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Kranj – Projekt Električna 
mobilnost v Mestni občini 
Kranj predvideva zamenjavo 
voznega parka občinske 
uprave, javnih zavodov in 
javnega podjetja Komunala 
Kranj z električnimi vozili 
ter postavitev 15 javnih pol-
nilnic na petih lokacijah s 
skupno tridesetimi polnilni-
mi mesti z močjo do 22 kW. 
Projekt poleg tega zajema 
postavitev treh sončnih elek-
trarn na strehah Podružnič-
ne šole Center, pokritega 
olimpijskega bazena in 
indus trijskega objekta Ko-
munale Kranj na Zarici, ka-
terih presežke bodo shranje-
vali v lokalnih baterijskih za-
logovnikih in bodo porabni-
kom na voljo v obdobju, ko 
proizvodnje električne ener-
gije ni oziroma je ta manjša, 
pojasnjujejo na občini. 
Menjava voznega parka z e-
-vozili bo potekala v treh fa-
zah. Prva se je s prevzemom 
dvanajstih ekoloških vozil 
končala že konec decembra, 
ob tem so vzpostavili tudi de-
lovanje dveh javnih polnilnic 
na parkirišču Huje. V drugi 
fazi je predviden prevzem do 
55 vozil, do konca leta pa tudi 
vzpostavitev pogojev za nad-
gradnjo v sistem souporabe 
službenih vozil. Namestili 

bodo tudi dodatne polnilni-
ce, sončne elektrarne na stre-
he objektov, v občinski stavbi 
pa baterijo za hranjenje elek-
trične energije. Zadnja faza 
zajema menjavo 63 vozil, ki 
pa ni zavezujoča, saj gre 
predvsem za večja vozila, ka-
terih menjava z električnimi 
vozili trenutno ni ekonom-
sko upravičena, so razložili 
na občini. Vrednost celotne-
ga projekta bo znašala 5,1 mi-
lijona evrov (brez DDV), v 
kar je všteta menjava vozil 
prve in druge faze ter name-
stitev javnih polnilnic, sonč-
nih elektrarn in baterijskega 
sistema. 
Z električno mobilnostjo bo 
Kranj postal še bolj energet-
sko nevtralen, okolje bo bolj 
čisto, posredno pa bo boljše 
tudi zdravje občank in obča-
nov, je poudaril župan Ma-
tjaž Rakovec. Z vpeljavo elek-
tričnih vozil bo namreč že v 
prvem letu prevoženih okoli 
145 tisoč kilometrov brez pro-
izvajanja hrupa in prihranje-
ne toliko energije, kolikor je v 
enem letu porabi manjša 
osnovna šola. Z izvedbo pro-
jekta v celoti bo prihranek 
večji od letne porabe električ-
ne energije v objektu Mestne 
knjižnice Kranj. S tem bo pri-
hranjenih tudi 150 ton CO2, 
kolikor ga absorbira pribli-
žno 17,4 hektarja gozda.

Prva e-vozila so tu
V Kranju so uradno zagnali projekt električne 
mobilnosti, ki poteka v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem Vizije mobilnosti. 

Župan Matjaž Rakovec in Blaženka Prepar, direktorica 
podjetja Vizije mobilnosti, pri predaji ključev prvih 
dvanajstih e-vozil / Foto: MOK
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Kranj – V torek so se po tri-
najstih tednih odsotnosti v 
prve tri razrede osnovne 
šole in vrtce znova vrnili 
tudi kranjski otroci. Na ob-
močju mestne občine Kranj 
je v javne in koncesijske vrt-
ce znova vstopilo 1372 (od 
skupno 2270 vključenih) 
predšolskih otrok, v šolske 
klopi pa sedlo 1774 učencev 
(od skupno 1832). Da so v 
prometu varni, poleg polici-
je te dni skrbijo tudi medob-
činski redarji. 
Vsi zaposleni v šolah in vrt-
cih, ki so se vrnili v službo, 
so se morali že v ponedeljek 
testirati. V Zdravstvenem 
domu Kranj so nam pojasni-
li, da so izvedli skupno 1009 
hitrih testov, od tega je bilo 
sedem pozitivnih na novi ko-
ronavirus. Tak protokol bodo 
zaradi zagotavljanja čim ve-
čje varnosti šolskega in 
vrtčev skega kadra ter otrok 
odslej izvajali vsak teden. 
Ponovnega odprtja šol so se 
po besedah ravnatelja 
Osnovne šole Orehek Draga 
Zalarja razveselili vsi: učen-
ci, starši in zaposleni. 
"Učenci so bili prvi dan vr-
nitve v šolo strašno veseli. 
Tudi s ponovnim privaja-
njem na poseben red oziro-

ma na dosledno upoštevanje 
strogih ukrepov ni bilo no-
benih težav," je dejal. V po-
nedeljek so se testirali vsi 
zaposleni na šoli razen ene 
učiteljice zaradi pojava koro-
navirusa v družini. V šolo se 
je vrnilo 169 otrok, manjka 
le sedem učencev zaradi 
različnih razlogov in jih pri-
čakujejo v naslednjih dneh, 
je še povedal Zalar.
Precej bolj zaskrbljeni so v 
Kranjskih vrtcih, kjer se soo-
čajo z veliko kadrovsko sti-
sko. Zaradi bolniške odso-
tnosti, karantene, varstva 
četrtošolcev in petošolcev ali 

zavrnitve testiranja jim 
manjka kar 50 od 220 stro-
kovnih delavcev, zato so mo-
rali zmanjšati število oddel-
kov in združiti otroke iz raz-
ličnih oddelkov ter skrajšati 
delovni čas v vseh petnajstih 
enotah, ki so odprte le od 
6.30 do 15.30. 
Na organizacijske težave je 
ravnateljica Tea Dolinar opo-
zorila tudi ministrico za izo-
braževanje Simono Kustec. 
Med drugim je pristojne po-
zvala k razmisleku o odprtju 
osnovnih šol vsaj do petega 
razreda, saj prav odsotnost 
zaposlenih zaradi koriščenja 

varstva otrok vrtcem 
predstav lja največjo oviro pri 
organizaciji dela. V Kranj-
skih vrtcih iz tega razloga 
manjka približno dvanajst 
odstotkov zaposlenih. Devet 
od približno tristo zaposle-
nih je v ponedeljek zavrnilo 
testiranje na novi koronavi-
rus, zato v torek niso mogli 
priti na delo. Kot je še poja-
snila Dolinarjeva, so se tudi 
ti zaposleni, med katerimi je 
pet strokovnih delavcev, zna-
šli v hudi stiski. V torek so 
našli rešitev, tako da so jih 
namesto s hitrimi testi testi-
rali z odvzemom krvi.

Otroci in starši veseli 
odprtja šol in vrtcev
V šole se je ta teden vrnilo skoraj 1800 učencev, v vrtce pa skoraj 1400 otrok. Zaposlene so testirali.

Tudi učenci Osnovne šole Orehek so bili zelo veseli vrnitve v šolo. / Foto: Gorazd Kavčič

Prešernov 
smenj letos 
malo drugače
Prešernov smenj v Kranju 
vas bo letos vabil z 
virtualnimi dogodki, ulično 
galerijo in sejemsko 
ponudbo.
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Zaradi športa 
živim, kot 
živim
Pogovor z Iztokom 
Kraševcem, prejemnikom 
velike športne nagrade 
Mestne občine Kranj za 
leto 2020
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OBČINSKE NOVICE

Zbornik za vse čase
Konec minulega leta je izšla 
nova izdaja Kranjskega zbor-
nika. Predstavil ga je predse-
dnik uredniškega odbora 
Miha Mohor.
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OBČINSKE NOVICE

Informacijske table  
na Bobovku
V Naravnem rezervatu Bobo-
vek so postavili informacijske 
table, ki obiskovalce sezna-
njajo z zgodovino in narav-
nim bogastvom območja ter 
tudi z varstvenim režimom.
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KULTURA

»Malar« vam obarva 
dan
V podstrešni galeriji gradu 
Khislstein je na ogled raz-
stava z naslovom Malar 
nam polepša življenje. Izve-
deli boste, kako se je pleska-
lo nekoč.
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ZANIMIVOSTI

Slavkinih sto let
Slavka Kopač se je rodila 7. 
januarja 1921 družini Bene-
dik v Stražišču. Ob prazno-
vanju stotega rojstnega dne 
je prejela tudi častno listino 
Mestne občine Kranj. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Direktor Nacional-
nega inštituta za javno zdra-
vje Milan Krek se je v Kran-
ju prejšnji petek sestal z 
vodstvom Osnovnega zdrav-

stva Gorenjske in Zdravstve-
nega doma (ZD) Kranj in se 
seznanil s potekom cepljen-
ja proti covidu-19 ter pripra-
vami na množično cepljen-
je. Kot je poudaril, je bilo že 
do sedaj cepljenje na 
Gorenjskem zelo dobro 
organizirano in bi bilo smi-
selno te izkušnje prenesti 
širše v slovenski prostor. 
Spletno mesto https://cep-
ljenje.ozg.si/ za prijavo na 
cepljenje tudi kranjskih 
občanov deluje od 5. januar-
ja. Le če prijava preko splet-
nega obrazca za vas zares ni 
mogoča, se obrnite na tele-
fonsko številko 040 807 
672 vsak delovnik med 8. in 
13. uro. Pacienti, ki imate 
izbranega zdravnika zaseb-
nika (koncesionarja), se na 
cepljenje prijavite pri svo-
jem zdravniku. O uspešni 
spletni oddaji prijave boste 
prejeli avtomatsko potrdilo 
na vaš e-naslov. O terminu 
cepljenja boste prav tako 
obveščeni na e-naslov ali po 
telefonu. Cepijo pa po vrst-
nem redu, kot ga je določilo 

ministrstvo za zdravje, in 
glede na količino odmerkov 
cepiva, ki bo tedensko dode-
ljena ZD Kranj. Do prejšnje-
ga petka so zabeležili nekaj 
več kot devet tisoč prijav na 
cepljenje, je povedala direk-

torica ZD Kranj Lili Gantar 
Žura, dr. med., in pozvala 
tudi Kranjčane, ki se še niso 
prijavili, da to storijo.
V četrtek, 14. januarja, so v 
avli Mestne občine Kranj 
(MOK) prvič cepili splošno 
populacijo; prvih 350 ljudi, 
starejših od osemdeset let. 
Kot so sporočili iz MOK, so 
se odlično izkazali zaposleni 
ZD Kranj in Civilna zaščita, 
da je cepljenje potekalo z 
vsemi zaščitnimi ukrepi. 
Nadaljuje se tudi brezplačno 
množično testiranje s hitri-
mi antigenskimi testi v Kra-
nju v avli MOK (vhod je s 
ploščadi za Brioni), do 
nadaljnjega vsak delovni 
dan med 9. in 13. uro z izje-
mo srede, ko se testiranje 
izvaja v stari lekarni v Cer-
kljah. Naročanje na testira-
nje s hitrimi testi ni potreb-
no, s seboj pa je treba imeti 
zdravstveno kartico in oseb-
no izkaznico. Nujno je upo-
števanje zaščitnih ukrepov, 
predvsem varnostne razdal-
je, obvezno je nošenje zašči-
tne maske.

Vabijo k prijavam 
na cepljenje
Do prejšnjega petka so v Zdravstvenem domu 
Kranj zabeležili nekaj več kot devet tisoč prijav na 
cepljenje proti covidu-19. Poleg cepljenja poteka 
tudi množično testiranje s hitrimi testi.

Direktor NIJZ Milan Krek in direktorica ZD Kranj Lili 
Gantar Žura po sestanku v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

V dosedanjih izdajah Kranj-
skega zbornika je bilo veliko 
zanimivih vsebin in podat-
kov. Ali lahko predstavite, 
kaj prinaša dvanajsta izdaja?
Kranjski zbornik je obsežna 
publikacija Mestne občine 
Kranj, ki vsakih pet let 
dograjuje naše vedenje in 
spoznanja o »mestu na ska-
li« in njegovi okolici. Kakor 
je v uvodniku dvanajste šte-
vilke zapisala glavna uredni-
ca Barbara Ravnik, je ob 
kakovosti ena njegovih glav-
nih odlik tematska pestrost. 
To potrjujejo že naslovi 
poglavij: Odstiranje prete-
klosti, Politika in gospodars-
tvo, Stavbni razvoj in okolje, 
Konservatorstvo, Kulturna 
podoba mesta, Šolske poti, 
Podobe vsakdanjosti, Šport-
no mesto, Kranjčani doma 
in po svetu, zaključuje pa jih 
Kronološki pregled dogajanj 
v zadnjem petletnem obdob-
ju. S široko pahljačo prispev-
kov tudi najnovejši Kranjski 
zbornik na novo osvetljuje 
in dopolnjuje podobo mesta 
v daljni in bližnji preteklosti 
ter ljudi, ki so se v Kranju 
rodili in živeli ali ga obisko-
vali in zanj ustvarjali.
 
Kaj zbornik pomeni za zgo-
dovino Kranja?
Ohranja nam bogato izročilo 
Kranja in predstavlja nam 
kažipot v prihodnost. Kakor 
vse dosedanje zvezke ga bo s 
polic jemal vsak, ki bo prou-
čeval našo zgodovino. Pred-
stavlja relevanten vir znanja. 
Sam se spominjam davnih 
let na slavistiki, ko brez preš-
tudirane razprave Problem 
katarze v Prešernovem Pev-
cu, ki jo je prof. dr. Boris 
Paternu objavil v prvi številki 
Kranjskega zbornika, zlepa 
nisi uspešno opravil izpita.

Kdo vse so avtorji?
Zaradi kakovostnih strokov-
nih člankov si je Kranjski 
zbornik pridobil ugled pre-
stižne edicije, zato k sodelo-
vanju ni bilo težko pridobiti 
uglednih avtorjev vse od 
univerzitetnih profesorjev 
do arheologov, muzeologov, 
gospodarstvenikov, tehni-
kov, kulturnikov pa do priz-
nanih proučevalcev naše 
dediščine. Večini od 31 sode-
lavcev je strokovnost na pod-
ročjih, o katerih pišejo, priz-
nana tudi z magistrskimi in 
doktorskimi nazivi. O tem 
se lahko prepričate že, če 
samo na hitro prelistate 
zbornik.
 
Kakšna področja zbornik 
zajema in od kod avtorji 
dobivajo podatke?
Snovalci Kranjskega zborni-
ka so v letu 1960 sledili 
predvsem dvema ciljema: 

bil naj bi kronika »naglega 
razvoja na družbenem, gos-
podarskem, kulturnem in 
socialno-zdravstvenem pod-
ročju ter drugih delovanjih« 
ter zbirka poglobljenih pris-
pevkov, ki odstirajo davno 
preteklost (še posebno s 
področja arheologije), pred-
stavljajo stavbni razvoj in 
okolje, pišejo o politiki in 
gospodarstvu v preteklih 
desetletjih ali stoletjih, o 
razvoju šolstva in športa, 
zdravstva ter o umetniških 
dosežkih, pozabi časa trgajo 
pomembne osebnosti, ki so 
veliko prispevale k razvoju 
občine, ter opozarjajo na 
uspešne Kranjčane doma in 
po svetu. V osnovnih črtah 
se je takšna okvirna vsebin-
ska zasnova Kranjskega 
zbornika ohranjevala do 
danes in uredniškemu 
odboru se ni zdelo potreb-
no, da bi ga v temelju spre-
minjali. Pri pisanju prispev-
kov so avtorji uporabili ana-
litične in kritične metode 
znanstvenega raziskovanja, 
se poglobili v strokovno lite-
raturo in poiskali vire, še 
posebno tiste v bogatem gra-
divu arhivov.

Komu je zbornik namenjen 
in koliko časa je nastajal?
Nastajal je pet let, oblikoval 
pa ga je širok odbor soured-
nikov. Posebej moram pou-
dariti nepogrešljiva prizade-
vanja glavne urednice Bar-
bara Ravnik, prejšnjega 
predsednika uredništva Dra-
ga Štefeta, lektorice Nives 
Križnar in tajnice Mendi 
Kokot. In se zahvaliti občin-
skemu vodstvu za podporo. 
Seveda Kranjski zbornik 
nikakor ni namenjen le spe-
cializiranim strokovnjakom, 
ampak bo v njem našel mar-
sikaj zanimivega tudi širši 
krog bralcev. Menim tudi, 
da ga razen redkih ne bodo 
prebrali na dušek od prve do 
zadnje strani kakor kak 

roman. Morda ga je sedaj v 
prvih mesecih vzelo v roke 
še relativno malo radoved-
nežev. Tudi ker zaradi epi-
demije nismo mogli pripra-
viti niti novinarske konfe-
rence ob izidu. Sem pa pre-
pričan, da se bodo številni 
posvetili poglavjem, ki jih 
pritegnejo, in da se bodo še 
večkrat vračali med njegove 
strani. To mi potrjujejo izvo-
di prejšnjih zbornikov v 
knjižnici, saj njihova precej 
»zdelana« zunanjost priča o 
tem, da niso samevali na 
policah. Kranjčani ta zbor-
nik potrebujejo za ohranja-
nje temeljev kolektivne 
zavesti in utrjevanje samo-
zavesti. Treba je vedeti, da 
se je v zadnjem stoletju naše 
mesto večkratno povečalo. 
Še moja stara mama je pre-
delu okrog gimnazije rekla, 
da je to daleč »zunaj mesta«. 
V otroštvu sem bil priča 
zidave prvega stanovanjske-
ga bloka na Zlatem polju, na 
strnišču Planine sem si 
ogledal letalski miting, Huje 
pa so bile le vas na drugem 
bregu Kokre. Zato je lahko 
zbornik tudi prišleku v 
pomoč pri vraščanju v novo 
okolje. Seveda ga poznajo 
tudi širše. Zadnjič mi je iz 
Maribora telefoniral pisatelj 
Tone Partljič in se zanimal 
za članke o Primorcih v Kra-
nju in spomeniku Bazoviš-
kim žrtvam, saj namerava o 
predvojnih »narodnih prise-
ljencih« pisati roman.

