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Čez noč so postali
Slovenci
Folklorna skupina Sava iz
Kranja je ena izmed skupin z
izredno dolgo tradicijo delo-
vanja. Letos namreč praznu-
je 60. obletnico delovanja.

Spremeniti je treba 
način življenja
Zavod za kulturo dialoga Za
in proti je v Kranju pripravil
javno razpravo Zaposlovanje
v času gospodarske krize.

Dobra sezona za 
kranjske odbojkarje
Tako v pokalnem tekmova-
nju kot državnem prvenstvu
so se odbojkarji Astec Trigla-
va uvrstili med štiri najboljše
slovenske ekipe.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Gospodarska kriza ne
prizanaša niti Kranju, v me-
secu aprilu pa so imeli na
Območnem združenju Rde-
čega križa Kranj registrira-
nih več kot šeststo prosilcev
za prehranske izdelke. To
pa, skupaj z družinskimi čla-
ni, pomeni okoli dva tisoč
ljudi, ki jim manjka denarja
celo za hrano. Tako ni čud-
no, da zaloge hrane iz skla-
dišč hitro kopnijo, vsaj mal-
ce so jih znova napolnila ži-
vila, ki smo jih darovali na
nedavni akciji "Kranjčani po-
magajte - solidarnost, ne
usmiljenje". Dobrodelno ak-
cijo so pripravili Zavod za tu-
rizem Kranj, Rdeči križ Slo-
venije iz Kranja, Mestna ob-
čina Kranj in Radio Kranj,
vsak ki je prinesel originalno
zapakirano hrano pa je imel
tudi prost vstop za ogled
kranjskih rovov, kjer so se
predstavljala številna društva
in zavodi. Prav tako so hrano
zbirali ob koncertu na 3+1
žuru pred Delavskim do-
mom, vsi obiskovalci in do-
natorji skupaj pa so zbrali
kar 664 različnih konzerv,
131 kilogramov moke, 74 ki-
logramov sladkorja, 239 ki-
logramov testeni, 66 litrov
mleka, 93 kilogramov riža,
46 litrov olja ter še nekaj
druge hrane. Poleg tega je tri
tisoč različnih juh darovalo
podjetje Podravka, nabralo
pa se je tudi nekaj denarja.

Komaj se je zaključila ena
humanitarna akcija, pa se v
Kranju, natančneje na Brdu
pri Kranju, pripravlja nova
velika humanitarno - rekre-
ativna prireditev. Mnogi jo
že poznajo, saj bo županov
tek letos na sporedu že de-
vetič, glavna organizatorja
pa sta Fundacija Vincenca
Drakslerja in mestna obči-
na Kranj. 
"Všeč mi je, da je županov
tek postala prireditev, na ka-
tero vsako leto pride več lju-

biteljev hoje in teka v nara-
vi, predvsem pa sem navdu-
šen, ker je vedno več takš-
nih, ki radi obenem tudi po-
magajo. Čeprav je v za-
dnjem času kar precej hu-
manitarnih prireditev, pa te
s tradicijo, kot je županov
tek, na pomenu še pridobi-
vajo. To me res zelo veseli,
saj se vsako leto tako zbere
več denarja za pomoč po-
trebnim," je pred letošnjim
županovim tekom, ki bo na
Brdu pri Kranju potekal v

soboto, 16. maja, povedal
kranjski župan Damijan
Perne, predsednik uprave
Fundacije Vincenca Drak-
slerja Beno Fekonja pa je
opozoril, da prijave za oba
teka že sprejemajo. Na pri-
reditvi pričakujejo rekordno
udeležbo, saj je zanimiv po-
datek, da se je na prvem žu-
panovem teku zbralo 146
udeležencev, ki so zbrali ne-
kaj več kot 1300 evrov, lani
pa jih je bilo že 1083 in so
zbrali 34.394 evrov. 

Kljub krizi smo še solidarni
Tudi v kranjski občini je vse več družin, kjer sta eden ali celo oba starša ostala brez zaposlitve, vendar
na srečo tisti, ki še zmorejo od mesečih izdatkov odtrgati kakšen evro, radi pomagajo.

Vselej mlad in obetaven
V Galeriji Prešernovih nagra-
jencev za likovno umetnost
je na ogled razstava likovnih
del, slik in karikatur, legen-
darnega karikaturista Pavlihe
in v mladosti smučarskega
skakalca, akademskega sli-
karja Bineta Roglja.

Boksarjev 
ne manjka

Na 1. turnirju v spomin 
prezgodaj umrlega Erduana
Braimija so se v Kranju
pomerili njegovi prijatelji in
nasledniki.
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Borilna veščina
skrita v plesu

To je capoeira, ki navdušuje vse 
generacije po svetu, dva meseca pa
se jo je, po zaslugi Žive Ajdovec, 
že moč učiti tudi v Kranju.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Na aprilski seji so
svetniki dobili predlog reba-
lansa letošnjega proračuna. V
občinsko blagajno naj bi na-
mreč letos prišlo za okoli 7,2
milijona evrov manj od načr-
tovanih (namesto 54,6 le 47,4
milijona), vzrok za to pa so
predvsem prihodki zaradi in-
vesticijske cene, ki so se zara-
di spremenjene zakonodaje
zmanjšali, manj od načrtova-
nih pa naj bi bilo, zaradi eko-
nomske situacije, tudi pri-
hodkov iz komunalnega pri-
spevka. Prav tako, zaradi eko-
nomičnosti, občina ne name-
rava prodati delnic Gorenjske
banke. Po drugi strani občina
potrebuje več denarja zaradi
spremenjene zakonodaje
uveljavitve brezplačnega var-
stva za starše za drugega in
naslednje otroke, več denarja
pa bo šlo tudi za plače v javni
upravi. Ravno stroški za plače
in stroški za izobraževanje
zaposlenih na občini pa so
povzročili kar nekaj slabe vo-
lje med svetniki, ki so opoza-
rjali, da bi morali biti ravno
na občini zgled in pri stroških
najprej zategniti pas pri sebi,
nato pa so - po hitrem postop-
ku - vendarle potrdili predla-
gan rebalans. 

Glede zamude pri gradnje
knjižnice v nekdanji blagovni-
ci Globus so svetniki izvedeli,
da bodo prodajalci (IC DOM)
do 15. maja predstavili končni
terminski načrt del do za-
ključka investicije, v tem času
pa bodo z osvežitvijo že prido-
bljenih ponudb vseh izvajal-
cev posameznih sklopov in
tehnološko revizijo izvedbe
skušali doseči tudi racionali-
zacijo celotne investicije. Pro-
dajalci se sicer vnaprej ne od-
povedujejo morebitnim za-
htevkom po podražitvi, ven-
dar zatrjujejo, da to na grad-
njo in primopredajo knjižnice
Mestni občini Kranj ne bo
vplivalo. Prav tako so svetniki
izvedeli, da bo cena odvoza
smeti po 1. juliju zagotovo
dražja, trenutno pa še poteka-
jo dogovori, kam bodo kranj-
ske odpadke sploh lahko odla-
gali. Ob tem so odgovorni
tudi opozorili, da bo na bodo-
čo ceno odpadkov še kako vli-
valo ločevanje odpadkov na iz-
voru, zato tako na občini kot
pri Komunali pripravljajo pro-
jekt ločevanja odpadkov. Nižja
cena odpadkov pa bo lahko
tudi, ko bo zgrajena sortirnica
pri Exotermu, kar naj bi bilo
po optimističnih napovedih v
začetku naslednjega leta.

Kranjski vrtci 
bodo dražji
Svetniki so na seji prejšnji teden sprejeli odlok o
rebalansu proračuna za letošnje leto, potrdili pa
so tudi petodstotno povečanje cen v vrtcih.

�2. stran

Večina staršev, ki ima otroke v katerem od kranjskih 
vrtcev, bo po novem plačevala od 1,5 do 4,5 evra več. 

