiti, 
ali gre za resnico ali laž. Kdo bo zmagovalec? Kdo bo poseben 
gost? Ali je res, da ima Sašo Stare doma štiri hrčke, vse z 
imenom Borut? Vse odgovore bomo dobili v torek!

Sreda, 16. februar 
17.00 Tečaj: tonski tehnik, Trainstation SubArt

19.00 FiK's Pub Quiz – Sezona pametovanja 2021/22!, Klubar

Četrtek, 17. februar
20.00 Četrtkanje: Brucovanje FOV in božičkanje – 
 MAMBO KINGS, Klubar

Petek, 18. februar 
17.30  Predstava: Fuj, gosenica, Gledališče Lalanit, OKC Krice Krace 

Lutkovna predstava je lirično-komična pravljica, ki nas popelje 
skozi življenje majhne gosenice, ki je nihče ne mara, ker ni 
ravno lepa na pogled. Ko postaja večja in debelejša, ker na-
mreč zelo rada je, sreča človeka in žival, ki se nanjo različno 
odzoveta. Prvi s simpatijo, drugi z gnusom. Tako nadaljuje 
svojo pot, dokler se nekega dne ne prebudi kot čudovit metulj. 
Odtlej vsak, ki jo zagleda, obnemi in se ne more načuditi njeni 
lepoti.

Sobota, 19. februar
10.00 Delavnica »4 tedni za močna pljuča in dober glas«, 
 Stolp Škrlovec

10.00 Predstava: 1001 pravljica, Lutkovna skupina Bobek, 
 Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Nedelja, 20. februar
11.00  Kulinarika: Nedeljski brunch lokalnih dobrot, Brdo pri Kranju 

Torek, 22. februar 
17.00 Delavnica: produkcija metal in punk glasbe, 
 Trainstation SubArt

20.30 Kviz, Spletni dogodek – KUD KIKS

Sreda, 23. februar
17.00 Tečaj: tonski tehnik, Trainstation SubArt
  Na tečaju za tonskega tehnika boste spoznali osnove tonske 

tehnike in ozvočevanja prireditev.

Petek, 25. februar
17.30 Predstava: Lev in miška, LG Tri in skupina Bobek, 
 OKC Krice Krace

22.00 Koncert: Luftschloss: Students Groove, 
 Carnium Cafe & Club Kranj

22.00 Koncert: Chagadelia presents: Val Vashar, Trainstation SubArt

Sobota, 26. februar
10.00 Predstava: Car živali, Gledališče MalihVelikih, 
 Prešernovo gledališče

11.00 Krančkov Karneval, Glavni trg

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg 

Klasičen voden ogled Kranja
Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem 
Vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep, Mesto skriva, 
podzemlje odkriva

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo ob 11.00 ter vsako 
soboto in nedeljo ob 13.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre
Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Prosimo, da za vse dogodke pri organizatorju predhodno preverite  
informacije v zvezi z upoštevanjem ukrepov NIJZ.
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Hej, a greš na tečaj 
angleščine na LUK?

joj neeee

... grem pa na nemščino, 
saj veš, nova služba, ... 
jo moram spet začeti 
uporabljati … 

ooo coool, potem 
se pa kaj srečava ...

2022 ...

Igor Kavčič

Kranj – Ob odprtju razstave 
Mali format '21 konec pre-
teklega leta v Mali galeriji 
so v Likovnem društvu 
Kranj podelili tudi priznan-
ja svojim najdejavnejšim 
članom v zadnjem letu. 
Posebno priznanje za dose-
žke na likovnem in organi-
zacijskem področju je za 
svoj dolgoletni prispevek v 
delovanju društva prejel 
akademski slikar Klavdij 
Tutta, ki je v zadnjega četrt 
stoletja tako s svojim umet-
niškim ustvarjanjem kot z 
neumornim organizacij-
skim delom pustil neizbri-
sen pečat na kranjski likov-
ni sceni.
"Pridi ob dveh in pol. Te 
pričakujem," je pristno po 
Primorsko tudi po skoraj 
treh desetletjih, odkar se je 
odselil iz rodne Nove Gori-
ce, potrdil dogovor za naji-
no srečanje ob pol dveh na 
dan sredi prejšnjega tedna. 
Preden se je s partnerko, 
prav tako akademsko slikar-
ko, Klementino Golija sredi 
devetdesetih let preselil na 
Gorenjo Savo, kjer sta si na 
njenem domu uredila tudi 
slikarska ateljeja, je bil Tut-
ta že prepoznaven umetnik 
z nekaj uglednimi nagrada-
mi, leto in pol pa je tudi 
vodil stanovsko združenje 
Zvezo društev slovenskih 
likovnih umetnikov. "Nap-

redek likovnih umetnikov 
na Slovenskem sem videl v 
kontekstu mednarodnega 
prostora. V združenju žal 
ni bilo nekega interesa za 
tako usmeritev. Vse je bilo 
nekako samozadostno, sis-
temsko. Manj je bilo tudi 
samozaposlenih v kulturi, 
umetniki so imeli službe. 
Morda je šlo tudi za strah 
pred spremembami," se 
tistih časov spominja Klav-
dij Tutta, ki je bil pred tri-
desetimi leti tudi med 
pobudniki mednarodnega 
simpozija Slovenija, odprta 
za umetnost na Sinjem 
vrhu.
Seveda so tudi v Likovnem 
društvu Kranj, ki ima že več 
kot štiridesetletno tradicijo, 
spočetka bili nekoliko zadr-

žani do – recimo temu – 
osvežitev v delovanju druš-
tva. V tandemu s Klementi-
no Golija, ki je desetletje 
društvo tudi vodila, sta orga-
nizirala mednarodne razsta-
ve, kot sta Bienale mesta 
Kranja in Risba in slika v 
prostoru Alpe Jadran, Klav-
dij pa je s svojimi povezava-
mi v tujini predvsem v Italiji 
in Avstriji poskrbel za kar 
nekaj predstavitev del čla-
nov društva v galerijah na 
tujem. 
"Vedno znova se je treba 
soočati s tujino, saj le tako 
lahko preveriš, kako dobra 
je tvoja umetnost. Na mno-
gih mednarodnih razstavah 
smo ugotavljali, da naša 
ustvarjalnost ne zaostaja za 
tujimi avtorji, na marsikate-
rem področju pa jih tudi 
presegamo," poudarja sogo-
vornik; da so podobno kot v 
zahodnih državah v nekem 
obdobju tudi nekatera 
kranjska podjetja formirala 
svoje likovne zbirke, kot 
recimo Sava, Iskratel, Tri-
glav, kar je bilo vsekakor 
spodbudno tudi za kranjske 
umetnike. Spominja se tudi 
občasnega nelagodja ob 
selekcijah med člani za sku-
pinske razstave, zlasti ko 
gre za vsakoletni Mednaro-
dni festival likovnih umet-
nosti. "Sam mislim, da je 
selekcija nekaj pozitivnega, 
saj se vsak avtor ravno zato 
še toliko bolj potrudi, da 

odda delo na čim višjem 
nivoju," je prepričan Tutta, 
ki je s povezavami v tujini 
marsikomu pomagal k raz-
stavljanju v tujini. 

