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Simon Šubic

Kranj – Na začetku februarja 
so stekla gradbena dela na 
kolesarski povezavi Športni 
park Kranj–Avtobusna po
staja Kranj na delu Ceste 
Staneta Žagarja v Kranju. 
Dela bodo trajala predvido
ma do sredine poletja, v tem 
času pa bodo na odseku, 
kjer bodo potekala dela, ob
časne delne zapore, so spo
ročili iz Mestne občine 
Kranj (MOK). Naložbo, vre
dno približno 437 tisoč 
evrov, sofinancirata Repu
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega kohezij
skega sklada v skupnem 
znesku dobrih 242 tisoč 
evrov, MOK pa bo prispeva
la 194 tisoč evrov.

Z dograditvijo manjkajoče 
kolesarske infrastrukture bo 
vzpostavljena varna kolesar
ska povezava med soseska
mi Primskovo, Vodovodni 
stolp, Center in glavno avto
busno postajo. Med gradnjo 
bodo občasne delne zapore, 
za krajše obdobje pa bo v ce
loti zaprt del med t. i. bit
coin krožiščem in križiščem 
z Oldhamsko cesto zaradi 
zamenjave kanalizacije in 
vodovoda.

Tudi sofinanciranje 
gradnje parkirišča
MOK je prav tako pridobila 
sofinanciranje države in 
Evropske unije za gradnjo 
Parkirišča P+R Zlato polje, 
ki se bo v kratkem začela. O 
tem več na 3. strani. 

Kolesarska povezava 
od stadiona do postaje
V Kranju poteka gradnja manjkajoče kolesarske 
povezave med športnim parkom in avtobusno 
postajo. Menjajo tudi vodovod in kanalizacijo.

Gradbena dela na Cesti Staneta Žagarja v Kranju so začeli 
izvajati na začetku februarja. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj so že pregledali pri
spele predloge občanov za 

projekte v okviru participa
tivnega proračuna za leto 
2022. Seznam izvedljivih 
projektov objavljamo na 
straneh 4 in 5. 

Participativni proračun

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarska skakalca 
Peter in Cene Prevc prihaja
ta iz Dolenje vasi v Selški 
dolini, svojo skakalno klub
sko pot pa sta začela v SK 
Triglav Kranj, katerega čla
na sta še danes. Na to so po
nosni tudi na Mestni občini 
Kranj, kjer so skakalcema in 
predstavnikom SK Triglav 
Kranj po vrnitvi s Kitajskega 
pripravili sprejem. Na njem 
so bili prisotni tudi pred
stavniki slovenske skakalne 
reprezentance. Izjemna 
športnika sta se najprej vpi
sala v častno knjigo gostov.
V imenu Mestne občine 
Kranj jima je čestital podžu
pan Janez Černe. "Te meda
lje predstavljajo tretjo gene
racijo domačega SK Triglav, 
ki se ponaša z olimpijsko 
medaljo na moštveni tekmi. 
Prva, srebrna, je iz Calgaryja 
leta 1988, v njej je bil takrat 
tudi član Triglava Matjaž 
Zupan. Nadaljevalo se je v 
Salt Lake Cityju pred dvajse
timi leti z bronom. Osvojila 
sta ga tudi triglavana Pri
mož Peterka in Robert Kra
njec. Tradicija dobrega klub
skega dela se vseskozi uspe
šno nadaljuje. To dokazuje 
moštvena srebrna kolajna iz 
Pekinga, ki sta si jo priska
kala Peter in Cene ter Petro
vo zlato z mešane ekipne 
tekme. Peter nam je z olim
pijskim uspehom predal 

spodbudno sporočilo: Tudi 
ko nam ne gre, moramo 
trdo delati za svoj cilj. Iskre
ne čestitke, pobrati se po 
kriznem obdobju zmorejo le 
redki," je dejal in dodal, da 
občina daje velik poudarek 
športu. "Zanj namenimo v 
primerjavi z drugimi slo
venskimi občinami nadpov
prečno velik delež. Na leto 
sofinanciramo šestdeset 
športnih klubov in društev. 
Na seznamu letošnjih inve

sticij je tudi Smučarski ska
kalni center Gorenja Sava, in 
sicer obnova zaletišč, zale
tnih smučin in drugih povr
šin ter opreme na skakalni
cah, obnova električne nape
ljave in ureditev zasneževa
nja. Ponosni smo na vaše 
delo in uspehe. In gledamo 
naprej. Delamo za vas in 
nove kranjske olimpijske pr
vake." Izročil jima je Kranj
ski zbornik z vstopnicami za 
vzpon na razgledno ploščad 

zvonika cerkve sv. Kancijana 
in vabilo na filmski festival 
Krafft, ki ga bo junija gostilo 
staro mestno jedro. Zanimi
vo je, da so skakalci uspehe 
dosegli v Džangdžjakovu, 
mestu, ki se je decembra po
bratilo s Kranjem, tekmovali 
pa so v najsodobnejšem ska
kalnem centru na svetu, pri 
gradnji katerega je sodelova
lo kranjsko podjetje.

Sprejeli brata Prevc
Na Mestni občini Kranj so pripravili sprejem za Petra in Ceneta Prevca, ki sta se z olimpijskih iger v 
Pekingu vrnila s skupno tremi medaljami. Oba sta člana Smučarskega kluba Triglav Kranj.

Ob sprejemu na Mestni občini Kranj sta se Peter in Cene Prevc vpisala v častno knjigo 
gostov – pod stavek: Svoje najboljše predstave na najpomembnejši dan zmorejo le 
najmočnejše osebnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

412. stran

Lutke, 
velike kot 
nebo
Pogovor s Petro Stare iz 
Lutkovnega gledališča 
Nebo, ki je prejelo 
Prešernovo plaketo 
Mestne občine Kranj
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V zbirko 
dodala še 
olimpijski 
medalji
Smučarska skakalka Nika 
Križnar je na Mlako prinesla 
zlato in bronasto olimpijsko 
medaljo. 
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KULTURA

Junija drugič Krafft
Program festivala Krafft, ki 
bo na sporedu v juniju, bo še 
bogatejši kot pred letom v 
svoji prvi izdaji. 
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ŠPORT

Tretje mesto naših 
vaterpolistov
Minuli konec tedna je v olim-
pijskem bazenu v Kranju po-
tekal kvalifikacijski turnir za 
nastop na evropskem vater-
polskem prvenstvu, ki bo le-
tos v Splitu.  
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ZANIMIVOSTI

Pomoč pri iskanju 
groba
Z uporabo nove aplikacije Is-
kalnik grobov na pokopali-
ščih v Kranju in Bitnjah zlah-
ka najdete iskani grob.
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ZADNJA

Praznoval sto let
Osmega februarja je stoti ju-
bilej praznoval Dragutin Vla-
šić iz Kranja, dedek znanega 
kranjskega glasbenika Ma-
tjaža Vlašiča.
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Kranjske novice, petek, 25. februarja 2022

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 2/let nik VIII so iz šle 25. februarja 2022 kot priloga Gorenjskega glasa. Brez plač no  
so po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle so v na kla di 21.500 iz vo dov.  Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 
47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. 
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske 
počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 
2,00 EUR, petek 2,20 EUR,  redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Kultura nas bogati, povezuje in združuje.
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku.

Matjaž Rakovec, župan
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E-RAZPIS ZA OBNOVE NEPREMIČNE 
KULTURNE DEDIŠČINE

Mestna občina Kranj najavlja javni razpis s področja varovanja 
kulturne dediščine, in sicer za sofinanciranje projektov obno-
ve nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj za 
leto 2022.

Razpis je s 25. februarjem 2022 objavljen na spletni strani 
www.kranj.si. Rok za oddajo vlog je 20. avgust 2022. Razpisno 
dokumentacijo zainteresirani dobijo na spletni strani Mestne 
občine Kranj www.kranj.si (pod rubriko Javni razpisi in naroči-
la). Prijava za področje obnove nepremične kulturne dedišči-
ne je izključno v elektronski obliki.

Priporočamo, da se vlagatelji z vprašanji za uspešno prijavo 
na e-razpis obrnejo na Urad za okolje in prostor oziroma na 
Aleksandro Ažman, aleksandra.azman@kranj.si, 04 2373 127, 
in se dogovorijo za individualne inštrukcije, ki bodo po pred-
hodni najavi potekale v ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo 
od 8.00 do 16.30 in petek od 8.00 do 12.30.

Vsem bodočim prijaviteljem na javne razpise želimo uspešno 
prijavo in izvedbo projektov.

Igor Kavčič

Enaindvajset let bo tega, 
odkar ste se z Andrejem 
Štularjem, tudi vašim živ-
ljenjskim sopotnikom, in 
kolegi prvič predstavili z lut-
kovno predstavo za odrasle 
Soba in ustanovili Lutkovno 
gledališče Nebo. Kaj je bilo 
prej Soba ali Nebo?
Ja, prav neverjetno je, koliko 
let je že od takrat. V tistih 
časih sva se z Andrejem že 
posvečala lutkarstvu, on je 
bil likovnik pri različnih sku-
pinah, jaz pa sem z lutkars-
tvom seznanjala otroke v vrt-
cih in šolah. Najina samos-
tojna lutkovna ustvarjalnost 
se je začela prav s predstavo 
Soba. Soba in Nebo sta nas-
tala sočasno, v želji, da bi bilo 
Srečanje Saše Kumpa – tra-
dicionalno srečanje gorenj-
skih lutkovnih skupin, na 
katero sta se tisto leto prijavi-
li samo dve skupini – vendar-
le izvedeno. Predstavo smo 
morali narediti v dobrih dveh 
tednih in tudi ime za pred-
stavo in gledališče si je bilo 
treba izmisliti na vrat na nos. 
Na srečanje se je potem pri-
javilo še več skupin, nam pa 
je predstava tako dobro uspe-
la, da se še zdaj posvečamo 
lutkarstvu. Kaj je bilo prej, se 
torej ne da razločiti; v tem 
duhu je gotovo zanimiv poe-
tičen naslov ene prvih kritik 
predstave izpod peresa prof. 
Edija Majarona: Nebo se je 
odprlo v Sobo.

V dveh desetletjih ste ustva-
rili še celo vrsto predstav z 
različnimi vrstami lutk. V 
lutkarstvu ste se tudi izšola-
li, kaj pa vas je vodilo, da ste 
ga izbrali za svoj poklic?
Sem diplomirana teologinja 
in vzgojiteljica predšolskih 
otrok, je pa res, da sem obe 
diplomi napisala iz lutkars-
tva. Na Pedagoško fakulteto 
sem se vpisala prav zaradi 
lutk in profesorja Majarona, 
ki je takrat na njej predaval. 
On je čudovit človek, doajen 
lutkarstva v Sloveniji, ki se je 
o lutkah pripravljen vselej 
pogovarjati. Vesela sem, da 
mu je uspelo ljubezen do 
lutk in neomajno vero vanje 
prenesti tudi name. Lutke so 
materialne, konkretne, pa 
vendar lahko sporočajo zelo 
subtilne in simbolne vsebi-
ne. Všeč mi je tudi to, da lah-
ko pri lutkarstvu združujem 
mnoge umetniške zvrsti. Že 
v osnovni šoli me je privlači-
la likovna umetnost in tukaj 
jo lahko praktično izživim, 
prav tako s pridom uporab-
ljam izkušnje iz srednje 
glasbene šole. Rada imam 
otroke, navdihujejo me nji-
hova pronicljivost, odprtost 
ter celostno dojemanje sveta 
in znanje o otroški psiholo-
giji mi je pri snovanju lut-
kovnih predstav v veliko 

pomoč. Vse to mešanje in 
prepletanje zvrsti mi zelo 
ustreza. Pri snovanju projek-
tov spoznavam nove kolege, 
ustvarjalce z različnih pod-
ročij, tako da je skupek vsega 
tega tisto, zaradi česar je lut-
karstvo moj poklic. Seveda 
pa je poklic postalo šele, ko 
smo se od lutkovnih pred-
stav za odrasle preusmerili v 
snovanje predvsem otroških 
predstav. Saj veste, lutkov-
nih predstav za odrasle pri 
nas nismo ravno vajeni obi-
skovati in se jih ustvarjalci 
zato redkeje lotevamo.

Pravijo, da so otroci najzah-
tevnejša publika, preprosto 
se jih ne da "prinesti okoli"?
Po eni strani to drži, po dru-
gi pa sploh ne. Otrokom je 
všeč vsakršen "džumbus", 
kar mnogi izkoriščajo in z 
otroki manipulirajo. Jasno 
se čuti, kdaj ti otroke podce-
njujejo ali so do njih celo 
(najbrž nezavedno) žaljivi. 
Obupno mi je gledati pred-
stave, v katerih izvajalci 
otroke razvnemajo s hrupni-
mi domislicami, poceni 
didaktičnostjo in predvidlji-
vimi zapleti. Sámo po sebi 
ni s tem nič narobe, a če je 
namen vsega skupaj zgolj 
vzbujanje pozornosti otrok 
na prvo žogo, potem to ni to. 
V našem gledališču smo 
zato zelo izbirčni pri tem, 
kaj otrokom ponudimo, in 
predvsem, kako to zapakira-
mo v predstavo. Lotevamo 
se tako ljudskih kot avtor-
skih zgodb, ki jih seveda 
aktualiziramo in uprizori-
mo na več nivojih. Četudi je 
predstava v osnovi namenje-
na na primer predšolskim, 
jo bodo z enakim zaniman-
jem gledali šolski otroci in 
tudi odrasli, ki po navadi 
otroke pripeljejo v gledališ-
če. Najmlajši bodo sledili 
osnovni zgodbi, starejši pa 
bodo iz konteksta in med 
vrsticami prebrali še širšo 
zgodbo. Uporabljamo različ-
ne tipe lutk, marionete, plo-
ske, senčne, namizne, 
mimične in še kaj, vedno v 

skladu s tem, kaj želimo s 
predstavo sporočiti. Predsta-
va včasih uspe bolje, drugič 
pač ne, a vsakič se je treba 
pošteno potruditi za končni 
rezultat. Na splošno nam 
gre kar dobro, saj se naše 
predstave uvrščajo na doma-
če in tuje selekcionirane lut-
kovne festivale.

S predstavami ste se udele-
žili lutkovnih festivalov 
doma in po svetu, potovali 
ste v Indonezijo, Kazahstan, 
Avstralijo ... Čudovita doži-
vetja in izkušnje ...
Za to izkušnjo sem neizmer-
no hvaležna. Lepo je, ko greš 
v tujo deželo in tam nisi zgolj 
turist, ampak ljudem še kaj 
daš. Na nekaterih festivalih 
smo igrali tudi zunaj gleda-
lišč, na primer v Jekaterin-
burgu in Charleville-Mezie-
resu v domovih za ostarele, 
na Baliju v sirotišnici. Ko 
vidiš, kako živijo ljudje dru-
god, kaj vse morajo početi za 
preživetje, potem začneš 
ceniti to, kar imamo doma. 
Niti čista voda in zrak, goz-
dovi, brezplačno šolanje, 
kvalitetna hrana niso samou-
mevni. Upam, da bomo v 
bližnji prihodnosti vse to 
znali zaščititi in da nas naši 
odločevalci ne bodo prodali 
za prgišče piškotov.

Velika Prešernova plaketa 
za 20-letnico ustvarjanja 
Lutkovnega gledališča Nebo 
vendarle poboža, mar ne?
Seveda. Vedno. Za svoje 
predstave smo dobili že kar 
nekaj nagrad na domačih in 
tujih festivalih, med drugim 
nagrade za likovno zasnovo, 
režijo, koncept, animacijo, 
za izvirno predstavo, nagra-
do otroške žirije. Ampak 
šele zdaj, ko smo dobili 
nagrado v Kranju, se čutimo 
resnično slišane in veseli 
smo, da je naše delo dobilo 
potrditev tudi doma.

Kakšno je lutkovno nebo v 
Sloveniji, še posebej v teh za 
samozaposlene v kulturi 
nehvaležnih časih?

Naše nebo je trenutno kar 
precej oblačno, zračni tlak 
še pada, tako da vidljivost ni 
ravno dobra … Imamo dve 
odlični nacionalni gledališ-
či, v Ljubljani in Mariboru, 
neodvisnih lutkovnih gleda-
lišč pa je vse manj. Produk-
cija lutkovne predstave pot-
rebuje, posebno na začetku, 
precej več dela, znanja in 
specializiranih veščin kot na 
primer gledališka. Konec 
koncev je treba vse "igralce" 
najprej izdelati, jih navezati, 
jim izdelati ustrezen igralni 
prostor, šele potem anima-
torji dobijo lutke v roke in iz 
njih ustvarijo gledališki lik. 
Zato se mi zdi ta nagrada 
pomembna tudi za druga 
lutkovna gledališča in za 
prepoznavnost lutkarstva 
kot takega. Potreba po njem 
je, saj otroci lutke obožujejo, 
a sredstva za realizacijo 
predstav so žal vse skrom-
nejša. Pogosto je tako, da 
lutkarji vztrajamo bolj zara-
di lastne iznajdljivosti in lju-
bezni do lutk.

Kam se v prihodnje širi vaše 
lutkovno Nebo?
Najprej bomo morali naredi-
ti tri korake nazaj, da bomo 
prišli v stanje pred korono, 
brez te stalne negotovosti. 
Kar nekaj dogovorjenih gos-
tovanj in festivalov nam je 
padlo v vodo. Zdi se mi, kot 
bi bilo življenje pred korono 
iz nekega drugega obdobja, 
nekoč, pred davnimi časi, 
sedanjost pa traja dve leti, ki 
se vlečeta že celo večnost. 
Počasi, zelo zelo počasi se 
stvari izboljšujejo. Mi vsee-
no delamo, kaj pa naj druge-
ga ... Ponovno navezujemo 
pretrgane stike in se loteva-
mo odloženih in novih pro-
jektov. Kako zelo vsi skupaj 
potrebujemo umetnost in 
kulturo, pa dobro vidimo 
tudi po res velikem obisku 
otroških lutkovnih predstav 
ob petkih v Krice krace in ob 
sobotah v Prešernovem gle-
dališču. Uh, naj se nam Kra-
njcem čim prej "zjasnijo 
vreména".

Lutke, velike kot nebo 
Lansko pomlad je Lutkovno gledališče Nebo praznovalo dvajset let delovanja in bilo po nagradah na 
festivalih doma in v tujini s Prešernovo plaketo nagrajeno tudi v domačem Kranju. Pogovarjali smo se 
s članico gledališča Petro Stare, ki že dolgo ve, da imajo lutke vseh vrst in oblik tudi dušo in srce.

Petra Stare je v lutkarstvu našla številne izzive. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) občane vabi k sode-
lovanju na fotonatečaju za 
koledar MOK za leto 2023, 
ki ga nameravajo ustvariti z 
avtorskimi fotografijami, 
nastalimi na območju kranj-
ske občine. Fotonatečaj bo 
potekal skoraj do konca leta, 
vsako četrtletje pa bodo izve-
dli spletno glasovanje za 
najboljšo prejeto fotografijo, 
iz tega pa nato naredili izbor 
dvanajstih, ki jih bodo uvrs-
tili v koledar. 
Zainteresirani občani lahko 
svoje fotografije pošljejo na 
e-naslov: koledar@kranj.si. 
Vsak lahko pošlje eno foto-
grafijo, ki je nastala v obdo-
bju zadnjih treh mesecev. 
Za prvo glasovanje pridejo 
v poštev fotografije, posnete 
od decembra 2021 do konca 
februarja 2022. Rok za 
oddajo fotografij za prvo 

glasovanje je 28. februar. 
Glasovanje bo potekalo vsa-
ke tri mesece (prvi teden v 
marcu, juniju, septembru 
in decembru).
Sprejemajo le digitalne foto-
grafije, zajete s fotoapara-
tom ali novejšim telefonom, 
v barvni ali črno-beli tehni-
ki, na katerih so lahko izve-
deni le popravki, ki ne spre-
minjajo vsebine fotografij. 
Fotografije naj bodo v for-
matu JPG, velikost datotek 
pa naj ne presega 5 MB. 
Daljša stranica naj ne bo 
manjša od 3000 pikslov v 
ločljivosti 300 pix/inch. 
Fotografije naj bodo primer-
no označene – lokacija in 
čas nastanka (npr. Bobovško 
jezero_januar2022). Nave-
dite tudi osebne podatke 
avtorja: ime in priimek, kraj 
bivanja in kontakt. Podrob-
nosti o fotonatečaju so obja-
vljene tudi na spletni strani 
MOK. 