Na dobrodelni prireditvi so Kranjčani pokazali veliko solidarnost. I Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Pobratenje med mestoma
Kranj in La Ciotat na franco-
ski Azurni obali poteka že
enainpetdeseto leto in v tem
času so med mestoma pote-
kale številne počitniške iz-
menjave, v obeh smereh pa
so potovala tudi naša in
francoska kulturno-umet-
niška društva, športne eki-
pe, različne šole in podo-
bno. Pretekli teden je tako
pri nas gostovala plesna šola
Ballet - Eccolle, ki že več kot
trideset let uspešno deluje v
La Ciotatu. V kratkem obis-
ku v Sloveniji so mlade ple-
salke in plesalci pripravili
več plesnih delavnic po
osnovnih in srednjih šolah v
Kranju, Naklem in Novem
mestu, ob enournem nasto-
pu na kranjski gimnaziji pa
so osrednji plesni večer pri-
pravili pretekli četrtek v dvo-
rani Kulturnega doma Pre-
doslje, kjer tamkajšnje Kul-
turno umetniško društvo
prav v teh dneh praznuje
svojo 100-letnico. 
In obiskovalci smo v Predo-
sljah imeli kaj videti. Mladi
francoski plesalci so v dobrih
dveh urah z le nekajminut-
nim premorom predstavili
kar 35 plesnih točk, bodisi v

solističnih nastopih, ali pa v
manjših oziroma večjih ples-
nih formacijah tudi po 16 ple-
salcev naenkrat. Točke so se
brez predaha vrstile druga za
drugo, vsakokrat drugačen
ples, od klasičnega baleta, hip
hopa, do cabareta, sodobnega
plesa in akrobacij, vsakokrat v
drugačnih kostumih, vsakič
znova z novo energijo. Pre-
pričanje, da je za odrom vsaj
petdeset plesalk in plesalcev,
je plahnelo z vsakim nasled-
njim nastopom, saj so na
odru navduševali vedno isti
obrazi. "Za to gostovanje smo
izbrali dvaindvajset plesalk in

tri plesalce, med najboljšimi
predvsem tiste, ki so bili pri
treningih v tem latu najbolj
zavzeti," je povedala umetni-
ška vodja plesne ekipe, Na-
thalie Rosenzweig-Bourgoin
in dodala, da tako raznolike
zvrsti plesa poučujejo tudi v
njihovi šoli. V njeni domeni
je sicer klasični balet, kolegi-
ce pa učijo hip hop, španske
plese, sodobni ples, za kan
kan in akrobatske plese pa
imajo  učitelja iz Pariza." 
Kako jim uspe tako hitro me-
njati kostume in se priprav-
ljati za točke? S seboj so pri-
nesli več kot 30 različnih ko-

stumov, pri preoblačenju pa
jim je v pomoč spremljevalna
ekipa s kostumografi in gar-
deroberji. Veseli so bili tople-
ga in prisrčnega sprejema v
Kranju, še posebej na nasto-
pu v Predosljah. "No, nekoli-
ko nam je ponagajal malo
premajhen oder, saj smo
imeli premalo časa za trening
in prilagoditev nanj," je še po-
vedala simpatična Nathalie,
ki jo je navdušen aplavz, ki je
sledil vsaki točki, še posebej
pa zaključnemu kan kanu,
zagotovo vedela, da je Sloven-
cem s svojimi plesalci pripra-
vila nepozaben plesni večer.

Priznanja Mestne občine Kranj so:

1. Domicil v Mestni občini Kranj se podeljuje organizacijam, usta-
novam in društvom s sedežem zunaj območja občine, ki so bi-
stveno prispevali k razvoju in ugledu Mestne občine Kranj.

2. Naslov častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje fizičnim
osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami
prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbene skupno-
sti ali vsega človeštva.

3. Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim,
gospodarskim družbam in javnim zavodom na območju mestne
občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi uspe-
hi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne obči-
ne Kranj. 

4. Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje obča-
nom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim
skupnostim, gospodarskim družbam in javnim zavodom na ob-
močju mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v ko-
rist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zara-
di preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udelež-
be v drugih humanitarnih akcijah. 

5. Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo za uspeš-
no družbeno delovanje ali za udejstvovanje na katerem koli po-
dročju. 

6. Velike Prešernove plakete se podeljujejo za uspešno delova-
nje na področju kulture.

Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo župan
in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, dru-
štva, gospodarske družbe, javni zavodi in krajevne skupnosti. Odpo-
slani morajo biti s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 30.
6. 2009 do 24. ure na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za na-
grade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: "NE OD-
PIRAJ, ZA RAZPIS" in morajo vsebovati podatke o predlaganih kan-
didatih (vsaj ime, priimek in naslov stalnega bivališča), utemeljitev
predloga, kontaktne podatke predlagatelja in naslov predlagatelja.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene predloge.

Komisija na sejah obravnava podane predloge za podelitev priznanj,
ugotavlja, ali so v predlogih izkazane zasluge za podelitev katerega
izmed priznanj, ter na podlagi ocene pomembnosti uspehov in za-
slug oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, ki jih da v obravna-
vo in sprejem svetu Mestne občine Kranj.
Občan ali organizacija lahko izjemoma dobi priznanje večkrat,
vendar naslednje šele po preteku petih let od prejšnje podelitve.

Komisija lahko za posameznega predlaganega kandidata spremeni
predlagano vrsto priznanja.

Pri predlaganju kandidatov, ki so že prejeli eno od priznanj, komisija
ugotavlja nove zasluge, dosežene po podelitvi predhodnega prizna-
nja, ki so bile povod za ponovno predlaganje enake ali druge vrste
priznanja.
V obrazložitvah teh predlogov morajo biti poleg kratkega prikaza
prejšnjih zaslug posebej in natančno navedene nove zasluge, dose-
žene po podelitvi zadnjega priznanja in so pogoj za ponovno predla-
ganje.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj, ko-
misija sprejme sklep o zavrnitvi predloga in o tem obvesti predlaga-
telja.

Komisija za nagrade in priznanja posebej opozarja, da je število po-
sameznih priznanj in nagrad z Odlokom o priznanjih v Mestni občini
Kranj (Uradni list 100/2007, stran 13559) omejeno. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini Kranj,
soba 29 a, na tel.: 2373 113 ali elektronski pošti 
svetlana.draksler@kranj.si.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku Mest-
ne občine Kranj.

mag. FRANC ROZMAN DAMIJAN PERNE,
predsednik Komisije dr. med. spec. psih. 
za nagrade in priznanja ŽUPAN

Veliko plesnega znanja 
V Kranju je gostoval ansambel plesne šole Ballet-Ecolle iz pobratenega mesta La Ciotat. Na več 
šolskih delavnicah in dveh celovečernih nastopih so mladi plesalci pokazali svoje odlično znanje.

Petindvajset plesalk in plesalcev je navduševalo v kar 35 plesnih točkah. I Foto: Matic Zorman

Na podlagi 4., 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS št. 100/2007) 
Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2009

Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, je
v Uradnem listu RS, št. 28,
ki je izšel 10. 4. 2009, obja-
vila Javni razpis za dodelitev
pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja v mestni
občini Kranj v letu 2009.
Javni razpis obsega ukrepe na
področju pridelave kmetij-
skih proizvodov (naložbe v
kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo, var-
stvo tradicionalnih krajin in
stavb, pomoč za plačilo zava-
rovalnih premij, pomoč za
zaokrožitev zemljišč, zagotav-
ljanje tehnične podpore v
kmetijstvu, zagotavljanje teh-
nične podpore v kmetijstvu -
nadomeščanje nosilca bolez-
ni), ukrepe na področju pre-
delave kmetijskih proizvo-
dov, dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva (naložbe za
opravljanje dopolnilne dejav-
nosti na kmetijah, nove inve-
sticije za delo v gozdu, nova
znanja na področju dopolnil-
nih dejavnosti in gozdarstva)
ter ostala ukrepa (šolanje na
poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih pro-
gramih, delovanje društev).
Razpisna dokumentacija, ki
obsega besedilo javnega raz-
pisa, obrazce za posamezne

namene javnega razpisa,
vzorce pogodb in drugo, je
vlagateljem na voljo od dne-
va objave javnega razpisa v
sprejemni pisarni - blagajni
Mestne občine Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, v
ponedeljek, torek in četrtek
od 8. ure do 14.30, v sredo
od 8. ure do 16.30, v petek
od 8. ure do 12.30 ter na
spletni strani Mestne občine
Kranj http://www.kranj.si/
(pod rubriko Javna naročila,
razpisi in objave). 
Vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko do-
bite na Mestni občini Kranj,
Oddelku za razvoj in investi-
cije, soba št. 139, Slovenski
trg 1, Kranj, ali na tel. št.
04/2373130, kontaktna ose-
ba je Barbara Čirič. 
Vloge za namene pod točka-
mi II, III, VIII, IX (naložbe
v primarno proizvodnjo in
dopolnilne dejavnosti, var-
stvo tradicionalnih stavb,
nove investicije za delo v
gozdu) morajo biti oddane
najkasneje do 22. 5. 2009,
za vse preostale namene pa
najkasneje do 14. 9. 2009.
To obvestilo ne nadomešča
javnega razpisa, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije z dne 10.
4. 2009.