Vrhunec v mednarodnem 
festivalu
Zagotovo največji prispevek 
k boljši dostopnosti do likov-
ne umetnosti v Kranju pa je 
dosegel z omenjenim Med-
narodnim festivalom likov-
nih umetnosti, ki je lani 
doživel že svojo deseto izda-
jo. Kar nekaj let je tudi pri 
občinskih oblasteh vztrajal 
pri tem, kako pomemben je 
festival za Kranj in tudi širši 
gorenjski prostor. Festival bi 
si glede na obseg sicer zas-
lužil višji proračun, a kranj-
skemu društvu tudi z dani-

mi sredstvi vsako leto uspe 
nemogoče. "Žal v preteklos-
ti ni bilo dovolj razumevan-
ja, ko smo kandidirali za 
razstavne ali rezidenčne 
prostore, zato še vedno delu-
jemo v naši Mali galeriji. 
Prepričan pa sem tudi, da bi 
v Kranju potrebovali dovolj 
veliko moderno galerijo na 
ravni gorenjske regije," pou-
darja slikar, ki smo ga v vseh 
teh letih Kranjčani vzeli za 
svojega. 
V zadnjih letih je število čla-
nov – to velja še posebno za 
ženske – v društvu močno 
naraslo, saj društvo ta čas 
šteje več kot šestdeset avto-
ric in avtorjev, ki delujejo na 
različnih področjih likovne 
in vizualne umetnosti. Pri-
hajajo tudi iz drugih koncev 
Slovenije, tudi iz tujine – 
Avstrije, Švedske, Kanade, 
Armenije …
Na vprašanje, kako mu je 
uspelo usklajevati svojo 
umetniško pot in organiza-
cijsko delo v društvu, je 
Tutta dejal, da urnik umet-
nika pač ni le službenih 
sedem ur na dan, ampak je, 
takrat ko je to potrebno, "v 
akciji" ves dan. "Oče naju je 
z bratom naučil, da vsak 
dan urico ali dve zbrano 
nameniva rutinskim opra-
vilom, da se potem lahko z 
mirno glavo posvetiva svo-
jemu delu. Tako mi uspeva 
že ves čas združevati eno in 
drugo." Zadnjih deset let je 
bil tako rekoč z eno nogo 
vedno pri festivalu, kar mu 
je vzelo precej časa, prav 
tako tudi vodenje umetniš-
kega sveta društva. Zadnje 
leto ga je na tem mestu 
zamenjala kiparka Martina 
Marenčič, ki bo letos tudi v 
vlogi vodje organizacije 11. 
Mednarodnega festivala 
likovnih umetnosti. "Seve-
da bom pri festivalu poma-
gal kot svetovalec in prisko-
čil na pomoč, če bo treba. 
Sicer pa povsem zaupam 
mladim in vem, da si bodo 
znali porazdeliti delo, da bo 
festival tudi letos uspešno 
izpeljan," je še povedal 
Klavdij Tutta, vesel pozor-
nosti članov društva, ki so 
mu spoštovanje za njegovo 
delo izkazali tudi s prizna-
njem. 
Gorenjski Primorec pa seve-
da ne miruje, saj se bo v pri-
hodnje močneje usmeril v 
projekt Art Circle: Krog 
umetnosti v Goriških brdih, 
v Novi Gorici pa so ga tudi 
že povabili k sodelovanju v 
času trajanja projekta Evrop-
ska prestolnica kulture 
2025.

Stavi na 
odprtost v svet
Akademski slikar Klavdij Tutta je v zadnjega četrt stoletja pustil neizbrisen 
pečat na kranjski likovni sceni. Širše prepoznaven je tako s svojimi 
umetniškimi deli kot zaradi organizacijskega delovanja v Likovnem društvu 
Kranj, ki velja za eno najdejavnejših v državi.

V imenu članstva Likovnega društva Kranj je priznanje Klavdiju Tutti izročil predsednik 
društva Cveto Zlate. / Foto: Lojze Kalinšek

»Vedno znova se je treba soočati s tujino, saj le 
tako lahko preveriš, kako dobra je tvoja 
umetnost. Na mnogih mednarodnih razstavah 
smo ugotavljali, da naša ustvarjalnost ne 
zaostaja za tujimi avtorji, na marsikaterem 
področju pa jih tudi presegamo.«
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LUK rocks.

Se vidimo 
na Zoomu

Vpis
V šolskem letu 2022/2023 bomo vpisali 8 oddelkov, 
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne 
pričakujemo.  

Program
Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne 
splošno-izobraževalne programe:
• gimnazija,
• mednarodna matura,
• maturitetni tečaj.

Paketi
Dijake združujemo v razrede glede na skupne 
interese in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi 
imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je 
jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku 
izberejo tretji tuji jezik.
Izvajamo:
• splošni paket,
• naravoslovni paket,
• jezikovni paket,
• športni paket, za katerega status športnika
 ni pogoj za vpis.

Jeziki
Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani 
drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik 
angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, 
nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse 
jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan
Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem 
dnevu predstavili vse programe in pakete, ki jih 
ponujamo. Preko Zoom-a boste stopili v naš 
gimnazijski svet. Med drugim vam bomo predstavili 
predmete, prostočasne dejavnosti in življenje 
kranjskega gimnazijca. Povezava na Zoom bo na 
voljo na naši spletni strani.    

Matura 2021
Lani je k maturi pristopilo 181 dijakov. Dva dijaka 
v prvem roku nista bila uspešna, kar pomeni, da smo 
bili 98,9-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju 
dosegli 21,51 točk, kar je 0,52 točke več od 
slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so 
jim odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % 
dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot 
svojo 1. željo.

24 zlatih maturantov 2021
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku 
maturo z odliko opravilo 8 maturantov na programu 
gimnazija in 16 maturantov na programu 
mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 2000 
do 2021, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 389 
zlatih maturantov.