Bile so polemike, ali je zbor-
nik sploh še potreben. Kaj 
menite?
Med očitki bi sprejel in pod-
prl še posebno tistega, kako 
je treba skrbeti, da zbornik 
ne obleži v skladišču, tem-
več da gre med ljudi. Tudi 
pobuda za pomlajevanje 
uredniškega odbora mi je 
(pogojno) všeč. Obtoževan-
je, da gre pri tem zgolj za 
zapravljanje denarja, pa mi 

diši po tradicionalnih nepro-
duktivnih špetirih o tem, ali 
si prizadevati za najširši 
krog bralcev ali ustvarjati 
vrhunske stvari, kakršni se 
vlečejo že od Prešernove 
dobe in preko Cankarjeve 
Krpanove kobile do socialis-
tičnih časov, ko so si po alki-
mistično brezuspešno priza-
devali ta dualizem pomiriti. 
Morda se kdo, ko potežka to 
lepo vezano knjigo v rokah, 
vseeno povpraša, ali nam je 
sploh potrebna sedaj, ko zle-
pa več ne pohitimo v knjiž-
nico, ampak kar v medmre-
žju »poguglamo« na eni 
izmed svojih digitalnih elek-
tronskih naprav. Kaj ni po 
četrt tisočletja celo slovita 
Britanska enciklopedija 
nehala izhajati, pa je od raz-
svetljenstva naprej človeštvo 
vodila k bliskovitemu nap-
redku? Strokovnjaki opozar-
jajo, da zadeva ni tako prep-
rosta. Ameriški publicist 
Nicholas Carr ne ovrže 
pomena elektronskih medi-
jev, toda opozarja na nevro-
loške raziskave, kako zgolj 
brskanje po spletu povzroča, 
da nam poglobljeno branje 
postane naporno in da bere-
mo bolj razpršeno, »malo 
tu, malo tam«. Zbranost naj 
torej ohranjamo in vadimo 
ob branju klasičnih knjig. 
Oba medija, papirnati in 
elektronski, se torej ne 
izključujeta, ampak sta 
komplementarna. Tudi knji-
žna izdaja Kranjskega zbor-
nika zato ne bi smela biti 
ogrožena. Odlično pa ga 
dopolnjuje objava na spletu. 
Sedaj je prvič na voljo tudi v 
elektronski obliki, poiščete 
ga lahko v Digitalni knjižni-
ci Slovenije. Ob ponovnem 
odprtju Kranjske hiše ga bo 
mogoče kupiti za dvajset 
evrov tudi na Zavodu za 
turizem in kulturo Kranj. 
Že zdaj pa ga je možno 
naročiti po elektronski pošti 
mok@kranj.si.

Zbornik za vse čase
Konec minulega leta je izšla nova izdaja Kranjskega zbornika. Publikacijo, ki letos praznuje šestdeset 
let izhajanja, je v sodelovanju z uredniškim odborom soustvarilo 32 piscev, likovni motiv na ščitnem 
ovitku pa je prispeval akademski slikar in grafik Zmago Puhar. Zbornik je predstavil predsednik 
uredniškega odbora Miha Mohor.

Predsednik uredniškega odbora Kranjskega zbornika Miha Mohor / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Komunala Kranj je 
ta mesec ukinila zbiranje 
mešane komunalne embala-
že na ekoloških otokih v Me-
stni občini Kranj (in tudi v 
občinah Naklo, Šenčur in 
Preddvor), kar je sprožilo 
številna vprašanja in pole-
mike med občani. V javnem 
podjetju zagotavljajo, da za-
radi ukrepa običajni gospo-
dinjski uporabniki finanč-
nih posledic ne bodo nosili. 
Nasprotno: z umikom ru-
menih zabojnikov z ekolo-
ških otokov so ukinili podva-
janje sistema zbiranja odpa-
dne embalaže, s katerim je 
na letni ravni nastalo okoli 
90 tisoč evrov dodatnih 
stroškov. Zaradi prihranka 
se bodo tako za nekaj časa, 
najmanj do konca leta, lah-
ko izognili povišanju cen 
storitve ravnanja z odpadki. 
Trenutne veljavne cene so 
namreč še iz leta 2016, 
medtem ko so se stroški rav-
nanja z odpadki v tem obdo-
bju zvišali za četrtino, poja-
snjujejo. 
V Komunali Kranj so razlo-
žili, da je delež odložene me-
šane komunalne embalaže 
(plastike, pločevink, tetrapa-

kov in druge embalaže) na 
ekoloških otokih v njihovem 
upravljanju znašal samo 
7,85 odstotka (304 ton le-
tno). Zbiranje mešane ko-
munalne embalaže je na-
mreč z državno uredbo pred-
pisano in organizirano po 
načelu "od vrat do vrat" ozi-
roma na skupnih odjemnih 
mestih, kar pomeni, da ima 
vsak uporabnik možnost od-

laganja v svoj zabojnik in je 
podvajanje nepotrebno. Na 
ta način so lani zbrali kar 
92,15 odstotka (3874 ton) od-
padne embalaže. 
Odlaganje embalaže na 
ekološkem otoku je bila za 
uporabnike zgolj dodatna 
možnost. A ker se je sistem 
zbiranja podvajal, so s tem 
nastajali dodatni stroški, ki 
se jim z umikom rumenih 

zabojnikov na ekoloških 
otokih lahko izognejo. Po-
leg tega glede na evidence 
zabojnikov domnevajo, da 
so del mešane komunalne 
embalaže na ekološke otoke 
oddajali tudi nosilci gospo-
darskih dejavnosti in se na 
ta način izogibali stroškom. 
V tem primeru gre za stro-
šek v breme vseh ostalih 
zavezancev, čeprav morajo 

povzročitelji odpadkov iz 
dejavnosti stroške ravnanja 
z odpadki poravnati po ko-
mercialnih tarifah na pod-
lagi pogodb enega odvoza, 
izbirajo pa lahko med raz-
ličnimi izvajalci.
Uporabnike, ki ugotavljajo, 
da jim sedanji zabojniki za 
zbiranje embalaže ob stav-
bah ne zadoščajo več, v ko-
munalnem podjetju poziva-
jo, naj se oglasijo pri njih z 
zahtevo po menjavi za pro-
stornejši zabojnik. Komuna-
la bo obstoječi zabojnik z 
večjim nadomestila brez-
plačno, saj velikost individu-
alnega zabojnika za mešano 
komunalno embalažo pri 
gospodinjstvih ne vpliva na 
ceno. Obračun se namreč 
izvaja glede na število stalno 
in začasno prijavljenih oseb 
v gospodinjstvu. 
Obstaja bojazen, da se bo 
zaradi umika rumenih za-
bojnikov z ekoloških otokov 
odpadna embalaža začela 
kopičiti v naravi. V Komuna-
li Kranj računajo, da je veli-
ka večina občanov danes že 
dovolj ozaveščena, da od-
padkov ne bo odlagala v na-
ravo, zavedajo pa se, da še 
vedno obstaja tudi določen 
odstotek ljudi, ki to še vedno 

počnejo. Ob tem spominja-
jo, da lahko uporabniki ve-
čje količine katerihkoli raz-
ličnih odpadkov pripeljejo v 
zbirni center. 
Ob večstanovanjskih objek-
tih se že zdaj pogosto doga-
ja, da embalažo v tamkaj-
šnje zabojnike odlagajo 
tudi ljudje, ki tam ne živijo, 
zato se stanovalci boje, da 
se bo ta pojav zdaj še razši-
ril. V Komunali se tega pro-
blema zavedajo. Kot pravi-
jo, bi bilo za zabojnike smi-
selno uvesti ograjene pro-
store, ki bi bili dostopni 
samo stanovalcem.
Zabojniki za ločeno zbira-
nje stekla in papirja ostajajo 
na ekoloških otokih, saj za 
te frakcije ni predpisano 
zbiranje od vrat do vrat, 
prav tako bo Komunala 
spodbujala skupinsko (ulič-
no) zbiranje kuhinjskih od-
padkov in odpadnega ra-
stlinskega jedilnega olja, so 
še poudarili.
Za naročilo večjega zabojni-
ka ali vreč lahko občani po-
šljejo zahtevo na info@ko-
munala-kranj.si. V času 
uradnih ur Komunale Kranj 
so na voljo tudi informacije 
po telefonu številka 04/28-
11-305.

Umaknili so rumene zabojnike
Finančnih posledic za običajne gospodinjske uporabnike zaradi umika rumenih zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov ne bo, zagotavljajo  
v Komunali Kranj. Če potrebujete večji individualni zabojnik za embalažo, vam ga zamenjajo brezplačno. 

Zabojniki za ločeno zbiranje stekla in papirja ostajajo na ekoloških otokih. / Foto: Gorazd Kavčič

Stoodstotno podpiram de-
mokracijo. Tako posredno, v 
kateri ljudje izvolijo svoje 
predstavnike, kot neposre-
dno – referendum. Demo-
kracija namreč v obeh obli-
kah pomeni »vladavina ljud-
stva« in ponazarja odločitev 
ljudi. Da pa se ljudje lahko 
odločijo, potrebujejo pravilne 
informacije. Zato tokrat svoj 
zapis posvečam tematiki ozi-
roma ideji, ki ni nova, vendar 
v zadnjem času spet buri du-
hove na območju naše obči-
ne: da krajevne skupnosti 
(KS) severno od avtoceste 
ustanovijo novo občino.
Dovolite mi, da najprej na-
vedem nekaj številk. Po po-
datkih je na zadnji dan leta 
2020 v omenjenih KS živelo 
10.277 prebivalcev. Priho-
dek oz. povprečnina nove 
občine – poimenujmo jo 
Občina Kokrica – znaša 628 
evrov, kar poenostavljeno 
predstavlja 6,4 milijona 
evrov prihodkov. V pripada-
jočih KS je bilo v letu 2020 
pobranega za 0,8 milijona 
evrov nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča 
(NUSZ). Najemnine komu-
nalnih vodov bi znašale 0,8 
milijona evrov. Torej ima 
nova občina zagotovljenih 
približno sedem milijonov 
evrov prihodkov (upošteval 
sem populistično komunici-

ranje, da bo v novi občini 
NUSZ drastično nižji).
Vsaka občina pa ima poleg 
prihodkovne še drugo, od-
hodkovno plat. Druga najve-
čja investicija zadnjega de-
setletja v MOK je Gorki 2. 
Investicija, kjer smo v treh 
KS potencialne nove občine 
uredili fekalno in meteorno 
kanalizacijo, nov vodovod, 
javno razsvetljavo, električ-
no, plinsko in komunikacij-
sko napeljavo, nov asfalt ... 
Končni znesek investicije je 
15,2 milijona evrov, od tega 
je lastnih sredstev Mestne 
občine Kranj (MOK) 1,9 mi-
lijona evrov, 6,6 milijona 
evrov je kredita; 6,7 milijona 
evrov pa so kohezijska sred-
stva EU in sredstva državne-
ga proračuna. Če pride do 
ustanovitve nove občine, bo 
najmanj kredit in vložek 
MOK v višini 8,5 milijona 
evrov že prvo leto bremenil 
proračun Občine Kokrica. 
Odprto pa ostaja vprašanje 
kohezijskih sredstev, kajti 
velika verjetnost je, da bi 
tudi kohezijska sredstva bre-
menila proračun nove obči-
ne, saj bi prišlo do bistvenih 
sprememb pogodbe.
Zadolženost na prebivalca je 
konec leta 2020 v MOK zna-
šala 434 evrov. Če odštejemo 
namenski kredit 6,6 milijo-
na evrov za Gorki, zadolže-

nost v MOK znaša 321 evrov 
na prebivalca. Ta osnovni 
dolg, 321 evrov na prebival-
ca, prevzame nova občina za 
svojih 10.277 prebivalcev. 
Dodatno zadolženost nove 
občine predstavlja 6,6 mili-
jona evrov dolga za Gorki 2. 
Na prebivalca se tako dolg v 
novi občini poveča za 642 
evrov. Skupen dolg na prebi-
valca nove občine bi tako 
znašal 963 evrov! Nadaljnje 
bi morala nova občina vrniti 
MOK še 1,9 milijona evrov 
lastnih sredstev, ki jih je 
MOK vložila v projekt Gorki 
2. To bi zadolženost na pre-
bivalca nove občine povečala 
na 1.148 evrov, s čimer bi 
postala tretja najbolj zadol-
žena občina na prebivalca v 
Sloveniji.
No, da bo nova občina uspe-
šna, potrebuje dobrega žu-
pana ali županjo in nekaj 
zaposlenih. To pomeni stro-
ški za plače, za občinsko 
stavbo in za kakšno vozilo. 
Za skupno delovanje nove 
občine bi potrebovali naj-
manj milijon evrov. Sledijo 
stroški, ki so vezani na druž-
bene dejavnosti – na vrtce, 
šole (osnovna, s prilagoje-
nim programom, glasbena), 
na najstarejše v domu za 
upokojence ali za oskrbo-
vance na domu. Ena osnov-
na šola seveda ne bo dovolj, 

podružnične šole pa odpade-
jo. Torej najmanj ena nova 
osnovna šola, ker pomeni 
investicijo vsaj pet milijonov 
evrov. Glede na velik pouda-
rek, ki bo namenjen turiz-
mu in podjetništvu, kot je 
slišati od predlagateljev, bo 
nova občina potrebovala ak-
tivne ljudi na tem področju, 
kar spet nekaj stane. Za po-
krivanje stroškov vseh druž-
benih dejavnosti zadošča 
prihodek iz povprečnine.
Nato se bo treba dogovoriti 
za delovanje medobčinskih 
organov in ustanov: redar-
sko in inšpekcijsko službo, 
knjižnico, profesionalne ga-
silce … Kakorkoli že, tudi to 
stane.
Tu je še komunala – Občini 
Kokrica bo pripadal delež v 
tem javnem podjetju – kar 
pa pomeni prej breme kot 
finančni prihodek. Med dru-
gim je najemnina komunal-
nih vodov namenski priho-
dek, ki se mora nameniti 
vzdrževanju oz. investicijam 
v komunalne vode.
Novi občini bi pripadal tudi 
delež v različnih zavodih, le-
tni znesek za njihova delo-
vanja pa ni zanemarljiv. 
Tudi za Mestno občino 
Kranj ni.
Predlagatelji veliko prilo-
žnost vidijo tudi v nepovra-
tnih evropskih sredstvih. 

Ker potencialna občina leži 
v zahodni, razviti kohezijski 
regiji, ji bo v novi finančni 
perspektivi pripadalo mno-
go manj sredstev, kot bi jih 
dobili v dosedanji. In kar je 
najbolj boleče – le 40-odsto-
tno sofinanciranje je možno 
s strani kohezijskih sred-
stev. Strošek DDV je breme 
občine, kar pomeni, da bi ob 
investiciji en milijon občina 
morala zagotoviti najmanj 
sedemsto tisoč evrov lastnih 
sredstev.
Možnost pridobivanja 
evropskih sredstev pri ne-
mestnih občinah je le iz na-
slova Dogovora za razvoj re-
gij, DRR. Iz tega naslova bi 
nova občina lahko pridobila 
v naslednjih sedmih letih 
skupaj 1,4 milijona evrov, 
torej dvesto tisoč evrov na 
leto. In z upoštevanjem dr-
žavnega sofinanciranja za 
ceste, gasilce, šolske poti in 
podobno, bi občina dobila 
dodatnih sto tisoč evrov. 

Za konec naj povzamem, 
kar se premalo poudarja: 
vsaka investicija, ki jo izvede 
občina, ima za posledico 
stroške. Vsak pločnik, vsako 
kolesarsko stezo, cesto, jav-
no razsvetljavo, koš za sme-
ti, vsako drevo ... je treba 
vzdrževati. Prihodkov iz 
tega naslova pa ni.
Kakorkoli že, pobudniki za 
novo Občino Kokrica so od-
ločeni, da projekt nove ob-
čine izpeljejo. Do tega ima-
jo pravico. Na koncu pa od-
ločajo ljudje. Prepričan 
sem, da bodo krajani Golni-
ka, Gorič, Trstenika, Tene-
tiš, Kokrice, Predoselj in 
Britofa potrdili, da radi živi-
jo v mes tni občini Kranj, 
tretji največji slovenski ob-
čini. In da svojo prihodnost 
ter razvoj vidijo v objemu 
preostalih devetnajstih kra-
jevnih skupnosti.

Se vidimo!

Matjaž Rakovec, vaš župan

Nova »Občina Kokrica«
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Iz Krajevne skupnosti Gorenja Sava sporočajo, da o vsem 
dogajanju v njihovi krajevni skupnosti in okolici z letošnjim 
letom redno obveščajo na svežem Facebook profilu KS 
Gorenja Sava. Vabijo k všečkom in sledenju objav. "Z aktiv-
nostjo na družbenih omrežjih motivirano vstopamo v leto 
2021 in se nadejamo novih uresničenih projektov v naši kra-
jevni skupnosti ter bodočih sodelovanj s preostalimi kranj-
skimi krajevnimi skupnostmi. Ponosni smo na lepo sprejet 
in dobro izpeljan projekt prejšnjega leta, ko smo v božič-
no-novoletnem času za naše najmlajše in starejše krajane 
samoiniciativno pripravili skromna darilca in jih obdarili," 
so sporočili.

KS Gorenja Sava odslej tudi na Facebooku

Simon Šubic

Bobovek – Informacijske 
table ob glavnih vstopnih toč-
kah v rezervat ter na točki 
med Čukovo jamo in Kroko-
dilnico so si ta teden ogledali 
sodelujoči pri projektu oziro-
ma njihovi predstavniki: 
Suzana Zupanc Hrastar z 
direktorata za okolje, direk-
tor zavoda za varstvo narave 
Teo Hrvoje Oršanič s sode-
lavci z območne enote Kranj, 
člani družine Zabret, ki ima 
naravni rezervat na Bobovku 
v lasti, predstavniki Krajevne 
skupnosti Kokrica in Mestne 
občine Kranj z županom 
Matjažem Rakovcem na 
čelu. To je šele začetek ures-
ničevanja nalog na tem 
območju, katerih cilj je ohra-
niti ga neokrnjenega, obe-
nem pa obiskovalcem omo-
gočiti dostop do teh narav-
nih, tudi rekreacijskih povr-
šin, so ob tem napovedali. 
»Na tem devet hektarjev 
velikem območju se srečuje-
ta prazgodovina in sedan-

jost, bogat živalski in rastlin-
ski svet pa imamo tako 
rekoč na dlani. In zahvalju-
joč družini Zabret lahko te 
lepe vodne in obvodne povr-
šine za sprostitev in rekrea-
cijo uporabljajo tudi drugi 
obiskovalci. Prav pa je, da 
pri tem spoštujejo pravila, s 
tem tudi lastnike, naravo in 
druge obiskovalce. Da bomo 
lahko uživali še naprej, a 
kljub temu ohranjali naravo 
čim bolj nedotaknjeno,« je 
dejal župan. 