Pomoč občine za kmetijsko
dejavnost v letu 2009

Kljub pomisleku nekaterih,
da veliko staršev že sedaj
težko plačuje stroške vrtca,
so svetniki potrdili petod-
stotno povečanje vzgojno
varstvenih programov. Prav
tako so se odločili, da dajo
soglasje k ceni storitve po-
moči na domu in razpišejo
posvetovalni referendum
glede ustanovitve nove KS
Mlaka, ki bo potekal skupaj
z volitvami v evropski parla-
ment. Na seji pa niso obra-
vnavali predlagane nove

odredbe glede parkiranja na
javni površini, že pri spreje-
manju dnevnega reda pa so
umaknili zadnje štiri točke.
Tako naj bi o poslovnih re-
zultatih javnih zavodov, po-
ročilu o delu Sveta za pre-
ventivo in varnost cestnega
prometa, o opravljenem
delu Las za preprečevanje
zlorabe drog v MOK Kranj
in o javnem zavodu Kranjski
vrtci govorili na naslednji
seji, ki bo v sredo, 6. maja,
na njej pa bo osrednja točka
dnevnega reda strategija
razvoja. 

Kranjski vrtci bodo dražji
�1. stran
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Praznovanje 1. maja je bilo
za delavce v zgodovini praz-
nik, ko so opozarjali na svoj
položaj. Kako vi gledate na
ta praznik v času sedanje go-
spodarske krize?
"Praznik mora tudi v Kranju
ohraniti tradicijo kot simbol
delavstva. Letošnje priredit-
ve bodo zagotovo še bolj od-
mevne, saj trenutne gospo-
darske razmere terjajo od
predstavnikov delavcev, da
opozorijo na resne težave in
pozivajo k reševanju ne-
ugodne gospodarske situaci-
je. V kranjski občini bo tra-
dicionalna prireditev na Sv.
Joštu nad Kranjem, kjer Go-
renjski sindikati že toliko let
vzorno organizirajo srečanje
delavcev. Verjamem, da se
je bodo tudi letos Kranjčani
množično udeležili. Naj bo
to priložnost za druženje, pa
tudi opomin, da so delavci
neizogiben del delodajalske-
ga procesa."

Kako vodstvo občine vidi raz-
mere v kranjskem gospodar-
stvu in kako lahko pomaga? 
"Žal tudi Kranju kriza ni pri-
zanesla. To občutimo tudi
na občini, k nam se zadnje
čase zatečejo tudi brezposel-
ni, ki sodelavce prosijo za
sredstva za preživetje ... Zelo
neprijetno. V stečaj so šla
tekstilna podjetja, nekoč go-
nilna sila kranjskega gospo-
darstva. Mestna občina
Kranj je za nekatera podjetja
iz proračunske rezerve na-
menila nekaj sredstev, ki so
jih potem razdelili preko Go-
renjskih sindikatov. Občina
kaj dosti več možnosti reše-
vanja krize nima. Želimo na-
daljevati z občinskimi inve-
sticijami, da bi tudi preko
tega zagotavljali delo in delo-
vna mesta. Pri meni so bili
predstavniki Iskraemeca,
seznanili so me s situacijo, s
predstavniki Gorenjskih sin-
dikatov pa smo se dogovorili,
da se sestanemo enkrat na
mesec, da se seznanim s tre-
nutnimi razmerami in da
skupaj najdemo možne na-
čine reševanja težav."

Kako ocenjujete dobrodelno
akcijo pomoči potrebnim, ki
ste jo prejšnji teden pripra-
vili s pomočjo Zavoda za tu-
rizem Kranj, Rdečim kri-
žem in Radijem Kranj?
"Zelo sem zadovoljen, za-
hvaljujem se vsem, ki ste
sodelovali v tej dobrodelni
akciji. Dober je občutek, če
vsaj na nek skromen način
lahko pomagaš ljudem v sti-
ski. In teh žal ni malo, poda-

tki Rdečega križa so res za-
skrbljujoči."

Pred kratkim ste se sestal s
predstavniki Civilne iniciati-
ve Kranj, ki so vam prinesli
nekaj predlogov glede nove
prometne ureditve v starem
delu Kranja. Kaj mislite o
njihovih predlogih oziroma
katere boste upoštevali?
"S predstavniki civilne inici-
ative iz starega mestnega je-
dra smo se sedaj sestali že
večkrat, vključili smo jih
tudi v Komisijo za oživljanje
mestnega jedra. Ugodili
smo več njihovim zahte-
vam, še največ si obetamo
od uvedbe novega sistema
parkiranja. Zagotovili bomo
dodatna parkirišča za obis-
kovalce, kjer bo prva ura
parkiranja brezplačna, dru-
ga in nadaljnje ure pa bodo
stale en evro. Ob sobotah in
nedeljah bo parkiranje brez-
plačno. Seveda se pa mora-
mo vsi skupaj zavedati, da
samo sistem parkiranja ne
bo oživil mestnega jedra, tu
so še dogodki, kulturna do-
gajanja, kakovostna trgov-
ska ponudba ter gostinska
in kulinarična ponudba. V
strategiji smo zapisali, da bi

mestno jedro morali oglaše-
vati skupaj kot t. i. nakupo-
valno središče. To je eden
od predlogov, verjamem, da
bomo skupaj našli še kakš-
ne kreativne rešitve. Zaveda-
ti pa se moramo, da je ka-
kršno koli subvencioniranje
poslovnih subjektov v ne-
skladju s pravili Evropske
unije."

Kar nekaj naših bralcev se je
zadnje čase zanimalo, kaj bo
s stavbami bivše mlekarne -
kakšni so načrti za ta kom-
pleks?
"Mestna občina Kranj in
lastnik nepremičnin, druž-
ba Poteza, preko svoje hče-
rinske družbe ABCFIN, sta
razpisala natečaj za ureditev
območja nekdanje mlekar-
ne in k sodelovanju povabi-
la sedem različnih projek-
tantskih podjetij. Računa-
mo, da bo primerna rešitev
izbrana do junija letos. Po
veljavnih prostorskih doku-
mentih pa je za to območje
predvidena stanovanjsko
poslovna gradnja."

Trenutno se v Kranju obna-
vlja kar nekaj lokalnih cest,
v načrtu so tudi obnove dr-

žavnih. Je bil minister za
promet že v Kranju oziroma
kdaj ga pričakujete in na ka-
tere težave ga boste zlasti
opozorili?
"Ministra za promet sem
osebno seznanil z najbolj
perečimi težavami, pred-
vsem na državnih cestah.
Konec prejšnjega tedna so
se pri nas mudili predstav-
niki družbe DDC. Opozorili
smo jih, katere ceste bo tre-
ba razširiti, katere preplasti-
ti in podobno. Za preplasti-
tev so nujne npr. zahodna
obvoznica z mostom čez
Savski kanal, ceste Kranj-
Kokrica, Labore-Jeprca ter
železniška postaja-Labore.
Nujno bi bilo razširiti Kidri-
čevo cesto, vzhodno obvoz-
nico, križišče Mercator-AC
priključek Kranj vzhod ter
cesto Naklo-Kranj. Seveda
smo izpostavili tudi krožišče
pri Mercatorju, za katero
vemo, da so prometne raz-
mere nevzdržne. O rezulta-
tih naših pogovorov vas
bomo obveščali, še najbolj
pa jih boste videli sami na
cestah. Čeprav je državni re-
balans že sprejet, upam še
na kakšne rezerve, ki jih
ima Ministrstvo za promet."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Investicije pomenijo
tudi delovna mesta
"Želimo nadaljevati z občinskimi investicijami, da bi tudi preko tega zagotavljali delo in delovna 
mesta," med drugim pravi kranjski župan in poslanec Damijan Perne, ki smo ga ujeli v živahnem 
delovnem utripu med dvema sejama, mestnega sveta in državnega zbora. 

Kranjski župan Damijan Perne I Foto: Tina Dokl
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Tatjana Adamič in Marija Režek Kambič sta pripravili 
zanimivo spomeniškovarstveno razstavo, ki je te dni na
ogled v galeriji Mestne občine Kranj. 