INF
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Po
sta

ni
Gim

na
zije
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petek, 11. 2. 2022,
ob 9.00 in 15.00
mednarodna matura 
ob 13.00

sobota, 12. 2. 2022,
ob 9.00
mednarodna matura 
ob 11.00

Sledite nam na:

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si

Igor Kavčič

Kranj – Tekmovalni pro-
gram sestavlja osem pred-
stav: Andrej Inkret: In stole-
tje bo zardelo. Primer Koc-
bek (Anton Podbevšek Tea-
ter in SNG Nova Gorica v 
sodelovanju s Cankarjevim 
domom in Galerijo Božidar 
Jakac), režiser: Matjaž Ber-
ger; Simona Semenič: jerebi-
ka, štrudelj, ples pa še kaj 
(SNG Nova Gorica in Sloven-
sko mladinsko gledališče), 
režiser: Jure Novak; Srečko 
Kosovel: Kons: Novi dobi, za 
oder priredila Katarina Mo-
rano in Žiga Divjak (Prešer-
novo gledališče Kranj), reži-
ser: Žiga Divjak; Simona Se-
menič: lepe vide lepo gorijo 
(Prešernovo gledališče 
Kranj), režiserka: Maša Pel-
ko; Barbara Zemljič: Olje 
črne kumine (Mestno gleda-
lišče ljubljansko), režiserka: 
Barbara Zemljič; Nina Rajić 
Kranjac: Solo (Slovensko 
mladinsko gledališče in Ma-
ska Ljubljana), režiserka: 
Nina Rajić Kranjac; Drago 
Jančar, Janez Pipan: To noč 
sem jo videl (Drama SNG 

Maribor, Burgtheater, Jugo-
slovensko dramsko pozori-
šte, Cankarjev dom), režiser: 
Janez Pipan; Počemučka 
(Nataša Keser, Klemen Kova-
čič, Karolína Kotrbová, Aljo-
ša Lovrić Krapež, Filip Mra-
mor, Domen Novak, Nejc 
Potočan, Filip Štepec, Miran-
da Trnjanin): Under con-
struction (Gledališče Glej), 
režiser: Aljoša Lovrić Krapež.
V spremljevalnem progra-
mu je pet predstav, in sicer: 
Branko Završan in ansam-
bel: Bodi gledališče! (Slo-

vensko ljudsko gledališče 
Celje), režiserka: Ivana Dji-
las; Matej Recer, Gregor 
Zorc: Kako smo prišli do 
sem? (Moment in Gledali-
šče Glej); Doroteja Nadrah: 
Potres (Hiša kulture Celje 
in AGRFT); Žiga Divjak in 
igralci: Vročina (Slovensko 
mladinsko gledališče, ste-
irischer herbst 21', Maska 
Ljubljana), režiser: Žiga 
Divjak; in Varja Hrvatin: 
Zelda (Slovensko mladin-
sko gledališče), režiserka: 
Varja Hrvatin.

Na TSD trinajst predstav 
Selektor Rok Andres na 52. Teden slovenske drame uvrstil trinajst predstav
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Hej, vpisal sem se na 
LUK ... računovodja 
bom!

Jaaa, 
dej pejt še ti ...

... a res?

Se že zanimam za  
socialno oskrbovalko 
ali mladinsko delavko.

ja za številke si 
zmeraj bil ... 
... nov poklic?

... ej se srečava! Poklič.

Kje si Luka?

Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnje leto prinaša 
spremembo za slovensko 
postajo svetovnega pokala v 
težavnostnem plezanju. Pri-
zorišče domače tekme bo 
namreč Koper, kar pomeni, 
da se tekmovanje seli z 
Gorenjskega na Obalo. Tek-
ma svetovnega pokala v 
težavnostnem plezanju bo 
tako v Kopru 2. in 3. septem-
bra, ko se na Obali obeta 
dvodnevni športnoplezalni 
dogodek z bogatim sprem-
ljevalnim programom za 
staro in mlado, pravi festival 
športnega plezanja.
Kot so pojasnili na Planin-
ski zvezi Slovenije, Stara 
dvorana v Kranju ne ustre-
za več merilom Mednarod-
ne zveze za športno pleza-
nje (IFSC) za tekmovanja 
najvišje ravni.
"Kriteriji Mednarodne zveze 
za športno plezanje so se 
glede organizacije v zadnjih 
letih spremenili, in če želi-
mo držati korak s časom, 
smo se glede izvedbe svetov-

nega pokala morali prilago-
diti. Z načrtovano gradnjo 
velike plezalne stene v Kop-
ru je bila to najbolj realna 
opcija, da nadaljujemo tradi-
cijo svetovnega pokala v Slo-
veniji. Nova stena bo samo 
logistiko tekmovanja olajša-
la, saj bo bistveno večja, kot 
je ta v Kranju. Seveda pa bo 
vse skupaj nov izziv, da 
izpeljemo tekmo, kot je tre-
ba. Nova lokacija, izvedba 
tekme na prostem, vpliv vre-
menskih pogojev, vsa potre-
bna logistika in dodatni pro-
gram – vse to predstavlja 
nekaj, s čimer si do zdaj ni 
bilo treba beliti glave. Oseb-
no upam, da bo prisotnih še 
več gledalcev in da bomo 
priča vrhunskemu športne-
mu dogodku. Vsekakor se 
bomo potrudili po najbolj-
ših močeh," je pojasnil dol-
goletni vodja tekme svetov-
nega pokala v težavnostnem 
plezanju in strokovni sode-
lavec Planinske zveze Slove-
nije Kranjčan Tomo Česen.
Ob plezalnem centru Plus 
Climbing na Bonifiki so 

konec decembra že začeli 
gradbena dela za novo ple-
zalno steno, ki bo skupaj z 
obstoječo infrastrukturo 
združevala discipline balvan-
skega, hitrostnega in težav-
nostnega plezanja. Naložbo, 
vredno nekaj več kot 737 
tisoč evrov, bodo predvido-
ma zaključili poleti, tako da 
bo novo prizorišče nared za 
tekmo svetovnega pokala. 
Slovenska športnoplezalna 
preizkušnja svetovnega kova 
se tako vrača h koreninam. V 
letu 1988 je bilo namreč v 
Ospu v mestni občini Koper 
na naravni steni prvo tekmo-
vanje v športnem plezanju 
pri nas. 
Razvoj je bil nato skokovit, 
pomembna prelomnica do 
tekem svetovnega pokala pa 
je bilo leto 1990, ko je bilo v 
Kranju prvič mednarodno 
master tekmovanje. Jeseni 
leta 1996 se je prve tekme 
svetovnega pokala v šport-
nem plezanju udeležilo 152 
tekmovalcev iz 24 držav, v 
četrt stoletja pa so na tekmi 
svetovnega pokala v Kranju 

tekmovali 1503 športni ple-
zalci in 983 športnih plezalk 
z vsega sveta. 
Slovenija ima na domačih 
tekmah skupno 28 uvrstitev 
na stopničke, deset od teh je 
bilo zmag. Zlate medalje so 
se v Kranju veselili štirikrat 
Mina Markovič, dvakrat 
Maja Vidmar in Janja Garn-
bret ter po enkrat Martina 
Čufar in Klemen Bečan. 
Na jubilejni, 25. tekmi je 
septembra lani slavila Janja 
Garnbret in s tem postavila 
tudi rekordno 31. zmago v 
svetovnem pokalu in dose-
gla svoj četrti naslov skupne 
zmagovalke SP v težavnosti. 
Trenutno prva dama šport-
nega plezanja in zlata olim-
pijka Janja Garnbret se je 
decembra veselila tudi pred-
premiere filma Stena – 
vzpon do zlata, ki odstira 
zgodbo štirih izjemnih špor-
tnih plezalk. Čustven doku-
mentarni film bo na ogled 
tudi na odprtju 16. Festivala 
gorniškega filma 14. febru-
arja v Cankarjevem domu v 
Ljubljani.

