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V letošnji dobrodelni akciji V Kranju dobro v srcu mislimo so občani in podjetja preko SMS-sporočil 
in denarnih nakazil za ljudi v stiski darovali skoraj 31.500 evrov.

Kranj – Sredi meseca se je 
končala dobrodelna akcija V 
Kranju dobro v srcu misli
mo, ki je pod okriljem Zavo
da za turizem in kulturo 
Kranj v sodelovanju z Druš
tvom prijateljev mladine 
Kranj in Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) 
potekala poldrugi mesec. V 
tem času so občani dobrega 
srca in podjetja za družine 
in posameznike v stiski da
rovali nekaj manj kot 31.500 
evrov, kar je rekorden zne
sek v zadnjih štirih letih, kar 
akcija poteka. V prejšnjih 
treh letih so sicer skupno 
zbrali okoli 67 tisoč evrov. 
»Iskrena hvala vsem, ki ste 

pomagali, da smo zbrali za
vidljiv znesek, s katerim 
bomo polepšali življenje tis
tim, ki si tega ne morejo pri
voščiti,« je hvaležen župan 
Matjaž Rakovec, sicer pobu
dnik akcije.
V okviru dobrodelne akcije je 
decembra potekal tudi do
brodelni bazar, na katerem 
so svoje izdelke prodajali 
učenci osnovnih šol Orehek 
Kranj, Predoslje in Helene 
Puhar, hkrati je potekala tudi 
dobrodelna kuhinja, na kate
ri je domači golaž in ričet 
stregel tudi župan. Na bazar
ju in dobrodelni kuhinji so 
skupaj zbrali 1200 evrov. 
Več kot 1800 evrov so zbrali 
nogometaši in gledalci na 
dobrodelnem turnirju v ma

lem nogometu Kranj Winter 
Cup 2022, na katerem so li
citirali tudi mariborski dres 
kranjskega nogometnega 
zvezdnika Josipa Iličića in 
dres Nogometnega kluba 
Olimpija, ki ga je za dobro
delno akcijo namenil učenec 
mednarodne šole Danile Ku
mar. Socialno šibkim so z 
dobrodelnim koncertom po
magali tudi v KluBaru, kjer 
so na koncertu z glasbeno 
skupino Made in Yugoslavia 
zbrali 2000 evrov. Gorenj
ska banka je poleg svojih do
nacijskih sredstev pozvala še 
svoje komitente, naj kovance 
hrvaških kun, ki jih ni bilo 
mogoče zamenjati, nameni
jo za dobrodelni namen. 
Zbralo se je za nekaj več kot 

tisoč evrov kovancev. Veliko
dušno so dobrodelno akcijo 
podprla tudi podjetja Comi
ta, Porenta Trade, Arriva, 
Komunala Kranj, Sportygo, 
Kron Telekom, Fraport Slo
venija, K&Z in druga.
Sredi januarja so se na 
zaključnem dogodku v Ko
vačnici največjim donator
jem še posebej zahvalili. 
»Slovenci smo neverjeten 
narod glede dobrodelnosti. 
V ZPMS vedno znova 
ugotav ljamo, da kadar se 
znajdemo v stiski in to tudi 
javno povemo, vsa zahvala 
pri tem tudi medijem, se 
ljudje zelo dobro odzovejo na 
naš klic,« je ob tej priložnosti 
poudarila generalna sekretar
ka ZPMS Breda Krašna.

Simon Šubic

Ob koncu dobrodelne akcije so se največjim donatorjem še posebej zahvalili. / Foto: Gorazd Kavčič

Most čez Savo na Ljubljanski cesti bodo zaradi 
obnove 31. januarja zaprli za ves promet, tudi za 
pešce. Zaprt bo do predvidoma do novembra.

Kranj – Potem ko so se no
vembra lani začela priprav
ljalna dela na mostu čez 
Savo na Ljubljanski cesti, se 
bo glavnina del težko priča
kovane in nujno potrebne 
obnove mostu začela febru
arja. Na Mestni občini 

Kranj zato napovedujejo, da 
bo most od torka, 31. janu
arja, in vsaj do jeseni v celo
ti zaprt za ves promet, tudi 
za kolesarje in pešce. Za ob
voz za motorna vozila bo 
poskrbljeno, prav tako za 
obhod za pešce.

Simon Šubic

Most čez Savo na Ljubljanski cesti bo zaprt od 31. januarja. 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Mestni svetniki že 
začeli delo
Nov mestni svet Mestne ob
čine Kranj, v katerem je se
demnajst mestnih svetnikov 
in šestnajst mestnih svetnic, 
se je konstituiral in imenoval 
stalne komisije.
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KULTURA

Antropocentrizem  
v podobi akta
V Galeriji na mestu je na 
ogled razstava Antropocen
trizem v akvarelu. Tri gimna
zijke so s štirinajstimi akti v 
akvarelu pogledale v dušo in 
um človeka.
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ZANIMIVOSTI

V službo brez avta,  
na voljo alternativa
V sklopu evropskega projek
ta SmartMOVE tudi Kranjča
nom ponujajo organiziran 
skupinski prevoz v službo v 
Ljubljano – brezplačno, brez 
obveznosti in brez stresa.
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ZADNJA

Nova vinska kraljica
Nova vinska kraljica Sloveni
je je študentka Maja Pečarič 
iz Kranja, ki jo z vinogradniš
tvom in vinarstvom povezu
jejo očetovi vinogradi in vin
ska klet v Beli krajini.
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Ekstremov 
vse več
Pogovor s 
klimatologinjo in 
znanstvenico prof. dr. 
Lučko Kajfež Bogataj  
o podnebnih 
spremembah
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Boštjanov 
Dr. Fig
Na kranjskem 
bazenu je potekal že 
24. mednarodni 
plavalni in 
dobrodelni dogodek 
Boštjanov Dr. Fig.
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Z D R A V L J I C A

Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét’!

Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,
kar nas je

sinov sloveče matere!

France Prešeren

Prešernov dan nas z romantiko 19. stoletja v duhu 
največjega slovenskega pesnika 

povezuje in združuje.

Iskrene čestitke 
ob kulturnem prazniku, 8. februarju.

Matjaž Rakovec, župan

 

Popolna zapora 
mostu čez Savo
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred kratkim sku-
paj z Zbornico za arhitektu-
ro in prostor Slovenije na 
javnem projektnem natečaju 
izbrala strokovno najprimer-
nejšo rešitev za načrtovano 
novogradnjo vrtca Sonček 
na Cesti 1. maja v Kranju. Z 
zmagovalcem, ljubljanskim 
podjetjem Osivnik Fabian 
arhitekti, je tudi sklenila po-

godbo o izdelavi projektne 
dokumentacije. »Če bodo 
postopki potekali nemoteno, 
bi lahko gradnjo začeli ko-
nec letošnjega leta,« napove-
dujejo na MOK. Ocena vred-
nosti investicije (brez DDV) 
bo po navedbi izbranega na-
tečajnika nekaj manj kot šti-
ri milijone evrov.
MOK načrtuje rušenje ob-
stoječega vrtca Sonček na 
Planini I, v katerem so trije 
oddelki, in gradnjo novega 
vrtca s sedmimi oddelki in 
pripadajočimi prostori, otro-
škimi igrišči in z zunanjo 
ureditvijo, vključno z dosto-
pom in parkirišči. Potrebna 
je tudi izvedba zaklonišča.
Na javni natečaj iz lanskega 
septembra je prispelo enajst 
elaboratov. Prvo nagrado in 

z njo šest tisoč evrov je nate-
čajna komisija podelila pod-
jetju Osivnik Fabian arhitek-
ti oziroma avtorjema 
elaborata Tei Fabian in Davi-
du Osivniku, drugo nagrado 
in 4800 evrov pa ponudniku 
Svet vmes. Tretje nagrade 
niso podelili, so pa zato štir-
je ponudniki prejeli prizna-
nja in tudi denarne nagrade. 
Vse prispele natečajne pre-
dloge bodo kmalu predstavi-
li tudi na razstavi.

V obrazložitvi izbora zmago-
valne natečajne rešitve je ko-
misija poudarila, da jo odli-
kuje jasna umestitev v 
prostor s popolno ločitvijo 
prometnih in peš površin: 
»Je kvalitetno umeščena v 
prostor, kakovostno funkcio-
nalno razporejena, dostopi 
in prometna ureditev so pri-
merni, arhitekturne in kra-
jinsko-arhitekturne rešitve 
so skladne. Kompakten vo-
lumen ustvarja veliko povr-
šino zunanjega igrišča, ki je 
pregledno in primerno pove-
zano z objektom. Objekt je 
ekonomičen in energetsko 
učinkovit, odlikuje ga racio-
nalna organizacija prostora, 
jasna delitev programa, krat-
ke komunikacijske povezave 
in ambientalna pestrost.«

Simon Šubic

Kranj je pred kratkim prejel 
platinasti znak Zelene she-
me slovenskega turizma. Na-
ziv so mu prinesle različne 
trajnostne prakse. Katere so 
po vašem mnenju še poseb-
no koristne in učinkovite?
Prejeti tako priznanje je za-
nesljivo dobro, lahko pa bi 
bilo še bolje. Kultura in tradi-
cija sta pomembni vrednosti 
za trajnost, zelo važna pa je 
tudi okoljska komponenta. V 
kategoriji Okolje in podnebje 
pa Kranj ni bil najbolje oce-
njen. Koristne prakse so bile 
namestitev fotovoltaičnih pa-
nelov na nekatere javne stav-
be, elektrifikacija vozil javnih 
institucij in participativni 
proračun. Pohvalno je, da se 
je Kranj vključil v misijo 
Evropske unije 100 podneb-
no nevtralnih in pametnih 
mest do 2030. A to je za zdaj 
le pobuda, saj Kranj sploh še 
nima izračuna svojega ogljič-
nega odtisa. Upajmo, da se 
bo na področju okoljske traj-
nosti začelo zares!

Zakaj je pomemben trajno-
stni razvoj turizma? Kako 
velik vpliv ima ta na podneb-
ne spremembe?
Trajnostni turizem je edina 
pot naprej za evropski pros-
tor. S stališča okolja mora 
biti njegov ogljični, vodni in 
prostorski odtis čim manjši. 
Destinacije in načini potova-
nja morajo biti snovno in 
energetsko učinkoviti. Glo-
balni turizem k podnebnim 
spremembam prispeva ok-
rog osem odstotkov, kar na 
prvi pogled ni veliko, a se ta 
delež hitro veča. Največji 
vpliv v turizmu ima način 
prevoza na cilj in pa med sa-
mim bivanjem. Potovanje z 
letalom na dopust je danes 
netrajnostna praksa.

Poročilo o okolju v Sloveniji 
za leto 2022 navaja, da se je 
svetovna temperatura v ob-
dobju 1980–2021 dvignila 
za 0,8 stopinje Celzija, nad 
Slovenijo pa za 2,2 stopinje. 
Zakaj takšno odstopanje?
Evropa se segreva hitreje kot 
druga območja, k čemur pri-
spevata zemljepisna širina 
in relativno kontinentalna 
lega. Slovenija še posebno 
izstopa, ker se pri nas pre-
pletajo vplivi Alp, Sredoze-
mlja in celinske klime. Še 
posebno hitro se temperatu-
ra viša poleti v gorskih delih 
in pa ob obali.

Lansko leto je bilo v Sloveni-
ji najtoplejše v zadnjih 60 
letih, poleti sta nas pestili 
vročina in suša, do nedavne-
ga smo imeli zares toplo 
zimo. Bodo takšni ekstremi 
postali stalnica?
Pojavljanje ekstremov vseh 
vrst – od vročinskih valov, 

suš do poplav – je tipičen 
znak, da podnebje ni več v 
ravnovesnem stanju. Verje-
tnost za pojav kakega vre-
menskega ekstrema se je v 
zadnjih tridesetih letih mar-
sikje povečala tudi za pet-
krat, še zlasti pri vročini in 
sušah. Tudi poplave, ki smo 
jih včasih doživeli na sto let, 
se že pojavljajo na dvajset ali 
celo manj let.

Projekcije kažejo nadaljnje 
segrevanje ozračja. Kako 
bomo občutili posledice?
Saj jih že občutimo, mar ne? 
Žal nam bodo brez ukrepov 
na globalni ravni učinki 
spremenjenega podnebja 
vse bolj grenili življenje. Te-
žave bodo pri pridelavi hra-
ne, oskrbi z vodo, gozdovi se 
bodo močno spremenili in 
ostali brez iglavcev, požari v 
naravi bodo stalnica. Bolj 
nejasni bodo vplivi na naše 
zdravje, zanesljivo pa bo 
problem vročina poleti. Tu 
so še gospodarske škode za-
radi vremenskih ekstremov 
pa tudi smučarski turizem 
bo lahko marsikje žrtev pod-
nebnih sprememb.

Omenjeno poročilo navaja, 
da lahko z ustreznimi ukre-
pi posledice močno omili-
mo ali spremembe podneb-
ja celo izkoristimo. Kako?
Posledice lahko omilimo na 
dva načina. Prvi je, da odpra-
vimo vzroke za podnebne 
spremembe. To pomeni ve-
like korake. Spremeniti mo-
ramo način proizvodnje, tr-
govine in potrošnje, način 
potovanja v mesta, po mestu 
in iz mest, s čim se prehra-
njujemo, kako načrtujemo 
in gradimo, kako sobivamo 
z naravnim okoljem. Drug 
del aktivnosti pa usmerimo 
v prilagajanje na bolj vroče 
in nepredvidljivo podnebje.

Kranj je tudi v mreži zero 
waste občin, podpira sajenje 
dreves v urbano okolje  ... 
Lahko navedete še kakšen 

manjši, hitro uresničljiv 
učinkovit okoljski ukrep, ki 
bi ga veljalo vpeljati?
Ne moremo se več izogniti 
zelenemu prehodu. In to 
brez fige v žepu ali s samo 
kozmetičnimi popravki. Po-
memben ukrep je dvigniti za-
vedanje občanov o pomenu 
trajnosti in podnebne nevtral-
nosti za Kranj in o pomenu 
ukrepov, ki bodo sledili do 
leta 2030. Na drugo mesto bi 
dala toplotno sanacijo vseh 
javnih stavb v mestu, kar bi 
bistveno bolj uravnovesilo 
ogljično bilanco kot vsa posa-
jena drevesa skupaj. Težje, a 
nujno pa bo preprečevanje 
nenačrtovanega širjenja mes-
ta na kmetijske in druge zele-
ne površine in pa oživljanje 
mestnega središča ob hkrat-
nem zmanjševanju odvisno-
sti od osebnih avtomobilov.

Marsikdo meni, da sam ne 
more kaj dosti prispevati k 
blaženju podnebnih spre-
memb. Kaj rečete takšnim?
Tako prepričanje je pač od-
raz želje po lagodnem nači-
nu življenja, ki pa žal ni več 
možno. Zato bo prej ko slej 
treba stopiti iz cone udobja 
in storiti prve korake. In te 
lahko stori le posameznik. 
Pet korakov je bistvenih: 
spremeni način potovanja; 
izboljšaj svoj dom; prehra-
njuj se trajnostno; zmanjšaj, 
ponovno rabi, recikliraj in 
pa spregovori. Brez tega, da 
se povzdigne glas in da se 
ljudje aktivirajo, se nobena 
politika ne bo spremenila.

Kaj je v boju proti podneb-
nim spremembam nujno 
storiti na globalni ravni?
Potrebujemo temeljno spre-
membo načina mišljenja in 
odnosa, ki ga imamo do na-
rave in planeta. Dobro poču-
tje, zdravje in varnost so od-
visni od dobrega stanja 
narave. Za to pa potrebuje-
mo nov razvojni model. Na-
šega, razvitega v privilegira-
nem razvitem delu sveta, ni 

mogoče preslikati na svet, v 
katerem že živi osem mili-
jard ljudi, ki vsak dan trošijo 
več. Podnebne spremembe 
lahko obrzdamo le z razvo-
jem gospodarstva, ki učinko-
vito ravna z viri, kjer je zelo 
malo izgubljenega, torej ze-
leno, krožno gospodarstvo. 
Del tega je tudi opustitev fo-
silnih goriv in npr. manjša 
poraba mesa v prehrani, a to 
je le del zgodbe. Enako po-
membna sta snovna in ener-
getska učinkovitost.

Klimatologi ste pri opozarja-
nju na podnebne spremem-
be pogosto preslišani. Vas to 
prizadene?
Ne le mi, celotna znanost je 
praviloma, ko opozarja na 
probleme, preslišana. Spom-
nimo se opozoril zaradi ne-
varnosti azbesta, pa tveganj 
raznih sevanj, opozoril 
zdravnikov glede kajenja ali 
pa kaj vse smo doživljali ob 
izbruhu covida. Ne prizade-
ne nas, žalosti pa.

V enem od intervjujev ste 
izjavili, da iščete sistemsko 
rešitev za novodobno izo-
braževanje na globalni rav-
ni. Ste jo že zasnovali?
Z novimi pristopi v tej smeri 
se zdaj trudijo vse glavne in-
stitucije v svetu in pri nas. 
Recimo Unesco je že začrtal, 
kakšne kompetence bi mora-
li imeti mladi ljudje za traj-
nostno prihodnost. Tudi v 
Sloveniji poteka prenova 
programov v tej smeri. Bi-
stvena je vzgoja mladih in 
tudi odraslih k spoznanju, 
da ima človekovo povpraše-
vanje po virih na podlagi 
pohlepa, brezbrižnosti in 
brezmejnega individualizma 
negativne posledice za oko-
lje in tudi za nas same. V iz-
obraževanju so zato potreb-
na močnejša omrežja in 
partnerstva z drugimi akterji 
trajnostnega razvoja, kot so 
nacionalne razvojne agenci-
je, zasebni sektor, nevladne 
organizacije in skupnosti.

»Žal nam bodo brez ukrepov na globalni ravni učinki spremenjenega podnebja vse bolj grenili 
življenje,« opozarja klimatologinja in znanstvenica prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj. Pa tudi, da bo prej 
ko slej treba stopiti iz cone udobja in storiti prve korake. In te lahko stori le posameznik.

Ekstremov vse več

Ana Šubic

Nov vrtec Sonček bodo morda začeli graditi že konec 
letošnjega leta. / Foto: MOK

Najprimernejšo rešitev za nov vrtec Sonček so 
izdelali v podjetju Osivnik Fabian arhitekti.

Izbrali, kakšen bo 
nov vrtec Sonček

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je od leta 2008 tudi častna občanka Kranja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ob nastopu novega mandata je župan Matjaž Rakovec naštel največje izzive, ki čakajo Kranj 
v naslednjih štirih letih. Za podžupana je že ponovno imenoval Janeza Černeta, razmišlja pa 
še o drugem podžupanu.

Kranj – »Izredno sem vesel, 
da so Kranjčani in Kranjčan-
ke prepoznali, da smo v pre-
teklih štirih letih res ogro-
mno naredili za Kranj in da 
imamo veliko projektov še v 
realizaciji. Verjamem, da bo 
drugi mandat še uspešnejši. 