Jezera v opuščenem 
glinokopu
Jezera Čukova jama, Kroko-
dilnica in Ledvička so nastala 
potem, ko je jame na obmo-
čju opuščenega glinokopa 
zalila voda. Od leta 2016 
dalje velja Naravni rezervat 
Bobovek za naravovarstveno 
območje, ki med drugim 
nudi življenjski prostor 
enajstim vrstam rib, okoli 
150 vrstam ptic, 17 vrstam 
hroščev, kačjim pastirjem, 41 
vrstam metuljev, malim 

sesalcem, dvoživkam ... 
Namen naravnega rezervata 
je s pravili ravnanj in izvaja-
njem varstvenih in upravljav-
skih nalog ohraniti tamkajš-
nji močvirski ekosistem 
bajerjev ter tamkajšnje 
domorodne rastlinske in 
živalske vrste, obenem pa z 
urejanjem in vzdrževanjem 
infrastrukture omogočiti obi-
skovanje ter tako zagotoviti 
trajnostni razvoj območja. 
Na območju Čukove jame je 
dovoljeno vlagati in loviti 
ribe, se kopati in drsati, plu-
ti s čolni in drugimi manjši-
mi plovili brez motorja. Na 
Krokodilnici naštete aktiv-
nosti z odlokom niso dovol-
jene zaradi uresničevanja 
varstva in ohranjanja narav-
nih vrednot, ugodnega stan-
ja rastlinskih in živalskih 
vrst ter njihovih habitatov.

Urejanje naravnega 
rezervata
Vse to je odslej v privlačni 
in strnjeni obliki zapisano 
na informacijskih tablah, ki 

se lepo stapljajo z okoljem, 
saj je bilo vodilo pri obliko-
vanju elementov prav upo-

raba opeke iz žgane gline. 
Iz opeke so tako nosilci za 
table, sedalni elementi, 

manjši kažipot, simboličen 
varovalni zidec, ki omejuje 
in označuje območje z viš-
jim nivojem varovanja. Vsi 
elementi skupaj tvorijo 
enotno podobo in tako spo-
ročajo obiskovalcu, da je 
prisoten na območju s 
posebnim varstvenim reži-
mom in zgodovinskim nas-
tankom. 
V nadaljevanju projekta 
bodo v rezervatu postavili 
še nekaj klopi in zidcev ter 
vzpostavili dodatne poti, 
tudi učno pot, zanimivo za 
vse generacije, v tretji fazi 
pa poskrbeli še za ustrezno 
prometno signalizacijo na 
cestah, ki vodijo v Bobovek.
Na skrbno izbranih točkah 
rezervata bo v prihodnosti 
mogoče tudi taboriti, šotori-
ti, kuriti in urejati prostor 
za piknike, danes pa je pri-
stojnim službam dovoljeno 
urejati teren v rezervatu, na 
parkiriščih, športnih in 
otroških igriščih ter postav-
ljati naprave za vadbo in 
rekreacijo. 

Informacijske table na Bobovku
Mestna občina Kranj je v sodelovanju z ministrstvom za okolje in zavodom za varstvo narave v Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev na Bobovku in v 
njegovi okolici postavila tri informacijske table, ki obiskovalce seznanjajo z zgodovino in naravnim bogastvom območja ter tudi z varstvenim režimom. 

Informacijska tabla pri vstopu v Naravni rezervat Bobovek 
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V Srednjih in Zgornjih Bit-
njah so odstranili stari avto-
busni čakalnici in ju zame-
njali z novima, tipskima za 
mesto Kranj. Ker sta v celoti 
iz kaljenega stekla, je zdaj v 
Zgornjih Bitnjah pri izvozu 
iz vasi na glavno cesto večja 
tudi preglednost na cesti. 
Zgradili so tudi pločnik. Vre-
dnost projekta je znašala 
slabih 22.700 evrov. 

Novi postajališči

Simon Šubic

Kranj – Ob poslovnem cen-
tru IBI na Jelenčevi ulici na 
Primskovem je bil konec 
leta zgrajen pločnik, za kate-
rega so si krajani, Krajevna 
skupnost Primskovo in svet 
staršev Podružnične šole 
Primskovo (OŠ Simon Jen-

ko) prizadevali že več deset 
let. Pločnik namreč zagotav-
lja veliko boljšo prometno 
varnost za šolarje in tudi 
druge pešce. 
Mestna občina Kranj je 
zemljišče za gradnjo pločni-
ka pridobila sredi novem-
bra, skoraj osemdeset tisoč 
evrov vreden projekt, ki je 

poleg gradnje pločnika zaje-
mal tudi zamenjavo starega 
in izrabljenega vodovoda, pa 
so zaključili tik pred novim 
letom. Spomladi je v načrtih 
še zaris prav tako dolgo pri-
čakovanega prehoda za peš-
ce in kolesarskih pasov na 
Jelenčevi ulici vse do križiš-
ča proti osnovni šoli. 

Pločnik ob centru IBI

Novi pločnik na Jelenčevi ulici je zelo izboljšal varnost pešcev. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mojca Finc

Kranj – »Vsak teden s podpla-
tov čevljev svojih otrok od-
stranjujem pasje iztrebke. S 
palčko, zobotrebcem, valjam 
jih po pesku, lužah, nazadnje 
podplat čez noč namočim 
celo v kis, da se čevelj do-
končno znebi tega neprije-
tnega vonja. Iztrebki so pov-
sod – na zelenicah, v gozdu, 
po sprehajalnih poteh. Imeti 
psa resda pomeni popestri-
tev, vendar pa nalaga tudi od-
govornost. Ena od teh je po-
spraviti iztrebke za svojim 
hišnim ljubljenčkom, a te 
naloge očitno mnogi ne opra-
vijo,« je opozorila občanka. 
V prihodnjih dneh bodo 
koše za mešane odpadke na 
območju Mestne občine 
Kranj (MOK) opremili z na-
lepko s pasjo tačko. S tem bi 
radi spodbudili lastnike 
psov, naj vrečke z iztrebki 

svojih štirinožnih ljubljenčk-
ov odložijo v koše za mešane 
odpadke. »Iztrebki malih ži-
vali, ki naj bi jih lastniki od-
lagali v vrečki, sodijo skladno 
z navodili prevzemnika od-
padkov med mešane komu-
nalne odpadke. Vsebina ko-
šev, ki jih prazni Komunala 
Kranj v sklopu javne snage, 
pa se naknadno razvršča, 

predvsem z namenom izlo-
čanja odpadne embalaže od 
mešanih komunalnih od-
padkov,« je potrdil vodja sek-
torja za odpadke pri Komu-
nali Kranj Igor Viktor Bizjak.

Petinštirideset novih 
košev za mešane 
odpadke
Mestna občina Kranj za vzdr-
ževanje pasjih košev porabi 
kar 30.000 evrov iz proraču-
na. V strošek je vključeno 
praznjenje košev in name-
ščanje tulcev z vrečkami; 54 
košev praznijo na 14 dni, 20 
košev na najbolj obiskanih 
lokacijah pa enkrat tedensko. 
MOK skuša racionalizirati 
stroške, zato je odstranila de-
set košev na tistih lokacijah, 
ki so manj obremenjene ozi-
roma imajo v bližini posta-
vljen koš z mešanimi odpad-
ki. Teh je od leta 2019 še več, 
saj so jih dodali 45, nekatere 

tudi ob dostopih do prilju-
bljenih sprehajalnih poti. Še 
vedno pa v uporabi ostaja 74 
košev za pasje iztrebke. 

Za male živali odgovorni 
lastniki
Vsak lastnik mora imeti ob 
sprehajanju s psom v skladu 
z občinskim odlokom s seboj 
vrečko za pobiranje pasjih 
iztrebkov. Če ne pospravi iz-
trebkov, ga lahko doleti globa 
sto evrov. Odgovornost pa je 
treba ohranjati tudi do nara-
ve: »Pomislite, kako bi bilo, 
če bi starši, potem ko bi pre-
vili otroka med sprehodom, 
po zelenicah odlagali upora-
bljene otroške plenice. Od 
majhnega nas učijo, da mo-
ramo za sabo pospraviti. Po-
skrbimo za to in za dobro 
počutje v okolju, v katerem 
nismo sami, ampak sobiva-
mo z drugimi,« je mnenje 
delila še ena od občank. 

Pasji iztrebki tudi v koše  
za mešane odpadke
Nalepka s pasjo tačko na koših za mešane odpadke ozavešča in spodbuja lastnike psov, da vanje odložijo vrečke s pasjimi iztrebki.

Nalepka s pasjo tačko, ki 
obvešča, da v koš za smeti 
sodijo tudi pasji iztrebki.

V prihodnjih dneh bodo koše za mešane odpadke  
na območju Mestne občine Kranj opremili z nalepko  
s pasjo tačko.

Tudi za
pasje iztrebke

Dragi obrtniki, podjetniki,
ŠE VEDNO JE ČAS ZA PRIJAVO!
Pozivamo samozaposlene in mikro podjetja z od 1 do 4 zapo-
slenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru 
prvega poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako čla-
nom kot nečlanom OZS, na voljo na naši zbornici.
Vloge se oddajo preko spletne strani www.ozs.si/maske.
Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na naši območni 
obrtno-podjetniški zbornici, C. Staneta Žagarja 37 Kranj.  
Poziv je odprt do 29. 1. 2021.

PROJEKT EM2 – ERASMUS
EM2 želi prispevati h krepitvi motivacije in izboljšanju zaposlitve-
nih možnosti nižje izobraženih ali nižje usposobljenih odraslih in 
odraslih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje. Uporaba pristopa soodgovornosti lokalnih skupno-
sti, podjetij in izobraževalnih organizacij jim bo omogočila uravno-
vešenje kompetenc in samozavedanja.
Cilj projekta:
Izdelati in omogočiti dostop do Priročnika za izobraževanje v sku-
pnosti, ki bo zagotovil koristne smernice za izvajanje izobraževanja 
v skupnosti tudi na drugih območjih zunaj konzorcija projekta 
EM2. Priročnik bo temeljil na skupni analizi vsaj 20 izobraževalnih 
poti vključenih posameznikov.
Podpisan skupnostni sporazum
Sklenjeni izobraževalni sporazumi
Priročnik za izobraževanje v skupnosti
Projekt se je zaradi trenutne situacije podaljšal do 31. 3. 2021.
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Simon Šubic

Kranj – Če si še niste ogle-
dali praznično okrašenega 
Kranja, boste to lahko stori-
li še vse do 8. februarja. Na 
Mestni občini Kranj so se 
namreč odločili, da do kul-
turnega praznika mestno 
jedro ostane okrašeno. Želi-
mo, da bi se pozitivno 
vzdušje in solidarnost, ki 
sta zaznamovala december, 
prenesla tudi v leto 2021, so 
razložili.

Del praznične okrasitve še 
naprej ostajajo verzi pesnika 
dr. Franceta Prešerna »Do-
bro v srcu mislimo«, »Vsi 
naj si v roke sežejo« in »Ko-
zarce zase vzdignimo«, ki 
nas pozdravljajo na Maistro-
vem in Glavnem trgu. V cen-
tru mesta ostajajo tudi lesene 
skulpture cvetličarskega 
mojstra Matjaža Beguša.
"V decembru nas prevzame-
ta strpnost in sočutje. Želi-
mo si, da bi nas ti dve vre-
dnoti spremljali tudi v preo-

stalih mesecih leta. Dobro 
voljo lahko širimo že z majh-
no gesto – pomahajte v poz-
drav mimoidočim, ki jih sre-
čate v mestu. Okrašeno me-
stno jedro in s tem tudi nje-
govo pozitivno sporočilo deli-
te na družbenih omrežjih in 
se potegujte za lepo nagrado! 
Vse, kar morate storiti, je, da 
objavljeni fotografiji dodate 
#KRpozdrav in #visitkranj," 
so zapisali na spletni strani 
VisitKranj.si. Nagradna igra 
poteka do 8. februarja.

Kranj ostaja okrašen
Občane vabijo k širjenju dobre volje in sodelovanju v nagradni igri.

Na občini so se odločili, da mestno jedro ostane okrašeno do 8. februarja. / Foto: Primož Pičulin
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Vprašanje: Pluženje na 
Valjavčevi v Kranju
Zanima me, kako to, da si 
stanovalci Valjavčeve ulice 
tudi več kot 24 ur po koncu 
sneženja nismo zaslužili 
pluženja ceste (objavljeno 
29. decembra)? Na ulici je 
bilo namreč 20 centimetrov 
plundre, cesta praktično 
neprevozna, neprehodna pa 
zagotovo. V zadnjem sneže-
nju se plug po naselju ni 
peljal niti enkrat. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
V Komunali Kranj, ki je med 
drugim pristojna za čiščenje 
cest, so pojasnili, da so na 
Valjavčevi ulici plužili 28. 
decembra okoli 14. ure, nato 
še naslednje dopoldne, 29. 
decembra 2020. Ulice, ceste 
in pločnike sicer čistijo v skla-
du z načrtom zimske službe 
po prioritetnem seznamu.

Vprašanje: Obnova ceste 
Labore–Orehek
Cesta Labore–Orehek je v 
zelo slabem stanju. Osnov-
ne podlage asfalta se ne vidi, 
kajti cestišče je prekrito s 
krpanjem. Kdaj lahko priča-
kujemo prenovo?

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Odsek ceste od Labor do 
nadvoza (približno 600 
metrov cestišča) je v načrtu 
za preplastitev. Odstranili 
bodo štiri centimetre stare-
ga asfalta in ga nadomestili 
z novim finim asfaltom 
(tudi štiricentimetrska 
plast). Dela bodo predvido-
ma potekala v času, ko ne bo 
šole in bo tudi manj javnega 
potniškega prometa, najver-
jetneje v poletnih mesecih.

Vprašanje: Uničene 
postaje za servis koles
Veliko postaj za servisiranje 
koles (in polnjenje zračnic) 
je povsem uničenih (npr. pri 

OŠ Staneta Žagarja). Jih 
boste popravili in kako boste 
zagotovili, da se zadeva v 
prihodnje ne bo ponavljala?

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Za uničene servisne stebrič-
ke vemo in smo že tudi 
dogovorjeni za njihovo pop-
ravilo, vendar šele po koncu 
zimskega obdobja, pred 
začetkom kolesarske sezo-
ne, predvidoma po 15. mar-
cu. Zagotovila, da se ne bi 
več povzročala škoda na jav-
ni infrastrukturi, žal ni. 
Odkar je bilo pozno jeseni 
precej uničenih objektov na 
javnih površinah (razbita 
avtobusna postajališča, uni-
čene kolesarske postaje in 
podobno), medobčinsko 
redarstvo in policija na 
območju Planina–center 
mesta pogosteje izvajata 
preventivne obhode. Ob tem 
pa občane po različnih 
komunikacijskih kanalih 
opozarjamo, da se škoda ob 
tovrstnem uničevanju krije 
iz občinske blagajne, v kate-
ro prispeva vsak občan ozi-
roma občanka. Na to temo 
pripravljamo tudi prispevek 
za Kranjske novice.

Vprašanje: Tekaške proge 
na Sorškem polju
Bogata zimska odeja, lepo 
vreme, karantene, prepoved 
druženja v drugih pokraji-
nah, zakaj potem niso bile 
potegnjene proge na Sor-
škem polju, ki bi nam omo-
gočile športne užitke in 
nobenih premikov po dru-
gih občinah? 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Žal ni bilo dovolj snega, da 
bi uredili tekaške proge. 
Snega mora biti najmanj od 
20 do 25 cm, da teptalni 
stroj ne povzroči škode na 
površini. Smo pa pripravlje-
ni, da se dela lotimo takoj, 
ko bo snežnih padavin več.

Kotiček KrPovej

Vpis otrok v prvi razred kranjskih osnovnih šol za šolsko leto 2021/2022
Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po veljavni zakonodaji v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem 
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let (letnik 2015).

Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot je 
navedeno v tabeli:

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

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

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

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

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matije 
Čopa

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona  

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja
OŠ Stražišče

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

Vpis v prvi  
razred bo na 
matični šoli 

tudi za  
podružnico 

Kokrica. 

3. 2., 4. 2., 5. 2. 
2021  

10.00–17.00 

6. 2. 2021  
10.00-15.00 

v večnamenski 
dvorani  

matične šole. 
Starši bodo 

prejeli datum 
in uro vpisa po 

pošti.

9. 2., 10. 2., 
11. 2., 15. 2. 

2021  
12.00–18.00  
po vnaprej  
določenih/

dogovorjenih 
urah.

9. 2. 2021 
7.30–8.30 in  
14.00–17.00  

10. 2., 11. 2. 
2021  

14.00–17.00 

Starši bodo  
individualno 
naročeni za 
vpis svojega 

otroka.

Matična šola 
in  

PŠ Mavčiče:  
Vpis bo  

potekal na 
Orehku  

9. 2.,  
10. 2.,.11. 2. 

2021  
8.00–18.00 

ter  
individualno 

po  
predhodnem 

dogovoru 
termina. 

  15. 2., 16. 2. 
2021  

7.30–15.30; 

17. 2. 2021 
10.00–18.00

Na posameznih 
enotah:  

11. 2. 2021  
PŠ Trstenik; 

12. 2. 2021  
PŠ Goriče; 

15. 2., 16. 2., 17. 
2. 2021  

matična šola; 

15. 2., 16. 2. 2021 
 PŠ Center; 

11. 2., 12. 2. 2021 
PŠ Primskovo 

11.00–17.00

9. 2.,  
10. 2., 11. 2. 

2021  
15.00–19.00

9. 2. , 10. 2.  
2021,  

12.00–18.00 

za vse na 
matični šoli.

Kranj – Avtobusi mestnega prometa od torka zaradi ponov-
nega odprtja šol znova vozijo po običajnem voznem redu, 
in ne več počitniškem. Veliko učencev ima namreč vozovni-
ce na registriranih linijah javnega prevoza, so pojasnili na 
občini.