Športni plezalci iz Kranja v Koper
Po petindvajsetih tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju se prireditev letos seli v Koper, kjer jo bodo pripravili v začetku septembra.

Na domači tekmi v Kranju je nastopila tudi olimpijka Mia 
Krampl. / Foto: Gorazd Kavčič

 Informativni dan: 
www.ssj-jesenice.siSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

V lanskem šolskem letu je Kranjčanka Nikoli-
na Đukelić zaključila program predšolske 
vzgoje na Srednji šoli Jesenice. Na poklicni 
maturi je postala diamantna maturantka. 
Nikolina pravi, da se je za šolanje na Srednji 
šoli Jesenice odločila zaradi priporočil prijate-
ljev in odličnih prometnih povezav. Na sred-
nješolske dni jo vežejo lepi spomini. Pohvali 
se lahko z izjemnim uspehom na poklicni 
maturi. »Velik del zaslug za diamantni uspeh 
gre seveda profesorjem, ki so nam uspešno in 
z veseljem predali vse znanje, ki je potrebno 
za vzgojiteljski poklic. Tako velik uspeh pa sem dosegla tudi s štiriletnim zbranim poslu-

šanjem in sodelovanjem pri pouku,« pravi. 
Nikolina šolanje nadaljuje na smeri predšol-
ska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Škofji Loki. 
Kot pravi, ji večino pridobljenega znanja na 
Srednji šoli Jesenice predstavlja dobro podla-
go za veliko predmetov na fakulteti.
Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo tudi v 
programih strojništva in mehatronike ter 
zdravstvene nege. Da smo uspešni, poleg 
diamantne maturantke Nikoline dokazujejo 
tako zlati kot tudi diamantni maturanti v 
vseh programih. Dijakom posredujemo veli-
ko teoretičnega znanja, ki ga znamo dobro 
nadgraditi s praktičnimi izkušnjami.
Na šoli se trudimo dijakom zagotoviti dobre 
pogoje za izvajanje pouka. Tako imamo nova 
kabineta za zdravstveno nego in za kozmeti-
ko. V programu zdravstvena nega po novem 
namreč dijaki lahko izbirajo med predmeto-
ma s področij kozmetike in fizioterapije.

DIAMANTNA MATURANTKA O ŠOLANJU 
NA SREDNJI ŠOLI JESENICE

Nikolina Đukelić s predsednikom 
RS Borutom Pahorjem na sprejemu  

diamantnih maturantov

Dijaki zdravstvene nege med  
kabinetnimi vajami
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Hej, vpisal sem se na 
LUK ... računovodja 
bom!

Jaaa, 
dej pejt še ti ...

Lej jo bejbo, 
presenečaš, TOOOP 

... a res?

Se že zanimam za  
socialno oskrbovalko 
ali mladinsko delavko.

ja za številke si 
zmeraj bil ... 
... nov poklic?

Lej jo bejbo, ...

VELIK USPEH DIJAKOV STROKOVNE 
TEHNIŠKE GIMNAZIJE
Strokovna gimnazija Šolske
ga centra Kranj je manjša 
tehniška gimnazija, ki je edi
na te vrste na Gorenjskem. Je 
več kot gimnazija, saj ponuja 
svojim dijakom poleg gimna
zijskega programa tudi mo
žnost učenja na strokovnih 
področjih računalništva, 
strojništva in elektrotehnike. 
Namenjena je fantom in de
kletom, ki imajo radi naravo
slovje in jih zanimajo tehnič
na področja in moderne teh
nologije. 
Na Strokovni tehniški gimna
ziji pa so zelo ponosni na ino
vativne oblike dela, kot tudi 
na priznanja, ki so jih za dru

gačen način dela z dijaki do 
sedaj prejeli. Številni  dijaki 
so zelo inovativni in jih veliko 
že inženirsko razmišlja, snuje, 
sestavlja ter preizkuša svoje 
inovacije. Ob tem pa razvija
jo ne samo svoje talente in 
inovativnost, pač pa tudi 
podjetnost in spretnosti, kot 
so timsko delo, sodelovanje, 
komunikacija, nastopanje, 
predstavljanje svojih idej in 
izdelkov, kar jim bo vsekakor 
koristilo tudi na njihovi na
daljnji študijski in profesio
nalni poti.
V dneh med 17. in 20. januar
jem je potekalo tekmovanje v 
reševanju študije primera za 

dijake, ki ga je organizirala Fa
kulteta za organizacijske vede. 
Tekmovalo je enajst sred
nješolskih ekip. Pomerili so se 
v izzivu Študije primera, nalo
ga dijakov pa je bila snovanje 
in predstavitev marketinškega 
plana za Citroën AMI. Največji 
izziv za dijake je bilo pred
vsem iskanje inovativnih reši
tev in možnosti, s čimer so 
tudi snovali svojo marketin
ško vizijo. Na tekmovanju sta 
tekmovali dve ekipi Strokovne 
tehniške gimnazije. Ena ekipa 
je zmagala in tako zasedla 
prvo mesto, druga ekipa pa se 
je uvrstila na odlično drugo 
mesto. Zmagovalno ekipo so 
sestavljali dijaki: Alli Alagić, 
Jernej Dežman, Tim Rosulnik, 
Jan Kejžar in David Carotta, 
drugouvrščeno ekipo pa: Ur
ban Klemenčič, Žiga Novak, 
Jakob Snedec, Rok Remic in 
Alex Lev Kovač.

Drage devetošolke, dragi devetošolci, postanite del 
naše uspešne zgodbe tudi vi! Lepo vabljeni, da se 
nam pridružite na informativnem dnevu v petek,  
11. februarja, in v soboto, 12. februarja 2022. Več  
informacij dobite na: www.sckr.si/sg.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kitajska bo zimske 
olimpijske igre gostila med 
4. in 20. februarjem, na njih 
pa bodo med 43 slovenskimi 
športnicami in športniki v 
štirih športnih panogah na-
stopili tudi tekmovalke in 
tekmovalci kranjskih klubov.
Med alpskimi smučarji je po 
odličnih nastopih minuli 
konec tedna v Kitzbühlu 
med našimi aduti tudi Miha 
Hrobat, ki bo čez nekaj dni 
dopolnil 27 let in bo rojstni 
dan praznoval na Kitajskem. 
Hrobat je član Alpskega 
smučarskega kluba Triglav, 
nekdanji mladinski svetovni 
prvak v superveleslalomu pa 
bo na Kitajskem nastopil v 
smuku, superveleslalomu in 
alpski kombinaciji.
"Če bom smučal tako, kot 
znam in kot sem na zadnjih 
tekmah, sem lahko na koncu 
uvrščen tudi zelo visoko. Se-
veda je težko napovedati 
olimpijsko kolajno, zagotovo 
pa se bom potrudil in nič ni 
nemogoče," je pred potjo na 

Kitajsko povedal Kranjčan 
Miha Hrobat, ki sezone ni 
začel po svojih željah, sedaj 
pa se forma hitro vzpenja. 
"Delal sem preveč napak, 
smučal sem nekako preveč 
lepo in premalo tvegal. Eno-
stavno je bilo smučanje to-
plo-hladno. Tako sem si pred 
Bormiom rekel, da ni druge, 
kot da napadem – tako kot 
znam," pravi Miha Hrobat, 
ki ima rad strme in ledene 
proge. "Največ dela me čaka 
še na ravninskih delih, kjer 
pa tudi napredujem. Ne vem 
še, kakšna bo proga na Kitaj-
skem, saj je lani generalka 
zaradi epidemije odpadla," 
dodaja Miha Hrobat.