Obenem sem vesel za novo 
sestavo mestnega sveta. Kul-
turo dialoga bomo obdržali 
tudi v prihodnjih štirih letih 
in verjamem, da bomo res 
dobro sodelovali,« je ob za-
četku novega štiriletnega 
mandata dejal župan Matjaž 
Rakovec. Ob tem je pojasnil, 
da tudi v novem štiriletnem 
mandatu v Kranju ne bo 
sklenjena koalicija: »Mislim, 
da je najbolje, da vsi sodelu-
jemo, da vsi lahko prispeva-
jo k projektom in razvoju. 
Pogovarjal sem se s pred-
stavniki vseh svetniških sku-
pin in strank in vsi to tudi 
sprejemajo. Optimistično to-
rej pričakujem, da bomo 
tudi v tem mandatu delovali 
brez večjih prask.«

Rakovec: Imamo veliko 
projektov
Rakovec je poudaril, da je 
Mestna občina Kranj 
(MOK) kot tretja največja 
občina v državi izrednega 
pomena ne samo za Go-
renjsko, ampak tudi za Slo-
venijo. »Imamo veliko pro-
jektov, zato z velikim 
veseljem, optimizmom in 
dobro voljo vstopam v novi 
mandat, imamo tudi polno 

energije za to, da ogromno 
naredimo,« je povedal in 
poudaril: »Pred nami je 
nova finančna perspektiva 
in dva velika projekta, ki ju 
moramo izpeljati in za kate-
ra smo bili nagrajeni s stra-
ni Evropske komisije. Kot 
prvo gre za misijo 100 pod-
nebno nevtralnih in pame-

tnih mest, ki jo že začenja-
mo in smo tudi izpeljali že 
nekaj projektov. Obetajo pa 
se že novi projekti, eden od 
teh je ureditev kanjona Ko-
kre. Drugo je, da smo posta-
li evropska destinacija odlič-
nosti za leto 2023, kar nas 
zavezuje, da dokažemo, da 
smo si to tudi zaslužili.«

Digitalizacija in zeleni 
preboj
Glavna usmeritev v nasle-
dnjih štirih letih bo po župa-
novih besedah v digitalizaci-
jo in zeleni preboj. »Med 
večjimi načrti so prav goto-
vo sprejem predloga odloka 
za Stanovanjski sklad MOK, 
pridobivanje gradbenega 
dovoljenja za nov dom za 
starejše in proces javno-za-
sebnega partnerstva za nov 
zdravstveni dom. Tu je še 
gradnja stanovanj, v načrtih 
imamo, da v tem mandatu 
dosežemo številko tisoč no-
vih stanovanj. Tukaj je tudi 
Poslovna cona Hrastje na 18 
hektarjih. Trenutno poteka 
komasacija, kar je zelo zah-
teven postopek, a računam, 
da ga bomo čim prej konča-
li, glede na to, da nam je mi-
nistrstvo za gospodarstvo že 

odobrilo dober milijon evrov 
za izgradnjo ustrezne infra-
strukture. Na športnem po-
dročju je vedno izziv izgra-
dnja nove hokejske in 
športne dvorane ter ostale 
infrastrukture. Seveda ne 
smemo pozabiti, da bomo v 
tem obdobju začeli graditi 
novo kanalizacijo. Izziv je 

Golnik in povezava do Mla-
ke pa Hrastje in Čirče, za-
čeli bomo tudi z desnim 
bregom Save – v Besnici in 
ob gradnji nove ceste na-
prej od Mavčič,« je napove-
dal Rakovec.

Nove kolesarske 
povezave
Na področju prometa ga ve-
seli, da na Darsu tečejo ak-
tivnosti za nov avtocestni 
priključek in da so se začela 
dela na povezovalni cesti od 
Britofa do Hotemaž. »Me-
stni svet bo morda že na 
prvi redni vsebinski seji 
obravnaval predlog za pove-
čanje sredstev za izgradnjo 
kolesarske in pešpoti od 
Tuša do industrijske cone 
Hrastje, v načrtu imamo 
tudi kolesarsko povezavo 
čez Savo z Meje do Prebače-
vega ter od Spodnje Besnice 
do Okroglega. Lotili se 
bomo tudi kolesarske pove-
zave od Žabnice do Kranja 
in od Golnika do Mlake. 
Gre za zelo pomembni po-
vezavi, saj želimo, da ljudje 
na čim bolj zdrav in zelen 
način prihajajo v MOK. Pri-
čakujemo tudi dokončanje 
parkirišča P+R na Zlatem 

Polju, prvega na Gorenj-
skem,« je dejal Rakovec.

Razmišlja tudi o drugem 
podžupanu
Rakovec je za podžupana že 
imenoval Janeza Černeta, ki 
je to funkcijo opravljal že v 
prejšnjem mandatu. »Štiri 
leta je odlično delal, tudi me-
stne svetnice in svetniki so 
bili z njim izredno zadovolj-
ni, enako občani, ki so se obr-
nili na nas,« je pojasnil žu-
pan, ki razmišlja o 
imenovanju še drugega pod-
župana, pri čemer ima v mi-
slih dve organizacijski spre-
membi – ena je digitalizacija 
in zeleni prehod, drugo so 
krajevne skupnosti. »Digitali-
zaciji in zelenemu preboju 
bomo dali glavni poudarek, 
glede na to, da bomo tu lahko 
dobili največ evropskih sred-
stev. Po drugi strani pa se je 
pokazalo, da smo v zadnjem 
mandatu zelo dobro naredili, 
ko smo dali večjo veljavo kra-
jevnim skupnostim. Dilema 
je torej še, ali imenovati dru-
gega podžupana za sklop di-
gitalizacije in zelenega pre-
boja ali za krajevne 
skupnosti. Zagotovo pa 
bomo vlogo krajevnih sku-
pnosti še okrepili. Pokazalo 
se je, da je tam, kjer imajo 
dobro predsednico ali pred-
sednika krajevne skupnosti, 
mogoče res veliko narediti. 
Okrepili bomo participativni 
proračun in tudi sredstva, ki 
pripadajo krajevnim skupno-
stim. Radi bi, da nam one 
predlagajo in odprejo oči, kaj 
v posameznem kraju potre-
bujejo. Mislim, da je to prava 
pot, da občani in občanke do-
bijo tisto, kar si v svojem kra-
ju želijo,« je o izbiri podžu-
panov še povedal Rakovec.

Černe za krepitev 
medobčinske uprave
Podžupan Janez Černe je 
povedal, da je med njegovi-
mi zadolžitvami tudi delova-
nje Medobčinske uprave Go-
renjske: »Tu imamo kar 
nekaj načrtov, da jo razširi-
mo, predvsem si želimo, da 
enotno nastopimo na podro-
čju redarstva vse od Kranj-
ske Gore do Škofje Loke in 
naprej do Kamnika.
Od tega mandata pričaku-
jem, da se bo kar veliko stva-
ri naredilo. Med drugim 
smo že izbrali najboljšo ar-
hitekturno rešitev za nov in 
večji vrtec Sonček ter s sku-
pino NLB podpisali pogodbo 
za pametno mestno kartico, 
ki bo zelo spremenila življe-
nje občanov in občank, ki 
bodo uporabljali te storitve, 
tako javne kot zasebne,« je 
še dejal Černe.

Simon Šubic

Ob obiskih Doma upokojen-
cev Kranj me tamkajšnji 
uporabniki večkrat razveseli-
jo s svojo izvedbo pesmi 
Kranj, ki sta jo ustvarila pre-
minuli Jože Žvokelj - Jodl in 
Danijel Kanalec. Zagotovo jo 
poznamo skoraj vsi Kranjča-
ni, vsaj refren: »To je Kranj, 
to je Kranj, to je mesto mo-
jih sanj …«. Prav ta refren se 
mi marsikdaj odvrti v mi-
slih, ko smo razvojno uspe-
šni na različnih področjih.
Kranj je mesto, ki je odlično 
z vidika prebivanja, obenem 
pa ponuja številne zanimivo-
sti in posebnosti za obisko-
valce. Zato ni naključje, da 
smo v novo leto zakorakali z 
laskavim nazivom. Evropska 
komisija je imenovala Kranj 

za evropsko destinacijo 
odličnosti 2023, kar smo si 
prislužili zaradi področja 
trajnostnega turizma. Zma-
ga je rezultat dobrega eki-
pnega dela Mestne občine 
Kranj, Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj ter drugih de-
ležnikov, ki sodelujejo z 
nami na področju razvoja z 
noto odgovornosti do okolja, 
ter podpore vas, cenjenih 
občank in občanov. To je res 
odličen dosežek za Kranj.
In že v januarju smo v Kra-
nju dobili še en velik razlog 
za veselje in ponos. Prejeli 
smo najvišji, platinasti znak 
Zelene sheme slovenskega 
turizma, s čimer se je Kranj 
pridružil elitni druščini Bo-
hinja, Ljubljane, Čateža in 
Brežic ter Laškega.
A januar sta zaznamovala 
še dva pomembna dogodka. 
Britanski časnik The Guar-
dian je pred nekaj dnevi 
Kranj uvrstil na tretje mesto 
na lestvici odličnih popotni-
ških idej za leto 2023, kar je 
izjemno pomembno prizna-
nje za umestitev Kranja na 
svetovni zemljevid popotni-
kov in turistov. Članek ome-
nja kanjon reke Kokre in 
središče mesta. Roko na 
srce, nam pri celostnem 
trajnostnem razvoju različ-
nih dejavnosti v občini, še 
zlasti v turizmu, narava s 
svojo radodarnostjo močno 
pomaga. Smo urbano me-

sto sredi neokrnjene nara-
ve, kar je velika redkost. A 
izpostavljenost v The Guar-
dianu je predvsem nagrada 
za dobro opravljeno delo, ki 
pa pomeni tudi dolžnost in 
odgovornost do vseh tistih, 
ki bodo obiskali Kranj. Tako 
zdaj veste, kaj svetovati lju-
dem, ko vas vprašajo, kam 
na počitnice.
V našem mestu boste odslej 
lahko srečali tudi novo vin-
sko kraljico, ki je bila prav 
tako okronana januarja in 
domuje – kod drugod kot – 
v Kranju. Študentka Maja 
Pečarič, ki jo z vinogradni-
štvom in vinarstvom pove-
zujejo očetovi vinogradi v 
Beli krajini, je žirijo poleg 
svoje simpatičnosti prepri-

čala s širokim znanjem in 
poznavanjem vinske kultu-
re. Tako je Kranj dobil še 
dodatno vlogo pri promociji 
slovenskega vinogradništva 
in ozaveščanja o kulturi ka-
kovostnega in vrhunskega 
vina, ki jo že tradicionalno 
predstavljamo vsako leto 
novembra na naši Vinski 
poti v kranjskih rovih.
V Kranju kulturo na različne 
načine skušamo približati 
ljudem vse leto. Kultura – 
čeprav je ni moč enoznačno 
definirati, saj gre za zelo ši-
rok pojem in je zame to ne-
kaj, kar je lahko emocional-
n o  n a j m o č n e j e  i n 
subjektivno doživeto – je v 
Kranju v prvi vrsti povezana 
z dejstvom, da živimo v Pre-
šernovem mestu. Zato nas 
najmočnejši vrtinec zagoto-
vo čaka februarja, na kultur-
ni praznik, ko se bo mesto s 
pomočjo kulturnikov, obr-
tnikov in drugih ustvarjalcev 
znova odelo v podobo časa 
in življenja največjega slo-
venskega pesnika. Zagotovo 
ga boste na ulicah kje srečali 
skupaj z njegovo muzo Juli-
jo. Kdo ve, morda se bosta 
tokrat sprehodila tudi po ču-
dovitem kanjonu ali kakšni 
drugi kranjski znamenitosti.
Vabljeni v evropsko destina-
cijo odličnosti.
Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Dobrodošli v Kranju

Župan Matjaž Rakovec med podpisovanjem zaprisege na ustanovni seji mestnega sveta, 
ob njem (levo) podžupan Janez Černe / Foto: Tina Dokl

Britanski časnik The Guardian je pred nekaj 
dnevi Kranj uvrstil na tretje mesto na lestvici 
odličnih popotniških idej za leto 2023.

Smer je digitalizacija 
in zeleni preboj
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Kranj – Novi mestni svet je 
decembra izvedel ustanovno 
sejo, na kateri so potrdili 
mandate vsem mestnim 
svetnicam in svetnikom. Ker 
je bil med njimi tudi župan 

Matjaž Rakovec, ga je v 
mestnem svetu nadomestila 
Doroteja Osterman (SD). V 
mandatu 2022–2026 je tako 
v kranjskem mestnem svetu 
šestnajst mestnih svetnic in 
sedemnajst mestnih svetni-
kov: Manja Zorko, Janez 

Černe, Nataša Majcen, Seba-
stjan Gubič, Nada Bogataj 
Kržan, Mitar Vujinović, Do-
roteja Osterman (SD); Maj 
Fritz, Sandra Gazinkovski, 
Rok Igličar, Nada Sredojević, 
Ivica Bobolinski, Nina Šmid 
(GS); Ivo Bajec, Saša Kristan, 

Branko Grims, Andreja Va-
lič Zver, Bojan Homan, Na-
taša Jenkole (SDS); Zoran 
Stevanović, Ana Pavlovski, 
Neven Polajnar, Gordana 
Grobelnik, Gašper Peterc 
(Resni.ca); Irena Dolenc, 
Jure Bohinec, Vlasta Sagadin 

(NSi); Boris Vehovec, Sonja 
Mašić (Več za Kranj); Tomaž 
Ogris, Jure Šprajc (Povezane 
lokalne skupnosti); Igor Ve-
lov (Lista za razvoj Kranja); 
Ana Černe (Levica).
Izvolili so tudi že članice in 
člane delovnih teles oziroma 
stalnih komisij mestnega 
sveta:
Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja: 
predsednik Janez Černe, 
podpredsednica Sandra Ga-
zinkovski, člani Saša Kri-
stan, Vlasta Sagadin in Zo-
ran Stevanović;
Statutarno pravna komisija: 
predsednik Rok Igličar, pod-
predsednik Janez Černe, čla-
ni Neven Polajnar, Stanislav 
Boštjančič in Klemen Valter;
Komisija za nagrade in pri-
znanja: predsednica Ana Pa-
vlovski, podpredsednik To-
maž Ogris, člani Nataša 
Jenkole, Marko Petrić in 
Srečko Štagar;
Komisija za pobude in pri-
tožbe občanov: predsednica 
Nina Šmid, podpredsednica 
Gordana Grobelnik, člani
Doroteja Osterman, Slavko 
Knavs in Andreja Trilar;
Komisija za medobčinsko in 
mednarodno sodelovanje: 
predsednica Manja Zorko, 
podpredsednica Vlasta Saga-
din, člani Gašper Peterc, 

Jure Kristan in Marija Zak-
rajšek Martinjak;
Komisija za finance in pre-
moženjska vprašanja: pred-
sednica Irena Dolenc, pod-
predsednik Sebastjan Gubič, 
člani Bojan Homan, Nina 
Rus Turuk in Sandi Ržen;
Komisija za okolje, prostor 
in komunalno infrastruktu-
ro: predsednik Bojan 
Homan, podpredsednik To-
maž Ogris, člani Ivica Bobo-
linski, Evstahij Drmota in 
Jakob Klofutar;
Komisija za socialne dejav-
nosti, zdravstvo in šolstvo: 
predsednica Sandra Gazin-
kovski, podpredsednik Ivo 
Bajec, člani Nada Bogataj 
Kržan, Jure Bohinec in Ana 
Černe;
Komisija za kulturo in šport: 
Neven Polajnar, podpredse-
dnica Andreja Valič Zver, čla-
ni Nada Sredojević, Mitar 
Vujinović in Sebastjan Tofaj;
Komisija za gospodarstvo, 
turizem in kmetijstvo: pred-
sednica Nataša Majcen, pod-
predsednik Maj Fritz, člani 
Jure Šprajc, Iztok Jenko in 
Vekoslav Panigaz;
Komisija za stanovanjske za-
deve: predsednik Branko 
Grims, podpredsednica So-
nja Mašić, člani Ana Černe, 
Albin Traven in Barbara 
Trelc.

Nov mestni svet Mestne občine Kranj, v katerem je sedemnajst mestnih svetnikov in šestnajst 
mestnih svetnic, se je konstituiral in imenoval stalne komisije.

Mestni svetniki že začeli delo

Simon Šubic

Od 31. januarja bo torej most 
čez reko Savo na Ljubljanski 
cesti v celoti zaprt za vsa mo-
torna vozila, kolesarje in 
pešce. Obvoz za motorna vo-
zila bo na severni strani ure-
jen po cestah Iskra–Kidričeva 
cesta–Koroška cesta–Lju-
bljanska cesta (Jelenov kla-
nec), na južni strani pa po 
cestah Iskra–Labore, Labo-
re–Primskovo (Delavski 
most)–Cesta 1. maja–Savska 
cesta. Za pešce bo obhod 
urejen čez Savski otok in po 
pločniku ob cesti Iskra–
Kidričeva cesta do železni-
ške postaje in obratno. Zara-
d i  p r i č a k o v a n e g a 
povečanega prometa na Sa-
vski cesti bo most pri Planiki 
enosmeren, in sicer iz smeri 
Savske ceste (nekdanja Ko-
reja) proti Planiki, prehod za 
pešce in kolesarje pa bo pre-
povedan v obe smeri.
»Za rekonstrukcijo mostu 
na Ljubljanski cesti smo se 
odločili, ko smo ob projekti-
ranju kolesarske povezave 7 
– od Železniške postaje 
Kranj do Zlatega polja z re-
konstrukcijo državnega križ-
išča pri postaji – ugotovili, 
da je most v slabem stanju 
in potreben celovite obnove. 
Večkrat smo ponovili razpis 
za izvajalca in v tretje nam je 
uspelo. Veseli smo, da se za-
čenja glavnina del pri obnovi 
mostu, za kar smo si zelo 
prizadevali tako zaradi zago-
tavljanja prometne varnosti 
kot zaradi posodobitve in 
ureditve peš in kolesarske 

poti. Prav tako sem zadovo-
ljen, da nam je uspelo za 
stroške izvedbe pridobiti so-
financiranje. Izvedba del si-
cer prinese za nekaj časa 
spremembo ustaljene poti 
za prečkanje Save in najkraj-
šega dostopa do železniške 
postaje, vendar verjamem, 
da bodo pešci, kolesarji in 
vozniki s potrpežljivostjo 
sprejeli to dodatno obreme-
nitev. Po obnovi in prenovi 
bomo za dolgo obdobje vsi 
zadovoljni, da imamo varen 
most čez Savo,« je povedal 
župan Matjaž Rakovec.
Po zapori mostu bo izvaja-
lec del, to je podjetje Saning 
iz Kranja, začel z mostu 
odstranjevati asfalt, robni-
ke, drogove javne razsvetlja-
ve, prometno signalizacijo 
in drugo, napovedujejo na 
MOK. Sledila bo izdelava vi-
sečega odra, pri čemer bo 
večina opravil potekala pod 
mostom, kar bo trajalo 
predvidoma mesec dni. 
»Čeprav bodo delavci v tej 
fazi opravljali delo pod mo-
stom in ne na njem, je preč-
kanje mostu prepovedano. 
Most bo zaprt predvidoma 
do novembra,« poudarjajo 
na MOK.

Uporaba avtobusov 
mestnega prometa
Do železniške postaje (po-
stajališče Kranj kolodvor) in 
z nje vozijo avtobusi mestne-
ga potniškega prometa. Gre 
za naslednje proge:
PROGA 1: Kolodvor–Glavna 
avtobusna postaja–Primsko-
vo–Planina–Hrastje,

PROGA 7: Kolodvor–Glavna 
avtobusna postaja–Srako-
vlje–Bobovek–Mlaka,
PROGA 12: Kranj–Kolod-
vor–Besnica,
PROGA 15: Primskovo–Pla-
nina–Kolodvor.
V neposredno bližino železni-
ške postaje, do postajališča 
Kranj ŽP, ki je locirano na 
Ljubljanski cesti, se je mogo-
če pripeljati tudi z avtobusom:

PROGA 2: Globus–Prim-
skovo–Planina–Stražišče–
Glavna avtobusna postaja,
PROGA 3: Globus–Straži-
šče–Planina–Primskovo–
Glavna avtobusna postaja,
PROGA 8: Kranj–Glavna av-
tobusna postaja–Drulovka–
Podreča.
Od tu obratujejo tudi med-
krajevni avtobusi družbe Ar-
riva, vozni redi so dostopni 

na spletni strani arriva.si - v 
iskalnik voznih redov vpišite 
vstopno in izstopno postajo. 
Vozni redi so usklajeni z vo-
znimi redi vlakov v jutranji 
in zgodnji popoldanski koni-
ci. S progo 1 in 15 je poveza-
va železniške postaje in bi-
valnega naselja Planina 
zagotovljena s 15-minutnim 
intervalom v dnevih šolske-
ga pouka in s polurnim in-

tervalom med šolskimi poči-
tnicami. Progi 7 in 12 
zagotavljata povezavo na do-
ločenih odhodih. Podrobni 
vozni red je dostopen na 
https://arriva.si/avtobusni-
-prevozi/mestni-avtobusni-
-prevozi/mestni-promet-
-kranj/vozni-redi-in-ceniki/.
Z Železniške postaje Kranj 
in do nje se je mogoče odpe-
ljati tudi s kolesi iz sistema 
KRsKOLESOM.