Mestni promet po običajnem voznem redu

Kranj – V Stražišču imajo novo ulico. Imenovala se bo 
Žimarska ulica, so na zadnji lanski seji potrdili mestni svet-
niki. Na ulici so namreč že zgrajeni novi stanovanjski objek-
ti, ki potrebujejo hišne številke, tudi cesto že upravlja Mest-
na občina Kranj.

Nova ulica v Stražišču

Simon Šubic

Kranj – Območno združenje 
Rdečega križa (OZ RK) Kranj 
je pred dobrim tednom dni s 
pomočjo krajevnih organiza-
cij RK Vodovodni stolp in 
Zlato polje organiziralo prvo 
od dvanajstih terenskih krvo-
dajalskih akcij, ki jih načrtu-
je letos. Tradicionalne janu-
arske krvodajalske akcije, ki 
je v prostorih Gasilsko reše-
valne službe (GARS) Kranj 
potekala ob strogem upošte-
vanju vseh varnostnih in 
zaščitnih ukrepov, se je ude-
ležilo rekordnih 194 krvoda-
jalcev. "Med udeleženci je 

bilo kar nekaj krvodajalk in 
krvodajalcev, ki so že prebo-
leli bolezen covid-19 in je nji-
hova kri zato še toliko bolj 
zaželena," je poudaril sekre-
tar OZ RK Marjan Potrata, ki 
se udeležencem zahvaljuje 
za dober odziv. Krvodajalske 
akcije sta se sicer udeležila 
tudi župan Matjaž Rakovec 
in direktor GARS Kranj 
Tomaž Vilfan.
Naslednje terenske krvoda-
jalske akcije bodo potekale: 1. 
februarja v športni dvorani v 
Šenčurju, 2. februarja v 
domu krajanov na Primsko-
vem in 11. februarja v gostilni 
Pr' Bizjak na Zgornji Beli. 

Rekordna udeležba na 
krvodajalski akciji
Prve letošnje terenske krvodajalske akcije v 
Kranju se je udeležilo skoraj dvesto krvodajalcev.
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Urša Erjavc

Kulturno dogajanje bo zaži-
velo na spletnih straneh in 
družbenih omrežjih. Pri-
sluhnite recitaciji Zdravljice 
v izvedbi Prešernovega gle-
dališča Kranj in predavanju 
ddr. Verene Vidrih Perko o 
arheoloških najdbah, ki so 

potrdile poetično zrenje slo-
venske preteklosti Franceta 
Prešerna. Poklice in osebe, 
ki se skrivajo za letošnjimi 
Prešernovimi nagrajenci, bo 
mladim predstavil Nik Škr-
lec. Na kulturni praznik vas 
Prešernovo gledališče Kranj 
vabi na ogled predstav Dr. 
Prešeren ter Rajzefiber. Na 

ogled bo tudi virtualna raz-
stava različnih upodobitev 
Franceta Prešerna, kot so ga 
po njegovi smrti poskušali 
upodobiti številni slikarji, 
kiparji, ilustratorji, karikatu-
risti in celo ustvarjalci stri-
pov. Prešernov smenj vsa 
leta spremljajo tudi recitaci-
je Prešernovih pesmi. Vse 

ljubitelje poezije vabimo, da 
nam svoje posnetke recitacij 
pošljete do 4. februarja na 
info@visitkranj.si.

Ulična razstava
Ulice Kranja bodo postale 
galerija kranjskih kulturnih 
hramov, ki žal ne morejo na 
široko odpreti svojih vrat. 
Ulično razstavo v spomin na 
Franceta Prešerna, ki bo na 
ogled v centru mesta, sou-
stvarjajo Prešernovo gledali-
šče Kranj, Mestna knjižnica 
Kranj, Gorenjski muzej, La-
yerjeva hiša in Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj. 
Umetniški projekt Kultura 
na čakanju, v okviru katere-
ga bodo predstavljene kul-
turne vsebine, ki so nastaja-
le v času zaprtih institucij, 
pa si boste lahko ogledali na 
oglasih površinah v Kranju 
in okolici vse do marca. 
Kulturni praznik v Kranju 
vsako leto spremlja presti-
žna prireditev Shod muz na 
kranjskem Parnasi oz. sre-
čanje s Prešernovimi nagra-
jenci in nagrajenci Prešer-
novega sklada. Portreti na-
grajencev, kot jih je v foto-

grafski objektiv ujel Tone 
Stojko, bodo predstavljeni v 
ulični galeriji Galerija na 
mestu pred Mestno Knjižni-
co Kranj ter v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev. Na 
iskriv pogovor s Prešernovi-
mi nagrajenci, ki ga vsako 
leto vodi Patricija Maličev, 
vas tokrat vabimo po malih 
zaslonih.

Sejemska ponudba

Med ogledom kulturnih vse-
bin po mestu se ustavite 

tudi ob sejemski ponudbi, ki 
bo vse dni prireditve od 9. 
do 15. ure v zmanjšanem ob-
segu. Po mestu se bo iz 
zvočnikov slišala glasba ter 
recitacije pesmi, mesto pa 
bo do kulturnega praznika 
še praznično osvetljeno in 
okrašeno. Vabljeni, da se 
ustavite tudi v Prešernovem 
gaju ter obiščete grob dr. 
Franceta Prešerna.
Vabljeni v Kranj, ki na kul-
turni praznik postane pravo 
kulturno srce Slovenije. 

Prešernov smenj letos 
malo drugače 
Prešernov smenj v Kranju, ki obudi spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je 
ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob kulturnem prazniku. Letos bo potekal od šestega 
do osmega februarja in vas vabil z virtualnimi dogodki, ulično galerijo in sejemsko ponudbo.

Sobota, 6. 2., in nedelja, 7. 2.
18.00 Modro in prešerno, Nik Škrlec, Mestna knjižnica Kranj

  Predstavitev poklicev in oseb, ki se skrivajo za letošnjimi Pre-
šernovimi nagrajenci. Pogovori bodo namenjeni osnovnošol-
cem, Modremu psu in vsem ostalim vedoželjnežem.

Ponedeljek, 8. 2. 
11.00  Recitacija Zdravljice v izvedbi igralskega ansambla Prešerno-

vega gledališča Kranj, Prešernovo gledališče Kranj

11.10  Predstavitev kataloga Prešernovi nagrajenci 2021, Galerija 
Prešernovih nagrajencev

10.00  Virtualni ogled razstave Ako ne pridete, vas privedejo orožni-
ki – Črna kronika na Gorenjskem 1850–1941, Gorenjski muzej

12.00    Pogovor s pesnicama Mirjam Dular in Andrejo Kosec, Layer-
jeva hiša

13.00  Predavanje ddr. Verene Vidrih Perko o arheoloških najdbah,  
ki so potrdile poetično zrenje slovenske preteklosti Franceta 
Prešerna, Gorenjski muzej

17.00  Pogovor s Prešernovimi nagrajenci in nagrajenci Prešernove-
ga sklada za leto 2021 s Patricijo Maličev, Galerija Prešerno-
vih nagrajencev

19.00  Gledališka predstava Dr. Prešeren, Prešernovo gledališče Kranj

20.00  Renata Lapanja (Bakalina) in Andrea Pandolfo: Zgodbe o 
smrti in ljubezni, glasbeno-pripovedovalski večer za odrasle, 
Stolp Škrlovec

21.00  Gledališka predstava Rajzefiber, Prešernovo gledališče Kranj

Spletne dogodke lahko spremljate na FB in Youtube kanalih VisitKranj, 
Prešernovega gledališča Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Gorenjskega 
muzeja ter Layerjeve hiše. Vse vsebine so brezplačne. Povezava do 
Zoom predavanja ddr. Verene Vidrih Perko Gorenjskega muzeja bo ob-
javljena naknadno.

Celoten program najdete na www.visitkranj.com.

Program
Spletni dogodki od 6. do 8. februarja
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Trudimo se ustvariti takšne pogoje dela, da lah-
ko dijaki poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli 
uspešno razvijajo tudi svoja močna področja in 
potenciale. Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport je prepoznalo potrebe učencev 
športnikov in naše kakovostno delo ter nam 
omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisuje-
mo v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIM-
NAZIJE, s tem se bomo lahko izognili omejitvi 
vpisa, ki smo ga imeli zadnja leta.
Gimnazijski programi, v katerih se dijaki izobra-
žujejo na GFP, se razlikujejo v predmetniku. Za 
ekonomsko gimnazijo je značilno, da ima eko-
nomijo, podjetništvo in poslovno informatiko, 
nima pa fizike. Gimnazijski program s svojo širi-
no in splošnostjo pri dijakih spodbuja ustvarjal-
nost, razvija mnoge različne sposobnosti in 
omogoča širino znanja. Športni oddelki imajo 
program identičen, le predmeti in ure so razpo-
rejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gim-
nazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo 
kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih 
panog in dosegajo vrhunske rezultate. Ti dijaki 
zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več 
usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.
Na GFP ima več kot tretjina dijakov status šport-
nika, zato so razporejeni v vse programe in 
oddelke in se jim individualno prilagajamo v 
skladu z osebnimi izobraževalnimi načrti. Z 
novim športnim gimnazijskim oddelkom bo 
delo še kakovostnejše, saj so športni oddelki 
manjši in zato individualne prilagoditve lažje. Na 

GFP so se tudi v preteklosti šolali številni dobri 
športniki: športnika leta 2020 Primož Roglič in 
Anamarija Lampič, brata Peter in Domen  
Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hada-
lin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, zlati maturant 
Alex Cisar in mnogi drugi.
Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki, 
ampak so uveljavljeni podjetniki, raziskovalci, 
umetniki … Preteklo šolsko leto smo zaključili 
večletni umetniški projekt. Postavili smo prvo 
stalno didaktično zbirko likovnih del na sloven-
skih srednjih šolah. Glasbeniki se pogosto vzpo-
redno šolajo. Harfist Jernej Mišič poleg naše 
gimnazije v Italiji obiskuje še akademski študij. 
Dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, so 
postali tudi zlati maturanti.
Trenutne razmere in izobraževanje na daljavo 
nas postavljajo pred neprestano nove izzive. 
Spoznali smo, da bomo morali biti v prihodnosti 
še fleksibilnejši. O poklicih prihodnosti je v 
današ nji hitro razvijajoči se družbi težko govori-
ti, a z gimnazijsko izobrazbo so mladim v življe-
nju odprte poti v katerikoli poklic.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA  
V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu 
2021/22 v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE.  
Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva 
oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske 
gimnazije, ki je edini športni oddelek v Sloveniji v strokovnih 
gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.

Eva Pirnat

Vsako leto na dan Prešerno-
vega smenja v mestnem 
jedru potekajo organizirani 
vodeni ogledi znamenitosti, 
ki so povezane s pesnikom 
dr. Francetom Prešernom. 
Zaradi trenutnih razmer 
organiziranih vodenj žal ne 
bo, vendar se po Prešerno-
vem mestu lahko sprehodite 
sami. Mestno jedro je polno 
kotičkov, ki obujajo spomin 
na velikega pesnika, svetov-
ljana in človekoljuba, ki je 
Slovenijo zaznamoval z vse-
evropskim duhom obdobja 
romantike. 
Izlet začnite v Prešernovem 
gaju, spominskem parku, ki 
je postal pesnikovo zadnje 
počivališče. Poleg Prešerno-
vega nagrobnika se v parku 
nahajajo tudi nagrobnik 
pesnika Simona Jenka, Maj-
dičeva grobnica z marmor-
nim reliefom »Vstajenje« 
ter spomenik bazoviškim 
žrtvam in Vladimirju Gorta-
nu, ki velja za enega najzgo-
dnejših spomenikov žrtvam 

fašističnega nasilja v Evropi. 
Od leta 2017 je v parku zasa-
jena Prešernova vrtnica, 
prva slovenska vrtnica z ura-
dno registriranim in zavaro-
vanim imenom. 
Pot nadaljujte mimo Mest-
ne knjižnice Kranj, katere 
pročelje krasijo Prešernovi 
verzi v njegovi značilni pisa-
vi. Na Prešernovi ulici naj-
dete Prešernovo hišo, v kate-
ri je pesnik preživel zadnja 
leta svojega življenja. V hiši 
je danes spominski muzej, v 
katerem si med drugim lah-
ko ogledate njegovo spalni-
co in pisarno, ki sta oprem-
ljeni z originalnim pohiš-
tvom. Decembra 2020 so v 
muzeju odprli novo stalno 
razstavo z naslovom Preše-
ren – pesnik. 
Na Glavnem trgu, v Pavšlar-
jevi hiši, najdete Galerijo 
Prešernovih nagrajencev. 
Stavba izstopa s svojim pro-
čeljem, v njeni notranjosti 
pa so razstavljena dela pre-
jemnikov najvišjih nagrad 
za likovno umetnost v Slove-
niji. Galerija tako obiskoval-

cem in obiskovalkam ponu-
ja najboljši vpogled v sodo-
bno likovno ustvarjalnost. 
Sprehod zaključite pri Pre-

šernovem gledališču, ki je 
med ljubitelji gledališča 
poznano po odličnem 
ansamblu in družbeno 

angažiranih predstavah. 
Prepoznavno podobo gleda-
lišča je ustvaril znameniti 
slovenski arhitekt Jože Pleč-

nik. Ob gledališču se dviga 
petmetrski spomenik Fran-
ceta Prešerna, ki velja za 
največji pesnikov kip.

Nasvet za izlet: po Prešernovi poti
Mestno jedro je polno kotičkov, ki obujajo spomin na velikega pesnika, svetovljana in človekoljuba.

Spomenik Franceta Prešerna pri gledališču velja za največji pesnikov kip. / Foto: Mediaspeed, Marko Arandjelović
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Kljub izrednim razmeram in 
zaprtju šol v preteklem letu 
je bilo leto 2020 zanje pre
cej uspešno. Kot tehniški 
gimnaziji so jim digitalizaci
ja in moderne tehnologije 
zelo blizu, zato so se kot 
šola hitro prilagodili nasta
lim razmeram in začeli izva
jati pouk na daljavo. Poleg 
pouka so na daljavo uspe
šno izvedli tudi kulturne in 
športne dneve, proslave 
pred državnimi prazniki, za
nimiva predavanja in delav
nice. Po mnenju njihove 
ravnateljice je prav leto 
2020 tisto, ki je na plečih 
pandemije dokazalo, kako 
pomembna je tehniška gi
mnazija in tehniška stroka, 
digitalizacija in inženirsko 

znanje ... In da je prav sled
nje tisto, kar nas bo v resnici 
pripeljalo nazaj v normalno 
življenje.   
Ker želijo svojim dijakom 
ponuditi več kot samo mo
žnost formalnega izobraže
vanja, so v tem šolskem letu 
inovativne dijake povezali v 
klub Glave skupaj, kjer dija

ki, ki želijo in zmorejo več, 
skupaj generirajo ideje za 
različne akcije ter organizi
rajo dogodke. Eden izmed 
teh dijakov je tudi Miha Ura
nič, dijak drugega letnika, ki 
se rad loteva novih izzivov 
in projektov, poleg tega pa 
je tudi predsednik dijaške 
skupnosti.

Strokovna tehniška gimnazija  
za vse, ki želijo več

Strokovna tehniška gimnazija svojim dijakom nudi nekaj več,  
poleg gimnazijskega programa tudi znanje elektrotehnike, računalništva  

in strojništva, kot tudi možnost sodelovanja pri različnih projektih. 

Miha Uranič, dijak  
tehniške gimnazije
Naša Strokovna tehniška 
gimnazija je ena najboljših 
možnosti za nadaljevanje 
šolanja, saj daje podlago 
za skoraj vse poklice – po-
leg gimnazije tudi možnost 
pridobivanja strokovnega 
znanja. Poleg tega pa pro-
fesorji hitro opazijo talente 
in ti omogočijo sodelova-
nje v dodatnih projektih. Predvsem mi je všeč to, da se 
šola prilagaja posameznikom in da noben dijak ni šte-
vilka. Na šoli prevladuje dobra energija, prijetni odnosi 
ter sodelovanje med dijaki in profesorji.

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

        04 581 31 16

Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo dija
ke v programih zdravstvena nega, predšol
ska vzgoja, strojni tehnik in mehatronik 
operater. Da dijakom posredujemo veliko 
teoretičnega znanja, ki ga znamo dobro 
nadgraditi s praktičnimi izkušnjam, doka
zujejo rezultati na poklicni maturi. V zad
njih dveh letih smo imeli diamantne in zla
te maturante na vseh treh štiriletnih pro
gramih. Prag Srednje šole Jesenice sta letos 
prvič prestopili tudi dijakinji iz Šenčurja in 
Kranja, ki želita postati vzgojiteljici. Meta 
Osel in Manja Kodrič o šoli pravita: »Za vpis 
na Srednjo šolo Jesenice, v program pred
šolska vzgoja, sva se odločili, ker nama je 
všeč delo z otroki. Vedeli sva, da dijaki na 
tej šoli v tem programu dobijo veliko prak
tičnega znanja in zelo širok spekter izku
šenj. Imamo zanimiv in raznolik urnik, uči
telji pa so razumevajoči in prijazni.«

Na šoli se trudimo dijakom zagotoviti do
bre pogoje za izvajanje pouka. Letos smo 
prenovili plesno učilnico, dobili pa smo 
tudi nov glasbeni studio. Urejamo tudi nov 
kabinet za kozmetiko. Dijaki zdravstvene 
nege bodo že septembra lahko izbirali med 
predmetom Nega kože in nohtov in pred
metom Gibanje za zdravje in rehabilitacija. 
Izbirna predmeta bosta odlična podlaga za 
vse, ki bi želeli svojo poklicno pot nadalje
vati v smeri kozmetike ali fizioterapije.
Pouk v letošnjem šolskem letu že četrti me
sec poteka na daljavo in lahko rečemo, da 
izvajamo kvalitetno in zanimivo izobraže
vanje tudi preko računalniških zaslonov. S 
tem šolskim letom smo tako tudi prvič 
omogočili dijaku s statusom vrhunskega 
športnika, da bo vse obveznosti letnika 
opravil na daljavo, ne glede na to, kako po
teka pouk za ostale dijake. 

