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Občankam in občanom čestitke ob
dnevu samostojnosti in enotnosti, spominu 
na dan, ko smo tlakovali pot do samostojne 
države. Pokažimo enotnost tudi zdaj,
bodimo odgovorni do sebe in drugih.
 
Lepe božične praznike in izpolnjujoče 
leto 2022!        

Matjaž Rakovec, župan

Naj nam novo leto
prinese več sproščenosti,
trdno zdravje in pomete 
z negotovostjo.

Naj nam novo leto
prinese več sproščenosti,
trdno zdravje in pomete 
z negotovostjo.
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Simon Šubic

Kranj – Na Glavnem trgu v 
starem središču Kranja je 
zadnjo soboto potekal do-
brodelni bazar, na kate-
rem so sodelovale nekatere 
kranjske osnovne šole, ki so 
v zameno za izdelke svojih 
učencev zbirale prostovolj-
ne prispevke za dobrodelno 
akcijo V Kranju dobro v srcu 
mislimo, s katero do konca 
leta zbirajo pomoč za štiri 
posameznike in devet dru-
žin v stiski. 
»Na šoli letos zaradi epide-
mije spet ni šolskega bazarja, 
zato sem se odločil, da sode-
lujem na tem bazarju v me-
stu in na ta način pomagam 
otrokom, družinam in dru-
gim, ki nimajo dovolj denar-
ja, da bi si kupili najnujnejše 
stvari. Veliko mi pomeni, da 
lahko pomagam. Malo nas 
zebe, a saj poskrbijo za nas s 
toplim čajem. Z odzivom 
Kranjčanov sem kar zadovo-
ljen, največ zanimanja pa je 
bilo za voščilnice, izdelke iz 
lesa in poslikave na lesu,« je 
povedal devetošolec Enej, 
eden od enajstih šolarjev, ki 
so pomagali na stojnicah. V 
samo štirih urah so zbrali 
490 evrov pomoči.
Tudi kranjski župan Matjaž 
Rakovec je bil s potekom ba-
zarja zadovoljen, veseli pa 
ga predvsem, da so mladi 
delili dobro energijo in po-

kazali čut za pomoč ljudem 
v stiskah. "Prav je, da se de-
cembra, ko je obilica vsega, 

spomnimo tudi na tiste, ki 
so se znašli v stiski, in jim 
pomagamo. S tem jim spo-

ročamo, da niso sami, da 
smo z njimi in da jim želi-
mo olajšati situacijo, v kateri 
so se znašli. Da se vsak po 
svojih zmožnostih potrudi-
mo in odpremo srce,« je de-
jal župan. 
Na letošnje povabilo k sode-
lovanju v dobrodelni akciji V 
Kranju dobro v srcu misli-
mo so se zelo lepo odzvala 
predvsem kranjska podjetja, 
je pojasnil župan, ki je ob tej 
priložnosti vnovič pozval vse 
Kranjčane, naj tudi sami po-
magajo po svojih zmožno-
stih – ali s poslanim sms-
-sporočilom ali nakazilom 
denarnega prispevka. 

Tudi učenci pomagajo
Tudi kranjski šolarji pomagajo zbirati denarno pomoč za posameznike in družine v stiski v okviru 
dobrodelne akcije V Kranju dobro v srcu mislimo. Vabimo Kranjčane, naj se jim pridružijo.

Kranjski šolarji so v soboto sodelovali na dobrodelnem bazarju v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Denarno pomoč najlažje prispevate s poslanim 
sms-sporočilom na številko 1919 s ključno 
besedo Kranj5, s čimer podarite 5 evrov. 
Morebitne višje zneske lahko nakažete na 
transakcijski račun Društva prijateljev mladine 
Kranj, odprt pri Delavski hranilnici, št. SI56 
6100 0000 5487 540 s sklicem 500-21112021, 
ali na transakcijski račun Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, odprt pri Delavski hranilnici, 
št.: SI56 6100 0000 3512 232, s sklicem  
SI00 07-245017. 

Simon Šubic

Kranj – Praznično okrašeno 
mestno jedro Kranja tudi 
letos lepo dopolnjujeta dve 
novoletni smreki. Smreko 
na Glavnem trgu, ki v viši-
no meri 15 metrov, je daro-
vala Marija Kralj iz Straži-
šča, smreko pred Prešerno-
vim gledališčem, visoko 
okoli 12 metrov, pa je daro-
val Janez Kompare z Oreh-
ka. "Zanimivo je, da sta obe 
smreki v Kranj v preteklosti 
prišli z izletov. Smreko z 
Glavnega trga, ki je rasla 
pred blokom v Stražišču, so 
tja pred leti posadili prebi-
valci, ki so jo prinesli z izle-
ta na Pokljuki in je bila v 

Stražišču že skorajda ne-
varna. Druga smreka pa je 
včasih rasla na Jelovici,« je 
povedal Srečko Štagar z Za-
voda za turizem in kulturo 
Kranj.
Doslej najvišja smreka, ki je 
krasila središče Kranja, je 
merila kar 21 metrov. Leta 
2017 so jo postavili pred 
Prešernovim gledališčem, 
daroval pa jo je Pavel Polak z 
Žanove ulice na Primsko-
vem. Zdaj upokojeni kuhar 
dietetik v ljubljanskem kli-
ničnem centru je smreko 
imel štirideset let na doma-
čem vrtu, dokler je niso po-
sekali, in jo je vsako leto 
okrasil ter gostil sosede ob 
prižigu dva tisoč lučk.

Novoletni smreki

Mestno jedro Kranja tudi letos krasita dve novoletni drevesi. 
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Blažu 
Setnikarju 
Severjeva 
nagrada
Član igralskega ansambla 
Prešernovega gledališča je 
prejel Severjevo nagrado. 
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Potrjena proračuna  
za prihodnji leti
Kranjski mestni svetniki so 
potrdili predloga proraču-
nov za leti 2022 in 2023. V 
letu 2022 bo proračun re-
korden. 
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Pobrateni s Kitajci
Kranj se je prvič v zgodovini 
pobratil z neevropskim me-
stom, kitajskim mestom 
Zhangjiakou, kjer bodo fe-
bruarja 2022 zimske olimpij-
ske igre.
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ŠPORT

Vaterpolisti pokalni 
naslov vrnili v Kranj
Vaterpolisti AVK Triglav so 
sedemnajstič osvojili pokal-
no lovoriko. V januarju zače-
tek državnega prvenstva. 
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ZADNJA

Marija dopolnila  
že sto let
Marija Janžekovič se je rodi-
la 10. decembra 1921 na Vrh-
niki. Ob visokem jubileju ji je 
čestital tudi župan. 
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Za Metko 
ni ovir
Metka Knez bo prva 
gluhoslepa oseba v 
Sloveniji z doktorskim 
nazivom.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNIK
Simon Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Kranj – Župan Matjaž Rako-
vec je ob tej priložnosti 
povedal: "Krajanke in kraja-
ni dobivate priložnost, da 
sami razmislite in odločite, 
katerih investicij se je treba 

najprej lotiti. Uresničili pa 
jih boste lahko s sredstvi, ki 
so v občinskem proračunu 
posebej rezervirana za raz-
voj vaše krajevne skupnosti. 
Sodelovanje pri naboru 
manjših, za vas pomem-
bnih investicij je dragoce-
no. Pomeni tesnejšo pove-
zavo z občino in v krajevni 
skupnosti. Ker skupaj zmo-
remo več."
Izvajanje participativnega 
proračuna ima številne kori-
stne družbene in razvojne 
učinke, tako za občanke in 
občane kot tudi za celotno 
lokalno skupnost. Gre za 
proces demokratičnega soo-
dločanja, pri katerem o 
porabi dela proračunskih 
sredstev neposredno odloča-
te prebivalke in prebivalci.
Z željo, da bi bil postopek 
čim bolj razumljiv, bo orga-
niziranih 14 delavnic, ki 
bodo izvedene med 10. in 
18. januarjem 2022. Na 
njih boste podrobneje spoz-
nali participativni proračun 

in postopek izvedbe. Vzpo-
stavljene bodo tudi projekt-
ne pisarne, kjer vam bodo 
strokovnjaki pomagali pri 
oblikovanju projektnih pre-
dlogov.

Od 5. januarja do 4. februar-
ja 2022 boste nato občanke 
in občani s stalnim prebiva-
liščem v mestni občini Kranj 
in od dopolnjenega 16. leta 
starosti naprej imeli mož-
nost oddati svoje predloge 
projektov.
V zadnjem koraku procesa 
boste med 1. in 10. marcem 
2022 odločali, za katere pro-
jekte bodo porabljena sreds-
tva. Mestna občina Kranj bo 
za prvo izvedbo participativ-
nega proračuna namenila 
624.000 evrov proračun-
skih sredstev, vsi izglasova-
ni projekti pa bodo izvedeni 
v letu 2022.
Vse informacije o procesu 
bodo na voljo na spletni 
strani www.predlagaj.kranj.
si, v mobilni aplikaciji 
iKranj in na Facebooku 
( w w w . f a c e b o o k . c o m /
MOKranj). V začetku leta 
boste na domove prejeli tudi 
informativni letak, ki vas bo 
podrobneje seznanil s pos-
topkom.

Januarja delavnice za 
participativni proračun
Mestna občina Kranj bo v januarju prvič izvajala 
participativni proračun pod naslovom Projekti za 
vas in mesto. Tako se je pridružila 35 občinam, ki 
participativni proračun ta trenutek že izvajajo.

Ana Šubic

Članica Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih 
Gorenjske Auris Kranj Met-
ka Knez se je rodila s hkrat-
no okvaro vida in sluha, a je 
to ni ustavilo pri uresničeva-
nju zadanih ciljev. Potem ko 
je leta 2005 končala fakulte-
to za socialno delo, je delala 
v socialnovarstvenih progra-
mih, pred nekaj leti pa se je 
lotila doktorskega študija na 
Pedagoški fakulteti v Ljub-
ljani in bo kot prva gluhosle-
pa oseba v Sloveniji prejela 
doktorski naziv. Pri Založbi 
Pedagoške fakultete je jese-
ni izšel njen knjižni prve-
nec, slikanica Miša, Tom-
Tom in Molly. Metka je tudi 
velika borka za pravice glu-
hoslepih v Sloveniji.
 
Lahko na kratko opišete svo-
jo življenjsko pot?
Prihajam s Koroške. Kot 
deklica s težjo naglušnostjo 
in slepoto sem se ob pomoči 
logopedov in surdopedago-
gov ter družine morala nau-
čiti govoriti, pravilno dihati, 
jesti, ker sem se rodila z raz-
cepom mehkega neba. Kas-
neje sem se skozi različne 
vaje naučila brati in pisati. 
Osnovno šolo sem prva štiri 
leta obiskovala v domačem 
kraju, nato pa so me prešo-
lali v Zavod za slepo in sla-
bovidno mladino v Ljublja-
ni, kjer sem zaključila osem-
letko. Na srednji šoli sem se 
najprej izobrazila za cvetli-
čarko, nato pa sem uspešno 
končala še program vrtnar-
ski tehnik. V šolskem letu 
1999/2000 sem se vpisala 
na Visoko šolo za socialno 
delo v Ljubljani, kjer sem 
leta 2005 tudi diplomirala 
in za svoje diplomsko delo 
prejela malo Prešernovo 
nagrado. Po nekaj letih dela 
v socialnovarstvenih progra-
mih mi je začel močno peša-
ti sluh, ki pa je bil za delo z 
uporabniki nujno potreben. 
Pešalo mi je tudi psihično 
zdravje, obremenitev je bila 
prevelika. Da bi bila učinko-
vita na delovnem mestu 
socialne delavke, sem potre-
bovala ogromno energije in 
zdravja, ki ju nisem imela. 
Leta 2015 sem se invalidsko 
upokojila, a ostajam aktivna 
po svojih zmožnostih.

Pred nekaj leti ste se lotili 
doktorskega študija na Peda-
goški fakulteti. Katero temo 
obravnavate v doktoratu?
V doktorski disertaciji obra-
vnavam Socialno pravičnost 
in družbeno priznanje ter 
razvoj socialnih in čustve-
nih kompetenc mladostni-
kov s posebnimi potrebami 
v šolskem okolju. Razisku-
jem, kako se razvoj social-
nih in čustvenih kompetenc 
pri mladostnikih s posebni-

mi potrebami odvija v njiho-
vih družinah, šoli in kakšna 
je njihova vloga v širšem 
sistemu socialnega vključe-
vanja teh mladostnikov s 
posebnimi potrebami. Pred-
videvam, da bom študij zak-
ljučila v dveh letih.

Kakšne načrte imate po kon-
čanem doktorskem študiju?
Želim si pisati strokovno in 
študijsko literaturo za stro-
kovno, študentsko in laično 

javnost. Menim, da lahko s 
svojimi osebnimi in delov-
nimi izkušnjami ter teoreti-
čnimi znanji prispevam k 
razumevanju oseb s poseb-
nimi potrebami, še posebej 
ljudi s senzornimi ovirami.

Oktobra je pri Založbi Peda-
goške fakultete izšel vaš 
knjižni prvenec, slikanica 
Miša, TomTom in Molly …
Gre za slikanico dveh 
mojih avtobiografskih pra-
vljic, ki odsevajo moje vide-
nje sveta sobivanja otroka s 
posebnimi potrebami z 
njegovimi hišnimi ljubljen-
čki ter kako lahko pes vodič 
za slepe olajša gibanje in 
orientacijo v okolju. Glavni 
namen slikanice je, da slu-
ži šolam in vrtcem kot 
didaktičen pripomoček, 
hkrati pa je prilagojena 
otrokom z motnjami vida 

in motnjami branja tako po 
obliki kot tudi vsebini.

S kakšnimi pripomočki si 
pomagate pri premostitvi 
vsakodnevnih ovir, ki vam 
jih prinaša gluhoslepota?
Nosim korekcijska očala za 
gledanje na daleč. Pri hoji 
uporabljam belo palico za 
slepe. Za poslušanje upora-
bljam polžkov vsadek in slu-
šni aparat. Pri kakovosti 
vsakdanjega življenja imam 

zagotovljeno tudi osebno 
asistenco, ki mi jo z izvaja-
njem zagotavlja društvo 
Auris Kranj, ki me podpira 
na moji vsakdanji življenjski 
in študijski poti.

Ste tudi velika borka za pra-
vice gluhoslepih v Slovenji. 
Po dolgoletnih prizadevan-
jih je letos prišlo do vpisa 
jezika gluhoslepih v ustavo. 
Kateri ukrepi bi bili še nuj-
ni, da bi gluhoslepim zago-
tovili boljše pogoje?
Na prvem mestu bi osebam 
z gluhoslepoto morali omo-
gočiti nakup nadstandar-
dnih slušnih aparatov, ker je 
vsak kanal za komunikacijo 
pomemben. Na drugem 
mestu pa mislim, da ne gre 
toliko za zagotavljanje novih 
pravic, kot pa za spoštovanje 
našega mnenja, saj zdaj vča-
sih v javnosti dobim vtis, da 

se nas predstavlja kot zelo 
nebogljene in nemočne, ki 
ne zmoremo izraziti svojega 
mnenja, a to ne drži. Treba 
je zagotoviti vire pomoči, 
kot so osebna asistenca, tol-
mači za gluhoslepe in višji 
dodatek za pomoč in postre-
žbo, saj oseba z gluhoslepo-
to potrebuje ogromno 
pomoči in podpore s strani 
drugih ljudi, a pri tem nas-
tajajo tudi večji stroški.

Živite v Ljubljani, a ste aktiv-
ni tudi znotraj društva Auris 
Kranj. Na kakšen način?
Pripravljam delavnice za 
naše člane, občasno pišem 
članke in sodelujem pri raz-
ličnih aktivnostih društva. 
Kot članica Aurisa Kranj 
zelo pozorno spremljam 
delovanje društva na Gorenj-
skem. Društvo ima na 
Gorenjskem zelo visok 
ugled in podporo v lokalnih 
skupnostih. Tako sem tudi 
jaz slišala, da je zelo aktivno 
in da zelo podpira svoje čla-
ne. Na nekem sestanku leta 
2015 sem srečala predsedni-
ka društva Borisa Horvata, 
nato pa na njegov predlog še 
našo sekretarko Zlato Crl-
jenko, ki me je povabila na 
šolo za tolmače v okviru 
Združenja tolmačev za slo-
venski znakovni jezik, da 
kot socialna delavka in kot 
oseba z gluhoslepoto pred-
stavim, kakšne prilagoditve 
in načine sporazumevanja 
potrebujem v komunikaciji 
ter kako mi lahko tolmači 
pri tem pomagajo. Po tistem 
sem šla na obisk v društvo 
in od takrat sem se pogosto 
udeleževala druženj in pre-
davanj v društvu, saj so mi 
bili toplina, sprejemanje in 
odprtost za moje potrebe 
izjemni. Strokovna služba 
pod vodstvom gospe Crljen-
ko ima velik posluh za vsa-
kega, ki se obrne nanje.

Kot članica Aurisa ste v Kra-
nju tudi razstavljali svoja 
likovna dela …
Prvič sem razstavljala sep-
tembra 2018 v prostorih 
Mestne občine Kranj 
(MOK), kjer sem z nekaj 
likovnimi deli sodelovala 
tudi na lanski razstavi čla-
nov Aurisa, s katero smo 
obeležili 65. obletnico druš-
tva in mednarodni dan glu-
hih. Ob tej priložnosti sem 
nastopila tudi z recitalom 
Življenje. Vesela in ponosna 
sem, da sem lahko del zelo 
lepe in pozitivne zgodbe, ki 
jo piše društvo v sodelovan-
ju z gorenjskimi občinami, 
še posebej z MOK. Župan 
Matjaž Rakovec ima izjem-
no velik posluh za težave 
vseh skupin invalidov, saj je 
pod njegovim vodstvom v 
MOK zaživel Svet za invali-
de, ki je zelo produktivno 
začel delovati.

Za Metko ni ovir
Članica Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske Auris Kranj Metka Knez je doktorska 
študentka pedagoške fakultete in je tako na poti, da postane prva gluhoslepa oseba v Sloveniji z 
doktorskim nazivom. Kljub oviranosti tudi likovno in literarno ustvarja. 

Metka Knez s svojim knjižnim prvencem, slikanico Miša, 
TomTom in Molly / Foto: Zlata Crljenko

Metki Knez je za njene dosežke nedavno čestital 
tudi župan Matjaž Rakovec. Ob tej priložnosti 
mu je poklonila knjigo Miša, TomTom in Molly.

Kranj – Obnova mostu čez Rupovščico na sotočju s Kokro, 
ki se je začela sredi julija letos, je končana. Novi most je 
širši, v celoti zgrajen z armiranim betonom in nima več sre-
dinskega podpornega stebra, zato je zdaj pretočnost reke 
pod mostom boljša. V neposredni bližini mostu so vzposta-
vili še dodatnih šest asfaltiranih parkirnih mest. Investicija 
je znašala nekaj manj kot 240 tisoč evrov. Stari most je bil 
dotrajan in nevaren, zato so prehod po njem prepovedali že 
avgusta lani.