Mestna občina Kranj ima
odprta dva javna razpisa.
Javni razpis za sofinancira-
nje obnove stavb v starem
mestnem jedru Kranja v
letu 2009 (uličnih fasad in
streh stavb, na območju, ki
je z Odlokom o razglasitvi
starega mestnega jedra
Kranj, razglašen za kulturni
in zgodovinski spomenik,
Uradni vestnik Gorenjske, št.
19/83-195) je namenjen izbi-
ri stavb v starem mestnem
jedru Kranja, pri katerih bo
občina sofinancirala celovito
obnovo uličnih fasad in
streh, in sicer v letu 2009
ter v naslednjih letih. 
Drugi javni razpis je za sofi-
nanciranje vzdrževanja več-
stanovanjskih stavb v sta-
rem mestnem jedru Kranja
v letu 2009 - v obliki meseč-
nega prispevka v rezervni
sklad večstanovanjske stav-
be (na območju, ki je z Od-
lokom o razglasitvi starega
mestnega jedra Kranj, raz-
glašen za kulturni in zgodo-
vinski spomenik, Uradni
vestnik Gorenjske, št. 19/83-
195). Predmet razpisa je iz-
bira večstanovanjskih stavb
v starem mestnem jedru
Kranja, pri katerih bo Mest-
na občina Kranj mesečno
prispevala v rezervni sklad
večstanovanjskih objektov,
in sicer v letu 2009. 
Pisne prijave je potrebno
predložiti na naslov: Mestna

občina Kranj, Mestna upra-
va, Oddelek za okolje in
prostor, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, do vključno 31.
maja 2009.
Upoštevane bodo le popolne
prijave z vsemi zahtevanimi
podatki, dokumenti, izjava-
mi in dokazilom o plačilu za-
varovanja za resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo
3. junija 2009 ob 14. uri v
prostorih Mestne občine
Kranj, Oddelka za okolje in
prostor, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v sobi št.
II/192. O izidu javnega raz-
pisa bodo prijavitelji obveš-
čeni v 30 dneh po konča-
nem razpisu.
Informacije o sredstvih in
višini sofinanciranja, pogoji
za sodelovanje na razpisu,
vsebini prijave, merilih za
izbor, kraju in roku za odda-
jo prijav so sestavni del jav-
nega razpisa, ki je objavljen
na spletni strani Mestne ob-
čine Kranj www.kranj.si ali
pa ga dobite osebno na na-
slovu: Mestna občina Kranj,
Mestna uprava, Oddelek za
okolje in prostor, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, tel. št.:
04/237 31 51 oziroma po
elektronski pošti na naslov:
ana.gradisar@kranj.si, v
času uradnih ur. Na zgoraj
navedenem kontaktu lahko
dobite dodatna pojasnila ter
vzorec vloge in izjave, ki se
priloži vlogi. 

Obnavljanje stavb 
v starem Kranju

Vilma Stanovnik

Kranj - "Večlastniške stano-
vanjske hiše, ki so ovredno-
tene kot kulturna dediščina
ali razglašene za spomenik,
so pogosto žrtve neustrez-
nih predelav in preureditev
po okusu posameznega last-
nika. Pri neustreznih zame-
njavah oken, zasteklitvi bal-
konov in drugih posegih pa
so varovane lastnosti kultur-
ne dediščine v veliki meri
prizadete ali celo uničene,"
je ob odprtju spomeniško-
varstvene razstave o vredno-
tenju, obnovi in vzdrževanju
večstanovanjske gradnje na
primeru Ljubljane poudarila
ena od dveh avtoric Tatjana
Adamič in dodala, da je zato
poskus vzpostavitve prvot-
nega stanja zaradi velikega

števila lastnikov težaven in
dolgotrajen.
Druga avtorica Marija Re-

žek Kambič je na primerih
slikovito predstavila kako je
mogoče ohraniti objekte
kulturne dediščine, ki jih ne
manjka tudi v Kranju. "Iz
razstave se lahko marsikaj
naučimo. Ne le tega, da je
ob gradnji in obnovi treba
misliti, da gradimo za petde-
set let in več, pač pa tudi dej-
stva, da se marsikje srečuje-
ta staro in novo in da lahko
naredimo veliko škode, če
tega ne upoštevamo," je ob
odprtju dejal kranjski pod-
župan Bojan Homan. Spo-
meniškovarstvena razstava,
ki se bo v prihodnjih mese-
cih selila po vsej Sloveniji,
bo v galeriji Mestne občine
Kranj odprta še do 4. maja.

Ne gradimo le za nekaj let

Župan Mestne občine Kranj
Damijan Perne s svetnicami in svetniki
ter občinsko upravo

Želimo vam lepe prvomajske praznike, 
naj bodo priložnost za oddih 

in druženje.
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Gremo naprej
Gledam podrtijo Globus in
vedno bolj mi je všeč. Raz-
mišljam, da bi namesto
knjižnice v podrtiji uredili
parkirno hišo. Sploh ne bi
bilo pretiranih stroškov. V
etažah naredimo okrog in
okrog ograjo, stopnice za iz-
hod, avtomat za prodajo
vstopnic in za pobiranje par-
kirnine pa smo že skoraj pri
odprtju. Se smejete? Smeh
je pol zdravja pravijo. Morda
v dveh ali treh letih bi s par-

kirnino nabrali toliko denar-
ja, da bi zgradili pravo garaž-
no hišo. Kaj pa med tem ča-
som? Ta čas pa bi se IC Dom
in občinska uprava morda
dogovorila, kdaj se bo začela
gradnja knjižnice. IC Dom,
ki je pozabil, da on prodaja,
občina pa kupuje knjižnico,
in občina, ki pozablja, da
lahko pogodbo prekine, če
prodajalec ne izpolnjuje po-
gojev napisanih v pogodbi. V
tem trenutku mi je čisto vse-
eno, če knjižnico ne zgradi-
mo. Veste v teh kriznih tre-

nutkih je "kranjski Bejrut"
morda celo psihološko zelo
primeren objekt. Veliko ljudi
mi je že reklo, saj nam gre še
dobro. Kaj če bi bila vojna ali
potres in bi bil ves Kranj tak,
kot je Globus. Si morete
misliti, kakšna uteha in du-
ševna tolažba je to za mnoge
Kranjčane. Nič ne jamrajmo.
Gremo naprej novim zma-
gam naproti. Kakšen kova-
nec pa vseeno prihranite, ker
nikoli ne veste, kdaj je lahko
še slabše.

Matevž Kleč

Jožica Prdan: "Prinesla sem fižol, makarone, riž,
čokoladni namaz. Večkrat kaj darujem. 
Tokrat so humanitarno akcijo združili z ogledom
rovov, kar se mi je zdelo še posebej zanimivo."

Boris Miklavčič: "Absolutno je prav, da 
pomagamo ljudem, ki so se znašli v stiski. 
Prinesel sem več konzerv hrane."

Marko Jagodic: "Današnja akcija pomoči je zelo
lepa gesta! Prinesel sem sladkor, fižol, grah,
vrečke z juho, kompot ..."

Irena Ahčin:  "Vedno več je tistih, ki nujno 
potrebujejo hrano, zato je prav, da pomagamo.
Prinesla sem zavitke makaronov in več litrov
olja. Tukaj sem kot prostovoljka Rdečega križa."
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Suzana P. Kovačič

Kranj - V rovih pod Kranjem
in na Glavnem trgu je bila
18. aprila humanitarna akci-

ja zbiranja hrane za posa-
meznike, družine, ki so se
znašli v stiski. Vstopnica za
ogled rovov je bil zavitek ori-
ginalno pakirane hrane ...

Radi pomagamo
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Vilma Stanovnik

Čeprav svetniki na sejah ob-
činskega sveta navadno go-
vorijo o pomembnih in res-
nih stvareh, pa se večkrat
zgodi, da se malce pozaba-
vajo ob očitkih, kdo je s kom
jedel klobase ali kdo je pre-
malo doma, da bi poskrbel
za kakšnega Kranjčana ali
Kranjčanko več. Tako se seje
dostikrat zavlečejo tudi po-
zno v noč. Da pa je bila za-
dnja seja bolj prijetna kot
ostale pa je poskrbel svetnik
Jože Lombar z Babnega vrta

(Stranka za napredek Kra-
jevnih skupnosti), ki je vse
svetnike in svetnice (pa tudi
novinarje, ki smo sejo
spremljali) v odmoru pova-
bil na domače dobrote.
Vzrok za Jožetovo dobro vo-
lje je bilo namreč nedavno
praznovanje 50. rojstnega
dneva. Kot je povedal, so mu
sorodniki in prijatelji ob ju-
bileju pripravili kar nekaj
presenečenj, zato se je odlo-
čil, da bo tudi on presenetil
svetniške sotrpine, ki so mu
nato za rojstni dan tudi
ubrano zapeli.