Fotonatečaj za koledar 
Mestne občine Kranj
Za vsak mesec bodo izbrali fotografijo, ki bo na 
glasovanju prejela največ glasov. 
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Pri športu sem iz prve roke 
spoznal, kako pomembna je 
dobro uigrana ekipa. Tako v 
kolektivnem športu, v kate
rem sem se udejstvoval in 
kamor sem še vedno tesno 
vpet, kot pri individualnem 
športu, kjer je moja hči na
šla svoj prostor med oprim
ki. Tekmovalci, tudi v indivi
dualnih športih, so prvi 
obraz ekipe, ki ga v javnosti 
poznamo. So tisti, ki dajo 
največ od sebe, se odpove
dujejo številnim željam in 
prostemu času, da sledijo 
športnemu cilju. 
Letos so se olimpijci na pri
zoriščih našega pobratenega 
mesta Džangdžjakov na Ki
tajskem izjemno izkazali. 
Pravi užitek jih je bilo 
sprem ljati po malih ekra

nih! Pri tem pa ne gre poza
biti vrste strokovnjakov in 
drugih ljudi, ki so prav tako 
ključni za njihov uspeh. 
Najprej so tu starši ali skrb
niki, ki otroka že od zgod
njega otroštva potrpežljivo 
vozijo na treninge ob vseh 
mogočih urah, skrbijo za 
nabavo ustrezne opreme, 
marsikateri konec tedna pa 
namesto oddiha končajo na 
tekmovanjih. Nato so tu tre
nerji, maserji, psihologi … 
Kasneje tudi tekmovalkin ali 
tekmovalčev partner in otro
ci, ki se takemu načinu živ
ljenja prilagodijo, da s sku
pnimi močmi dosežejo 
uspeh. Bistvo večine špor
tnih uspehov je tako v sode
lovanju in povezovanju lju
di, predanih istemu cilju. 
Sodelovanje je ključno na 
številnih področjih. Denimo 
pri prizadevanjih, da mes
tna občina Kranj (MOK) po
stane še bolj ugodno okolje, 
v katerem živimo in delamo. 
Zelo me veseli, da je bilo so
delovanje v mestnem svetu 
v zadnjih letih konstruktiv
no in da je bilo veliko nare
jenega. Ključnega pomena 
pa je tudi sodelovanje vas, 
občanov. Zato smo na MOK 
uvedli način, da lahko sami 
predlagate investicije, za ka

tere ocenjujete, da jih v va
šem okolju manjka. Letos 
participativni proračun izva
jamo prvič. V sodelovanju z 
vami bomo izvedli investi
cije, za katere ne želimo, da 
bi bile spregledane, ko se 
dela velik proračun. Vesel 
sem, da ste oddali lepo šte
vilo, okoli dvesto predlogov, 
med katerimi je res veliko 
dobrih rešitev, ki bodo iz
boljšale naše okolje. Hvala, 
ker sodelujete! 
Ste vedeli, da se občine, ki 
izvajajo participativni prora
čun, lahko pohvalijo s hitrej
šim gospodarskim razvo
jem, se bolj enakomerno 
razvijajo, so bolj trajnostne 
in imajo višjo kakovost biva
nja? Višjo kakovost življenja 
pa pomeni tudi bolj čisto 

okolje. Zato sem vesel, da 
vsako leto v MOK pod okri
ljem organizatorja, Zveze 
tabornikov občine Kranj, 
stopimo skupaj, da naše kra
je očistimo odpadkov. Ti se 
znajdejo na najbolj neverje
tnih lokacijah. Kaj dela pral
ni stroj sredi gozda? Ni mi 
jasno, zakaj ga je nekdo lah
ko pripeljal do gozda, ne pa 
do odlagališča odpadkov. 
Enako velja za televizijski 
sprejemnik pod drevesom – 
je morda kdo dobrohotno 
želel živalim popestriti ob
dobje v času zimskega spa
nja? 
Pomembno je, da v okviru 
akcije vsako leto čistimo 
tudi površine, ki so večino
ma v zasebni lasti, in si tako 
medsebojno pomagamo. 
Lani ste se občani in številne 
organizacije, enote Civilne 
zaščite MOK, Komunala 
Kranj, krajevne skupnosti, 
prostovoljna gasilska in dru
ga društva ter druge skupine 
in posamezniki kljub epide
miji odzvali v velikem števi
lu – čistilo nas je kar 1700. 
In letos bomo spet. Kajti v 
slogi je moč. 

Se vidimo!

Matjaž Rakovec 
Vaš župan

Uspeh je največkrat 
plod sodelovanja

Ključnega pomena pa je tudi sodelovanje vas, 
občanov. Zato smo na MOK uvedli način, da 
lahko sami predlagate investicije, za katere 
ocenjujete, da jih v vašem okolju manjka.

Simon Šubic

Kranj – Služba vlade za ra
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je ta mesec potrdila 
sofinanciranje gradnje par
kirišča P+R Zlato polje, na 
katerem bodo poleg servi
snih objektov zgradili 56 
parkirnih mest, od tega 
bodo tri rezervirana za gibal

no ovirane osebe, šest jih bo 
opremljenih s polnilnicami 
in zato namenjenih električ
nim vozilom, pet parkirnih 
mest pa bo za motorje. V 
vzhodnem delu parkirišča je 
predvideno postajališče KR
sKOLESOM z 20 mesti za 
kolesa z dostopom do ploč
nika in kolesarske steze na 
Koroški cesti. 

Projekt je vreden nekaj 
manj kot 858 tisoč evrov, od 
tega bosta Republika Slove
nija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regio
nalni razvoj sofinancirali 
nekaj več kot 553 tisoč evrov. 
Gradnjo bodo začeli najpo
zneje do marca in bo ob 
ugodnih vremenskih pogo
jih trajala predvidoma 180 

dni oziroma do septembra. 
Parkirišče P+R (parkiraj in 
prestopi) Zlato polje bo na
menjeno predvsem dnev
nim uporabnikom, ki priha
jajo v Kranj na delo ali v 
šolo, s parkirišča pa bodo 
lahko pot nadaljevali z vo
žnjo proti centru mesta z 
javnim potniškim prome
tom, z javnim kolesom ali 
peš, so razložili na MOK, 
kjer želijo na ta način 
zmanjšati promet v ožjem 
središču, razbremeniti go
sto poseljene površine in za
gotoviti dodatna parkirna 
mesta. 
MOK je konec lanskega leta 
tudi pridobila dodatna par
kirna mesta na treh lokaci
jah v Kranju. Na Ulici 1. 
avgusta 5 so poleg obstoje
čega parkirišča zgradili sku
pno 16 novih parkirnih 
mest, na Gradnikovi ulici 5 
pa ob obstoječem parkiri
šču pet novih parkirnih 
mest. Na obeh lokacijah so 
uredili tudi odvodnjavanje 
meteorne vode v novo poni
kalnico. Na Cesti 1. maja od 
61 do 63 pa so pridobili de
set novih parkirnih mest za 
bočno parkiranje.

Parkirišče P+R do jeseni
Na Zlatem polju bodo te dni začeli graditi parkirišče P+R (parkiraj in prestopi). Za izvedbo projekta je 
občina pridobila sofinanciranje države in Evropske unije. 

Skica načrtovanega parkirišča P+R Zlato polje / Foto: MOK

Simon Šubic

Kranj – Mestni svet je febru
arsko, 32. redno sejo zaradi 
poslabšanja epidemiološke 
situacije opravil na daljavo. 
Med drugim so v drugem 
branju potrdili Odlok o sim
bolih Mestne občine Kranj 
(MOK), spremembe in do
polnitve Odloka o pravilih 
cestnega prometa ter potrdi
li novo ekonomsko ceno sto
ritve pomoči na domu. 
Irena Dolenc (NSi) je pre
dlagala tudi razširitev dnev
nega reda s ponovnim gla
sovanjem o soglasju k po
delitvi koncesije za igralni 
salon v Planetu Kranj, ki so 
ga sicer mestni svetniki po
dali na dopisni seji v janu
arju. Zmotil jo je potek gla
sovanja na dopisni seji. 
Podžupan Janez Černe 
(SD) in Igor Velov (LRK) sta 
ponovitvi glasovanja na
sprotovala. Černe je dejal, 
da poslovnik mestnega sve
ta takšne ponovitve glasova
nja ne omogoča, Velov pa je 
ocenil, da bi šlo za nevaren 
precedens, na podlagi kate
rega bi lahko ob vsakem te
snem glasovanju ali neugo
dnem rezultatu glasovanja 
nekdo predlagal ponovno 

glasovanje. Župan Matjaž 
Rakovec se je odločil, da 
bodo za mnenje o pravilno
sti izvedbe dopisne seje naj
prej povprašali statutarno
pravno komisijo, o njenem 
odgovoru pa bodo po potre
bi razpravljali na marčevski 
seji mestnega sveta.
S potrditvijo novega odloka 
o simbolih MOK so podrob
neje uredili upodobitev in 
uporabo občinskega grba in 
zastave, na kateri je po no
vem tudi grb. Odlok ureja 
tudi postopek izdaje dovo
ljenj za uporabo grba in za
stave ter prekrškovne določ
be, vključno s spremembo 
višine globe za neprimerno 
uporabo občinskih simbo
lov. Za pravne osebe in sa
mostojne podjetnike globa 
za kršitev odloka znaša 
1200 evrov, za odgovorno 
osebo in posameznika pa 
400 evrov. 
Z novim odlokom o pravi
lih cestnega prometa so od
pravili nekatere pomanjklji
vosti in pravne vrzeli prej
šnjega odloka, uskladili pa 
so ga tudi z lansko novelo 
zakona o pravilih cestnega 
prometa. Med drugim so 
kazni za prekoračitev časov
no omejenega parkiranja in 

za neplačilo parkiranja zni
žali na 40 evrov. Po novem 
je med 7. in 22. uro parkira
nje in polnjenje električnih 
vozil na javnih parkirnih 
mestih omejeno na dve uri. 
Novo je tudi določilo, da 
lahko uporabnik, ki mu za
radi zlorabe odvzamejo do
volilnico za parkiranje, 
novo pridobi po preteku še
stih mesecev od odvzema. 
Odlok uvaja tudi možnost 
odstranitve nedovoljeno 
parkiranega vozila z delovi
šča ali prireditvenega pro
stora in širi pravico do dve
urnega brezplačnega parki
ranja na javnih parkiriščih 
na zdravnike ter socialne in 
zdravstvene delavce, ki 
opravljajo pomoč na domu.
Ekonomska cena storitve 
pomoči družini na domu se 
bo 1. marca podražila za 
2,79 evra višja in bo znašala 
23,13 evra, so odločili me
stni svetniki. Za uporabni
ke storitve se cena ne spre
minja, saj bodo podražitev 
pokrili iz občinskega prora
čuna. Ob delavnikih bodo 
še naprej plačevali 4,20 
evra, ob nedeljah 5,83 evra, 
ob praznikih in dela prostih 
dneh 6,17 evra na uro opra
vljene storitve. 

Na februarski seji so izglaso
vali tudi razrešitev predstav
nika lokalne skupnosti Elvi
sa Brandića v Svetu zavoda 
Osnovne šole Jakoba Aljaža 
Kranj, ki jo je predlagalo se
demnajst mestnih svetnic in 
svetnikov. Ana Černe (Levi
ca) je v imenu predlagateljev 
poudarila, da je Brandić iz
vajal pritisk nad zaposleni
mi in jim grozil z odško
dninskimi in kazenskimi 
tožbami ter starše pozival, 
naj ne sodelujejo z učitelji, 
kar je po mnenju predlaga
teljev nedopustno. Milena 
Ristić, predsednica Sveta za
voda OŠ Jakoba Aljaža, je 
pojasnila, da se je agresija 
nad zaposlenimi začela sto
pnjevati ob uvedbi obvezne
ga testiranja otrok v šolah, 
že prej pa so bile moteče 
tudi maske. Groženj s tožba
mi so bili deležni tudi, ko so 
o predlogu razrešitve začeli 
poročati v medijih. Zoran 
Stevanović, vodja svetniške 
skupine Resni.ca, ki je Bran
dića predlagala za člana sve
ta zavoda, je ocenil, da je 
mestni svet s to razrešitvijo 
povozil svobodo političnega 
izražanja. Kot je poudaril, je 
Brandić zgolj prenašal spo
ročila in voljo staršev.

Sejo izvedli po spletu
Na februarski seji so mestni svetniki potrdili tudi nov odlok o simbolih Mestne občine Kranj, ki 
podrobneje ureja upodobitev in uporabo občinskega grba in zastave, na kateri je po novem tudi grb.
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Mestna občina Kranj je v 
okviru kampanje Projekti za 
vas in mesto od 5. januarja 
do 4. februarja letos zbirala 
projektne predloge za parti-
cipativni del proračuna za 
leto 2022. Vseh 190 po sple-
tu, osebno ali po pošti pris-
pelih predlogov je pregledala 
komisija in preverila, ali so 
izvedljivi v okviru participa-
tivnega proračuna 2022, 
torej skladni z zakonodajo, v 
pristojnosti občine, finančno 

ovrednoteni med 2500 in 
24.000 evri (z DDV-jem) in 
če ustrezajo drugim predpi-
sanim pogojem za uvrstitev v 
participativni proračun.
Takih, ki dejansko izpolnjuje-
jo pogoje, je skupno 105 in jih 
objavljamo, razvrščene po 

krajevnih skupnostih, na sez-
namu spodaj. Za te boste lah-
ko občanke in občani s stal-
nim prebivališčem v Mestni 
občini Kranj, stari 16 let in 
več, glasovali od 1. do 10. mar-
ca. Svoj glas boste lahko odda-
li enkrat, in sicer na spletnem 

mestu oziroma na aplikaciji 
predlagaj.kranj.si ali pa od 7. 
do 10. marca osebno na sede-
žu MO Kranj (Slovenski trg 1, 
4000 Kranj) v času uradnih 
ur, kjer bo za izpolnjevanje 
na voljo tudi pomoč. Z oddajo 
glasu boste neposredno odlo-
čali o tem, kateri projekti so 
najbolj potrebni in bodo izve-
deni še letos, za kar je name-
njenih 624.000 evrov prora-
čunskih sredstev Mestne 
občine Kranj.

Seznam predlogov projek-
tov za glasovanje je objav-
ljen tudi na spletni strani 
projekta na povezavi predla-
gaj.kranj.si, kjer so na voljo 
dodatne informacije o parti-
cipativnem proračunu in 
projektnih predlogih za gla-
sovanje (dostop je možen 
tudi prek spletne strani 
MOK na povezavi kranj.si s 
klikom na spletno pasico 
participativnega proračuna 
na naslovnici). 

Tam so v posebnem zavihku 
posebej objavljeni tudi pre-
dlogi, ki ne bodo šli na gla-
sovanje, in je pri vsakem 
naveden razlog, zakaj se 
niso uvrstili na glasovalne 
liste. 
Po zaključku glasovanja, od 
11. marca dalje, bo na splet-
nem mestu predlagaj.kranj.
si možno preveriti tudi, 
kateri projekti so bili izgla-
sovani za izvedbo do konca 
letošnjega leta.

Katere izboljšave so predlagali 
občanke in občani Kranja
Mestna občina Kranj je prejela skupno 190 predlogov za participativni proračun 2022. Po pregledu komisije jih je na seznamu za glasovanje ostalo 105.

Območje izvedbe – KS Ime oziroma naziv projekta
Besnica Postavitev ekološkega otoka ECOdip v Besnici in ureditev njegove  

okolice z informativno tablo (slap Šum)

Obnova informativnih tabel na Učni poti Besnica–Rovnik–slap Šum

Postavitev javne razsvetljave na območju hišne številke 76b

Obnova otroškega igrišča ob PŠ Besnica

Ureditev občinske ceste Podrovnik od 6  do 12

Obnova spominskega znamenja talcem – Zgornja Besnica

Postavitev koloparka (pumptrack)

Bitnje Informativna tabla s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču  
v Zgornjih Bitnjah

Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije  
za preusmeritev potoka Štajna

Obnovitev fasade na gasilskem domu Bitnje

Zasaditev in postavitev novih klopc na pokopališču Bitnje

Postavitev prikazovalnika hitrosti pri hiši Zgornje Bitnje 97

Obnova otroškega igrišča Direndaj

Bratov Smuk Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Lovilna mreža za žoge ob nogometnem šolskem igrišču OŠ Matije 
Čopa Kranj (na južni strani igrišča)

Lovilna mreža za žoge za nogometnima goloma na šolskem igrišču  
OŠ Matije Čopa Kranj

Britof Koš za košarko v ŠP Britof

Pitnik s tekočo vodo v ŠP Britof

Zunanji fitnes v ŠP Britof

Preureditev obstoječe poljske poti v sprehajalno pot med Britofom 
in Šenčurjem

Trim-otok z mizama za namizni tenis v ŠP Britof

Center Odstranjevanje grafitov – na javnih površinah

Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Obnova otroškega igrišča Pungert (Krančkovo igrišče)

Čirče Obnova stopnic, ki vodijo od delavskega mosta do Čirč 

Golnik Obnova in kritje kozolcev na območju športnega parka Tivoli Golnik

Fitnes na prostem v ŠP Golnik

Postavitev prometne signalizacije na Malijeven brdu

Gorenja Sava Učne poti na Šmarjetno goro

Grafična poslikava železniškega podvoza

Goriče Preplastitev cestišča Srednja vas–Zalog (most)

Sanacija ceste v kraju Zalog (naselje Svarje)

Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje

Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni

Obnova Kužnega znamenja na Letenicah 12

Izdelava oglasnih kozolcev z informacijsko tablo – zemljevidom

Sanacija ceste okrog župnišča in popravilo odtočnih jaškov

Območje izvedbe – KS Ime oziroma naziv projekta
Hrastje Obnova oziroma preplastitev športnega igrišča v Grabnu

Huje Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Posodobitev igralnih površin in sprehajalnih poti na Hujah

Odstranitev betonskih preprek in montaža preklopnih stebričkov  
KS Huje

Pasji park na zelenici med Gogalovo 2 in 3

Jošt Razširitev javne razsvetljave v KS Jošt

Sončna elektrarna na Domu KS Jošt

Odstranitev skale nad cesto v Pševem

Kokrica Zasaditev na javnih zelenih površinah

Obnova spomenika Mlaka – obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku 
in postavitev informacijske table

Asfaltiranje bankin v Srakovljah 

Ureditev rečne struge potoka Milka (skozi kraj Srakovlje)

Postavitev hitrostnih ovir v Srakovljah 

Izdelava načrta IDZ rekonstrukcije ceste Brdo–Bobovek–Mlaka

Zapora ceste Mlaka–Bobovek (priprava dokumentacije)

Mavčiče Nakup šotora za prireditve v KS 

Postavitev mize in ob njej klopi za počitek sprehajalcev, pohodnikov  
in kolesarjev – KS Mavčiče

Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči

Nakup dveh premičnih košev za košarkarsko igrišče (2 kosa)

Izdelava projektne dokumentacije za razgledno ploščad z mizico in 
klopmi v Prašah

Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja –  
priprava projektne rešitve 

Informacijska tabla pri Jenkovi domačiji – Simon Jenko

Orehek - Drulovka Obnova spomenika NOB na Orehku

Obnova stopnic, ki vodijo z delavskega mosta na Orehek

Planina Odstranitev škatel iz pocinkane pločevine na Planini – novi koši  
za smeti

Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Kegljišče s kroglo na vrvici ob koloparku (pumptrack) Planina 1

Postavitev pitnika za vodo na zelenici ob igrišču na Planini 1 in  
v bližini Centra trajnostne mobilnosti

Projekt Vodena rekreacija na športnem igrišču Planina 1

Dopolnitev programa CTM

Postavitev novega ekološkega otoka na Cesti Jaka Platiše 13

Podblica Otroško igrišče ob PŠ Podblica

Postavitev javne razsvetljave – Podblica 14 in 24

Predoslje Nove prezračevalne naprave v OŠ in vrtcu Predoslje

Ureditev makadamske poti okoli Brda na območju MOK

Obnova otroškega igrišča pri Kulturnem domu Predoslje
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MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

OBVEŠČA  
o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2022/2023

Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od torka, 1. marca 2022, do četrtka, 10. marca 2022.
Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti s telefonskimi številkami in e-naslovi.

VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj 04 20 19 200

http://www.kranjski-vrtci.si/

info@kranjski-vrtci.si

Andreja.Pungartnik@kranjski-vrtci.si
Teja.Kuk@kranjski-vrtci.si
Renata.Stingl@kranjski-vrtci.si
Lucija.Cernivec@kranjski-vrtci.si

Tadeja.Ferlez@kranjski-vrtci.si
Maja.Kirar-Zver@kranjski-vrtci.si

Svetovalna služba 04 20 19 210
04 20 19 212
04 20 19 219
031 374 245
031 768 248
031 768 144
040 388 480

Enota Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, Kranj 031 768 336

Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj 031 768 279

Enota Janina, Kebetova ulica 9, Kranj 031 768 061
031 768 144

Enota Živ Žav, Jernejeva ulica 14, Kranj 031 768 340 Margareta.Kutnjak@kranjski-vrtci.si

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj Cesta na Brdo 45a, Kranj
04 20 10 369 
031 312 326

http://www.sfpkr.si/ vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Kranj Zasavska cesta 53a, Kranj
04 20 19 500 
04 20 19 512

http://www.osorehek-vrtec.si
Polona.Bogataj@osorehek.si
Katja.Krzan@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje Kranj Predoslje 17a, Kranj
04 28 10 400  
04 28 10 415

http://www.os-predoslje.si
os-predoslje@guest.arnes.si
Sasa.Medved2@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04 25 59 700 http://www.osjenka.si Mojca.Svab@osjenka.si 

VVE pri OŠ Stražišče Kranj Šolska ulica 2, Kranj
04 231 44 94 
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/
os.strazisce@guest.arnes.si
Polona.Stilec@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center Komenskega ulica 4, Kranj 04 620 36 21 https://www.osjpcenter.si/ Marusa.Pogacnik@osjpcenter.si

Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o. PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24d, Kranj
030 293 419   
031 202 530

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

Buan, d. o. o. 
PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni, 
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj

030 293 419 
031 202 530

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

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

Matjaž Rakovec, župan
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Območje izvedbe – KS Ime oziroma naziv projekta
Primskovo Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo

Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo

Postavitev  klopi na Ulici Mirka Vadnova

Izdelava zbornika Primskovo

Stražišče Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze

Obnova cestišča – Pot na Jošta

Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Otroške matineje v Šmartinskem domu

Ureditev dovoznih poti in parkirnih mest, zasaditev dreves in  
postavitev pitnika ter ureditev kolesarnice v ŠP Stražišče 

Preplastitev teniškega igrišča v ŠP Stražišče

Zapis starih hišnih imen v KS Stražišče

Trenča (Štajna) – ureditev struge pri objektu Tominčeva 46

Struževo Obnova ŠP Struževo

Tenetiše Načrt obnove ceste Tenetiše–Trstenik

Trstenik Obnova pešpoti iz zgornjega konca Trstenika do Povelj

Ureditev ceste proti Čadovljam 8

Preplastitev dela ceste Babni vrt–Krničar

Vodovodni stolp Dan za sosede – kulturno-družabni dogodek

Ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje  
prostega časa – Begunjska ulica 11

Zasaditev na javnih zelenih površinah 

Ureditev pešpoti – bližnjice v Begunjski ulici 9 in 11

Ureditev parkirišča Begunjska ulica 12

Ureditev otroškega igrišča in parka za sprostitev – Valjavčeva ulica

Glajenje površin v rolkarskem parku na stadionu

Območje izvedbe – KS Ime oziroma naziv projekta
Zlato polje Posodobitev šolskega igrišča za OŠ Franceta Prešerna

Zasaditev na javnih zelenih površinah

Ureditev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19

Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku

Žabnica Postavitev in zamenjava prometnih ogledal – KS Žabnica

Izdelava projekta: Celovita prenova športnega igrišča v Žabnici

Postavitev in namestitev kamere na gnezdišču za štorklje  
ob PŠ Žabnica

Simon Šubic

Kranj – Odprt je javni razpis 
za spodbujanje razvoja soci-
alnega podjetništva v Mestni 
občini Kranj v letu 2022. 
Višina razpisanih sredstev 
je 40 tisoč evrov, intenziv-
nost dodeljene de minimis 
pomoči pa znaša do 50 
odstotkov upravičenih stroš-
kov (DDV ni vključen). Rok 
za oddajo vloge je 20. maj. 
Višina sredstev, ki se dodeli 
posameznemu upravičencu, 
je odvisna od rezultatov oce-
njevanja prejetih popolnih 
vlog, višine zaprošenih sred-
stev ter višine razpoložljivih 
sredstev. Najnižji znesek 
dodeljene pomoči znaša 100 

evrov, najvišji znesek pa 10 
tisoč evrov na upravičenca.  
Razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega 
razpisa, prijavni obrazec, 
izjavi, merila za vrednoten-
je, vzorec pogodbe in zahte-
vek, je upravičencem na 
voljo na spletni strani Mest-
ne občine Kranj http://
www.kranj.si/ (rubrika Jav-
ni razpisi, naročila), objava 
pa je bila tudi v Uradnem 
listu RS (št. 20, 18. februar 
2022). 
Informacije v zvezi z jav-
nim razpisom zainteresira-
ni lahko dobijo na telefon-
ski številki 04/2373 130 ali 
na e-naslovu: barbara.
ciric@kranj.si.

Razpis za socialno 
podjetništvo Kranj – Mestna občina 

Kranj je pristopila k pripravi 
Strategije razvoja socialne-
ga varstva od leta 2022 do 
leta 2028. 
Gre za prvi strateški doku-
ment za to področje. 
Namen strategije je doseči 
še večji razvoj socialnega 
varstva in k temu privabiti 
tudi zainteresirano javnost. 
Strategija bo dana v javno 
obravnavo predvidoma 10. 
marca za obdobje meseca 
dni, so napovedali na Mest-
ni občini Kranj. 
Za vse zainteresirane bo 
Strategija razvoja socialne-
ga varstva v Mestni občini 
Kranj od leta 2022 do leta 
2028 na voljo na spletnem 
portalu Mestne občine 
Kranj www.kranj.si.

Strategija razvoja 
socialnega varstva
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Kultura nas bogati, povezuje in združuje.
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku.

Matjaž Rakovec, župan
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS št. 38/12, 15/13 in 105/21) Komisija za nagrade 

in priznanja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS ZA PRIZNANJA  
MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2022

Priznanja Mestne občine Kranj so:
1.  Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se 

podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delo-
vanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku obči-
ne, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.

2.   Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnos-
tim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavo-
dom na območju mestne občine Kranj, z območja drugih 
občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja 
pomembna za območje mestne občine Kranj. 

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo obča-
nom, skupinam občanov, pravnim osebam javnega in zaseb-
nega prava ter združenjem na območju Mestne občine Kranj. 
Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje za pose-
bne dosežke posameznika ali izredne uspehe skupine pri delu 
v korist družbene skupnosti, na področju športnega, kultur-
nega, znanstveno-raziskovalnega, okoljevarstvenega in 
humanitarnega udejstvovanja, pri reševanju človeških življenj 
in preprečevanju nastanka škode na premoženju in odpravi 
njenih posledic.

4.  Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skup-
nostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavo-
dom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v dalj-
šem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu življe-
nju, blaginji, ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter za 
dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.

5.  Velika Prešernova Plaketa se podeljuje občanom, skupinam 
občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za 
uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mestne-
ga sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, druš-
tva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne 
skupnosti ter vsaka polnoletna fizična oseba, in sicer na obrazcu, 
ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj na povezavi 
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_
narocila/aktualno.

Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko najkasne-
je do vključno sobote, 30. aprila 2022, na naslov: Mestna obči-
na Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 2022«.

Pobudnik ne more predlagati sebe za priznanje.

Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge. 
Vsaka vloga mora dospeti v svoji kuverti.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev pri-
znanj in ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge za podelitev 
katerega izmed priznanj. Na podlagi ocene pomembnosti uspe-
hov in zaslug nato oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki 
jih da v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mestne občine 
Kranj.

Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, ven-
dar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve. 

Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika pri-
znanj spremeni predlagano vrsto priznanja.

Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že prejeli eno 
od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene po pode-
litvi predhodnega priznanja, ki so povod za ponovno predlaga-
no enako ali druge vrste priznanje. V obrazložitvah teh pobud 
morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug posebej in 
natančno navedene nove zasluge, dosežene po podelitvi zad-
njega priznanja in so pogoj za ponovno pobudo.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj 
ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme sklep o zavr-
nitvi pobude in o tem obvesti predlagatelja.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj pri Mileni Bohinc, na telefon (04) 23 73 119 ali po elektron-
ski pošti milena.bohinc@kranj.si.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku 
Mestne občine Kranj.

Številka: 094-1/2022-1-401102
Datum: 11. 2. 2022 
  Mag. Igor Velov, l. r.
  Predsednik Komisije za nagrade 
  in priznanja

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Robert Nogra-
šek?
Pred nedavnim me je bodo-
ča psihologinja opisala z 
besedo človeški. Priznam, 
da mi je godilo, saj si sebe 
vedno predstavljam v družbi 
ljudi, ki se trudimo za boljši 
in lepši jutri, še posebej za 
ranljive skupine. Sem pono-
sen Kranjčan že vseh 54 let, 
poročen in oče dveh otrok. 
Po izobrazbi sem univ. dipl. 
ekonomist, ki sem svojo 
poslovno pot začel v naši 
največji banki in jo po deset-
ih letih končal kot samostoj-
ni komercialist. Naslednja 
tri leta sem bil direktor hote-
la v Škofji Loki, sledilo je 
deset let vodenja "lizinške 
enote" v Kranju, nato sem 
bil sedem let samostojni 
podjetnik. Kot podžupanu 
MO Kranj mi teče tretje leto 
službovanja. Že v rosnih 
letih sem se spoprijateljil z 
gledališko umetnostjo in 
sodeloval v amaterski skupi-
ni Prešernovega gledališča 
do njene ukinitve. Enajst let 
sem bil tudi Miklavž v Kra-
nju. Rad se preizkusim v 
kulinariki in se trudim veli-

ko voziti s kolesom. Ne 
maram pa dvoličnosti in 
opravljanja!

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
V politiko sem vstopil leta 
2018, ko sem bil na Listi 
Marjana Šarca predlagan za 
državnega poslanca. Na 
podlagi dobrega volilnega 
izida smo se odločili tudi za 
lokalno aktivnost. Ker je 
medijska podpora za pred-
stavitev list na lokalnem 
nivoju zelo okrnjena, sem se 
odločil še za kandidaturo za 
župana in si tako priboril 
dodatni medijski prostor.

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta? 
Ko izgubljaš "nedolžnost" na 
političnem parketu, se veli-
kokrat vprašaš, ali ti je tega 
treba. Po (ne)prespani noči 
pa si ponovno daš spodbudo 
z nekoliko oguljeno frazo, da 
smo s kavča vsi pametni. 
Ocenjujem, da mestni svet 
dela dobro. Veliko je kons-
truktivnih razprav in spoštlji-
vega dialoga, kar je prineslo 
veliko dobrih odločitev in 
odobritev projektov, ki bodo 
dolgoročno zelo pozitivno 
vplivali na razvoj Kranja.

Katere cilje zasledujete kot 
mestni svetnik?
V MO Kranj so bili s spreje-
tjem rekordnih proračunov 
za leti 2022/23 zastavljeni 
zelo visoki cilji in nekateri 
od njih bodo za izvedbo 
potrebovali kar nekaj let. 
Prepričan sem, da bo treba 
za našo občino poskrbeti 
tudi na "duhovni ravni" in 
vrniti ljudem nasmeh na 
obraze. Zato pa so potrebna 
vlaganja, ki v lokalnih okol-
jih pomenijo urejeno cest-
no infrastrukturo, obnov-
ljene kulturne domove, 
športna igrišča, otroška 
igrala … Del tega bomo 
sicer reševali s povečanjem 

sredstev za krajevne skup-
nosti in s participativnim 
proračunom, a bo to za več-
je projekte premalo.

Kaj je trenutno največji pro-
blem v občini in kako ga 
rešiti?
Najprej seveda pomislim na 
stanovanja, vendar bo teh v 
naslednjih letih v Kranju 
dovolj. Bolj pomembno je, 
kako približati financiranje 
mladim, da bodo lahko zaži-
veli neodvisno od pomoči 
sorodnikov, ne da bi ob tem 
več let čutili socialno poma-
njkanje. Vedno pereča tema 
so odpadki vseh vrst. Moti 
me, da se o tej temi ne pogo-
varjamo kot o enem najbolj 
perspektivnih virov energi-
je, ampak kot o nadlogi, ki 
bi jo bilo najbolje izvoziti k 
sosedu.

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je ravno prav velik za 
velike projekte in ravno 
prav majhen za socialno 
življenje. 

Življenjsko vodilo?
Za resen komentar in oceno 
je informacija "sem slišal, 
da …" premalo.

Vrniti nasmehe na obraze
S sprejetjem rekordnih proračunov so v Kranju zastavljeni zelo visoki cilji, poskrbeti pa bo treba tudi 
za "duhovno raven" in vrniti ljudem nasmeh na obraze, meni Robert Nograšek, mestni svetnik LMŠ. 

Robert Nograšek 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Boris Vehovec?
Sem podjetnik in športnik po 
duši. Že od malega sem akti-
ven v športu. Pred tridesetimi 
leti smo s prijatelji ustanovili 
bejzbolski klub Kranjski Lisja-
ki, ki deluje še danes. V kas-
nejših letih smo dosegli zelo 
lepe uspehe tako na doma-
čem kot tudi na mednarod-
nem nivoju. Bil sem dvajset 
let predsednik kluba, kasneje 
pa tudi osem let predsednik 
slovenske panožne zveze. 
Rekreativno sem se ukvarjal 
tudi s kegljanjem, sem pa zelo 
vesel, da nam je lansko leto v 
Kranju klub vsem epidemio-
loškim težavam uspelo orga-
nizirati tako mladinsko sveto-
vno prvenstvo kot tudi evrop-
ski pokal v članski kategoriji, 
in to vse na kranjskem keglji-
šču. Pred leti sem bil tudi tri 
mandate v svetu Zavoda za 
šport Kranj, od tega sem bil 
dva mandata tudi predsednik. 

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?

V politiki sem drugi mandat. 
V prejšnjem mandatu sem 
se prvič resneje začel ukvar-
jati s tem. Poklicno sem 
opravljal tudi funkcijo pod-
župana. Zadolžen sem bil za 
področje družbenih dejavno-
sti in mislim, da smo v 
našem mandatu kar nekaj 
stvari premaknili na bolje.

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu? 
Delo v tem mandatu je zelo 
specifično. Zelo močno se 
pozna trenutna zdravstvena 

situacija, kar tudi otežuje 
marsikatero delo, ki ga želiš 
opraviti. Župan deluje podo-
bno, kot smo delovali v 
našem mandatu, in rešuje 
stvari od projekta do projek-
ta. Moje mišljenje pa je, da 
bi se morali več ukvarjati s 
krajevnimi skupnostmi in 
jim dati več.

Katere cilje skušate zasledo-
vati kot mestni svetnik? 
Predvsem si prizadevam, da 
bi si v Kranju zagotovili še 
boljšo športno infrastruktu-
ro, kljub temu da imamo to 
že kar precej urejeno. Priza-
devam pa si tudi, da bi 
enkrat uredili tudi vprašanje 
odmere nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. 
Včasih so bile velike tovarne 
v najdražjem rangu za pla-
čevanje, manjši podjetniki 
pa so plačevali manj. V zad-
njem obdobju pa so te tovar-
ne propadle ena za drugo in 
vanje so se naselili manjši 
podjetniki, ki pa morajo 
sedaj plačevati NUSZ ena-
ko, kot so prej plačevale veli-
ke tovarne, kar se mi nika-

kor ne zdi v redu. Podjetni-
kom bi morali na občini 
pomagati, ne pa da se od 
njih samo pobira.

Kaj je trenutno največji pro-
blem v občini in kako ga 
rešiti?
Problem so vsekakor stano-
vanja. Tukaj bi morali usme-
riti pozornost predvsem v 
izgradnjo novih in pomagati 
tako mladim kot starejšim, 
da si lahko uredijo normalne 
življenjske pogoje. Zelo veli-
ka problematika pa nastane 
tudi, ko se v Kranju odvija 
kaka prireditev, saj nimamo 
dovolj kapacitet, kjer bi lahko 
te ljudi nastanili. 

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je športno mesto in 
veseli me, da se na tem pod-
ročju kar veliko dogaja in da 
se športniki, ki enkrat v Kra-
nju tekmujejo, radi vrnejo 
nazaj.

Življenjsko vodilo?
Ni je ovire, ki se je ne da 
premagati.

Občina bi morala pomagati 
podjetnikom, in ne le jemati
Prizadevam si za boljšo športno infrastrukturo v Kranju in za zmanjšanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča podjetnikom, pravi Boris Vehovec, mestni svetnik liste Več za Kranj. 