Končali obnovo mostu čez Rupovščico
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Kranj – Dokončanje projekta 
GORKI2, izgradnja Vrtca 
Biba v Bitnjah, preurejanje 
nekdanje gradbene šole v 
središču Kranja, začetek 
prve faze izgradnje fekalne 
kanalizacije na območju In-
dustrijske cone Laze in spre-

jetje prostorskih dokumen-
tov za širitev Poslovne cone 
Hrastje je le nekaj izmed 
več kot 150 izvedenih ali za-
četih projektov v letu 2021, 
ki jih je župan Matjaž Rako-
vec predstavil na tradicional-
nem novinarskem zajtrku 
ob koncu leta. 

Zeleni Kranj
Mestna občina Kranj (MOK) 
je konec leta 2020 začela 
projekt E-mobilnost, letos 
pa je že prejela nagrado za 
najboljšo e-mobilnostno 
mestno občino v državi. V 
okviru projekta se je lotila 
menjave voznega parka 
MOK in nekaterih javnih za-
vodov z e-vozili ter postavi-
tve e-polnilnic zanje. Posta-
vili so tudi javne polnilnice 
in sončne elektrarne (na OŠ 
Janeza Puharja Kranj in 
strehah komunalnih objek-
tov na Zarici) ter namestili 
baterijski sistem za shranje-
vanje električne energije v 
stavbi MOK. Nadaljevali so 
energetsko sanacije stavb in 
pripravljajo vse potrebno za 
nabavo novih e-avtobusov 
ter e-polnilnic zanje, kar 
bodo realizirali prihodnje 
leto. Letos so odprli Center 
trajnostne mobilnosti in 
vzpostavili nove kolesarske 
povezave (Kokrica–Brdo–
Predoslje in po celotni Je-
zerski cesti), tako da skupna 
dolžina urejenih kolesarskih 
površin v MOK že presega 
dolžino 65 kilometrov. MOK 
je vključena tudi v program 
ELENA, v okviru katerega 
pridobiva sredstva na podro-
čju energetike in trajnostne 
mobilnosti. Letos so začeli 
zasajati tudi drevorede, za-
vzemajo se za zmanjševanje 

količine odpadkov znotraj 
iniciative Zero waste ...

Promet in ceste
Na področju cestne infra-
strukture je MOK letos pri-
dobila gradbeno dovoljenje 
za gradnjo parkirišča P+R z 
61 parkirnimi mesti na Zla-
tem polju. Zgradila je 63 no-

vih parkirnih mest po me-
stu. Pridobili so tudi pozitiv-
no mnenje Darsa za izgra-
dnjo avtocestnega priključka 
Kranj sever, pridobljeno je 
bilo pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za gradnjo nove-
ga odseka na državni cesti 
Britof–Hotemaže, zaključili 
so prvo fazo rekonstrukcije 
ceste Breg–Mavčiče (odsek 
Mavčiče–Praše), v novem-
bru se je začela druga faza 
na odseku od Praš do Jame. 
Med številnimi projekti je 
župan poudaril še urejanje 
ceste Letenice jug, odseka 
Poti za krajem in sanacijo 
mostu čez Rupovščico. 

Gradnje in obnove
Letos je MOK zgradila novi 
Vrtec Biba v Bitnjah, začela 
je gradnjo nove telovadnice 
in učilnic na OŠ Staneta Ža-
garja, prenovo nekdanje 
gradbene šole za potrebe 
glasbene šole in nekdanjega 
trgovskega objekta na Plani-
ni za dnevno varstvo starej-
ših. Za novi dom za starejše 
na Zlatem polju, v katerem 
bo prostor za predvidoma 
150 oseb, so izbrali projek-
tanta. Novembra se je začela 
prva faza izgradnje fekalne 
kanalizacije na območju In-
dustrijske cone Laze, v pro-
jektiranju je kompleks Se-
verna vrata s tremi stolpiči. 
Končan je bil 18-milijonski 
projekt Gorki2, s katerim so 
uredili komunalno infra-
strukturo na Mlaki, v Brito-
fu, Predosljah in Oreho-
vljah. V letu 2022 MOK na-
črtuje začetek gradnje kana-
lizacije bolnišnice na Golni-
ku ter izvedbo projektiranja 
kanalizacije, vodovoda s ko-
lesarsko infrastrukturo do 

Spodnje Besnice, vključno z 
vodovodom do Zabukovja. 
Iz naslova sredstev sofinan-
ciranja je MOK letos prejela 
skoraj 7,3 milijona evrov, do 
konca leta oziroma v začet-
ku 2022 pa pričakuje še 3,6 
milijona evrov. Letos so iz-
brali izvajalca za prenovo 
prostorov v nekdanji pošti v 

starem mestnem jedru, v 
katerih bo Kovačnica – pod-
jetniški inkubator Kranj. 
Sprejeli so občinske podrob-
ne prostorske načrte za Po-
slovno cono Hrastje, Kolod-
vor in Labore. 

Digitalizacija
Na področju digitalizacije je 
MOK ena od vodilnih občin 
v Sloveniji. Pripravlja t. i. di-
gitalno horizontalno platfor-
mo – končana bo predvido-
ma jeseni 2022 –, na katero 
se bodo priključevale verti-
kalne rešitve, kot so prome-
tni sistem, e-hrana, e-šol-
stvo, e-zdravstvo … Do jese-
ni 2022 nameravajo vzpo-
staviti mestno kartico, s ka-
tero bo mogoče plačati par-
kirnino in druge storitve v 
občini. Občina se je priklju-
čila še pomembni EU inicia-
tivi, preko katere si mesta 
izmenjujejo dobre prakse 
na področju pametnih mest, 
t. i. 100 inteligentnih mest. 
V sodelovanju s Fakulteto za 
organizacijske vede in Fa-
kulteto za elektrotehniko v 
Kranju snujejo tudi nov ob-
študijski program Bionika. 
S tem bi zadovoljili potrebe 
gospodarstva po kompeten-
tnih kadrih, ki jih primanj-
kuje (digitalizacija, umetna 
inteligenca itd.).

Turizem in šport
Kranj je na področju turiz-
ma letos prejel zlati znak, 
drugi najvišji na lestvici Slo-
venske turistične organiza-
cije. S tem potrjuje prepo-
znavnost destinacije po traj-
nostnem delovanju. Z raz-
gledno ploščadjo na zvoniku 
cerkve sv. Kancijana je me-
sto v sodelovanju z Župnijo 

Kranj in Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj prido-
bilo novo turistično točko. 
Še ena se Kranju obeta pri-
hodnje leto, ko bo na ogled 
človeška ribica v rovih pod 
mestom na podlagi javno-
-zasebnega partnerstva z Za-
vodom Jamski laboratorij 
Tular. Sprejet je bil tudi do-
kument  Strategije razvoja 
turizma v Mestni občini 
Kranj 2021–2026.
Pomembnejše letošnje pri-
dobitve na področju športa 
in rekreacije so prenovljeno 
kegljišče, prvi trajnostni gr-
binasti poligon v Sloveniji 
na Planini (izdelan iz žlin-
dre), fitnes na prostem pod 
Šmarjetno goro, informacij-
ske table na kozolčkih na 
poti na Jošta, ki opozarjajo 
na upoštevanje kodeksa ob-
našanja obiskovalcev, v teku 
je obnova Športnega parka 
Golnik. Za kulturo je MOK 
namenila več kot štiri mili-
jone evrov. 

Staro mestno jedro 
V okviru konservatorskega 
načrta za prenovo starega 
mestnega jedra in občinske-
ga podrobnega prostorskega 
načrta je MOK po 14 letih 
uspelo izpeljati javno naro-
čilo in podpisati pogodbo z 
izvajalcem. K oživljanju me-
sta od letos prispeva tudi 
filmski festival KRAFFT. Na 
področju stanovanjske poli-
tike so potrdili dokument 
Stanovanjski program MOK 
za obdobje od 2021 do 2026, 
v katerem je opredeljena 
ustanovitev Javnega stano-
vanjskega sklada MOK. Ob-
čina nadaljuje tudi prenovo 
stanovanj v njeni lasti.
Od septembra so v MOK na 
voljo brezplačni prevozi za 
upravičene starejše in invali-
de – Prostofer. Občina je ob-
novila certifikata Prostovolj-
stvu prijazno mesto in Bra-
nju prijazna občina, pridobi-
la Varno točko in Demenci 
prijazno točko. Ta čas je v 
procesu pridobivanja certifi-
katov Dojenju prijazno me-
sto in Občina po meri invali-
dov. 
MOK je letos pripravljala iz-
vedbo participativnega pro-
računa. Občani bodo lahko 
za leti 2022 in 2023 predla-
gali projekte za izvedbo s 
proračunskimi sredstvi, in 
sicer po 624.000 evrov za 
vsako leto posebej. Po Odlo-
ku o financiranju krajevnih 
skupnosti te prejmejo sku-
pno dobrih 966.000 evrov, 
od tega 604.000 evrov za 
izvajanje investicij. 
Po enoletnem premoru za-
radi epidemije so se znova 
obudila mednarodna pove-
zovanja. MOK je začela po-
stavljanje doprsnih kipov 
Prešernovih sodobnikov v 
Parku La Ciotat, pobratila se 
je s kitajskim mestom Zhan-
gjiakou.

Kaj je bilo narejeno
Mestna občina Kranj je letos izvedla ali začela več kot sto petdeset projektov. H koncu so med 
drugim pripeljali tudi projekt GORKI2, vreden osemnajst milijonov evrov. 

Iz novega Vrtca Biba v Bitnjah se bo kmalu slišal otroški vrvež. / Foto: Tina Dokl

Ko pišem ta tekst, se zadnja 
adventna nedelja že preveša 
v nov delovni teden. Soj šti-
rih sveč, ki tiho gorijo, pri-
naša občutek miru. Pa tudi 
izpolnjenost po nedeljskem 
večeru, ki je pustil močan 
vtis predvsem zaradi božič-
no-novoletnega koncerta Pi-
halnega orkestra Mestne 
občine Kranj z naslovom 
Noč pred božičem. Globok 
poklon gre ekipi najstarejše-
ga delujočega kulturnega 
društva v Kranju za odlično 
in pravljično izveden kon-
cert. Tudi legenda slovenske 
glasbe Slavko Avsenik ml. 
se jim je priklonil.
Božične skladbe so mi obu-
dile spomine na decembrska 
praznovanja moje mladosti. 
Česa sem se najbolj spo-
mnil? Miklavža pri stari 
mami, ki mi je vsako leto 
prinesel pomarančo, nekaj 
orehov, rožnate in bele meli-
snice ter petdeset "kovačev". 

Neprecenljivo. Darilo, ki se 
mi je najbolj usedlo v spo-
min, pa je rjav, kosmat plašč. 
Tega sem si zaželel, ko me je 
mami peljala ostrič v "Pokoj-
ninca". Poleg frizerja/brivca 
je bila trgovina, v kateri sem 
ga zagledal. Sva ga šla pome-
rit, ampak mami ni imela 
denarja, da bi mi ga kupila. 
Vsaj tako je rekla. In potem 
mi je Božiček na božični ve-
čer v spalnico na mojo poste-
ljo, na košaro s sladkarijami, 
položil še ta tako želeni 
plašč. Še dolgo sem se spra-
ševal, kako je Božiček zadel 
točno tak model, ki sem ga 
oblekel v trgovini, pa še pra-
vo velikost je uganil. 
Tako živi se danes zdijo vsi 
ti spomini, ki se mi vrtijo v 
mislih, medtem ko je pozno 
zvečer vse naokrog tišina, 
naše čudovito mesto pa utri-
pa v stotinah lučk. Vsako luč 
posebej si predstavljam kot 
dobro željo neke občanke ali 
občana, ki žari, da bo neke-
ga dne izpolnjena. Verja-
mem, da bo. Če ni bila v iz-
tekajočem se letu, pa bo v 
prihodnje. Verjamem, da če 
dobro misliš, se bo dobro 

zgodilo. Vem, da ko stopi-
mo skupaj, smo močnejši in 
hitreje pridemo do cilja. 
Tako v splošni zdravstveni 
situaciji, v kateri smo že 
skoraj dve leti in jo bomo 
premagali skupaj, kot v pri-
meru, ko je treba pomagati 
socialno šibkejšim v naši 
družbi.
Neverjetno je, kakšno moč 
ima pozitivno povezovanje 
med ljudmi. Da bi vsaj ne-
koliko osrečili tudi tiste, ki 
živijo v težkih socialnih raz-
merah, decembra v naši lo-
kalni skupnosti izvajamo 
akcijo V Kranju dobro v srcu 
mislimo. V minulih letih 
smo se v tem okviru združili 
iz vseh vetrov, od podjetij do 
pristojnih institucij, da smo 
skupno pomagali že več kot 
štiridesetim družinam in 
posameznikom. Letos bomo 
vsaj delno olajšali stiske še 
devetim družinam in štirim 
posameznikom.

Hvala šolarjem in učiteljem 
v mestni občini Kranj, da ste 
izdelali prelepe izdelke in 
jih kljub hladnemu vreme-
nu minulo soboto ponujali v 
dobrodelne namene na ba-
zarju v središču mesta. Zelo 
sem ponosen in vesel, da 
imamo v Kranju številne 
mlade, ki delujete tako ple-
menito. Ne le da ste poma-
gali ljudem v stiski, navdaja-
te nas z optimizmom in 
vero v boljši jutri. Ste naj-
boljši zgled. Kdo ve, morda 
bodo tisti, ki ste jim poma-
gali, da se dvignejo, nekoč 
pomagali vstati drugim. In 
tako naprej; kot leto, ki pride 
za letom, ki mu sledi prihod-
nje. Tako nekako bi lahko 
tudi opisal svojo letošnjo bo-
žično-novoletno željo. Osta-
nimo povezani in drug dru-
gemu v oporo.
Vsem občankam in obča-
nom želim čudovit in miren 
božič ter vse lepo v letu 
2022. Naj se kar najlepše 
zavrti okoli naše osi.

Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Če dobro misliš ...

Kdo ve, morda bodo tisti, ki ste jim pomagali, da 
se dvignejo, nekoč pomagali vstati drugim. In 
tako naprej; kot leto, ki pride za letom, ki mu 
sledi prihodnje. Tako nekako bi lahko tudi 
opisal svojo letošnjo božično-novoletno željo. 
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Kranj – Proračuna Mestne 
občine Kranj za prihodnji 
dve leti sta pod streho. Prora-
čuna sta razvojno naravnana, 
poudarja župan Matjaž 
Rakovec, saj v obeh letih sku-
paj načrtujejo za skoraj 66 
milijonov evrov investicij. 
V letu 2022 bo proračun 
rekorden, saj načrtujejo kar 
88,54 milijona evrov odhod-
kov. Za investicije bodo 
namenili 37,48 milijona 
evrov oziroma 40,8 odstotka 
proračuna, medtem ko bodo 
tekoči odhodki in transferi 
predstavljali 55 odstotkov 
vseh odhodkov. Prihodke 
načrtujejo v višini 72,38 
milijona evrov. 
Za leto 2023 je predvidenih 
68,25 milijona evrov prihod-
kov, skupaj z odplačilom 
dolga so odhodki načrtovani 
v višini 80,66 milijona 
evrov. Za investicije bodo 
namenili 28,44 milijona 
evrov oziroma 33,8 odstotka 
proračuna, tekočih stroškov 
in transferov pa bo 60,4 
odstotka. V obeh proračun-
skih letih se sicer lahko 
občina zadolži do dvanajst 
milijonov evrov. 
V naslednjih letih bo občina 
največ sredstev vložila v traj-
nostno mobilnost (9,26 
milijona evrov do leta 2024) 
in zmanjšanje emisij v pro-
metu (do leta 2024 skupaj 
več kot 14,5 milijona evrov) 
ter komunalno ureditev Pos-
lovne cone Hrastje (5 milijo-
nov evrov v letu 2022 in 1,88 
milijona evrov v 2023). 
Komunalno infrastrukturo 
bodo gradili tudi na relaci-
jah Golnik–Mlaka (3,81 mili-
jona evrov v dveh letih) in 

Gorenja Sava–Rakovica–
Zabukovje–Spodnja Besnica 
in Zgornja Besnica (5,67 
milijona evrov v treh letih).
Med večje investicije sodijo 
še rekonstrukcija Savske 
ceste (5,66 milijona evrov 
do leta 2024), nadaljevanje 
gradnje kolesarskih povezav 
(3,57 milijona evrov do 
2024), energetska sanacija 
občinskih objektov (5,76 
milijona evrov do 2024), 
izgradnja prizidka telovad-
nice pri OŠ Staneta Žagarja 
(2,21 milijona evrov v 2022), 
novogradnja Vrtca Sonček 
(2,76 milijona evrov do 
2024), rekonstrukcija ceste 
Breg–Mavčiče (2 milijona 
evrov do 2024), ureditev 
podjetniškega inkubatorja 
Kovačnica (1,7 milijona 
evrov v 2022), obnova lokal-
ne ceste Kranj–Hrastje (1,8 
milijona evrov do 2024), 
urbana prenova Kranja (1,47 
milijona evrov v 2022), ure-
ditev kanjona Kokre (1,53 
milijona evrov do 2024), 
komunalna ureditev Indus-
trijske cone Laze (909 tisoč 
evrov v dveh letih), obnova 
nekdanje trgovske šole 
(milijon evrov do 2024), 
dozidava OŠ Helene Puhar 
(722 tisoč evrov v 2022), 
nakup prostorov v Zdravs-
tvenem domu Kranj (700 
tisoč evrov v 2022) in obno-
ve drugih lokalnih cest (1,12 
milijona evrov do 2024).
Za investicije v krajevnih 
skupnostih je do leta 2024 
namenjenega skupaj 1,8 
milijona evrov, proračuna 
pa vsebujeta tudi sredstva za 
izvedbo participativnega 
proračuna, za kar bodo v 
obeh letih namenili 1,25 
milijona evrov.

Potrjena proračuna 
za prihodnji leti
Kranjski mestni svetniki so potrdili predloga 
proračunov za leti 2022 in 2023. V letu 2022  
bo proračun rekorden. 

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) pripravlja Občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) in Konservatorski 
načrt za prenovo starega 
mestnega jedra Kranja, s 
čimer želi prispevati k pos-
topnemu oživljanju tega 
dela mesta. K sodelovanju je 
z izpolnjevanjem spletne 
ankete povabila tudi občane. 
Izpolnilo jo je kar 529 anke-
tirancev. 
Na podlagi odgovorov v 
anketi so novembra izvedli 
še spletno delavnico, na 
kateri so izoblikovali predlo-
ge ukrepov. Tako so med 
drugim predlagali, da mora 
biti OPPN glede umeščanja 
dejavnosti odprt za investi-
cijske namere, ne omejujoč, 
smiselno pa bi bilo omejiti 
spremembe prostorov v sta-
novanja v pritličnih prosto-

rih na ključnih lokacijah. 
Predlagajo tudi posebno slu-
žbo, ki bi se ukvarjala z 
upravljanjem in urejanjem 
mestnega jedra, njena nalo-
ga pa bi bila koordinirati 
razvoj, povezovati institucije 
z uporabniki, uporabnike 
ozaveščati in usmerjati. 
MOK naj tudi ponovno raz-
misli o možnih ukrepih za 
subvencioniranje praznih 
lokalov na način, da ne bo 
prihajalo do zlorab, razpise 
sofinanciranja prenov obje-
ktov pa naj prilagodi tako, 
da bodo prijaznejši do upo-
rabnika. Občina naj tudi 
čim prej pripravi in javno 
objavi katalog urbane opre-
me ter poskrbi za njegovo 
promocijo. Občani so z 
mirujočim prometom v 
mestnem jedru zadovoljni, 
a občina naj zagotovi dovolj 
parkirišč na obrobju in pris-
luhne potrebam dostave.