Prijetno srečanje z Abrahamom

Svetnik Jože Lombar je poskrbel za odlično domačo torto,
ki jo je tudi sam razrezal. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Potem ko so lani
marca zahrumeli stroji in
začeli izkop za gradnjo petih
vrstnih hiš pred blokom na
Mrakovi 1, so prebivalci tega
in sosednjih blokov začude-
no opazovali kaj se dogaja. V
urejenem stanovanjskem
naselju so namreč živeli 45
let, po selitvi so na lastne
stroške zasadili drevje in si
uredili prostor za sušenje
perila. Lani pomladi pa so
gradbinci drevje požagali, z
bagerji izruvali naprave za
sušenje perila in uničili za-
sajeno cvetje. Blok se je za-
čel tresti, saj so neposredno
ob njem začeli z izkopom. 
Vse to pa je stanovalce v ne-
posredni bližini tako razbu-
rilo, da so začeli iskati svojo
pravico. Bili so prepričani,
da so bili kot mejaši izigra-
ni, saj jih pri Upravni enoti
Kranj niso obravnavali kot
stranko v postopku. Zato so
se s posredovanjem svoje
sostanovalke in odvetnice
Jelke Sajovic pritožili in vlo-
žili predlog za obnovo po-
stopka izdaje gradbenega
dovoljenja. Dobili so sklep,
da so stranka v postopku iz-
daje gradbenega dovoljenja
in - kljub pritožbi investitor-
ja na Ministrstvo za okolje
in prostor - je bila gradnja
ustavljena. Tako se je posto-
pek izdaje gradbenega do-
voljenja ponovil, konec
prejšnjega meseca pa je bila
znova izdana odločba, da

gradbeno dovoljenje ostane
v veljavi.
Ker so stanovalci bloka na
Mrakovi 1 in v okoliških blo-
kih prepričani, da postopek
ni potekal v skladu s Pros-
torsko ureditvenim planom
MO Kranj in da pri tem niso
bile upoštevane njihove pra-
vice glede pripadajočega
funkcionalnega zemljišča so
se prejšnji teden pritožili na
Ministrstvo za okolje in
prostor, prav tako pa je nji-
hova pritožba tudi pri varu-
hu človekovih pravic.
"Vemo, da je do napake pri-
šlo že leta 1997, ko je bila v
denacionalizacijskem po-
stopku zelenica v naravi vr-
njena prvotnem lastniku,
čeprav je bilo očitno, da vsaj

del zelenice sodi kot pripa-
dajoče funkcionalno zem-
ljišče nam stanovalcem na
Mrakovi 1," je v imenu sta-
novalcev poudaril Peter Col-
nar in opozoril na sum ko-
rupcije pa tudi na dejstvo,
da so pri KS Vodovodni
stolp ugotovili, da so prak-
tično že vse zelenice v poku-
pili prekupčevalci in da nik-
jer ni več moč postaviti nuj-
no potrebnih parkirišč in
organizirati zbirališča od-
padkov. 
"Razočarani smo, ker na do-
mači občini ne najdemo pri-
čakovane pomoči, zato se
sprašujemo, koga občina za-
stopa in ali koga naš pro-
blem sploh zanima?! Prepri-
čani smo namreč, da bi lah-

ko z ustreznim odlokom, da
na parcelah, kjer stojijo več-
stanovanjski bloki, ki jim ni
določeno pripadajoče zem-
ljišče, ni dovoljena gradnja,
dokler je v postopku uveljav-
ljanje Zakona o vzpostavitvi
etažne lastnine, rešili tako
naš problem kot vse bodoče,
ki jih lahko še pričakuje-
mo," pravi Peter Colnar,
predsednik KS Vodovodni
stolp Ludvik Gorjanc pa
opozarja, da bi se s pozidavo
zelenci med bloki bistveno
poslabšali življenjski pogoji
stanovalcev. Tudi zato so že
dali vlogo za sprejem na Mi-
nistrstvu za okolje in pros-
tor, z ministrom Karlom Er-
javcem pa naj bi se sestali že
v kratkem.

Bojijo se pozidave zelenic
Stanovalci v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp se bojijo, da bodo na zelenicah zrasle nove stavbe,
čeprav že sedaj skoraj nikjer ni moč postaviti parkirišč in organizirati zbirališča odpadkov.

Na zelenici ob Mrakovi 1 so dela ustavljena, stanovalci pa obljubljajo, da bodo ob morebitnem
nadaljevanju nedopustne pozidave prisiljeni poklicati inšpekcijo. I Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Državna Uredba o
mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja
iz leta 2007 med drugim
predpisuje uporabo popol-
noma zasenčenih svetilk.
Občine morajo osvetljevati
javne površine z okoljsko
prijaznimi svetilkami, sve-
tlobnega toka, ki seva v
nebo, ne sme več biti. Ured-
ba zahteva tudi zmanjšanje

porabe energije za javno
razsvetljavo, v občini Kranj
trenutno izračunana letna
poraba električne energije
na prebivalca za približno
20 odstotkov presega ciljno
vrednost 44,5 kWh na prebi-
valca na leto. Kot je povedal
Marko Hočevar, vodja Od-
delka za razvoj in investicije
na Mestni občini Kranj, je v
Kranju povprečje višje tudi
na račun porabe električne
energije v času poletnih pri-

reditev, pozimi pa zaradi dr-
sališča. 
"Skoraj 95 odstotkov vseh

svetilk v Kranju je namenje-
nih osvetljevanju javnih po-
vršin. V Kranju smo že na-
mestili 1100 svetil, ki so
skladna z Uredbo. Načrt jav-
ne razsvetljave je bilo po-
trebno izdelati do konca
aprila 2009, v kranjski obči-
ni naj bi do konca leta 2011
zamenjali nadaljnjih 1075
svetil in do konca leta 2012

še nadaljnjih 1075, obakrat
je predvideni strošek
322.500 evrov. Do konca
leta 2016 naj bi zamenjali še
2150 svetil, strošek bo
645.500 evrov," je povedal
sogovornik. 
Skupno bo torej Mestna ob-
čina Kranj morala zamenja-
ti še 4300 svetil, kar pomeni
precejšen finančni zalogaj.
"To bo mogoče doseči s pro-
računskimi sredstvi ali pa s
pomočjo zasebnega sektor-
ja, ki bi vlagal v posodobitev
javne razsvetljave in si inve-
sticijo povrnil z doseženimi
prihranki," je povedal Hoče-
var. V Kranju bodo v drugi
polovici maja organizirali
tudi okroglo mizo na temo
svetlobnega onesnaževanja.

Svetilke je treba zamenjati
Preverili smo, kako občina Kranj upošteva določila Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Učenci, ki obiskujejo
turistični krožek na Osnov-
ni šoli Staneta Žagarja v
Kranju, so sodelovali v pro-
jektu Turizmu pomaga last-
na glava na temo "Voda, vir
zdravja, izziv za prihodnost"
in osvojili zlato priznanje za
raziskovalno nalogo "Biser
Kranja - Po poti izgubljene-
ga bisera Kokrančka v kanjo-
nu Kokre" in zlato priznanje
za najboljšo turistično stoj-
nico. Njihova mentorica Ka-
tarina Kalan se je osredoto-
čila na kanjon Kokre. "Ka-
njon je še vedno premalo
prepoznaven kot turistična
znamenitost mesta. Presla-
bo je vzdrževan, več bi bilo
treba narediti na učni poti,"
je povedala Kalanova. Men-
torica Jana Kovač si je pro-
jekt zamislila tudi na zaba-
ven način, tako da bi priteg-
nil čim več učencev iz vseh
koncev Slovenije. "Na vsaki
točki učne poti bi imeli
učenci razne izzive, na pri-
mer izmeriti bi morali veli-
kost najvišjega drevesa, po-
barvati panjsko končnico, se
preizkusiti v ribolovu, odgo-

voriti na razna vprašanja.
Napisali smo tudi himno
Pesem bisera Kokrančka," je
povedala Kovačeva. Naredili
so tudi maskoto Kokrančka,
ki bi popestril točke ob učni
poti; lutko je doslej odlično
vodil učenec Ervin Smajič.  