Boris Vehovec / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Ravnokar se je končal Pre-
šernov smenj, ki je bil pred 
epidemijo eden izmed naj-
večjih in najbolj obiskanih 
dogodkov v mestu. Kako so 
letos koronaukrepi vplivali 
na izvedbo dogodka?
Prešernov smenj je bil zrel 
za nadgradnjo in nadaljnji 
razvoj. Glede na to, da ga le-
tos nismo mogli širiti z do-
datno vsebino v enem dne-
vu, je bilo edino logično, da 
smo ga začeli širiti v 
večdnevni festival. K sodelo-
vanju smo povabili Mestno 
knjižnico, Prešernovo gleda-
lišče, Layerjevo hišo in Go-
renjski muzej. Odzvali so se 
z odličnim programom, za 
kar se jim najlepše zahvalju-
jem. S temi novimi vsebina-
mi smo kvalitetno nadgradi-
li dogodek in ga razširili v 
desetdnevni festival Vsak 
dan prešernovo. Upam, da 
se nam bodo v naslednjih 
letih priključili še drugi po-
nudniki kulturnih vsebin. 
Prav na Prešernov smenj, 
osrednji dan festivala, pa 
smo zaradi koronaukrepov 
smeli pod strogimi pogoji 
izvesti le sejemsko dejav-
nost, nismo pa smeli orga-
nizirati dogodka s koncerti, 
recitali in ostalim progra-
mom. Tako tokrat žal nismo 
povabili nekaterih naših dol-
goletnih partnerjev, kot so 
folklorne skupine ali kranj-
ski lajnarji, Blasnikova ti-
skarna ... Upam, da bomo 
naslednje leto lahko ponov-
no sodelovali. Nekateri pa so 
v mesto prišli na lastno po-
budo in tako prispevali k 
duhu dogodka: Suha špaga 
ter Prešeren in Julija – njim 
ena velika zahvala. Zaklju-
čim lahko, da je bil festival 
Vsak dan prešernovo več kot 
odlično obiskan. To je bil 
prvi večji kulturni dogodek v 
Sloveniji v koronačasu in 
Kranj je obiskalo več kot de-
set tisoč ljudi.  

Dogodki Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj so to-
rej po vaši oceni uspešni in 
dobro obiskani. Kako pa je 
s turistično ponudbo in 
obiskom?
Z našim delom na področju 
prireditev sem res zadovo-
ljen, še posebej, ker je za-
dnji dve leti izvedba priredi-
tev zaradi ukrepov otežena 
in obisk odvisen od zdra-
vstvenega stanja v državi. 
Kadar pa se zgodi kakšen 
velik preboj, kot na primer 
Prešernov smenj ali lansko-
letna Dolga miza, pa je po-
slanstvo našega zavoda ure-
sničeno. Naša naloga je po-
speševanje razvoja na po-
dročju kulture in turizma. 
In Dolga miza je postavila 
kranjsko gastronomijo na 
čisto nov nivo: razvoj nove-
ga kulinaričnega produkta, 
sodelovanje najboljših kuli-
naričnih mojstrov in pove-
zovanje med lokalnimi po-
nudniki, poudarek na iz-
ključno lokalnih izdelkih, 
pa trajnostna naravnanost, 
izračun ogljičnega odtisa, 
socialna nota dogodka … 
Pri tem se naš uspeh meri 
predvsem v kulinaričnem 
razvoju destinacije. Prven-
stveni cilj nas kot javnega 
zavoda ni pridobivanje do-
bička, temveč razvoj na po-
dročju turistične panoge! 
In take prireditve močno 
zaznamujejo dogajanje v 
destinaciji, so pozitivne za 
mesto tudi s stališča dobre 
medijske izpostavljenosti. 
Enako velja za turistične 
produkte in vodenja. Naš 
zavod je edini uradni skrb-
nik in izvajalec turističnih 
vodenj v destinaciji. Dolžni 
smo razvijati ponudbo no-
vih in zanimivih vodenj in 
skrbeti za njihovo kvalite-
tno izvajanje. K nam se na 
vodenja prijavljajo različne 
skupine od upokojenskih 
društev do vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov, pa tudi 
družine, manjše skupine 

vseh starosti. V lanskem 
letu smo dobili tri novitete: 
doživetje Cifra al' mož, raz-
gledno ploščad na cerkve-
nem zvoniku in digitalno 
vodenje Mesto skriva, pod-
zemlje razkriva v Rovih 
pod starim Kranjem. Covid 
je tudi na tem področju ne-
gativno vplival na izvedbo. 
V primerjavi z letom 2019 
je v zadnjih dveh letih opa-
zen močan upad vodenj, je 
bil pa zato odziv naših obi-
skovalcev odličen. Zelo po-
hvalijo vodenja in naše vo-
dnike. Na podlagi novo-
sprejete strategije za turi-
zem pa že načrtujemo no-
vosti in izboljšave tudi na 
tem področju.

Nova strategija za turizem je 
bila sprejeta pred kratkim. 
Kako je nastajala, kaj se v 
kranjskem turizmu še nove-
ga obeta?
Taka strategija je zelo obse-
žen dokument, ki je nastajal 
približno leto dni. Želeli 
smo, da bi bil čim bolj teme-
ljit, operativen in razvojno 
naravnan, zato smo tudi so-
delujoče vabili zelo na širo-
ko. Predvsem je bila nareje-
na dobra analitična podlaga, 

da smo ugotovili, kaj smo 
dosegli do sedaj, kje smo, 
kaj manjka. Nato so bile iz-
vedene posvetovalne skupi-
ne, delavnice z deležniki iz 
različnih turističnih in kul-
turnih panog, izpeljani so 
bili poglobljeni intervjuji, 
veliko je bilo idejnega iskre-
nja in usklajevanja. Iz vsega 
tega materiala je nastal do-
kument, ki je fazno uresni-
čljiv in je široko vključujoč s 
stališča partnerskega pove-
zovanja. Da bi bila tako pro-
ces kot končni izdelek kvali-
tetno izpeljana, smo povabi-
li k sodelovanju tudi različ-
ne strokovnjake, kar je seve-
da drago, a je tudi nujno – 
ne samo zaradi strokovnosti 
pri procesu dela, pač pa je 
tudi za objektivno sintezo 
dobro, da nekdo pogleda na 
destinacijo od zunaj. Zuna-
nji strokovnjaki so neke vr-
ste mediatorji in povezovalci 
med vsemi nami, ki na po-
dročju turizma in kulture 
delamo v destinaciji. Podro-
čja, kjer se lahko in se bomo 
izboljšali, smo združili v šti-
ri sklope. Prvi je celostni ra-
zvoj destinacije, za kar je 
bistveno sodelovanje in po-
vezovanje med ponudniki in 

deležniki, nato je struktura 
gostov, kjer je razvoj narav-
nan h generiranju nočitev in 
dvigovanju potrošnje, ne na-
zadnje pa še tržna pozicija 
Kranja in promocija celo-
stne destinacijske ponudbe 
navzven. Pri vsem tem je 
treba slediti sodobnim 
smernicam, biti inovativen, 
videti, da imajo generacije, 
ki prihajajo, drugačna raz-
mišljanja o turizmu in dru-
gačne pristope. Na primer, 
slišal sem nekaj kritik na 
sodelovanje zavoda s skupi-
no BQL. A promocija preko 
vplivnežev je danes ena iz-
med uveljavljenih promocij-
skih kanalov in je mladim 
generacijam bližnja kakor 
klasično oglaševanje, prinese 
več rezultatov. Videospot 
Lučke, ki je bil decembra po-
snet tudi v Kranju, ima sko-
rajda tri milijone ogledov, ko 
bodo imeli fantje koncert v 
Kranju, lahko pričakujemo 
zelo dober obisk iz vse Slove-
nije, ob naslednjem decem-
bru si bo veliko mladih, ki so 
videospot videli, želelo v 
Kranj na ogled našega pra-
zničnega mesta ... Govorimo 
o dolgoročnih učinkih, govo-
rimo o nagovarjanju različ-

nih segmentov obiskovalcev 
preko neklasičnih kanalov. 

ZTKK vodite skoraj dve leti, 
kar sovpada s pojavom epi-
demije, ki je na turistično 
panogo močno vplivala. 
Kako ocenjujete svoje dose-
danje delo?
Ko sem prevzel vodenje za-
voda, smo že zabredli v epi-
demijo, jasno je bilo, da je 
moja štartna pozicija nulta 
točka turizma. To je veliko 
breme in velika odgovor-
nost. Poleg tega izhajam iz 
gospodarstva, v javnem sek-
torju je vodenje nekoliko 
drugačno, moral sem zapo-
pasti razlike in svoje prejšnje 
izkušnje prenesti v koncept 
javnega sektorja. A mislim, 
da sem se znašel. Rast šte-
vilk iz leta 2020 na leto 2021 
je dober kazalnik tega. Pri 
prihodih in nočitvah smo be-
ležili čez 30-odstotno rast, v 
lanskem letu je bilo v desti-
naciji koriščenih 25 odstot-
kov več turističnih bonov kot 
v letu poprej. Spremljamo 
tudi rast številk na digitalnih 
medijih VisitKranj. Tu so še 
novitete: dosegli smo zlati 
znak zelene sheme, imamo 
novo strategijo, prenovili 
smo Turistično informacij-
ski center, dobili smo novo 
razgledno ploščad na zvoni-
ku in še bi lahko našteval. 
Rekel bi, da zavod pod mo-
jim vodstvom dobro napre-
duje. Moje delo pa redno 
ocenjujejo tudi drugi. Letna 
poročila in načrt dela ocenju-
je mestni svet, zavod je pod 
drobnogledom rednih občin-
skih revizij, tesno in redno 
sodelujem s svetom zavoda. 
Za zdaj kaže, da je poslova-
nje zavoda pod mojih vod-
stvom v zakonskih okvirih. 
Skupaj z ekipo smo dosegli 
nekaj lepih rezultatov, raču-
nam pa, da bomo dosegli še 
kakšen korak več. Pri tem mi 
vsaka naša uspešna zgodba, 
kakršna je bila Prešernov 
smenj, daje nov zagon. 

Prvenstveni cilj ni dobiček, 
temveč razvoj turizma in kulture 
Pogovor s Klemnom Malovrhom, direktorjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, o pospeševanju razvoja turizma in kulture v Mestni občini Kranj 

Klemen Malovrh (levo) in Srečko Štagar (oba ZTKK) sta budno spremljala dogajanje na 
Prešernovem smenju. / Foto: Primož Pičulin

Manca Strugar

Kranj – Letošnji Prešernov 
smenj, kranjski kulturni 
praznik, je bil že drugi v ko-
ronskem času in že devet-
najsti po vrsti. Postregel je 
z obilico zanimivih kultur-
nih vsebin in močno sejem-

sko ponudbo, svoja vrata so 
odprle vse kranjske hiše 
kulture. Čeprav je potekal 
prilagojeno in z upošteva-
njem zaščitnih ukrepov, je 
Prešernov smenj privabil v 
mesto obiskovalce iz vse 
Slovenije. Mesto je znova 
oživelo.

Ljudje radi obiščejo 
Prešernov smenj
V Kranj so prišli obiskovalci iz vse Slovenije.
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Eva Pirnat 

Kranj – Začetki pusta segajo 
daleč v poganske čase. Naši 
predniki so namreč z njim 
zaznamovali slovo od mrzle 
zime in z veseljem pozdravi-
li prihod prebujanja narave. 
Značilno pustno veseljačen-
je so v antičnem času začeli 
Rimljani in Grki, ohranilo 
se je vse do danes in brez 
tega si pusta ne znamo 
predstavljati. Maske imajo 
tudi moč, da za kratek čas 
postaneš nekdo drug. Pust-
ni karnevali po Sloveniji so 
še danes prostor družbene 
kritičnosti, ko lahko vsaka 
maska pove oziroma poka-
že, kje je njo preteklo leto 
žulil čevelj. 
Redki so tisti, ki ob omembi 
pusta ne pomislijo na krofe. 
Božansko mehke ocvrte dob-
rote, z mareličnim polnilom 
in sladkornim posipom, ki 

nam nariše brke, si boste v 
Kranju lahko privoščili sko-
rajda na vsakem koraku. 
Krofe in ostale pustne dob-
rote bodo stregli v Teater 
Cafeju, Kavarni in slaščičar-
ni Carniola, Kavka baru, 
Mlečni restavraciji, Gostilni 
Kot, Kavarni Khislstein 
12.56, Panorami Stara pošta, 
Delikatesi Figa, Trgovini 
Krajček, Gostišču Arvaj, 
Beer pubu in Mitnici. 
Krofe sta na pustno soboto v 
mestnem jedru Kranja vsa-
ko leto spremljala pustova-
nje za otroke in pisana pust-
na povorka iz vseh koncev 
Slovenije ter tujine. Na 
povorki je bilo mogoče vide-
ti najlepše etnografske mas-
ke kot so na primer kurenti 
in škoromati. Lansko leto 
zaradi covidnih ukrepov kar-
nevala ni bilo, letos obuja-
mo tradicijo. Prihaja Kranč-
kov karneval! V soboto bodo 

staro mestne jedro Kranja 
obiskali razposajeni kurenti, 
mimoidoče pa bo pozdrav-
ljal vedno nasmejani škrat 
Kranček. Če se boste v mas-
ki po mestu sprehodili tudi 
vi, ga le poiščite in pozdravi-
te! Če pa bi se radi našemili, 
a nimate ideje, vam bodo na 
pomoč priskočili v Stolpu 
Pungert, kjer bo poleg pust-
nega foto kotička organizira-
na tudi poslikava obrazov. 
Najmlajši obiskovalci festi-
vala se bodo zabavali na 
Gradu Khislstein, kjer jih bo 
pričakala navihana Pika 
Nogavička. Za piko na i si 
privoščite še krof (ali tri) in v 
Kranj prikličete pomlad! 
Ekipa Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj pa za prihod-
nje leto pripravlja nekaj 
novega. Osrednji lik karne-
vala bo postal ravno naviha-
ni zeleni škrat, ki stanuje v 
Rovih pod starim Kranjem!  

A' imate kaj za pusta hrusta
Pred nami so pustno obarvani dnevi, ko se na ulice poženejo pisane maškare in s svojimi norčijami preganjajo zimo ter kličejo pomlad. Na pustno 
soboto, 26. februarja, bo po Kranju zadišalo po krofih, po mestu se bo potepal škrat Kranček. Prihaja Krančkov karneval.

V Kranj se vrača pustni - Krančkov karneval. / Foto: Fotoarhiv ZTKK

Eva Pirnat

Kranj – Ste se že kdaj "igrali" 
turista v lastnem mestu? Ko 
Kranjčani in Kranjčanke 
odkrivamo lepote našega 
mesta, smo vsakič znova 
presenečeni, koliko zgodb se 
skriva za meščanskimi zido-
vi, koliko čudovitih kotičkov 
nas čaka v naravi ter koliko 
stvari o Kranju še ne vemo. 
Vodeni ogledi so odlična pri-
ložnost, kako bolje spoznati 

Kranj in vse njegove skrivne 
kotičke. Vsako prvo soboto v 
mesecu ob 11. uri Zavod za 
turizem in kulturo Kranj 
organizira brezplačen voden 
ogled. Skozi celo leto se tako 
zvrstijo Arhitekturni spre-
hod, Klasičen ogled Kranja 
in Kanjon reke Kokre. 

Arhitekturni sprehod
Arhitekturni sprehod vas 
popelje po stopinjah velika-
nov slovenske moderne arhi-

tekture 20. stoletja Jožeta 
Plečnika, Edvarda Ravnikar-
ja in Ivana Vurnika, ki so v 
Kranju pustili svoj pečat. 
Svoje umetnine so spretno 
umestili v srednjemeščansko 
arhitekturo Kranja. Fuzija 
obeh mestu daje prepoznav-
ni videz, zaradi katerega velja 
za enega izmed najočarljivej-
ših mestnih jeder v Sloveniji. 
Skozi bogata pročelja stavb, 
slikovito mestno obzidje, 
drobne detalje in najprepoz-

navnejše arhitekturne dosež-
ke boste na sprehodu spoz-
nali zgodovino Kranja od 
poznosrednjeveškega obdob-
ja pa vse do 20. stoletja. 

Klasičen ogled Kranja
Za razliko od Arhitekturne-
ga sprehoda Klasičen ogled 
Kranja skozi zgodovinske 
znamenitosti in zgodbe 
prebivalcev pripoveduje o 
tradiciji, kulturi in umetno-
sti, ki se tukaj prepletajo že 
šest tisoč let. 

Kanjon reke Kokre

Velika posebnost Kranja je 
tudi ta, da se mestno jedro 
dviguje nad trideset metrov 
globokim kanjonom, po 
katerem teče reka Kokra. Z 
izkušenim vodnikom na 
krožni poti po kanjonu spo-
znate reko, ki je ustvarila 
dom za številne živalske in 
rastlinske vrste ter nas nau-
čila, kako sobivati z naravo. 
Do konca leta se bodo brez-
plačni vodeni ogledi zvrsti-

li po naslednjem vrstnem 
redu: 5. marec – Arhitek-
turni sprehod, 2. april – 
Klasičen ogled Kranja, 7. 
maj – Kanjon reke Kokre, 
4. junij – Arhitekturni 
sprehod, 2. julij – Klasičen 
ogled Kranja, 6. avgust – 
Kanjon reke Kokre, 3. sep-
tember – Arhitekturni 
sprehod, 1. oktober – Klasi-
čen ogled Kranja, 5. novem-
ber – Kanjon reke Kokre in 
3. december – Arhitekturni 
sprehod.

Nasvet za izlet: Spoznajmo Kranj
Ob letošnjem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov 21. februarju je Zavod za turizem in kulturo Kranj ponudil nekaj brezplačnih vodenih ogledov, 
ki so bili dobro obiskani. Če ste jih zamudili, vas vabimo, da se udeležite brezplačnih ogledov, ki jih zavod pripravlja vsako prvo soboto v mesecu.

Ko Kranjčani in Kranjčanke odkrivamo lepote našega mesta, smo vsakič znova 
presenečeni, koliko zgodb se skriva za meščanskimi zidovi. / Foto: Jan Macarol (STO)

Brezplačne oglede Kranja pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu. / Foto: Fotoarhiv ZTKK
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Sobota, 26. februar
Krančkov karneval

10.00  Obisk kurentov ter ponudba krofov v starem mestnem jedru 
Kranja

10.00–13.00: 
  Pustovanje na Pungertu: poslikava obrazov, pustni foto koti-

ček, Stolp Pungert
11.00 Pustno rajanje za najmlajše s Piko Nogavičko, Grad Khislstein

Torek, 1. marec
20.30 Resnica ali laž, Spletni dogodek – KUD KIKS

Petek, 4. marec
17.30  Predstava: Dva zmerjavca, Gledališče Bičikleta, OKC Krice Kra-

ce
  Globoko v deželi, nekje na hribčku kraj gozda je stala hišica, v 

kateri sta živela dva bratca. In ta dva fanta sta se dan za dnem, 
vedno in ob vsaki priložnosti zmerjala; ti si kozel, ti pa osel, ti 
tele, ti pa no-so-rog, polh na bukvi … Vse dokler ju na njunem 
domu niso obiskale večkrat klicane živali. Ena za drugo so se 
zvrstile in do zadnje špranje napolnile že docela majavo hiško. 
Lahko si mislite, da je nastala taka gneča, da sta še bratca 
zmerjavca morala ven na mraz, na drevo, v gosto meglo. 
Tema pravljice je večno in vedno aktualna med otroki, ki ne 
zbirajo besed, ter zanimiva za odrasle, ki vedo, da imajo deja-
nja tudi svoje posledice.

Sobota, 5. marec
10.00 Predstava: Tista o bolhah, SLG Celje, Prešernovo gledališče
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace
11.00 Brezplačni arhitekturni sprehod, Kranjska hiša

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

Torek, 8. marec
20.00 Koncert: Boštjan Narat, Layerjeva hiša
  Na dan žena v Layerje-

vo hišo prihaja Boštjan 
Narat. Samo z akustič-
no kitaro. Lepo bo! Bo-
štjan Narat je filozof, 
glasbenik, esejist, kan-
tavtor ter avtor in izva-
jalec scenske glasbe. S 
skupino Katalena, ki jo 
je ustanovil leta 2001, 
je v devetnajstih letih 
izdal devet studijskih 
albumov.