Občani o razvoju centra

Simon Šubic,  
Marjana Ahačič

Kranj – Vlada je ta mesec za 
konec regijskih obiskov pri-
šla tudi na Gorenjsko, 
nekateri njeni ministri – za 
infrastrukturo Jernej Vrto-
vec, za delo Janez Cigler 
Kralj, za javno upravo Boš-
tjan Koritnik, obrambni 
Matej Tonin, finančni 
Andrej Šircelj, kmetijski 
Jože Podgoršek in gospo-
darski Zdravko Počivalšek 
– pa so obiskali tudi Mestno 
občino Kranj. Ob tem se je 
kranjski župan Matjaž 
Rakovec na delovnem kosi-
lu v Radovljici s premier-
jem Janezom Janšo, minis-
trom za zdravje Janezom 
Poklukarjem ter županoma 
Radovljice in Jesenic Ciri-
lom Globočnikom in Bla-
žem Račičem pogovarjal o 
izgradnji regijske bolnišni-
ce. Rakovec se je za konec 
udeležil tudi srečanja vlade, 
gorenjskih županov in gos-
podarstvenikov v Cerkljah. 

Z Janšo o regijski 
bolnišnici
Na sestanku županov Kra-
nja, Radovljice in Jesenic s 
predsednikom vlade in 
zdravstvenim ministrom so 
sprejeli dogovor, da bo 
odločitev o lokaciji gorenj-
ske regijske bolnišnice, za 
katero se potegujejo vse tri 
občine, temeljila na rezulta-
tih analize prednosti in sla-
bosti vsake od predlaganih 
lokacij. 
Kot je po srečanju povedal 
župan Rakovec, so vsi trije 
župani predstavili svoje vizi-
je glede umestitve gorenjske 
regijske bolnišnice v pros-
tor, od predsednika vlade pa 
dobili zagotovilo, da so 
finančna sredstva za projekt 
zagotovljena. "Na nas je 
sedaj, da se dogovorimo, kje 
bi bolnišnica stala," je dejal 
Rakovec in poudaril, da v 
tem procesu vlada ne bo 
igrala vloge arbitra. Tudi 
Svet gorenjske regije je že 
pred vladnim obiskom 
soglasno sprejel sklep o 
izvedbi analize prednosti in 
slabosti za vsako lokacijo, ki 
bo osnova za dokončno izbi-
ro najprimernejše lokacije. 
Končno odločitev glede bol-
nišnice bo sicer sprejela 
država, ki bo več kot tristo 
milijonov evrov vreden pro-
jekt s pomočjo evropskih 
sredstev tudi financirala.
Pripravo primerjalne anali-
ze so gorenjski župani zau-
pali Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske – BSC 
Kranj, ob tem pa pričakuje-
jo, da bo narejena že v začet-
ku prihodnjega leta. S prip-
ravo dokumentacije in 
izgradnjo bolnišnice se 
namreč mudi, tudi zaradi 
načrtovanega črpanja evrop-
skih sredstev. 

Kmalu razpis za cesto 
Britof–Hotemaže
Minister za infrastrukturo je 
po srečanju z Rakovcem 
napovedal skorajšnjo objavo 
razpisa za državno cesto Bri-
tof–Hotemaže, katere grad-
nja bi se lahko začela v začet-
ku prihodnjega leta. Med 
ključnimi temami pogovora 
je minister omenil še avtoce-
stni priključek Kranj sever 
(postopki za izgradnjo so že 
v teku) in nadgradnjo želez-
niške postaje v Kranju, za 
katero bo ministrstvo priho-
dnje leto objavilo razpis za 
pripravo projektne doku-
mentacije. "Veliko časa smo 
namenili tudi trajnostni 
mobilnosti, zlasti kolesar-
skim povezavam. Rad bi 
pohvalil Mestno občino 
Kranj, da je lahko tudi dru-
gim občinam zgled pri tem, 
kako razvijajo tovrstno infra-
strukturo in imajo vrsto dob-
rih pobud," je poudaril Vrto-
vec. Spregovorili so tudi o 
možnosti uvedbe brezplač-
nega mestnega potniškega 
prometa za starejše občane, 
kot je to že urejeno v Ljublja-
ni in Mariboru, je dodal.
Rakovec je dodal, da sta se z 
ministrom pogovarjala tudi 
o gradnji štiripasovnice na 
cesti Šenčur–Kranj in sever-
ni kranjski obvoznici, o pro-
blematiki letalskega hrupa 

nad Kranjem in tudi o manj-
ših projektih, kot sta uredi-
tev ceste v Žabnici, kjer bi 
zgradili semaforizirano kri-
žišče, ter umeščanje ceste s 
Trate na magistralno cesto 
Kranj–Ljubljana, kar bi raz-
bremenilo promet v Žabnici 
in Bitnjah. 

Podpis pogodbe za dom 
upokojencev
Minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj 
je med drugim z direktorico 
Doma upokojencev Kranj 
Nadjo Gantar podpisal 
pogodbo za skoraj milijon-
sko investicijo v izboljšanje 
bivalnih pogojev v domu. 
Dom bo prejel sredstva iz 
projekta React-EU, porabili 
pa jih bodo za izgradnjo 
povezovalnega hodnika do 
kavarnice, ki bo urejena kot 
dnevni prostor in bo name-
njena tudi zunanjim obisko-
valcem. Uredili bodo še 
prezračevalni sistem po 
vseh sobah in skupnih pro-
storih, dogradili požarne 
stopnice in vgradili dodatno 
dvigalo, da bodo lahko ločili 
čiste in nečiste poti, kar se je 
med epidemijo izkazalo za 
zelo potrebno. Za zmanjša-
nje širjenja okužb bodo vse 
površine tudi pobarvali z 
antibakterijsko barvo.

Rakovec je ob tej priložnosti 
povedal, da je MOK na mini-
strstvo že oddala projektno 
nalogo za nov dom upoko-
jencev na Zlatem polju s 150 
posteljami. Investicijo, ki je 
ocenjena na 13 milijonov 
evrov, naj bi končali v letu 
2024. Zanjo je v integral-
nem delu državnega prora-
čuna že predviden denar, je 
pojasnil minister.

Sofinanciranje projektov 
in gorenjska univerza
Na zaključni javni tribuni v 
Cerkljah pa je Rakovec, 
tokrat v vlogi predsednika 
Sveta gorenjske regije, pou-
daril teme, o katerih so se 
dogovorili gorenjski župani. 
Tako je opozoril, da bo 
Gorenjska regija v novi 
finančni perspektivi 2021–
2027 delila usodo celotne 
zahodne kohezijske regije, 
ki ji pripada samo še 
40-odstotno sofinanciranje 
projektov (zdaj osemdeset 
odstotkov). Minister Zvonko 
Černač, pristojen za razvoj 
in kohezijsko politiko EU, je 
dejal, da stopenj sofinanci-
ranja iz evropskih skladov 
ne določa vlada, temveč 
evropske uredbe. Napovedal 
pa je povečanje državnega 
deleža sofinanciranja proje-
ktov tistih območij v zahod-
ni regiji, ki imajo podobne 
kazalce kot območja v vzho-
dni regiji. Ob tem je pouda-
ril, da so kohezijska sredstva 
namenjena ravno zmanjše-
vanju razvojnih razlik med 
regijami in da je treba to 
podporo kombinirati tudi z 
drugimi viri. 
Za razvoj in napredek regi-
je je izrednega pomena tudi 
ustanovitev gorenjske uni-
verze, je povedal Rakovec. 
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je odgovoril, da so ideji 
naklonjeni: "Gorenjska z 
več kot dvesto tisoč prebi-
valci si absolutno zasluži 
svojo univerzo. Slovenija 
potrebuje več dobrih uni-
verz, tudi zaradi konkuren-
ce. Konkurenca znanja je 
gibalo napredka."

Ministri tudi v Kranju
Vladni obisk na Gorenjskem so v Kranju izkoristili tudi za pogovore o infrastrukturnih projektih, 
podpis pogodbe za milijonsko investicijo v Dom upokojencev Kranj ...

Minister Janez Cigler Kralj je z direktorico Doma upokojencev Kranj Nadjo Gantar podpisal 
pogodbo o milijonski investiciji. / Foto: Tina Dokl

Minister Jernej Vrtovec je napovedal skorajšnji začetek 
gradnje ceste Britof–Hotemaže. / Foto: Simon Šubic
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Kranj – »Kranj je imel do-
slej dvajset pobratenih 
mest, vsa so evropska, veči-
na jih sodi pod države nek-
danje Jugoslavije. Zhangji-
akou je prvo mesto z druge 
celine, s katerim se je Kranj 
pobratil. Ponosni smo na ta 
zgodovinski korak. Šport je 
vez, ki najmočneje povezu-
je obe mesti. Veselimo se 
sodelovanja s kitajskimi ko-
legi, izmenjave izkušenj in 
znanja,« je ob podpisova-
nju listine o pobratenju 
med Kranjem in mestom 
Zhangjiakou, ki je sredi de-
cembra potekalo po spletni 
platformi Zoom, povedal 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec.
Mestna občina Kranj in 
Zhangjiakou sta pred leti 
navezala stike, ki so se 
usmerili predvsem v dve po-
dročji: šport in podjetništvo. 
Nekatera kranjska podjetja 
so s tem kitajskim mestom 
vzpostavila poslovne vezi. 
Leta 2019 je kitajska delega-
cija obiskala Kranj. Obe me-
sti sta si izmenjali primere 
dobre prakse, določili so po-
dročja sodelovanja in podpi-
sali pismo o nameri za prija-
teljsko sodelovanje, ki sta ga 
sredi tega meseca nadgradili 
s pobratenjem. 

Olimpijske igre s 
pridihom Kranja
Mesto, ki leži severozaho-
dno od Pekinga, bo februar-
ja 2022 eno od prizorišč 
zimskih olimpijskih iger, na 
katerem se bodo merile re-
prezentance v smučarskih 
skokih, smučarskem teku, 
biatlonu, nordijski kombi-
naciji, deskanju na snegu in 
smučanju prostega sloga. 
Prav šport je tisto, kar naj-
močneje povezuje Kranj in 
kitajsko pobrateno mesto. 
Zhangjiakou se ponaša z 
najsodobnejšo infrastruktu-
ro v zimskih športih, Kranj 
pa je znan po dobro posta-
vljenem šolskem sistemu za 

mlade športnike, kakovo-
stnem delu v športnih klu-
bih in izkušenem trener-
skem kadru. Posledica na-
štetega so odmevni rezulta-
ti, med katere sodijo tudi 
olimpijske kolajne in odličja 
z drugih tekem največjih 
mednarodnih razsežnosti. 
Kranj ima znanje, Kitajci 
drugo najmočnejše gospo-
darstvo na svetu.
Pomemben prispevek zna-
nja in izkušenj iz Kranja se 
kaže v olimpijskem skakal-
nem centru v Zhangjiako-
uu, kjer se bodo februarja 
podeljevale olimpijske ko-
lajne – pri izgradnji tega je 
sodelovalo kranjsko podje-
tje MANA Original. Prispe-
valo je tehnični dizajn ska-
kalnice, dobavo in montažo 
večjih tehnoloških kompo-
nent skakalnice na zaleti-
šču in doskočišču. Med 
drugim so dobavili ledeno 
smučino z vso pripadajočo 
opremo, umetno doskoči-
šče za poletne skoke, vetrno 
zaščito, luči za zaletišče, ce-
lotno zaletišče z zaletnimi 
rampami in stopniščem za 
medije. Skakalni center je 
trenutno tehnološko najbo-
lje opremljen na svetu in 
ima kot prvi vgrajeno gretje 
zaletnih prostorov, kar je v 
hudem mrazu, kot je bil na 
prejšnjih olimpijskih igrah 

v Pjongčangu (2018), za 
skakalce zelo pomembno. 
»Odpiramo novo poglavje 
našega prijateljstva. Zimske 
olimpijske in paralimpijske 
igre v Pekingu 2022 prina-
šajo spektakel. Zhangjia-
kou, ki bo gostil tekme v 
panogah na snegu, je prejel 
ogromno pozornosti in pod-
pore z vseh koncev sveta, 
tudi iz Kranja. Leta 2019 se 
nam je pri izgradnji skakal-
ne infrastrukture v olimpij-
ski zgodbi pridružilo podje-
tje MANA Original, s tem 
smo prejeli tehnično podpo-
ro iz Kranja. Zdaj smo s 
Kranjem pobrateni in v pri-
hodnosti bomo sodelovanje 
še okrepili v korist obeh 
mest,« je ob podpisu listine 
o pobratenju povedal župan 
Zhangjiakoua Zhao Wen-
feng.

Kitajski zid in pametne 
postelje
Zhangjiakou ima 4,65 mili-
jona prebivalcev. Zaradi 
strateške pozicije mu pravi-
jo tudi severna vrata Pekin-
ga. Na severu in zahodu 
meji na Notranjo Mongoli-
jo. Na območju Zhangjiako-
ua si je mogoče ogledati tudi 
del najdaljše strukture, ki jo 
je kdajkoli zgradil človek, to 
je veliki kitajski zid. Vožnja 
s hitrim vlakom do 180 kilo-

metrov oddaljenega Pekinga 
traja 50 minut. Mesto je 
znano tudi po obsežnih po-
datkovnih centrih, velja za 
eno od najhitreje rastočih 
kitajskih regij v industriji 
masovnih podatkov. Velik 
poudarek daje obnovljivim 
virom energije. Ruralno ob-
močje slovi po grozdju in 
vzreji krav. 
V zadnjih letih se mesto 
osredotoča tudi na razvoj 
športnega turizma. Kitajci so 
v vlogi olimpijskega gostite-
lja prepoznali zgodovinsko 
priložnost za razvoj panog 
na ledu in snegu. V sezoni 
po razkritju, da bo Peking 
gostitelj zimskih olimpijskih 
iger 2022, se je obisk smu-
čišč povečal za trideset od-
stotkov. Igre, ki se bodo zače-
le 4. februarja 2022, končale 
pa 20., oglašujejo kot trajno-
stne, saj naj bi na vseh prizo-
riščih uporabljali le obnovlji-
ve vire energije. Še zanimi-
vost: tehnološki napredek 
bodo med drugim uporabili 
tudi pri ležiščih v olimpijski 
vasi v Zhangjiakouu. Pripra-
vljajo namreč pametne po-
stelje s spominsko peno in 
senzorji, ki bodo zbirali po-
datke o fizičnem stanju špor-
tnikov – srčni utrip, dihanje 
... Na podlagi teh bodo tre-
nerji in strokovni štabi lahko 
sledili dnevnemu počutju 
svojih varovancev in njihovi 
pripravljenosti. 
Med nastopajočimi na 
igrah bodo tudi športniki iz 
kranjskih klubov. Zadnja 
Kranjčanka z olimpijsko 
kolajno je Vesna Fabjan. 
Besničanka se je v Sočiju 
leta 2014 dokazala z bro-
nom v smučarskem teku. 
Na istih igrah je dve odličji 
(srebrno in bronasto) osvo-
jil član Smučarskega kluba 
Kranj, skakalec Peter Prevc, 
sicer iz Selške doline, ki si 
je družinsko gnezdo ustva-
ril v Radovljici. Na Kitaj-
skem bo med glavnimi slo-
venskimi aduti za olimpij-
ska odličja članica Tekaške-
ga smučarskega kluba Tri-
glav Kranj Anamarija Lam-
pič, sicer doma v Valburgi 
(občina Medvode).

Pobrateni s Kitajci
Kranj se je prvič v zgodovini pobratil z neevropskim mestom, kitajskim mestom Zhangjiakou, kjer 
bodo februarja 2022 zimske olimpijske igre.

Zhangjiakouju s 4,65 milijona prebivalci zaradi strateške lege pravijo tudi severna vrata 
Pekinga. / Foto: arhiv mesta Zhangjiakou

Pri izgradnji skakalne infrastrukture v Zhangjiakouju je sodelovalo tudi kranjsko podjetje 
MANA Original. / Foto: arhiv mesta Zhangjiakou

V spomin

Prof. dr. 
Boris Paternu

Tretjega decembra, ob prazniku Mestne občine Kranj, smo 
se na žalni seji v Peterlinovi dvorani v Trstu, v organizaci-
ji Slavističnega društva Trst, Gorica, Videm, poslovili od 
ene najbolj markantnih osebnosti slovenskega akademske-
ga prostora, prešernoslovca in literarnega zgodovinarja, 
akademika prof. dr. Borisa Paternuja, častnega občana 
Mestne občine Kranj.
Ob slovesu je bilo veliko zapisanega o njegovem ustvarjal-
nem življenju na področju razvoja in uveljavljanja sloven-
ske literarne vede in književnosti, še posebej o njegovem 
prispevku k raziskovanju Prešernove poezije, celostnem 
raziskovanju slovenske književnosti in literarne kritike.
Dokaza njegovega ugleda, tako doma kot v tujini, smo bili 
deležni tudi v Kranju. Leta 1999 je v Kranju organiziral 
mednarodni simpozij o Prešernu, ki so se ga prav zaradi 
njega udeležili številni ugledni literarni zgodovinarji. Pod 
njegovim uredništvom je bil izdan tudi obsežen zbornik. To 
pa je bilo tudi leto, ko sem osebno spoznala profesorja Pa-
ternuja in se mi je za vedno zapisal v spomin. Ne samo kot 
akademik in velik poznavalec Prešerna, temveč v prvi vrsti 
kot tankočuten človek, vzornik, ki je znal prisluhniti in 
vedno na tako prepričljiv način dati odgovor. Lahko bi ga 
poslušal neskončno dolgo. Od leta 2006, ko je postal častni 
občan Kranja, pa sem bila pogosto v stiku z njim in pila 
njegovo znanje. Zato sem se toliko bolj razveselila, ko je 
pristal na članstvo v Uredniškem odboru Kranjskega zbor-
nika 2015, kjer nam je pri izboru člankov znal približati 
vsak prispevek kot pomemben in povezan s Kranjem. Še 
posebej so se mi vtisnili v spomin razgovori, ki so sledili se-
jam uredniškega odbora. 
Potrditev, kako velik človek je bil, smo dobili na žalni seji v 
Trstu, kjer so govorniki spregovorili v njegov spomin kot 
prijatelji, med njimi pesnik in pisatelj Miroslav Košuta, 
vidno ganjena profesor slavistike Miran Košuta ter pesnik 
in pisatelj Marko Kravos. Profesorica na ljubljanski Peda-
goški fakulteti Milena Mileva Blažič je delila spomine na 
študentska leta pod mentorstvom prof. Paternuja, prof. 
Olga Lupinc pa o sobotnih predavanjih, ki so bila kljub 
zgodnjim jutranjim uram vedno polno obiskana.
S prof. Paternujem sem se po naključju zadnjič srečala 24. 
septembra lani, ko je bil z ženo dr. Marijo Pirjevec na ko-
silu. Najprej sem oklevala, ali naj ju zmotim ali ne, pa sem 
vseeno pristopila. Sledil je tako prijeten razgovor, ki ga kar 
nismo mogli zaključiti, kot bi vedela, da je to zadnji. 
Profesor Boris Paternu se je vedno rad vračal v Kranj, kjer 
je preživel najbolj burna leta svojega življenja, v Kranj, kjer 
je odraščal in odrastel.
Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je akademi-
ku prof. dr. Borisu Paternuju v žalno knjigo zapisal:
»Veličino človeku dajejo njegova dejanja. Kot akademik, 
ambasador znanosti Republike Slovenije in eden vodilnih 
osebnosti slovenske literarne vede ste pustili neizbrisen pe-
čat. Vpisali ste se v kranjsko zgodovino. Vaše delo in globo-
ka pripadnost Kranju so prave vrednote častnega občana. 
Ta naziv ste nosili ponosno, občanke in občani Kranja pa 
smo bili ponosni na vas in bomo še naprej.« 

Nada Bogataj Kržan

Simon Šubic

Kranj – Za nami so Dnevi 
cepljenja, ki so na pobudo 
ministrstva za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje potekali od ne-
delje do včeraj. V vseh dneh 
je bil cepilni center v kranj-
ski vojašnici odprt po dva-
najst ur, mobilna cepilna 
enota Zdravstvenega doma 
Kranj je obiskala še okoliške 
občine in Stražišče, na Kli-
niki Golnik pa so cepili ne-
pretrgoma – 24 ur na dan. 
Mestna občina Kranj je sta-
rejšim od 65 let in gibalno 
oviranim, ki nimajo lastne-

ga prevoza, omogočila pre-
voz do cepilnih mest v okvi-
ru projekta Prostosfer.
Naslednji teden je predvi-
den samo en cepilni dan, 
podatki o terminih cepljenja 
pa so sproti objavljeni na 
spletni strani Zdravstvenega 
doma Kranj in Mestne obči-
ne Kranj. Pristojni še opo-
zarjajo, da je pred cepilnim 
centrom v kranjski vojašnici 
po novem na voljo le še 69 
parkirnih mest, zato poziva-
jo vse, ki prihajajo na ceplje-
nje, naj izkažejo prednost 
pri parkiranju starejšim, in-
validom in drugim ranlji-
vim skupinam. 