Tri milijone evrov vredna 
investicija
Vrednost investicije je slabe 
tri milijone evrov, pri čemer 
bo prispevek MOK dobra dva 
milijona evrov, 800.000 
evrov pa bosta sofinancirali 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Ta znesek vključuje tudi 
gradnjo kolesarske povezave 
med glavno avtobusno posta-
jo in železniško postajo z re-
konstrukcijo križišča pri žele-
zniški postaji. Obnovljeni 
most bo enakih dimenzij kot 
sedanji, imel bo enostransko 
dvosmerno kolesarska pot, 
javno razsvetljavo bodo na-
mestili ob strani mostu in 
tako ne bo posegala v površi-
ne za pešce, zamenjali in ob-
novili bodo komunalno infra-
strukturo, ki poteka v 
notranjosti mostu. Nova bo 
tudi celotna ograja, ki bo po-
dobna tisti ob prvotni izgra-
dnji mostu: novi most bo 
imel namreč arhitekturne 
elemente starega Petrovega 
mostu, ki je bil porušen v 
drugi svetovni vojni.

Popolna zapora mostu čez Savo

Prikaz obvozov v času popolne zapore mostu čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju / Vir: MOK

V novem mestnem svetu je šestnajst mestnih svetnic in sedemnajst mestnih svetnikov. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je konec decembra z 
banko NLB sklenila pogod-
bo za vzpostavitev sistema 
mestne kartice, s čimer je 
MOK postala prva občina v 
državi, ki uvaja mestno kar-
tico v najširšem obsegu, saj 
bo sistem vpeljal enovito 
identifikacijsko in plačilno 
omrežje v fizični (kartica) ali 
virtualni obliki. Z uvedbo 
mestne kartice, kar naj bi se 
zgodilo v letu dni, se bo iz-
teklo dolgoletno obdobje 
uporabe predplačniških par-
kirnih kartic MOK.
Med prvimi storitvami, ki jih 
bo omogočala mestna karti-
ca, bodo plačila parkirišč, 
mestnega avtobusa in siste-
ma KRsKOLESOM. Kartica 
bo omogočala tudi soupora-
bo avtomobilov (identifikaci-
ja in plačilo) in služila kot 
identifikacijska kartica v Me-
stni knjižnici Kranj in za do-
stope do omejenih območij 
(mestno jedro). Poleg javnih 
storitev bo omogočala tudi 
plačevanje storitev zasebnih 
ponudnikov, kar bo Kranj 

uvrstilo med prva tri mesta v 
Evropski uniji s takšno rešit-
vijo. V prihodnje bodo doda-
jali še nove storitve in mož-
nosti, želja pa je tudi širitev 
uporabe mestne kartice na 
območju celotne Gorenjske 
in morda še širše, saj bo 
omogočala povezovanje med 
občinami.
»Kranj postaja eno vodilnih 
pametnih mest v Sloveniji,« 

je ob podpisu pogodbe po-
vedal župan Matjaž Rako-
vec in poudaril, da so naro-
čili storitev, ki je v Sloveniji 
še ni, zato je izbor izvajalca 
s šestimi krogi pogajanj tra-
jal več kot leto dni. Na javni 
razpis so sicer prejeli dve 
prijavi, skupina NLB pa je 
na koncu edina oddala zave-
zujočo ponudbo. Predse-
dnik uprave NLB Blaž Brod-

njak je pojasnil, da bo 
mestna kartica izdana na 
plačilni shemi Visa, ki kot 
partnerska kartica nastopa v 
tem projektu. Si stem bo 
hkrati na plačilnih mestih 
kartice MOK omogočal 
sprejem plačila z različnimi 
plačilnimi karticami (npr. 
bančnimi) obeh največjih 
plačilnih shem Visa in 
Mastercard.

Simon Šubic

Pogodbo za vzpostavitev sistema mestne kartice v Kranju sta podpisala župan Matjaž 
Rakovec in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. / Foto: Saša Despot/Mediaspeed

Vprašanje: Črno 
odlagališče gradbenih 
odpadkov
Že kar dolgo časa krajani Bi-
tenj opažamo, da se v Zgor-
nje Bitnje dovažajo gradbeni 
odpadki, ki ne sodijo na to 
kmetijsko zemljišče, na tem 
zemljišču je tudi požarni ba-
zen, a ga gasilci ob požaru 
ne morejo uporabljati, ker ni 
dostopa do sesalnih priključ-
kov. Prav tako pa se na drugi 
strani ceste skladiščijo ra-
bljeni (odsluženi) avtomobi-
li, ki tudi ne sodijo na kme-
tijsko zemljišče. Velika 
sramota za krajane Bitenj.

Odgovor mestne uprave
S problematiko smo sezna-
njeni, medobčinska inšpekci-
ja je opravila ogled že pred 
časom, a ta zadeva ni v pri-
stojnosti Mestne občine 
Kranj, pač pa Ministrstva RS 
za okolje in prostor oziroma 
Inšpektorata RS za okolje in 
prostor. Občine po zakono-
daji namreč niso pristojne za 
postopke na zasebnih 
zemljiščih, zato smo zadevo 
v reševanje odstopili omenje-
nemu inšpektoratu. O tem, 
kako postopek poteka, nima-
mo informacij, lahko pa k 
pohitritvi postopka pripomo-
rete tudi sami, če zadevo še 
vi posredujete inšpektoratu: 
IRSOP, Območna enota 

Kranj (Slovenski trg 1, 4000 
Kranj), tel.: 04 231 95 85, 
e-pošta: irsop.oe-kr@gov.si.

Vprašanje: 
Semaforizirano križišče 
Struževo
Predlagam, da se iz smeri 
Naklega proti Kranju na se-
maforju pri gostilni Gorenc 
namesti tabla za zavijanje 
pri rdeči luči v smeri Struže-
vega. Križišče je pregledno, 
zato to ne bi ogrožalo niko-
gar v prometu.

Odgovor mestne uprave
Tak predlog smo že lani po-
sredovali direkciji za infra-
strukturo, saj omenjeno križ-
išče leži na križanju z 
državno cesto, vendar pa za 
tako preureditev nismo dobi-
li soglasja, saj so glede na 
smernice ministrstva za in-
frastrukturo za tako prome-
tno signalizacijo neprimerna 
vsa tista križišča, ki imajo 
obenem urejene tudi kolesar-
ske poti in poti za pešce. V 
Kranju imamo tako od sredi-
ne februarja 2022 nameščen 
le en znak, ki omogoča zavi-
janje v desno pri rdeči luči, in 
sicer na regionalni cesti Is-
kra–Labore iz smeri Straži-
šče. V MOK sicer močno 
podpiramo zakonsko določi-
lo, ki bi moralo izboljšati pre-
točnost prometa.

Kotiček KrPovej

V približno letu dni bodo v Kranju uvedli mestno kartico, ki bo enovito identifikacijsko in plačilno 
orodje v fizični (kartični) ali virtualni obliki.

Prihaja mestna kartica

RAZPIS ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2023/24
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) morajo po 45. členu ZOsn v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo,  
dopolnili starost 6 let (letnik 2017).

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

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite tudi o vključitvi otroka v oddelek podaljšanega bivanja. 

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalne službe posamezne šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.

Bolj podrobne informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne občine Kranj: 
https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/izobrazevanje/osnovne-sole/vpis-v-prvi-razred.

Morebitni prepisi v šolo drugega šolskega okoliša so možni zgolj ob soglasju obeh šol.
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OŠ Franceta 
Prešerna Kranj

OŠ Jakoba 
Aljaža Kranj

OŠ Matije Čopa 
Kranj

OŠ Orehek 
Kranj

OŠ Predoslje 
Kranj

OŠ Simona 
Jenka Kranj

OŠ Staneta 
Žagarja Kranj

OŠ Stražišče 
Kranj

OŠ Janeza 
Puharja Kranj 

– Center

OŠ Helene Puhar 
Kranj

Tel: 04 20 10 348 Tel: 04 28 01 526 Tel: 04 20 13 666 Tel: 04 20 19 511 Tel: 04 28 10 415 Tel: 04 25 59 699 Tel: 04 28 02 817 Tel: 04 27 00 324 Tel: 04 62 03 607

Tel: 04 20 142 90 - 
tajništvo in 

04 20 142 93 - 
šolska svetovalna služba

2. 2. 2023
9.00–17.00

3. 2. 2023
9.00–17.00

4. 2. 2023 
8.00–13.00

Na matični šoli 
OŠ Franceta 

Prešerna, velja 
tudi za  

podružnično 
šolo Kokrica.

14. 2. 2023,
15. 2. 2023 in

16. 2. 2023

12.00–18.30

14. 2. 2023,
15. 2. 2023 in

16. 2. 2023

7.30–8.30
in

14.00–17.00

Starši bodo 
individualno 

naročeni na vpis 
svojega otroka.

Matična šola:

14. 2. 2023 in
15. 2. 2023
8.00–18.00

Podružnična 
šola Mavčiče:

14. 2. 2023
12.00–16.30

14. 2. 2023
8.00–18.00

in

16. 2. 2023
8.00–16.00

Matična šola OŠ 
Simona Jenka:

13. in 16. 2. 2023
12.00–18.00

Podružnična 
šola Goriče:

14. 2. 2023
12.00–18.00

Podružnična 
šola Trstenik:

15. 2. 2023
12.00–18.00

14. 2. 2023 in
15. 2. 2023

12.00–19.00

Starši bodo 
prejeli datum in 

uro vpisa po 
pošti.

22. 2. 2023
12.00– 18.00

in

23. 2. 2023
od 12.00–18.00

V prostorih 
centralne šole 
Stražišče Kranj.

Matična šola OŠ 
Janeza Puharja 
Kranj - Center:

13. in 14. 2. 2023

Podružnična šola 
Primskovo:

15. in 16. 2. 2023

Starši bodo 
individualno 

naročeni na vpis 
svojega otroka.

Vpis na  
OŠ Helene Puhar 

(Kidričeva 51, Kranj)  
bo potekal  

individualno,  
v dogovoru s starši 
glede na postopek  

o usmerjanju.

Šolski okoliš  
OŠ Helene Puhar:  

Mestna občina Kranj in 
Občine Cerklje na 

Gorenjskem, Šenčur, 
Naklo, Preddvor,  
Jezersko in Tržič.
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V Kranjskih novicah je bil 25. 3. 2022 objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
Mestne občine Kranj v najem   2022, na podlagi katerega je bilo predvidenih za oddajo v najem 
okvirno 20 stanovanj. Na javni razpis je prispelo 281 vlog. Komisija za vodenje razpisnega post-
opka je proučila utemeljenost vlog na podlagi prejetih listin. Vsak prosilec je prejel odločbo o 
uvrstitvi na prednostno listo oziroma sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge ali sklep o ustavitvi 
postopka, zoper katere je bilo možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v 15-ih 
dneh od vročitve. Po poteku pritožbenih rokov in po rešitvi pritožb (prispelo je 10 pritožb) je 
bila pripravljena dokončna prednostna lista, na katero je uvrščenih 239 upravičencev. 
Število upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem je večje, kot je na 
voljo razpoložljivih neprofitnih stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo glede na število 
razpoložljivih stanovanj, upoštevaje veljavni površinski normativ, glede na velikost gospodin-
jstva sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, 
ki bo zavrnil dodeljeno primerno stanovanje, bo črtan z dokončne prednostne liste. Objav-

ljena dokončna prednostna lista velja do objave naslednje dokončne prednostne liste, s tem 
pa preneha veljati dokončna prednostna lista iz leta 2019.
Mestna občina Kranj bo predvidoma v letih 2023 in 2024 v najem oddala okvirno 20 
stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem postopoma glede na to, kako se 
bodo sproščala. Stanovanja so na različnih lokacijah na območju Mestne občine Kranj in niso 
opremljena.

Številka:   352-5/2022-65-406212
Datum:     19. 1. 2023

       Matjaž Rakovec
                   Župan

 

Dokončna prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem – 2022

zap. št. ime in priimek št. točk

1. Mlinar Irena 661

2. Krničar Andrejka 623

3. Velkov Oliver 614

4. Krek Žiga 612

5. Klemenčič Monika 606

6. Bahorič Marica 605

7. Bajrović Elvis 598

8. Orlišta Mergim 595

9. Dimitrijev Tina 592

10. Tomovski Denis 576

11. Godbee Jessica 571

12. Obad Patricija 563

13. Česen Urška 561

14. Kalabić Edin 557

15. Feratović Alen 553

16. Kurtić Selvedin 553

17. Davidović Ljiljana 550

18. Pergar Hribljan Pia 543

19. Šprajcar Maja 540

20. Stojakovič Saša 538

21. Duša Maruša 538

22. Kuduzović Haris 536

23. Nezirević Sergej 534

24. Mujagić Refik 532

25. Varmaz Zana 531

26. Tahiraga Gezim 531

27. Murko Špela 521

28. Mehmetaj Sali 519

29. Čelik Sara 518

30. Juhant Ana 517

31. Mlinarič Viljem 515

32. Pustavrh Jure 507

33. Vrbanič Sanja 506

34. Adamović Tamara 504

35. Puzin Bojana 503

36. Petrovski Metka 500

37. Vuk Marjanca 499

38. Zorzut Ana 493

39. Čančarević Danijel 493

40. Gorjanc Olga 490

41. Muzaferović Hamdija 489

42. Kunčič Maja 489

43. Milaković Dragan 489

44. Demišoski Ejvas 488

45. Božič Linda 487

46. Čabraja Vedran 477

47. Žagar Jessica 477

48. Šemrl Anja 477

49. Mehani Nexhmi 477

50. Džinić Dijana 476

51. Cvetičanin Aleksandar 476

52. Lapanja Dragica 472

53. Jusufi Samir 472

54. Krgović Jelena 470

55. Tasova Vesna 469

56. Tišler Klemen 467

57. Galjot Drago 466

58. Salkić Asmira 466

59. Salahi Egzontina 466

60. Završnik Urška 465

zap. št. ime in priimek št. točk

61. Djedović Tanja 465

62. Švajger Mojca 465

63. Kleindienst Nataša 465

64. Jagodic David 463

65. Šmid Alenka 462

66. Salma Daniela 461

67. Ajdari Melisa 460

68. Frank Tanja 459

69. Markun Tanja 459

70. Makivić Milan 452

71. 352-123/2022 452

72. Meglič Alenka 452

73. Hiti Katja 451

74. Ramadani Arbina 449

75. Toplak Leon 447

76. Hribar Tomaž 448

77. Dežman Nastja 448

78. Mujagić Šefik 447

79. Jenkole Tanja 444

80. Ris Sanja 443

81. Grubor Petra 440

82. Bešlić Avdo 438

83. Pivec Maks 437

84. Poteri Isret 437

85. Kopitar Aljoša 435

86. Lesjak Kaja 434

87. Dolanc Boštjan 430

88. Bešlagić Izabela 430

89. Obradović Nadis 429

90. Jangelov Oliver 429

91. Nacevski Vaska 429

92. Kopina Chouikhi Ivanka 426

93. Kalajdžič Slobodan 426

94. Ćulafič Sanja 424

95. Gregor Jan 424

96. Trivić Požun Klemen 423

97. Suljanović Amel 423

98. Klemenčič Sara 421

99. Fende Klavdija 419

100. Ćehić Azra 419

101. Konjević Predrag 417

102. Dedivanović Ljubica 416

103. Urh Bojan 416

104. Janković Neda 416

105. Macanović Senaid 416

106. Šenk Tjaša 414

107. Sosić Njegosava 414

108. Drljača Danijela 413

109. Andonoska Milka 411

110. Bevčič Stanislava 410

111. Kenda Drago 408

112. Marjanac Dijana 407

113. Gregorčič Alenka 406

114. Dulić Elvis 406

115. Benedik Ksenija 404

116. Robida Štrekel Alenka 404

117. Haler Kaja 404

118. Mlakar Nadja 404

119. Hofer Herman 403

120. Tasova Bojana 403

zap. št. ime in priimek št. točk

121. Bunić Valent 401

122. Čirić Zlatko 398

123. Starič Renata 398

124. Radojković Siniša 394

125. Berce Vesna 392

126. Stojanov Aleksandar 391

127. Schuster Edmund 390

128. Radulić Goran 390

129. Aćimović Siniša 390

130. Žaler Tomaž 389

131. Dimovska Vida 388

132. Košir Natalija 388

133. Jovič Suzana 387

134. Mehić Amela 387

135. Gerjević Mojca 386

136. Špelič Dimitrij 386

137. Kadivec Katja 382

138. Rogić Svetislavka 382

139. Urbanc Jana 381

140. Tušek Helena 381

141. Špiček Rok 376

142. Krisper Katja 375

143. Milošević Dušan 374

144. Hodovernik Andreja 373

145. Đerković Mojca 373

146. Semič Silvija 373

147. Žigman Anja 373

148. Kaštrun Bojan 371

149. Osvald Jaka 371

150. Palibrk Uroš 370

151. Plestenjak Sabina 369

152. Kozjek Jasna 365

153. Hot Ema 364

154. Belić Zoran 363

155. Kukolaj Vjolca 363

156. Subotić Branka 362

157. Rajgelj Vinko 361

158. Miskić Edis 361

159. Kozar Lilijana 359

160. Boncelj Sandra 358

161. Jesenovec Helena 358

162. Solar Radovan 356

163. Petrović Irena 352

164. Purg Mateja 350

165. Boškan Dijana 350

166. Muhamerović Karolina 349

167. Mujagić Hazima 348

168. Rogelj Mateja 345

169. Hubat Vesna 344

170. Rehberger Ria 343

171. Prosen Boštjan 343

172. Kalan Nadja 342

173. Obradović Glorija 342

174. Pirnaver Janko 342

175. Malić Nada 342

176. Nunar Mateja 341

177. Urbiha Petra 339

178. Marković Zoran 339

179. Tanko Nataša 339

180. Robnik Dejan 338

zap. št. ime in priimek št. točk

181. Benković Sandi 338

182. Jenkole Barbara 338

183. Škodlar Roman 338

184. Kremenović Milka 338

185. Savić Dragana 337

186. Aćimović Željko 336

187. Rekić Lejla 335

188. Zore Mateja 332

189. Kocijančič Martin 330

190. Božič Sanela 327

191. Djurović Veljko 327

192. Selič Tanja 327

193. Stojanova Slavica 324

194. Rajhard Anica 324

195. Štrekelj Jernej 320

196. Nikolova Nataša 318

197. Ćevriz Danijela 317

198. Stamenković Lidija 317

199. Jerina Zdenka 316

200. Brešar Lidija 316

201. Šupuk Haris 315

202. Boljte Nina 312

203. Jovič Siniša 311

204. Ovsenik Anelisa 310

205. Braniša Špela 308

206. Martić Božana 307

207. Habe Bojan 307

208. Janićijević Majda 306

209. Brkić Fadila 306

210. Višnjić Željko 306

211. Bile Alenka 303

212. Radulović Zdravko 300

213. Bobnar Mateja 293

214. Strugar Danilo 291

215. Kočevar Boris 291

216. Primožič Klavdija 289

217. Milašinović Tim 287

218. Meserko Vladimira 284

219. Pižorn Zinka 283

220. Petrović Milena 282

221. Žagar Silva 281

222. Milašinović Val 277

223. Breže Ada 276

224. Štepihar Štefka 271

225. Kabashi Luce 261

226. Štiglic Luka 260

227. Savić Aleksandra 258

228. Kristanc Diana 254

229. Šuštar Simona 250

230. Štrukelj Iztok 249

231. Sodnikar Eva 248

232. Peterlin Barbara 236

233. Čanković Dejan 231

234. Đurišić Marina 225

235. Drobnjak Matija 215

236. Hodžić Anja 211

237. Ašanin Lejla 199

238. Fric Anže 182

239. Krstić Aleksandar 182
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Prešernov smenj letos zazna-
muje že 20-letnico. Leta 
2003 je bil zasnovan v skrbi 
do 19. stoletja, obdobja, ko je 
Kranj cvetel zaradi sejemske 
dejavnosti, v mesto pa so na 
sejme prihajali trgovat iz bli-
žnjih in daljnih dežel avstrij-
skega cesarstva. V središče 
dogajanja je bil postavljen dr. 