Močna skakalna ekipa
Tudi tokrat bomo stiskali pe-
sti za naše najboljše smučar-
ske skakalke in skakalce. Čla-
na Smučarskega kluba Tri-
glav sta brata Peter in Cene 
Prevc. Oba sta pred olimpij-
skimi igrami dobro pripra-
vljena, Peter Prevc, ki je na 
olimpijskih igrah v Sočiju že 
osvojil srebrno in bronasto 

medaljo, pa bo zagotovo tudi 
v Pekingu izkoristil svoje iz-
kušnje. Tudi Anže Lanišek, 
sicer član Smučarsko skakal-
nega kluba Mengeš, ki si je 
dom z družino ustvaril v Kra-
nju, je odlično pripravljen in 
je med favoriti skakalnih pre-
izkušenj. Med dekleti se bo za 
olimpijsko odličje borila tudi 
Nika Križnar, ki zadnja leta 
živi pri fantu Aljažu Vodanu 
na Mlaki pri Kranju. 

Med favoritinjami tudi 
Anamarija Lampič
Med našimi tekmovalkami 
je prva slovenska adutinja za 
kolajno na teh olimpijskih 
igrah članica Tekaškega 
smučarskega kluba Triglav 
Kranj Anamarija Lampič, 
člani kranjskega kluba pa so 
tudi Anja Mandeljc, Anita 
Klemenčič, Janez Lampič in 
biatlonki Polona in Živa Kle-
menčič
Večina športnikov iz kranj-
skih klubov bo tekmovala v 
pobratenem mestu Zhangjia-
kouu. Župan Matjaž Rakovec 
je kitajskim kolegom v poseb-

ni video čestitki še pred začet-
kom tekmovanj zaželel uspe-
šne igre. »Kot predsednik 
Hokejske zveze Slovenije 
sem dvakrat sodeloval na 
olimpijskih igrah – v Sočiju 
leta 2014 in Pjongčangu leta 
2018. Na žalost me v Pekingu 

ne bo, bom pa z velikim nav-
dušenjem spremljal dogaja-
nje na daljavo. Spoštovani 
kolegi, čestitam vam za odlič-
no opravljeno delo. Fotografi-
je in posnetki olimpijskih pri-
zorišč so prekrasni. Pri gra-
dnji skakalnega centra, ki ve-

lja za ta čas najsodobnejšega 
na svetu, je sodelovalo tudi 
kranjsko podjetje. Veseli nas, 
da imamo z olimpijskim me-
stom Zhangjiakou posebno 
vez. Naj se igre začnejo. Sreč-
no!« je sporočil župan Matjaž 
Rakovec. 

V Peking tudi kranjski aduti
Do začetka olimpijskih iger v Pekingu je natanko teden dni, proti Kitajski pa vsak s svojimi načrti odhajajo tudi kranjski športniki in športnice.

Kranjčan Miha Hrobat na Kitajsko odhaja v odlični formi. / Foto: Gorazd Kavčič
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ZLATNIKI GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
Na GFP smo se odločili, da svojim nekdan
jim in sedanjim najuspešnejšim dijakom 
posvetimo prav posebno pozornost. Pri
pravili smo trajno razstavo, na kateri so 
predstavljeni dijaki, ki so s svojimi dosežki 
zaznamovali slovenski in svetovni prostor.

Najbolj izpostavljeno mesto pripada štirim 
izjemnim slovenskim športnikom, dobitnikom 
olimpijskih odličij Primožu Rogliču, Petru 
Prevcu, Žanu Koširju in Vesni Fabjan. Razsta
va sovpada z letošnjimi zimskimi olimpijskimi 
igrami. Želimo si, da bi po njih lahko predsta
vili še kakšnega našega dijaka, saj jih na olim
pijado potuje kar 9 od 39 slovenskih udele
žencev. Na steni uspešnih je mesto dobilo 
tudi 29 nekdanjih in sedanjih dijakov, ki so 
vsak na svojem področju dosegli nadpovpreč
ne rezultate tako doma kot v tujini, to so: 
športniki, glasbeniki, slikarji, fotografi, podjet
niki, poslovneži, prejemniki Michelinovih zve
zdic … Najbolj pa nas veseli, da se je na šoli 
izobraževalo toliko izjemnih posameznikov, ki 
so uspešno usklajevali šolske in obšolske 
obveznosti, da načrtujemo že drugo steno 
uspešnih.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna imamo tudi 
stalno razstavo umetniških del. S člani Likov
nega društva Kranj smo pod mentorstvom 
akademskega slikarja Klavdija Tutte ustvarili 
prvo stalno didaktično zbirko umetniških 
del na srednji šoli v Sloveniji. V izvrstni 
umetniški zbirki, ki je nastajala več let, je 
poleg del dijakov predstavljenih 40 umetni
kov in več kot 100 umetniških del. Dela so raz

stavljena na šolskih hodnikih in avlah. Na ta 
način so dijaki vsak dan obdani z umetnostjo, 
tako jo ponotranjajo ter postaja del njihovega 
življenja in jih duhovno bogati.

Želimo si, da bi podobno didaktično poslan
stvo imela tudi stena uspešnih. Po eni strani 
smo z njo izkazali spoštovanje našim uspešnim 
nekdanjim in sedanjim dijakom, po drugi pa 
tako prihajajoče generacije v njih vidijo nav
dih, da tudi sami lahko v življenju uresničijo 
svoje sanje. Prepričani smo, da bomo čez nekaj 
let na steno uspešnih dodajali današnje osnov
nošolce, v prihodnjih štirih letih naše dijake.

V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce vpi
sali v  6 oddelkov: dva oddelka gimnazije, 
dva oddelka ekonomske gimnazije, en 
športni oddelek gimnazije in en športni 
oddelek ekonomske gimnazije. V štirih 
veljav nih splošno izobraževalnih programih bo 
približno 160 prostih mest za novince. Vsi pro
grami se zaključijo s splošno maturo. V športni 
oddelek gimnazije smo dijake v letošnjem šol
skem letu vpisali prvič, vpisali jih bomo tudi v 

prihajajočem. Ministrstvo za izobraževanje, zna
nost in šport je prepoznalo potrebe učencev 
športnikov in naše kakovostno delo ter nam 
omogočilo tudi vpis v program –  športni 
oddelek gimnazije. Omejitve vpisa ne pričaku
jemo. Športni oddelek ekonomske gimnazije 
pa imamo že več kot desetletje in je edini šport
ni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. 