Cepljenje proti covidu



6

Občinske novice

Kranjske novice, petek, 24. decembra 2021

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Bojan Homan?
Bojan Homan je mož, oče, 
dedek, podjetnik, politik, 
gasilec in športnik. Rojen je 
v Kranju in z družino živi v 
Zgornjih Bitnjah. Ima dve 
odrasli poročeni hčerki in 
dve vnukinji. V življenju je 
počel veliko stvari: od poslo-
vodje in najemnika bencin-
skega servisa prek poslanca 
v Državnem zboru do dveh 
mandatov podžupana v 
Mestni občini Kranj. Trenu-
tno je samostojni podjetnik 
in se ukvarja z lesno grad-
njo. V prostem času rad 
kolesari in potuje po svetu. 
Potovanja mu odpirajo nova 
obzorja in mu dajejo nove 
ideje, ki jih skuša prenesti v 
mesto Kranj.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Moram reči, da imam v poli-
tiki bogate izkušnje. V man-
datu 2004 do 2008 sem bil 
poslanec v prvi Janševi vladi. 
Če pogledam nazaj, sem bil 
zraven pri zgodovinskih tre-
nutkih za Slovenijo. Takrat 
smo vstopili v Evropsko uni-
jo, prevzeli evro, vstopili v 
šengensko območje in prvič 

predsedovali Svetu Evrop-
ske unije. Še dobro se spo-
minjam, kako smo se pos-
lanci poslovili od takratne 
valute tolar in kako nam je v 
Cankarjevem domu Angela 
Merkel prvič pokazala evrs-
ke kovance s slovenskimi 
motivi. Dva mandata sem 
bil podžupan Mestne občine 
Kranj in prvi poklicni pod-
župan v zgodovini Kranja. 
Osebno sem bil odgovoren 
za največjo investicijo v zgo-
dovini Kranja. Projekt Gorki 
je vseboval izgradnjo čistil-
ne naprave in kanalizacij-
skih vodov na območju Kra-
nja, Nakla, Preddvora in 
Šenčurja. Investicija je bila 
vredna več kot 70 milijonov 
evrov in je danes uspešno 
zaključena.

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu?
To je moj peti mandat v 
mestnem svetu in v tem 
času sem imel priložnost 
sodelovati z različnimi 
župani. Deloval sem tako v 
koaliciji kot v opoziciji. Vse 
vloge so mi dobro poznane. 
Delo v tem mandatu ocenju-
jem kot konstruktivno in 
uspešno. Župan je dojemljiv 
in pripravljen na dialog. V 
tem mandatu se dokončuje-

jo dela iz preteklih manda-
tov in veliko se gradi tudi na 
novo. Kranj se razvija in 
dobiva novo podobo.

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot mes-
tni svetnik?   
Ciljev je veliko. Vse je odvi-
sno od sredstev in volje v 
mestnem svetu. Moj cilj je, 
da Kranj postane moderno 
mesto z vso potrebno infra-
strukturo. Cilj mi je tudi, 
da dosežemo zadostno šte-
vilo delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo in da 
prebivalcem Kranja ne bo 
treba hoditi na delo dru-
gam in bodo tako več časa 

lahko kvalitetno preživeli v 
Kranju.

Kaj je največji problem v 
občini in kako ga rešiti?   
Že drugo leto smo ujetniki 
nesrečnega virusa. Ljudje se 
zapiramo vase in smo se 
odvadili druženja. Morali bi 
dvigniti precepljenost tako v 
državi kot tudi v Kranju. S 
tem bi se v mesto spet vrnilo 
življenje. Prihajata božič in 
novo leto. Lepo bi bilo, če bi 
bile ulice zopet polne vese-
lih in nasmejanih ljudi brez 
mask na obrazih.

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je moje mesto in eno-
stavno ga imam rad. Ima 
dobro izhodiščno lego. Ima-
mo prečudovita polja in 
gore. Jošt in Šmarjetna gora 
sta ravno pravšnja za rekrea-
cijo, Kranjsko in Sorško 
polje pa za sprehode. Seveda 
pa si Kranja ne znam pred-
stavljati brez prijaznih ljudi, 
ki tu živijo.

Življenjsko vodilo?
Teh je veliko. Zagotovo pa mi 
je največje vodilo družina in 
vnukinji. Vsakič, ko se vidi-
mo, mi dajeta novo energijo 
in voljo do novih doživetij. 

Postati moderno mesto
"V tem mandatu se dokončujejo dela iz preteklih mandatov in veliko se gradi tudi na novo. Kranj se 
razvija in dobiva novo podobo," meni Bojan Homan, svetnik Slovenske demokratske stranke.

Bojan Homan 

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Sandra Gazin-
kovski?
V prvi vrsti Kranjčanka, 
mama treh otrok, žena, 
mestna svetnica in članica 
komisije za socialne dejav-
nosti, zdravstvo in šolstvo, 
ki zmore uskladiti več stvari 
hkrati. V natrpanem urniku 
pa vedno najdem čas še za 
pogovor s prijatelji.

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
V tem mandatu sem prvič 
izvoljena v mestni svet, Listi 
za razvoj Kranja pa sem se 
pridružila že v prejšnjem 
mandatu. 

Kako ocenjujete delo mest-
nega sveta v tem mandatu? 
Mestni svet v tem mandatu 
kar dobro sodeluje, ne glede 
na različna mnenja različ-
nih strank in list. Naša lista 
se drži načela, da se odloča-
mo na podlagi tega, kaj je 
prav za naše občane, in NE 
kaj je prav nam – izvoljenim 

predstavnikom. Dobre pro-
jekte pa vedno podprem, ne 
glede na to, kdo je predlaga-
telj projekta. 

Katere cilje skušate oziroma 
še boste zasledovali kot mes-
tna svetnica?
Moj cilj je, da se problemati-
ka s primanjkljajem mest v 
vrtcih popravi ali celo odpra-
vi. Želim si, da otroci bivajo 
v primernih prostorih, zato 
se borim za obnove vrtcev in 
gradnjo novih. Podpiram 

tudi obnovo šol, a tu je zade-
va drugačna, vse je odvisno 
od sodelovanja z Ministrs-
tvom za šolstvo. 

Pomembno mi je tudi, da se 
uslišijo prošnje občanov, saj 
le ti poznajo konkretne pri-
mere s terena. Poskušam 
slediti njihovim ciljem, sku-
paj namreč tvorimo Kranj 
kot celoto. 

Kaj je po vašem trenutno 
največji problem v občini in 
kako ga rešiti?
Vsi svetniki omenjajo sta-
novanjsko problematiko, ki 
jo je težko rešiti. Seveda, 
strinjam se z njimi, a 
menim, da je poleg te pro-
blematike največja ta, da 
nimamo dovolj prostora v 
vrtcih in v domu za starej-

še. Rešitve so sicer že prip-
ravljene, a žal se ne morejo 
realizirati čez noč. V našem 
mandatu je bilo izglasova-

no, da se uredi dnevno var-
stvo starejših in da se obno-
vi nekaj enot vrtcev.

Zakaj je v Kranju dobro 
živeti?
Kranj je varno mesto, dosto-
pno z vseh koncev z izredno 
lepo naravo. Ponosna sem 
na svoje korenine, a biti Kra-
njčanka mi je v ponos, saj 
Kranj ponuja vse: izobraže-
vanje, kulturo, turizem, 
dogodke za otroke, šport …

Življenjsko vodilo?
Vsak dan se trudim biti bolj-
ša različica sebe, javno in 
zasebno.

Premalo prostora v vrtcih  
in domovih za starejše
"Želim si, da otroci bivajo v primernih prostorih, zato se borim za obnove vrtcev in gradnjo novih," 
pravi mestna svetnica Sandra Gazinkovski iz Liste za razvoj Kranja.

Sandra Gazinkovski 

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  
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"Želim si, da otroci bivajo v primernih 
prostorih, zato se borim za obnove vrtcev in 
gradnjo novih. Podpiram tudi obnovo šol, a tu je 
zadeva drugačna, vse je odvisno od sodelovanja 
z Ministrstvom za šolstvo."
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Vprašanje: Jakost glasbe 
v centru mesta
V centru mesta se predvaja 
glasba čez dan. Če se to 
dogaja za praznike, seveda 
ni nič narobe, vendar ko to 
poslušaš vsak večer ves 
december, imaš občutek, da 
si obtičal v slabem božič-
nem filmu/pravljici. Ali je 
ta muzika res potrebna? 
Kranj (čeprav se trudite) ni 
poln turistov, sploh ne med 
tednom. 

Odgovor mestne uprave
V Zavodu za turizem in kul-
turo Kranj pojasnjujejo, da 
letošnja praznična okrasitev 
privablja številne obiskoval-
ce in je mesto tudi med ted-
nom zelo dobro obiskano. 
Ob številnih strogih ukrepih 
zaradi covida-19 so okraše-
no mesto in božična glasba 
trenutno ena redkih pozitiv-
nih stvari za obiskovalce 
mesta. Jakost ozvočenja so 
že zdaj zmanjšali in tudi 
skrajšali čas trajanja glede 
na dovoljenje, ki ga imajo. 
Potrudili se bodo tudi med 
tednom še dodatno prilago-
diti trajanje predvajanja 
glasbe.

Vprašanje: Ureditev 
pešpoti
Na Tominčevi cesti v Straži-
šču poteka pešpot, ki je zara-
sla z živo mejo. Posebno ob 
sneženju je pot praktično 
neprehodna. Zanima me, 
kdaj boste uredili pot.

Odgovor mestne uprave 
V primeru, ki ga navajate, 
gre za zasebno zemljišče in 
tako stvar lastnikov, zato bi 
bili kakršni koli stroški 
MOK na takšnih zemljiščih 
(zimsko ali letno vzdrževan-
je) neupravičeni.

Vprašanje: Parkiranje na 
Oprešnikovi ulici
Stalno parkirani avtomobili 
stanovalcev na delu Opreš-
nikove ulice v Kranju one-
mogočajo varno pot v vrtec 
Čenča, pozimi pa je zaradi 
teh avtov splužena le ena 
linija in se pešci ne moremo 
nikamor umakniti. Prav 
tako je nemogoče srečanje 
dveh avtomobilov. Prosim 
za rešitev.

Odgovor mestne uprave
Zahvaljujemo se vam za 
obvestilo. Posredovali smo 

ga medobčinskim redarjem, 
ki bodo v prihodnje nameni-
li večjo pozornost omenjeni 
lokaciji ter zoper kršitelje 
tudi ustrezno ukrepali.

Vprašanje: Pozabljeni 
Breg ob Savi
Ugotavljam, da se v prete-
klih letih na Bregu ob Savi v 
smislu razvoja infrastruktu-
re ni zgodilo popolnoma 
nič. Predvidevam, da nekaj 
denarja iz občinske blagajne 
pripada tudi krajanom Bre-
ga ob Savi, in odgovor, da je 
bil porabljen za asfaltiranje 
povezovalne ceste ter nasut-
je poljskih poti in bankin, 
me pač ne zadovolji več. 
Žalostno ugotavljam, da se 
civilizacija konča pri cerkvi 
na Bregu. Kdaj je pričakova-
ti kakšno spremembo?

Odgovor mestne uprave
Trenutno je v teku druga 
faza projekta rekonstrukcije 
ceste Mavčiče –Breg, ki pred-
videva tudi obnovo ceste 
skozi vaše naselje. Pred 
rekonstrukcijo bo treba pri-
dobiti vsa zemljišča za širi-
tev ceste ter izgradnjo obo-
jestranske kolesarske steze 
in enostranskega pločnika, 
kar ne bo lahko, saj je večina 
lastnikov izrazila nasproto-
vanje širitvi ceste in s tem 
tudi prodaji delov svojih 
zemljišč. Zaradi tega smo z 
rekonstrukcijo ceste Breg–
Mavčiče v letu 2020 začeli v 
Mavčičah. Pri obnovi ceste 
sicer vgrajujemo tudi cevi za 
fekalno kanalizacijo. Žal 
imamo pri takih obsežnih 
projektih, kot je izgradnja 
komunalne in/ali vodovod-
ne infrastrukture, dokaj zve-
zane roke. Gre namreč za 
finančno zelo zahtevne pro-
jekte, ki jih sami, torej brez 
sofinanciranja z evropskimi 
sredstvi, ne bi zmogli. To pa 
pomeni upoštevanje kriteri-
jev in pravil, ki so pogoj za 
odobritev sredstev EU. Dos-
lej smo bili z gradnjo komu-
nalnega omrežja zelo uspe-
šni pri pridobivanju nepov-
ratnih evropskih sredstev, a 
so jih dodeljevali samo za 
območja (aglomeracije) z 
več kot dva tisoč populacij-
skmi enotami. Tudi v nada-
ljevanju bodo imela pred-
nost večja naselja v aglome-
raciji Kranj, zato časovnega 
okvira za izgradnjo kanali-
zacije v vašem kraju žal v 
tem trenutku še ne moremo 
določiti.

Kotiček KrPovej
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

Polona Abram

Kranj – Gostinska ponudba 
je bila med sabo nepoveza-
na, v večji meri posvečena 
vsakdanji prehrani domači-
nov in, razen nekaj izstopa-
jočih lokalov, izven Kranja 
manj poznana. Najboljši 
kranjski kuharski mojstri so 
se odzvali povabilu za sode-
lovanje in začeli razmišljati 
o skupni prihodnosti. Naj-
prej je nastala nova publika-
cija Kranjsko na krožniku, 
ki zaobjema predvsem po-
nudbo na podeželju. Zavod 
je po izidu izvedel več delov-
nih srečanj in dve večji izo-
braževanji ter povečal ogla-
ševanje po vseh medijskih 
kanalih. Na obsežno anketo 
se je odzvalo kar 24 ponu-
dnikov, ki so bili povabljeni 
tudi k soustvarjanju nove 
strategije za turizem. Dobra 

sinergija je konec poletja ob-
rodila zelo konkretne rezul-
tate: uspel je največji doma-
či kulinarični dogodek leta 
– Kranjska dolga miza, kjer 
so kot enotna uigrana ekipa 
z ramo ob rami ustvarjali 
kranjski kuharski mojstri in 
člani njihovih natakarskih 
ekip.  

Nastaja nova krovna 
blagovna znamka
Naraščajoče podnebne spre-
membe in dinamične druž-
bene razmere na novo osve-
tljujejo smeri, v katere se bo 
razvijala gastronomija pri-
hodnosti, ki ima priložnost, 
da bolj kot doslej ozavešča 
in navdihuje svoje goste: po-
nuja lokalne sestavine, išče 
nove pristope do tradicional-
nih jedi, vnaša razmislek o 
ogljičnem odtisu hrane, 
opozarja na še bolj zavezu-

joč odnos do zmanjšanja od-
padkov. Pogled na priho-
dnje poslovne izzive postaja 
širši. Ne gre več samo za 
veščine kuhanja in postrež-
be, temveč tudi spretnosti 
povezovanja z okoliškimi 
kmeti, iznajdljivost v upora-
bi spregledanih sestavin, na-
čine predstavitve ponudbe. 
Zavod je sredi leta organizi-
ral štiri srečanja in več indi-
vidualnih svetovanj na temo 
izboljšanja digitalne promo-
cije, predvsem uporabe Fa-
cebooka in Instagrama, kar 
je s pridom izkoristilo kar 
nekaj gostinskih lokalov. 

Bogato domače znanje  
Več naših kuharskih moj-
strov in natakarjev si je izku-
šnje nabiralo na Brdu pri 
Kranju, kjer so se kot vajen-
ci ali zaposleni urili v naj-
zahtevnejših veščinah svoje-

ga poklica, potem pa si vsak 
na svoj način gradili svojo 
pot, mnogi tudi na tujem. 
Vse to je odlična podlaga za 
nadaljnji gastronomski ra-
zvoj celotne destinacije. 
Večkrat se je sestala tudi 
strokovna skupina za razvoj 
nove blagovne znamke, ki 
že kaže prve jasne obrise in 
pod dežnikom katere bo laž-
ja izpeljava dogodkov ter 
bolj izrazite sodobne pro-
mocije, pri čemer s pred-
stavniki sodelujejo različne 
kranjske institucije. Če bodo 
okoliščine dopuščale, lahko 
spomladi pričakujemo 
»Dneve kranjske kuhinje«, 
osveženo digitalno predsta-
vitev ponudbe, pred pole-
tjem pa novo Kranjsko dol-
go mizo, za katero si želimo, 
da postane prepoznavni ga-
stronomski dogodek Kranja 
in širše okolice.