20.00 Čačkarije, Spletni dogodek – KUD KIKS

Četrtek, 10. marec
18.00 Odprtje razstave Jože Tisnikar, Mestna hiša

Petek, 11. marec
16.00  Gregorjevo, Kranjska hiša
  Če bodo aktualni ukrepi dovoljevali, bo v Kranjski hiši poteka-

la delavnica izdelovanja gregorčkov, ki jih bomo nato ob 18. uri 
spustili po reki Kokri v kanjonu. 

17.30  Predstava: Zrcalce, Lutkovno gledališče Nebo, OKC Krice Kra-
ce

19.30 Predstava: Življenje v enem dnevu, Stolp Škrlovec

Sobota, 12. marec
10.00  Predstava: Najlepše čarovnije čarodeja Tonija, Magični teater 

Jaba Daba Du, Stolp Škrlovec
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace
19.30  Predstava: Življenje v enem dnevu, Stolp Škrlovec 

Predstava v ospredje postavi tri ženske: pisateljico Virginijo 
Woolf (1941), gospodinjo Liso Smith (1959) in urednico lite-
rarnega časopisa Clarisso Rodwell (1991). Vse tri ženske, vsa-
ka v svojem obdobju, predstavljene s kratkimi prizori, nam 
naslikajo celo svoje življenje v enem dnevu, od zajtrka do ve-
čerje. Osrednje vprašanje, ki si ga predstava zastavlja, je: Žive-
ti ali zgolj preživeti?

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

Ponedeljek, 14. marec
19.30 Predstava: Življenje v enem dnevu, Stolp Škrlovec

Napovednik dogodkov

Tamara Maržič

Kranj – Konec preteklega leta 
smo s strani Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj v okvi-
ru Zelene sheme slovenske-
ga turizma pristopili k zavezi 
za izločanje plastike za en-
kratno uporabo. K Zeleni za-
vezi vabimo tudi vse deležni-
ke v turistični panogi, ki bi 
pri svojem poslovanju lahko 
delovali bolj trajnostno, ne 
nazadnje pa tudi domačine 
in obiskovalce mesta.
Zelena zaveza zaobjema de-
set trajnostnih načel, kon-

kretno pa se osredotoča na 
izločanje plastike za enkra-
tno uporabo iz slovenskega 
turizma. Predvsem gre za 
plastenke, plastične kozarce 
in plastično embalažo. Sku-
paj s partnerji smo na Zavo-
du za turizem in kulturo 
Kranj že v lanskem letu iz-
peljali dva dogodka, ki sta 
bila trajnostno naravnana. 
Na Zero waste koncertu 
Pero Lovšin & Skalarji je 
bila obiskovalcem pijača po-
strežena v eko kozarčkih, na 
Kranjski dolgi mizi pa smo 
se posvetili ogljičnemu odti-

su prireditve. Agrobiznis, 
projekt časnika Finance, je 
Kranjsko dolgo mizo izbral 
kot primer dobre prakse v 
povezovanju lokalnih pride-
lovalcev s turizmom in traj-
nostnih načel. S tem smo 
zaorali ledino na področju 
organizacije podnebju prija-
znejših turističnih dogod-
kov v Sloveniji.
Do konca leta 2022 bomo 
na Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj iz svojega po-
slovanja izločili plastiko za 
enkratno uporabo. Ker je 
eno izmed desetih trajno-

stnih načel tudi vključevanje 
lokalne skupnosti, ponudni-
kov in domačinov, vabimo 
vse, da se nam pri trajno-
stnih prizadevanjih priklju-
čijo. Tako lahko skupaj raz-
vijamo trajnostno naravnan 
razvoj destinacije in tudi 
obiskovalce našega mesta 
spodbujamo k spoštljivemu 
odnosu do okolja. 
Naš poziv se glasi: namesto 
plastike za enkratno upora-
bo uporabljajte embalažo, ki 
jo je mogoče ponovno upo-
rabiti, reciklirati ali kompo-
stirati.

Zelena zaveza: manj 
plastike, več trajnosti!

Zelena zaveza zaobjema deset trajnostnih načel, 
konkretno pa se osredotoča na izločanje plastike 
za enkratno uporabo iz slovenskega turizma. 

Torek, 15. marec
19.30 Predstava: Življenje v enem dnevu, Stolp Škrlovec
20.30  Resnica ali laž, Spletni dogodek – KUD KIKS
  Komiki bodo govorili nore resnične zgodbe in pretkane laži, 

ostali 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 boste dobili v torek!

Sreda, 16. marec 
19.00 Razstava fotokolažev Bernarde Conič, Cafe Galerija Pungert

Četrtek, 17. marec
20.00 Predstava: Ritual: Iz glasine, Stolp Škrlovec

Petek, 18. marec 
17.30  Predstava: Polž Vladimir gre na štop, Lutkovno gledališče Tri, 

OKC Krice Krace
19.00  Andrej Štular: Ostri ritmi, Stolp Škrlovec
  Z Ostrimi ritmi umetnik Andrej Štular ustvarja likovne sopo-

stavitve z besedilom, nekakšne vizualne pokrajine, na katerih 
se besede zlijejo s podobami. Pred nas postavlja zelo oseben 
izbor Kosovelovih pesmi, njegove dnevniške zapise in kratke 
utrinke njegovih misli, napaberkovane od vsepovsod kot neka-
kšne naplavine navdiha.

Sobota, 19. marec
10.00 Predstava: La Fontainove basni, Cona 8, OKC Krice Krace
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

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

Torek, 22. marec 
20.00 Čačkarije, Spletni dogodek – KUD KIKS
  V Čačkarijah bodo KIKSovci čečkali najbolj bizarna gesla na 

svetu. Pridružite se jim na partiji zabavne party igre Drawful 2! 
Gesla bodo črpali tudi iz vaših predlogov, s svojim glasovanjem 
pa boste delili točke umetniško (ne)nadarjenim tekmovalcem!

Četrtek, 24. marec
18.00 Odprtje razstave Ali arheologija lahko poči?, Mestna hiša

Petek, 25. marec
17.30  Predstava: Ves svet je marmelada, Pripovedno gledališče gdč. 

Bazilike, OKC Krice Krace

Sobota, 26. marec
9.00   Očistimo Kranj – Kran' ni več usran!, več lokacij
  Pridružite se čistilni akciji in skupaj bomo očistili divja odlaga-

lišča! Taborniki bomo za prijavljene pripravili malico, rokavice 
in darilce. Svojo udeležbo potrdite do sobote, 12. 3. 2022, vod-
ji akcije Klemenu Marklju na elektronski naslov: ocistimo-
kranj@gmail.com.

10.00  Predstava: Štirje letni časi, Lutkovno gledališče Fru Fru, OKC 
Krice Krace

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Nedelja, 27. marec
11.00 Kulinarika: Nedeljski brunch lokalnih dobrot, Brdo pri Kranju
19.00 Pričetek Tedna slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj

Torek, 29. marec
20.30 Resnica ali laž, Spletni dogodek – KUD KIKS

Sobotni sejem
vsako soboto ob 8.00, Glavni trg 

Sprehodi po Parku Brdo
vsako soboto in nedeljo

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

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem: 
vsak torek in petek ob 17.00 
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
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 predhodno preverite pri organizatorju zaradi 
upoštevanja NIJZ ukrepov.

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Lansko leto je bilo na dogodku Dan kranjske klobase in 
piva pivo postreženo v okolju prijaznih kozarčkih za 
večkratno uporabo. / Foto: Fotoarhiv ZTKK
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Igor Kavčič

Kranj – Septembra lani je 
vrata odprla nova kranjska 
šola, OŠ Janeza Puharja, v 
katero sta vključeni nekda-
nji podružnici OŠ Simon 
Jenko (Kranj Center in 
Primskovo). Že poleti pred 
odprtjem nove šole je z 
otroškim oddelkom Mest-
ne knjižnice Kranj v kon-
takt stopila knjižničarka 
Sarah Dolinšek. "Dogovar-
jali smo se za izpeljavo 
projekta Rastem s knjigo 
in obisk knjižnice v okviru 
bibliopedagoških ur za 
učence," pripoveduje knji-
žničar Jure Bohinec z 
omenjenega oddelka: "V 
začetku leta pa se je knjiž-
ničarka na nas obrnila tudi 
s prošnjo, če bi njihovi res 
majhni šolski knjižnici 

darovali kakšno našo odpi-
sano knjigo."
Tako so na otroškem oddel-
ku začeli z načrtnim zbira-
njem gradiva. Zbirali so 
odpisano, odvečno in poš-
kodovano gradivo, kar 
nekaj knjig pa so darovali 
tudi uporabniki iz svojih 
domačih knjižnic. Piko na 
i je dala še Javna agencija 
za knjigo Republike Slove-
nije in prispevala nekaj 
novih mladinskih izvodov 
iz svojih izdaj. Svečana in 
simbolična predaja podar-
jenega knjižnega gradiva je 
bila 8. februarja v okviru 
slovenskega kulturnega 
praznika. Novo zbirko 
knjig, skupaj dobrih štiri-
sto izvodov, sta šolski knji-
žničarki OŠ Janeza Puhar-
ja Sarah Dolinšek predala 
direktorica Mestne knjižni-

ce Kranj Maja Vunšek in 
mladinski knjižničar Jure 
Bohinec. Kot dodaja Bohi-

nec, se bo tovrstno sodelo-
vanje med knjižnico in 
šolo še naprej nadaljevalo. 

Knjige za osnovno šolo
V Mestni knjižnici Kranj so podarili otroške in mladinske knjige šolski knjižnici OŠ Janeza Puharja.

Maja Vunšek, Sarah Dolinšek in Jure Bohinec na dan 
predaje knjig pred kranjsko knjižnico / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Kranj – Po lanski uspešni 
izvedbi so priprave na drugo 
edicijo Igralskega filmskega 
festivala Kranj – Krafft v pol-
nem teku. Festival tudi letos 
nastaja v sodelovanju z Mes-
tno občino Kranj, Zavodom 
za turizem in kulturo Kranj, 
Slovenskim filmskim cen-
trom (SFC), Društvom slo-
venskih avdiovizualnih 
igralcev in Zavodom Carni-
ca. Pestro filmsko dogajanje 
se bo med 14. in 19. junijem 
tudi letos odvijalo v starem 
mestnem jedru Kranja. Kot 
poudarjajo organizatorji, je 
festival prvi svoje vrste v šir-
ši regiji, ki se v celoti posve-
ča umetnosti filmske igre.
Tudi letos bodo v središču 
festivala tekmovalni pro-
gram s slavnostno podelitvi-
jo igralskih filmskih nagrad 
(zlatih jabolk), revijalni pre-
gled nagrajenih filmov na 
priznanih evropskih film-
skih festivalih, izbor izstopa-
jočih slovenskih plesnih fil-
mov in strokovni program. 
Festivalsko dogajanje v celo-
to zaokrožuje raznolik spre-
mljevalni program. Festival 
bo postregel s številnimi 
pogovori z domačimi in tuji-
mi filmskimi igralkami in 
igralci, razstavami, delavni-
cami in družabnimi dogod-
ki. V ospredju strokovnih 
razprav bodo teme, poveza-
ne s snemanjem intimnih 
prizorov, ki med drugim 
naslavljajo vprašanja o razli-
čnih oblikah spolnih zlorab 
in spolnega izkoriščanja v 
filmskem svetu. 
Posebno pozornost bodo tudi 
letos namenili dosežkom slo-

venskih igralcev in plesnih 
ustvarjalcev na avdiovizual-
nem področju. Društvo slo-
venskih avdiovizualnih igral-
cev (DSI) bo skupaj s svojo 
Sekcijo plesnih ustvarjalcev 
(SPU) podelilo stanovske 
nagrade in priznanja. 
Izbor filmov letošnjega tek-
movalnega programa so 
zaupali trem poznavalcem 
filmske umetnosti. Selekto-
rici prve edicije festivala Ani 
Šturm, filmski kritičarki, 
publicistki in urednici revije 
za film in televizijo Ekran, 
se letos pridružujeta Veroni-
ka Zakonjšek, kulturologin-
ja in filmska kritičarka, ter 
Petja Labović, gledališki in 
filmski igralec.
Selektorji bodo za tekmoval-
ni del izbirali med novostmi 
svetovne filmske produkcije 
zadnjih dveh let, s poudar-
kom na nagrajencih festiva-

lov v Rotterdamu in Berlinu. 
Poleg teh filmov si bo na 
Krafftovih filmskih platnih 
mogoče ogledati tudi izbor 
nagrajenih filmov na festi-
valih v Benetkah, Berlinu, 
Cannesu in San Sebastiánu. 
Kot je pojasnila Ana Šturm, 
gre pri selekciji filmov ved-
no in v vseh pogledih za 
izbor čim bolj kakovostne, 
aktualne, relevantne in raz-
nolike filmske produkcije. 
Veronika Zakonjšek dodaja, 
da bo tudi letošnji Krafft v 
Kranj pripeljal filme s pre-
sežnimi igralskimi stvaritva-
mi, z njimi pa tudi filmske 
igralce in igralke, zvezde 
malih in velikih ekranov. 
Gledalci se bodo tako lahko 
v poletno sproščenem vzdu-
šju družili in pogovarjali z 
domačimi in tujimi gosti. 
Petja Labović je izrazil željo, 
da bi občasni festivali in pro-

jekcije izven Ljubljane pre-
rasli v stalno prakso in celo 
vodili v razvoj mestnih 
kinov z alternativno filmsko 
ponudbo.
Sicer pa cilji festivala še nap-
rej ostajajo enaki – postreči 
z novimi, še čisto svežimi 
mednarodnimi filmskimi 
presežki na področju igre in 
v Slovenijo pripeljati nadar-
jene in svetovno prepoznav-
ne filmske igralce ter vrhun-
ske filmske strokovnjake, da 
z nami delijo svoje zgodbe, 
znanje in izkušnje. Želja 
organizatorja je tudi pred-
staviti ustvarjalni potencial 
slovenskega plesnega filma 
ter odpirati strokovne raz-
prave o temah, ki se posred-
no ali neposredno tičejo 
filmske igre in igralcev ter 
plesnih filmov in plesnih 
ustvarjalcev v avdiovizual-
nih delih.

Junija drugič Krafft
Program festivala Krafft, ki bo na sporedu v juniju, bo še bogatejši kot pred letom v svoji prvi izdaji.

Utrinek z lanskoletnega Kraffta: Ana Šturm v pogovoru z režiserjem Damjanom Kozoletom 
na večeru o leta 2020 umrlem igralcu Petru Musevskem / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Ob prazničnem dne-
vu pa je svoje najbrž opravi-
lo tudi lepo vreme. Kljub 
omejitvam – zaradi epide-
mije je letošnji Prešernov 
smenj potekal po prilagoje-
nem programu – je mesto 
spet kazalo podobo prete-
klih let, ko so v Prešernovo 
mesto prišli številni obisko-
valci od blizu in daleč. Pod 
geslom Vsak dan prešerno-
vo so različni dogodki in 
vodenja po mestu potekali 
več kot teden dni, osrednje 
dogajanje pa je bilo strnjeno 
na 8. februar. K oblikovanju 
programa so se namreč 
povezale vse kranjske kul-
turne ustanove.
Ob spoštovanju pogoja PCT 
je po mestnih ulicah potekal 
sejem domače in umetnost-
ne obrti, obiskovalci so v 
vrsti čakali na vstop v Pre-
šernovo hišo, obiskali so 
stalne in občasne razstave v 
okviru Gorenjskega muzeja, 
ogled pa je bil brezplačen. V 
Mestni knjižnici je najmlaj-
še pritegnila predstava Le 
sosed bo mejak, občani, ki 
so se v Kranj priselili od dru-

god, so brali Zdravljico v 
svojem maternem jeziku, 
ob tem je zaigral tudi Tomi 
Purich trio, v Mali galeriji pa 
so se člani Likovnega druš-
tva Kranj predstavili na sku-
pinski razstavi V čast Pre-
šernu.
V Layerjevi hiši so odprli tri 
likovne razstave – likovnih 
ustvarjalcev Domna Dimov-
skega, Eve Lucije Kozak in 
portugalske umetnice Ines 
Matos, predstavili pa so tudi 
novo izdajo Layerjeve založ-
be, pesniško zbirko glasbe-
nika, skladatelja, igralca in 
pesnika Andraža Poliča z 
naslovom Kirka na Jadranu. 
Program sta oblikovala avtor 
zbirke in Primož Pirnat z 
uglasbeno poezijo, kasneje 
pa je nastopila še Poličeva 
glasbena skupina Hamlet 
Express. 
Od 14. ure naprej so v Pre-
šernovem gledališču pripra-
vili vodenja po gledališču, 
dogajanje v okviru Prešer-
novega dne pa se je zaključi-
lo z vodenji po mestu in 
recitalom pesmi Ferija Lain-
ščka ter Milana Vincetiča ter 
vodenju po slikarski razstavi 
Sandija Červeka.

Kranj spet oživel
Slovenski kulturni praznik in ob njem Prešernov 
smenj sta v mesto spet privabila veliko ljudi.

V Likovnem društvu Kranj so pripravili skupinsko razstavo 
v čast Prešernu. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Tradicionalni obisk aktualnih Prešernovih nagrajen-
cev v Kranju in pogovorni večer Shod muz na kranjskem 
Parnasi je bil letos z 8. februarja premaknjen na kasnejši 
datum. Na sporedu bo tako ta petek, 25. februarja, ko bodo 
Prešernova nagrajenca Mirko Cuderman in Kajetan Gantar 
in nagrajenci Prešernovega sklada Špela Čadež, Dušan Kir-
biš, Damijan Močnik, Jette Ostan Verjup, Anja Štefan in 
Andreja Zakonjšek Krt ob 16. uri najprej obiskali Prešernovo 
hišo, pol ure kasneje pa Galerijo Prešernovih nagrajencev, 
kjer si bodo ogledali fotografske portrete nagrajencev, ki jih 
je tudi letos posnel fotograf Tone Stojko. Ob 18. uri bo v 
Prešernovem gledališču sledil pogovor z nagrajenci, ki ga 
bo vodila Patricija Maličev.

Shod muz na kranjskem Parnasi

Škrlovec je gostil skupino Hamlet Express z Andražem 
Poličem in njegovo novo pesniško zbirko Kirka na Jadranu. 
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna se zave-
damo, da s sodelovanjem v mednaro-
dnih projektih dijaki pridobijo po-
membna znanja in kompetence ter se 
jim odpirajo vrata v svet. V zadnjih dveh 
letih so bili prikrajšani za socialne stike, 
ki jih pridobivajo pri obšolskih dejavno-
stih, na izmenjavah in izbirnih vsebinah. 
Zato smo na Gimnaziji Franceta Prešer-
na veseli, da v letošnjem šolskem letu že 
organiziramo nekatere izmenjave in ek-
skurzije, v prihodnje pa jih načrtujemo 
še mnogo več.

Dijaki so informacije z izobraževanjem na 
daljavo dobili, osiromašeni pa so bili za so-
cialne stike, ki jih je na daljavo nemogoče 
dobiti v tako pristni obliki kot v živo. Zato 
nas veseli, da je v letošnjem šolskem letu 
zaživel projekt Erasmus+ Talk to me, I’m 
here! (Govori z menoj, tukaj sem!). V pro-
jekt so vključene poleg naše gimnazije še 
finska umetniška gimnazija Vaskivuo-
ren lukio secondary school iz mesta 
Vantaa, naša partnerska šola iz Francije, 
gimnazija Lycée Cordouan, s katero ima-

mo stkane večletne vezi, priključila pa se 
nam je tudi španska šola IES LA Patacona 
iz Valencie. Tema projekta je aktualna za 
mlade tako na osebnem kot poslovnem 
področju: Interakcija – učinkovito spora-
zumevanje mladih v 21. stoletju na 
osebni in poslovni ravni. Mentorici sta 
bili v letošnjem šolskem letu že na Fin-
skem. V tem projektu bomo Finci, Španci, 
Francozi in mi, Slovenci, oplemenitili naše 
znanje in socialne stike ter obenem upo-
števali vsa zdravstvena priporočila. Decem-
bra so tako dijaki že bili v Španiji, do konca 
leta pa bodo obiskali tudi Francijo in Fin-
sko. Veselimo se tudi dni, ko bodo sodelu-
joči v projektu naši gostje na GFP in jim 
bomo lahko pokazali lepote Slovenije.