"Učenci smo sodelovali pri
sestavljanju raziskovalne na-
loge, izdelavi maket, pri pro-
mociji, ..." je naštela učenka
Ana Rozman. Pri izdelavi
makete učne poti jim je po-
magal modelar Milan Perne.
Turistično stojnico bodo še

enkrat postavili maja v Ted-
nu mladih v Kranju. Pred-
vsem pa si želijo, da bi se
projekt preko Mestne občine
Kranj uresničil na terenu in
ne samo na papirju in da bi
kanjon zaživel kot velika tu-
ristična znamenitost. 

Kanjon Kokre biser Kranja
Zlato priznanje za raziskovalno nalogo in zlato priznanje za najboljšo turistično stojnico v projektu
Turizmu pomaga lastna glava je dobila Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj.

Turistična stojnica bo še enkrat na ogled med Tednom mladih v Kranju, posnetek je iz 
postavitve stojnice v Hipermarketu Mercator. I Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Dolga leta zapuščena
in zanemarjena parcela pri
glavni avtobusni postaji v
Kranju je lani, po postopku
denacionalizacije in lastnin-
skih odkupov, dobila lastni-
ka: Potovalno agencijo Alpe-
tour. Na vprašanje nekaterih
občanov, zakaj se v tem času
še nič ni spremenilo na bo-
lje, odgovarja direktorica Po-
tovalne agencije Alpetour
Ivanka Zupančič Gaber:
"Zavod za varstvo kulturne
dediščine, Območno enoto
Kranj smo zaprosili za poda-
tke, po kakšnim varstvenim
režimom je ta parcela. Od-
govorili so nam, da je vila na
tej lokaciji predlagana za
vpis v register kulturne de-
diščine. To pomeni, da je
vilo (tudi vilo je že načel zob
časa, op.a.) prepovedano po-
škodovati ali podreti, spre-

minjati tlorisno in višinsko
zasnovo, spreminjati kon-
strukcijsko zasnovo, obliko-
vanost zunanjščine ... Varu-
je se tudi širša okolica objek-
ta, ki zagotavlja funkcional-
nost in integriteto varovane
stavbe dediščine. To pome-
ni, da nam ne preostane
drugega, kot počakati." 
Gabrova je povedala, da to
ni edina "ovira" na poti do
preureditve parcele, ampak
bo treba počakati tudi na do-
končno odločitev občine, kje
bo nova in predvsem sodo-
bnejša glavna avtobusna po-
staja v Kranju. "Prejšnji žu-
pan je bil naklonjen sedanji
lokaciji, sedanje občinsko
vodstvo se bolj nagiba k se-
litvi avtobusne postaje na lo-
kacijo poleg železniške po-
staje. Tudi zato v tem tre-
nutku ne morem odgovoriti,
kakšne načrte imamo s par-
celo."

Ni v ponos ne Kranju,
ne Alpetourju

Potovalna agencija Alpetour kot lastnica parcele čaka na
odgovore, šele potem se bodo lotili projekta preureditve. 
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Kranj - Gimnazija Kranj se
je v tem šolskem letu pri-
družila programu MEPI
(Mednarodno priznanje za
mlade), ki deluje pod okri-
ljem International Award
Association v Londonu in
mlade od 14. do 25. leta sta-
rosti spodbuja k vsestranski
aktivnosti na področjih slu-
ženja (prostovoljstva), veš-
čin, rekreativnih športov in
odprav (preživetje v naravi).
V program MEPI je trenut-
no vključenih dvanajst dija-
kov Gimnazije Kranj, ki se
potegujejo za srebrno pri-
znanje, pred kratkim so
imeli Vesele urice v Osnov-

ni šoli Helene Puhar v Kra-
nju. "Glavni namen Vese-
lih uric je priprava in orga-
nizacija družabnih dogod-
kov v različnih zdravstve-
nih in negovalnih ustano-
vah po Sloveniji, kot so bol-
nišnice za otroke in odra-
sle, domovi starejših obča-
nov, centri za rehabilitaci-
jo,... Mi smo se odločili, da
popestrimo dan učencem
Osnovne šole Helene Pu-
har. Naša dramska skupina
pod mentorstvom profeso-
rice Zlate Pavlič je pripravi-
la igro Svet igrač avtorja
Pavleta Golje," je povedala
Irena Jurina, koordinatorka
programa MEPI v Gimna-
ziji Kranj.

Gimnazija Kranj v programu MEPI

Vesele urice v OŠ Helene Puhar v Kranju I Foto: Tina Dokl
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Kristina Dželilović

Društvo Moja odločitev pro-
jekt izvaja že tretje leto, nje-
govo bistvo pa je pravzaprav
preventiva pred alkoholiz-
mom. Delavnice v osnovni
šoli so bile razdeljene na dva
sklopa - en sklop je bil na-
menjen šestim razredom in
en sklop sedmim. Ob koncu
projekta so bili povabljeni
tudi starši, ki so poslušali
predavanje na temo alkoho-
lizma in kako se z otroki o
tem pogovarjati. Na delavni-
cah so otroci predvsem spo-
znavali, kakšni so znaki in
posledice alkoholizma, kako
se zabavati še na druge, bolj
zabavne načine brez alkoho-
la, veliko pa je bilo vključe-
nih tudi iger, ki so prikazo-
vale različne, predvsem živ-

ljenjske situacije. "V sedmih
razredih so potekale bolj de-
lavnice o samopodobi, kako
se odreči alkoholu v družbi,"
je povedala Natalija Branka
Kunstelj, ena izmed vodij
delavnic. Delavnice so se po-
javile že novembra, in sicer
na Osnovni šoli v Naklem,
na Matija Čop pa so jih zače-
li izvajati februarja letos.
Društvo Moja odločitev za
prihodnja leta pripravlja že
nove delavnice na različne
teme, kot sta spolnost in
droge, saj so otroci pokazali
veliko zanimanja za ti dve
področji. "Otroci so se od-
zvali zelo pozitivno na delav-
nice. Zelo so jim bile všeč
igre, zelo so uživali, kar so
pokazale tudi končne anke-
te,"je povedala predsednica
društva Natalija Pristavec.

Starši lahko vplivajo

Ena glavnih težav oz. ovir, s katero se na žalost
srečujejo že osnovnošolci, je alkohol. Letos so na
to temo potekale delavnice na Osnovi šoli Matije
Čopa, kjer so otroci spoznavali predvsem nega-
tivne učinke te substance.

Kljub velikemu hrupu v učilnici so bili otroci nad 
delavnicam navdušeni. I Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Uspešne Gorenjke, ki so že
lani ustanovile klub En ko-
rak več, ker s svojim vpli-
vom želijo pomagati kranj-
skemu zavodu Korak in
tamkajšnjim varovancem po
poškodbi glave, so na usta-
novnem občnem zboru se-
daj tudi formalno ustanovile
društvo. Zavod Korak deluje
šest let, v njem pa skrbijo za
rehabilitacijo ljudi po mož-
ganski poškodbi in njihovo
vključitev v družbo. Lani so
jih začeli izganjati iz prosto-
rov, ki jih imajo najete v
zdaj že nekdanji tovarni IBI,
zato so morali razmišljati o
selitvi. Pri tem jim je bila
dobrodošla pomoč posa-
meznic, "ki želijo v svojem
življenju pustiti sled tudi
tako, da jim ni vseeno za
usodo soljudi", kakor jih je
označila direktorica zavoda
Korak Mateja Korošec.
Združile so se v klub En ko-
rak več, njihov namen pa je
širši od prizadevanj za pri-
dobitev novih prostorov za
Korak. Društvo En korak več
bo razvijalo koncept prosto-
voljnega dela, ozaveščalo
okolico o tem, da med nami
živijo ljudje, ki potrebujejo

našo pozornost in pomoč in
si prizadevalo za večjo kako-
vost njihovega življenja.
Ustanovnega občnega zbora
se je udeležilo kakih 30 lju-
di, pretežno žensk, za pred-
sednico pa so izbrali Hermi-
no Krt, sicer direktorico
kranjske poslovne enote
Probanke. 
V Sloveniji vsako leto beleži-
mo okoli 3000 poškodb
možganov, desetina tega je
tako hudih, da poškodovan-
ci čutijo posledice vse življe-
nje. Med zavodi, ki skrbijo
za ljudi po poškodbah glave,
od varstva, vodenja, zaposlit-
ve pod posebnimi pogoji do
delovne terapije, nevrofizite-
rapije, psihosocialne rehabi-
litacije, zdravstvene nege in
pedagoškega programa, je
tudi kranjski zavod Korak.
Takšno pomoč sedaj nudi 17
varovancem, ki se jim je živ-
ljenje po nesreči (ali vse po-
gosteje tudi zaradi bolezni)
popolnoma spremenilo, jih
z rehabilitacijo in usposab-
ljanjem spet vrača v življe-
nje. Čim večji samostojnost
in kakovost življenja sta dol-
goročnejša cilja, ki ju zasle-
duje tudi novoustanovljeno
društvo. Z donacijami si bo
prizadevalo omogočiti čim

boljše pogoje za programe,
ki so potrebni na poti do
tega cilja. Novi prostori, ki
bi jih odprli junija v pritličju
kranjskega dijaškega doma,
bodo izboljšali razmere se-
danjim varovancem, morda
pa bodo lahko sprejeli še
koga od tistih, ki čaka na re-
habilitacijo in varstvo, pa

mu zaradi prostorske stiske
niso mogli ugoditi. 
Ustanovnega občnega zbora
se je udeležilo kakih 30 ljudi,
pretežno žensk, za predsed-
nico pa so izbrali Hermino
Krt, sicer direktorico kranjske
poslovne enote Probanke. Kaj
o namenu društva pravi nova
predsednica? 