Trudimo se ustvariti pogoje dela, ki mladim 
omogočajo razvoj ustvarjalnosti na različnih 
področjih. Zdravstvene težave, ki nas pestijo 
zadnja leta, so v naša življenja prinesla mno
ge spremembe. V prihodnosti bomo morali 
biti še bolj prilagodljivi, kot smo bili do sedaj, 
vendar gimnazijski program mladim s svojo 
splošnostjo in širino omogoča prav najširše 
možnosti izbire poklica po štirih letih šolanja. 

Dijaki in profesorji vas zato vabimo na informa
tivna dneva, ki bosta na ZOOMu, v petek, 11. 
2. 2022, ob 9. in 15. uri in v soboto, 12. 2. 
2022, ob 9. uri. Predstavili vam bomo progra
me, predmete, naše dejavnosti in projekte …  
Spoznali boste nas, GFPjevce, in naše delo. 

Maša Likosar

Kranj – Med prejemniki priz-
nanj za delo na področju soci-
alnega varstva in izvajanja 
rejniške dejavnosti za leti 
2020 in 2021 je tudi Mateja 
Korošec, direktorica Centra 
Korak v Kranju. Priznanje je 
prejela za dosežke na posa-
meznih področjih dela v zad-
njih dveh letih. Skupaj s svojo 
direktorico Jasno Vešligaj 
Damiš jo je predlagal Center 
za osebe s pridobljeno mož-
gansko poškodbo Naprej v 
Mariboru. Kot so med dru-
gim zapisali v obrazložitvi, sta 
bili prejemnici priznanja idej-
ni in strokovni vodji pri nasta-
janju prve slovenske strokov-
ne literature, ki temeljito 
obravnava celosten pristop v 
dolgotrajni rehabilitaciji oseb 
s pridobljeno možgansko 
poškodbo in strokovne podla-
ge nacionalnih smernic ter 
standardov storitev.
V zadnjih dveh letih sta v 
proces dela vključevali izvaja-
nje težjih intervencij, veza-
nih neposredno na uporab-
nika, ki ga skozi razbreme-
nilne razgovore učita upora-
be nadomestnih pristopov in 

tehnik pri reševanju situacij. 
Uredili sta postopke in aktiv-
nosti za oblikovanje mreže 
centrov za dolgotrajno reha-
bilitacijo oseb s pridobljeno 
možgansko poškodbo na 
nacionalnem nivoju. Izred-
nega pomena za družbo in 
širitev storitev dolgotrajne 
rehabilitacije v podravski, 
pomurski in gorenjski regiji 
je pridobljena širitev konce-
sije za nove uporabnike, 
zaposlovanje dodatnega kad-
ra in ureditev prostorov. Lani 
sta med drugim uspešno 
vzpostavili telerehabilitacijo 
v obliki psihosocialne pomo-
či in zdravstvenih storitev na 
daljavo.

Mateja Korošec 
prejela priznanje

Mateja Korošec  
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Simon Šubic

Kranj – Stanovalka Doma 
upokojencev Kranj Veroni-
ka Žvokelj iz Stražišča je ta 
mesec dopolnila sto let. 
Župan Matjaž Rakovec ji bo 
ob visokem jubileju čestital, 
ko se bodo epidemiološke 
razmere izboljšale, so pa 
slavljenki že izročili častno 
listino Mestne občine Kranj. 
Veronika se je rodila 9. 
januarja 1922 kot najmlajši, 
14. otrok na skromni doma-
čiji pri Jakapu v Volaki pod 
Blegošem. Ko je imela Vero-
nika štiri leta, sta zaradi 
hude bolezni umrla oba 
starša, otroci pa so šli služit 
k bogatejšim kmetom v Pol-
janski dolini. 
Prvo službo je dobila v tovar-
ni Inteks. Med drugo svetov-
no vojno je stanovala pri ses-
tri Ivanki na Orehku in po 

svojih močeh pomagala par-
tizanom. Leta 1944 so jo 
zajeli belogardisti, a med-
tem ko se za njene bližnje 
vojna ni dobro končala, je 
sama dočakala svobodo in 
se leta 1950 poročila z Jože-
tom Žvokljem iz Dolenj pri 
Ajdovščini, borcem v Preko-
morski brigadi. Najprej sta 
živela v skromnem stanova-
nju v Ljubljani, kjer je Vero-
nika naredila bolničarsko 
šolo in se zaposlila na Zavo-
du za transfuzijo krvi. Rodili 
so se jima trije otroci: Mar-
jan, Anica in Rado. Ko so 
doštudirali, sta si Veronika 
in Jože v Stražišču zgradila 
dom, k sebi pa sta vzela tudi 
Veronikino sestro Angelo, s 
katero sta živeli skupaj tudi 
po Jožetovi smrti.
Veronika je žena velikega 
srca, skromna in potrpežlji-
va. Za sestro Angelo je skr-

bela vse do njenega 94. leta 
starosti, ko jo je zaradi hude 
demence in bolezni predala 
v skrb Doma upokojencev 
Kranj, kjer je umrla v 103. 

letu. V dom se je še prej, pri 
starosti devetdeset let, pre-
selila tudi Veronika, saj prav 
tako zaradi demence ni bila 
več sposobna skrbeti zase. 

Veronika Žvokelj  
je dopolnila sto let
Stanovalka Doma upokojencev Kranj je 9. januarja praznovala stoti rojstni dan. Župan Matjaž 
Rakovec ji bo čestital po izboljšanju epidemioloških razmer. 

Častno listino Mestne občine Kranj so stoletnici Veroniki 
Žvokelj že izročili. / Foto: DU Kranj
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

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  
ča so pisa 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!
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Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev 
WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

NOVI

RENAULT  
MEGANE  CONQUEST 
E-TECH  HIBRID
hibriden po naravi

www.renault.siRenault priporoča

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Simon Šubic

Breg ob Savi – "Rad bi se za-
hvalil Mestni občini Kranj 
in tudi županu Matjažu Ra-
kovcu, da sta lani prisluhni-
la moji pobudi o zamenjavi 
krajevnih tabel v naši vasi. 
Novembra so tako končno 
postavili table z uradnim 
imenom vasi Breg ob Savi, 
potem ko je prej vsa leta, 
vsaj kar jaz pomnim, na ta-
blah pisalo zgolj Breg," je 
hvaležen krajan Brega ob 
Savi Stane Hvasti. "Sedaj 
smo vaščani na svojo vas še 
bolj ponosni," je pristavil. 
Hvasti je pohvalil koopera-
tivnost občine in kranjske 
policije tudi zaradi ureditve 

prometne signalizacije na 
stranski lokalni cesti Breg 
ob Savi–Žabnica. Tudi v tem 
primeru so prisluhnili nje-
govi pobudi, naj se postavi 
znak stop na križišču z regi-
onalno cesto Kranj–Ljublja-
na, ki omogoča varno vklju-
čevanje voznikov v promet, 
in omejijo hitrost vožnje v 
vasi. "Upam še, da bodo kri-
žišče vaške ceste z Ljubljan-
sko cesto zaradi izboljšanja 
prometne varnosti v priho-
dnje preuredili podobno, 
kot je dva kilometra višje na 
Orehku. Na to opozarjajo 
tudi policisti, saj je bilo na 
tem križišču že kar nekaj 
nesreč," je še razložil vaščan 
Brega ob Savi Stane Hvasti. 