Srednja šola Jesenice se predstavi

Drage devetošolke in devetošolci, vabljeni na vir-
tualni informativni dan, ki bo potekal v petek, 12. 
februarja, ob 9.00 in ob 15.00, ter v soboto, 13. 
februarja, ob 9.00. Vse informacije dobite na sple-
tni strani: www.sckr.si/sg

Polona Abram

Snovanje vsebin je bilo za
htevno delo, nam pove vodja 
projekta Barbara Zmrzlikar, 
ki zadnja leta svojega poklic
nega delovanja posveča ra
zvoju kulinarične ponudbe v 
Sloveniji. Za pripravo na 
kandidaturo je bilo treba 
najprej zgraditi močno par
tnerstvo z jasno vizijo sode
lovanja med najrazličnejši
mi sektorji. Tvori ga 21 raz
ličnih organizacij in posa
meznikov, ki so že leta 2018 
začrtali pot, na kateri se je 
do danes zgodilo veliko od
mevnih premikov.  
Gastronomija je bila že pred 
kandidaturo postavljena vi
soko med razvojnimi priori
tetami slovenskega turizma. 
Akcijski načrt razvoja in tr
ženja gastronomskega turiz
ma 2019–2023, ki so ga pri
pravili na Slovenski turistič
ni organizaciji, opredeljuje 
tri strateške cilje, v ospredju 
so tudi v letu 2021: povečati 
mednarodno prepoznavnost 

Slovenije kot gastronomske 
destinacije, okrepiti aktivno
sti na področju trajnostnega 
razvoja v gastronomiji ter si 
prizadevati za višjo dodano 
vrednost na zaposlene v go
stinstvu. 

Priložnosti za razvojne 
premike
Sodobni globalni trendi 
usmerjajo najbolj prepo
znavne gastronomske desti
nacije spet nazaj h koreni
nam, ki jih pa v Sloveniji 
pravzaprav nikoli nismo za
pustili. Od nekdaj smo moč
no zasidrani v povezanost z 
lokalnim okoljem, domačo 
pridelavo, biotsko raznovr
stnost in oživljanjem jedi, ki 
so jih poznali že naši pred
niki, pove Zmrzlikarjeva, ki 
od lani vodi tudi sektor za 
raziskave, razvoj, inovacije 
in evropske projekte pri Slo
venski turistični organizaci
ji. Koronavirus je sicer moč
no premešal karte, razmere 
v turizmu so se dramatično 
spremenile. Po prvotnem 

scenariju bi se že od začetka 
leta morali vrstiti različni 
kulinarični in s kulinariko 
povezani dogodki. Kljub te
žavnosti pa to obdobje po
nuja priložnosti za razvojne 
premike in to bo zagotovo 
največji pečat, ki bo ostal v 
Sloveniji, tudi ko se bo pro
jekt zaključil.  

Gostilna Krištof v družbi 
najboljših

Za gostinske ponudnike se 
je tako v tem letu odprla laž
ja možnost pridobivanja 
trajnostnih certifikatov, ki 
so eden od pogojev za prido
bitve znamke Slovenia Gre
en Cuisine. Ta bo podeljena 

le najbolj prizadevnim na 
področju trajnostne kulina
rike. Tudi slovite Michelino
ve zvezdice so z lanskim le
tom začele podeljevati po
sebna priznanja za trajnost 
in med našimi gostinci jih 
je ta naziv prejelo kar šest, 
kar je izjemna mednarodna 
potrditev za slovenska priza
devanja na tem področju. V 
občini Kranj je prejemnik 
Gostilna Krištof, ki so ji ze
lene verige, trajnostno po
slovanje in sodelovanje z 
domačimi partnerji že dolgo 
glavno vodilo pri delovanju, 
njihov vhod pa krasijo še 
prestižni Michelinov kro
žnik in tri kape vodnika 
Gault&Millau.  

Gastronomija za 
zahtevnejše goste
Kranj kot celota ima še veliko 
priložnosti na področju ra
zvoja gastronomije, čeprav 
trenutno ni na zemljevidu 
tovrstnih vidnejših destina
cij. »Velikokrat sem navdu
šena, ko na novo odkrijem 

različne posebne ponudnike, 
restavracije, trgovine ali po
sameznike. Veliko je odlič
nih zgodb, tudi ambienti z 
značilnimi kranjskimi raz
gledi so navdihujoči,« pove 
Zmrzlikarjeva iz zornega 
kota strokovnjakinje in hkra
ti domačinke. Premalo pa je 
prepoznavnosti v skupni 
zgodbi, tesnejšem povezova
nju in jasneje izraženi identi
teti mesta, kar je ob že obsto
ječih prizadevanjih zagotovo 
uresničljiv razvojni cilj.
V partnerstvo je z letošnjim 
letom vstopil tudi Zavod za 
turizem in kulturo Kranj in 
tako sprejel izzive, ki jih po
nuja projekt Evropska ga
stronomska regija 2021. S 
povečano promocijo, bolj 
načrtnim povezovanjem, 
nadgradnjo že obstoječih po
tencialov in novo vizijo želijo 
spodbuditi ponudbo, ki bi 
Kranju dodala tisto, kar mu 
ob slikovitem mestnem je
dru in okolici morda najbolj 
manjka: gostinski lokali za 
goste in domačine, ki imajo 
bolj izbran okus, so okoljsko 
ozaveščeni, cenijo trud lokal
nih pridelovalcev in so ga 
pripravljeni bolje nagraditi. 
Pričakujemo lahko, da se s 
pomočjo letošnjih gastro
nomskih aktivnosti STO in 
partnerjev projekta tudi Kra
nju obetajo bolj odmevni ku
linarični časi.

Aktivnosti vodi Kranjčanka
Slovenija, po podelitvi odlične ocene mednarodne strokovne komisije, ki jo je prejela leta 2018 v Bruslju, letos vstopa v projekt 
Evropska gastronomska regija 2021. 

Barbara Zmrzlikar / Foto: Polona Abram
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Igor Kavčič

Kranj – Pravzaprav je ime 
Fotografsko društvo (FD) 
Janez Puhar novodobnejša 
pridobitev, po izumitelju 
fotografije na steklo se je 
poimenovalo šele leta 1960, 
ima pa v klub organizirana 
fotografska dejavnost v Kra-
nju korenine v Prvem slo-
venskem klubu fotografov 
amaterjev, ki so ga ustanovi-
li pred sto desetimi leti v 
kranjski gostilni Mayr. V 
najstarejši kranjski gostilni, 
ki še vedno deluje, se je pod 
tako imenovani Štatut (sta-
tut in prvi zapisnik kluba) 7. 
decembra 1910 podpisalo 
petnajst ustanoviteljev, o 
čemer priča tudi skupinska 
fotografija, ki jo je takrat 
posnel član Franc Holzha-
ker.
Velja dodati, da gre za prvi 
fotografski klub na območju 
sedanje Slovenije, ki je v 
takratni Avstro-Ogrski v svo-
je ime zapisal, da je sloven-
ski, res pa je, da so se v Ljub-
ljani fotografi v klub združe-
vali že dve desetletji pred 
tem. Ob tem dejstvu ured-
nik zbornika Vasja Doberlet 
poudarja, da je Kranj zato 
zibelka slovenske fotografi-
je, k čemur pa seveda pripo-
more tudi to, da iz Kranja 
izhaja tudi izumitelj foto-
grafije na steklo Janez 
Puhar, po katerem danes 
društvo tudi nosi ime. Prav 
z izumiteljem in še prej 

kopijami prej omenjenega 
tako imenovanega Štatuta se 
zbornik tudi začne.
O pomenu in namenu zbor-
nika v njegovem uvodu piše 
aktualna predsednica FD 
Janez Puhar Valerija Jenko: 
»Namen tega zbornika je 
ponovno opozoriti na zgo-
dovinska dejstva in na tiste 
mejnike v slovenski fotogra-
fiji, ki so jih postavljali naši 
predhodniki in ne nazadnje 
tudi sopotniki.« Zbornik 
nam tako prinaša kratko 
zgodovino društva v njego-
vih boljših in nekoliko slab-
ših časih, svoj pečat pa mu 
dajejo tudi njegovi aktualni 
člani.
Zgodovino društva je pred 
desetimi leti v publikaciji Od 
steklene plošče do digitalne 
fotografije bolj obsežno opi-
sala že Nataša Robežnik. »Tu 
je bila opisana dejavnost klu-
ba v minulem stoletju, obdo-
bje od leta 2000 naprej pa je 
bilo le rahlo omenjeno, zato 
smo mu tokrat posvetili več 
pozornosti,« pojasni Dober-
let, med letoma 2001 in 2015 
tudi predsednik društva. V 
zborniku po kopijah »Štatu-
ta« sledi prispevek, ki se 
nanaša na Janeza Puharja, 
napisala pa ga je izumitelje-
va daljna sorodnica Petra 
Puhar, tudi članica sedanje-
ga društva. 
Zgodovino kluba/društva so 
v preteklosti pisali številni 
odlični in v slovenskem pro-
storu pa tudi širše prepoz-

navni fotografi, med njimi 
Janez Marenčič, Marko 
Aljančič, Marjan Kukec, 
Mirko Križnar in drugi. 
Objavljene so tudi nekatere 
njihove bolj znane fotografi-
je. 
Doberlet, ki je bil v delo druš-
tva močno vpet več kot tri-
najst let, je za zapis pretežno 
črpal iz svojih zapiskov in 
poročil. Poseben poudarek je 
tudi na dogodkih ob prazno-
vanju dvestote obletnice roj-
stva Janeza Puharja, ob kate-
ri so se v kranjskem društvu 
močno trudili za sicer ne 
prav veliko izumiteljevo pre-
poznavnost v svetu. Sem 

velja šteti tako potujočo raz-
stavo o njem kot organizacijo 
številnih mednarodnih nate-
čajev pod pokroviteljstvom 
Mednarodne fotografske 
zveze FIAP, v okviru katerih 
vedno znova znajo poudariti 
ime Janeza Puharja. 
V zborniku pa so predstav-
ljeni tudi trenutno aktivni 
člani društva in izbor njiho-
vih fotografij. "V septem-
bru, ko smo se lahko še svo-
bodno gibali, smo se za foto-
grafiranje tako dobili v Pre-
šernovem gaju ob Puharjevi 
spominski plošči. Naša čla-
nica Klavdija Žitnik, ki 
obvlada staro fotografsko 

tehniko ambrotipija, je nare-
dila skupinski posnetek na 
stekleno ploščo. Za predsta-
vitev časa, v katerem praz-
nujemo 110-letnico, smo se 
slikali tudi z maskami," 
aktualno članstvo poudarja 
Doberlet. Na tretji skupinski 
fotografiji so člani vsak s 
svojim priljubljenim fotoa-
paratom. 
Prav poseben je zadnji del 
zbornika, v katerem sledijo 
fotografije članov. Žanrska 
raznolikost ter domiselnost 
pri izboru tem in motivov 
dokazujejo tako odličnost 
posameznikov kot kvalitetno 
delo v društvu, ki ga izkazu-

jejo tudi priznanja, ki so na 
njegov naslov prihajala v zad-
njih letih. Zbornik s sočas-
nim angleškim prevodom 
besedil je zaključen s sezna-
mom predsednikov društva 
od leta 1910 do danes. Vsebi-
no lično oblikovanega zbor-
nika, za kar je zaslužen obli-
kovalec Jernej Kejžar, pa 
zapolnjuje še marsikaj zani-
mivega iz 110-letne zgodovi-
ne fotografije v Kranju. 
Mogoče pa o tem še več v 
živo, ko bodo zbornik lahko 
tudi javno predstavili na 
posebni slovesnosti, ki jo 
bodo oplemenitili tudi s foto-
grafsko razstavo.

Sto deset let Puharjevega društva 
V Fotografskem društvu Janez Puhar Kranj so konec lanskega leta jubilej 110-letnice obstoja obeležili z izdajo zbornika. Ko bodo epidemiološke razmere 
dopuščale, bodo pripravili še slovesni dogodek in ga začinili s fotografsko razstavo.

Skupinski posnetek večine aktualnih članov društva je nastal septembra lani v Prešernovem gaju ob spominski plošči 
Janezu Puharju. / Foto: Klavdija Žitnik

Igor Kavčič

Kranj – Nova pesniška zbir-
ka, ki jo načrtujejo v Layerje-
vi založbi in bo izšla 1. juni-
ja, ko obeležujemo Medna-
rodni dan reke Save, se bo 
osredotočala na temo rek.
"Tako kot naše mesto na 
skali že stoletja objemata 
reki, želimo v Layerjevi zalo-
žbi zaobjeti vprašanja o vseh 
rekah prihodnosti in s 
pomočjo šumenja vaših ver-
zov ustvariti nov prostor, ki 
odpira dialog o okoljski pro-
blematiki. Poziv poetom in 
poetinjam je vseslovenski, 
želimo si, da bi se v vaših 
verzih zrcalili mali in veliki 
vodotoki, tisti z brzicami ali 
mirnim, jasnim tokom; naj 
vam bodo blizu ali daleč. 
Ideje za stihe naj navdihne-
jo vodni tokovi, ki odnašajo 
slabo in dobro – eni v Jad-
ransko, drugi v Črno morje. 
Kje so meje rek? Kje so meje 
dobrega in slabega? Vablje-
ni, da v jeziku bolečine ali 
ljubezni pišete o rekah," 

sporočajo iz Layerjeve zalo-
žbe in vabijo pesnike in pes-
nice k sodelovanju. 
Pišite o rekah, ki spremljajo 
odhajanje ljudi, vračanje 
ptic, ki dajejo zavetje vsemu, 
kar ostaja med bregovi, o 
vztrajanju, nenehnem toku 
tudi takrat, ko svet zgoraj 
zamrzne in obstane, o 
samotnih varuhih rek in 
rekah, ki varujejo skrivnosti, 
videne na popotovanju do 
izliva, o vsem, kar brbota 
pod gladino, in tistem, kar 
se za trenutek prikaže v 
meglicah nad vodo, o dero-
čih pomladnih rekah, ki 
počistijo, temnih jesenskih 
rekah, kjer v blatnem mulju 
domujejo spomini, in usodi 
rek, ki zazidane obstanejo ...
Poziv je odprt do 1. aprila, do 
največ tri pesmi, napisane v 
slovenskem jeziku, pa pošlji-
te na elektronski naslov ana.
zunic@layer.si. V Layerjevi 
založbi so doslej izšle tri 
tovrstne zbirke: Iskanja 
(2018), Vračanja (2019) in 
Zadnja vaja (2020).

Pišite pesmi o rekah
V Layerjevi hiši pripravljajo novo pesniško zbirko 
o rekah in pozivajo pesnike k sodelovanju.
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Vpis
V šolskem letu 2020/2021 bomo vpisali 8 oddelkov, 
razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne 
pričakujemo. 

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

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

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

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

Matura 2020
Lani je k maturi pristopilo 194 dijakov. Dva dijaka v 
prvem roku nista bila v celoti uspešna, kar pomeni, da 
smo bili 99-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju 
dosegli 21,8 točk, kar je 1 točko in pol več od 
slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so jim 
odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % 
dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot 
svojo 1. željo.

34 zlatih maturantov 2020
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo 
z odliko opravilo 16 maturantov na programu 
gimnazija in 18 maturantov na programu mednarodna 
matura. V dvajsetih letih, od leta 2000 do 2020, je na 
Gimnaziji Kranj maturiralo 365 zlatih maturantov.
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Igor Kavčič

Kranj – Galerije in muzeji so 
do nadaljnjega spet odprti, 
kar je dobro. Tudi zato, ker 
si v Gorenjskem muzeju v 
podstrešni galeriji gradu 
Khislstein lahko ogledate 
prav posebno razstavo. V 
gradu je bil namreč nekoč 
dijaški internat, vanj pa se z 
razstavo Malar nam polepša 
življenje vrača nekdanji di-
jak, zdaj slikopleskar v poko-
ju, Anton Černič iz Metlike. 
Z zgodovino olepševanja 
prostorov je zanimivo raz-
stavo oplemenitila še muze-
alka Tjaša Šoštarič.
Razstava je namreč razdelje-
na na dva dela. V osrednjem 
delu nam Černič pripovedu-
je zgodbo o "malarskem" 
poklicu nekoč in kako se je 
ta v zadnjih desetletjih spre-
minjal, v uvodu pa nas soav-
torica Tjaša Šoštarič povede 
v zgodovino olepševanja bi-
valnih prostorov. Ali, kot bi 
se vprašali – zakaj želimo 
imeti obarvane ali pisane 
stene. 
"Vsem je znan slogan, da 
barve naredijo dom. Da bi 
prostor, kjer bivamo, dela-
mo ali se zabavamo, polep-
šali, potrebujemo 'malarja'," 
je prepričana Šoštaričeva. 
Človek je s stenskimi posli-
kavami svoje bivališče opre-

mljal že v kameni dobi. Prva 
omemba slikopleskarjev v 
našem prostoru je iz sredine 
šestnajstega stoletja.
Na razstavi je že od daleč 
opazna zbirka valjčkov z raz-
ličnimi vzorci. Ti so bili vse 
do osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja obvezno orodje 
vsakega pleskarja. "Večino 
teh valjčkov sem uporabljal 
sam in nekateri izmed njih 
so stari več kot sto let," med 
drugim pove mojster in 
doda, da so po navadi vzorce 
valjčkov pri hiši izbirale žen-
ske. Menda so valjčki iz pro-
grama izginili zato, ker so 
začeli izdelovati večje omare 
in ostale kose pohištva, okna 
so se širila čez polovico ste-
ne in velikih ravnih površin 
za beljenje je bilo vse manj. 
Tako so tudi valjčki izgublja-
li svojo funkcijo. 
Na razstavi poleg predme-
tov, ki jih je Metličan ohra-
nil iz svojih poklicnih let, 
nekaj pa jih je zbral tudi s 
pomočjo drugih pleskarjev, 
izvemo tudi marsikatero 
pleskarsko skrivnost. Men-
da so posebej v gostilnah, 
pogosto pa tudi v kuhinjah, 
kjer so bile zaradi dima ozi-
roma kuhe stene hitreje ru-
mene, belili tudi z nekoliko 
drugačnimi sestavinami, ki 
jih prav zaradi njihovih po-
sebnosti niso razkrivali 

strankam in so jih v apno 
zato raje zamešali zunaj 
prostorov. Skrivnost vam se-
veda razkrije razstava. An-
ton Černič pove tudi, da so 
včasih z apnom vsako steno 
belili od tri- do štirikrat. 
"Predstavljajte si ves dan 
stati na trideset centimetrov 
dolgem in tri centimetre ši-
rokem klinu lestve in se z 
rokami stegovati po steni 
pod strop," ponazarja napor-
nost pleskarskega poklica. 
Posebnost je bilo pleskanje 
s šablonami. Če so si običaj-
ni ljudje lahko zaželeli deko-
racije sten z vzorci iz valjčk-
ov, so si nekoliko premo-
žnejši lahko privoščili posli-
kave s pomočjo šablon, med 
drugim izvemo na razstavi, 
kjer so na ogled tudi nekate-
re izmed njih. Predstavljen 
je tudi kipec, ki ga je predla-
ni kot priznanje obrtnik leta 
prejel slikopleskar Aleksan-
der Gorečan iz Šenčurja.
"Če bi še enkrat izbiral, bi 
šel raje za pleskarja kot 
zdravnika. Pri zdravniku 
vsak toži, kje in kaj ga boli, 
kadar pa v hišo pridemo 
'malarji', so nas ljudje ve-
dno veseli," hudomušno pri-
pomni Anton Černič in s 
tem na najlepši način pova-
bi k ogledu zanimive razsta-
ve v podstrešni galeriji gra-
du Khislstein.