Negotovo leto smo 
dobro izkoristili
Zavod za turizem in kulturo Kranj je kljub nepredvidljivim razmeram začel delati prve večje korake  
za razvoj domače gastronomije.

Ekipa natakaric in natakarjev iz osmih kranjskih lokalov na Kranjski dolgi mizi / Foto: Jaka Arbutina

Klemen Malovrh

Kranj – Ko na koncu leta 
preštevamo izpeljane pro-
jekte, pregledujemo kazalni-
ke in zbiramo številke, je za 
nas vsaka zmaga, pa če je še 
tako majhna, velik uspeh. 
Sicer se letošnje leto ne 
more kosati z letom 2019, 
vendarle pa smo na podro-
čju turizma presegli lansko 
leto. 
Že v oktobru smo, v primer-
javi z lanskim letom, prese-
gli število prihodov (za 24,5 
odstotka) in nočitev (za 8,8 
odstotka). Kot pred korono 
še vedno prednjačijo tujci, 
domači gostje predstavljajo 
le 20 odstotkov vseh turistov 
v Kranju. Gre za podatke 
Statističnega urada Republi-
ke Slovenije. Tudi v turistič-
noinformativnem centru 
smo zabeležili boljši obisk 
kot lansko leto. Iz Finančne 
uprave pa smo ravno pred 

kratkim prejeli podatke, da 
je bilo v destinaciji porablje-
nih za 12 odstotkov več turi-
stičnih bonov kot lansko 
leto. V času epidemije opa-
žamo, da se gostje v destina-
ciji zadržujejo dlje. Kranj je 
do nedavnega veljal za tran-
zitno mesto, največ je bilo 
enodnevnih gostov, pov-
prečna doba bivanja pa 1,7 
dneva. Letos gostje ostajajo 
dlje, skoraj tri dni. Raste 
tudi število uporabnikov de-
stinacijske spletne strani ter 
število uporabnikov naših 
socialnih omrežij. V teh, za 
turizem težkih časih so to 
kazalniki, ki dokazujejo, da 
naše delo prinaša rezultate 
in da se naš trud obrestuje. 
Nekaj zmag smo dosegli 
tudi na področjih, ki se jih 
ne da prikazati s številkami. 
Kranj je za svojo trajnostno 
naravnanost prejel zlati 

znak zelene sheme sloven-
skega turizma. Velik korak 
naprej smo pod okriljem 
projekta Evropska gastro-
nomska regija 2021 naredili 
na področju gastronomije. 
Z novo strategijo smo začr-
tali smernice v turizmu za 
nadaljnjih šest let. Izpeljali 
smo več oglaševalskih akcij 
in izdali nekaj novih turi-
stičnih brošur. Spletna stran 
je bogatejša za prodajni sis-
tem namestitev in doživetij 
ter spletno trgovino s spo-
minki. Imamo dva nova tu-
ristična produkta: Digitalni 
potep – mesto skriva, podze-
mlje odkriva ter Zvonik cer-
kve sv. Kancijana. Utrjevali 
smo poslovne vezi in tkali 
nove. Skupaj že načrtujemo 
aktivnosti, projekte in do-
godke, ki bodo bogatili našo 
destinacijo prihodnje leto. 
Zelo nas veseli tudi, da smo 
v času strogih epidemiolo-
ških ukrepov uspešno izpe-

ljali Prešerno poletje v Kra-
nju. Želeli smo si, da bi bil 
tudi Prešerni december tako 
bogat z dogodki, vse je bilo 
pripravljeno, da bi bilo tako 
– žal se ne izide vedno, kot 
si želimo. 
Mogoče številke res niso ta-
kšne, kot so bile ob zaključ-
ku leta 2019, a nam je po-
membna tudi vsaka mala 
zmaga. Okrepi nas z voljo 
do dela in daje nam upanje, 
da bodo šle stvari vendarle 
na bolje. Jasno, da sami ni-
smo tako močni, kot smo 
lahko močni skupaj z vsemi 
turističnimi akterji v desti-
naciji. Predvsem pa ste vi, 
domačini in obiskovalci Kra-
nja, tisti, zaradi katerih se je 
vredno potruditi. Zato pa: 
končujemo to leto s prija-
znim pozdravom in z željo, 
da se bodo naše poti še na-
prej srečevale …

Vsaka zmaga je  
za nas uspeh
Že drugo leto zapored delovanje turistične 
panoge močno otežuje epidemija in z njo 
povezani ukrepi. 

V Kranju se lučke že tradicionalno prižgejo 3.decembra. 
Prižig lučk spremlja županovo božično-novoletno voščilo in 
blagoslov novoletne smreke. / Foto: Primož Pičulin
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Tamara Maržič, zelena 
koordinatorka

Kranj – Mestna občina 
Kranj je v letu 2020 vstopi
la v Zeleno shemo sloven
skega turizma. Za vključi
tev in izvajanje nalog sta 
bila imenovana zeleni koor
dinator in zelena ekipa, 
sestavljena iz predstavnikov 
Mestne uprave Mestne 
občine Kranj in strokovnih 
institucij. Na podlagi izve
denih aktivnosti s področja 
trajnosti v preteklem obdo
bju je destinacija Kranj 
letos pridobila Zlati znak 
Slovenia Green destination. 
Proti koncu leta smo skupaj 
z zeleno ekipo pripravili nov 
Akcijski načrt za obdobje 
2021–2023, z ukrepi s pod
ročja  dest inaci jskega 
menedžmenta, narave in 
pokrajine, okolja in podneb
ja, kulture in tradicije, druž
bene klime ter poslovanja 
turističnih podjetij. V načrtu 
smo si zastavili kar nekaj 
ukrepov, s katerimi želimo 
tudi v prihodnje turizem 
razvijati trajnostno in na 
podlagi sprejete Strategije 

razvoja turizma v MOK 
2021–2027 nadaljevati dela 
z vključevanjem preostalih 
deležnikov. Eden izmed 

ukrepov je tudi spremljanje 
obiska ter spremljanje pozi
tivnih in negativnih vplivov 
letega na predhodno dore

čenih točkah. S pomočjo 
anketiranja gostov, ki nočijo 
v naši destinaciji, bomo 
naredili izračun ogljičnega 

odtisa, na podlagi tega pa 
naredili nabor ukrepov za 
izravnavo. Vsekakor bomo v 
okviru načrta med drugim 
skrbeli tudi za ohranjanje in 
varstvo nesnovne kulturne 
dediščine, varnost ranljivih 
skupin, vključevanje prebi

valstva v načrtovanje ter oza
veščanje prebivalstva o traj
nostnem turizmu. 
V okviru akcijskega načrta 
smo letos že opravili pilot
no merjenje ogljičnega 
odtisa obiskovalcev in celot
nega dogodka Kranjska dol
ga miza. Zaradi prevozov in 
porabe energentov na loka

ciji dogodka je ogljični odtis 
enak količini CO2, ki jo v 
enem letu iz ozračja odstra
ni okrog 55 dreves. Izračun 
je pokazal, da je prav trajno
stna mobilnost tista, s kate
ro lahko na destinaciji nare
dimo veliko razliko. Na Zla

ti znak smo ponosni, a ker 
je še vedno dovolj prostora 
za napredek, zdaj stremimo 
k temu, da bi z novimi akti
vnostmi na področju trajno
stne naravnanosti na desti
naciji v naslednjem obdob
ju dosegli Platinasti znak 
zelene sheme slovenskega 
turizma.

Zlato smo dosegli, zdaj stremimo 
k platinastemu znaku
Na Zlati znak zelene sheme slovenskega turizma smo ponosni, a ker je še vedno dovolj prostora za napredek, zdaj stremimo k temu, da bi z novimi 
aktivnostmi na področju trajnostne naravnanosti na destinaciji dosegli platinasti znak.

Sodelujoči partner v projektu Zelena shema je družina Kristan. Njihova kmetija odprtih 
vrat Pr'Končovc je že pred več kot desetletjem dobila status ekološke kmetije. V letošnjem 
letu so našo destinacijo obogatili še z okoljskim trajnostnim znakom Zeleni ključ. 

Eva Pirnat 

Kranj – Kavarna na čudoviti 
lokaciji, v gradu Khislstein v 
mestnem jedru, je dobila 
novega najemnika! Novo 
zgodbo bosta od zdaj naprej 
pisala Gregor Kozjek in Saša 
Podkrajšek. S slednjim smo 
poklepetali v živahnem vrve

žu kavarne, ko so se priprav
ljali na odprtje. Nasmejani 
in kreativnih idej polni Lju
bljančan je gostinsko pot 
začel pred 13 leti v prestolni
ci. Čeprav ne prihaja iz Kra
nja, je bil vedno njegov red
ni obiskovalec in se je v naše 
mesto vedno rad vračal. Da 
ne prihaja iz Kranja, vidi kot 
velik plus, saj mu to omogo

ča svežo perspektivo, ki roje
va neštete ideje. 
Ko ga povprašam o tem, 
kako da se je odločil za 
najem kavarne Khislstein 
12.56, mi zaupa, da sta mu 
bila kavarna in njen ambi
ent všeč od trenutka, ko ju 
je pred tremi leti prvič obi
skal kot gost. Po tiho je 

upal, da se mu nekoč nas
mehne sreča in bo lahko 
njen najemnik. Proti koncu 
leta so se zvezde poravnale 
– kavarna je iskala novega 
najemnika, Saša pa nove 
poslovne priložnosti. In 
voila! Ko se pogovarjava o 
velikem potencialu kavar
ne, je iz sogovornikovih 
gest in besed razvidno, 

kako močno verjame v 
kavarno in kako predan je 
njenemu uspehu. Z zano
som pove, da si želi, da bi 
kavarna temu delu Kranja 
in Gorenjski vdihnila dušo, 

postala stičišče vseh gene
racij in turistom ustvarila 
nepozabne spomine na 
obisk Kranja ter Slovenije. 
K uresničitvi njegovih ciljev 
bo zagotovo prispevala pes

tra ponudba. V zimskem 
času vam med drugim pos
trežejo s kuhanim viskijem, 
aperol spritzem in cynar
jem. Spomladi pa načrtujejo 
odprtje kuhinje, iz katere bo 

zadišalo po fuziji azijske in 
domače, slovenske hrane. 
Na krožniku se bodo v oma
mne kreacije tako združile 
kombinacije, kot so recimo 
pad thai in kranjska klobasa. 
Poskrbljeno je tudi za kos
matince, saj jim postrežejo s 
pasjim brunchem, v polet
nih mesecih pa tudi s pas
jim sladoledom. Ko bodo 
razmere dopuščale, načrtu
jejo različne tematske popol
dneve, ki bodo še dodatno 
popestrili ponudbo. 
Kavarna obratuje vsak dan, 
urnik pa se prilagaja veljav
nim ukrepom NIJZ. Saša v 
šali pripomni: »Začenjamo 
zjutraj, končujemo pa 
takrat, ko nam rečejo!« Za 
konec še pripomni, da si to 
zgodbo želi pisati skupaj z 
lokalnimi dobavitelji in pro
izvajalci, ki jih vabi k sodelo
vanju. Pogovor zaključi z 
besedami: »Prostora je 
dovolj za vse in obiskoval
cem želimo Kranj predstavi
ti v najboljši luči, kar pa lah
ko dosežemo le, če združi
mo moči.

Priporočamo: 

Novo poglavje Kavarne Khislstein 12.56 
Novo zgodbo kavarne bosta od zdaj naprej pisala Gregor Kozjek in Saša Podkrajšek. Želita si, da bi kavarna temu delu Kranja vdihnila dušo, postala 
stičišče vseh generacij in turistom ustvarila nepozabne spomine na obisk Kranja. 
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Eden izmed ukrepov je tudi spremljanje obiska 
ter spremljanje pozitivnih in negativnih vplivov 
le-tega na predhodno dorečenih točkah. S 
pomočjo anketiranja gostov, ki nočijo v naši 
destinaciji, bomo naredili izračun ogljičnega 
odtisa, na podlagi tega pa naredili nabor 
ukrepov za izravnavo. V okviru akcijskega načrta 
smo letos že opravili pilotno merjenje ogljičnega 
odtisa obiskovalcev in celotnega dogodka 
Kranjska dolga miza.

Kavarna obratuje vsak dan, urnik pa se prilagaja 
veljavnim ukrepom NIJZ. Saša v šali pripomni: 
»Začenjamo zjutraj, končujemo pa takrat, ko 
nam rečejo!« Novo zgodbo kavarne si želi pisati 
skupaj z lokalnimi dobavitelji in proizvajalci, ki 
jih vabi k sodelovanju.
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Sobota, 1. januar
17.00 Predstava: Stolpova pravljičarna, stolp Pungert 

Ponedeljek, 3. januar
16.45 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert 

Sreda, 5. januar 
17.00 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

Petek, 7. januar
16.45 Delavnica: Glasbeni objem, stolp Pungert

17.30 Predstava: Bela mačica, Gledališče labirint, OKC Krice Krace

Sobota, 8. januar
8.00  Sejem: Sobotni sejem, Glavni trg

10.00  Predstava: To je Ernest, Lutkovno gledališče Nebo, Prešerno-
vo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Predstava: Stolpova pravljičarna, stolp Pungert 

Ponedeljek, 10. januar
16.45 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

Sreda, 12. januar 
17.00 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert 

19.00 Vsakdan v Švici, Spletni dogodek – Švicarska šola

Petek, 14. januar
16.45 Delavnica: Glasbeni objem, stolp Pungert

17.00 Sejem: Stražiška tržnica, Baragov trg

17.30 Predstava: Hrastač, Sand tale, OKC Krice Krace

Sobota, 15. januar
8.00  Sejem: Sobotni sejem, Glavni trg

Napovednik dogodkov
Od 1. do 31. januarja

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Predstava: Stolpova pravljičarna, stolp Pungert 

20.30 Koncert: Mi2, Klubar

Ponedeljek, 17. januar
16.45 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

Torek, 18. januar
17.00 Razstava: Dizaster, Ana Jud, Zveza kulturnih društev Kranj

Sreda, 19. januar
17.00 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

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

Četrtek, 20. januar
7.00  Terenska krvodajalska akcija, Gasilsko reševalna služba Kranj

Petek, 21. januar
16.45 Delavnica: Glasbeni objem, stolp Pungert

17.30  Kultura: Čarodej Toni in čarobni prah, Toni Mežan, OKC Krice 
Krace

Sobota, 22. januar
8.00  Sejem: Sobotni sejem, Glavni trg

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Predstava: Stolpova pravljičarna, stolp Pungert 

20.00  Koncert: UFF Raps! Vol. 2 – MRIGO & GHET / Semch & La-
zar, Trainstation SubArt

Ponedeljek, 24. januar
16.45 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

Sreda, 26. januar
17.00 Delavnica: Tri ptičice – glasbene urice, stolp Pungert

Petek, 28. januar
16.45 Delavnica: Glasbeni objem, ob 16.45 uri, stolp Pungert

17.30 Predstava: Boana, Lutkovno gledališče Tri, OKC Krice Krace

Eva Pirnat 

Kranj – Radodarna pošiljka 
snega je omogočila, da se je 
na številnih lokacijah v Kra-
nju uredilo smučarsko teka-
ške proge. Najdete jih na 
naslednjih lokacijah: Kokri-
ca, Predoslje, Mavčiče – Po-
dreča, Nemilje, Njivice in 
Besnica. Pešce in sprehajal-

ce naprošamo, da ne hodijo 
po progah, prav tako naj 
hojo po njih preprečijo svo-
jim štironožnim prijateljem, 
saj se proge s tem uničuje. 
Smučarje tekače pa v imenu 
lastnikov zemljišč naproša-
mo, da za parkiranje upora-
bljajo bližnja parkirišča ter 
ne odmetavajo plastenk, 
robčkov in ostalih smeti.  

Temperature se žal niso 
spustile dovolj nizko, da bi 
jezera v okolici Kranja zamr-
znila. Drsati se zato odpravi-
te kar v center mesta, na 
Slovenski trg! Drsališče 
obratuje med ponedeljkom 
in petkom od 15. do 21. ure 
ter ob sobotah, nedeljah in 
med počitnicami od 9. do 
21. ure. Drsanje je brezplač-
no, vendar je za vstop na ob-
močje drsališča potrebno iz-
polnjevanje enega izmed 
PCT pogojev. 
Okoliški hribčki kar kličejo 
po sankaškem spustu. Eden 
izmed takih je Torkla v Stra-
žišču, ki je dobro poznana 
številnim generacijam. Mar-
sikateri zimski nadobudnež 
je prav tu naredil prve smu-
čarske ovinke. Danes se po 
njej spuščajo predvsem na-
smejani obrazi na sankah. 
Smučarsko središče Krvavec 
pa ponuja smučanja željnim 
30 kilometrov urejenih prog, 
namenjenih tako začetni-
kom kot rekreativcem in pro-
fesionalcem. 
Držimo pesti, da snežna 
odeja zdrži čim dlje in da nas 
bodo zimske radosti razvese-
ljevale čim dlje!

Nasvet za izlet: 
Zimske radosti
Zima nas je že razveselila in obdarila s snegom do nižin ter tako tudi v 
dolinah pričarala pravo zimsko pravljico. Bela odeja je v nas vzbudila tisto 
pristno, otroško vzhičenost in rdečih lic ter iskrivih pogledov smo se 
zapodili zimskim radostim naproti. 
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Manca Strugar

Kranj –  Če še niste pokukali 
na vrt gradu Khislstein, ste 
tja toplo vabljeni na pravljič-
no doživetje ter toplo okrep-
čilo. Kavarna Khislstein je 
namreč ponovno odprla svo-
ja vrata, pripravijo vam tudi 
topel čaj ali po cimetu dišeče 
kuhano vino za seboj, da si 
boste lahko greli roke, med-
tem ko se boste sprehajali 
po pravljično osvetljenem 
vrtu. Tam so si do konca leta 
našle dom gozdne živalice, 
vrt krasijo lesene jaslice 
umetnika Mira Rismonda, 
posebno presenečenje pa je 
Božičkov stol - preizkusite, 
kako udoben je in se slikajte 
na okrašenem prestolu tega 
dobrega moža.

Na Poštni ulici še do 30. 
decembra stojijo lične hiši-
ce božično novoletnega sej-
ma, v njih pa se predsta-
vljajo lokalni umetniki, 
obrtniki in pridelovalci. 
Obiskovalci mesta lahko 
tam kupite različne dobrote 
in darila, s katerimi boste 
presenetili svoje najbližje v 
prazničnem času. Na voljo 
so čebelarski izdelki, slad-
ke dobrote, pekovski izdel-
ki, domače mesnine, leseni 
izdelki ter keramične ume-
tnine. Hrane in pijače na 
stojnicah zaradi vladnih 
ukrepov ni, a je v starem 
mestnem jedru dovolj go-
stincev z bogato decembr-
sko ponudbo, pri katerih se 
lahko ustavite na sprehodu 
skozi mesto. Božično novo-

letni sejem obratuje vse dni 
od 16 ure dalje razen ob ne-
deljah, zaprto bo tudi v pe-
tek, 24. 12.
Še zmeraj je načrtovano, da 
bomo na Glavnem trgu sil-
vestrovali skupaj z Markom 
Vozljem in Mojstri. Žal pa 
prazničnih koncertov Pre-
šernega decembra ni bilo saj 
je, kakor lansko leto, tudi 
tokrat zima prinesla številne 
omejitve. A zato je še toliko 
bolj pomembno ohraniti de-
cembrsko praznično razpo-
loženje. Sprehod po mestu s 
tisočerimi lučkami, Prešer-
novimi verzi in lesenimi 
skulpturami cvetličarskega 
mojstra Matjaža Beguša za-
gotovo prispeva k lepšemu 
zaključku letošnjega leta. 
Privoščite si ga! 