Breg ob Savi po novem 
tudi na krajevnih tablah

Na Bregu ob Savi so konec lanskega leta 
zamenjali krajevne table. 

Stane Hvasti ob novi krajevni tabli z napisom Breg ob  
Savi / Foto: Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Mestna občina Kranj opozarja, da po po-
vršinah za pešce in kolesarje ni dovoljeno jahati s konji. V 
zadnjem času je namreč prejela več pritožb zaradi nečistoče 
oziroma konjskih fig na novi kolesarski stezi Kokrica–Brdo. 
Glede na znake gre za pločnik oziroma drugo površino, na-
menjeno pešcem in kolesarjem, kjer sta pasova za kolesarje 
in pešce medsebojno ločena z ločilno črto. Omenjene povr-
šine konjeniki ne smejo uporabljati. 

Jahanje na kolesarski stezi ni dovoljeno

KRANJ
V mesecu februarju 2022  
je na voljo 38 različnih aktivnosti,  
med njimi so tudi:

Ustvarjalna delavnica barvanja mandal
Termin: petek, 11. 2., ob 10.00 in četrtek, 24. 2., ob 17.30
Lokacija: LUK – medgeneracijski center

Vabimo vas v čarobni svet mandal in barv.  
Barvanje sprošča in prinaša nalezljivo radost.  
Material za ustvarjanje dobite na delavnici.

Motivacijsko predavanje s sproščanjem:  
»Varnost v sebi, varnost s seboj«
Termin: četrtek, 10. 2., ob 17.00
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
Zakaj je pomembno najti varnost v sebi in kako to storiti?

Kundalini joga v živo
Termin: četrtek, 17. 2., ob 18.00
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpoloženje, 
uravnovesi žlezni in živčni sistem in uravnoteži telo in duha.

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj
 

Veseli smo, da lahko v letu 2022  
izvajamo program  

medgeneracijskega sodelovanja  
v kar štirih občinah.

Na vse aktivnosti, se je potrebno  
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.

NAKLO
Droži in drožna peka
Termin: ponedeljek, 31. 1., ob 8.30
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Stari recepti in stara znanja postajajo vse bolj aktualna in 
moderna. Na predavanju o drožeh se bomo spomnili, kaj 
so droži, kako jih pripravite, kako jih uporabite in na 
sploh, zakaj sploh peči pekovske izdelke z njimi. 
Ker imamo dobro opremljeno kuhinjo, bomo nekaj  
drožastega tudi spekli. Pripravite se na hrustljave, domače 
in drožne grisine.

Ustvarjalna delavnica Lestenec iz vrvi
Termin: sreda, 16. 2., od 17.00 do18.30
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Izdelali bomo lestenec iz vrvi. Enostavno ga lahko   
izdelamo sami in določimo, kako osvetljen bo prostor – 
(bolj gosto povijemo vrv, manj svetlobe bo v prostoru).
Pridružite se nam na dogodkih v MC Naklo.

PREDDVOR
Ustvarjalna delavnica Lestenec iz vrvi
Termin: sreda, 23. 2., ob 17.00
Lokacija: Društvo upokojencev

ŠENČUR
Vadba za zdravo hrbtenico
Termin: vsak torek od 8.30 do 10.00
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.

Ustvarjalna delavnica Lestenec iz vrvi
Termin: sreda, 23. 2., od 17.00 do 18.30
Lokacija: Dom krajanov Šenčur – sejna soba

Celoten program najdete na www.luniverza .si in v zgibankah na Ljudski univerzi Kranj  
ter v LUK – medgeneracijskem centru.
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Jože Plečnik, arhitekt
150-letnica rojstva
Velja za enega najpomembnejših pionirjev 
sodobne arhitekture na svetu. S svojo 
ustvarjalnostjo je zaznamoval tudi podobo 
Kranja. Njegov pečat nosijo Prešernovo 
gledališče Kranj, stopnišče, arkade in vodnjak ob 
prezbiteriju Roženvenske cerkve v starem Kranju 
in hiša kranjskega zdravnika dr. Jožeta Bežka.
 

»Arhitektura daje mestu identiteto in značaj, 
povezuje ljudi ter piše zgodovino.«
Matjaž Rakovec, župan
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Simon Šubic

Kranj – V Galeriji na mestu 
pred Mestno knjižnico 
Kranj ta čas poteka razstava 
na prostem Slovenski veli-
kani 2022. Gre za projekt 
petih dijakinj Gimnazije 
Kranj, ki so se tretje leto 
zapored lotile portretiranja 
znanih Slovenk in Sloven-
cev, ki so pomembno zazna-
movali prostor in čas. Novih 
dvanajst portretov krasi 
koledar Gimnazije Kranj za 
leto 2022, obenem pa se 
predstavljajo tudi v obliki 
potujoče razstave. 
Dijakinje Gaja Bumbar, Ula 
Simonič, Monika Sunesko, 

Klara Stariha in Lavra Šubic 
so letos portretirale Almo 
Karlin (1889–1950), Rihar-
da Jakopiča (1869–1943), 
Kristino Gorišek Novaković 
(1906–1996), Nejca Zaplot-
nika (1952–1983), Otona 
Župančiča (1878–1949), 
Kristino Brenk (1911–2009), 
Stanka Bloudka (1890–
1959), patra Simona Ašiča 
(1906–1992), Ito Rino 
(1907–1979), Josipa Plemlja 
(1873–1967), Franjo Bojc 
Bidovec (1913–1985) in Jane-
za Bleiweisa (1808–1881).
Portrete slovenskih velika-
nov si lahko pred kranjsko 
knjižnico ogledate do 8. feb-
ruarja. 