»Malar« vam obarva dan
V podstrešni galeriji gradu Khislstein je na ogled razstava z naslovom 
Malar nam polepša življenje. Izvedeli boste, kako se je pleskalo nekoč.

Soavtorja razstave Tjaša Šošratič in Anton Černič / Foto: Igor Kavčič

Včasih je bila pleskarjeva dobra izbira valjčkov zelo 
pomembna – posebej pri gospodinjah, ki so v hiši običajno 
izbirale vzorce. / Foto: Igor Kavčič

Poleg obvezne lestve še 
drugo pleskarjevo orodje
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska občina veli-
ko pozornost namenja špor-
tu, domači športniki pa že 
vrsto let dosegajo pomem-
bne rezultate tudi na največ-
jih mednarodnih tekmovan-
jih. "V minulem letu je več 
kranjskih klubov beležilo 
okrogle jubileje, a je žal epi-
demija preprečila proslavlja-
nja," pravi dolgoletni predse-
dnik enega najuspešnejših 
kranjskih klubov, Smučar-
skega kluba Triglav, Jože 
Javornik in dodaja, da so bili 
značilnost kranjskega športa 
predvsem uspehi v individu-
alnih panogah. "S spremem-
bo tekmovalnega sistema so 
začeli kakovostno rasti tudi 
kolektivni športi, ki uspešno 
nastopajo v državnih ligah," 
pojasnjuje Javornik in doda-
ja, da je bilo v Kranju takoj 
po drugi svetovni vojni usta-
novljeno šest klubov. To so 
bili nogometni, smučarski, 

kegljaški, namiznoteniški, 
košarkarski in plavalni z 
vaterpolom. Vsi ti klubi so v 
minulem letu praznovali 75 
let delovanja. 
Med prvimi je bil oktobra 
leta 1945 ustanovljen Smu-
čarski klub Udarnik, ki je 

združeval alpske smučarje, 
skakalce, tekače in nordijske 
kombinatorce. Najštevilnejši 
so bili alpski smučarji, ki so 
imeli v prvih letih izredne 
uspehe. Sestavljali so jedro 
državnih reprezentanc, pred-
vsem v ženski konkurenci 

(Slava Zupančič, Majda 
Ankele ...). Trenirali so na 
Svetem Joštu nad Kranjem, 
tam pa so bila organizirana 
tudi državna prvenstva. 
Tako so smučarji vseh panog, 
vojaki in domačini zgradili 
smučarski dom na Joštu, ki 
je bil svečano odprt 3. decem-
bra 1950 in je tako ob koncu 
minulega leta praznoval 
sedemdeset let delovanja.
Z izgradnjo žičnice in vleč-
nic na Krvavcu se je dejav-
nost alpskih smučarjev pre-
nesla tja.
Manj zanimanja kot za alp-
sko smučanje je bilo sprva 
za skoke, saj ni bilo ne tre-
nerja ne objektov. Tako je 
med vsemi večje uspehe 
beležil le Lojze Gorjanc. 
Se je pa večja skupina mla-
dih ukvarjala s teki, kjer je 
imel glavno vlogo trenerja 
in organizatorja Gašper Kor-
dež. Tekači so bili tako že 
leta 1969 prvič proglašeni 
za najboljše v državi. 

SK Udarnik se je leta 1954 
vključil v novoustanovljeno 
Športno društvo Triglav, 
kjer so bili združeni vsi 
kranjski klubi. Smučarji so 
začeli delovati pod imenom 
Smučarski klub Triglav, 
imeli pa so sekcije za alpsko 
smučanje, skoke in teke. 
Tako je bilo vse do leta 1986, 
ko so začeli delovati v treh 
samostojnih klubih. 
Mejnik pri razvoju smučar-
skih skokov pa je bilo leto 
1960, ko je OK Planica po 
vsej Sloveniji ustanovil plani-
ške skakalne šole. V Kranju je 
vodenje šole prevzel Jože 
Javornik. Pomagal mu je 
Dejan Šink, skupaj pa sta v 
sedmih letih za skoke prido-
bila kar sedemdeset mladih. 
Tako je Triglav leta 1966 
prvič osvojil naslov najuspeš-
nejšega kluba v državi. Sedaj 
se ponaša že s kar 48 naslovi 
ekipnega državnega prvaka v 
skokih in nordijski kombina-
ciji. 

Ob tem je treba poudariti, 
da so se v klubu vsa leta 
ukvarjali z gradnjo skakal-
nih objektov. Najprej so leta 
1989 na Gorenji Savi zgra-
dili mladinski center, leta 
2004 pa je bila zgrajena ska-
kalnica v Bauhenku pod 
Šmarjetno goro. Leta 1995 
so obnovili tudi smučarski 
dom na Svetem Joštu. "V 
vse te objekte je bilo vloženo 
okoli devet milijonov evrov," 
pravi Jože Javornik, ki je 
imel pomembno vlogo pri 
pridobivanju sredstev. Kar 
šestdeset let je tudi vodil SK 
Triglav.
"V juniju leta 2018 sem 
vodenje kluba brez dolgov 
in s 600 tisoč evrov dedišči-
ne za osnovno dejavnost 
prepustil mlajšim sodelav-
cem," še pravi Jože Javornik, 
ki je vesel, da so vsi trije klu-
bi, tako skakalni kot alpski 
in tekaški, v svoji 75-letni 
zgodovini veliko prispevali k 
športnim uspehom Kranja.

Jubileji kranjskih smučarjev
Številni kranjski športni kolektivi so v minulem letu zabeležili petinsedemdeset let delovanja, žal pa je epidemija preprečila prireditev, na kateri bi se 
spomnili pomembnih prelomnic pa tudi mnogih uspehov. Zelo odmevni so bili zlasti dosežki alpskih smučarjev, skakalcev in tekačev, ki so posegali tudi  
po olimpijskih odličjih.

Jože Javornik je ponosen na zgodovino in številne uspehe 
kranjskih športnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

BSC Kranj kot edina posredniška organizaci-
ja v Sloveniji izvaja program MobiliseSME, ki 
je sofinanciran s strani Evropske komisije in 
Programa EU za zaposlovanje in socialne 
inovacije (EaSI). Glavni cilj projekta je podpi-
ranje kratkoročne čezmejne napotitve. Gre 
za začasno premestitev zaposlenega iz ene-
ga podjetja (pošiljatelj) v drugo podjetje 
(gostitelj), ki je v eni izmed držav članic EU. 
Koronačasom navkljub izmenjave potekajo 
nemoteno.

Zaposleni, ki si želijo čezmejno mobilnost 
izkusiti v drugem podjetju za čas od enega 
do šestih mesecev, se lahko pridružijo pro-
gramu MobiliseSME, saj je program name-
njen zaposlenim, ki želijo čezmejno mobil-
nost izkusiti v drugem podjetju za omeje-
no časovno obdobje, hkrati pa ohraniti 
pogodbeno zvezo s svojim delodajalcem.

Podjetja lahko svoje zaposlene napotijo na 
izmenjavo v tujino ali pa sodelujejo kot 
gostiteljska podjetja in na izmenjavo spre-
jemajo zaposlene iz tujine. Te napotitve 
bodo nudile priložnosti za razvoj veščin in 
znanj zaposlenih, pa tudi  podjetij, ki lahko 
na ta način izboljšajo svoje poslovanje 
bodisi z vzpostavljanjem novih stikov v 

tujini bodisi s krepitvijo svojih obstoječih 
partnerstev. Sodelujejo lahko tudi večja 
podjetja, vendar le kot gostitelji (sprejmejo 
napotene zaposlene, ne pa jih napotijo).

Kdo lahko sodeluje?
Zaposleni, menedžerji, lastniki ali solastniki 
malih in srednje velikih podjetij (MSP) v 
državah članicah EU, Islandiji, Norveški, 
Albaniji, Severni Makedoniji, Črni gori, Srbiji 
in Turčiji. Upravičeni so tudi drugi profili, kot 
so samozaposleni, neodvisni izvajalci in niz 
svobodnih poklicev (odvetniki, notarji, dav-
čni računovodje, pooblaščeni finančni revi-
zorji, zdravniki, farmacevti, psihologi, arhi-
tekti, inženirji, če izpolnjujejo merila). Mobi-
liseSME program daje priložnost za sodelo-
vanje z drugimi partnerji in podjetji, koristi 
pa imajo vsi sodelujoči.

Podjetja, kako lahko sodelujete in 
zakaj je sodelovanje koristno?

Na spletni strani MobiliseSME www. 
mobilise-sme.eu preverite, ali izpolnjujete  
pogoje. Registrirajte se na Matchmaking 
platformi in, s pomočjo lokalne kontaktne 
točke BSC Kranj, poiščite primernega po-
slovnega partnerja. Sprejmite zaposlenega, 

vodjo ali lastnika drugega MSP (ali pa 
napotite iz svojega podjetja) in izkoristite 
prvi program izmenjave mobilnosti za ose-
bje MSP.  Z izmenjavo boste za vaše podje-
tje vzpostavili nove posle v EU, razvili vešči-
ne in sposobnosti v gostiteljskih podjetjih 
(Host Company) ter okrepili mednarodna 
poslovna partnerstva na enotnem trgu EU. 
Končni cilj je spodbuditi internacionalizaci-
jo malih in srednjih podjetij v EU, povečati 
njihovo konkurenčnost in vzpostaviti sku-
pno metodologijo na ravni EU za shemo 
mobilnosti za zaposlene v MSP-jih.

Kako deluje program?

Program nudi praktično in finančno 
pomoč MSP-jem ter njihovemu osebju 

(zaposleni, menedžerji in lastniki ali solas-
tniki), ki delajo krajši čas (od enega do 
šestih mesecev) pri drugem MSP-ju (go-
stiteljskem podjetju). MobiliseSME omo-
goča uporabo sheme za povečanje sode-
lovanja/projektov med dvema podjetje-
ma. Rokov ali razpisov za sodelovanje ni. 
Za postopek usklajevanja in podporne 
storitve je na voljo več lokalnih kontakt-
nih točk v več evropskih državah.

Za več informacij in pomoč pri prijavi sta  
na lokalni kontaktni točki BSC, poslovno 
podporni center, d. o. o., Kranj, na voljo: 
Nives Justin, nives.justin@bsc-kranj.si, 
tel.: 04/28 17 247 in Tamara Mravinec, 
tamara.mravinec@bsc-kranj.si, tel.: 04/77 
77 250.

MOBILISE SME – KO ZAPOSLENI NA RAJŽO GRE … PO DELOVNE IZKUŠNJE!
TAKO KOT GRE ŠTUDENT NA ŠTUDENTSKO IZMENJAVO IN ŠTUDIRA V TUJINI, DA IZBOLJŠA SVOJE KOMUNIKACIJSKE, JEZIKOVNE IN 
MEDKULTURNE SPRETNOSTI TER PRIDOBI MEHKE VEŠČINE, TAKO LAHKO PO NOVEM ČEZMEJNO MOBILNOST IZKUSIJO TUDI ZAPOSLENI IN 
DOSTOPAJO DO NOVEGA ZNANJA IN VEŠČIN V DRUGEM PODJETJU.
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Med naštevanjem nagrajencev športnih priznanj v MO 
Kranj v novembrski številki je bilo zapisano, da je veliko 
športno plaketo za dvajseto izvedbo mednarodnega tekmo-
vanja prejel Karate klub Kranj. V resnici je to nagrado prejel 
Karate klub Shotokan Kranj. Članom kluba in bralcem se za 
napako opravičujemo. 

Popravek

Mojca Finc

Drugi vas opišejo takole: je 
velik športni zanesenjak, od 
jutra do mraka ob bazenu 
ali na igrišču, pa naj bo to 
nogometno, teniško ali golf-
ska zelenica. 
Šport je moj življenjski slog. 
Našel sem se v njem najprej 
kot tekmovalec, pozneje kot 
rekreativni športnik. Ko je 
okolica v meni prepoznala 
dobrega organizatorja in ko 
sem končal študij, me je 
vključila v funkcionarske 
vode. Dolga leta sem bil tudi 

delegat na tekmah v vaterpo-
lu. V športu sem doživel vse 
in zaradi športa živim, kot 
živim. Ogromno mi je dal; 
nova poznanstva, široko do-
jemanje sveta in samega 
sebe. Potrebujem ga psihič-
no in fizično.

Torej bi lahko rekli, da je 
šport tudi šola za življenje?
S filozofskega stališča je 
šport preslikava običajnega 
življenja, le da so v športu 
pravila bolj definirana. V 
vsakdanjem življenju se ču-
stva, pogledi in samopodobe 
razlikujejo od tistih v špor-
tu. Šport je namreč zelo rea-
len in krut: postavi te tja, 
kamor sodiš, ne glede na to, 
kaj o sebi misliš. Štejejo 
samo rezultati in čas. Od 
tekmovalca zahteva še več in 
še hitreje. Šport se tistim, ki 

spremljajo najboljše špor-
tnike in njihove uspehe, zdi 
enostaven. A do te enostav-
nosti je zelo težko priti. So-
dobni vrhunski šport je tako 
zelo napredoval ob natrpa-
nem ritmu, številnih tek-
mah in logistiki, da sta pri 

končnem rezultatu ključna 
športnikova regeneracija in 
adaptacija. Občudujem veli-
ke zvezdnike, da vse to zdr-
žijo. 

Zakaj ste se odločili za vater-
polo?
Zaradi prijateljev. Sledil 
sem jim. Čez čas se je izka-
zalo, da so vsi nehali, le jaz 
sem še igral. 

Pa nogomet?
Nogomet je moja velika lju-
bezen. Moj oče je bil eden 
od najboljših slovenskih no-
gometašev. Mislim, da bi 
nogomet bil pravi šport 
zame, v njem res uživam.

Kot tekmovalec in funkcio-
nar ste se soočali z različni-
mi mejniki, vzponi, padci in 

uspehi. Kaj štejete za svoj 
največji karierni dosežek?
Kot tekmovalec uvrstitev v 
prvo zvezno vaterpolsko ligo 
v nekdanji Jugoslaviji. Bil 
sem član tega moštva, sicer 
pa sem se vse življenje zave-
dal svojih fizičnih pomanj-
kljivosti, da bi postal vrhun-
ski športnik. Jasno, gnal sem 
se za rezultat, a veliko bolj 
kot cilj je bilo zame pomemb-
no to, da sem na pravi poti. 
Za največji uspeh v funkcio-
narski vlogi pa si štejem pri-
družitev Vaterpolske zveze 
Slovenije Evropski plavalni 
zvezi (LEN) in Svetovni pla-
valni zvezi (FINA).

Bili ste aktivni na številnih 
športnih področjih. Katere-
ga obdobja se najraje spomi-
njate? 

Ko smo se z vaterpolisti 
včlanili v evropsko in svetov-
no zvezo, to je bilo v začetku 
90. let prejšnjega stoletja. 
Zelo zanimiv čas je bil tudi 
tisti v Nogometnem klubu 
Olimpija, maksimalno pe-
ster, zapomnil si ga bom za 
vse življenje. Delovale so 
drugačne silnice, drugi lju-
dje, drugi interesi. V nekate-
rih obdobjih sem malo pre-
več cenil romantično plat 
športa. Normalno je, da je 
denar za vrhunske športni-
ke nujen in potreben, a de-
nar ni vzrok, je posledica. 
Določene stvari sem počel – 
in jih še vedno – izključno iz 
strasti in notranjih vzgibov.

Prepotovali ste tri četrt sve-
ta, živeli ste tudi v Katarju, 
vedno pa ste se vračali v 
Kranj. 
V Sloveniji je športni duh 
tako močno prisoten, da se 
nam zdi to normalno. Pa ni. 
To sem spoznal v Katarju, 
kjer ogromno denarja vlagajo 
v nove dvorane, »kupujejo« 
najboljše športnike iz tujine, 
a športnega duha med prebi-
valstvom ni. Zanje je ukvarja-
nje s športom to, da vklopijo 
televizor in gledajo tekmo ali 
pa pridejo na stadion, kjer jih 
lepo postrežejo s hrano in pi-
jačo. To sem doživel tudi 
sam, gostili so me kot kralja. 
A nekaj je manjkalo. Država 
bi dala vse, da bi miselnost 
ljudi zasukala v bolj športno. 

Kaj vam pomeni največje 
občinsko športno priznanje?

Takšna nagrada pomeni, da 
sem star. (smeh) Šalo na 
stran, lepo je, da so me pre-
poznali kot občana, ki je dal 
viden doprinos športu.  