France Prešeren. Pesnik slo-
venske himne je zadnji dve 
leti svojega življenja živel v 
našem mestu, zato je Prešer-
nov smenj tudi poklon pesni-
ku in njegovemu življenju v 
Kranju ter takratnemu času. 
Kot izvirno doživetje nesnov-
ne kulturne dediščine je bil 
leta 2008 nominiran za 
evropsko destinacijo odlič-
nosti in v slovenskem prosto-
ru prepoznan kot kakovosten 

turistični dogodek, vreden 
obiska. V dvajsetih letih je 
dogodek doživel nekaj preo-
brazb in nadgradenj, zadnji 
dve leti pa je postal osrednji 
del desetdnevnega dogajanja 
Vsak dan Prešernovo (od 2. 
do 12. februarja). S tem pove-
zujemo kranjsko kulturno 
ponudbo in v ospredje pos-
tavljamo bogate in raznolike 
vsebine kulturnih ustanov, ki 
soustvarjajo Prešernov 

smenj. Gre za nadgradnjo, s 
katero bi kulturno ponudbo 
Kranja predstavili širši javno-
sti in s katero želimo dvigo-
vati prepoznavnost Kranja 
pri slovenskih kulturnih obi-
skovalcih in turistih. Februar 
je tako mesec združenega do-
gajanja hiš kulture v Kranju. 
Podrobnejši program najdete 
v naslednjih straneh tokratne 
številke Kranjskih novic. Pre-
pustite se toku kulture in fe-
bruarja obiščite Kranj.
Med pomembno nesnovno 
kulturno dediščino Slovenije 
spadajo tudi pustna rajanja. 
Kranj sicer nima prepoznav-
ne etnološke pustne dedišči-
ne ali tradicionalnih lokalnih 
pustnih likov. Zato pa jih 
vsako leto vabimo iz drugih 
koncev Slovenije in Evrope. 
S svojim karnevalskim doga-
janjem je tako Kranj postal 
član Evropskega združenja 
karnevalskih mest. Zadnjih 
nekaj let je vodilni lik pust-
nega karnevala škrat Kran-
ček, pustovanje je dobilo 
novo ime: Krančkov karne-
val. Ob tem smo ohranili še 
predstavitev tradicionalnih 

slovenskih mask. Tako se bo 
v soboto, 18. februarja, čez 
staro mestno jedro sprehodi-
lo več kot sto kurentov in ko-
rantov. Na glavnem trgu bo 
pustna diskoteka vse maske 
vabila na ples, spremljevalni 
program pa bo poskrbel za 
animacijo, poslikavo obra-
zov in okušanje pustnih dob-
rot. Kranjčica in Kranjček 
najmlajše vabita v Letno gle-

dališče Khislstein, na pustno 
rajanje z Romano Krajnčan. 
Program, ki poskrbi tako za 
stare kot za mlade, ki kaže 
na spoštljiv odnos do starih 
slovenskih običajev in tradi-
cije ter hkrati poskrbi za 
svež in sodoben pridih, 
postavlja Krančkov karneval 
med ponosne člane Evrop-
skega združenja karne-
valskih mest.

Letošnje leto se v istem mesecu poklonimo največjemu slovenskemu pesniku (Prešernov smenj, 8. februar) in s pustovanjem kličemo pomlad 
(Krančkov karneval, 18. februar).

Posvečamo se nesnovni kulturni dediščini

Srečko Štagar in 
Manca Strugar

Oba znaka se nanašata pred-
vsem na področje turizma, 
pod drobnogled pa je bila 
vzeta destinacija kot celota. 
Dajeta tako potrditev, da de-
stinacijo razvijamo v pravi 
smeri, kot tudi spodbudo za 
nadaljnji trajnostni razvoj. 
Hkrati smo se morali zave-
zati h konkretnim nalogam. 
Platinasti znak smo dobili 
na podlagi presoje šestih ka-
tegorij v destinaciji. S pov-
prečno oceno 9,2 od možnih 
10 smo se pridružil petim 
platinastim destinacijam v 
Sloveniji: Bohinju, Ljublja-
ni, Čatež - Brežice ter Laške-
mu. Najvišjo oceno (10,0) 
smo dosegli v kategoriji Kul-
tura in tradicija. Visoko oce-
njeni sta bili dve kategoriji, 
ki sta direktno vezani na tu-
rizem: poslovanje turistič-
nih podjetij (9,5) in destina-
cijski management (9,4). 
Najnižjo oceno (8,3) pa smo 
prejeli v kategoriji Okolje in 
podnebje. Prioritetna nalo-
ga, ki nam je zato v okviru 
Zelene sheme naložena, je 
redno merjenje ogljičnega 
odtisa, ki ga na destinacijo 

naredi področje turizma (tu-
ristično gospodarstvo in obi-
skovalci) ter iskanje rešitev 
za minimiziranje in izravna-
vo. V ospredju je ozavešča-
nje in spodbujanje domači-
nov k bolj trajnostnemu 
življenjskemu slogu ter spo-
ročanje obiskovalcem o traj-
nostni ponudbi v destinaciji. 
Ker sodelovanje pomeni vza-
jemno rast, nagovarjamo po-
nudnike v turističnem sek-
torju k pridobivanju 
trajnostnih znakov in nad-
gradnji njihove ponudbe. Z 
roko v roki sodelujemo tudi 
pri trajnostnih projektih 
Mestne občine Kranj, ki vpli-
vajo na dvig kakovosti življe-
nja v občini in posledično na 
prijetnejšo izkušnjo turistov 
ob obisku.
Pri EDEN pobudi je Kranj 
žirijo navdušil ne le z dose-
danjimi dosežki na področju 
trajnostnega turizma, pač pa 
tudi s konkretnim progra-
mom aktivnosti, ki jih Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj ter Mestna občina 
Kranj nameravata izvesti v 
letu 2023. Občina nadaljuje 
spodbujanje in razvoj traj-
nostne mobilnosti in aktiv-

nosti v misiji 100 podnebno 
nevtralnih in pametnih 
mest. Z okoljskimi in pod-
nebnimi ukrepi se osredoto-
ča predvsem na področje re-
cikliranja odpadkov in 
ohranjanje čistega okolja ter 
vzpostavljanja dodatnih ze-
lenih površin. Na Zavodu 
smo zavezani k trajnostni 
organizaciji dogodkov: manj 
plastike (eko kozarčki za 
večkratno uporabo), ločeva-
nje odpadkov, pozivanje obi-
skovalcev, naj za prihod v 
Kranj in na dogodke izbere-
jo trajnostno mobilnost 
(peš, kolo, javni prevoz, sou-
poraba prevoza). V oziru po-
nudbe turističnih produktov 
in promocije znamenitosti v 
destinaciji bomo skrbeli za 
ohranjanje naravne in kul-
turne dediščine ter lokalne 
tradicije in zgodovine. Velik 
delež naših aktivnosti pa za-
jema prav promocija trajno-
stnih vsebin v destinaciji ter 
ozaveščanje obiskovalcev, 
domačinov in turističnega 
gospodarstva o trajnostnem 
turizmu, podnebnih in 
okoljskih spremembah.
In ker dober zgled vleče, na 
Zavodu za turizem in kultu-

ro Kranj uvajamo dobre traj-
nostne navade tudi v svoje 
pisarne. Pridružili smo se 
iniciativi Manj plastike in 
pridobili certifikat Voda iz 
pipe. Pri odpadkih se drži-
mo načel »zmanjšaj«, »po-
novno uporabi« in »pravilno 
loči«; v službi sebi in našim 
gostom strežemo vodo iz 

pipe iz steklenih vrčev in ko-
zarcev; kot ekipa se udeležu-
jemo čistilne akcije Očisti-
mo Kranj; za službene 
prevoze uporabljamo e-vozi-
la, ki si jih delimo z drugimi 
javnimi zavodi; skrbno uga-
šamo luči, računalniško 
opremo, skrbno uporablja-
mo klimo in pazimo na pi-

sarniške temperature ter 
uhajanje toplote … Malen-
kosti štejejo in se seštevajo. 
Ob tej priložnosti vabim do-
mačine, da tudi sami vnese-
te nekaj trajnostnih praks v 
svoj vsakdan. Vabim pa tudi 
obiskovalce mesta, naj ob 
obisku Kranja sledijo našim 
trajnostnim načelom.

Kranj je letošnje leto zaradi svojih trajnostnih praks v evropskem prostoru nosilec naziva evropska destinacija odličnosti (EDEN 2023). Na državnem 
nivoju smo januarja postali še nosilec najvišjega, platinastega trajnostnega znaka Zelene sheme slovenskega turizma. A ti nazivi niso le lepo zveneči,  
s seboj prinašajo tudi odgovornosti, nalagajo dodatno delo in so dobra promocija za destinacijo.

Trajnostni znaki so veliko več 
kot lepo zveneči nazivi

Klemen Malovrh

Zavod za turizem in kulturo Kranj je pod taktirko direktorja Klemena Malovrha nosilec 
Zelene sheme slovenskega turizma v destinaciji. Nalogo zelene koordinatorice opravlja 
Tamara Maržič. / Foto: arhiv ZTKK

Osmega februarja Prešernov smenj v Kranju obuja romantiko 19. stoletja tudi s 
predstavitvijo oblačilne kulture tistega časa. / Foto: Fotoarhiv ZTTK

Na Krančkovem karnevalu se vsako leto predstavijo tudi 
tradicionalne slovenske maske. / Foto: Fotoarhiv ZTTK
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Ena izmed najbolj obiskanih stavb na Prešernov dan je zagotovo Prešernova hiša, v kateri je od druge polovice leta 1846 pa do 8. februarja 1849 živel in delal 
dr. France Prešeren. Danes velja za največjega slovenskega pesnika, a njegovo življenje ostaja zavito v skrivnost. Spoznajte, kdo je bil dr. France Prešeren.

Kranj – Februar je v Kranju 
postal sinonim za Prešernov 
smenj. Mesto se 8. februarja 
odene v podobo 19. stoletja 
in ulice se napolnijo s sej-
mom domače in umetno-
stne obrti, recitacijami, fol-
klornimi nastopi in številni-
mi drugimi dogodki.
Ena izmed najbolj obiskanih 
stavb na ta dan je zagotovo 
Prešernova hiša, v kateri je 
od druge polovice leta 1846 
pa do 8. februarja 1849 živel 
in delal dr. France Prešeren. 
Danes velja za največjega 
slovenskega pesnika, a nje-
govo življenje ostaja zavito v 
skrivnost. Realnost njegove-
ga nesrečnega bivanja živi v 
senci nesporne pesniške ge-
nialnosti. Resnica o tem, 
kdo je bil France Prešeren, 
je močno prepletena z miti. 
Celo njegova dejanska podo-
ba ostaja uganka, saj je Pre-
šernov prvi portret nastal 
šele eno leto po njegovi smr-
ti. Prav Prešernov kult, ki se 
je ustvaril v vseh teh stole-
tjih, je del stalne razstave, ki 
si jo lahko ogledate v hiši.

Oktobra 1846 se je Prešeren 
skupaj s sestro Katro in pi-
sarjem Andrejem Rudolfom 
vselil na današnjo Prešerno-
vo 7. V prvem nadstropju 
hiše, ki je bila v lasti trgovca 

in pivovarja Franca Mayerja, 
je najel stanovanje ter pisar-
no. Začetki v novem kraju so 
bili za novopečenega odve-
tnika zelo obetavni, zaradi 
velikega obsega dela je mo-

ral zaposliti dodatnega pisar-
ja. O njegovem značaju pri-
ča prav njegovo odvetniško 
delo – med drugim je zasto-
pal tožbo več kot stotih 
kmetov, ki so želeli priti do 

dna vprašanju, ali so dolžni 
plačevati desetino kranjske-
mu dekanu. Ljudi, ki si nje-
govih odvetniških storitev 
niso mogli privoščiti, pa naj 
bi zastopal kar brezplačno. 
Sončni žarki pa so posijali 
tudi na njegovo umetniško 

delovanje, saj so se Poezije 
za tiste čase dobro prodaja-
le, lepo pa so bile sprejete 
tudi med kritiki.
Žal pa Prešernova zgodba 
nima srečnega konca, ne-
srečno življenje je terjalo 
svoj davek. Njegovi zadnji 
dnevi nikakor niso bili lahki, 
umrl je brez denarja in z 
dolgovi. V četrtek, 8. febru-

arja 1849, je umrl v domači 
postelji, ki je še danes na 
ogled v muzeju.
Poleg bivanjskih in delovnih 
prostorov z originalnim po-
hištvom si v muzeju lahko 
ogledate stalno razstavo Pre-
šeren – Pesnik, ki zgodbo 

plete na osnovi Prešernove 
poezije in vključuje družbe-
ne spremembe, novo doje-
manje pesnikovega kulta, 
nove tehnologije in interpre-
tacije njegovih pesmi ter de-
lovanja. Spoznajte, kdo je bil 
dr. France Prešeren, odve-
tnik na strani malih ljudi, 
genialni pesnik in komple-
ksen človek.

Eva Pirnat

Na Prešernov dan je ena izmed najbolj obiskanih stavb zagotovo Prešernova hiša, v kateri 
je živel in delal dr. France Prešeren. / Foto: Žiga Zupan

Kranj – V Galeriji Kranjske 
hiše, ki s hodnikom povezu-
je mestni ulici, je vsak me-
sec na ogled nova fotograf-
ska ali likovna razstava. Vsa-
koletni izbor razstavljavcev 
na podlagi razpisa in prijav 

nanj izbere Galerijski svet, z 
namenom, da so obiskoval-
cem na ogled kvalitetne, 
atraktivne, poučne in krea-
tivne razstave.
Na prvi letošnji razstavi se 
predstavljajo člani Kulturne-
ga društva likovnikov Kranj, 
februarja pa vabimo na raz-

stavo Prešeren med Kranjča-
ni avtorice mag. Marjane Ži-
bert, direktorice Goreljskega 
muzeja. Razstava nam pred-
stavi družine v Kranju sredi 
19. stoletja in razkriva, kako 
so se Kranjčani soočali s tre-
mi mejniki človekovega ži-
vljenja – s poroko, z roj-
stvom in s smrtjo –, in nam 
na ta način pripoveduje eno 
od zgodb o Kranju izpred 
več kot 170 let, v katero je 
vpleteno tudi življenje dr. 
Franceta Prešerna.

Letos vas, poleg omenjenih, 
vabimo še na ogled razstav 
Fotografskega društva Jane-
za Puharja, Likovnega dru-
štva Kranj, letošnjega nagra-
jenca  Mednarodnega 
likovnega festivala, Kranj 
Foto Festa, kranjskih osnov-
nošolcev in drugih. Odprtja 
razstav spremljajo nastopi 
učencev Glasbene šole 
Kranj. Vljudno vabljeni v 
Galerijo Kranjske hiše, ki je 
odprta vsak dan med 9. in 
18. uro.

Urša ErjavcKranj – Ko je zimsko vreme 
premrzlo ali premokro, da 
bi čas preživljali zunaj, s 
svojimi otroki zavijte v igral-
nico Ringaraja, ki se nahaja 
na naslovu Savska loka 24! 
Otroško rajanje boste slišali 
že na vhodu, saj igralnica 
ponuja raznovrstna igrala za 
otroke do 11. leta starosti. 

Večnivojski oblazinjeni labi-
rint je pravi raj za male razi-
skovalke in raziskovalce. 
Skozi igro bodo otroci razvi-
jali motorične sposobnosti, 
igralnico pa bodo zapustili 

prijetno utrujeni in polni le-
pih spominov. Ne zamudite 
tudi zanimivih delavnic in 
tematskih zabav, kjer bodo 
vaši otroci risali, ustvarjali 
različne umetnine ali si 
ogledali nastop čarodeja ter 
gledališke predstave. Ekipa 
Ringaraja si prizadeva, da 
vam in vašim otrokom pri 
njih nikoli ne bo dolgčas! 
Igralnica ima tudi svoj lokal, 

kjer si lahko privoščite raz-
lične kavne napitke, vročo 
čokolado, sendviče in pice. 
Mamice z dojenčki so še po-
sebej vesele mirnega kotička 
za dojenje in previjanje.

Eva Pirnat

Otroško rajanje v 
igralnici Ringaraja

Dr. med. Jurij Kurillo ob odprtju svoje razstave Narava v 
mojem objektivu / Foto: Fotoarhiv ZTKK

Igralnica Ringaraja na Savski loki / Foto: Sanja Živković

Vsakoletni izbor razstavljavcev v Galeriji Kranjske hiše na podlagi razpisa in prijav nanj izbere 
Galerijski svet. Na prvi letošnji razstavi se predstavljajo člani Kulturnega društva likovnikov Kranj.

Galerija Kranjske hiše

Realnost nesrečnega bivanja dr. Franceta 
Prešerna živi v senci nesporne pesniške 
genialnosti. Resnica o tem, kdo je bil France 
Prešeren, je močno prepletena z miti. Celo 
njegova dejanska podoba ostaja uganka, saj je 
Prešernov prvi portret nastal šele eno leto po 
njegovi smrti. Prav Prešernov kult, ki se je 
ustvaril v vseh teh stoletjih, je del stalne 
razstave, ki si jo lahko ogledate v Prešernovi hiši.

Vstopite v Prešernovo hišo in 
spoznajte dr. Franceta Prešerna

V Galeriji Kranjske hiše, ki s hodnikom povezuje mestni 
ulici, je vsak mesec na ogled nova razstava.  
/ Foto: Fotoarhiv ZTKK

Letos vas vabimo tudi na ogled razstav 
Fotografskega društva Janeza Puharja, 
Likovnega društva Kranj, letošnjega nagrajenca 
Mednarodnega likovnega festivala, Kranj Foto 
Festa, kranjskih osnovnošolcev in drugih.
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»France Prešeren je bil prav 
gotovo najbolj znani prebi-
valec Kranja v zgodovini in 
štejemo si v čast, da danes 
bivamo in ustvarjamo v okolju, 
ki ga je že v 19. stoletju obo-
gatil ta veliki umetnik. Na nje-
gov rojstni dan, 3. decembra, 
obeležujemo občinski praznik, 
na slovenski kulturni praznik 
in obletnico njegove smrti, 8. 
februarja, pa se mu pokloni-
mo z največjim dogodkom v 
občini, Prešernovim smenjem. 
Kranj na ta dan povsem oživi. 
Zavzamejo ga kulturniki, obr-
tniki, ustvarjalci vseh vrst. Na 
Mestni občini Kranj se zave-
damo pomena kulture in do-
dane vrednosti, ki jo prinaša. 
Podpiramo jo skozi vse leto in 
vsebinam namenimo okoli štiri 
milijone evrov. 8. februarja pa 
jo postavimo na piedestal in jo 
častimo, kot ji to tudi pritiče.«

Matjaž Rakovec, 
župan Mestne občine Kranj

V luči trajnostnih nazivov – 
evropska destinacija odlič-
nosti 2023 in platinasti znak 
Zelene sheme slovenskega 
turizma – ki jih to leto nosi 
Kranj, naj poudarim, da traj-
nostna naravnanost ni le skrb 
za naravo in razmislek o pod-
nebnih spremembah, pač pa 
tudi odnos do naše dedišči-
ne, zgodovine in tradicije, ki 
destinaciji daje značaj. V tem 
obziru je Prešernov smenj, ki 
letos obeležuje že 20 let, traj-
nostni dogodek. Zasnovan je 
kot poklon 19. stoletju, ko je v 
Kranju cvetela sejemska de-
javnost in je tu živel dr. France 
Prešeren. Dogodek je bil že 
leta 2008 kot izvirno dožive-
tje nesnovne kulturne dedi-
ščine nominiran za evropsko 
destinacijo odličnosti, danes 
je Kranj na Prešernov praznik 
osrednje mesto Slovenije.

Klemen Malovrh, 
direktor Zavoda 

za turizem in kulturo Kranj

Za prešernovo je kultura v 
Kranju v središču pozornosti. 
To je čas povezovanja javnih 
kulturnih institucij in društev, 
ki s svojimi programi vabi-
jo »kulturoljubce« od blizu 
in daleč. Obiskovalci iz cele 
Slovenije si ob vhodu v staro 
mestno jedro radi ogledajo 
našo Mestno knjižnico Kranj, 
ki vedno postavi na ogled 
dragoceno gradivo iz va-
rovanih omar in s kvizom o 
Prešernu popelje vedoželjne 
vseh generacij po skritih ko-
tičkih naše stavbe. Februarja 
se obišče Kranj!