Mesto vabi na obisk
Še nekaj dni decembra je ostalo. Ni še prepozno za sprehod po okrašenem 
mestu in za obisk božično-novoletnega sejma. 
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Sobota, 29. januar
8.00  Sejem: Sobotni sejem, Glavni trg

10.00  Predstava: Medved in mali, Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Prešernovo gledališče

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

17.00 Predstava: Stolpova pravljičarna, stolp Pungert

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg 

Klasičen voden ogled Kranja (TIC – Kranjska hiša) 
Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 

vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre (TIC – Kranjska hiša)
Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00

Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem; od 3. 1. dalje 
(TIC – Kranjska hiša) 

Vsak torek in petek ob 17.00 in 

vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep – Mesto skriva, 
podzemlje odkriva; od 3. 1. dalje (TIC – Kranjska hiša)

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00,

vsako sredo ob 11.00 in

vsako soboto in nedeljo ob 13.00 

Na vodenem ogledu skozi stare rove pod Kranjem boste skozi digital-
no izkušnjo spoznali najpomembnejše mejnike kranjske zgodovine in 
se dotaknili zgodb, ki jih nosi konglomeratna skala. Spoznali boste, 
kako so bile videti prve naselbine, videli pomembna arheološka odkri-
tja, izvedeli več o tem, kdaj je mesto dobilo mestne pravice, o cerkve-
nem središču Slovanov, sejemskem mestnem utripu in življenju me-
ščanov, o vodi, mostovih, pomembnih meščanih in druge zanimivo-
sti.

Prosimo, da za vse dogodke predhodno preverite pri organiza-
torju glede upoštevanja priporočil NIJZ. 



10

Kultura

Kranjske novice, petek, 24. decembra 2021

Med šolskim letom v dobro
delne namene zbiramo 
obleko, obutev, šolske po
trebščine, papir, pokrovčke. 
Ne pozabimo niti na naše 
hišne ljubljenčke, za katere 
zbiramo hrano, igrače in raz
lične pripomočke. 

V preteklih letih smo na 
decembrski prireditvi Pre-
šerno in dobrodelno orga
nizirali peko piškotov in draž
bo rekvizitov uspešnih špor
tnikov ter pomagali našim 
nekdanjim dijakom. Preko 
socialnih omrežij smo obve

ščali o pomoči, ki so jo potre
bovali naši nekdanji dijaki 
zaradi nesreč, ki so jih dolete
le v življenju. V letošnjem šol
skem letu smo se odločili, da 
ob zahtevni zdravstveni sliki, 
ki nas pesti že tretje leto, 
pomagamo pomoči potreb
nim in se spomnimo najran
ljivejših skupin na drugačne 
načine.
Pridružili smo se akciji pro
stovoljcev »Božiček za en 
dan«. Zbrali smo denar za 
otroke in starostnike, za 
katere smo prek akcije izve
deli, da so v socialni stiski, in 
jim pripravili darilni paket z 
oblačili, šolskimi potrebšči
nami, plišastimi igračkami, s 
stvarmi za osebno higieno, 
knjigami ... Želeli smo si, da 

jim pričaramo nasmeh na 
obraz v teh časih in jim nare
dimo čarobni december 
prazničen. Pisali smo pisma 
v  okviru projekta "Pismo za 
lepši dan" in  tople besede 
poslali starostnikom, da jim s 
svojo mladostno energijo 
pobožajo dušo in srce.  Sta
rostnikom smo pisali tudi 
voščilnice v projektu "Mala 
pozornost za veliko vesel-
je". Glavni cilj obeh projek
tov je medgeneracijsko 
sodelovanje. Projekt pisanja 
pisem za starostnike je po
stal Naj prostovoljni projekt 
leta 2020. 
V teh epidemioloških časih 
smo medvrstniško in medge
neracijsko solidarnost boga
tili tako nekoliko drugače kot 

pred koronavirusom, ko smo 
v decembrskem predprazni
čnem času obiskali starostni
ke Doma starejših občanov v 
Preddvoru in jim  polepšali 
praznične dni. Pripravili smo  
jim kulturnorazvedrilni pro
gram. Dijaki oz. Miklavž je 
obiskal vse stanovalce in jih 
razveselil z darili, ki smo jih 
kupili, izdelali in napekli. 
Tudi letos smo se trudili, da bi 
starostnikom in mladim v sti
ski dali neprecenljiv občutek, 
da v starosti in težavah niso 
pozabljeni. Zavedamo se 
pomena gradnje mostov 
med generacijami, zato se 
trudimo tudi v teh težkih 
časih ustvarjati priložnosti, v 

katerih lahko na različne 
načine brišemo meje med 
generacijami.
Pri humanitarnih dejavnostih 
ima na naši gimnaziji po
membno vlogo tudi dijaška 
skupnost in program MEPI – 
Mednarodno priznanje za 
mlade, kjer z različnimi pod
ročji – tudi s prostovoljstvom 
– lahko osvojimo bronasto, 
srebrno in zlato  priznanje.
Solidarnost bogati prav vse 
in prazniki so čas, ko morajo 
v vseh nas vzplamteti iskrice 
veselja in upanja. GFPjevci 
smo in bomo vedno želeli in 
znali prisluhniti tudi potre
bam drugih, ki jim je na tre
nutke težko in so osamljeni.

Dobrodelnost na Gimnaziji Franceta Prešerna 
Praznični december je čas, ko še pogosteje pomislimo na ljudi, ki so osamljeni in v stiski, kot med letom. V božično-novoletnih dneh,  
mesecu želja, obdarovanj in zahval bi si želeli, da bi vsi naši dijaki doživeli nekaj mirnih trenutkov in da bi pomagali tudi ostalim ljudem,  
zato v decembru organiziramo še več dobrodelnih akcij. 

OGLASNO SPOROČILO / GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIČEVA 65, KRANJ

Igor Kavčič

Kranj – Verjeli ali ne, Župa-
nova Micka ima dvajset let. 
Legendarno veseloigro so v 
režiji Vita Tauferja premier-
no uprizorili aprila leta 2001. 
S to Linhartovo gledališko 
klasiko, humorno zgodbo o 

preprostem kmečkem dekle-
tu Micki, snubcu njenega 
stanu Anžetu, nad njim nav-
dušenem očetu županu ter 
goljufivem mestnem gospo-
du, ženskam v pihanju na 
dušo spretnem Tulpenhei-
mu, bogati vdovi Šternfeldo-
vki in še kom se je igralski 

ansambel Prešernovega gle-
dališča publiki doma in po 
svetu doslej predstavil že 
287-krat, kar v dvajsetih letih 
pomeni v povprečju vsaj po 
15-krat na leto. Zadnjič so 
sicer predstavo igrali pred 
več kot dvema letoma, prejš-
nji teden pa so pripravili dve 

novi predstavi, torej do okro-
gle tristotice manjka le še 
enajst ponovitev.
Sicer je v vseh teh letih pri-
šlo do nekaj sprememb, 
danes iz prve postave ni več 
Gregorja Čušina in Matjaža 
Tribušona, njiju sta kasneje 
za stalno v vlogah Monkofa 
in Tulpenheima nadomesti-
la Matjaž Višnar in Borut 
Veselko. Ob obeh godcih 
Robertu Kavčiču in Cirilu 
Robleku so tu vsi nosilci 
drugih vlog: šribarja Glažka 
igra Pavel Rakovec, Šternfel-
dovko Darja Recihman, 
župana Tine Oman, Micko 
in Anžeta pa Vesna Pernar-
čič (v času nosečnosti se je 
izmenjevala z Vesno Slapar) 
in Rok Vihar. Slednja sta 
prav tisto pomlad dobila 
tudi stalni angažma v Pre-
šernovem gledališču.
»Čas, ki smo mu priča in ki 
ga ne nazadnje ustvarjamo 
tudi sami, je v dnevni popla-
vi informacij krut in neizpro-

sen do gledališkega spomi-
na, saj nove in nove informa-
cije izrinejo tudi eminentne 
dogodke, še posebno gledali-
ške, v prehitro pozabo. In 
prav zato je naša Županova 
Micka, ki je prepotovala ne le 
številna slovenska mesta in 
vasi, ampak skočila tudi do 
Srbije in celo čez ocean, da 
bi navdušila in nasmejala 
občinstvo v Argentini, Vene-
zueli in Dominikanski repu-
bliki, resnično pravi gledali-
ški čudež."
Ob tokratni predstavi so še 
posebno navduševali trije že 
upokojeni igralci Prešerno-
vega gledališča Tine Oman 
- Foma, Matjaž Višnar in 

Pavel Rakovec - Rači, ki je 
dejal: "Danes je bilo čudovi-
to, enkratno. Skoraj si nisem 
mogel predstavljati, da bom 
pri skoraj osemdesetih še 
igral." Ob tem še dodaja, da 
je predstava že od vsega 
začetka taka, kot mora biti, 
klasična Županova Micka 
brez nekih velikih novotarij. 
"Prepričan sem, da bi našo 
Županovo Micko podpisal 
tudi Linhart," še poudarja 
Rakovec, ki na oder stopa 
kot lik vedno žejnega šribar-
ja Glažka.
Ekipa Županove Micke je 
prepričana, da bo prihodnje 
leto na vrsti tudi jubilejna, 
tristota predstava.

Micka ima dvajset let
Pred tednom dni so v Prešernovem gledališču z 288. izvedbo proslavili dvajset let veseloigre 
Županova Micka.

Ekipa Županove Micke – tudi po dvajsetih letih brhka, živahna in občinstvu v veselje 

Nekoč stebri gledališča, danes v predstavi gostje 
upokojenci: Matjaž Višnar, Pavel Rakovec, Tine Oman 
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Dragi člani, obrtniki 
podjetniki,

želimo vam vesele  
praznike, obilo zdravja  
in sreče v prihajajočem  

letu 2022!

vodstvo in zaposlene  
na zbornici

Igor Kavčič

Kranj – V nedeljo so na Lo-
škem odru podelili že 51. na-
grade Sklada Staneta Sever-
ja. Strokovna žirija v sestavi 
Nataša Barbara Gračner 
(predsednica) in članice Sil-
va Čušin, Tea Rogelj, Diana 
Koloini in Zala Dobovšek 
jih je podelila za igralske 
stvaritve v poklicnih in ljubi-
teljskih gledališčih ter štu-
dentom dramske igre. 
Severjevo nagrado za poklic-
ne igralce je prejel tudi Blaž 
Setnikar, član kranjskega 
Prešernovega gledališča, in 
sicer za vlogi Osvalda Alvin-
ga v uprizoritvi Strahovi He-
nrika Ibsena v režiji Igorja 
Vuka Torbice in Slehernika 
v Škofjeloškem pasijonu 
Očeta Romualda/Lovrenca 
Marušiča v režiji Jerneja Lo-
rencija. To prestižno igral-
sko nagrado je prejel 12 let 
po študentski Severjevi na-
gradi leta 2009.
"V gledališču in tudi pred 
kamero se nočem ujeti v 

nekakšno monotonost, zato 
mi ustreza, da pri delu me-
njam različne žanre oziro-
ma principe. Nagrada je to-
krat za dve vlogi, ki prihaja-
ta iz dveh povsem različnih 
svetov," je na podelitvi med 

drugim dejal Blaž Setnikar, 
ki je za vlogo v Škofjelo-
škem pasijonu dobil igral-
sko nagrado tudi na Tednu 
slovenske drame, ki je v 
prvi polovici novembra po-
tekal v Kranju.

Blažu Setnikarju 
Severjeva nagrada
Član igralskega ansambla Prešernovega gledališča je bil nagrajen za vlogi 
Osvalda in Slehernika v uprizoritvah Strahovi in Škofjeloški pasijon.

Blaž Setnikar med letošnjimi Severjevimi nagrajenci 
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Igor Kavčič

Kranj – Morda bi mladi lju-
bitelji poezije našega najpo-
membnejšega poeta svoje 
navdušenje nanj izrazili s 
sloganom "Prešeren je za-

kon" in ga s tem povzdignili 
nad druge pesnike, tisti, ki 
jim pesnjenje ni blizu, bi z 
njegovim imenom bržkone 
opravili drugače. Tako mor-
da v smislu odnosa mladine 
do obveznega čtiva, a Pre-
šernovo ime v zgodovini slo-
venskega življa že vsaj 150 
let pomeni vse kaj več kot le 
povezavo s poezijo. Kot ne-
kakšnega narodnega junaka 
Prešerna slavimo vsi Slo-
venci ne glede na svetovni 
nazor, saj je v svoji veličini 
povzdignjen visoko na pie-
destal nacije in – odkar jo 
imamo – tudi samostojne 
države. Naj bo taki ali dru-
gačni politiki ali oblasti, ve-
dno ji je prišel prav. Na to-
kratni razstavi avtor Gašper 
Peternel predstavlja najzani-
mivejše poudarke praznova-
nja in slavljenja Prešerna in 
čaščenja njegovega kulta v 
času socializma.
"Takoj po drugi svetovni voj-
ni je podobno, kot so v Sov-
jetski zvezi uporabili pesni-
ka Aleksandra Puškina, tudi 
naša oblast ugotovila, da bi 
bil Prešeren tisti, ki bi pove-
zoval narod na novi sociali-
stični poti," uvodoma poja-
sni kustos Gorenjskega mu-
zeja Gašper Peternel, ki se s 
kultom Prešernovega lika 
intenzivno ukvarja že več 
let. Na razstavi Prešernov 
kult v socializmu, ki jo je 
spodbudila tudi knjiga Iva-
na Smiljanića Lovorovi goz-
dovi in krompir.

Najpomembnejšo vlogo pri 
čaščenju Prešerna v Kranju 
je odigral Črtomir Zorec, ki 
se je že pred vojno angaži-
ral, da bi Prešernov spomin-
ski muzej uredili v hiši, v 
kateri je pesnik nazadnje ži-

vel in tudi umrl. "Takrat se 
je zgodil črni madež posta-
vljanja Prešernovega kulta, 
saj je Mestni ljudski odbor 
hišo, ki je bila v lasti Marije 
Kokl in njenega sina Mila-
na, brez odškodnine prevzel 
v javno last. Imeli pa so teža-
vo, kaj leta 1949, ob stoti 
obletnici pesnikove smrti, 
postaviti v hišo. Za začetek 
so vanjo postavili kip – dopr-
sni portret, delo Frančiška 
Smerduja." Cilj je bil posta-
viti veliki spomenik, a se je 
realizacija tega projekta ne-
kolik zamaknila v leto 1952. 
Do ureditve hiše v spomin-
ski muzej je sicer prišlo šele 
leta 1964, a se je vmes s Pre-
šernom dogajalo še marsi-
kaj, predvsem pa so uredili 
Prešernov gaj. Osrednja na 
razstavi je zagotovo fotogra-
fija takratnega predsednika 
Tita ob obisku Prešernovega 
groba sredi petdesetih let. 
"Tito je takrat dejal, da bi 
vse skupaj lahko malo lepše 
uredili. Moral je priti blago-
slov od vrha, nakar so se hi-
tro našli načini, kako urediti 
nekdanje kranjsko pokopali-
šče v spominski park," pove 
Peternel in nas že povede v 
del razstave, kjer vidimo re-
liefno podobo pesnika. "V 
nekem obdobju se je porodi-
la zamisel, da bi v Prešerno-
vem mestu na vseh po-
membnih točkah, poveza-
nih s pesnikom, vzidali reli-
efe z njegovo podobo. Obči-
na jih je naročila pri kiparju 

Stanetu Dremlju, a je počasi 
prišel čas, ko so ljudje meni-
li, da bi bilo to pretiravanje, 
zato iz tega ni bilo nič."
Razstava je nekako dvopol-
na, poleg zapisov o dogaja-
nju ob krepitvi kulta Prešer-

na so na ogled še eksponati 
iz bogate muzejske zbirke, 
povezani s tem. Največ je 
prav upodobitev, tako slikar-
skih kot kiparskih. "Preše-
ren v originalu ni bil upodo-
bljen, zato je bila velika pri-
ložnost, da se pesnik tudi 
vizualno priredi ideji. Proto-
tip povzdignjenega pesnika, 
pokončnega, močnega, ki z 
zanosom stopa v priho-
dnost, je kip pred gledali-
ščem. Tu je zajeta ideja sve-
tle prihodnosti. Večkrat ga 
je upodobil Božidar Jakac, 
tudi starejšega, kot je pesnik 
sploh kdajkoli bil. A nekate-
ri portreti kažejo neko zre-
lost modrost," pojasnjuje 
avtor razstave.
Poudarjeni so tudi dogodki 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku (ki je s podelitvijo 
najvišjih nagrad v kulturi 
vsekakor vrhunec Prešerno-
vega čaščenja), ki trajajo še 
danes, kot je na primer Tre-
nutek tišine v Prešernovem 
gaju ali Podoknica, ko pred 
spominskim muzejem na-
stopi zbor, in podobno ...
Zanimiva razstava nas pope-
lje še v mnoge zgodbe iz Pre-
šernovega "socialističnega 
življenja". Ogled je zagotovo 
pravo nadaljevanje pred le-
tom prenovljene Prešernove 
spominske razstave, saj gre 
za temo, ki pesnika tesno po-
vezuje z narodom, ki mu je 
zapustil nenadomestljiv pe-
sniški opus. Razstava bo na 
ogled do konca januarja.

Prešernovo življenje 
v socializmu
V Galeriji Prešernove hiše je ob letošnji obletnici rojstva Franceta Prešerna 
na ogled občasna razstava z naslovom Prešernov kult v socializmu v 
Kranju. Avtor razstave Gašper Peternel predstavlja »pesnikovo življenje«  
v tem obdobju slovenske zgodovine.

Avtor razstave Gašper Peternel ob muzejskih eksponatih, povezanih s čaščenjem 
Prešerna. Kovani venec pesniku v čast so izdelali kroparski umetni kovači. / Foto: Igor Kavčič
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Vesele praznike in obilo zdravja!
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat 
tedensko, zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere  
postopoma – petkovo številko ob koncu tedna in  
torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41  
ali nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si  
in skupaj bomo poiskali najboljšo možnost za  
znesek, ki ga boste določili vi. To pomeni, da ni  
nujno, da poklonite letno naročnino, saj so na  
voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive 
novice iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. 
In teh novic se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Jože Marinček

Ljubljana – Pretekli konec 
tedna se je zaključilo tekmo-
vanje v pokalu Slovenije v 
vaterpolu. Finale je bil na 
Kodeljevem v Ljubljani, v 
njem pa sta se pomerila 
AVK Triglav in VK Ljublja-
na Slovan.
Favoriti so bili Kranjčani, ki 
so v ligaškem delu dosegli 
šest zmag in ga tako končali 
brez poraza, Ljubljančani so 
imeli polovičen izkupiček. 
Finale se je začel bolj po 
željah domačinov, ki so celo 
dobili prvo četrtino. Nato pa 
so triglavani pokazali svoje 
znanje, dobili preostale tri 
četrtine in na koncu slavili z 
8 : 3 (1 : 2, 1 : 0, 4 : 1, 2 : 0).