Kakšno sporočilo imate za 
mlade kranjske športnike, ki 
si še utirajo pot do velikih 
uspehov?
Vsi prehitro razmišljajo o fi-
nancah in materialnih dobri-
nah. Morda so preveč osre-
dotočeni na to, kaj bodo do-
segli. Da kaj dosežeš, pa mo-
raš najprej veliko delati. V 
športu ni ključno, kolikokrat 
padeš, ampak kolikokrat se 
pobereš. Pomembno je, da 
ima športnik ogromno željo, 
je samokritičen, se zaveda, 
kaj zmore in kje je njegova 
meja. Moti me, ker hitro pri-
demo v absurde, da je samo 
nebo meja. Ni res. Omejitve 
so. Vem, kje so moje, nekdo 
drug pa, kje so njegove. Po-
membno pa je še nekaj; dan-
danes morajo mladi sprejeti 
ogromno odločitev. Starši bi 
radi, da bi njihovi otroci 
uspešno doštudirali in bili 
strokovnjaki, zraven pa vr-
hunski športniki. To ne gre. 
Vrhunski šport ni več hobi, 
ampak celodnevno opravilo. 
Če se ne odločiš za najvišjo 
raven, pa si ne delaj skrbi – v 
športu preprosto samo uži-
vaj! Šport odpira nove social-
ne mreže, vzpostavlja druga-
čen pogled na svet. Ampak 
vsak mora najprej pri sebi 
razčistiti, kaj pravzaprav 
hoče. Zato – srečno pri od-
krivanju lastne poti.

Zaradi športa živim, kot živim
Velika športna nagrada Mestne občine Kranj za leto 2020 gre v roke Iztoku Kraševcu. Nekdanji funkcionar v vaterpolu in nogometu, ki je bil od leta 1985 
vpet v organizacijo večjih športnih dogodkov v Kranju, zdaj strastno vihti palico za golf.

Iztok Kraševec se je zaprisegel športu za vse življenje. 
Iztok Kraševec, iz osnovnošolskih let znan po 
vzdevku Gero, je nekdanji vaterpolist, ki je 
deloval kot funkcionar v vaterpolu in nogometu. 
Bil je predsednik Vaterpolskega kluba Triglav 
Kranj (1985), predsednik Vaterpolske zveze 
Slovenije (1991) in direktor reprezentanc 
(2006), direktor Nogometnega kluba Olimpija 
(1989) in predsednik Nogometnega kluba 
Triglav Kranj (1992, 2000). Od leta 1985 je bil 
vpet v vse večje športne dogodke v Kranju, bil pa 
je tudi eden od podpisnikov ustanovne listine 
Olimpijskega komiteja Slovenije (1991). Je velik 
ljubitelj golfa in predsednik Golf & Country 
kluba Kranj.    
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8.990 €  
+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na 
dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265 g/km. 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. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia priporoča

NOVI DACIA
SANDERO 

dacia.si

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

IME TRGOVCA, NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden se je s 
sprintom v Oberjochu v 
Nemčiji začel svetovni pokal 
v telemark smučanju. Kranj-
čan Jure Aleš je novo sezono 
začel tako, kot je sklenil 
prejšnjo, z zmago. "Po pr-
vem teku sem bil drugi, pri-
bližno sekundo za Miche-
lom. V drugo sem rekel, da 
moram napasti, saj se vse da 
še nadoknaditi. Proga je na-
mreč dovoljevala kar napa-
dalno vožnjo. Res je lepo 
začeti sezono na tak način," 
je povedal Jure Aleš in poja-
snil, da je, glede na situaci-
jo, na tekmo prišel dobro 
pripravljen, saj je tik pred 
začetkom tekmovanj prebo-
lel tudi koronavirusno bole-

zen. "V začetnem obdobju 
smo imeli kar dobre pogoje 
v Švici, v Saas-Feeju. Potem 
smo trenirali pri nas v 
Kranjski Gori, pred odho-
dom pa še na Sorici. Tako da 
sem se že na treningih po-
čutil kar hiter. Popravki gle-
de na lansko leto so se poka-
zali za kar učinkovite," je po 
uvodni preizkušnji povedal 
naš najboljši telemark smu-
čar zadnjih let, ki je lansko 
sezono v skupnem seštevku 
sklenil na tretjem mestu.
Jure je dva dni kasneje v pa-
ralelnem sprintu osvojil tre-
tje mesto, zadnji dan tekmo-
vanja v Oberjochu pa je v 
klasiku osvojil drugo mesto 
in tako na prvi letošnji po-
staji dobil cel komplet me-
dalj.

Odlično je začel sezono
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V času zaprtja občinskih mej (razen za namene rekreacije) 
so najbolj priljubljene izletniške točke v Mestni občini Kranj 
še veliko bolj obiskane kot sicer, zato tam pogosto zmanjka 
prostora za parkiranje. Ta problem se ob obilnejšem sneže-
nju, kakršnemu smo to zimo že bili priča, samo še poveča. 
Žal v takih primerih nekateri premalo razmislijo, kje lahko 
pustijo svojega jeklenega konjička. Z nepravilno parkiranimi 
avtomobili ovirajo promet na cestah, pogosto onemogočijo 
dostop s kmetijsko mehanizacijo do poljskih in gozdnih 
poti ... V prvi polovici januarja je prišlo celo do neljubega 
zapleta na območju krajevne skupnosti Jošt, ko so lokalne-
mu izvajalcu zimske službe z avtomobili onemogočili dos-
top do skladišča peska za posipanje vozišča. 

Nepremišljeno parkiranje povzroča probleme

Nepravilno parkirana avtomobila pred skladiščem peska za 
posipanje cest na območju KS Jošt / Foto: Facebook

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Ta teden je 
končno stekla obnova Hote-
la Brdo. Zaradi zapletov na 
razpisih, predvsem zaradi 
previsokih ponudb za izved-
bo gradbenih del, je že kaza-
lo, da protokolarnega hotela 
na posestvu Brdo ne bodo 
obnovili do začetka predse-
dovanja Slovenije Svetu 
Evropske unije v drugi polo-

vici letošnjega leta. Na 
novembrskem razpisu je 
vendarle prišlo do preboja, 
saj je Javni gospodarski 
zavod Brdo za izvajalca 
izbral gradbeno podjetje 
Makro 5 gradnje in na začet-
ku januarja z njim podpisal 
pogodbo za izvedbo obnovi-
tvenih del v vrednosti 11,5 
milijona evrov. 
Po besedah v. d. direktorja 
zavoda Marjana Hribarja je 
pogodbeni rok za dokonča-
nje del 10. junij. »Dobili 
bomo čudovit hotel s 119 
sobami, ki bo pomemben 
segment turistične ponudbe 

na Brdu, v občini Kranj in 
tudi širše,« je dejal. Projekt 
ostaja skladen z idejnim 
projektom podjetja Esplana-
da, ki so ga predstavili sredi 
lanskega leta, izločili so le 
nov velneški center, saj bodo 
obstoječega obnovili. Število 
sob bodo z obstoječih 78 
povečali na 119, na koncu 
sledi še obnova strehe in 
fasade hotela. Izvajalec 
mora sicer poleg gradbenih, 

obrtniških in inštalacijskih 
del poskrbeti tudi za dobavo 
in montažo opreme ter pra-
vočasno pridobiti uporabno 
dovoljenje.
Kot je še povedal Hribar, pri 
trženju prenovljenega hote-
la ne računajo samo na pro-
tokolarne goste, temveč so 
na prvem mestu poslovni 
dogodki ter športne ekipe, 
na primer nogometne, nas-
taja pa tudi idejna zasnova 
olimpijskega centra za dvo-
ranske športe na Brdu. Po 
ponovnem odprtju hotela 
načrtujejo zaposlitev dodat-
nih štirideset sodelavcev.

Začetek obnove 
Hotela Brdo 
Obnova hotela bo končana pred začetkom 
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, 
zagotavljajo na Brdu.

Obnovitvena dela v notranjosti hotela že potekajo. 
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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

»Vedno se zdi nemogoče, dokler tistega ne narediš.«  
(Nelson Mandela) 

 

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER  
GORENJSKE

V februarju 2021 načrtujemo, da se bodo aktivnosti  
VGC Gorenjske izvajale na daljavo. 

V primeru izvajanja v prostorih LUK – medgeneracijskega centra 
in na lokacijah v drugih občinah vas bomo o tem obvestili.

Vabimo vas, da se v aktivnosti vključite in izkoristite možnosti,  
ki smo jih pripravili za vas.

Na voljo vam bo tudi tehnična pomoč, če jo boste potrebovali.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako,  
da pošljete svoje ime, priimek, telefonsko številko in  

e-naslov na: mck-prijava@luniverza.si

	PONEDELJEK, 1. 2. 2021, 15. 2. 2021, 22. 2. 2021 ob 10. uri

  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto 
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob 
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne 
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za  
telovadbo.

	VSAK TOREK ob 10. uri

  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.

	VSAKO SREDO ob 19. uri

  KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napor-
nem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpo-
loženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um, 
dušo in duh. Primerna je za moške in ženske vseh starosti.  
Za vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila,  
odejo za končno sprostitev in steklenico z vodo.

	VSAK PETEK ob 9.30

  ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: V »VAJI vaj« je sistem subtilnejšega 
in zavestnega vezanega »udiha«, ki nas sprošča. Omogoča  
sprotno sproščanje in odpravo starih vzorcev obnašanja, ki so 
zakoreninjeni globoko v nas in jih sami pogosto ne prepoznamo. 
Obenem pa možganom omogočamo da pridobijo dovolj  
»kisikov«. Vadbe delujejo protistresno in pomlajevalno,  
namenjene so vsem generacijam. Ob rednem izvajanju vaj  
dosegamo globoko sprostitev in prijeten stik s samim seboj.  
V mesecu februarju bomo skupaj vadili vsak petek.

	ČETRTEK, 4. 2. 2021, ob 10. uri

  KULINARIČNA DELAVNICA – FLANCATI: Ko prihaja pust, je to 
čas pred dolgim postom. Takrat so gospodinje pripravljale okus-
ne krofe in flancate. Preverite recept: 250 g moke, 60 g masla, 3 
rumenjaki, 1 beljak, 2 žlici ruma, 2 žlici belega vina, 50 g sladkor-
ja v prahu; maščoba za cvrtje in sladkor za posip.

	TOREK, 9. 2. 2021, ob 18. uri

  USTVARJALNICA – Pripravimo se na pustni čas: Pust je tik 
pred vrati, zato vas vabimo na posebno ustvarjalno delavnico za 
popestritev pustnega dne. Izdelali bomo mini klobuček, ki ga 
boste lahko pritrdili na lasno sponko ali obroč za lase. Prav tako 
bomo izdelali komplet dodatkov: očala, brke, velike ustnice, 
metuljček, kravato ... Uporabili jih boste že takoj v pustnem času, 
lahko pa jih uporabite tudi kasneje, ob praznovanju rojstnega 
dne ali za posebno zabavo s fotografiranjem. 

  Za izdelavo mini klobučka potrebujete tanjši karton – šelesha-
mer v barvi po želji  (črn, vijoličast, rdeč, črtast ...). Karton lahko 
predhodno pobarvate tudi sami. Namesto kartona lahko upora-
bite penasto gumo (mosgumi) ali trši filc. Potrebujete še škarje, 
svinčnik, lepilo, po želji šivanko in sukanec. Za okras klobučka si 
pripravite peresa in til (lahko v različnih barvah), satenaste trako-
ve, večje gumbe, zvezdico ali srček za popestritev. Za komplet 
dodatkov potrebujete poleg šeleshamerja v želeni barvi še 
nekaj daljših palčk za ražnjiče, tanjšo elastiko (opcijsko), svinčnik, 
škarje in pištolo za vroče lepljenje. Vabljeni!

	ČETRTEK, 11. 2. 2021, ob 10. uri

  BODY ART: NEKOČ IN DANES, V TUJINI IN SLOVENIJI: Body art 
je umetniško gibanje, ki se je razvilo konec 60. let prejšnjega  
stoletja in je tako v tujini kot Sloveniji pomemben del sodobne 
umetnosti. Med predavanjem si bomo pogledali, kako se je  

gibanje razvijalo in kako živi še danes. Spoznali se bomo tudi z 
najbolj izstopajočimi tujimi in slovenskimi umetniki tega gibanja.

	ČETRTEK, 11. 2. 2021, ob 18. uri

  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Proces samozdravljenja ran iz otroštva 
Po uvodnem predavanju bo na primerih pojasnjeno, kako nasta-
jajo rane v odnosih in kakšne so možnosti za samozdravljenje, 
kajti vsako zdravljenje je v bistvu samozdravljenje, saj je človek 
tričleno bitje: fizično telo, duša in duh. Po predavanju bo izvede-
na kratka meditacija samozdravljenja.

	PETEK, 12. 2. 2021, ob 17. uri

  OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 2021: Pesnik vere, 
upanja in ljubezni 

  »Po tolikih, dolgih letih grenkega in ponižujočega čakanja je, 
tedaj že petinštiridesetletnik, doktor France Prešeren le postal 
samostojen odvetnik, sam svoj gospodar. Sicer pa so smele 
obstajati odvetniške pisarne na tedanjem Kranjskem le v Ljublja-
ni, in še te v strogo omejenem  številu. Šele leta 1846 je bilo 
dovoljeno ustanoviti nekaj novih advokatur tudi v drugih mestih 
dežele. To leto je dunajsko justično oblastvo razpisalo štiri nova 
odvetniška mesta: dvoje v Novem mestu, po eno v Postojni in v 
Kranju. Nepojmljiva igra časa in življenja je naredila še en razplet: 
istega dne, ko je bil podpisan Prešernov odvetniški dekret, je 
vrhovni cenzurni urad na Dunaju dovolil natis Poezij, seveda z 
določenimi pripombami, korekcijami in črtanji.«

  Obujeni spomin na zapis o pesniku ljubezni, miru in sprave in 
njegovega avtorja Črtomirja Zorca, pomembnega prešernoslov-
ca, pesnika, pisatelja in muzealca, ob letošnji trideseti obletnici 
slovesa (1907–1991) je namenjen današnjemu rodu, da bi imel 
razumnejši odnos do človeka evropskega formata z bolj ali manj 
tragično življenjsko zgodbo.

  Vabimo, da se 12. februarja 2021 ob 17. uri pridružite virtualnemu 
sprehodu po poteh Prešerna in ogledu pomnikov 19. stoletja, ki 
obujajo spomine na pred 220 leti rojenega pesnika, čigar pesmi 
izražajo in združujejo vero, upanje in ljubezen do domovine.

	PONEDELJEK, 15. 2. 2021, ob 17. uri

  ASTROLOŠKO PREDAVANJE: Kako premagati vzorce in  
zgraditi trdne temelje. Na predavanju bomo pogledali deseto 
astrološko hišo in spoznali, kaj nam je predala naša mati, ter četr-
to astrološko hišo, kaj nam jo je predal oče. Kako se soočiti z 
vzorci in kako sprejeti sebe. V drugem delu predavanja bomo 
postavili lastne temelje, vsaka hiša ima štiri vogale in tako najde-
mo tudi pot do srca.

	ČETRTEK, 18. 2. 2021, ob 10. uri

  UMOVADBA: Vabljeni na vaje za telo in duha. Pripravite prazne 
liste papirja, barvice in prostor za izvedbo telesnih vaj. Umovad-
ba krepi možganske mišice. Z rednim izvajanje ustreznih vaj si 
lahko izboljšamo spomin, pozornost in hitrost procesiranja infor-
macij ter omilimo usihanje telesnih funkcij.

	ČETRTEK, 18. 2. 2021, ob 10. uri

  SPROŠČENO V DAN – PREDSTAVITEV TEHNIK SPROŠČANJA 
Pandemska izčrpanost se kaže kot splošen upad motivacije, kar 
je povsem razumljiv in naraven odziv. Vse težje osmislimo novo 
situacijo, polašča se nas malodušje, v kremplje nas je ujela raz-
dražljivost. Ker kriza traja že dolgo brez večje vmesne razbreme-
nitve, se s psihološkega vidika akutni stres preveša v kroničnega. 
Ključnega pomena je, da se opremimo z učinkovitimi načini 
sproščanja in ohranjamo duševno zdravje.

  Vabljeni na predavanje o tehnikah sproščanja, v sodelovanju s 
Centrom za krepitev zdravja Kranj, ki ga bo za vas pripravila Tina 
Rehberger, univ. dipl. psih. Predavanje bo predstavitvene narave 
– v primeru, da bi udeleženci izkazali zanimanje, bi v mesecu 
marcu organizirali redne delavnice za zaprto skupino, v katero se 
boste lahko vključili ob zaključku predavanja.

	PONEDELJEK, 22. 2. 2021, ob 19. uri

  JOGA NIDRA: Joga Nidra je tehnika v jogijski tradiciji in v prevo-
du pomeni jogijsko spanje. V zadnjih letih so bile narejene števil-
ne znanstvene raziskave, ki potrjujejo fiziološke, psihološke in 
terapevtske učinke joga Nidre. V joga Nidri je naša zavest v dru-
gem stanju, ki pa ni spanje in ni sanjanje. Cilj v procesu sproščan-
ja telesa, zaznavanja dihanja, občutkov in vizualizacij ter ponav-
ljanja pozitivne odločitve je ostati buden ter zavestno opazovati 
vse procese v našem umu. Z vadbo počasi razvijamo sposobnost 
opazovanja podzavesti ter končno tudi širjenja zavesti.

	ČETRTEK, 25. 2. 2021, ob 18. uri

  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 prož-
nost mišic in hrbtenice. Zaključimo z vodeno sprostitvijo celot-
nega 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.