Razstava portretov 
znanih Slovencev
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Maša Likosar

Kranj – V sklopu opremljan-
ja prostovoljnih gasilskih 
društev Gasilske zveze Mest-
ne občine Kranj, ki poteka od 
leta 2008 in bo sklenjeno 
prihodnje leto, so v uporabo 
predali že 14. vozilo. Prejelo 
ga je Prostovoljno gasilsko 
društvo Jošt, ki velja za naj-
mlajše društvo v kranjski 
gasilski zvezi. Ustanovljeno 
je bilo leta 1953 in bo prihod-
nje leto praznovalo sedemde-
set let aktivnega delovanja. 
Operativno vozilo GVV-1 z 
manjšo količino vode in 
opremo za vse vrste interven-
cij v vrednosti 125 tisoč evrov 
je v celoti financirala Mestna 
občina Kranj. Izdelalo ga je 
podjetje Svit-Zolar, in kot je 
pojasnil njihov predstavnik 
Jani Zolar, je operativno 
vozilo joštarskih gasilcev tre-
tje tovrstno v Sloveniji in edi-
no na Gorenjskem. "Gre za 
vozilo, ki je v Sloveniji redko, 
zato pritegne pozornost, kar 
so izkusili tudi gasilci z Jošta. 
Ko so ga peljali na prvo toče-

nje goriva, so se mimoidoči 
želeli fotografirati ob njem," 
je dodal Zolar. 
Sredstva za nakup moštvene-
ga vozila, čigar vrednost je 
bila dobrih dvajset tisoč 
evrov, so v društvu v večini 
zbrali sami, nekaj je prispe-
vala Gasilska zveza Mestne 
občine Kranj. "Doslej smo 
imeli dve dotrajani vozili za 
prevoz moštva, stari okoli 

dvajset let, opremo pa smo 
prevažali s prikolico. Novi 
vozili imata štirikolesni 
pogon, prilagojeni sta za gri-
čevnat teren in za vožnjo 
zunaj urejenih cestišč. Ker 
smo vedeli, da bomo moder-
nizirali vozni park, smo pred 
leti prenovili gasilski dom, 
kjer smo garažo uredili tako, 
da sta novi vozili lahko pri-
merno shranjeni," je pojas-

nil podpredsednik PGD Jošt 
Janez Rant.
Ključe novih vozil je namest-
niku Gasilske zveze MOK 
Andražu Šifrerju predal 
kranjski župan Matjaž Rako-
vec, ta pa poveljniku PGD 
Jošt Davidu Gartnarju. Letos 
bodo v MOK z novim vozi-
lom opremili še PGD Žabni-
ca, drugo leto pa še PGD 
Kranj Primskovo. 

Gasilci z Jošta prevzeli vozili
Vozni park Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Jošt je bogatejši za dve novi vozili. Januarja  
so v uporabo prevzeli operativno vozilo GVV-1 in moštveno vozilo GVM-1.

Gasilci PGD Jošt so v uporabo prevzeli operativno vozilo GVV-1 in moštveno vozilo  
GVM-1. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – Na letošnji konferenci 
KranjMUN je zasedalo šest-
deset delegatov dijakov iz Slo-
venije, Hrvaške in Avstrije. 
MUN kot okrajšava za Model 
United Nations je tridnevna 
akademska simulacija konfe-
rence ZN, na kateri dijaki pri-
dobivajo nova znanja in izku-
šnje iz diplomacije, debatira-
nja, mednarodnih odnosov in 
načina delovanja ZN, je poja-
snila njihova mentorica Nata-
ša Kne. "Na preizkušnjo pos-
tavi tudi posameznikove reto-
rične sposobnosti, veščine 
javnega nastopanja, dela v 
skupini in vodstvene sposob-
nosti, poleg tega pa zahteva še 
veliko mero kritičnega mišlje-
nja in sodelovanja."  
Slovesnega odprtja konfe-
rence sta se udeležila tudi 
predsednik republike Borut 
Pahor in članica odbora ZN 
za človekove pravice Vasilka 
Sancin. Predsednik Pahor je 
v svojem nagovoru poudaril, 
da živimo v časih, ko je kul-
tura dialoga na precej nizki 
ravni. Prepričan je, da ravno 
z dialogom in sodelovanjem 
lahko premagamo tudi naj-
večje razlike. Vasilka Sancin 
je prav tako poudarila, da so 

izzivi našega časa ogromni. 
"Ampak veliko je tudi mož-
nosti za kreativne in inovati-
vne rešitve, ki jih lahko pos-
redujemo drugim in jih lah-
ko izboljšamo v dialogu z 
drugimi tudi na tovrstnih 
letnih konferencah." 
V vlogi delegatov so dijaki v 
okviru posameznih komite-
jev razpravljali o treh temah. 
V okviru zgodovinskega 
komiteja so se vrnili v leto 
1967 in takratni šestdnevni 
vojni, v okviru varnostnega 
sveta so ponovno pretehtali 
rešitve glede statusa Kosova, 
svet za človekove pravice pa 
je obravnaval razmere glede 
človekovih pravic v Belorusi-
ji. Zadnji dan konference so 
se delegati iz šolskih učilnic 
preselili v veliko sejno sobo 
na Mestni občini Kranj, kjer 
je potekala generalna skup-
ščina. Z Gimnazije Kranj se 
je simulacije udeležilo 15 
dijakov, pri čemer sta si 
Uršula Torkar in Miha 
Persyn prislužila častno 
omembo, Tadej Fritz pa je bil 
izstopajoči delegat. Da je vse 
teklo gladko, sta skrbela četr-
tošolka Neža Kejžar in tretje-
šolec mednarodne mature 
Štefan Grašič pod mentors-
tvom profesorice Nataše Kne. 

Dijaki debatirali tudi 
o Kosovu in Belorusiji
Kranjski gimnazijci so sredi januarja pripravili tretjo akademsko simulacijo konference Združenih 
narodov (ZN) KranjMUN.

S slovesnega odprtja v Stolpu Škrlovec / Foto: Gorazd Kavčič

Odprtja sta se udeležila tudi predsednik Borut Pahor in 
Vasilka Sancin. Na fotografiji v družbi organizatorke Neže 
Kejžar in ravnatelja Aljoša Brlogarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) je ponovno poskrbela 
za malice za dežurne ekipe v Gasilski reševalni službi Kranj, 
Policijski postaji Kranj, urgenci in kranjski porodnišnici, ki 
so bile na delovnih mestih na silvestrovo. Mamicam novo-
rojenčkov, ki so se v kranjski porodnišnici rodili na silvestro-
vo oziroma na prvi dan novega leta, pa je podarila darilni 
paket društva Sorško polje z imenom Kranjska botrinja – iz 
roda v rod z večinoma ekološko pridelanimi živili s certifika-
ti, ki so bogata s hranili, ki jih matere po porodu najbolj 
potrebujejo, še zlasti, če otroka dojijo. Priložili so tudi knji-
žico z recepti. Zadnji dan lanskega leta so se v Kranju rodili 
po dve deklici in dečka, na novega leta dan pa en deček. 
MOK sicer ob rojstvu novorojenčka nudi staršem tudi 
enkratni denarni prispevek v višini 130 evrov. Vlogo je treba 
vložiti najpozneje v šestih mesecih po otrokovem rojstvu. 

Darila za dežurne službe in porodnice