Trikrat je zadel Benjamin 
Popovič, po enkrat pa Jaša 
Kadivec, Matic Rahne, 
Dejan Gostič, Andraž Puša-
vec in Jaka Štirn. Sedem-
najstič so dvignili pokalno 
lovoriko, s čimer so daleč 
najuspešnejši slovenski 
klub. Najbližje jim je Koper 
z devetimi pokalnimi naslo-
vi. »Mislim, da smo zasluže-
no prišli do zmage, ki je bila 
plod naše odlične igre v 
obrambi. Vanjo smo vložili 
veliko truda, zanjo so zaslu-
žni prav vsi igralci, ki si zas-
lužijo vse čestitke, da je 
pokal ponovno v Kranju,« je 
povedal trener AVK Triglav 
Krištof Štromajer, Benja-
min Popovič, strelec treh 
zadetkov, pa je dodal: »Sre-

čanje smo začeli nekoliko 
rezervirano, a ko smo videli, 
kako se odvija, smo z odlič-
no obrambo zaustavili nas-
protnike in prevzeli pobudo. 
V obrambi igramo zelo dob-
ro, v napadu pa moramo 
storiti več. Po osvojeni prvi 
lovoriki v sezoni se bomo 
dobro pripravili še v igri v 
napadu, tako da še v držav-

nem prvenstvu dokažemo, 
da smo najboljši.« AVK Tri-
glav je v finalu pokala nasto-
pil v postavi Jure Beton, 
Benjamin Popovič, Jaša 
Kadivec, Matic Rahne, Jaša 
Lah, Dejan Gostič, Andraž 
Pušavec, Marko Gostič, Juš 
Vončina, Jaka Štirn, Alek-
sander Paunovič, Rok Bečič 
in Gregor Kos.

Ekipo čaka nekaj premora 
med prazniki, vmes bodo 
imeli tudi kakšen trening, 
saj se bo januarja začelo 
državno prvenstvo, nasto-
pili bodo tudi na drugem 
turnirju regionalne vater-
polske lige A1. Na prvem 
v Novem Sadu so zabele-
žili dve zmagi in dva pora-
za.

Vaterpolisti pokalni naslov 
vrnili v Kranj
Vaterpolisti AVK Triglav so sedemnajstič osvojili pokalno lovoriko. V januarju začetek državnega prvenstva.

Kranjčani so v finalu premagali vaterpoliste iz Ljubljane in se veselili nove pokalne 
lovorike. / Foto: Gorazd Kavčič

Pokal je prevzel kapetan Jure Beton. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjska zimska 
tekaška liga je v 15. letu izve-
dbe. Gre za ligaški sistem 
tekmovanja, na katerem ni 
startnine. Za udeleženci je 
že šest tekov, torej so v dru-
gem krogu. Poteka tako kot 
lani, kar pomeni individual-
no, časi pa se beležijo ves 
teden (od ponedeljka do 
nedelje). Še vedno se lahko 
pridružite. Tekmovanje 
poteka v treh krogih, v vsa-
kem si sledijo Kališče, Sv. 
Jošt nad Kranjem, Krvavec, 
Sv. Mohor in Brdo pri Kran-
ju, kjer se bo liga sredi feb-
ruarja tudi končala.

Poteka Kranjska 
zimska tekaška liga 

Kranj – Smučarski skakalec 
Anže Lanišek je v Ruki na 
Finskem dosegel prvo zma-
go v svetovnem pokalu. V 
vodstvu je bil že po prvi seri-
ji, odlično formo pa potrdil 
tudi v drugi, ko je moral 
zaradi neugodnih vremen-
skih razmer dolgo čakati na 
svoj nastop. "Zmaga mi vli-
va samozavest, a že prej 
sem vedel, da sem v dobri 
formi, da znam skočiti. 
Zame večje spremembe ni, 
grem še vedno lepo mirno 
iz skoka v skok. Je pa bilo 
danes res težko, še posebej 
v drugi seriji," je bil svoje 
prve zmage vesel Domžal-
čan, ki z družino živi v kranj-
ski občini. Na Finskem je na 
najvišjo stopničko stopil na 
drugi tekmi, na prvi pa je bil 
drugi. V skupnem seštevku 
svetovnega pokala je trenut-
no na četrtem mestu. Pred 
smučarskimi skakalci je 
sedaj novoletna skakalna 
turneja. Začela se bo 29. 
decembra v Oberstdorfu. 

Lanišek do prve zmage
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Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 19,1−18,1 (NEVC). Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in 
skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2.5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
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VESELI DECEMBER PRINAŠA  
FINALE ČLANSKEGA POKALA IN 
TURNIR OLYMPIC HOPES – BNT
Člani suvereno v finale pokala
Člansko moštvo je v preteklem mesecu in pol nastopalo  
v pokalu Slovenije in se s šestimi zmagami brez poraza 
uvrstilo v finale pokala, ki je na sporedu 18. decembra. 
Rezultate in povzetek dogajanja najdete na klubski  
spletni strani, FB ali IG profilu.
Poleg suverenih nastopov na domačem prizorišču so se-
člani izkazali tudi na mednarodni sceni. Na prvem turnirju 
Regionalne lige, v kateri nastopajo moštva iz Srbije, Črne 
gore in Hrvaške, so na štirih srečanjih zabeležili dve zma-
gi, kar jih trenutno uvršča na sredino skupne lestvice.

Olympic hopes – Božično-novoletni turnir 
Sezono so začele tudi vse mlajše kategorije, ki nastopajo 
v državnih prvenstvih. Poseben izziv pa prav pred novim 
letom čaka moštvo U13 (2009 in mlajši), ki se bo doma 
merilo na turnirju Olympic hopes 2021. Na turnirju bodo 
poleg naših mladih upov nastopili še Medveščak iz Zagre-
ba, Primorje iz Reke in Opatija (vsi Hrvaška) ter Šabac in 
Valis iz Valjeva (oba Srbija). Turnir bo potekal od 27. do 29. 
decembra, celoten razpored dogajanja pa seveda najdete 
na kanalih našega kluba.

Še vedno vpisujemo v vaterpolsko šolo
Vaterpolska šola je že v polnem pogonu, vpis mladih na-
dobudnežev v naš klub pa poteka še naprej. Vabljeni vsi 
dečki in deklice, da se nam pridružite in se z nami naučite 
osnov gibanja v vodi, plavanja in vaterpolske igre. Vadba 
pod vodstvom naših strokovno usposobljenih vaditeljev 
poteka v malem bazenu Pokritega olimpijskega bazena 
Kranj. 

V skupini C in D s predznanjem plavanja
Poleg najmlajših vpisujemo tudi v starejši skupini, kjer se 
otroci že srečujejo s specialnimi vaterpolskimi tehnikami, 
prav tako pa se udeležujejo tudi tekmovanj. Za vpis v 
omenjeni skupini je predpogoj predznanje plavanja, saj 
vadba poteka izključno v olimpijskem bazenu.

Splošne informacije o treningih
Treningi vaterpolske šole potekajo vsak torek in četrtek 
med 16.00 in 17.00. Ob prihodu poiščete vaditelje Niko, 
Anžeta ali Jako ali pa se najavite na naš elektronski naslov, 
ki ga najdete spodaj na sliki. Za trening vaš malček oz. 
malčica potrebuje zgolj kopalke in brisačo. Pridruži se 
nam tudi ti, nauči se plavati in skleni nova prijateljstva!

Maja Bertoncelj

Kranj – Za člansko ekipo Ko-
lesarskega kluba Kranj so že 
prve skupne priprave, ki so 
jih opravili v Strunjanu. Vo-
dil jih je novi trener Uroš 
Repše, ki je po zaključku tek-
movalne kariere presedlal v 
trenerske vode. Po koncu se-
zone je namreč v klubu pri-
šlo do nekaj sprememb tudi 
v trenerskih vrstah, precej 
spremenjena in pomlajena 
pa je članska ekipa.
V njej ne bo več Jake Primo-
žiča in Nika Čemažarja, ki 
sta bila celotno dosedanjo 
kolesarsko kariero člana 
kranjskega kluba. Odšla sta 
v novi sredini: Primožič v 
avstrijsko ekipo Hrinkow, 
Čemažar pa v Adrio Mobil. 
Od lanskoletne ekipe so 
ostali le Jaka Vovk, Luka Zi-
herl, Bine Lotrič in Leon 
Šarc, v klub se vrača Matej 
Drinovec, iz starejših mla-
dincev sta se članski ekipi 
priključila Maks Cvjetičanin 
in Andrej Černe, iz drugih 
klubov so prestopili Luka Ja-
blanovec, Vid Jeromel in 
Luka Turkulov, iz smučar-
skih vrst pa Enej Mertelj. 
Ekipa trenira pod budnim 
očesom novega trenerja 
Uroša Repšeta, vodila jo bo-
sta še skupaj z Matjažem 
Zevnikom. Repše skrbi tudi 
za načrt treningov mladin-
cev, izvedbo nadzira Aljaž 
Kostelec. Dosedanji trener 

mladincev Nace Korošec je 
bil imenovan za novega se-
lektorja moške mladinske 
reprezentance. Kranjčan je 
bil sicer vseskozi član Kole-
sarskega kluba Kranj, naj-
prej kot tekmovalec, nato 
kot trener. Tekmovalno ka-
riero je zaključil leta 2013 in 
presedlal v vlogo trenerja. 
Do leta 2018 je vodil katego-
rije dečkov in deklic ter mla-
dink, zadnja tri leta pa mlaj-
ših in starejših mladincev.
Pomembna novost je, da bo 
članska ekipa po dolgih letih 
prizadevanj Matjaža Zevni-
ka, direktorja kluba, v sezo-
ni 2022 znova dirkala s kon-

tinentalno licenco UCI – pr-
vič po letu 2013. To med 
drugim pomeni, da bodo 
lahko samostojno nastopili 
na dirki Po Sloveniji, kar je 
pozitivno tudi z vidika spon-
zorjev. "Postavili smo petle-
tni plan, v katerem računa-

mo, da bo ekipa dozorela in 
zmagovala tudi na največjih 
dirkah. V teh letih se ji bo 
pridružilo tudi kar nekaj 
obetavnih mladincev, vode-
nje kluba pa bom počasi 
prepustil mlajšim generaci-
jam," poudarja Zevnik.

Pomlajeni in s 
kontinentalno licenco
Trener dodobra spremenjene članske ekipe Kolesarskega kluba Kranj je Uroš Repše. Dosedanji trener 
mladincev Nace Korošec je postal selektor mladinske moške reprezentance. Kranjčani v novi sezoni 
po dolgih letih znova kot kontinentalna ekipa.

Članska ekipa Kolesarskega kluba Kranj je močno spremenjena in pomlajena. 
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Matjaž Zevnik: »Postavili smo petletni plan, v 
katerem računamo, da bo ekipa dozorela in 
zmagovala tudi na največjih dirkah. V teh letih 
se ji bo pridružilo tudi kar nekaj obetavnih 
mladincev, vodenje kluba pa bom počasi 
prepustil mlajšim generacijam.«
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LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER 
GORENJSKE

V mesecu januarju aktivnosti, ki se odvijajo v LUK –  
medgeneracijskem centru potekajo V ŽIVO. 

Za udeležbo na aktivnostih je treba izpolnjevati pogoj PCT.

Nekaj aktivnosti poteka tudi na daljavo na ZOOM povezavi.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete  
svoje ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov ter izbrano  
aktivnost na: mck-prijava@luniverza.si ali pokličete  
na 04/280 48 25.

	VSAK PONEDELJEK ob 10. uri 
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati 

lepoto orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in 
sprostiti ob odlični glasbi. 

	VSAK PONEDELJEK ob 15. uri 
  UČNA POMOČ: individualno delo – matematika,  

angleščina, kemija, fizika.
  Učna pomoč za učence osnovne šole. Obvezna predhodna 

prijava.

	VSAK PONEDELJEK ob 17. uri 
 TEHNIČNA POMOČ – RAČUNALNIŠTVO IN TELEFONIJA
  Pomoč pri reševanju problemov in uporabi novejše  

tehnologije (računalnik ali telefon). Računalnik ali telefon 
lahko prinesete s seboj in skupaj bomo poiskali rešitev.

	VSAK TOREK ob 9. uri
  MEDKULTURNO V KRANJU – delavnice za razvoj  

temeljnih kompetenc  za priseljence

	VSAK TOREK ob 16. uri
 AVSTRALSKA IGRA – RAVBAR REMI – NOVO
 Naučite se nove igre remija. Vabljeni na druženje.

	VSAK TOREK ob 18. uri
  GLEDALIŠKA SKUPINA ZA ODRASLE  – prijave do  

zapolnitve mest!
  Na srečanjih bomo z uporabo različnih gledaliških veščin  

in pristopov raziskovali raznolike teme in skupaj ustvarili 
nam pomembne zgodbe. S pomočjo telesnega izraza,  
pripovednih tehnik, improvizacije in skupinskih aktivnosti 
bomo gradili in razvijali podporno in ustvarjalno skupnost, 
znotraj katere bomo urili gledališke veščine in razvijali svoj 
izrazni potencial. Skupina sprejme 12 udeleženk in  
udeležencev, predhodne izkušnje niso potrebne.

	VSAK TOREK ob 18. uri na daljavo na ZOOM aplikaciji
  ENERGIJSKE VAJE IN VAJE ZA KREPITEV  

BIOPOTENCIALOV (z razgibavanjem in sproščanjem)
  Naučili se bomo nekaj energijskih vaj za ustvarjanje  

harmonije – ravnovesja v telesu in za dvig imunskega siste-
ma ter vaj za umirjanje stresa. Vaje za povezovanje leve in 
desne polovice telesa in  za ravnotežje. Zmasirali si bomo 
roke in noge ter izvedli samomasažo celega telesa. Vključili 
bomo še vaje za krepitev biopotenciala notranjih organov. 
Zaključili bomo s kratko sprostitvijo – meditacijo.

	VSAKA SREDA ob 10. uri
  UMOVADBA IN DRUŽENJE – Razgibajmo telo in  

možgančke in se podružimo. Vabljeni na izvajanje vaj  
za krepitev spomina.

	VSAKA SREDA ob 16. uri
  ŠAH – Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi. 

	VSAKA SREDA ob 10. uri
  PREIZKUSIMO SE S ČOPIČEM – Drobne likovne umetnosti. 

Ustvarjanje z različnimi likovnimi tehnikami.

		VSAKA SREDA ob 17.30 na daljavo na ZOOM  
aplikaciji 

  ZDRAVJE – MOČ JE V NAS – Vabljeni na predavanja, kjer 
bomo obravnavali različne zdravstvene tematike. 

	VSAKA SREDA ob 18.30
 TELOVADBA ZA DAME 
  Poskrbimo za zdrav življenjski slog. Prisluhnimo svojemu 

telesu, poskrbimo za gibčnost in ...
 Vabljene vse dame na vadbo, namenjeno prav vam.

	VSAK ČETRTEK ob 8.30
  VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO – Za vas smo pripravili 

vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico,  
ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi  
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	VSAK PETEK ob 10. uri
 USTVARJALNICA 
  Bodite pravi mojster in ustvarite čudovite izdelke,  

s katerimi lahko popestrite vaš dom. Slikali in ustvarjali 
bomo z akrilnimi barvami. Predznanje ni potrebno. 

	VSAK PETEK ob 17. uri 
  DRUŽABNI VEČER – TAROK – Vabljeni na druženje ob igri 

taroka.

	VSAK PETEK  ob 17.30
 LJUDSKO PETJE
  Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta prepevali na vasi? 

Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.

	PONEDELJEK, 3. 1. 2022, ob 18. uri 
 VADBA DIHANJA »v VAJI vaj« iz skupine Dihaš.si
  Gibanje, hrana in pitje vode je za dobro počutje premalo.  

V času pandemije postaja najpomembnejše dihanje.  
Naučimo se osnov pravilnega dihanja, ki nam bo omogočilo, 
da si z lahkoto pomirimo svoj um do te mere, da se globoko 
sprostimo in si vzpostavimo kvalitetnejši pretok kisika  
po telesu. 

	TOREK, 4. 1. 2022, ob 10.30
 JOGA NIDRA
  Joga nidra je starodavna, a za zdaj pri nas še malo manj zna-

na jogijska praksa, ki pa postaja vse bolj priljubljena kot obli-
ka sproščanja oziroma oblika terapije uma in telesa.  

	TOREK, 4. 1. IN 18. 1. 2022, ob 9.30
 KLASIČNA JOGA
  Razgibajmo telo in umirimo duha. Z lažjimi vajami za  

ogrevanje bomo najprej poskrbeli za dobro gibljivost  
sklepov, nato pa z manj zahtevnimi jogijskimi položaji še za 
prožnost mišic in hrbtenice. Zaključimo z vodeno sprostitvijo 
celotnega telesa. Vadba je primerna za vse generacije.  
Potrebujete nedrsečo podlogo za vadbo, za pomoč med 
položaji lahko tudi manjšo blazinico in po želji odejo,  
s katero se boste pokrili med sproščanjem. 

	TOREK, 4. 1. 2022, ob 17. uri
 JOGA OBRAZA – VADBA MIŠIC OBRAZA

	SREDA, 5. 1. in 19. 1. 2022, ob 10. uri
 VESELE URICE – RUŠČINA
  Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neforma-

len način? Vabimo vas na konverzacijske urice RUŠČINE.

	ČETRTEK, 6. 1. 2022, ob 10.30
  KULINARIČNA DELAVNICA – AJURVERDSKA ČISTILNA 

JUHA S TOFUJEM
  Naša telesa so po praznikih pogosto »obremenjena« od vseh 

dobrot, zato je januar mesec, ki je primeren za postenje in 
čiščenje organizma. Pripravili bomo ajurverdsko čistilno juho 
s tofujem. Vabljeni.

	ČETRTEK, 6. 1. 2022, ob 17. uri
 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – KAKO DO VEČ ČASA IN ENERGIJE?  
   Občutek praznine, nezadovoljstvo, utrujenost, stres, slabi 

odnosi, različne bolečine, bolezni in druge tegobe sodobne-
ga človeka so pogosto posledica tudi njegovega slabega 
upravljanja s časom in energijo. Svet lahko spremenimo s 
spremembo sebe in svojega odnosa do sveta, zato lahko 
rečemo, da so za posameznika največja ovira pogosto prav 
neznanje in različne zmote, ki jih imamo o sebi in svetu.  
Zato se bomo na tokratnem predavanju učili izboljšati svoje 
upravljanje s časom in energijo. Odgovorili bomo na  
vprašanja, kot so: zakaj se je treba zavedati svojega  
upravljanja s časom in energijo, kaj upravljanje s časom in 
energijo zajema, kaj ga pogosto ovira, in na koncu bomo 
podali pet nasvetov o tem, kako si lahko pomagamo sami, 
da pridemo do več časa in energije za tiste stvari, ki našemu 
življenju dajejo smisel in lepoto. 