Najbolj nas veselijo vsakoletne izmenjave s 
pobrateno Gimnazijo Svetozar Marković 
iz Novega Sada, s katero prijavljamo nov 
projekt Erasmus+ na področju naravoslov-

ja, matematike, informatike in umetnosti. 
Načrtujemo tudi obisk srbskih prijateljev v 
jesenskih mesecih. Nizozemske prijatelje 
iz srednje šole Van der Capellen iz mesta 
Zwolle bomo obiskali v maju, oni pa nam 
bodo obisk vrnili v juniju.

V okviru mednarodnih projektov Come-
nius smo bili v preteklih letih pogosto v 
tujini. Pred leti je nekaj naših dijakov za 
celo šolsko leto odšlo na izmenjavo. Bili so 
v Združenih državah Amerike in na ne-
kajmesečni izmenjavi v Španiji in na Por-
tugalskem.

Nekaj projektov bomo tudi v letošnjem 
šolskem letu še vedno izpeljali s pomočjo 
IKT. Zanimivi so projekti eTwinning. Pri 
projektu Werde mein Brieffreund und 
zeig mir dein Land (Postani moj dopisni 
prijatelj in mi razkaži svojo deželo) in Un-
ternehmen Europa (Podjetje Evropa) pr-
vošolci spoznavajo svoje vrstnike s Poljske, 
si pišejo pisma, srečujejo na videokonfe-
rencah in v klepetalnici, spoznavajo državo 
svojega partnerja in njene običaje, kulturo, 
znane osebnosti ... ter tako utrjujejo in po-

Z MEDNARODNIMI PROJEKTI SE GFP-JEVCEM ODPIRAJO VRATA V SVET

glabljajo znanje nemškega jezika. V projek-
tu Unternehmen Europa prvošolci s Slo-
vaki, Hrvati, Poljaki, Italijani in Turki izme-
njujejo izkušnje o mednarodnem gospo-
darskem svetu, spoznavajo blagovne 
znamke in podjetja drugih dežel … Projekt 
ALL – Articles in Little Languages – the 
vibes (Članki v malih jezikih – vibracije) pa 
dijake iz Slovenije, Finske, Italije, Španije, 
Estonije, Madžarske in Luksemburga nav-
dušuje pri ustvarjaju mednarodne revije v 
različnih maternih jezikih. Dijaki se tako 
seznanjajo z maternimi jeziki Evropske uni-
je ter kulturo in družbeno raznolikostjo po-
sameznih držav.

Med zimskimi olimpijskimi igrami je dijake 
še prav posebej navdušil projekt, ko naša 
gimnazija sodeluje s športno gimnazijo iz 
Tromsöja na Norveškem. Vzpostavili so 
partnerstva, predstavili so se drug druge-
mu in posneli videofilm o sebi in svojem 
športu. Nekateri dijaki športniki pogosto 
trenirajo v tujini in se šolajo na daljavo, 
zato jim mednarodna partnerstva in prija-
teljevanja vedno koristijo.

Mednarodne izmenjave in projekti nepre-
cenljivo bogatijo znanje in kompetence 
dijakov, saj ti spoznavajo tuje kulture, ko-
municirajo v tujih jezikih in vzpostavljajo 
za mlade ljudi nepogrešljive socialne stike, 
ki jih v zadnjih letih niso imeli veliko.

Igor Kavčič

Kranj – V tednu pred sloven-
skim kulturnim praznikom 
se je mestna aleja doprsnih 
kipov, sodobnikov Franceta 
Prešerna, podaljšala za še 
enega literata, španskega 
pesnika Joséja de Espronce-
da (1808–1842). Gre za ene-
ga najbolj reprezentativnih 
predstavnikov španske ro-
mantike, ki se je rodil v obči-
ni Almendralejo, ki leži v 
avtonomni pokrajini Estre-
madura in danes šteje okrog 
35.000 prebivalcev. Svoje 
življenje je Espronceda po-
svetil trem stvarem, ki so se 
med seboj pogosto prepleta-
le: literaturi, ljubezni in tudi 
politiki. Veljal je namreč za 
upornika, v svojem politič-
nem delovanju pa je sledil 
plemenitemu idealu svobo-

de in napredka španskega 
naroda. Pri tem se je boril z 
uveljavljenim redom in ab-
solutnimi oblastmi tistega 
časa, kar ga je prisililo v iz-
gnanstvo, a mu je omogoči-
lo tudi potovanje po Evropi.
"Pot Prešernovih sodobni-
kov je prav posebna zgodba 
o mednarodnem povezova-
nju, čaščenju literature, po-
klonu poeziji. Zelo me vese-
li, da se nam je na tej poti 
pridružilo tudi špansko vele-
poslaništvo," se je župan 
Matjaž Rakovec zahvalil Ve-
leposlaništvu Španije in Ob-
čini Almendralejo za dona-
cijo spomenika. Doprsni kip 
je delo kiparja Pedra Navie, 
v Kranj so ga pripeljali iz 
Španije. "Oba, tako Preše-
ren kot njegov osem let 
mlajši španski sodobnik, sta 
živela kratko, a zelo inten-

zivno. In prav takšna je bila 
tudi njuna poezija – bogata 
in polna. Pa tudi zelo napre-
dna in sporočilna. S stično 
točko v – svobodi," je ob od-
kritju kipa še povedal žu-
pan, njegov gost, veleposla-
nik Španije v Sloveniji Juan 
Arístegui, pa poudaril: 
"Tako v Sloveniji kot Španiji 
so romantiki prispevali k 
oblikovanju kulturne in po-
litične zgodovine kot le malo 
drugih umetniških gibanj. 
Njihov intenzivni srčni utrip 
se še vedno kaže v kolektivni 
krvi. In sam sijaj najboljših 
med njimi, kot sta Prešeren 
in Espronceda, preseže nji-
hovo zgodovinsko vlogo in 
postane večna umetnost, ki 
jo bomo še naprej uživali – 
iz roda v rod." Veleposlanik 
se je vpisal v častno knjigo 
gostov Kranja, župan Rako-

vec pa mu je v znak povezo-
vanja in v spomin na sodelo-
vanje pri projektu predal li-
stino Pot Prešernovih so-
dobnikov.
Ob odkritju kipa je župan 
Matjaž Rakovec recitiral 
Esproncedovo Piratovo pe-
sem, ki jo je za to priložnost 
prevedel Ignac Fock, v špan-
ščini pa so recitirali name-
stnik veleposlanika Španije 

Martín Remón Miranzo, 
vodja pisarne na veleposla-
ništvu Ángeles de Pedro ter 
dijak in dijakinje Gimnazije 
Kranj. Na harmoniko je zai-
gral Daniel Šimek. 
Kot dodajajo na občini, s po-
stavljanjem doprsnih kipov 
Prešernovih literarnih so-
dobnikov v Parku La Ciotat, 
ki nosi ime po prvem od 22 
mest, s katerimi je Kranj 

pobraten, mesto nadaljuje 
krepitev mednarodnega po-
vezovanja, hkrati pa se s 
tem v sodelovanju z velepo-
slaništvi poklanja velikim 
mojstrom besede v svetov-
nem merilu. V Mestni obči-
ni Kranj spomladi načrtuje-
jo postavitev doprsnega kipa 
novega Prešernovega so-
dobnika, predvidoma Fran-
coza.

Ob Prešernu še 
španski pesnik
Portret španskega pesnika Joséja de Esproncede je že tretji doprsni kip 
med Prešernovimi sodobniki v Parku La Ciotat.

Kranjski župan Matjaž Rakovec in španski veleposlanik v Sloveniji Juan Arístegui z listino 
Pot Prešernovih sodobnikov ob portretu pesnika Joséja de Esproncede / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj

Mlaka pri Kranju – Smučar-
ska skakalka Nika Križnar 
se je z olimpijskih iger v 
Pekingu vrnila z zlato meda-
ljo z mešane ekipne tekme 
in bronasto s posamične na 
srednji skakalnici. Skakalke 
so imele le dve tekmi in tako 
se je na obeh veselila meda-
lje, svojih prvih olimpijskih.
Najbolj se jo je dotaknila 
posamična tekma, na kateri 
je zmagala njena najboljša 
prijateljica Urša Bogataj. 
"To je bila najbolj objokana 
tekma. Na tekmi mešanih 
ekip sem resda dobila zlato, 
medalja je bila tam nekako 
pričakovana, a posamična se 
me je bolj dotaknila," je 
dejala članica SSK Norica 
Žiri. Njena zbirka uspehov 

je izjemna, pa ima komaj 21 
let. Med drugim je lani osvo-
jila veliki kristalni globus za 
najboljšo skakalko sezone, 
na svetovnem prvenstvu je 
bila bronasta in srebrna, 
pred olimpijskimi igrami je 
postavila neuradni ženski 
svetovni rekord, ki je sedaj 
pri 151 metrih. "Olimpijski 
odličji sta pika na i mojim 
ciljem, željam, ki sem si jih 
zadala že dolgo nazaj. Pono-
sna in vesela sem, da sem 

zastopala Slovenijo in dobila 
dve medalji. Kristalni glo-
bus mi ogromno pomeni, 
tudi medalji s svetovnega 
prvenstva in olimpijskih 
iger, pa svetovni rekord, ki 
mi je še dodatno pogrel srce. 
Imam kar lepo zbirko uspe-
hov in lahko sem zelo vesela 
in ponosna, da mi je vse to 
uspelo," se zaveda. Ciljev ji 
kljub temu še ne bo zmanj-
kalo. Že lani je dejala, da si 
želi preskočiti fanta, nekda-
njega skakalca Aljaža Voda-
na. "Do tega mi manjka še 
67 metrov, preveč, da bi na 
skakalnicah, na katerih ska-
čemo, lahko skočila tako 
daleč. Vem, da bi ga na veli-
kanki preskočila, vedno bolj 
verjamem v to, saj vidim, da 
mi skoki uspevajo, da sem 
letalka. En cilj bi bil s tem še 

dodatno izpolnjen, ni pa 
med tistimi glavnimi, saj 
dekleta še ne smemo na 
velikanko. Ni nujno, da bom 
to sploh dočakala, tako da ta 
cilj jemljem bolj z rezervo. 
Bom pa upala in sanjala, da 
se to enkrat zgodi. Trenutno 
sem usmerjena predvsem k 
ciljem do konca letošnje 
sezone. Glavni je zmaga v 
pokalu narodov, še naprej 
želim biti konstantna, poka-
zati, kar znam, in še kdaj 

stopiti na najvišjo stopnič-
ko," je še povedala smučar-
ska skakalka iz Delnic v 
Poljanski dolini, ki živi pri 
fantu na Mlaki pri Kranju. 
Na Mlako se je seveda vrnila 
tudi s Kitajskega. "Bližnji so 
me lepo sprejeli. Posebno 
presenečenje so bili indijan-
čki, ki jih imam zelo rada. 
Bilo jih je ogromno, a nisem 
imela prav velikega apetita. 
Hrana je bila na Kitajskem 
slaba, sem se navadila manj 
jesti. Pripravili so mi tudi 
večerjo. Res je bilo lepo," je 
še povedala. Naslednje tek-
me svetovnega pokala jo 
čakajo že ta konec tedna v 
Hinzenbachu v Avstriji, 
nato pa, tako kot skakalce, 
turneja Raw Air na Norveš-
kem. Sledil bo Oberhof v 
Nemčiji in za konec sezone 
turneja Blue Bird v Rusiji. 
Sezone bo konec 27. marca.
Nika Križnar je skupaj z 

Emo Klinec, Uršo Bogataj in 
Špelo Rogelj prejela tudi 
Bloudkovo nagrado za 
vrhunski mednarodni špor-
tni dosežek – srebrno meda-
ljo na ekipni tekmi na nor-
dijskem svetovnem prvens-
tvu v Oberstdorfu. Najvišja 
priznanja na področju špor-
ta v Sloveniji za leto 2021 so 
podelili na slovesnosti na 
Brdu pri Kranju. Med preje-
mniki Bloudkovih plaket pa 
je tudi smučarski skakalec 
Anže Lanišek, prav tako z 
Mlake – za pomemben tek-
movalni dosežek v športu, ki 
ga je dosegel z bronom na 
srednji skakalnici na nordij-
skem svetovnem prvenstvu. 
Lanišek je tekmoval tudi na 
letošnjih olimpijskih igrah. 
Na tekmi na srednji skakal-
nici je bil 13., na veliki pa 
trenutno peti skakalec letoš-
nje zime ni dobil priložnos-
ti.

V zbirko dodala še 
olimpijski medalji
Smučarska skakalka Nika Križnar je na Mlako prinesla zlato in bronasto olimpijsko medaljo.

Nika Križnar se je iz Pekinga vrnila zadovoljna – z dvema 
medaljama. Že ta konec tedna jo čakajo nove tekme 
svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

»Trenutno sem usmerjena predvsem k ciljem 
do konca letošnje sezone. Glavni je zmaga v 
pokalu narodov, še naprej želim biti konstantna, 
pokazati, kar znam, in še kdaj stopiti na najvišjo 
stopničko.«

Kranj – Zaključena je letošnja Kranjska zimska tekaška liga, ki 
je drugo leto zaradi covida-19 in ukrepov, povezanih z njim, 
potekala v prilagojeni obliki. Vsaj enkrat se je je udeležilo 116 
udeležencev, od tega 84 moških in 34 žensk. Povprečno je 
bilo udeležencev 52. Najmlajši tekač je štel 18 let, najstarejši 
pa 75. Povprečna starost udeleženca je 45,6 leta. Zmagovalec 
v absolutni konkurenci je Janez Uršič, drugi je Aleš Udovič, 
tretji pa David Vogrin. Pri moških so bili po kategorijah na 
vrhu Marko Hercog, Janez Uršič in Milan Jeler, med ženska-
mi pa Suzana Jazbec, Petra Miklavčič in Polona Ivanez. V 
absolutni konkurenci je med ženskami največ točk zbrala 
Maja Zaplotnik pred Petro Miklavčič in Teo Vidic.

Zaključena Kranjska zimska tekaška liga

Kranj – Na olimpijskih igrah v Pekingu so iz kranjske občine 
tekmovali tudi alpski smučar Miha Hrobat, Kranjčan, član 
ASK Triglav, ter biatlonki, sestrični Polona in Živa Klemenčič 
iz Nemilj, članici TSK Triglav. Hrobat je bil član ekipe, ki je 
osvojila 7. mesto, v smuku je bil 24., v superveleslalomu in 
kombinaciji je odstopil. Polona Klemenčič je bila na 15-kilo-
metrski preizkušnji 29., v zasledovanju 51., v sprintu pa 59. 
Živa Klemenčič je na 15 kilometrov osvojila 64. mesto, v 
sprintu je bila 79. Obe sta bili članici mešane štafete, ki je 
osvojila 20. mesto. Polona Klemenčič je bila posebej ome-
njena tudi zaradi športne poteze, ki je norveški mešani šta-
feti omogočila osvojitev zlate medalje. Marte Olsbu Røise-
land je ob prihodu na start izgubila del diopterja, pomem-
bne merilne naprave na puški. To je opazila Polona Klemen-
čič in na to opozorila Ulo Hafner, fizioterapevtko slovenske 
biatlonske reprezentance. Ta je norveški ekipi sporočila, kaj 
se je zgodilo, in njihovemu trenerskemu štabu izročila del 
diopterja. Norvežani so se za to tudi javno zahvalili.

V Pekingu tudi Hrobat in sestrični Klemenčič

Biatlonka Polona Klemenčič iz Nemilj je bila posebej 
omenjena zaradi športne poteze, ki je norveški mešani 
štafeti omogočila osvojitev zlata. / Foto: Matevž Peršin

Bratoma Prevc, vsem klub-
skim delavcem in tudi obči-
ni se je v imenu SK Triglav 
zahvalil Sašo Komovec: 
"Peter in Cene sta zaključila 
cikel, o katerem sanjamo in 
za katerega se trudimo vsi 
prostovoljni in profesional-
ni delavci v športu. Trudimo 
se, da čim več otrok in mla-
dine privabimo v šport z raz-
ličnimi prijemi, projekti, 
šolami, družbenimi omre-
žji, a vidimo, da je daleč naj-
boljše vabilo olimpijska 
medalja. Poleg tega, da sta 
nas navdušila, smo zelo hva-
ležni tudi za to, da bomo 
lahko tudi v prihodnje vzga-
jali otroke, ki bodo prišli v 
večjem številu v šport, ne 
samo skakalnega. Uspehi 

pozitivno vplivajo na odnos 
do športa. Uspeh v smučar-
skih skokih je sestavljanka, 
ki jo morajo športniki sesta-
viti sami, pri tem pa jim 
pomagajo številni strokov-
njaki in tudi prostovoljni 
delavci. Vesel sem, da vse to 
prepozna tudi občina, da 
podpira šport, za kar smo 
hvaležni." Izročil jima je 
tudi darilo. Na sprejemu v 
avli kranjske občine sta bra-
ta Prevc podoživela uspehe. 
"Če bi izstopil iz svojih čev-
ljev in z razdalje pogledal 
svoje dosežke, bi rekel: vau, 
to je veliko. Ti rezultati nika-
kor niso samoumevni, zanje 
sem se trudil precej časa. 
Hkrati se zavedam, da mno-
gim to ni uspelo in nekate-
rim morda tudi nikoli ne bo. 
Dosegel sem vse, kar sem si 

kdajkoli želel. V Peking sem 
šel z drugačnim izhodiščem 
kot pred osmimi leti v Soči. 
Bil sem mlad in neizkušen, 
to so bile zame prve olimpij-
ske igre, na katere sem šel 
kot favorit in osvojil srebrno 
in bronasto posamično 
medaljo. V teh osmih letih 
sem dosegel veliko. Dobil 
sem tudi otroka, kar človeka 
spremeni, drugače začne 
gledati na svet," je povedal 
Peter. Za Ceneta je bila 
olimpijska izkušnja v Pekin-
gu prva. "Zadovoljil sem tis-
to, kar sem od sebe zahteval. 
Kakšen nasvet mi je dal tudi 
Peter, predvsem glede proto-
kolov, ki so na olimpijskih 
igrah nekoliko drugačni kot 
na drugih tekmah."
Avlo kranjske občine so kra-
sile risbe kranjskih osnov-

nošolcev z motivi olimpij-
skih uspehov. Prispevali so 
jih učenci in učenke OŠ 
Orehek, OŠ Franceta Pre-

šerna ter PŠ Kokrica, OŠ 
Predoslje, OŠ Staneta 
Žagarja, OŠ Matije Čopa, 
OŠ Simona Jenka, OŠ Stra-

žišče in OŠ Jakoba Aljaža. 
Zvrhan kup risbic sta kot 
darilo skakalca odnesla tudi 
domov.

Sprejeli brata Prevc
31. stran

Smučarska skakalca Peter in Cene Prevc v družbi Janeza Černeta (levo) in Roberta 
Nograška, podžupanov Mestne občine Kranj / Foto: Gorazd Kavčič
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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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Mali oglasi v časopisu 
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa  
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi  
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas 
v Zaseb nih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem 
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj  
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je 
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen! 

Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si. 
Cene malih oglasov so ugodne.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.

Vilma Stanovnik

Kranj – Od četrtka do nede-
lje je Kranj gostil kvalifikaci-
je za evropsko vaterpolsko 
prvenstvo, ki bo med 28. av-
gustom in 10. septembrom 
v Splitu. Že pred turnirjem 
so bili favoriti za dve mesti, 
ki sta pomenili nastop v 
Splitu, Francozi in Nemci, 
naši pa so si želeli premaga-
ti vsaj nasprotnike iz Belgije 
in Švice ter nabrati nove iz-
kušnje, saj slovenska vater-
polska reprezentanca do 
lanske jeseni kar osem let ni 
igrala mednarodnih tekem. 
Varovanci selektorja Krišto-
fa Štromajerja so se v četrtek 
najprej pomerili z reprezen-
tanco Belgije. Tekmo so za-
čeli bolje od gostov, na kon-
cu pa so se zasluženo veseli-
li zanesljive zmage, saj so 
slavili z rezultatom 15 : 10 (4 : 3, 
3 : 1, 5 : 3, 3 : 3).

»Težko se je bilo po toliko 
letih pripraviti na reprezen-
tančno akcijo. Večina je pr-
vič igrala takšno tekmo. Ker 
nismo poznali Belgijcev, 
tudi nismo vedeli, na kakšni 
ravni so. Pričakovali smo 
težko tekmo, nasprotnikov 
nismo podcenjevali, pokaza-
lo pa se je, da so plavalno 
dobri in telesno dobro pri-
pravljeni. V tekmo smo vsto-
pili z veliko željo po zmagi, 
zato smo še toliko bolj zado-
voljni, da smo do nje prišli," 
je po zmagi povedal kapetan 
slovenske reprezentance 
Martin Puš.
Tudi petkov obračun se je 
končal z zmago naših vater-
polistov, ki so bili z 11 : 5 (2 : 0, 
3 : 1, 5 : 1, 1 : 3) boljši od repre-
zentance Švice, ki so jo jeseni 
premagali tudi na edini pri-
pravljalni tekmi. Veliko za-
slug za zmago je tudi tokrat 
imel vratar Jure Beton. 

Slovenski vaterpolisti so po 
dveh zmagah vedeli, da jih 
najtežji tekmi še čakata. 
Tako so proti Nemčiji v so-
boto izgubili z rezultatom 5 : 20 
(1 : 4, 2 : 5, 0 : 5, 2 : 6), v 
nedeljo pa so s Francozi 
igrali 11 : 26 (2 : 7, 2 : 5, 4 : 5, 
3 : 9) ter na turnirju osvojili 
končno tretje mesto. 
"Ciljali smo na to, da pre-
magamo ekipi Švice in Bel-
gije ter skušamo presenetiti 
katero od preostalih dveh 
reprezentanc, čeprav smo 
vedeli, da Nemci in Franco-
zi v vaterpolo veliko vlagajo 
in da igrajo na višji profesi-
onalni ravni. Kljub porazo-
ma sem zadovoljen s prika-
zano igro, pa tudi z organi-
zacijo. Seveda pa bo za to, 
da bomo lahko čez leta pre-
magovali tudi ekipe, kot sta 
Nemčija in Francija, treba 

narediti še nekaj več," je po-
vedal izkušeni vratar Jure 
Beton.
»Kljub dejstvu, da se nismo 
uvrstili na evropsko prven-
stvo, ne moremo biti razoča-
rani. Fantje so se potrudili, 
igrali so po najboljših mo-
čeh, oziroma kot bi tudi lah-
ko rekel – v vodi so pustili 
srce. Večina fantov je prvič 
igrala za člansko reprezen-
tanco, lahko pa rečem, da so 
tekme potekale po mojih 
predvidevanjih. Seveda si je 
vedno treba postaviti najviš-
je cilje, vendar je dejstvo, da 
reprezentanci Nemčije in 
Francije sodita v višji razred 
in sta zasluženo osvojili prvi 
dve mesti,« je po turnirju 
povedal selektor Krištof 
Štromajer, ki si želi, da bi bil 
turnir uvod v lepše čase na-
šega vaterpola. 

Tretje mesto naših 
vaterpolistov
Minuli konec tedna je v olimpijskem bazenu v Kranju potekal kvalifikacijski turnir za nastop na 
evropskem vaterpolskem prvenstvu, ki bo letos v Splitu. Na prvi dve mesti sta se uvrstili reprezentanci 
Francije in Nemčije, tretje mesto naših vaterpolistov pa je bilo premalo za nastop v Dalmaciji.

Vratar Jure Beton je poskrbel za številne obrambe, na 
tekmah proti Nemčiji in Franciji pa so nasprotniki napolnili 
slovenski gol. / Foto: Tina Dokl

Naši reprezentanci se kljub borbeni igri ni uspelo uvrstiti 
na evropsko prvenstvo v Splitu. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prvo junijsko nede-
ljo bodo tekači ponovno na-
stopili v središču Kranja. 
Podali se bodo lahko na 6- 
in 12-urno preizkušnjo. Tra-
sa je krožna, krog je dolg 
1292 metrov, asfaltirana in 
poteka po ulicah v središču 
Kranja. Certificirana je s 
strani AIMS (Association of 
International Marathons 
and Distance Races). Leto-
šnja novost v Kranju bo tri-
buna za gledalce v štartno-
-ciljnem prostoru in most za 
lažji prehod gledalcev do 
prizorišča.
"Odločili smo se, da bo to-
krat tekma v juniju, saj smo 
se povezali z organizatorji 
ultratekem na Balkanu ter 
uskladili datume. Vse to se-
veda z namenom, da se ul-
tratekem udeleži čim več te-
kačev," je v imenu organiza-
torjev povedal direktor tek-
movanja Klemen Boštar. 
Organizatorji pričakujejo 
okoli 150 tekačev tako iz Slo-
venije kot tujine. "Na tekmo 
so že prijavljeni tekači iz 
petnajstih držav. Na prete-
klih izvedbah Slovenskega 
12-urnega teka je bila ude-
ležba tekačev tako iz Slove-
nije kot iz tujine na vrhun-
skem nivoju, saj so nastopili 
najboljši ultramaratonci, ki 
so pretekli najtežje ultrama-
ratone na svetu, kot so Špar-
tatlon in Dolina smrti. To so 
Marco Bonfiglio, Ivan Cu-
din, Brenda Carawan, Mirko 
B. Miklič, Luka Videtič, Do-
men Kozjek, Nataša Robnik, 
Neža Mravlje in drugi," je 

pojasnil Boštar in dodal, da 
so organizatorji poslali vabi-
lo tudi najboljšim tujim ul-
tramaratoncem, kot sta Ale-
ksandr Sorokin in Ivan Pe-
nalba Lopez, in se nadejajo 
njihove udeležbe v Kranju. 
Udeležbo na tej tekmi je že 
potrdil legenda ultrateka, 
Grk Yiannis Kouros.
Slovenski 12-urni tek bo štel 
tudi za državno prvenstvo 
Slovenije v teku na 12 ur. Gre 
za prvo tovrstno državno pr-
venstvo v Sloveniji. Prav tako 
bodo ultramaratonci iz Bo-
sne in Hercegovine v Kranju 
izvedli bosansko prvenstvo v 
teku na šest ur.
V soboto in nedeljo bo ob 
prizorišču tudi sejem špor-
tne opreme, na katerem 
bodo razstavljavci predsta-
vljali svoje proizvode. Po-
dobno kot že lansko leto bo 
sobotni večer rezerviran za 
tematski pogovor s prizna-
nimi ultramaratonci in dru-
gimi gosti, ki bo odprt tudi 
za javnost.
Organizator tekme je Atlet-
ski klub Ultramaraton Slo-
venija, soorganizator je Za-
vod za kulturo in turizem 
Kranj, s podporo Mestne 
občine Kranj in Atletske 
zveze Slovenije.
Slovenski 12-urni tek ima 
drugič zapored Srebrno 
značko IAU (International 
Association of Ultrarun-
ners), kar dokazuje, da gre 
za tekmo na vrhunskem ni-
voju, ki je tudi mednarodno 
poznana. Prijave so odprte 
na spletni strani: https://
slo12.run. Cenejša prijavni-
na je do konca tega meseca.

Pripravljajo se na 
ultramaraton
Kot so sporočili iz Atletskega kluba Ultramaraton 
Slovenija, so prijave za državno prvenstvo v teku 
na 12 ur, ki bo letos znova v Kranju, že odprte.
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Za enakopravnost 
spolov ni dovolj, da 
praznujemo 8. marec, 
da se lahko vsako 
dekle odloči za študij, 
da imamo ženske v 
večini poklicev v Slo
veniji že enako plačilo 
za enako delo. Niti ni 
dovolj, da družba spo
štuje naše delo, pri
znava vrednost mate
rinstvu in pohvali pri

zadevnost žensk na določenih družbenih 
področjih. Ženske želimo tudi odločati.
Prav žalosten je pogled na številke, ki pove
do, kako slabo so v Sloveniji ženske zastopa
ne v politiki. Sprehodimo se skozi dejstva:
  V Vladi RS sta med 17 ministri le dve minis

trici, kar je manj kot 12 odstotkov. 
  V Sloveniji je 212 občin in le 18 županj je 

na čelu manjših občin, kar pomeni manj 
kot 8,5 odstotka ženskih županj. 

  Zaradi uvedbe obveznih ženskih kvot je 
nekoliko boljša zastopanost žensk v parla
mentu, kjer je med 90 poslanci 26 po
slank, še vedno je to manj kot 28 odstot
kov vseh. Stranke ženskam določajo manj 
izvoljive okraje.

  Zaradi pravila »zadrge« je v Mestnem sve
tu Kranj 16 svetnikov in 17 svetnic, kar 
pomeni pravično porazdelitev odločanja 
glede na spol.

  V Kranju imamo 5 predsednic Svetov kra
jevnih skupnosti, kar je med 26 KS le 19 
odstotkov ženskih predsednic. Tudi med 
člani Svetov KS prevladujejo moški.

Celo ministrstva so zaznala, da našo družbo 
čaka še veliko dela na osmih področjih delo
vanja: enaka ekonomska neodvisnost, 
usklajevanje zasebnega in poklicnega življe
nja, družba znanja brez spolnih stereotipov, 
socialna vključenost, zdravje žensk in moš
kih, uravnotežena zastopanost žensk in 
moških na položajih odločanja, nasilje nad 
ženskami ter enakost spolov v zunanji politi
ki in mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Politika ni le boj za oblast med politični-
mi strankami. Temeljna naloga politike je 
vodenje družbe z zagotavljanjem vse 
večje blaginje za vse državljane. Politiki 
odločajo o vseh pomembnih spremem-
bah v razvoju in delovanje družbe. 
Ženske imamo znanje, smo predane in pol
ne idej, zato bi bilo prav, da bi bile bolj aktiv
no vključene tudi v slovensko politiko. 
Mogoče bo nam, ženskam, uspelo vsaj troje: 
  oprati politiko, da bo bolj čista in transpa

rentna, 
  jo polikati, da ne bo toliko nekulturnega 

komuniciranja, 
  pregnati športno tekmovalnost, ko je bolj 

pomembno, kdo nekaj predlaga kot kaj 
predlaga, in uvesti sodelovanje.  

Tudi ženske želimo odločati o življenju v 
Sloveniji. Ne le kot volivke, ampak tudi 
kot izvoljene.
Ženske zmoremo in hočemo določati smer 
razvoja Slovenije. Ženski in moški pogled na 
svet se razlikujeta in dopolnjujeta. Naj bodo 
letošnje volitve priložnost tudi za ženske. Le 
skupaj lahko gradimo lepši svet za vse.

Irena Dolenc, svetniška skupina N.Si

ŽENSKE IN POLITKA
Samozavestne ženske si postavimo visoke cilje in ne čakamo,  
da se naše želje uresničijo same od sebe. 

Irena Dolenc

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

Program medgeneracijskega  
sodelovanja izvajamo v štirih  

občinah. 
Na vse aktivnost se je treba  

prijaviti tako, da pošljete  
svoje ime, priimek, telefonsko  

številko in enaslov  
ter aktivnost,  

na katero se prijavljate, na: 
mck-prijava@luniverza.si  

ali pokličete na 04 280 48 25.

NAKLO
Kulinarična delavnica: Buhteljni
Termin: sreda, 9. 3. 2022, od 17.00 do 19.00
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo 
Kvašeno pecivo naših babic, ki je skoraj utonilo v pozabo 
– najboljše sveže in še toplo, spečeno v domači kuhinji. 

Predavanje: Kaj je paliativna oskrba in komu  
je namenjena?
Termin: torek, 15. 3. 2022, od 17.00 do 18.00
Lokacija: Medgeneracijski center Naklo
Paliativna oskrba podpira tako bolnika z neozdravljivo 
kronično boleznijo kot njegove svojce, da je življenje z 
boleznijo lažje.

PREDDVOR
Tombola
Termin: četrtek, 17. 3. 2022, od 17.00 do 18.30
Lokacija: Društvo upokojencev
Velikonočna košarica bo popolni okras za praznično 
mizo. Ves material boste prejeli na delavnici.

Ustvarjalna delavnica – Velikonočna košarica
Termin: sreda, 23. 3. 2022, od 17.00 do 18.00
Lokacija: Društvo upokojencev
Pridružite se na družabni igri tombole, kjer boste 
poleg dobre volje lahko prejeli tudi praktično 
nagrado.

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.

Ustvarjalna delavnica – Velikonočni piščanček 
iz blaga
Termin: sreda, 16. 3. 2022, od 17.00 do 18.30
Lokacija: Dom krajanov Šenčur – sejna soba
Na preprost način boste zašili majhne piščančke iz 
blaga, ki lahko služijo kot okras ali kot obtežilnik za 
papir. Vabljene vse generacije.

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

Matjaž Rakovec, župan
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KRANJ
V marcu 2022 je na voljo 30 različnih 
aktivnosti, od katerih izpostavljamo:

Metode in pristopi za izboljšanje kakovosti življenja
Termin: četrtek, 3. 3. 2022, ob 16.45 
Lokacija: LUK – medgeneracijski center
Spoznali boste sistem različnih metod in pristopov, s kate
rimi lahko izboljšamo kakovost svojega življenja. Vas zani
ma, kako? Vabljeni na predavanje.

Motivacijsko predavanje s sproščanjem:  
»Napetost stran, sproščenost na plan«
Termin: četrtek, 10. 3. 2022, ob 17.00  
Lokacija: LUK – medgeneracijski center 
Sproščenost je stanje, v katerem lahko ustvarimo VEČ!  
Znebimo se napetosti in se sproščeno soočajmo z izzivi ter 
iščimo rešitve.

Vesele urice – konverzacija v angleškem jeziku – NOVO! 
Termin: ponedeljek, 28. 2. 2022, ob 18.00 
Lokacija: LUK – medgeneracijski center 
Sproščena konverzacija v angleškem jeziku

Celoten program najdete na www.luniverza.si in v zgibankah na Ljudski univerzi Kranj, v LUK – medgeneracijskem centru in v Naklem, Preddvoru in Šenčurju.

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj 
obvešča, da lahko zaradi 
nepredvidenih poškodb pri 
gradnji kanalizacije in obno-
vi vodovodov prihaja do 
motene oskrbe s pitno vodo 
na lokacijah Jama, Praše in 
Laze pri Stražišču. Vse upo-
rabnike prosijo, naj si dnev-

no pripravijo manjšo količi-
no vode za primer prekinit-
ve oskrbe z vodo.
"Največkrat je vzrok za 
moteno oskrbo s pitno vodo 
v poškodbi obstoječe cevi ali 
pa se izvajajo začasne preve-
zave oziroma prevezave s 
starega na novo omrežje. Do 
prekinitev je oziroma bo pri-
hajalo le za krajši čas, saj se 

izvajalec trudi, da pri delu 
prihaja do čim manj težav in 
da se omrežje čim prej vzpo-
stavi v prvotno stanje. Obno-
va bo na območju naselij 
Jama in Praše končana do 
predvidoma 1. junija, na 
območju Laz pa predvidoma 
v sredini prihodnjega ted-
na," so pojasnili v Komunali 
Kranj.

Motnje pri oskrbi z vodo

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj je 
novembra lani na pokopali-
ščih v Kranju in Bitnjah, ki 
ju upravlja, uvedla aplikacijo 
za iskanje grobov, kakršno 
poznajo tudi na nekaterih 
drugih večjih pokopališčih v 
državi. Aplikacija uporabni-
ku izriše zemljevid pokopa-
lišča z najkrajšo potjo od 
glavnega vhoda do iskanega 
groba, pod zemljevidom pa 
se prikaže tudi fotografija 
groba. Zemljevid je mogoče 
že doma tudi natisniti. 
Grob poiščete tako, da v 
iskalnik vnesete vsaj prii-
mek pokojnika in ime poko-
pališča (Kranj, Bitnje), pri-
poročljivo pa je vedeti tudi 
letnico rojstva ali smrti, kar 
bo pomagalo zožiti seznam 
zadetkov. "Še bolje kot letni-
co rojstva je vedeti letnico 
smrti, saj so v preteklosti, 
pred štirimi, petimi desetle-
tji, v bazo pokojnikov vpiso-
vali samo datume pogreba," 
je pojasnil Gregor Kern, 
vodja delovne enote Pogreb-
na služba Komunale Kranj. 
"Aplikacija se je že dobro 
prijela, saj beležimo od sto 
do tudi tristo ogledov na 
teden. Tudi dosedanji odzivi 
uporabnikov aplikacije so 
zelo pohvalni. Prej so števil-
ni prišli v pisarno povprašat 
o lokaciji posameznega gro-
ba ali pa so za to informacijo 
zaprosili po elektronski poš-
ti. Zdaj vsak lahko iskani 
grob poišče sam in si doma 
natisne tudi zemljevid poti 
do njega," je dodal. 
Projekt bodo še nadgradili, 
je napovedal Kern. "Trenut-
no je izhodiščna točka za 
izris zemljevida ob vežicah 
pri glavnem vhodu. Nadgra-
dnja, ki naj bi jo izvedli še 
letos, bo uporabniku izrisala 
pot do iskanega groba s 
katerekoli lokacije na poko-
pališču. Prav tako bomo na 
vse štiri vhode izobesili tlo-

ris pokopališča, kar bo obis-
kovalcu še olajšalo orientaci-
jo na pokopališču, ki je z 
osmimi hektarji površine in 
skoraj 5500 grobovi med 
večjimi v državi," je pojas-
nil. 
Na pokopališču so skupine 
grobov združene v t. i. kare-
je. Ti imajo oznake, ki so 
napisane na informativnih 
tablicah ob kareju. Tablice 
so stare že nekaj desetletij, 
zato jih namerava Komuna-
la Kranj prav tako še letos 
zamenjati z novimi, ki bodo 
na zadnji strani označene s 
QR-kodo. Ko jo boste preb-
rali z mobilnim telefonom, 
boste po vnosu iskalnih 
podatkov prejeli informaci-
jo, na kateri točki pokopali-
šča ste.
Pred zagonom aplikacije so 
morali v Komunali Kranj 
opraviti še približno leto dni 
predhodnega dela. Fotogra-
firali so vseh 5465 grobov v 
Kranju in 1147 grobov v Bit-
njah ter podatke o pokojni-
kih z nagrobnika prepisali v 
digitalni kataster grobov. 
"Na seznamu pokojnikov je 
na pokopališču v Kranju tre-
nutno zabeleženih 14.620 

oseb, v Bitnjah pa 3186. Naj 
opozorim, da aplikacija ne 
bo našla groba na novo 
pokopanega, dokler ime 
pokojnika ne bo vpisano na 
nagrobnik, kar omogoča 
pravilen vnos podatkov v 
kataster. Obstaja tudi mož-
nost zamenjave fotografije 
groba, če najemnik z objav-
ljeno fotografijo ni zadovol-
jen," je razložil Kern.
Povezava do iskalnika gro-
bov je objavljena na spletni 
strani Komunale Kranj, poi-
skati jo je možno tudi v Goo-
glovem brskalniku z vno-
som gesla »iskalnik grobov 
Kranj«, lahko pa z mobil-
nim telefonom zgolj prebe-
rete QR-kodo, ki je na infor-
mativni tabli pri glavnem 
vhodu na pokopališče. Ob 
tem pa, priporoča Kern, 
izklopite funkcijo samodej-
nega vrtenja zaslona. Iskan-
je groba s pomočjo aplikaci-
je je enostavno, a če niste 
vešči telefonov in računalni-
kov oziroma se ne znajdete 
na zemljevidu, lahko tako 
kot do zdaj še vedno zapro-
site zaposlene na pokopališ-
ču za pomoč pri iskanju gro-
ba. 