Maja Vunšek, 
direktorica Mestne 

knjižnice Kranj

France Prešeren ni bil konfek-
cijska osebnost in ga ni mo-
goče ujeti v eno samo pravilo 
ali moralo, niti v življenju niti 
v poeziji. Z ljudmi se srečuje 
zelo različno, zato verjamem, 
da se bo dotaknil tudi vas v
času Prešernovega smenja. V 
Gorenjskem muzeju si ob tej 
priložnosti tudi želimo, da bi 
se vas dotaknila raznovrstna 
dediščina Gorenjske, ki jo ob 
našem 70. rojstnem dnevu 
predstavljamo v mnogih za-
nimivih muzejskih zgodbah, ki 
izražajo gorenjsko in narodno 
identiteto. Muzeji namreč 
hranimo tisto, kar smo – to pa 
je vedno dostopno javnosti.

Marjana Žibert, 
direktorica Gorenjskega 

muzeja

Ponosni smo, da je Prešerno-
vo gledališče Kranj bistven 
del živega in živahnega pra-
znovanja kulturnega prazni-
ka. Obiskovalce od blizu in 
daleč vsako leto povabimo 
na vodene oglede v zaodrje 
našega gledališča, kjer do-
bijo še bolj pristen stik z gle-
dališkimi ustvarjalnimi pro-
cesi, zelo pa smo počaščeni 
tudi ob vsakoletnem obisku 
Prešernovih nagrajencev.  V 
Prešernovem gledališču je 
vsak dan praznik kulture, ki 
ga ustvarjamo skupaj z na-
šim občinstvom.

Jure Novak, 
direktor Prešernovega 

gledališča Kranj

Vabimo vas na slavnostno odprtje ob 11. uri pred Prešernovo gledališče. Nato pa se prepustite potovanju v 19. stoletje. Sprehodite se po mestnih ulicah, na sejmu doma-
če in umetnostne obrti se bodo predstavili številni rokodelski mojstri; prisluhnite lajnarjem; oglejte si igrane prizore iz Prešernovega življenja; naj vas očarajo liki v  značil-
nih opravah Prešernovega časa. Na odrih se bodo zvrstili pevski zbori in recitacije Prešernovih pesmi, pod njimi pa se bodo vrteli plesalci in plesalke folklornih skupin. Za 
romantične predlagamo vožnjo s kočijo, otrokom pa jahanje pravih ponijev. Prešerna kuhna na trgu pred Prešernovim gledališčem bo poskrbela, da se boste okrepčali 
z dobro jedačo in pijačo. Nato pa še na obisk številnih dogodkov v kranjskih kulturnih hišah, ki vabijo na javna vodenja, koncerte, delavnice in otroške dogodke. Odprta 
vrata bodo imele tudi kranjske turistične atrakcije. Tokrat bo osrednji gost odra na Glavnem trgu Vlado Kreslin, koncert se bo pričel ob 16. uri. Program Prešernovega 
smenja bo trajal vse do 17. ure in se končuje s Shodom muz na kranjskem parnasu. Že tradicionalno namreč Kranj ob kulturnem prazniku gosti Prešernove nagrajenke 
in nagrajence Prešernovega sklada. Prešernov smenj se tako končuje z druženjem z ustvarjalci, ki so prejeli najvišja državna priznanja s področja kulture in umetnosti.

Vabimo vas v Kranj, ki bo na Prešernov praznik pravo kulturno srce Slovenije.

Po desetletjih na sceni lahko mirno zapi-
šemo, da je Vlado Kreslin veliko več kot 
izjemen kantavtor; počasi ga bo potrebno 
zaščititi kot kulturno dediščino! Ponovno bo 
nastopil na dogodku ob 16. uri.

Srečanje z aktualnimi Prešernovimi na-
grajenci ob 17. uri v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev in ob 18. uri v Prešernovem 
gledališču.

Z nakupom cilindra in klobučka iz kartona 
tudi vi lahko postanete del mode 19. sto-
letja. Za dame in gospode ju lahko dobite 
v Kranjski hiši.

CILINDRI ZA GOSPODE 
IN KLOBUČKI ZA GOSPE

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI

KONCERT: 
VLADO KRESLIN20

let
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Bodeče neže, Gimnazija Franceta Pre-
šerna, Gimnazija Kranj, Gledališki stu-
dio Dramatikon, Dramska pevska sku-
pina Zarja, Klub Liberius Cerklje, KPZ 
Mysterium, Kranjski furmani, MePZ Do-
brava Naklo, MePZ Petra Liparja, MePZ 
Svoboda Stražišče, MOPZ Maj, Tičice

Krožna vožnja s kočijo od Mestne knji-
žnice Kranj do Prešernovega gaja. Vsto-
pnice so na voljo na informacijski stojnici 
pred Mestno knjižnico Kranj.

Ob 20 letnici Prešernovega smenja lah-
ko tudi vi postanete del mode 19. stoletja 
z nakupom cilindra iz kartona na stojnici 
pred Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2.

Pesmomat – natisnite si pesem po izbiri

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM KRANJ 

Manufaktura Mojster Janez

15.15
Polaganje venca ob spomeniku 
dr. Franceta Prešerna 

11.30, 12.30, 13.30 in 14.30
Oznanilo mestnega glasnika 
v spremstvu kranjske garde

11.00 – 15.00
Nastopi folklornih skupin

16.00 
Koncert, Vlado Kreslin

Muzikal Povodni mož
V Kranju se nam bo pridružil del ekipe 
muzikala, ki nas bo z izvedbo glasbene 
točke popeljal v skrivnostni svet Povo-
dnega moža.

10.00 - 18.00 
Prešerna kuhna

11.00 - 15.00
Vožnja s kočijo

GLAVNI TRG 
OB VODNJAKU

11.00
Slavnostno odprtje prireditve

11.15  - 14.00  
Nastopi pevskih zborov 
in recitacije

Alpski godčevski sestav, AFS Ozara, KD 
Lonca, FS Ajda, FS DU Naklo, FS Predd-
vor, FS Lesce, FS Sava, FS Vodice, FS Tine 
Rožanc, FS Šenčur, Ostevićevi godci

KRANJSKA 
HIŠA

Natisnite si Prešernovo Zdravljico na po-
seben papir in na način, kot so jo tiskali 
v času življenja Franceta Prešerna. Ostal 
vam bo trajni spomin na Prešernov dan, 
slovenski kulturni praznik.

11.00 - 17.00
Festival lajnarjev   

PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM

PRED MESTNO 
KNJIŽNICO KRANJ

PRI CERKVI SV. KANCIJANA

PREŠERNOV GAJ

STARO MESTNO JEDRO

ČAS ZA ROMANTIKO 19. STOLETJA
CILINDRI ZA GOSPODE

KLOBUČKI ZA GOSPODIČNE

MESTNA KNJIŽNICA 
KRANJ

Za spominsko fotografijo, kot so jih imele 
vaše babice, vabljeni v prostore bivše tr-
govine Rudolof, kjer se lahko preoblečete 
v gospodo iz 19. stoletja in s seboj odne-
sete trajni spomin na Prešernovo mesto.

11.00 - 16.00 
Spominski foto kotiček,
na Prešernovi ulici 18

10.00 - 18.00
Sejem domače 
in umetnostne obrti

10.00 - 16.00
Prešerna jagat, kviz 
z iskanjem skritih odgovorov

10.00 - 16.00 
Klik, klik prešerni nasmeh, 
foto kotiček v pritličju knjižnice 

10.00 - 16.00 
Lov na knjige, knjižnični lov na 
zaklad na otroškem oddelku

10.00 - 13.00 
Prešerna ustvarjalnica

10.30
Ana in Froga, predstava 
za otroke

11.00 
Uglasbena poezija, koncert 
skupine Tantadruj

Ob nakupu plišaste maskote 
Modrega psa vam na praznični 
dan priznamo 50 % popusta.

PRED KRANJSKO HIŠO

PREŠERNOV SMENJ 8.  FEBRUAR 20
let

11.00 - 15.00
Jahanje konjičkov

PUNGERT

Takrat, ko sem šel k tedanjemu žu-
panu Bogataju si nisem upal pred-
stavljati, da nam bo uspelo priti do 
tako velike zgodbe. Tedaj je bilo na 
sam praznik popolno mrtvilo. Nič se 
ni nikjer (ne samo v Kranju) dogaja-
lo. Moja misel je bila, da bi naredili 
Kranj živ, da bi se vse odprlo (kultur-
ne ustanove, trgovine, gostilne…) za 
obiskovalce Prešernovega mesta. 
Sedaj je prireditev že tako “močna”, 
da ji niti slabo vreme ne more ško-
diti. Vsako leto znova sem ponosen, 
da smo lajnarji del te veličastne 
zgodbe.

Rastislav Rastko Tepina, 
lajnar kranjski
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PUNGERT

Takrat, ko sem šel k tedanjemu žu-
panu Bogataju si nisem upal pred-
stavljati, da nam bo uspelo priti do 
tako velike zgodbe. Tedaj je bilo na 
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zgodbe.
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SPOMINSKI FOTO KOTIČEK
Fotografirajte se v stilu 19. stoletja

KRANJSKA HIŠA

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

LAYERJEVA HIŠA

CERKEV SV. KANCIJANA 
IN TOVARIŠEV 

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO 

UMETNOST KRANJ

PREŠERNOVA ULICA 18
11.00 - 16.00

13.00 - 16.00 
Vodeni ogledi Prešernovega 
gledališča

Ob slovenskem kulturnem prazniku bo 
Prešernovo gledališče Kranj ponovno 
odprlo svoja vrata. Vabimo vas v zaodrje 
in druge skrite kotičke gledališča, kjer se 
ustvarjajo predstave. Od angažiranosti 
obiskovalcev pa bo odvisno, ali jim bodo 
vodiči razkrili tudi kakšno anekdoto, ki je 
obiskovalcem gledališča običajno skrita.

Organizator Prešernovo gledališče

18.00
Shod muz na kranjskem Par-
nasi: srečanje s Prešernovimi 
nagrajenci v Prešernovem gle-
dališču
Srečanje s Prešernovimi nagrajenci na 
tradicionalnem pogovoru s Patricijo Ma-
ličev. Vabljeni na druženje z nagrajenci, ki 
so dobili najvišja državna priznanja s po-
dročja kulture in umetnosti.

10.00 
Prešernov dan v Layerjevi hiši

10.00 - 14.00
Layerjev knjižni sejem

10.00
Odprtje razstav 

Kaj vemo o umetnosti sodobne-
ga vezenja; Stolp Škrlovec

Kdo štil drži?; Galerija Layerjeve 
hiše

Kadar beseda ne zaleže, palica 
vreže; Galerija Mahlerca

Ptice Kolumbije; Kavarna Layer-
jeve hiše in Stolp Pungert

Sreča[j] verz!; Mergentalerjeva 
ulična galerija

11.00
Polževi razmisleki, antologija so-
dobne slovenske kratke pripo-
vedi mladih avtoric in avtorjev

12.00
Slam [poezija]

10.00 - 11.00
Glasbena skupina Dlan, 
taizejska molitev

11.00 - 12.00
Kranjski skavti, adoracija

18.00
Sv. maša za kulturne ustvar-
jalce (Komorni zbor Gallus)

18.30 
Komorni zbor Gallus, koncert

16.45
Recital Prešernove nagrajenke 
Anje Štefan v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev. 
Sledilo bo odprtje fotografske razstave 
Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagra-
jencev 2023. 

Organizator Galerija Prešernovih 
nagrajencev Kranj

12.00
Mi ne hranimo v oblaku – 70 
let gorenjskega muzeja; grad 
Khislstein

14.00
Javno vodstvo po občasni 
razstavi V blesku kovinske 
oprave; grad Khislstein, vodi  
dr. Veronika Pflaum

15.00
Javno vodstvo po stalni raz-
stavi Prelepa Gorenjska; grad 
Khislstein, vodi dr. Monika Ro-
gelj 

16.00 
Javno vodstvo po občasni 
razstavi Podobe nekdanje-
ga Kranja; Mestna hiša, vodi 
mag. Tatjana Dolžan Eržen

10.00 - 16.00
Otroška delavnica; grad Khisl-
stein
Organizator Gorenjski muzej

V izziv in užitek je organizacija tako 
obsežnega projekta, kot je Prešernov 
smenj. Največja dodana vrednost do-
godka je prav v tem, da med seboj 
povezuje veliko število različnih ljudi in 
organizacij ter združuje profesionalno 
in ljubiteljsko kulturo. Dobro obiskan 
dogodek in širina vsebin kranjskih kul-
turnih hiš sta razloga, da je deset fe-
bruarskih dni v Kranju postalo Vsak 
dan prešernovo.

Petra Žibert,
vodja prireditve

9.00 – 18.00 
Zvonik cerkve sv. Kancijana

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 

Voden ogled Rovov pod 
starim Kranjem* 

10.15, 12.15, 13.45, 15.45 
Voden ogled Informacijske-
ga centra SOS proteus* 

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 

Voden ogled Kranja* 

11.00 
Digitalni potep po rovih 
pod starim Kranjem*

* 20-% popust v času 
Prešernovega smenja

9.00 – 18.00 

Razstava Prešeren med 
Kranjčani – O družini v 
Kranju sredi 19. stoletja

Organizator Zavod za turizem 
in kulturo Kranj

Z željo in veliko domišljije je ideja vrniti 
mesto v čas dr. Franceta Prešerna po-
stala glavno stičišče obiskovalcev iz vse 
Slovenije v času kulturnega praznika. S 
ponosom opazujem, kako stari starši 
vnukom razlagajo ob "kovaški delavni-
ci", kako so to sami včasih počeli in kako 
z veseljem najmlajši ter tudi drugi pri-
sluhnejo lajni ali se popeljejo s kočijo in 
si za trenutek tudi sami zamišljajo kako 
je bilo včasih.  20 let truda je s števinimi 
nasmehi in zadovoljnimi obrazi več kot 
poplačanih.

Srečko Štagar, 
avtor  in začetnik prireditve

ZAVOD ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE KRANJ

8.00 - 16.00 
Razstava: Jože Plečnik na 
Gorenjskem, Včeraj - danes 
- jutri

Organizator Zavod za varstvo kulturne 

dediščine

PREŠERNOV SMENJ 8.  FEBRUAR 20
let

GORENJSKI MUZEJ 
- JAVNA VODSTVA:
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Organizator in izdajatelj: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor Klemen Malovrh, e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.com; Uredništvo časopisa in organi-
zacijski odbor: Petra Žibert, Srečko Štagar, Simona Mohorič, Oblikovanje: Grga Jokić, Srečko Štagar, NeaCulpa  Fotografije: Arhiv ZTKK, Naklada: 38.000

Zaradi prireditve Prešernov smenj bodo 8. februarja od 9. do 18. ure, popolnoma zaprte ceste in ulice v starem Kranju, od 6. do 18. ure pa cesta med 
Delavskim domom in Mestno knjižnico Kranj ter del Gregorčičeve ulice in ceste Slovenski trg. Organizator naproša obiskovalce, da upoštevajo navo-
dila rediteljev in parkirajo svoja vozila na javnih parkiriščih Huje, Zlata riba in parkirišče Stara Sava. Parkirišče pri Čebelici bo zaprto in je namenjeno 
stanovalcem mestnega jedra.

Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor strinjajo, da bodo za promocijske potrebe dogodka video snemani ali fotografirani; audiovizualni 
materiali pa bodo brez avtorizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in odpovedi 
programa v primeru slabega vremena.

OBVESTILA 
ZA OBISKOVALCE

2. februar

14.00 Samo odločiti se moraš; Zaključek 
literarnega Franceta Pibernika; Mestna 
knjižnica Kranj

17.00 Digitalni potep po rovih pod sta-
rim Kranjem; Kranjska hiša*

18.00 Začetki Gorenjskega muzeja in 
predstavljanje Prešernovih nagrajen-
cev; Prešernova hiša

18.00 Klasičen voden ogled Kranja*

18.00 Sledi poeta; Fakulteta za organi-
zacijske vede

18.00 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

19.00 Kristali sreče;  Andrej Štremfelj; 
Mestna knjižnica Kranj

3. februar

18.00 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

4. februar

10.00 – 12.00 Sobotna delavnica z Mu-
zejčico; grad Khislstein

10.00 Piret Jaaks: Mamin zmaj; Prešerno-
vo gledališče Kranj

10.00 Rovi pod starim Kranjem; Kranjska 
hiša*

10.30 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

11.00 Brezplačen voden ogled Kanjona 
reke Kokre; Kranjska hiša 

11.30 Klasičen voden ogled Kranja; Kranj-
ska hiša*

13.00 Digitalni potep po rovih pod starim 
Kranjem; Kranjska hiša*

5. februar

10.00 Rovi pod starim Kranjem; Kranjska 
hiša* 

11.30 Klasičen voden ogled Kranja; Kranj-
ska hiša*

13.00 Digitalni potep po rovih pod starim 
Kranjem; Kranjska hiša*

6. februar

11.30 Klasičen voden ogled Kranja; Kranj-
ska hiša*

17.00 Digitalni potep po rovih pod starim 
Kranjem; Kranjska hiša*

7. februar

11.30 Kanjon reke Kokre; Kranjska hiša*

17.00 Rovi pod starim Kranjem; Kranjska 
hiša* 

17.30 – 18.00 Trenutek tišine; Prešernov gaj

18.00 – 19.00 Podoknice; Prešernova ulica

20.00 Smetnaki, koncert; Stolp Škrlovec

18.00 Klasičen voden ogled Kranja; Kranj-
ska hiša; Kranjska hiša*

18.00 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

19.00 Na poti: Čez Južno Ameriko na ko-
lesu; Aleš Juvanc; Mestna knjižnica Kranj

9. februar

17.00 Striparske delavnice: Tik je šel v 
gozd po drva; Miha Ha, Rama Cunta; 
Prešernovo gledališče Kranj*

17.00 Digitalni potep po rovih pod starim 
Kranjem; Kranjska hiša*

18.00 Klasičen voden ogled Kranja; 
Kranjska hiša*

18.00 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

10. februar

16.00 Kanjon reke Kokre; Kranjska hiša*

17.00 Rovi pod starim Kranjem; Kranjska 
hiša* 

18.00 Klasičen voden ogled Kranja; 
Kranjska hiša*

18.00 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša

11. februar

10.00 Iva Procházková, Katka Aulitisová 
: Babica iz jajčka

10.00 Rovi pod starim Kranjem; Kranjska 
hiša* 

10.30 Informacijski center SOS proteus; 
Kranjska hiša*

11.30 Klasičen voden ogled Kranja; 
Kranjska hiša*

13.00 Digitalni potep po rovih pod sta-
rim Kranjem; Kranjska hiša*

19.30 Ivan Viripajev: Zaprta študija 
»New Constructive Ethics«; Prešernovo 
gledališče Kranj 

2. do 12. februarja

9.00 – 18.00 Zvonik cerkve sv. Kancija-
na; Kranjska hiša

* 20-% popust v času 
Vsak dan prešernovo

2 . – 1 2 .  2 .  2 02 3

VSAK DAN PREŠERNOVO
1 1  D N I  D OŽ I V E T I J  KU LT U R E  V  K R A N J U
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Glavni trg
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Dogodki od 1. do 28. februarja

Sreda, 1. februar, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s scrabblom

Sreda, 1. februar, ob 11.19, Zveza kulturnih društev Kranj
Razstava: Poezija v podobi

Sreda, 1. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
Pungertov Znanstived

Sreda, 1. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Sreda, 1. februar, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Literarno ozvezdje: Ivana Djilas

Četrtek, 2. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Četrtek, 2. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Petek, 3. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Petek, 3. februar, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj
Igralne urice

Petek, 3. februar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: 1001 pravljica, Lutkovna skupina Bobek  
in LG Tri

Sobota, 4. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Sobota, 4. februar, ob 11.00, OKC Krice krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 4. februar, ob 11.30, Stolp Pungert
Družinske sobotnice

Nedelja, 5. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Ponedeljek, 6. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Ponedeljek, 6. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče: Rokodelske delavnice

Ponedeljek, 6. februar, ob 19.00, Šmartinski dom Stražišče
Kultura: Življenje in delo pesnika dr. Franceta Prešerna

Torek, 7. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Torek, 7. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Od petlje do pentlje

Torek, 7. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 7. februar, ob 17.30, Prešernov gaj
Kultura: Trenutek tišine

Torek, 7. februar, ob 18.00, Prešernova hiša
Kultura: Podoknice

Torek, 7. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: igra go

Torek, 7. februar, ob 19.00, Kulturni dom Predoslje
Srečevanja, proslava ob kulturnem prazniku

Torek, 7. februar, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Smetnaki

Sreda, 8. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Sreda, 8. februar, ob 10.00, staro mestno jedro
Prešernov smenj

Četrtek, 9. februar, različne lokacije
Vsak dan prešernovo

Četrtek, 9. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Tik je šel v gozd po drva

Četrtek, 9. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Petek, 10. februar, različne lokacije

Vsak dan prešernovo

Petek, 10. februar, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Igralne urice

Petek, 10. februar, ob 17.00, Baragov trg

Stražiška tržnica

Petek, 10. februar, ob 17.30, OKC Krice krace

Predstava: O devetih mesecih, Piki teater iz Slovaške

Sobota, 11. februar, različne lokacije

Vsak dan prešernovo

Sobota, 11. februar, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj

Delavnica: Skupaj zmoremo

Sobota, 11. februar, ob 11.00, OKC Krice krace

Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 11. februar, ob 11.30, Stolp Pungert

Družinske sobotnice

Nedelja, 12. februar, različne lokacije

Vsak dan prešernovo

Ponedeljek, 13. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče: Rokodelske delavnice

Torek, 14. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 14. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Razstava: Od petlje do pentlje

Torek, 14. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Na zdravje: Po novem letu začnem hujšati!