	ČETRTEK, 6. 1. 2022, ob 19.15
 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA 
  Skupinski pogovori kot način osebnostne rasti skozi skupin-

ske pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko  
skupinske dinamike spregovorijo o svoji situaciji in izrazijo 
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu 
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo 
(do 12 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se  
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.  
Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in  
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor 
se je treba predhodno prijaviti.

	ČETRTEK, 6. 1. in 20. 1. 2022, ob 17.30
  MAKETARSKE DELAVNICE – Sestavljanje, izdelovanje in  

barvanje plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec 
maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju 
pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  
s seboj. 

	PONEDELJEK,10. 1. in 24. 1. 2022, ob 16. uri
  DRUŽABNI PLESI – sprostite se ob prijetni glasbi in zapleši-

te z nami.

	TOREK, 11. 1. in 25. 1. 2022, ob 10. uri
 SPROŠČANJE – ZVOČNA KOPEL 
  Zvočna kopel je edinstvena, sprostitvena izkušnja  

sprejemanja zvokov naravnih glasbil (tibetanskih posod, 
koshi zvončkov, gonga). Terapevtski inštrumenti v naše telo 
vnesejo harmonijo in ravnovesje – na naši čustveni, psihični, 
duševni in telesni ravni. Posledično sprožijo vibriranje vsake 
celice posebej. Naše telo namreč vsebuje od 70 do 85 odsto-
tkov vode, ki prepoznava in sprejema te vibracije.

  Delavnica z zvokom je zastavljena tako, da vsak prejme  
točno to, kar v danem trenutku najbolj potrebuje.  
Za nekatere je to globoka sprostitev in razbremenitev  
od vsakdanjega stresa, za druge pa harmonizacija in  
aktivacija notranjih procesov na celični ravni. Prinaša  
globoko sprostitev uma in telesa.

  Potrebna oprema na zvočni kopeli: odeja, blazina, toplejša 
oblačila, voda

	TOREK, 11. 1. 2022, ob 17. uri
 JOGA OBRAZA – STIMULACIJA IN SPROSTITEV OČI

	TOREK, 11. 1. in 25. 1. 2022, ob 17. uri
  VESELE URICE – FRANCOŠČINA – konverzacija v francos-

kem jeziku

	TOREK, 11. 1. in 25. 1. 2022, ob 18.45
 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
 Estos amuze! Veselo bo!

	ČETRTEK, 13. 1. 2022, ob 17. uri
  MOTIVACIJSKO PREDAVANJE: »POLNE BATERIJE –  

POLNO ŽIVLJENJE«
 Motivacijsko predavanje s sproščanjem in vajami

	ČETRTEK, 13. 1.in 27. 1. 2022 ob 18.uri
 SPROŠČANJE - ZVOČNA KOPEL - popoldanski termin

	ČETRTEK, 18. 1. 2022, ob 10.30
 SPROŠČANJE – ZVOČNA KOPEL – dopoldanski termin 
  Zvočna kopel je edinstvena, sprostitvena izkušnja  

sprejemanja zvokov naravnih glasbil (tibetanskih posod, 
koshi zvončkov, gonga). Terapevtski inštrumenti v naše telo 
vnesejo harmonijo in ravnovesje – na naši čustveni, psihični, 
duševni in telesni ravni. Posledično sprožijo vibriranje vsake 
celice posebej. Naše telo namreč vsebuje od 70 do 85 odsto-
tkov vode, ki prepoznava in sprejema te vibracije.

  Delavnica z zvokom je zastavljena tako, da vsak prejme  
točno to, kar v danem trenutku najbolj potrebuje.  
Za nekatere je to globoka sprostitev in razbremenitev od 
vsakdanjega stresa, za druge pa harmonizacija in aktivacija 
notranjih procesov na celični ravni. Prinaša globoko  
sprostitev uma in telesa.

  Potrebna oprema na zvočni kopeli: odeja, blazina, toplejša 
oblačila, voda

	SREDA, 19. 1. 2022, ob 10. uri
 JOGA OBRAZA – ZA SPROSTITEV

	ČETRTEK, 20. 1. 2022, ob 18. uri
 JOGA NIDRA 
  Joga nidra je starodavna, a zaenkrat pri nas še malo manj 

znana jogijska praksa, ki pa postaja vse bolj priljubljena kot 
oblika sproščanja oziroma oblika terapije uma in telesa.

	PETEK, 21. 1. 2022, ob 18. uri 
 DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA
  Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vleče številke, 

igralci pa pokrivajo številke na kartici. Ena pokrita vrstica  
prinese tretjo nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in 
tri pokrite vrstice prvo nagrado. Vabljeni na zabave, smeha 
in veselja poln dogodek. Dodaten čar pa mu dajejo tudi 
lepe, uporabne nagrade.

	SREDA, 26. 1. 2022, ob 10. uri
 JOGA OBRAZA – ZA SPROSTITEV NAPETOSTI V GLAVI

		Vabljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK –  
medgeneracijski center vsak dan med 8. in 20. uro - 
obvezna predhodna prijava.

 PREBOLEVNOST, CEPLJENJE , TESTIRANJE

  Vsi, ki prihajajo v prostore LUK – medgeneracijskega centra  
in so starejši od 12 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT.  
Pogoj PCT izkazujemo z dokazili, določenimi v Odloku  
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.
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TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam 
lepe praznike 
in srečno v 
novem letu 2022! 

www.domplan.si  

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) ima z Zavetiščem za 
živali Ljubljana sklenjeno 
koncesijsko pogodbo za 
opravljanje javne službe za-
gotavljanja zavetišča in oskr-
be za zapuščene živali na 
območju MOK. Če naletimo 
na zapuščeno žival, najprej 
preverimo, ali je res zapu-
ščena in ali ni morda skrb-
nik živali v bližini. Stanje 
živali preverimo tako, da ne 
ogrožamo lastne varnosti, o 
morebitnih poškodbah ali 
bolezni pa takoj obvestimo 
zavetišče. Tako ravnamo 
tudi v primeru, če žival 
ogroža okolico (je nevarna 
ali je na avtocesti). Če je za-
puščena žival na zasebnem 
zemljišču, o tem obvestimo 
lastnika zemljišča, da ta ob-
vesti zavetišče in dovoli 
ulov, oziroma uradnega ve-
terinarja na 112.
Če najdemo zapuščeno hi-
šno žival, jo lahko po pred-

hodnem dogovoru z zaveti-
ščem pripeljemo tudi sami. 
Če je ne moremo pripeljati, 
pokličemo na telefonsko šte-
vilko 01/256 02 79. 

Pozor v času praznikov
Živali zaradi množične upo-
rabe pirotehnike še posebej 
trpijo v času božično-novole-
tnih praznikov, saj glasno 
pokanje pri večini sproži 
hud stres. Ta lahko sproži 
številne bolezni, pirotehnič-
na sredstva pa povzročajo 
tudi neposredne poškodbe 
zlasti psi pogosto poskušajo 
ujeti pirotehnična sredstva v 
gobec, kar lahko privede do 
hudih poškodb), medtem ko 
ptice zaradi svetlobnih ek-
splozij izgubijo orientacijo 
in se lahko huje poškoduje-
jo.
Zato poziv vsem k čim bolj 
zmerni uporabi pirotehnike, 
pri čemer naj se uporabniki 
prepričajo, da v bližini ni ži-
vali, ki bi se lahko poškodo-
vale.

Kam z zapuščenimi 
živalmi

V Mestni občini Kranj pomoč, oskrbo in 
namestitev zapuščenih živali v zavetišču izvaja 
Zavetišče za živali Ljubljana. 

Simon Šubic

Kranj – Z Mestne občine 
Kranj (MOK) sporočajo, da 
so začeli izvajati projekt širi-
tve Poslovne cone (PC) Hra-
stje, ki bo zagotovila dodatni 
gospodarski razvoj, lokalne-
mu okolju pa bo prinesla 
urejeno komunalno in ce-
stno infrastrukturo. "MOK 
potrebuje večjo poslovno 
cono, saj so v preteklih letih 
številna podjetja pa tudi 
predstavniki mednarodnih 
gospodarskih družb izrazili 
interes, da razširijo svoje po-
slovne dejavnosti," so pou-
darili. 
Ker del lastnikov zemljišč za 
gradnjo javne infrastrukture 
ni pripravljen prodati ze-
mljišč po ceni, določeni s 
cenitvijo, so bili v MOK za-
radi javnega interesa prisi-
ljeni zagnati postopke razla-
stitve, pojasnjujejo na obči-
ni. »Obžalujem, da smo 
morali povleči takšno pote-
zo, a verjamem, da se bo ob 
zaključku projekta izkazalo, 
da je bilo vredno vztrajati. 
Projekt bo namreč zagotovil 
boljše pogoje za poslovanje 
in s tem razcvet gospodar-

stva, ki bo imel pozitiven 
vpliv za celotno občino, v 
razširjeni PC Hrastje pa 
bomo uredili tudi cestno in 
komunalno infrastrukturo, 
vključno z navezavo kanali-
zacije na centralno čistilno 
napravo,« je povedal župan 
Matjaž Rakovec.
Poleg javne kanalizacije 
bodo uredili tudi cestne po-
vezave. Cesto iz vasi Hrastje 

proti coni bodo obnovili, 
razširili na šest metrov in ob 
njej uredili tri metre široko 
mešano površino za pešce 
in kolesarje, ki bo ločena z 
zelenim pasom. "Na tej cesti 
nikakor ne bo dovoljena vo-
žnja za tovornjake oziroma 
za vozila večjih dimenzij; 
uporabljala jo bodo namreč 
lahko le osebna vozila, lahka 
tovorna vozila do skupne 

mase 3,5 tone in kmetijska 
mehanizacija za lastnike ze-
mljišč. 
Glavnina prometa, vključno 
s težjimi vozili, pa bo po no-
vem potekala po cesti, ki po-
vezuje državno cesto Kranj–
Šenčur s PC Hrastje skozi 
gozd. Široka bo sedem me-
trov, ob njej bodo zgradili 
tudi kolesarsko površino," 
napovedujejo na MOK. 
Za večjo prometno varnost 
bodo poskrbeli tudi v vasi 
Hrastje, saj bodo odsek do 
križišča s cesto Kranj–Trbo-
je zožili na pet metrov širi-
ne, z ločilnim otokom pa 
poskrbeli tudi za umiritev 
prometa in znižanje hitro-
sti. Dela bodo predvidoma 
končana v letu 2023 oziro-
ma najpozneje v letu 2024.
V prihodnjem letu namera-
va MOK zgraditi tudi nad-
hod čez državno cesto za 
kolesarje in pešce, ki bo 
mimo kranjskega pokopali-
šča povezovala Kranj oziro-
ma Planino s PC Hrastje. S 
tem bodo vzpostavili varno 
ter pešcem in kolesarjem 
prijazno neprekinjeno pove-
zavo vse do Kranja, so spo-
ročili.

Širitev poslovne cone

Širitev Poslovne cone Hrastje bo zagotovila še večji 
gospodarski razvoj v Kranju, so prepričani na občini. 
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Kranj – Na Mestni občini 
Kranj, ki se ponaša s certifi-
katom Srcu prijazna občina, 
si prizadevajo, da bi bili defi-
brilatorji dostopni na čim 
več lokacijah. Trenutno ima-
jo v bazi dobrih štirideset 
defibrilatorjev, pri čemer so 
nekateri v zasebni lasti in 
niso javno dostopni ali na 
voljo 24 ur na dan. Z dvema 
defibrilatorjema, ki bosta 
ves čas na voljo ljudem, so v 
decembru opremili vhod v 
Prešernovo gledališče in 
stavbo občine, z enim pa 
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Kranj. Pojavila se 
je namreč potreba, da bi 
imeli poleg prve pomoči v 
redarskih oziroma inšpek-
torskih vozilih tudi defibri-
latorje. Ker pokrivajo tudi 
sosednje občine, bodo z 
novim mobilnim defibrila-
torjem varnejši še občani 
občin Tržič, Jezersko, Pred-
dvor, Cerklje in Šenčur. 
Župan Matjaž Rakovec je 
izrazil zadovoljstvo, da so v 

Triglavu prisluhnili njihovi 
prošnji in se odzvali družbe-
no odgovorno in človekolju-
bno. "Z donacijo treh novih 
defibrilatorjev nam pomaga-
jo pri zagotavljanju še večje 
varnosti naših občank in 
občanov. Tudi medobčinski 
redarji in inšpektorji, ki so 
pred dvema letoma že 
pomagali oživljati občana, 
bodo odslej še bolje priprav-

ljeni, če bo treba nuditi 
pomoč. Upajmo, da bo takih 
dogodkov čim manj, je pa 
vseeno boljši občutek, če 
človek ve, da ima pri roki 
vse, kar potrebuje, zlasti ko 
šteje vsaka sekunda," je 
povedal. 
Kranjska območna enota 
Zavarovalnice Triglav je v 
sklopu novoletne akcije Za 
boljši jutri skupno podprla 

že več kot 180 preventivnih 
projektov, letos jih bodo še 
25. "Lokalnim skupnostim 
želimo omogočiti kar najbo-
ljšo oskrbo za pravočasno 
prepoznavanje in reševanje 
zdravstvenih težav ter pove-
čati možnosti preživetja 
posameznikov ob zastoju 
srca," je ob tem dejala Miha-
ela Perčič, direktorica obmo-
čne enote. 

V Kranju širijo javno 
mrežo defibrilatorjev
Kranjska območna enota Zavarovalnice Triglav je v sklopu novoletne akcije Za boljši jutri podprla 
nakup treh defibrilatorjev v Mestni občini Kranj.

Pomočnik direktorja Prešernovega gledališča Kranj Igor Berginc, Mihaela Perčič, 
direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav, kranjski župan Matjaž Rakovec in 
Sandi Pavlović iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

Kranj – V Dom upokojencev 
Kranj je Marija Janžekovič 
prišla, ko je bila stara osem-
deset let. Njen oče je bil po 
poklicu strojar, in ko je 
odšel v Francijo, je mama 
sama skrbela za družino. 
Bila je delavka, občasno pa 
je tudi po hišah prodajala 
gozdne jagode in maline. 
Marija je bila doma najsta-
rejša od treh hčera. V Kranj 
se je preselila zaradi službe. 
Najprej se je zaposlila v Tis-
kanini kot tkalka, kasneje pa 
v podjetju Triglav konfekci-
ja, kjer je bila nekaj časa 
tudi predsednica sindikata. 
Pri 17 letih je spoznala Zvo-
neta, ki je bil po poklicu fri-
zer. Po šestih letih »randi-
jev« sta se vzela. V zakonu 
sta se jima rodila sin Matjaž 
in hči Zvonka. Živeli so v 
Stražišču. Mož je bil ljubi-
telj živali in je imel v »štali« 
graščine v Stražišču svoje 
kokoši, zajce in gosi.
Marija Janžekovič je v pro-
stem času rada pletla pulo-
verje in kape, pa tudi marsi-
katero obleko, ki jo je nosi-
la, je izdelala sama. Po 
moževi smrti se je preselila 

na Gubčevo ulico v Kranj, 
leta 2000 pa se je odločila 
za odhod v Dom upokojen-
cev Kranj. 
Stoletnica je danes babica sed-
mim vnukom in tudi že pono-

sna prababica. Ob stotem roj-
stnem dnevu so ji v domu 
upokojencev pripravili manj-
šo zabavo, jo počastili s torto 
in cvetjem ter ji zaželeli vse 
najboljše. Med drugimi jo je 

obiskal tudi župan Mestne 
občine (MO) Kranj Matjaž 
Rakovec, ki ji je predal tudi 
častno listino MO Kranj za 
častitljivih in polnih sto let živ-
ljenja.

Marija dopolnila že sto let
Marija Janžekovič se je rodila 10. decembra 1921 na Vrhniki. Ob jubileju ji je čestital tudi župan. 

Ob častitljivi obletnici so slavljenki prav na rojstni dan pripravili tudi manjše praznovanje. 
Manjkala ni niti torta./ Foto: Alenka Brun

Simon Šubic

Kranj – Na pobudo veteran-
skih organizacij vojne za Slo-
venijo so pred stavbo Mestne 
občine Kranj na Slovenskem 
trgu 1 ob tridesetletnici 
samostojne in neodvisne 
države Republike Slovenije 
postavili spominsko zname-

nje braniteljem slovenske 
samostojnosti leta 1991. Gre 
za betonski tetraeder, ki je v 
vojni za Slovenijo služil kot 
protitankovska ovira pred 
sedežem občine. Spomenik 
sta v torek odkrila minister 
za obrambo Matej Tonin in 
podžupan Mestne občine 
Kranj Janez Černe.

Spomenik pred 
sedežem občine
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Simon Šubic

Kranj – Glasbenih tekmo-
vanj, ki bi potekala v živo, je 
zaradi epidemije manj kot 
pretekla leta, zato so na 
Glasbeni šoli Kranj še toliko 
bolj veseli vsakega posamez-
nega uspeha učencev. 
Decembra so se Mednarod-
nega tekmovanja pihalcev in 
trobilcev Varaždin Wood-
wind & Brass udeležili trije 
njihovi učenci. Učenec tro-
bente Lovro Križnar ter 
učenca evfonija Vid Kejžar 
in Sara Arh so vsak v svoji 

kategoriji prejeli prvo nagra-
do, Sara pa še posebno priz-
nanje za izvedbo obvezne 
skladbe. Mentorja učencev 
sta Roman Podlesnik (tro-
benta) in Uroš Košir (evfo-
nij), ob klavirju pa sta učen-
ce spremljali Katarina Lotrič 
in Jasmina Pogačnik.
Oktobra se je 13. mednarod-
nega tekmovanja ''Giovani 
Musicisti – Citta di Treviso'' 
udeležil kitarski duo Jurij 
Oštir in David Robida, oba 
iz razreda mentorice Nataše 
Bogataj. Prejela sta srebrno 
priznanje. 

Uspehi učencev 
glasbene šole

Sara Arh na Mednarodnem tekmovanju Varaždin 
woodwind & brass, ob klavirju Jasmina Pogačnik 
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Kranj – Ozelenjevanje mesta Kranj z okolico z drevoredi se 
je nadaljevalo tudi ta mesec. Tako so z donacijo podjetij 
Supernova in Alpe-Panon (McDonalds) dvajset dreves polj-
skega jesena zasadili v nov drevored ob nakupovalnem sre-
dišču Supernova Qlandia, in sicer ob pločniku s kolesarskim 
pasom ob Ulici Angelce Hlebce. Mini drevored z osmimi 
drevesi avtohtone sorte jablan besniška voščenka je nastal 
tudi ob podružnični šoli v Besnici. Poleg stoji tudi informa-
tivna tabla o lastnostih in pomenu besniške voščenke za 
kraj. 

Ozelenjevanje mesta se nadaljuje


