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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
Na MO Kranj sprejeli dobitnika olimpijskih kolajn Petra in Ceneta Prevca 
 
Kranj, 18. februar 2022 – Na Mestni občini Kranj so danes pripravili sprejem za dobitnika kolajn 
na olimpijskih igrah v Pekingu, tekmovalca Smučarskega kluba Triglav Kranj, Petra in Ceneta 
Prevca. Brata Prevc, ki sta z moštvom osvojila srebro, Peter pa si je na tekmi mešanih ekip 
priskakal še zlato, sta uspeh dosegla v Džangdžjakovu, mestu, ki se je decembra pobratilo s 
Kranjem. Tekmovala sta v najsodobnejšem skakalnem centru na svetu, pri gradnji katerega je 
sodelovalo kranjsko podjetje. Sprejem na občini je popestrilo več kot 200 risbic, ki so jih 
skakalnima junakoma namenili otroci iz devetih kranjskih osnovnih šol. 
 
Mestna občina Kranj (MOK) je danes pripravila sprejem za skakalna junaka Smučarskega kluba 
Triglav Kranj Petra Prevca in Ceneta Prevca. Sprejema so se udeležili tudi klubski predstavniki 
in reprezentančno vodstvo. Peter in Cene predstavljata 3. generacijo tega kranjskega kluba z 
olimpijsko kolajno na moštveni tekmi. Ledino je orala ekipa v Calgaryju leta 1988 s srebrno 
kolajno, v zasedbi je bil takrat tudi član Triglava Matjaž Zupan. Nadaljevalo se je v Salt Lake Cityju 
pred 20 leti z bronom. V moštvu sta bila takrat tudi Triglavana Primož Peterka in Robi Kranjec.  
 
»Tradicija dobrega klubskega dela se vseskozi uspešno nadaljuje. To dokazuje moštvena srebrna 
kolajna iz Pekinga, ki sta si jo priskakala Peter in Cene ter Petrovo zlato z mešane ekipne tekme. 
Peter nam je z olimpijskim uspehom predal spodbudno sporočilo: tudi ko nam ne gre, moramo 
trdo delati za svoj cilj. Iskrene čestitke, pobrati se po kriznem obdobju, zmorejo le redki,« je 
bratoma Prevc čestital podžupan MOK Janez Černe in dodal, da občina daje velik poudarek 
športu. »Zanj namenimo v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami nadpovprečno velik delež. 
Sofinanciramo 60 športnih klubov in društev na leto. Na seznamu letošnjih investicij je tudi 
Smučarsko skakalni center Gorenja Sava, in sicer: obnova zaletišč, zaletnih smučin in ostalih 
površin ter opreme na skakalnicah, obnova električne napeljave in ureditev zasneževanja. 
Ponosni smo na vaše delo in uspehe. In gledamo naprej. Delamo za vas in nove kranjske 
olimpijske junake,« je povedal. 
 
Sašo Komovec iz SK Triglav Kranj se je zahvalil bratoma Prevc in klubskemu ustroju: »Peter in 
Cene sta zaključila cikel, o katerem sanjamo in za katerega se trudimo vsi prostovoljni in 
profesionalni delavci v športu. Trudimo se, da čim več otrok in mladine privabimo v šport z 
različnimi prijemi, projekti, šolami, družbenimi omrežji, a olimpijska kolajna je daleč najboljše 
vabilo mladim in otrokom v šport.« Poudaril je še, da je uspeh v skokih sestavljanka, ki jo morajo 
športniki sestaviti sami, pri tem pa jim pomagajo številni strokovnjaki in prostovoljni delavci. 
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Čestital je tudi reprezentančnemu štabu in se zahvalil občini za posluh za šport ter finančno 
podporo. 
 
Olimpijska junaka vabljena na razgledno ploščad zvonika nad Kranjem 
 
Olimpijska junaka sta podoživela vtise iz Pekinga. Peter je z zlato kolajno na tekmi mešanih ekip 
pridobil naziv olimpionik. Pot, ki jo je prehodil do Olimpa, je bila zahtevna, polna vzponov in 
padcev. Postal je prvi v zgodovini slovenskega športa, ki ima v svoji zbirki komplet kolajn z zimskih 
olimpijskih iger. Če bi izstopil iz svojih čevljev in z razdalje pogledal svoje dosežke, kaj bi si rekel? 
»Rekel bi, uau, to je veliko. Ti rezultati nikakor niso samoumevni, zanje sem se trudil precej časa. 
Hkrati se zavedam, da mnogim to ni uspelo in nekaterim mogoče tudi nikoli ne bo.« Na vprašanje, 
ali je v skokih dosegel vse, kar si je kdaj koli želel, je v odgovoru prikimal. V Peking je šel s povsem 
drugačnim izhodiščem kot pred osmimi leti v Sočiju, kjer je nato osvojil dve posamični kolajni. In 
tudi kot povsem drugačen človek. »Vmes sem predvsem odraščal. V Soči sem šel mlad in 
neizkušen, to so bile zame prve olimpijske igre, na katere sem šel kot favorit. V teh osmih letih 
sem dosegel veliko. Dobil sem tudi otroka, kar človeka spremeni, drugače začne gledati na svet. 
In vmes se mora kot športnik naučiti to živeti,« je dejal v avli kranjske občine, ki so jo krasile risbe 
kranjskih osnovnošolcev z motivi olimpijskih uspehov. Prispevali so jih učenci in učenke OŠ 
Orehek, OŠ Franceta Prešerna ter PŠ Kokrica, OŠ Predoslje, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Matije 
Čopa, OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče in OŠ Jakoba Aljaža. Zvrhan kup risbic je – hvaležen za 
krasno darilo – odnesel s seboj domov, enako kot njegov brat Cene, ob tem pa otrokom sporočil: 
»Če ti ne uspe česa uresničiti, ne odnehaj, treba je večkrat poskusiti in vztrajati.« 
 
Cene Prevc je na svojih premiernih olimpijskih igrah pokazal, da zna iz sebe iztisniti največ na 
najpomembnejšem tekmovanju v karieri pod največjim pritiskom. Povedal je, da so bile zanj v 
Pekingu med vsemi izzivi najtežje interne kvalifikacije za nastop na tekmi. S starejšim bratom sta 
imela na olimpijskih igrah tudi nekaj konzultacij: »Predvsem glede protokolov, ki so na olimpijskih 
igrah nekoliko drugačni kot na drugih tekmah, in pri določenih marketinških pravilih.« Je sam 
sebe s čim presenetil? »Pravzaprav ne, zadovoljil sem tisto, kar sem od sebe zahteval,« je dejal 
Cene, ki se bo svoje olimpijske premiere na Kitajskem spominjal tudi po izredno nizkih 
temperaturah, občutek mraza je bil tudi do 30 stopinj pod ničlo, je razkril. 
 
Olimpijskima junakoma iz SK Triglav Kranj je podžupan Janez Černe ob uspehu izročil še drobno 
pozornost – Kranjski zbornik z vstopnicami za vzpon na razgledno ploščad zvonika Cerkve sv. 
Kancijana, da si bosta z višav ogledala Kranj, in vabilo na filmski festival Krafft, ki ga bo junija 
gostilo staro mestno jedro.   
 
 
 

Pripravila: Mojca Finc 
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