Torek, 14. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: igra go

Torek, 14. februar, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga pomaga

Sreda, 15. februar, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s scrabblom

Sreda, 15. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Kultura: Pravljična sredica

Četrtek, 16. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 16. februar, ob 18.00, mestna hiša
Odprtje razstave Naša edinstvena Planica

Petek, 17. februar, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj
Igralne urice

Petek, 17. februar, ob 16.30, Izobraževalni center B&B – 
Labore
E-Informativni dan na B&B srednji, višji in visoki šoli

Petek, 17. februar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: Pravljična ura babice Pra, Gledališče Unikat

Sobota, 18. februar, ob 9.00, Izobraževalni center B&B – 
Labore
E-Informativni dan na B&B srednji, višji in visoki šoli

Sobota, 18. februar, ob 10.00, staro mestno jedro
Krančkov karneval

Sobota, 18. februar, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Glasbe sveta, Jan in Boštjan

Sobota, 18. februar, ob 11.00, OKC Krice krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 18. februar, ob 11.30, Stolp Pungert

Družinske sobotnice

Sobota, 18. februar, ob 17.00, Layerjeva hiša
Literarna čajanka: Selma Skenderović

Ponedeljek, 20. februar, ob 17.00, Stolp Pungert

Pravljično ognjišče: Rokodelske delavnice

Torek, 21. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj

Delavnica: Od petlje do pentlje

Torek, 21. februar, ob 17.00, Stolp Pungert

PungART ustvarjalnice

Torek, 21. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: igra go

Torek, 21. februar, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Novinarjev kalejdoskop: Tanja Starič

Torek, 21. februar, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga pomaga

Sreda, 22. februar, ob 9.00, Mestna knjižnica Kranj
Razgibajmo možgane s scrabblom

Sreda, 22. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Pravljična sredica

Sreda, 22. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
Joga za otroke z eko ustvarjalnico

Sreda, 22. februar, ob 17.30, Izobraževalni center  
B&B – Labore
B&B filmski večer – Zgodba Save

Četrtek, 23. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Čarobni prsti

Četrtek, 23. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Šahovske simultanke z mojstri in prvaki

Četrtek, 23. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Čas za film: Osem gora

Četrtek, 23. februar, ob 19.00, Stolp Škrlovec
Kultura: SOS slam

Petek, 24. februar, ob 10.00, Mestna knjižnica Kranj
Igralne urice

Petek, 24. februar, ob 16.30, Izobraževalni center  
B&B – Labore
E-Informativni dan na B&B srednji, višji in visoki šoli

Sobota, 25. februar, ob 10.00, Prešernovo gledališče
Predstava: Gozdoviljenje, Društvo lutkovnih 
ustvarjalcev

Sobota, 25. februar, ob 11.00, OKC Krice krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 25. februar, ob 11.30, Stolp Pungert
Družinske sobotnice

Sobota, 25. februar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: Mavrični cvet, Uliana Dorofeeva

Sobota, 25. februar, ob 20.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Severa Gjurin

Ponedeljek, 27. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
Pravljično ognjišče: Rokodelske delavnice

Torek, 28. februar, ob 17.00, Stolp Pungert
PungART ustvarjalnice

Torek, 28. februar, ob 17.00, Mestna knjižnica Kranj
Od petlje do pentlje

Torek, 28. februar, ob 18.00, Mestna knjižnica Kranj
Miselne in družabne igre: igra go

Torek, 28. februar, ob 19.00, Maistrov trg 11 (2. nad.)
Šport: Joga pomaga

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 in vsak 
torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje v Rovih pod starim Kranjem:
vsak torek in petek ob 17.00 ter 
vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Rovi pod starim Kranjem – Digitalni potep,  
Mesto skriva, podzemlje odkriva:
vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo ob 11.00 ter 
vsako soboto in nedeljo ob 13.00

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

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Kranj – V decembru je bil v 
Mestni knjižnici Kranj likov-
no-literarni dogodek, na ka-
terem je svojo že deveto 
zbirko pesmi predstavila 
Breda Konjar. V njeni najno-
vejši zbirki z naslovom So-
potnice je kar 155 pesmi, li-
kovni pogled pa je pesmim 
dodal akademski slikar 
Zmago Puhar. V pogovoru s 
pesnico so predstavili njeno 
novo pesniško zbirko in se z 
avtorico se poglobili v skriv-
nosti pesnjenja, navdiha in 
življenja.

Vse do konca februarja pa 
bo v dvorani knjižnice v 
prvem nadstropju na ogled 
razstava Puharjevih slik. 
Repertoar njegovih del bi s 
skupnim imenovalcem lah-
ko označili kot vibracije 
sveta na platnu. Kalej-
doskop narave, vesolja in 
človeka v korelacijah, ki so 
sleherni trenutek drugačne, 
vibriranje v času, ki veno-
mer teče, pojavnost v ne-
skončnih barvnih odtenkih, 
življenje, ki je razumsko in 
čustveno obenem, optimi-
zem in strah, veselje in ža-
lost, vidno in sluteno, do-

segljivo in neskončno  ... 
Vsa ta pestrost sveta je sli-
karju neusahljiv navdih za 
umetniško kreacijo. Zmago 
Puhar preliva na platno 
svoj bogati notranji svet, 
preveden v likovno ekspre-
sijo pronicljivega duha in 
očesa.
Tokrat v prvi vrsti predsta-
vlja cikel slik, s katerimi iz-
raža svoj kritični pogled na 
današnji čas – čas omejitev 
in vseh možnih reakcij zara-
di pretekle pandemije, aktu-
alne krize kapitalizma, sve-
tovnih konfliktov in 
podobno ...

Igor Kavčič

Kranj – V Šolskem centru 
Kranj ob siceršnjem izobra-
ževalnem procesu že dobrih 
deset let šolski vsakdanjik 
nekajkrat na leto oplemeniti-
jo z različnimi razstavami. 
Največkrat so to fotografske 
razstave tako priznanih slo-
venskih avtorjev kot ljubi-
teljskih ali profesionalnih 
fotografov, pa tudi nekda-
njih dijakov šole. Tu so med 
drugim razstavljali Tone 
Stojko, Cvetan Gavrovski, 

Tomaž Lunder, Matej Dru-
žnik, Andraž Muljavec in 
Andrej Tarfila, predstavila 
sta se stripovski avtor Zoran 
Smiljanić pa popotnik in hu-
manitarec Tomo Križnar ...
Sodelavci Srećko Simović, 
Polona Hafner Ferlan in Ire-
na Jerala, ki skrbijo za raz-
stavni program, so k razsta-
vljanju tokrat povabili 
odličnega naravoslovnega 
fotografa Lojzija Avsenika z 
Jesenic. »Pred sedmimi leti 
smo se prvič srečali z njego-
vimi fotografijami. Če je tak-

rat na njih predstavil nočni 
svet, pa nas tokrat popelje v 
slovenske gozdove občudo-
vat lepote, ki jih je v zadnjih 
letih v njih posnel,« je pove-
dala profesorica zgodovine 
in umetnostne zgodovine 
Irena Jerala in ob tem pou-
darila, da je Avsenik v teh le-
tih prejel že več nagrad in 
priznanj tako na domačih 
kot mednarodnih fotograf-
skih natečajih.
Lojzi Avsenik se je s foto-
grafijo seznanil že v rani 
mladosti, v skrivnostni svet 
pogleda skozi objektiv pa ga 
je vpeljal njegov stric alpi-
nist in fotograf. Že od nek-
daj ga je navduševala nara-
va, še posebej ptice. Te so 
tudi eden osrednjih motivov 
razstave, na kateri je na 
ogled postavil skoraj 70 
barvnih fotografij. »Je moj-
ster trenutka, saj je ptice 
ujel v različnih trenutkih 
njihovega bivanja v narav-
nem okolju. Ogledamo si 
lahko nam bolj ali manj po-
znane vrste ptic, tudi race in 
gosi, na varnem v gnezdu, 
tako pozimi kot poleti, lah-

ko vidimo kanjo z miško v 
kljunu in podobno,« nas po 
razstavi popelje sogovorni-
ca, da ga skozi fotografije 
prepoznamo tudi kot okolje-
varstvenika.
Podobe trenutka na fotogra-
fijah deli z gledalci, lahko se 
z njim sprehodimo skozi 

jutranje meglice, večerno 
zarjo, na rosnih travah lahko 
oprezamo za njihovimi ma-
limi prebivalci, kamorkoli 
nas popelje, z objektivom 
poišče živali v neokrnjeni 
naravi. Lojzi Avsenik je eden 
tistih fotografov, ki običajno 
potrpežljivo čakajo na pravi 

posnetek. Njegove fotografi-
je so zato pristne, brez 
kakršnihkoli posegov in ob-
delav na računalniku. Foto-
grafije so na ogled tako v 
spodnji avli kot v prvem 
nadstropju na zunanjih ste-
nah knjižnice. Vse do konca 
februarja.

Igor Kavčič

V knjižnici razstavlja Zmago Puhar. / Foto: Igor Kavčič

Pesniška zbirka Brede Konjar in razstava slik Zmaga Puharja

Sopotnice, pesmi in slike

Lojzija Avsenika je ob odprtju razstave predstavila Irena Jerala, v glasbenem programu pa 
so nastopile Živa Hudohmet in Nuša Grašič (violina) ter Zala Udir (klavir) iz Glasbene 
šole Kranj. / Foto: Šolski center Kranj

Žive lepote naših gozdov je naslov fotografske razstave, s katero se v Šolskem centru Kranj predstavlja naravoslovni fotograf Lojzi Avsenik z Jesenic.

Trenutki za čudovito naravo

Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo v petih 
izobraževalnih programih: zdravstvena nega, 
predšolska vzgoja, strojni tehnik, mehatronik 
operater in pomočnik v tehnoloških proce-
sih. Dijakom posredujemo veliko teoretične-
ga znanja, ki ga znamo dobro nadgraditi s 
praktičnimi izkušnjami. Že šest let na šoli iz-
vajamo projekt Erasmus+, ki ga sofinancira 
Evropska unija.
Dijakinji zaključnega letnika v programu 
predšolska vzgoja, Tinkara Janežič in Maja Baj-
želj, sta letos dobili priložnost sodelovanja v 
projektu Erasmus+ Mednarodna mobilnost – 
Povezovanje, dragocene izkušnje in učenje. 
Lanskega oktobra sta skupaj s še 18 dijaki od-
potovali v portugalsko mesto Braga na 3-te-
densko delovno prakso. Začelo se je z nepo-
zabno prvo izkušnjo letenja in spoznavanjem 
znamenitosti mesta. Prvi vtisi dijakinji niso 
pustili ravnodušnih. Tudi v delovnem okolju 
sta bili deležni zelo prijazne dobrodošlice. 
Svoje delo sta opisali z besedami: »Skupaj s 
sošolko sva delo opravljali v zasebnem vrtcu 
Nico de Gente, ki ga obiskuje okrog 30 otrok, 
starih od 4 mesece do 3 leta. V času prakse sva 
se naučili kar nekaj portugalskih besed in z 
vzgojiteljicami ter otroki v zameno delili nekaj 
slovenskih. Spoznali sva pesmice, ki jih pojejo 
v vrtcu, in sami izvedli plesno dejavnost Žabi-
ce, za katero sva poželi veliko zanimanja ot-
rok. Ker v Sloveniji praznovanje noči čarovnic 
ni najbolj razširjen običaj, sva bili presenečeni, 
da so otroci na Portugalskem skupaj z vzgoji-
teljicami odšli od hiše do hiše po sladkarije. Še 
ena velika razlika in na prvi pogled ovira je bil 
jezik, a sva večinoma lahko komunicirali v 
angleščini ali pa kar s pantomimo.«
Ob koncih tedna so dijaki s spremljevalnimi 
profesoricami obiskali dve prelepi mesti, 

Porto in Lizbono. Tudi na proste popoldneve 
dijaki niso poležavali. »Raziskovali sva kulina-
rične dobrote Portugalske, prvič sva pokusili 
njihov znameniti sendvič francesinha, naj-
bolj pa so nama v spominu ostale številne 
sladice. Z drugimi dijaki smo skupaj odšli v 
nakupovalni center, gledališče, muzeje,« sta 
poročali dijakinji.
Zagotovo lahko rečemo, da sta izkusili precej 
več kot le drugačno vrtčevsko delovno oko-
lje, kot sta ga vajeni v Sloveniji. Po njunem 
poročanju bi mobilnost priporočali vsem, ki 
so vedoželjni in si želijo razširiti obzorja in 
izkusiti drugačen, samostojnejši način življe-
nja. »V spominu nama bo najbolj ostala pri-
jaznost in ustrežljivost Portugalcev, prav 
tako njihov iskren objem ob vsakem pozdra-
vu. Toliko lepih in novih spominov ne bi za-
menjali za nič na svetu, zato sva neizmerno 
hvaležni, da sva lahko bili del te odlične 
zgodbe.« 
Na šoli smo ponosni na tovrstne mednaro-
dne izkušnje dijakov, saj pripomorejo k nji-
hovemu strokovnemu kot tudi osebnostne-
mu razvoju. Odločeni, da se na Portugalsko 
še vrnemo, že načrtujemo nove mednaro-
dne projekte ter vam mahamo v slovo po 
portugalsko: obrigado e cumprimentos 
(hvala in lep pozdrav).
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V gorskem svetu / Foto: Lojzi Avsenik
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Kranj – Razstavno leto so v 
Galeriji na mestu odprle tri 
dijakinje Gimnazije Kranj, 
tretješolke Tija Stritih, Maša 
Šprajc in Špela Švab, vse tri s 
prepoznavno risarsko roko. 
Tokrat so ustvarjale akte v 
tehniki akvarela, in sicer na 
temo antropocentrizma.
Kaj je antropocentrizem? 
Pojasnjuje njihova mentori-
ca, profesorica filozofije Na-
taša Kne: antropocentrizem 
praviloma človeka razume 
kot izjemnega in posebnega 
v celotnem vesolju, na Zem-
lji je zato razumljen kot gos-
podar nad naravo. Antropo-
centrizem je v zadnjem času 
deležen ostrih kritik, da je 
prav vasezagledanost člove-
ka odgovorna za ekološke 
zadrege planeta in divjanje 
kapitalizma ter za človekovo 
uničevalno slo. Antropocen-
trizmu se postavlja nasproti 
biocentrizem, ko v središču 
ni človek, ampak življenje 
samo, kar naj bi človeka ize-
načilo z ostalo naravo. Ven-

dar z evolucijskega zornega 
kota vsako živo bitje sebe 
postavlja v središče, pri tem 
človek ni izjema.
»V 14 aktih se med koncep-
toma nastajanja in mineva-
nja odvije resda le peščica 
pojmov človekovega simbol-

nega sveta – upanje, dvom, 
radost, svoboda, ujetost, lju-
bezen, zlo, razum, nespa-
met, dobrota, sebičnost in 
lepota,« dodaja Nataša Kne.
Na uvodno plakatno mesto 
so mlade likovnice dodale 
tudi avtoportrete. »Slikanje 

človeških figur z akvarelom 
je bilo zame nekaj povsem 
novega. Pri ustvarjanju mi je 
bilo najtežje upodobiti pozo, 
ki prikazuje prav točno dolo-
čen pojem, saj si ga lahko 
vsak predstavlja drugače. Ob 
slikanju sem vseeno zelo 

uživala, hkrati pa sem spo-
znala, da lahko včasih govo-
rica telesa pove veliko več 
kot pa izrečene besede,« je 
povedala Tija Stritih, ki 
predstavlja akte na teme 
dobrota, nastajanje, razum, 
lepota in ujetost, njena so-
šolka iz 3. c Maša Šprajc, ki 
je v središče pozornosti vze-
la pojme zlo, sebičnost, nes-
pamet, upanje in radost, pa: 
»Upodobiti neko lastnost 
človeka, ki se navidezno ne 
kaže navzven, je vsekakor 
velik izziv. Skozi razmišlja-
nje, kako bi to upodobila, 
sem se zagotovo spoprijela s 
težjim delom ustvarjanja. 
Razmislek o aktu in umesti-
tvi sebe v vlogo osebe akta 
sta bili sopotnici pri upodo-
bitvi. Ob iskanju ideje za po-
samezen akt in kako ga bom 
izvedla, sem nenehno po-
zornost usmerjala tudi na 
končni izdelek ter na izraža-
nje karakterja oziroma last-
nosti akta.«
Tretja avtorica Špela Švab, ki 
je ustvarjala akte na pojme 
svoboda, ljubezen, dvom in 

minevanje, pa razmišlja: 
»Skozi celotno zgodovino 
človeštva je znano, da človek 
stremi po večnosti in se s 
strahom upira smrti. A živ-
ljenje nasploh predstavlja 
stalen krog in minljivosti se 
prav tako kot rojstvu ne mo-
remo izogniti, kar nas v ve-
soljni naravi dela majhne in 
nepomembne. Minljivost 
sem z gibi človeškega telesa 
likovno ponazorila kot leb-
denje v novo rojstvo. Člove-
ku, polnemu protislovij, se 
na poti pogosto porajajo 
mnogi dvomi in vprašanja o 
smislu življenja. Dvome 
sem poskusila počlovečiti s 
strahom pred premikom in 
novim korakom, zato je 
moja figura statična in ne-
gibna. Ravno nasprotno sem 
pojem svobode predstavila z 
lahkotnostjo giba plesalke. 
Največji izziv mi je predsta-
vljala upodobitev pojma lju-
bezni, čeprav se med vsemi 
štirimi zdi najenostavnejši 
in nam najbližji, saj se poja-
vlja v toliko različnih obli-
kah.«

Igor Kavčič

O antropocentrizmu je moč razmišljati tudi skozi podobo akta. / Foto: Igor Kavčič

V Galeriji na mestu je na ogled razstava Antropocentrizem v akvarelu. Tri gimnazijke so s štirinajstimi akti v akvarelu pogledale v dušo in um človeka.

Antropocentrizem v podobi akta

Na Gimnaziji Franceta Prešerna 
se celo leto trudimo, da deve-
tošolcem zagotovimo čim več 
informacij, ki jim olajšajo po-
membno življenjsko odločitev, 
kje nadaljevati osnovnošolsko 
izobraževanje. Za njih smo prip-
ravili dneve odprtih vrat, na kate-
rih smo predstavili naše progra-
me in delo, obiskali smo veliko 
osnovnih šol in jim predstavili 
GFP. V prihajajočem času pa sta 
najaktualnejša informativna dne-
va, ki bosta v petek, 17. februarja 
2023, ob 9. in 15. uri in v soboto, 
18. februarja 2023, ob 9. uri in na 
katera ste osnovnošolci, vljudno, 
vabljeni.