  Spremljajte našo FB-stran             LUK – medgeneracijski  
center, kjer redno objavljamo dogodke.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Na prvi dan novega 
leta so imeli v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj pet porodov. 
Prva se je ob 7.32 rodila de-
klica Manca, težka 3205 gra-
mov. Mamico Tino Bergant 
in novorojenko so v presreč-
nem trenutku fotografirali 
še v porodnem bloku. Dru-
žina je doma pri Sv. Barbari 
nad Škofjo Loko.
»V letu 2020 smo imeli v 
BGP Kranj 1556 porodov, 
66 več kot v letu 2019. Rodi-
lo se je 1570 otrok, od tega 
14 parov dvojčkov. Dečkov je 
bilo 801, deklic pa 769. Na 
silves trski dan smo imeli 
štiri porode, zadnja se je ob 
23.39 rodila deklica. Ob kon-
cu leta smo imeli tudi en 
covidni porod, ki je potekal 
brez težav,« je povedala Špe-
la Požun, pomočnica direk-
torja za področje zdravstve-
ne nege v BGP Kranj, in 
dodala: »K nam prihajajo 
rojevat iz celotne Gorenjske, 
veliko jih je iz Ljubljane in 
njene okolice ter tudi iz dru-

gih koncev Slovenije. Noseč-
nice se pozanimajo, kako je 
v določenih porodnišnicah, 
in jim razdalja ne predsta-
vlja več ovire. Imamo dobra 
priporočila. Kot majhna bol-
nišnica imamo pristen pri-

stop, odnos, veliko pripomo-
re dostopnost in raznolikost 
lajšanja porodne bolečine. 
Porodni apartmaji so lepo 
opremljeni, partner je lahko 
prisoten pri porodu, pohva-
lijo pa tudi bolnišnično ku-
hinjo.«
Že od začetka prvega vala 
epidemije covida-19 v BGP 
Kranj uspešno izvajajo tudi 
video posvete za nosečnice 
in mamice po porodu. Die-
tetičarka tako svetuje glede 
prehrane v nosečnosti in po 

porodu, medicinska sestra 
razloži vse, kar morate vede-
ti o dojenju. Diplomirana 
babica odgovarja na vpraša-
nja glede priprave na porod 
in obravnave poroda. Pred-
videni datumi posvetov so 
objavljeni na Facebooku in 
spletni strani BGP Kranj z 
gesli do povezave. Zdravnik 
anesteziolog pa na video po-
svetu odgovarja na vpraša-
nja glede lajšanja porodne 
bolečine vsako sredo ob 13. 
uri.

Prva novorojenka na 
Gorenjskem je Manca
Na prvi dan novega leta se je na Gorenjskem prva rodila deklica Manca – ob 7.32 v Bolnišnici  
za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj se je 1. januarja prva rodila deklica 
Manca, na sliki z mamico Tino Bergant. Družina je doma pri Sv. Barbari nad Škofjo  
Loko. / Foto: BGP Kranj
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Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,8–5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188–139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181–0,0553 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092 g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01–0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 7. 1. 2021 za Nissan QASHQAI 1.3DIG 140 N-CON LE iz zaloge. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 22.140,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 11.632,69 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 10.507,31 €. EOM = 10,70 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 15.957,30 €, od tega znašata zavarovalna premija 688,65 € in strošek odobritve kredita 232,65 €. Kreditojemalec 
vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 179,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno 
podaljšano jamstvo in bon za zimske pnevmatike v vrednosti 300€ z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new. Pogoj akcije je sklenitev 
finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2021 
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak; za morebitne napake ne odgovarjamo in se zanje opravičujemo. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si
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»V letu 2020 smo imeli v BGP Kranj 1556 
porodov, 66 več kot v letu 2019. Rodilo se je 
1570 otrok, od tega 14 parov dvojčkov. Dečkov je 
bilo 801, deklic pa 769.«

Alenka Brun

Kranj – Letos je Slavka Ko-
pač praznovala stoti rojstni 
dan in ob tej priložnosti pre-
jela tudi častno listino Me-
stne občine Kranj (MOK) ter 
darilo župana Matjaža Ra-

kovca in krajevne skupnosti. 
V imenu kranjske občine pa 
je slavljenki župan podaril 
še Kranjski zbornik 2020, s 
katerim v MOK nadaljujejo 
tradicijo ohranjanja in nego-
vanja zgodovine mesta Kra-
nja. »Ta dragoceni doku-
ment časa letos praznuje 
60-letnico. Visoka obletni-
ca, ki pa jo vaša dolgoživost 
krepko prekaša,« je zapisal v 
priloženem voščilu, ki mu 
ni manjkalo tudi cvetje. Do-
dal je še, da »tiste redke lju-
di, ki jim je dano živeti sto 
let, brez izjeme zaznamuje 
neomajna odločnost, iskri-
vost, pravzaprav neke vrste 
primarna radovednost nad 
življenjem.«
Slavka je po končani osnov-
ni šoli delala v skladišču to-
varne Tekstilindus v Straži-
šču, v prostem času pa je 
zavzeto telovadila v telova-
dnem društvu Sokol. Med 
drugo svetovno vojno je po-
magala partizanom kot ak-
tivna terenska delavka. Po 
poroki z Ivanom Kopačem 
je nekaj časa živela v Straži-
šču, potem se je par preselil 
v Mengeš, kjer sta se jima 

rodila tudi oba otroka. Ta 
čas je delala v tovarni Indu-
plati v Jaršah. Leta 1953 se je 
družina preselila nazaj v 
Kranj, na Zlato polje. Slavka 
je službo našla v novem Te-
kstilindusu, kjer je marljivo 
delala vse do upokojitve. 

»Vedno je zelo prijazna in 
potrpežljiva. Njena mirna in 
blaga narava sta morda tudi 
ključ do njenega dolgega ži-
vljenja,« ugibajo tisti, ki jo 
bolje poznajo.
Tudi po upokojitvi se Slavka 
ni ustavila: skrbela je za 
moža, ki je imel težave s 
hrbtenico, hodila sta na 
sprehode, se družila s prija-
telji. V prostem času je zelo 
rada pletla, kvačkala, šivala. 
Od moževe smrti dalje živi 
sama, a v bistvu ni nikoli 
sama. V zadnjih mesecih si-
cer potrebuje nekoliko več 
pomoči družine, se pa še ve-
dno dobro drži. Njen duh je 
bister, rada poklepeta s svoj-
ci in prijatelji. V tem duhu ji 
je voščil tudi kranjski žu-
pan: »Želim vam še številne 
lepe trenutke v družbi vaših 
najdražjih. Naj se pred vaši-
mi očmi poraja še kakšno 
novo življenje, na vrata pa 
potrka prijazni prišlek, novi 
znanec. Naj vam ob čim več 
toplih in sončnih dneh 
zdravje in telo dobro služita 
ter bo šlo tako do vaših zada-
nih ciljev s čim manj pomo-
či drugih.«

Slavkinih sto let
Slavka Kopač se je rodila 7. januarja 1921 družini 
Benedik v Stražišču. Na Zlatem polju živi od leta 
1953. Ima hčerko in sina, tri vnuke in tudi dva 
pravnuka, ki jo redno obiskujejo.

Slavka Kopač / Foto: arhiv MOK

Kranj – Do 31. januarja imate tudi občani Kranja še čas, da 
sodelujete v ozaveščevalni kulinarični akciji Predlagaj naj-
boljše kosilo/večerjo iz lokalnih sestavin ... in prejmi košari-
co lokalnih dobrot!, ki jo je pripravil Center za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj v okviru programa Podeželsko razvojno 
jedro. Iz pridelkov oz. živil, ki jih v tem letnem času lahko 
ponudijo lokalni ekološki oziroma sonaravni pridelovalci iz 
osrednje Gorenjske, predlagajte svoje najboljše kosilo ali 
večerjo (z receptom). Recepti so lahko tradicionalni, enako 
dobrodošli pa so tudi malo ali celo zelo izvirni recepti. Po 
zaključku akcije bodo tri najboljše predloge nagradili z veli-
kim zabojčkom dobrot lokalnih ponudnikov iz osrednje Go-
renjske, še sedem pa s posameznimi izdelki. Nekaj preje-
mnikov praktičnih in okusnih nagrad bodo tudi izžrebali. 
Več informacij, tudi okviren seznam živilskih pridelkov/iz-
delkov, ki so na voljo v tem času, dobite na info@ctrp-kranj.
si, GSM: 040 303 752, 040 733 344 in FB-strani Centra.

Iščejo najboljše lokalno kosilo ali večerjo
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Kranj – Dobrodelni projekt, 
ki je nastal na pobudo župa-
na Mestne občine Kranj 
Matjaža Rakovca, sta drugo 
leto zapored vodila Zavod za 
turizem in kulturo Kranj in 
Društvo prijateljev mladine 
Kranj. Sodelovale so tudi 
kranjske osnovne šole, 
kranjski Center za socialno 
delo in Društvo upokojen-
cev Kranj. 
Cilj sodelujočih je bil z 
združenimi močmi zmanj-
šati težke stiske občank in 
občanov, ki so se ob posle-
dicah epidemije novega 
koronavirusa še poglobile. 
»Spet smo pokazali, da zna-
mo stopiti skupaj takrat, ko 
je to najbolj potrebno. 
Občanke in občani ter šte-
vilna podjetja so potrdili 
velik posluh za sočloveka. 

Prepričan sem, da se bomo 
uspešno povezovali tudi ob 
naslednjih preizkušnjah in 
optimistično zrli v prihod-
nost,« je ob končani akciji 
povedal kranjski župan 
Matjaž Rakovec. 
Donacije so poleg vseh dob-
rih ljudi prispevali tudi Vza-
jemna zdravstvena zavaro-
valnica, d. v. z., Gorenjska 
banka, d. d., Kranj, Komu-
nala Kranj, d. o. o., Don 
Don, d. o. o., Domplan, d. 
d., Arriva, d. o. o., Agitavit 
Solutions, d. o. o., Telekom 
Slovenije, d. d., Riko, d. o. 
o., Elektro Gorenjska, d. d., 
Prima IP, d. o. o., Tam Tam, 
d. o. o., PRO-BIT, Kranj, d. 
o. o., Marko Koren, s. p., 
K&Z, d. o. o., Eurocom, d. o. 
o., Kranj, Hennlich, d. o. o., 
Ženski košarkarski klub Tri-
glav, Afirmacija, d. o. o., 
Rodeo Team, d. o. o., Carni-

ola 94, d. o. o., Emotiva d. 
d., Območni odbor SVIZ 
Kranj, Plus minus, d. o. o., 
Orto MG, d. o. o., ter Merca-
tor, d. d., ki je za družine 
prispeval darilne bone. 
Organizatorji so se letos 
povezali še s Krajevno sku-
pnostjo Bratov Smuk, ki je 
z društvom Dekca pripravi-
la izmenjavo božičnih 
daril, pri kateri so glavno 
vlogo odigrali skriti Božič-
ki. Številna darila z rablje-
nimi, a dobro ohranjenimi 
igračami, oblačili, knjigami 
in otroško opremo so 
namenili družinam v akciji 
V Kranju dobro v srcu mis-
limo. Dobrodelno noto so 
izkazali tudi zaposleni na 
Mestni občini Kranj, ki so s 
podarjenimi oblačili poskr-
beli za tople dni otrok in 
mladostnikov, ki živijo v 
pomanjkanju.

Velik posluh za soljudi
Pred koncem leta se je končala dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu 
mislimo, vanjo so se s prispevki za družine v stiski vključili gospodarstveniki, 
vrsta podjetij in posamezniki ter zbrali skoraj trideset tisoč evrov. 

Župan Matjaž Rakovec je ček simbolično predal Jani Kovač iz Društva prijateljev mladine 
Kranj. / Foto: Mediaspeed

Vilma Stanovnik

Društvo Dekca je v sodelo-
vanju s Krajevno skupnos-
tjo Bratov Smuk v decem-
bru prvič pripravilo množi-
čno obdarovanje krajanov 
Planine 2, na katerem je 
bilo razdeljenih več kot 250 
daril otrokom vseh starosti. 
"Na poziv, da smo vsi lahko 
skrivni Božički, je bil odziv 
neverjeten. Ves teden pred 
Božičem so prostovoljci 
društva zbirali in zavijali 
darila v pisarni krajevne 
skupnosti. Igrače, oblačila 
za otroke in odrasle, knjige, 
družabne igre, otroško 
opremo, sladkarije in še 
mnogo drugega so krajani 
prinašali od vsepovsod. 
Prostovoljci so darila smi-
selno pripravili in zavili gle-
de na starost in spol. Darila, 
ki niso bila razdeljena, so se 
namenila družinam v stiski 
v okviru dobrodelne akcije 
V Kranju dobro v srcu mis-

limo," je povedala predsed-
nica Krajevne skupnosti 
Bratov Smuk Manja Zorko 
in pojasnila, da se je na 
poziv k sodelovanju odzvala 
tudi Osnovna šola Matije 
Čopa, ki je predlagala dve 
družini v stiski, da so jim 

pripravili božična darila in 
pakete prehrambnih izdel-
kov. "Zahvaljujemo se 
vsem prostovoljcem, skriv-
nim Božičkom in podporni-
kom te dobrodelne akcije," 
je še povedala Manja Zor-
ko.

Bili so skrivni Božički

Skrivni Božički so pripravili veliko daril. / Foto: arhiv KS Bratov Smuk

Konec decembra je župan Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec predal defibrilator poveljniku Prostovoljnega gasil-
skega društva Bitnje Petru Erženu. Gre za projekt Prvi posre-
dovalci, ki poteka od leta 2016. Vanj sta poleg Mestne obči-
ne Kranj (MOK) aktivno vključena tudi Civilna zaščita MOK 
in gasilsko poveljstvo MOK. Namen projekta je vzpostaviti 
sistem učinkovite uporabe polavtomatskih zunanjih defibri-
latorjev. Pri oživljanju je izjemno pomembna hitra uporaba 
defibrilatorja, saj ta povečuje možnost preživetja in hitrejše 
okrevanje. Gasilci so defibrilator namestili na zunanjo stran 
gasilskega doma, tako da je dostopen vsem krajankam in 
krajanom. S tem PGD Bitnje sledi vodilu društva, ki se pona-
ša z več kot 90-letno zgodovino, v prvi vrsti je to pomoč 
krajankam in krajanom. Pri tem dajejo velik poudarek na 
izobraževanje in usposabljanje. Člani društva so se že ude-
ležili tečaja za prve posredovalce, na letni ravni pa izvajajo 
tudi interna izobraževanja prve pomoči. 

V Bitnjah imajo nov defibrilator

Kranjski župan Matjaž Rakovec je predal defibrilator 
poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Bitnje Petru 
Erženu. / Foto: MOK

Koledovanje je star običaj, 
ki izvira že iz rimskih časov, 
ko so prvi dan v letu poime-
novali kalende. Kolednike je 
omenjal že Primož Trubar v 
Katehismusu z dvejma izla-
gama, dobrih sto let pozne-
je pa tudi Valvasor. Kranjski 
koledniki prihajajo iz skupi-
ne Kranjski furmani, ki v 
okviru Akademske folklorne 
skupine Ozara deluje že 
skoraj dvajset let. V praznič-
nem času epidemija ni pri-
zanesla niti kolednikom, ki 
bi hoditi od hiše do hiše ter 
v kranjske domove prinašati 
veselje, petje in blagoslov. 
Kljub temu so pripravili obi-
čajno čestitko in z njo razve-
selili vse, ki jih bodo lahko 
znova pričakali konec tega 
leta. »Mi vam vošč'mo novo 
leto, tristo blagrov, tristo 
sreč, da b' b'li srečni celo 
leto brez nesreč," je povedal 
predstavnik kranjskih koled-
nikov iz skupine Kranjski 
furmani Ljubo Kovačič.

Voščilo kranjskih 
kolednikov

Kranjčan, ki ima podjetje 
sicer registrirano v Ljublja-
ni, je želel družinam v stiski 
vsaj za trenutek polepšati 
konec težkega leta. Razvese-
liti je hotel predvsem otro-
ke, ki po navadi najbolj 
občutijo praznično razpolo-
ženje. Podjetje PODIUM, 
trgovina in storitve, d. o. o, 
je tako kranjskim družinam 
v pomanjkanju priskrbelo 17 
prehranskih paketov v vred-
nosti 755 evrov. 

Veselje ob koncu leta

Na Mestni občini Kranj 
(MOK) so se v zadnjih dne-
vih minulega leta zahvalili 
za prispevek lokalni skupno-
sti tistim, ki igrajo izjemno 
pomembno vlogo v epide-
miji novega koronavirusa. 
Ekipa Civilne zaščite MOK, 
zdravstveno osebje, osebje 
za delo s starostniki, lekar-
niški delavci, policija, pokli-
cni in prostovoljni gasilci, 
izvajalci komunalnih stori-
tev, skrbniki brezdomcev in 
odvisnikov, prostovoljci, 
trgovci ter številni drugi 
delavci, ki ljudem zagotav-
ljajo vsakodnevne življenj-
ske storitve, vedno znova 
dokazujejo, kako pomem-
bno družbeno vlogo oprav-
ljajo med epidemijo novega 
koronavirusa. »Leto 2020 
nam je z epidemijo prineslo 
negotovost in tudi strah, a 
pokazali smo, da skupaj 
zmoremo. Vi ste junaki 
našega časa. V imenu MOK 
se vam zahvaljujem za vaš 
prispevek v zahtevnih raz-
merah,« se jim je zahvalil 
župan Matjaž Rakovec. Pro-
stovoljci in prostovoljke, 
članice in člani Civilne zašči-
te MOK in pripadniki Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
ter prostovoljni gasilci v 
sklopu Gasilske zveze MOK 
so mu zaupali svoje izkuš-
nje, vsi skupaj pa tudi upa-
jo, da se bodo razmere čim 
prej normalizirale.

Zahvala junakom 
epidemije

Decembra je Mestna občina Kranj (MOK) je v sodelovanju 
z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) na vojaškem pokopališču iz prve sve-
tovne vojne na Rupi postavila spomenik. Pokopanim voja-
kom so se s polaganjem venca poklonili minister Janez 
Cigler Kralj, župan MOK Matjaž Rakovec in podžupan Janez 
Černe ter predsednik Sveta krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp Bor Balderman. Kot pravijo na kranjski občini, je pos-
tavitev spomenika plod uspešnega sodelovanja med državo 
in lokalno skupnostjo; med MDDSZ, Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine in MOK. Skladno z Zakonom o vojnih 
grobovih iz leta 2018 je bila v programu financiranja MDDSZ 
Rupa pri Kranju izbrana kot ena od prvih lokacij za ureditev 
neurejenih vojnih grobišč. Vojaško pokopališče, ki se z obzi-
djem stika s pokopališčem cerkve sv. Marije Magdalene, z 
vseh drugih strani pa je obdano s travnikom in njivami, je 
varovano kot memorialna dediščina. Spomenik je postav-
ljen v osi glavnega vhoda na grobišče, njegova oblika je 
odprta spirala, cvet v razcvetu kot odprti portal, ki se pri 
križu osno dvigne v navpičnico k nebu, v ciklus življenja. 
Simbolika elementov pot–križ–krog popelje na pot spomi-
nov, v krog življenja v vertikali in horizontali in v neskončno 
središče spominov. 

Nov spomenik na Rupi

Podžupan Janez Černe, župan Matjaž Rakovec in 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp 
Bor Balderman ob novem spomeniku / Foto: Mediaspeed