Pomoč pri iskanju groba
Z uporabo nove aplikacije Iskalnik grobov na pokopališčih v Kranju in 
Bitnjah zlahka najdete iskani grob. 

Projekt Iskalnik grobov bodo v Komunali Kranj še 
nadgradili. / Foto: Simon Šubic
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Naša obljuba kupcu:

Vozila preverjene kakovosti
Brezplačna testna vožnja

Podaljšano jamstvo do 24 mesecev*
Zamenjava vozila

Paket vzdrževanja*
Pomoč na cesti*
Brezplačna kontrola vozila po 2000 km

Poseben paket financiranja**
Nespremenljivi obroki

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Cena: 15.500 €

Cena: 19.950 €

Cena: 9.999 €

17.900

Simon Šubic

Kranj – Zavod RS za zapo-
slovanje je za leto 2022 iz-
bral 25 programov javnih 
del pri dvajsetih izvajalcih, v 
katere se bo lahko vključilo 
42 udeležencev s stalnim 
prebivališčem v mestni obči-
ni Kranj. 
Mestna občina Kranj udele-
žencem, to je dolgotrajno 

brezposelnim osebam, 
predhodno prijavljenim na 
zavodu, krije praviloma 50 
odstotkov plače, v posebnih 
primerih pa 25 ali pet od-
stotkov. V proračunu je za ta 
namen zagotov l jenih 
275.480 evrov. Zavod zago-
tavlja sredstva za kritje stro-
škov zdravniških pregledov, 
preostanka dela plač, stro-
škov prevoza, prehrane in 

odpravnine ob upokojitvi. 
Izvajalci pa krijejo stroške 
regresa, dodatkov k plači in 
druge stroške. 
Izbrani izvajalci so: Center 
Korak, Center slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka, Center za socialno 
delo Gorenjska, Dom upo-
kojencev Kranj, Fundacija 
Vincenca Drakslerja za odvi-
snike, Gimnazija Kranj, Go-

renjski muzej, Kranjski vrt-
ci, Ljudska univerza Kranj, 
Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Kranj, OŠ 
Helene Puhar, OŠ Orehek, 
OŠ Predoslje, Prešernovo 
gledališče, Sonček – Zveza 
društev za cerebralno parali-
zo Slovenije, Varstveno-de-
lovni center Kranj, Zavod 
Carnica – Zavod za kulturo 
in turizem, Zavod za šport 
Kranj, Zavod za turizem in 
kulturo Kranj in Zveza svo-
bodnih sindikatov Slovenije, 
OO Kranj. 

Izbrana so javna dela 
Vprašanje: Pluženje na 
Jezerski cesti
Zakaj so bili pločniki na Je-
zerski cesti in proti šoli ob 
prvem sneženju slabo splu-
ženi in nič posoljeni? Hodili 
smo po cesti, kar je zelo ne-
varno.

Odgovor mestne uprave
Posipanje izvajamo ob vsaki 
poledici ali začetku sneže-
nja, ko se sneg začne oprije-
mati cestišča. Na višje leže-
čih cestah posipanje opra-
vljamo preventivno pri tem-
peraturah okoli 0 °C ali 
manj. Pravilnik o vrstah 
vzdrževanja na javnih ce-
stah in nivoju delovnega 
vzdrževanja javnih cest do-
loča, da je pluženje treba za-
četi ob 10 centimetrih snega 
na cestišču za glavne pro-
metnice, vse druge stranske 
ceste in parkirišča pa potem, 
ko zapade 15 centimetrov 
snega. Kljub temu pa glavne 
lokalne ceste in zbirne me-
stne ceste v Kranju začnemo 
plužiti tudi prej. Se pa šteje, 
da je prevoznost cest zagoto-
vljena, če višina snega ne 
presega 15 centimetrov. Za 
posipanje proti poledici 
uporabljamo predvsem 
morsko sol ter pesek (granu-
lacije od 4 do 8 milimetrov) 
ter mešanico obeh, ponekod 
v centru Kranja pa zaradi za-
ščite tlakovanja tudi umetno 
gnojilo, imenovano urea. 
Površine za pešce čistimo ob 
vseh kategoriziranih cestah; 
v času akcije očistimo pločni-
ke ob lokalnih glavnih cestah 
in avtobusnih progah me-
stnega potniškega prometa 
po prioritetnem programu, 
ki je sestavni del Načrta zim-
ske službe. V centru mesta 
in ob avtobusnih progah ter 
lokalnih glavnih cestah se 
tako s čiščenjem pločnikov 
in površin za pešce začne pri 
debelini snega 5 centime-
trov, na vseh drugih površi-
nah za pešce pa pri debelini 
snega 10 centimetrov. Izje-
moma se ob lokalnih glavnih 
cestah in avtobusnih progah 
mestnega potniškega pro-
meta, kjer odriv snega na 
pločniku ni možen, očisti v 
času akcije samo en pločnik 
na tisti strani ceste, kjer je 
manj ovir. Pločniki na avto-
busnih postajališčih se oči-
stijo v dolžini 20 oziroma 40 
metrov na bolj frekventnih 
postajališčih. Pločnike ob 
drugih, prometno manj 
obremenjenih cestah čisti-
mo po končani akciji v skla-
du s kapacitetami, ki so opre-
deljene v načrtu zimske služ-
be, in trenutnimi vremenski-
mi razmerami oziroma vre-
mensko napovedjo. Druge 
površine za pešce izvajalec 
očisti po končani akciji, če je 
to tehnično izvedljivo (zmr-
znjen, pohojen sneg) oziro-
ma posuje s primernimi po-
sipnimi materiali (pesek ali 
mešanica).
Območje Mestne občine 
Kranj, za katerega zimsko 
vzdrževanje je zadolžena in 
odgovorna Komunala Kranj, 
obsega več kot tristo kilome-

trov kategoriziranih cest. 
Pravilnik o vrstah vzdrževa-
nja na javnih cestah in nivo-
ju delovnega vzdrževanja 
javnih cest deli ceste po po-
sameznih prioritetah na šest 
razredov: glede na kategori-
je, gostoto in strukturo pro-
meta, geografsko-klimatske 
razmere in krajevne poseb-
nosti. V 4. razred so vključe-
ne druge lokalne, mestne in 
krajevne ceste. Prevoznost 
je praviloma zagotovljena od 
7. do 20. ure. Ob sneženju 
so možni krajši zastoji, ob 
močnejših padavinah pa 
tudi poldnevni. V 5. razred 
pa sodijo javne poti, parkiri-
šča in kolesarske povezave, 
kjer je treba za prevoznost 
upoštevati krajevne potrebe. 
Ob sneženju je možen za-
stoj do enega dne, ob moč-
nejših padavinah tudi več. 
Po tej delitvi Jezerska cesta 
sodi v 4. razred, pot proti 
šoli pa v 5. razred.

Vprašanje: Kurjenje 
obreza
Kmalu bo obrezovanje sadja 
in nekateri obrez kurijo 
doma na vrtu. To zelo smrdi 
in se kadi.

Odgovor mestne uprave
Kurjenje je po 47. členu Od-
loka o ravnanju s komunal-
nimi odpadki dovoljeno, a le 
kurjenje suhih vej, da ni 
dima, ter ob zagotovilu, da 
je požarna varnost zagoto-
vljena (na primer z navzoč-
nostjo polnoletne osebe).

Vprašanje: Sprehajanje 
psov
Psi na sprehodih niso na 
vrvici, tudi pasji iztrebki le-
žijo povsod. Verjetno ima-
mo inšpektorje, ki bi lahko 
ukrepali. 

Odgovor mestne uprave
Zakon o zaščiti živali 
(ZZŽiv) v drugem odstavku 
11. člena določa, da mora 
skrbnik živali z ustrezno 
vzgojo in šolanjem oziroma 
z drugimi ukrepi zagotoviti, 
da žival ni nevarna okolici. 
Tretji odstavek istega člena 
pa določa, da morajo skrbni-
ki psov zagotoviti fizično 
varstvo svojih psov tako, da 
jih imajo na javnem mestu 
na povodcu. Javno mesto je 
javni kraj, ki je brezpogojno 
ali pod določenimi pogoji 
dostopen vsakomur, razen 
površin, kjer ni oziroma ni 
pričakovati večjega števila 
ljudi. Kazen za ravnanje v 
nasprotju z 11. členom Za-
kona o zaščiti živali znaša za 
fizično osebo od 200 od 
400 do evrov. Uporaba po-
vodca na javnem mestu je 
torej vedno obvezna. Izje-
moma lahko skrbnik psa 
vodi brez povodca v prime-
ru, da ni pričakovati večjega 
števila ljudi. Povodec se pri-
poroča v vseh okoliščinah, 
če pes ni ustrezno vzgojen 
oz. šolan in bi v primeru, da 
se ne odzove na klic lastni-
ka, predstavljal nevarnost 
okolici.

Kotiček KrPovej
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Maša Likosar

Kranj – Dragutin Vlašić se 
je rodil 8. februarja leta 
1922 v vasici Cernik na 
Hrvaškem. V Kranj je pri-
šel kmalu po drugi svetovni 
vojni in tu spoznal ženo 
Liliano Sonjo, s katero sta 
imela dva otroka, sina 
Miroslava in hčer Draguš-
ko. "Že leta 1941 se je kot 
mlad fant priključil partiza-
nom in z njimi prepešačil 
skoraj celo Jugoslavijo, od 
Beograda pa vse do osvobo-
ditve Trsta. Po vojni je bil 
oficir in se je zelo zgodaj 
upokojil," je pojasnil eden 
od treh vnukov Matjaž Vla-
šič, ki se spomni, da je bila 
ljubezen med Dragutinom 
in Liliano Sonjo Vlašić nei-
zmerna. "Bila sta nerazdru-
žljiva. Dedek praktično 
vsak dan v mislih živi z njo, 
četudi je žal že enajst let 
pokojna. Redno, tudi dva-
krat dnevno, je šel na spre-
hod do pokopališča, tudi 
danes gre, le da v sprems-
tvu, saj ni več pri najboljših 
močeh, a je kljub temu 
velik borec in hkrati zelo 
discipliniran," je dodal. 
Poleg Matjaža ima slavlje-
nec še vnukinji Matejo in 
Ksenijo ter šest pravnukov, 

Maja, Lana, Lukasa, Stelo, 
Lano in Gajo.
Dragutin Vlašić je tudi stra-
sten gledalec vseh športnih 
dogodkov. Na televizijskem 
zaslonu si ogleda vse nogo-
metne tekme, dodobra so 
mu znane evropske lige, 
spremlja tudi rokomet, 
odbojko, hokej, zelo ljubi so 
mu zimski športi, ne zamu-

di nobene tekme smučar-
skih skokov. V velik užitek 
so mu bile olimpijske igre v 
Pekingu, kjer je navijal za 
slovenske reprezentante. Bil 
je tudi nogometaš in je še 
zadnji živeči član Nogomet-
nega kluba Grobničan, ki je 
igral v tretji hrvaški ligi.
Njegov stoti rojstni dan so 
praznovali v ožjem družin-

skem krogu. Ob tej prilož-
nosti ga je obiskal tudi 
kranjski župan Matjaž 
Rakovec in mu izročil čast-
no listino. "Dedek si želi le 
zdravja zase in za vse svoje 
najbližje, da bi bili vsi uspe-
šni v življenju, pravnukom 
pa polaga na srce, naj nare-
dijo šolo in se izobrazijo," je 
sklenil Matjaž Vlašič.

Praznoval sto let
Osmega februarja je stoti jubilej praznoval Dragutin Vlašić iz Kranja, dedek znanega kranjskega 
glasbenika Matjaža Vlašiča. 

Kranjski župan Matjaž Rakovec je slavljencu Dragutinu Vlašiću izročil častno listino, ki si 
jo je ogledal v družbi vnuka Matjaža Vlašiča. / Foto: Maša Likosar

Simon Šubic

Kranj – V Zvezi tabornikov 
občine Kranj se v sodelovan-
ju z Mestno občino Kranj 
(MOK) že pripravljajo na 
izvedbo 21. čistilne akcije 
Očistimo Kranj 2022 – Kranj 
ni več usran. Če bodo epide-
miološke razmere omogoča-
le izvedbo čistilne akcije, bo 
ta za prijavljene kranjske vrt-
ce in šole v petek, 25. marca, 
dopoldne, za druge pa v 
soboto, 26. marca, prav tako 
v dopoldanskem času. Čišče-
nje bo potekalo v skladu z 
navodili Komunale Kranj in 
štaba Civilne zaščite (CZ) 
MOK, na akciji pa bodo vel-
jala pravila in ukrepi za 
zamejevanje širjenja covi-
da-19. Letošnja akcija bo 
sicer del praznovanja 70-let-
nice taborništva v Kranju. 
Kranjski taborniki skupaj z 
MOK pozivajo, naj občani 
sporočijo, če v svoji okolici 
naletijo na črno točko z 
odpadki. Lahko jo vnesejo v 
digitalni zemljevid črnih točk 
(www.kranj.si/digitalni-zem-
ljevid-crnih-tock-z-odpadki), 
lahko pa čim podrobnejši 
opis lokacije (ime kraja, opis 

poti do črne točke, opis 
odpadkov, lahko tudi fotogra-
fijo lokacije) sporočijo na 
e-naslov crne.tocke@kranj.si.
Kranjski taborniki vabijo, naj 
tisti, ki se bodo odločili za 
čiščenje območja, ki obsega 
njihovo krajevno skupnost 
ali območje delovanja, svojo 
udeležbo napovedo najpoz-
neje do sobote, 12. marca, na 
elektronski naslov ocistimo-
kranj@gmail.com, ob tem 
pa sporočijo, koliko oseb se 
bo udeležilo čistilne akcije, 
kje bodo čistili, ali bodo pot-

rebovali pomoč usposoblje-
nih članov CZ MOK zaradi 
zahtevnega čiščenja ali varo-
vanja udeležencev ob vodo-
tokih, koliko toplih (enolon-
čnica) ali hladnih (sendvič) 
malic bi potrebovali. Ob pra-
vočasni prijavi bodo taborni-
ki poskrbeli za rokavice, vre-
čke za odpadke, odvoz 
odpadkov, malico in prilož-
nostno darilo. 
MOK ob tem vabi vsa regis-
trirana društva ter lovske in 
ribiške družine, da svoj inte-
res za sodelovanje na čistilni 

akciji izkažejo z uradno prija-
vo. Oddati jo je treba do pet-
ka, 18. marca, s kratkim opi-
som območja čiščenja, pred-
videnega števila udeležencev 
ter časa trajanja akcije, in 
sicer na obrazcu, ki je na vol-
jo na spletni strani MOK 
(rubrika Kranj moje mesto, 
Gospodarske dejavnosti – 
Komunala), fizično pa ga je 
možno dobiti na Uradu za 
gospodarske dejavnosti in 
promet – kontaktna oseba 
Martina Jaklič (martina.
jaklic@kranj.si, 04 237 3122).

Marca bomo čistili Kranj
Ob ugodnih epidemioloških razmerah bo letošnja, že 21. čistilna akcija Očistimo Kranj 2022 – Kranj 
ni več usran za vrtce in šole potekala 25. marca, za druge pa dan kasneje. Prijave že zbirajo.

Utrinek z lanske, 20. čistilne akcije Očistimo Kranj 2021 / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – S položitvijo temelj-
nega kamna so sredi febru-
arja v Domplanu najavili 
začetek gradnje večstano-
vanjskega objekta z oskrbo-
vanimi stanovanji na lokaci-
ji nekdanjega samskega 
doma na Planini. "Gradnja 
bo arhitekturno prilagojena 
za bivanje starejših in gibal-
no oviranih oseb, lokacija 
stavbe pa jim bo omogočala 
lahek in hiter dostop do sto-
ritev, ki jih bodo potrebovali. 
Stanovanja bodo vseljiva 
poleti 2023," je ob tem pove-
dala direktorica družbe Saša 
Krč. V novem objektu bo 34 
eno-, dvo- in trosobnih oskr-
bovanih stanovanj. 
Župan Matjaž Rakovec je 
pozdravil gradnjo oskrbova-
nih stanovanj, ki so ena naj-
kakovostnejših namestitev 

za bivanje starejših občanov. 
"S tem bo zlasti Planina, ki 
se zadnja leta pospešeno 
obnavlja, še lepša," je pou-
daril. Podžupan Janez Čer-
ne pa je napovedal občutno 
izboljšanje razmer za starej-
še občane v prihodnje. Oskr-
bovana stanovanja bodo 
namreč gradili še na dveh 
drugih lokacijah v Kranju, 
občina ureja tudi dnevni 
center za starejše na Plani-
ni, aktivnosti pa potekajo 
tudi pri projektu novega 
doma za starejše na Zlatem 
polju. "Trenutno je v izdela-
vi projektna dokumentacija, 
ki je pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Vla-
da je potrdila investicijo v 
višini 13 milijonov evrov, 
dodatni milijon evrov pa še 
za dograditev obstoječega 
doma za upokojence v Kra-
nju," je poudaril Černe. 

Na Planini gradijo 
oskrbovana stanovanja

V Domplanu napovedujejo, da bo 34 oskrbovanih 
stanovanj končanih do avgusta prihodnje leto.

Temeljni kamen so položili sredi meseca. / Foto: Domplan

Kranj – Semaforizirano križišče na regionalni cesti na Labo-
rah je prvo v Kranju in eno prvih v Sloveniji, kamor je Direk-
cija RS za infrastrukturo (na pobudo Mestne občine Kranj) 
pred dnevi namestila nov prometni znak, ki iz smeri Straži-
šča dovoljuje zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju ob 
pogoju, da je glavna smer prosta. Gre za črn znak z zeleno 
puščico, obrnjeno v desno. Kljub postavljenemu znaku zavi-
janje desno pri rdeči luči na semaforju ni obvezno, je pa 
omogočeno. Voznik, ki se za to odloči, se mora pred tem 
prepričati, da to lahko stori varno, torej da je vozišče, na 
katero se vključuje, prazno. Če se voznik ne počuti dovolj 
suverenega ob novem pravilu, je bolje, da počaka zeleno 
luč.

Na Laborah zavijajo desno tudi pri rdeči luči

Prometni znak za zavijanje desno ob rdeči luči je novost, 
na katero se bomo vozniki morali še navaditi. 
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