Na GFP bomo v šolskem letu 
2023/24 vpisali dva oddelka 
gimnazije, dva oddelka eko-
nomske gimnazije, en športni 
oddelek gimnazije in en špor-
tni oddelek ekonomske gim-
nazije. Na naši gimnaziji boste 
devetošolci lahko svoje potenci-
ale razvijali na mnogih področjih, 
športnem, kulturnem, znanstve-
nem, podjetniškem … 

Športna javnost je prepoznala 
naše kakovostno delo z dijaki 
športniki in v letu 2022 smo pre-
jeli od nekdanjega predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pa-

horja državno priznanje jabol-
ko navdiha za delo z mladimi 
športnimi talenti. Mestna občina 
Kranj pa je za leto 2022 podeli-
la nagrade za najpomembnejše 
športne dosežke. Med prejemni-
ke se je uvrstilo veliko naših se-
danjih in nekdanjih dijakov ter 
naš profesor geografije in so-
ciologije Aleksander Komovec, 
ki je prejel veliko športno pla-
keto za 25 let delovanja v špor-
tu. Veliko športno plaketo sta 
prejela tudi sedanja dijaka Jaša 

Lah in Aleksander Paunovič 
ter nekdanji dijaki Miha Hrobat, 
Aljaž Troppan, Domen in Peter 
Prevc, Žiga Jelar, Anamarija 
Lampič, Polona Klemenčič, Ur-
ška Torkar in Anka Pogačnik. 
Malo športno plaketo so preje-
li sedanji dijaki Lena Grebenc, 
Lana Sredojević, Nika Prevc, 
Mark Hafnar in Bor Udovč ter 
nekdanja dijaka Jaša Zidar in 
Silva Verbič. Tudi med prejemni-
ki športnih znakov Kranja in eki-
pnih športnih znakov je bilo kar 

28 naših sedanjih in nekdanjih 
dijakov. Plavalna zveza Slovenije 
pa je v članski konkurenci našega 
nekdanjega dijaka Petra Johna 
Stevensa razglasila za plavalca 
leta 2022.

GFP-jevci smo ponosni na svoje 
dijake in jih spremljamo na mno-
gih tekmovanjih ter za njih zvesto 
navijamo. V januarskih dneh smo 
tako kar dva dni navijali na svetov-
nem pokalu v biatlonu 2023 na 
Pokljuki. Ogledali smo si žensko 
in moško tekmo, kjer sta nas za-
stopala nekdanja dijaka Anama-
rija Lampič in naš zlati maturant, 
danes pa vse boljši članski biatlo-
nec, Alex Cisar. Posneli smo tudi 
navijaški videoposnetek, ki je s 
svojo izvirno vsebino zmagal na 
natečaju. Veselimo pa se že tudi 
Svetovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju 2023, na katerem 

bodo ime Slovenije ponesli v svet 
številni naši nekdanji in sedanji di-
jaki športniki, mi pa bomo za njih 
zavzeto navijali. 

Sistem dela, ki smo ga desetle-
tja razvijali skupaj s športniki, 
uspešno nadgrajujejo z dijaki, ki 
imajo ambicije tudi na drugih ži-
vljenjskih področjih, npr. na glas-
benem, likovnem, znanstvenem, 
podjetniškem ... GFP so obisko-
vali izvrstni umetniki, podjetniki, 
znanstveniki, prejemniki Micheli-
novih zvezdic …

Ponosni smo na svoje dijake, ki 
so dejavni in uspešni na mnogih 
življenjskih področjih in ne le v 
šoli. Najpomembneje nam je, da 
dijaki poleg dobrih ocen in us-
peha na maturi pridobijo dovolj 
znanja, poguma in podjetnosti, 
da želijo in upajo razviti svoje 
različne življenjske talente.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA – ŠOLA MNOGOTERIH TALENTOV
GFP  je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo, ekonomsko gimnazijo, športni oddelek splošne  
gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke 
in višje študijske programe.

Šola za ponosne, samozavestne, uspešne ...

Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Gimnazija – športni oddelek

G

EG

G–Š

Ekonomska gimnazija – športni oddelekEG–Š

Gimnazija Franceta Prešernawww.gfp.si
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Kranj – Najboljše športnike 
minulega leta je izbrala Ko-
misija za nagrade Zavoda za 
šport Kranj. Kot so zapisali, 
se po podatkih Olimpijskega 
komiteja Slovenije Kranj po-
naša s kar 435 kategorizirani-
mi športniki in športnicami. 
Po pet jih ima olimpijski in 
svetovni razred, triindvajset 
jih ima status mednarodne-
ga razreda, perspektivnih 
športnikov je osemintrideset, 
državni razred ima sto štiri-
inštirideset, mladinskega pa 
dvesto dvajset športnikov.
»Leto se je začelo z zimski-
mi olimpijskimi igrami na 
Kitajskem. Med slovenskimi 
športniki je bilo devet udele-
žencev iz kranjskih klubov, 
nastopali so v štirih pano-
gah, dva sta se vrnila domov 
z olimpijskimi kolajnami. 
Ponosni smo prav na vse,« 
je ob čestitkah športnikom 
in športnim delavcem pou-
daril župan Matjaž Rakovec 
in dodal, da v Kranju veliko 

vlagajo v šport, kar pomeni 
na leto okoli 4,5 milijona 
evrov. »V minulem manda-
tu smo uresničili veliko stva-
ri, verjamem, da bomo načr-
tovane uresničili tudi v tem 
mandatu. S tem ustvarjamo 
infrastrukturo za to, da bodo 
predvsem naši mladi lahko 
uživali v športu in seveda 
ime Kranja ponesli po celem 
svetu,« je še dodal župan Ra-
kovec.
Najprej so na oder prišli do-
bitniki športnih znakov. Te 
so zaslužili športniki, ki so v 
mladinski in članski konku-
renci osvajali naslove držav-
nih prvakov, nekaj pa jih je 
bilo uspešnih tudi v medna-
rodni konkurenci. Male 
športne plakete si je v tem 
letu za izjemne rezultate v 
mladinskih in kadetskih ka-
tegorijah zaslužilo šestnajst 
športnikov in športnic. To 
so: Izidor Karničar in Jaša 
Zidar iz Tekaškega smučar-
skega kluba Triglav Kranj, 
Eva Subotić, Lena Grebenc, 
Lana Sredojevič, Nina Sta-

vrov, Anja Dragar, Zala Pav-
lič in Manca Vrečer iz Žen-
skega košarkarskega kluba 
Triglav Kranj, Silva Verbič, 
Nika Prevc in Mark Hafnar 
iz Smučarskega kluba Tri-
glav Kranj ter Bor Udovč, 
David Laketić, Nikola Lukić 
in Nace Štromajer iz Aka-
demskega vaterpolskega klu-
ba Triglav Kranj.
Velike športne plakete so si 
zaslužili športni delavci Ma-
tjaž Zevnik (Kolesarski klub 
Kranj) za 35 let delovanja v 
športu, Aleksander Komo-
vec (Smučarski klub Triglav 
Kranj) za 25 let delovanja v 
športu, za 20 let delovanja v 
športu pa so velike plakete 
prejeli Lejla Ašanin in Mar-
jan Belec (oba Karate klub 
Shotokan Kranj), Aljoša Zel-
nik (Smučarski klub Triglav 
Kranj) in Andrej Fojkar (Ka-
rate klub Kranj).
Velike športne plakete so 
prejeli športniki, ki so do-
segli odličen mednarodni re-
zultat, ki ustreza kriterijem 
za pridobitev statusa špor-

tnika mednarodnega razre-
da ali več. Zbrani so na odru 
najprej zaploskali odlične-
mu alpskemu smučarju 
Mihi Hrobatu (Alpski smu-
čarski klub Triglav Kranj), 
velike športne plakete pa so 

si zaslužili tudi: Matic Rah-
ne, Jure Beton, Aljaž 
Troppan, Jaša Kadivec, Jaša 
Lah, Jan Justin, Benjamin 
Popović, Aleksander Pauno-
vić (člani Akademskega va-
terpolskega društva Triglav 

Kranj), Urška Torkar in 
Anka Pogačnik (Judo klub 
Triglav Kranj), Anže Peharc 
in Mia Krampl (Alpinistični 
odsek Planinskega društva 
Kranj), Sašo Boškan (Plaval-
ni klub Triglav Kranj), Peter 
Prevc, Cene Prevc, Domen 
Prevc, Žiga Jelar (vsi Smu-
čarski klub Triglav Kranj), 
Blaž Potočnik (Športno dru-
štvo Črni panter) ter Anama-
rija Lampič, Anja Mandeljc, 
Anita Klemenčič, Živa Kle-
menčič in Polona Klemenčič 
(vse Tekaški smučarski klub 
Triglav Kranj).
Župan Matjaž Rakovec je ob 
koncu športno nagrado za 
življenjsko delo izročil Miru 
Ambrožiču (Odbojkarski 
klub Triglav Kranj), ki je s 
svojo več kot 40-letno priso-
tnostjo v odbojki v kranjski 
občini in širše kot igralec, 
predsednik kluba, sponzor, 
član upravnega odbora klu-
ba in član predsedstva Od-
bojkarske zveze Slovenije 
odbojko dvignil na vseh nje-
nih področjih.

Ob podelitvi športnih priznanj za minulo leto je kranjski župan Matjaž Rakovec na prireditvi na Glavnem trgu tik pred iztekom minulega leta čestital 
nagrajenkam in nagrajencem in obljubil, da bodo v občini še naprej skrbeli za razvoj športa in športne objekte.

Župan Matjaž Rakovec je veliko športno plaketo izročil tudi 
Mihi Hrobatu, ki je navijače s sedmim mestom na smuku 
s Petelinjega grebena navdušil tudi minuli konec tedna v 
Kitzbühelu. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Miro Ambrožič je bil 
v Odbojkarskem klubu (OK) 
Triglav Kranj igralec in tre-
ner, predsednik kluba, spon-
zor, član upravnega odbora 
kluba, bil pa je tudi član 
predsedstva Odbojkarske 
zveze Slovenije.

Lahko poveste nekaj več o 
sebi?
Rojen sem sicer v Ljubljani, 
vendar pa že od rojstva nap-
rej, kar pomeni 64 let, živim 
v Kranju. V Kranju sem obi-
skoval gimnazijo, študiral 
sem matematiko na ljubljan-
ski univerzi, po izobrazbi 
sem univ. dipl. ing. uporab-
ne matematike. Vso poklic-
no kariero, ki sem jo začel v 
kranjski Iskri, končal pa v 
svojem podjetju, sem se 
ukvarjal z računalniškimi 
komunikacijami, ob koncu 
pa sem se posvečal zlasti 
športnemu menedžmentu.

Zakaj ste med vsemi športi 
izbrali prav odbojko?
Za odbojko sem se navdušil 
v kranjski gimnaziji, čeprav 
sem že prej treniral in igral 
rokomet in košarko. Pri 
športni vzgoji je imela od-
bojka enakovredno mesto 
kot košarka, za kar je bil še 
posebej zaslužen prof. Janez 
Robas. V Gimnaziji so imeli 
treninge tudi takratni člani 
OK Triglav in klubu smo se 

fantje iz tretjega in četrtega 
letnika gimnazije pridružili 
kot mladinci. Treniral in do 
konca nas je z odbojko 
zastrupil legenda kranjske 
odbojke Tone Sajovic s po-
močnikoma Francem Žepi-
čem in Mirom Zelnikom.

V klubu ste imeli različne 
funkcije. Katere?
Kot igralec in kasneje tudi 
trener sem bil v odbojki nep-
retrgoma deset let, nato pa 
me je lastništvo in obilica 
dela v svojem podjetju za ne-
kaj časa oddaljilo od športa. 
Vrnil sem se v 90-ih letih 
najprej kot sponzor, od leta 
1995 naprej pa kot predse-
dnik in generalni sponzor 
do leta 2014, ko smo se v 
klubu reorganizirali in sem 

prevzel profesionalno vlogo 
direktorja do upokojitve de-
cembra 2021. Trenutno sem 
podpredsednik kluba.

Kaj vam pomeni nagrada za 
življenjsko delo?
Nagrada zame pomeni pri-
znanje celemu klubu oziro-
ma vsem nam, ki se trudi-
mo, da bi v Kranju odbojko 
dvignili na čim višjo raven. 
V zadnjem času nam to res 
uspeva, saj imamo v tej se-
zoni rekordno število mla-
dih. To pomeni okoli tristo v 
našem klubu, poleg tega pa 
še v sosednjem klubu, kar je 
skupaj več kot petsto mla-
dih. To je zame edino, kar 
šteje. Z množičnostjo in 
dobrim delom pa rezultati 
pridejo sami.

Vilma Stanovnik

Miro Ambrožič si je nagrado za življenjsko delo zaslužil z več kot štiri 
desetletja dolgim uspešnim delom v kranjski in tudi slovenski odbojki.

Župan Matjaž Rakovec je športno nagrado za življenjsko 
delo izročil Miru Ambrožiču. / Foto: Primož Pičulin

Ponosni na uspešne športnike

Odbojka ga je zastrupila

Strokovna tehniška gim-
nazija ŠC Kranj je že nekaj 
časa vključena v skup-
nost Inženirke in inženirji 
bomo!, kar pomeni, da na 
šoli vsako leto poteka do-
godek, kjer se v Bitki talen-
tov pokažejo dijaki s svo-
jimi inovacijami, prav tako 
pa na okrogli mizi gostijo 
priznane inženirje, direk-
torje, strokovnjake …
Na tehniški gimnaziji si 
želijo mlade spodbujati 
k inženirstvu in poklicem 
STEM, hkrati pa se trudijo 
tudi dekleta navdihniti 
za tehniko in moderne 
tehnologije. Veseli jih, da 
je deklet na tehniški gim-
naziji iz leta v leto več, 
saj so lahko zelo uspešna 
na tehničnem področju 
ter odlične inženirke. Di-
jakinje tudi redno sode-
lujejo kot žirantke na iz-
boru Inženirka leta. Letos 

pa je dijakinjo Strokovne 
tehniške gimnazije Zalo 
Šenk na dogodku v Can-
karjevem domu doletela 
še posebna čast, saj je na 
odru Linhartove dvorane 
v finalu izbora za inženirko 
leta vsaki izmed desetih fi-
nalistk zastavila vprašanje. 
Veseli jih, da je naziv 

Inženirka leta 2022 prej-
ela letalska mehaničarka 
Rosana Kolar, ki je bila 
tudi gostja na novembr-
skem dogodku Inženirke 
in inženirji bomo! na Stro-
kovni tehniški gimnaziji 
ŠC Kranj in je že tedaj s 
svojo energijo navdušila 
občinstvo.

STROKOVNA TEHNIŠKA GIMNAZIJA  
NA IZBORU ZA INŽENIRKO LETA

Dijakinja Zala Šenk na odru s finalistkami za inženirko leta 2022

Ekipa tehniške gimnazije na dogodku v Cankarjevem domu
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Kranj – Kljub temu da je par-
kirišče pred kranjskim po-
kritim bazenom precej veli-
ko, pa je vseeno premajhno, 
ko ga zapolni množica pla-
valnih navdušencev in njiho-
vih navijačev. Dobrodelnega 
Boštjanovega Dr. Figa, med-
narodnega plavalnega tek-
movanja, se je namreč ude-
ležilo kar 520 mladih plaval-
nih upov iz 25 različnih klu-
bov Slovenije in Hrvaške, ki 
so popolnoma zapolnili pla-
valne proge in tribune baze-
na. V soboto, 21. januarja, so 
nadobudni mladi plavalci 
pokazali svoje spretnosti v 
vodi na že kar 24. Boštjano-
vem Dr. Figu. Maša Jamnik, 
predsednica Plavalnega klu-
ba Triglav Kranj, ki dogodek 
organizira, je pojasnila, da je 
njihova največja želja, da bi 
pričarali nasmeh na čim več-
je število otroških obrazov. 
»Dogodek je v prvi vrsti na-
menjen zabavi in posebne-
mu doživetju – nekateri 

bodo namreč danes prvič ob-
čutili duh tekmovanja in 
upamo, da jim bo ostalo v le-
pem spominu,« je pojasnila 
Maša Jamnik.

Dobrodelni duh
Tekmovanje, ki je v Kranju 
zdaj že kar tradicionalno, 
poleg dobre zabave in pre-
šernega vzdušja izpolnjuje 

tudi dober namen. Boštja-
nov Dr. Fig je namreč napol-
njen z dobrodelnostjo, saj od 
leta 2018 dalje vsako leto po-
delijo Boštjanovi štipendiji, 
obenem pa so letos zbirali 
tudi dobrodelne prispevke 
za Junake 3. nadstropja. Bo-
štjanovi štipendiji po bese-
dah Maše Jamnik vsako leto 
prejmeta dva plavalca doma-

čega kluba, ki sta v pre-
teklem letu dosegla najboljši 
rezultat. Letos sta bila to 
Ana Margeta in Arne Mazi 
Jamnik, ki sta s ponosom v 
očeh povedala, da sta zelo 
ponosna na dosedanje do-
sežke, štipendija pa jima po-
meni veliko potrditev trdega 
dela in motivacijo za dosega-
nje še boljših rezultatov tudi 
v prihodnosti. Kot sta razlo-
žila, bosta štipendijo, ki zna-
ša 600 evrov, porabila za 
nadgradnjo plavalne opreme 
in prihodnja tekmovanja. Za 
zbrana sredstva pa so bili ne-
izmerno hvaležni tudi Juna-
ki 3. nadstropja, ki so s stra-
ni Estetike Fabjan in 
Plavalnega kluba Triglav 
Kranj prejeli ček v višini 
3000 evrov. Sredstva sta 
sprejela predsednica društva 
Junaki 3. nadstropja Urška 
Kolenc in mali junak Jaka 
Burgar, ki je svojo zmago že 
dosegel. »Zelo veliko nam 
pomeni vsaka pomoč in 
sredstva za mnoge predsta-
vljajo dodatno upanje. Upa-

nje, da lahko zmagajo. Ko 
enkrat zmagaš, je občutek 
fenomenalen,« je s hvale-
žnostjo v očeh pojasnil Jaka.

Pravi spektakel
Tekmovanje je bilo zares ne-
kaj posebnega, pravi spekta-
kel, saj so finalni del začeli s 
prav posebnim obiskom. Bo-
štjan Bešter v vlogi Franceta 
Prešerna in Katarina Čebulj, 
ki je upodobila Prešernovo 
Julijo, sta se namreč v soju 
žarometov spustila do plava-
jočega čolna. Kot sta poveda-
la, je viseti v zraku sicer pre-
cej adrenalinsko, vendar je 

strah vreden tega, kar vidita 
z višine. »Navdušeni, prese-
nečeni in veseli otroški obra-
zi so tisto, kar naju vodi. 
Čeprav se ti na vrhu kar šibi-
jo kolena, veselje otrok pre-
tehta,« sta pojasnila. Tako 
kot vsako leto so plavalno 
doživetje tudi tokrat s svojim 
plesom popestrile plesalke 
Baletne šole Stevens ter 
sinhroni plavalki Nika Se-
ljak in Karin Pesrl, ki sta po-
vedali, da je Boštjanov Dr. 
Fig vsakič nekaj posebnega, 
in obljubili, da ju bomo za-
gotovo videli tudi prihodnje 
leto.

Na kranjskem bazenu je bil že 24. mednarodni plavalni dogodek, ki nosi ime Boštjanov Dr. Fig. 
Dogodek pa je bil tako kot vsako leto tudi dobrodelen.

Dobrodelna sredstva sta s strani predstavnice Estetike 
Fabjan sprejela predsednica društva Junaki 3. nadstropja 
Urška Kolenc in mali junak Jaka Burgar. / Foto: Tina Dokl

Otroci so evforično dočakali in sprejeli dr. Figa. Mnogi 
med njimi so komaj čakali njegov prihod. / Foto: Tina Dokl

Nika Toporiš

Boštjanov Dr. Fig

Z novimi znanji do novega poklica.
Priprave na pridobitev Nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK)           
▶ Socialni oskrbovalec na domu
▶ Računovodja
▶ Aromaterapevt
▶ Mladinski delavec

Z novimi znanji do več zadovoljstva.
▶ Keramika in uporabno lončarstvo
▶ Latino plesi za posameznike
▶ 10-prstno slepo tipkanje
▶ Digitalna fotografija
▶ Slovenščina – tečaji in izpiti
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Kranj – Vodstvo Mestne ob-
čine Kranj (MOK) se je v 
letu 2022 udeležilo več kot 
40 dogodkov z mednarodno 
vsebino. Župana Matjaža 
Rakovca so obiskali številni 
veleposlaniki (delegacije Ja-
ponske, Velike Britanije, 
Poljske, Češke, Madžar-
ske ...) in se seznanili s pro-
jekti, ki jih izvajajo na obči-
ni. Občina je gostila tudi de-
legaciji iz Danske in Izraela 
ter pobratenega mesta La Ci-
otat; Francozi so namreč po-
darili doprsni kip Prešerno-
vega francoskega sodobnika 
Alphonsa de Lamartina v 
Parku La Ciotat. Občina je 
postavila še en kip – podari-

lo ga je špansko veleposlani-
štvo v sodelovanju z mestom 
Almendralejo, in sicer 
doprsni kip Prešernovega 
španskega sodobnika Joséja 
de Esproncede.
Kranj se je lani pobratil z ru-
skim Jekaterinburgom – po-
bratenje je trenutno zamr-
znjeno – in ameriškim 
Colorado Springsom. Največ 
zanimanja iz tujine je bilo za 
trajnostne projekte, ki jih iz-
vaja MOK. Vabila na konfe-
rence in delavnice so prihaja-
la z vseh koncev Evrope. 
Nazadnje je imel župan de-
cembra predstavitev na dalja-
vo na forumu pobratenega ki-
tajskega mesta Džangdžakov. 
Sicer pa je priložnost za 
predstavitev na najvišji ravni 

MOK dosegla na Forumu žu-
panov v Ženevi, ki ga je orga-
nizirala Ekonomska komisija 
Združenih narodov za Evro-
po; župan je bil med pred-
stavniki z vsega sveta edini 
govorec iz Slovenije. Kranj je 
dobil še dve veliki mednaro-
dni potrditvi: postal je član 
misije 100 podnebno nevtral-
nih in pametnih mest do leta 
2030 in osvojil naziv evrop-
ska destinacija odličnosti.
Gimnazija Kranj je začela 
vzpostavljati sodelovanje 
med srednješolci iz pobrate-
nega mesta Džangdžakov in 
Konfucijevo učilnico Kranj, 
kranjski osnovnošolci pa že 
odgovarjajo na pisma, ki so 
jih prejeli od vrstnikov iz ja-
ponskega mesta Fukui.

Mojca Finc

Kranj – V prazničnem de-
cembrskem času so tudi le-
tos učenke in učenci od 
prvega do osmega razreda 
Osnovne šole Janeza Puhar-
ja Kranj – Center in podru-
žnice Primskovo z velikim 
veseljem sodelovali pri med-
narodnem projektu Holiday 
Card Exchange oziroma iz-
menjavi prazničnih voščil-
nic.
Organizacija iEARN združu-
je učence in učitelje šol iz 
številnih držav sveta z vseh 
celin že od leta 1988. Njiho-
vi projekti obsegajo zelo raz-
lična področja. Temeljna fi-
lozofija iEARN-a je mlade 
spodbuditi k razmišljanju, 
kaj lahko naredijo, da bodo 
prispevali h kvaliteti življe-
nja na našem planetu. V Slo-
veniji se šole intenzivneje 
vključujejo v iEARN-ove pro-
jekte že od leta 1996.
Tudi naša šola že več let so-
deluje pri tem mednaro-

dnem projektu. Tako že dru-
go leto, odkar obstaja naša 
nova šola, nadaljujemo pro-
jekt ter k sodelovanju spod-
bujamo naše učence tako na 
razredni kot tudi na pred-
metni stopnji. Spoznanje o 
medkulturnem združevanju 

in mednarodni izmenjavi jih 
bogati.
V okviru tega projekta si to-
rej šole širom sveta izme-
njujemo božično-novoletne 
voščilnice. V decembrskem 
času so učenci ustvarjali ču-
dovite voščilnice, risali 

praznične risbice, izdelali 
majhne Božičke ter napisali 
voščila v angleškem in slo-
venskem jeziku ter dodali 
lepe želje. Med kratkimi pis-
mi se najde tudi kakšno dalj-
še besedilo.
Ko je bilo vse zbrano, smo 
pripravili ovojnice in jih us-
peli pravočasno odposlati 
partnerskim šolam, s kateri-
mi letos sodelujemo. Drža-
ve, ki bodo dobile naše vo-
ščilnice, so: Slovaška, Rusija, 
Belorusija, Japonska in dve 
šoli na Tajskem.
Sedaj pa vneto čakamo in 
pričakujemo povratno pošto 
iz partnerskih šol. Že sredi 
decembra sta nam svoja vo-
ščila poslali dve šoli, in sicer 
osnovna šola na Slovaškem 
in šola na Tajskem. Radove-
dno in z navdušenjem smo 
si njihova voščila že ogledali 
in jih z užitkom prebrali. 
Tudi učitelji v zbornici so 
bili najprej presenečeni nad 
tujo pošto, a so si voščilnice 
z veseljem pogledali.

Darja Mur

Mestna občina Kranj je lani povečala aktivnosti na področju mednarodnega 
sodelovanja.

Mednarodno aktivno leto

Učenci so ustvarili čudovite voščilnice in napisali voščila v 
angleškem in slovenskem jeziku. / Foto: Darja Mur

Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center že več let sodeluje pri mednarodnem izmenjevanju 
božično-novoletnih voščilnic med šolami.

Izmenjava voščilnic

Poraba pri mešanem ciklu: 1,8-7,2 l/100 km. Emisije CO2: 43-163 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni  plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega  ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki so v postopku 
homologacije. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična.
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.   
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Več info na 
www.asp.si

Odkritje doprsnega kipa Prešernovega francoskega sodobnika Alphonsa de Lamartina v 
Parku La Ciotat / Foto: Tina Dokl

Kranj – Praznične luči, ki so v Kranju zasvetile 3. decembra, 
na Prešernov rojstni dan, bodo – kot je že v navadi – ugasni-
li 8. februarja, na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 
Na Mestni občini Kranj in Zavodu za turizem in kulturo Kranj 
ocenjujejo, da je bil Kranj v prednovoletnem času najlepše 
okrašeno mesto v državi. Barva praznične osvetlitve v evrop-
ski destinaciji odličnosti je poenotena, okrasitev je topla, 
estetska in nevsiljiva. O tem se lahko prepričate tudi sami s 
sprehodom po starem mestnem jedru. Zaradi energetske 
draginje še naprej izvajajo varčevalne ukrepe, to pomeni, da 
so luči prižgane od 17. ure naprej, ugasnejo pa jih opolnoči. 
Mesto v lučeh si lahko ogledate tudi s ptičje perspektive – z 
vzponom na 60 metrov visok zvonik cerkve sv. Kancijana. 
Ogledi so vsak dan med 9. in 18. uro. Vabljeni v mesto.

Lučke v Kranju do Prešernovega dne

Praznične lučke bodo svetile do Prešernovega dne.  
/ Foto: Tina Dokl
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Kranj – Brezplačne skupin-
ske prevoze bo partner pro-
jekta GoOpti izvajal vsak de-
lovni dan od 1. februarja do 
30. aprila tudi iz Kranja do 
BTC Ljubljana in Univerzite-
tnega kliničnega centra Lju-
bljana. Na prevoz se lahko 
tudi Kranjčani prijavite z ob-
razcem na www.goopti.com/
gremoskupaj/prijava/. O na-
menu in koristih projekta 
SmartMOVE smo se pogo-
varjali z direktorjem podjetja 
GoOpti Markom Gučkom, 
podrobnosti pa najdete tudi 
na www.smart-move.si in 
www.gremoskupaj.si.

Podjetje GoOpti je začelo pi-
lotni projekt SmartMOVE, v 
okviru katerega boste skupaj 
s partnerji vzpostavili 
brezplačni skupinski pre-
voz. Za kakšen prevoz gre in 
kakšne koristi prinaša upo-
rabnikom?
Gre za nov način prevoza, ki 
je podoben našim prevozom 
na letališča, saj omogoča 
prevoz od vrat do vrat ob 
bolj ali manj želeni uri tako 
kot z osebnim vozilom, le 
da si prevoz uporabniki deli-
jo z drugimi potniki, ki po-
tujejo ob istih urah na po-
dobni relaciji, izvaja pa ga 
licencirano podjetje in pro-
fesionalni voznik, kar zago-
tavlja zanesljivost storitve. 
Na relacijah, kjer je slaba 
ponudba javnega potniške-
ga prometa oziroma je ta 

predaleč od doma in končne 
destinacije, se po navadi ve-
čina zaposlenih odloča za 
prevoz z osebnim vozilom, 
kar lahko ustvarja frustraci-
jo med prevozom v jutranji 
gneči in iskanjem parki-
rišča. Zaposleni tako s sku-
pinskimi prevozi v zameno 
za to, da se nekoliko prilago-
di še nekaterim potnikom v 
vozilu, pridobi prevoz, ki je 
skoraj tak kot z osebnim vo-
zilom, le brez frustracij in z 
dodatnim prostim časom 
med vožnjo. V času pilotne-
ga projekta do konca aprila 
pa je prevoz povrhu še 
brezplačen. Delodajalci na 

drugi strani kratkoročno 
pridobijo bolj zadovoljne za-
poslene in certifikat, ki do-
kazuje, da aktivno delujejo 
pri zniževanju emisij iz mo-
bilnosti.

Kakšen je cilj projekta, tudi 
v luči vpliva na okolje?
Naš cilj je, da najdemo dol-
goročen način financiranja 
iz virov potnika, delodajalca 
in države oziroma lokalne 
skupnosti in da ti prevozi 
dolgoročno obstanejo kot 
ena izmed alternativ osebne-
mu vozilu. Dolgoročno pod-
jetja pridobijo boljšo po-
vezljivost, posledično lažje 

pridobivanje novih kadrov in 
predvsem nižje stroške z za-
gotavljanjem parkirnih povr-
šin. Dolgoročno bi morala 
naša vozila vplivati pred-
vsem na razbremenitev pro-
meta na vpadnicah v mesto 
in zmanjševanje potreb po 
parkirnih mestih. Del pro-
jekta SmartMOVE je tudi že 
omenjeni certifikat, katerega 
del bodo tudi zelo natančni 
izračuni, koliko je vsak po-
tnik, ki se je za tak prevoz 
odločil, dejansko znižal emi-
sije. Pri prevozih na letali-
šča, kjer dosegamo tudi 
75-odstotno zasedenost, to 
pomeni okoli 80 odstotkov 

manj emisij na vsak prevo-
žen kilometer.

Trenutno poteka faza testi-
ranja dinamičnih skupin-
skih prevozov na delovno 
mesto v Ljubljani. Kakšen je 
odziv in komu bodo prevozi 
v prihodnje na voljo oziro-
ma v katerih regijah?
Faza testiranja še traja in re-
zultati bodo objavljeni po 
koncu teh treh mesecev. 
Trenuten odziv je nad priča-
kovanji. Prijavilo se je res-
nično veliko ljudi in tudi pri-
dobili smo že številne 
prošnje iz drugih krajev, ki 

jih ta test ne vključuje. Tre-
nutno poskušamo razumeti 
izkušnjo potnikov in iščemo 
ravnotežje med udobjem po-
tnika in stroški izvedbe, to-
rej koliko postankov je še 
sprejemljivih, iščemo nači-
ne, kako motivirati potnike, 
da ne zamujajo, oziroma re-
šitve, če predvsem pri vrnitvi 

potnik ne utegne iti ob načr-
tovani uri. Za dolgoročen 
uspeh projekta moramo naj-
ti načine, kaj delajo ta vozila 
zunaj konic, saj če stojijo, je 
strošek izvedbe previsok. 
Zato trenutno na strani 
www.goopti.com tržimo 
tudi prevoze posamezni-
kom, ki bi na teh relacijah 
potrebovali enosmerni ali 
povratni prevoz. V času zu-
naj konic lahko sedaj prebi-
valci Kranja, Kamnika, 
Domžal in Radomelj dobijo 
ugoden prevoz od vrat do 
vrat in tako na zelo ekono-
mičen in preprost način pri-

dejo na pregled v UKC ali 
obiščejo Atlantis, Woop, Ko-
losej oziroma vse druge sto-
ritve, ki jih ponuja BTC. Če 
najdemo načine dolgoročne-
ga financiranja, pa bomo v 
sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi iskali povezave, 
kjer bi bila taka storitev ko-
ristna.

Simon Šubic

Marko Guček, direktor podjetja GoOpti / Foto: arhiv podjetja GoOpti

Sodite med 120 tisoč ljudi, ki se dnevno z avtomobilom peljejo v Ljubljano v službo? V sklopu evropskega projekta SmartMOVE za zmanjšanje prometa v 
prestolnici tudi Kranjčanom ponujajo organiziran skupinski prevoz v urah po vaši izbiri – brezplačno, brez obveznosti in brez stresa.

V službo brez avta, na voljo 
učinkovita alternativa

Analiza je pokazala, da v Ljubljano največ ljudi z 
lastnim prevozom prihaja iz smeri Gorenjske, 
zato bo partner projekta GoOpti tudi v Kranju 
vzpostavil več brezplačnih povezav z Ljubljano v 
urah, prilagojenih željam uporabnikov. Z 
uporabo alternativnega načina prevoza v službo 
boste med drugim prihranili do 170 evrov na 
mesec za gorivo ter tudi ure in ure časa, ki ga 
lahko namesto za volanom preživite sproščeno. 
Seveda takšni prevozi povzročijo tudi do 70 
odstotkov manj emisij.

Nov parkomat tudi na parkirišču Huje / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Komunala Kranj je kot upravljavec parkirišč zame-
njala parkomate na večini plačljivih javnih parkirišč v Kranju. 
Na novih parkomatih ni več mogoče uporabiti parkirne kar-
tice Mestne občine Kranj (MOK), pojasnjujejo na občini. 
Imetniki teh kartic lahko dobroimetje še uporabljajo na par-
kirišču Brioni pred občinsko stavbo, kjer je prva ura parkira-
nja zanje brezplačna, in na parkirišču Zdravstveni dom, kjer 
je prva ura parkiranja brezplačna za vse uporabnike. Parkir-
nino na novih parkomatih je mogoče poravnati s kovanci, 
bančnimi karticami ali tudi z aplikacijo EasyPark oziroma 
sporočili SMS v skladu z navodili ob parkomatih. Novi par-
komati bodo omogočali tudi uporabo nove pametne mestne 
kartice, ki bo stopila v veljavo še letos.

Novi parkomati
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Nova vinska kraljica
Nova vinska kraljica Slovenije je študentka Maja Pečarič iz Kranja, ki jo z vinogradništvom in 
vinarstvom povezujejo očetovi vinogradi in vinska klet v Beli krajini.

V okviru Pomurskega sejma 
vsako leto v izvedbi Društva 
Kelih izbirajo vinsko kraljico 
Slovenije. Za letošnjo, že 26. 
vinsko kraljico so pred ne-
davnim na slovesnosti v Ra-
dencih okronali 23-letno 
Majo Pečarič iz Kranja, ki bo 
eno leto kot vinska kraljica 
na dogodkih v Sloveniji in 
tujini zastopala vse tri vino-
rodne dežele, slovensko vi-
nogradništvo in vina ter bo-
gato kulturno dediščino. 
Njeno vino, to je vino 26. 
vinske kraljice Slovenije, pa 
je kakovostno polsuho rose 
vino iz sort modra frankinja 
in žametna črnina z zaščite-
nim geografskim poreklom 
iz domače vinske kleti Peča-
rič - Meginc.

Maja je po očetu Tonetu, ki je 
sicer kmetijski svetovalec v 
Kmetijsko-gozdarskem zavo-
du Kranj, podedovala naveza-
nost na vinograde, ki jih ima-
jo Pečaričevi v Beli krajini. Na 
domačiji Pečarič - Meginc v 
Čurilah pri Metliki se z vino-
gradništvom ukvarja že več 
kot pet generacij. Obdelujejo 
štiri hektarje vinogradov v Re-
pici pri Drašičih, v osrčju vi-
nogradov so zgradili tudi 
novo vinsko klet. Ponosni so 
na tradicionalni belokranjski 
vrsti vina – belokranjca in 
metliško črnino, donegujejo 
pa tudi druga vina.
Maja po svojih močeh poma-
ga pri raznih opravilih v vino-
gradu, v vinski kleti in promo-
ciji vina. Lani je tudi pridobila 
naziv sommelier prve stopnje 
in postala članica društva 

Sommelier Slovenije. Delov-
ne izkušnje nabira tudi v trgo-
vini s kmetijskim reproduk-
cijskim materialom in 
kmetijsko mehanizacijo Ko-
rotan v Struževem v Kranju, 
ki jo vodi njena mama Darja. 
Maja je sicer še študentka, 
predlani je na Biotehniški fa-
kulteti diplomirala in postala 
diplomirana inženirka živil-
stva in prehrane, zdaj pa že 
piše magistrsko delo.
Slovesnega okronanja vinske 
kraljice se je udeležila tudi 
ministrica za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Irena 
Šinko in številni drugi gostje, 
med prvimi ji je čestital tudi 
kranjski podžupan Janez Čer-
ne. Mestna občina Kranj in 
Zavod za turizem Kranj sta 
namreč generalna partnerja 
letošnje vinske kraljice.

Cveto Zaplotnik

Vinska kraljica Maja Pečarič / Foto: Aleš Cipot/fotolens.si

kranjske novice
The Guardian letos 
vabi tudi v Kranj
The Guardian je med destinacije, ki jih letos 
priporočajo, uvrstil tudi Kranj.

Kranj – V britanskem sple-
tnem The Guardianu so ta 
mesec med 23 izbranih de-
stinacij, ki jih je po njiho-
vem mnenju letos treba obi-
skati, uvrstili tudi Kranj. 
»Slovenija je ponosna na 
svoje zelene atribute, ki so 
še bolj poudarjeni, odkar je 
Kranj, tretje največje mesto 
v državi, postal evropska de-
stinacija odličnosti 2023 na 
področju trajnostnega turiz-
ma,« so obrazložili svojo 
določitev.
Kot so zapisali, Kranj leži ob 
slovenskih Alpah, na pol 
poti med Ljubljano in Blej-
skim jezerom, skozi srce 
mesta pa v trideset metrov 
globokem kanjonu teče reka 
Kokra. »Za cerkvenimi zvo-

niki in opečnatimi strehami 
kranjskih renesančnih me-
ščanskih hiš se v nebo dviga-
jo vrhovi gora, kot so Tri-
glav, Grintovec in Stol. Še 
lepši pogled pa je, če se 
vzpnete na bližnjo Šmarje-
tno goro. V čudovitem sta-
rem mestnem jedru so v 
barvitih mestnih hišah šte-
vilne terase kavarn, ki v veči-
ni stojijo na ulicah, name-
n jenih  pešcem,«  v 
britanskem časopisu svojim 
bralcem priporočajo oddih v 
gorenjski prestolnici.
»Sedaj vsi veste, kam na po-
čitnice! Hvala ekipi na Me-
stni občini Kranj in Zavodu 
za turizem in kulturo – TIC 
Kranj,« je The Guardianovo 
odločitev na Facebooku ko-
mentiral župan Matjaž Ra-
kovec.

Simon Šubic

V The Guardianu so na posebno mesto postavili tudi 
kanjon Kokre. / Foto: MOK

Slavljenka Veronika Žvokelj in direktorica Doma 
upokojencev Kranj Nadja Gantar

Kranj – V ponedeljek, 9. januarja, je v Domu upokojencev 
Kranj, kjer živi zadnjih enajst let, 101. rojstni dan praznovala 
Veronika Žvokelj. Stanovalci in zaposleni so ji pripravili pra-
znovanje, ki so ga popestrile domske pevke, nekaj dni ka-
sneje pa je praznovala še v krogu domačih. Veronika Žvokelj 
je po rodu iz Poljanske doline, pozneje pa je živela v Straži-
šču. V življenju ji ni bilo lahko, marsičemu se je morala od-
povedati, a kot pravijo njeni svojci, je bila vedno »žena veli-
kega srca«. Danes je druga najstarejša stanovalka kranjske-
ga doma upokojencev.

Veronika Žvokelj praznovala stoprvi rojstni dan

 

 

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 

SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 
Up, Polo, Citigo, Mii   - od 119 € 

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia - od 139 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 159 € 

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 € 

 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 
na vozilu in tako poskrbimo za Vašo varnost!  
*Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2023. Število ponudb je omejeno. Servise po tej 
ponudbi izvajamo v naši delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 
izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi). 

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI SERVIS V VREDNOSTI 
30 € ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME V VREDNOSTI 20 € 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255.  
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 

Maja Pečarič v družbi domačih – mame Darje in očeta Toneta ter sestre Nine in brata 
Janeza / Foto: Aleš Cipot/fotolens.si