En korak več sedaj društvo
Potem ko so decembra lani na zelo odmevnem dobrodelnem bazarju opozorili na probleme zavoda
Korak, je doslej neformalni klub En korak več sedaj naredil korak naprej in se organiziral kot društvo. 

Na dobrodelnem bazarju so decembra lani pobudnice za
ustanovitev društva En korak več pripravile modno revijo.
Na sliki: Tania Mendillo in Hermina Krt.
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Ko govorimo o zgodovini fol-
klorne skupine Sava oziroma
ko poskušamo najti njene za-
četke, se vračamo v leto 1949
predvsem zaradi tega, ker je
bila takrat Mladinska organi-
zacija podjetja Sava tista, ki je
organizirala skupino in jo po-
stavila pred občinstvo. Stro-
kovno je skupino takrat vodil
Kiro Deskovski, ki je folkloro
prinesel v Kranj. "Bil je izred-
no talentiran plesalec," je po-
vedal sedanji predsednik sku-
pine Zvone Gantar.
V Ljubljani je Tončka Marolt
organizirala seminar za
umetniške vodje folklornih
skupin, opravil pa ga je tudi
Deskovski. V tistih časih je
skupina Sava nastopala bolj
znotraj Slovenije, torej na Pri-
morskem, Štajerskem, Do-
lenjskem. Kiro Deskovski je
skupino vodil šestnajst let, a
je skupina vmes med letoma
1953 in 1954 za kratek čas
prekinila svoje delovanje, saj
se je večina plesalcev takrat
odpravilo na služenje voja-
škega. Ko je Deskovski 1966
prenehal z vodenjem skupi-
ne, je Folklorno skupino Sava
prevzel Andrej Košič in jo vo-
dil celih devetnajst let. Po-
trebno je poudariti, da je sku-
pina v teh letih pod njegovim
okriljem zaživela na malo
drugačen način, saj je imel
vodja dovolj znanja tudi iz
skupine France Marolt. Na-
stalo je tudi nekaj novih odr-
skih postavitev, pri katerih je
pomagal tudi Mirko Ramovš,
znani raziskovalec ljudskega
plesa. 
Zaradi zdravstvenih in služ-
benih težav je leta 1985 Košič
zapustil skupino in prevzel jo
je Zvone Gantar, ki je še da-
nes organizacijski vodja in
predsednik skupine. Težave
so se v tem času pojavile na
področju strokovnega vod-
stva, zato so s plesalci delali ti-

sti, ki so to najbolje znali - oni
sami. V teh letih so skupino
strokovno vodili Mateja Ja-
klin, Metka Žnidar, Petra Ja-
klin, Barbara Kušar.
V časih vodenja Deskovskega
in Košiča so bili plesalci veli-
ko bolj pripravljeni delati, pri
plesu so bili bolj natančni.
"Interesi so bili drugačni, kot
jih ima današnja mladina.
Veliko plesov smo tehnično
bolj dodelali, izpilili. Danes
to zaradi načina življenja, šo-
lanja in služb žal ni mogo-
če," je povedal predsednik
Zvonko Gantar. Skupina se
lahko pohvali s številnimi
odrskimi postavitvami, med
katere brez dvoma sodijo go-
renjski, dolenjski, rezijski,
prekmurski, goriški plesi ter
mnogi drugi. "Brez težav lah-
ko pripravimo dveurni pro-
gram," je še poudaril pred-
sednik. 
"Včasih v Sloveniji ni bilo to-
liko delujočih skupin, ko jih
je danes, zato smo veliko po-
tovali," zatrjuje Gantar. Sku-
pina je tako obiskala že vrsto

držav - bilo so že na Kanar-
skih otokih, v Braziliji, na Ki-
tajskem, desetkrat na Polj-
skem, štirikrat v Španiji,
osemkrat v Franciji. Ena iz-
med nepozabnih turnej je bil
po mnenju nekdanjih plesal-
cev brez dvoma festival v Ka-
nadi leta 1991. "Iz Kranja
smo odšli kot skupina, ki je
predstavljala Jugoslavijo. V
Kanado smo prispeli z jugos-
lovansko zastavo in jugoslo-
vanskimi nošami," je pove-
dal predsednik skupine.
Kmalu so plesalci zvedeli, kaj
se dogaja doma, zato so spo-
red, vključno z nošami, zapa-
kirali v kovčke in bili priprav-
ljeni na festivalu sodelovati
kot slovenska skupina. "To je
bila brez dvoma ena najtežjih
turnej zame in za druge, saj
smo 26. junija preko medi-
jev izvedeli, kaj se dogaja
doma. Bilo je grozno - vsi
smo imeli svojce doma; ne-
kateri otroke, drugi starše,"
pripoveduje eden izmed ne-
kdanjih plesalcev Sandi Žni-
dar. Plesalcem so organiza-

torji festivala čez noč sešili
slovensko zastavo in tako je
do konca festivala skupina
Sava iz Kranj tam predstav-
ljala Slovenijo. "Smo pa dobi-
li najslabšo oceno za discipli-
no, saj smo bili zaradi vsega
tega dogajanja izredno pre-
treseni," je še povedal pred-
sednik skupine.
Letos skupina praznuje že
60. obletnico svojega delova-
nja, ob tem pa bodo organizi-
rali vrsto zabavnih dogodkov,
ki se bodo zaključi ob slav-
nostnem zaključnem kon-
certu. V okviru praznovanja
bo potekal Teden Folklorne
skupine Sava, kjer bodo pote-
kale razne dobrodelne akcije,
pohodi, dnevi odprtih vrat ter
razstava. Za obletnico je bila
organizirana projekta skupi-
na, ki pa poleg vsega tega skr-
bi tudi za novo celostno po-
dobo skupine, promocijo in
ne nazadnje tudi noše. "To je
velik projekt, projektna sku-
pina pa ima že nekaj odličnih
idej," je svoje zaključne misli
izrazil Zvonko Gantar. 

Čez noč so postali Slovenci
Folklorna skupina Sava iz Kranja je ena izmed skupin z izredno dolgo tradicijo delovanja. Letos namreč
praznuje že kar 60. obletnico delovanja, pohvali pa se lahko s številnimi starimi in novimi odrskimi 
postavitvami, s turnejami po vseh celinah in ne nazadnje s plesalci, ki ustvarjajo folklorno kulturo.

Savski folkloristi vadijo dvakrat na teden, po potrebi in pred nastopi pa tudi večkrat 
(v središču: prekmurska noša). I Foto: Matic Zorman

OBIŠČITE NAS:

KVC Slogin vrt KRANJ
Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO
Cesta na Okroglo 1/a, tel.: (04) 5951 940

KTC SLOGA ŠENČUR
Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772

- akumulatorji, tekočina za stekla ...
- motorne žage, cepilci, ...

- vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 15. ure

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

VSE ZA LEP VRT, BALKON 
IN RODOVITNO POLJE
KMETIJSKO VRTNARSKI CENTER 
SLOGIN VRT KRANJ IN NAKLO 

● Semena vrtnin in cvetlic, sadike in gnojila
● Ugodno: SEME TRAV 

● substrati, zemlja za sajenje in presajanje
● OKENSKE IN BALKONSKE RASTLINE 

● lončnice, okrasni lonci, korita
● vrtno orodje in pripomočki

● SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN in SVETOVANJE 

VSE ZA LEP VRT, BALKON 
IN RODOVITNO POLJE

EKOLOŠKO VRTNARJENJEEKOLOŠKO VRTNARJENJE
naravna bioaktivna gnojila 

gnojila iz rastlinskih izvlečkov
naravna sredstva za varstvo rastlin

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
- traktorji, balirke, prikolice,…

- folija za ovijanje bal, mreže, vrvica,..
- olja, maziva,…

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
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Nemščina kot drug tuj jezik
V osnovni šoli Jakoba Aljaža so se v letošnjem šolskem letu
odločili za poskusno uvajanje drugega tujega jezika. Vsi
učenci 7. razreda imajo tako po dve uri pouka nemškega
jezika na teden. V prihodnjem šolskem letu se bodo
nemščino učili tudi v 8. razredu, še leto kasneje pa tudi v 9.
razredu. V šoli so se tako pridružili še dvema gorenjskima
šolama, ki so po sklepu ministrstva za šolstvo in šport že
letos začele s postopnim uvajanjem drugega tujega jezika,
kar bo čez tri leta obvezno za vse osnovne šole. "Izbirali
smo lahko med petimi jeziki, in sicer med jeziki sosednjih
držav in enim od uradnih jezikov Evropske unije. Odločili
smo se za nemščino, saj so učenci že doslej v okviru
izbirnih vsebin najpogosteje izbrali ta jezik," je pojasnil rav-
natelj Milan Rogelj in dodal, da učenju tujih jezikov in spo-
znavanju tujih kultur tudi sicer dajejo velik poudarek. Z
učenci se zato pogosto odpravijo tudi na ekskurzije v tuji-
no. V okviru programa učenja nemškega jezika so konec
marca obiskali München, pred novoletnimi prazniki pa so v
okviru izbirne vsebine turistična vzgoja obiskali Salzburg.
Razen tega so bili učenci 8. razreda jeseni na ekskurziji po
avstrijski Koroški, učenci 9. razreda pa so obiskali Furlanijo
Julijsko krajino. S prvim tujim jezikom pa se na angleških
uricah njihovi učenci spoznajo že v prvem in drugem razre-
du. Z uvedbo nemščine kot drugega tujega jezika, je
poudaril Rogelj, želijo omenjeni jezik približati učencem kot
nekaj zanimivega in pomembnega za življenje. Pričakujejo
še, da bo imelo učenje nemščine pozitiven vpliv ne samo na
znanje tujih jezikov, ampak tudi na spoznavanje in spošto-
vanje različnih kultur. M. R.



Mateja Rant

Temo so seveda izbrali zaradi
splošnih razmer, ki ta čas vla-
dajo v svetu, pri čemer je pri
nas samo letos brez dela osta-
lo že več kot 15 tisoč ljudi.
Svoja stališča o tej temi sta na
javni razpravi v Ekonomsko-
storitvenem izobraževalnem
centru Kranj predstavili ev-
ropska poslanka Ljudmila
Novak ter vodja mreže za
enakost spolov in predsedni-
ca delovne skupine pakta sta-
bilnosti za enakost spolov So-
nja Lokar.
Ljudmila Novak je izpostavila
pomen izobraževanja, ki naj
bi bilo posebno pomembno
zlasti v času krize. "Ta čas, ko
je nekdo brez službe, mora
biti aktiven čas. Treba bi se
bilo izobraževati za poklice,
ki jih primanjkuje, kar po-

udarjamo tudi v evropskem
parlamentu, saj se je v Evropi
na splošno zanemarilo sred-
njo strokovno izobrazbo," je
poudarila in dodala, da pod-
pirajo tudi vseživljenjsko iz-
obraževanje, saj so ljudje
brez izobrazbe tudi socialno
izključeni. Sonja Lokar je pri
sedanji krizi potegnila vzpo-
rednice s krizo v času tranzi-
cije, ko smo si pomagali s
prezgodnjim upokojeva-
njem, kar se nam danes maš-
čuje. "Izkazalo se je, da je bila
to zelo slaba rešitev. Z majh-
no pokojnino ne moreš ne ži-
veti ne umreti." Ugotavljala
je tudi, da se je v tem času trg
dela zelo fleksibiliziral in tu
nimamo več nobenih izho-
dov za reševanje krize. "Kar
osemdeset odstotkov novih
zaposlitev je za določen čas
in ravno ljudje, ki so zaposle-
ni za določen čas, najprej

ostanejo brez službe. Zaradi
nestabilnih pogodb jih je naj-
lažje in najceneje odpustiti in
tu prevladujejo ženske." Do-
dala je še, da glede prihodno-
sti ni prav nič optimistična,
saj naj bi bila ta kriza zelo
globoka, zato ne verjame, da
bi jo lahko prebrodili v dveh
letih. "Zato imamo dve mož-
nosti. Ali bomo spremenili
način življenja ter manj troši-
li in kakovostneje živeli ali pa
bo vojna." 
Po mnenju Ljudmile Novak
bi morali v času krize poma-
gati predvsem podjetjem, ki
so se v težavah znašla prav
zaradi krize in so bila doslej
uspešna. "Podjetjem, ki so že
prej slabo poslovala, je ne-
smiselno dajati pomoč, am-
pak bi se morala prestruktu-
rirati." Tudi zato, je nadalje-
vala, Evropa zelo podpira
mala in srednja podjetja, ker

so bolj prilagodljiva. Zavzela
se je tudi za zviševanje delo-
vne dobe, saj je Slovenija
med tistimi državami, ki
imajo še zelo nizko, pri če-
mer bi po njenem morali
imeti starejši zaposleni v
podjetjih drugačno vlogo kot
mlajši, recimo svetovalno.
Čas študija pa bi skrajšali,
meni Ljudmila Novak, če bi
uvedli šolnine. Sonja Lokar
je nasprotno menila, da ni
smiselno uvajati šolnin, saj
morajo imeti vsi možnost
enakega dostopa do izobraže-
vanja. Vprašala se je tudi, za-
kaj pri nas plače vodilnih tudi
več desetkrat presegajo plače
delavcev, medtem ko je na
Švedskem to razmerje ena
proti pet. "Ob tem mi zavre
kri in zavrela bo še mnogim
drugim in tega ne bo zabavno
gledati," je še razmišljala So-
nja Lokar.
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Zanimivosti

REDNI VODENI OGLEDI

Torek in petek ob 17. uri, sobota in nedelja ob 10. uri
Zborno mesto pred Kranjsko hišo, Glavni trg 2, Kranj
Dodatne informacije:
e-pošta: info@tourism-kranj.si         tel.: 04/2380-450

www.tourism-kranj.si

9. in 16. maja
ob 10. uri

Škrat Kranèek vas vabi, da obišèete njegovo deželo v rovih pod 
starim Kranjem, kjer boste  v veè kot 1300 m podzemlja spoznali 

vse njegove prijatelje in še marsikaj zanimivega.

Prodaja vstopnic in zborno mesto v Kranjski hiši, 
Glavni trg 2, Kranj

Mateja Rant

"Vso svojo energijo bomo le-
tos usmerili v zagotavljanje
sredstev za socialno ogrože-
ne," je po redni letni skup-
ščini območnega združenja
Rdečega križa Kranj pouda-
ril predsednik Marjan Gan-
tar. Tako nameravajo pripra-
viti še več akcij, v okviru ka-
terih bodo zbirali hrano ali
sredstva za socialno ogrože-
ne, računajo pa še na doda-
ten denar iz občinskega pro-
računa, ki bi ga namenili
tudi za plačilo položnic naj-
revnejšim.
Že pred časom so tako pri-
pravili zelo odmevno akcijo,
v okviru katere so ljudje da-
rovali prehrambene izdelke.
"Podobno akcijo bomo pri-
pravili še ob svetovnem dne-
vu hrane septembra, junija
pa bo potekala že tradicio-
nalna akcija Drobtinica, ki je
namenjena predvsem zbira-
nju sredstev za plačilo mali-
ce v šoli socialno ogroženim

otrokom," je pojasnil Marjan
Gantar. S prošnjo za pomoč
so se obrnili tudi na posa-
mezna podjetja, na posluh
pa so po Gantarjevih bese-
dah naleteli tudi pri kranjski
občini, da bi jim v rebalansu
proračuna namenili del
sredstev za enkratno denar-
no pomoč. "Vse več občanov
se namreč obrača na nas, ker
ne zmorejo plačevati polož-
nic." Za plačilo položnic so-
cialno ogroženim so po skle-
pu skupščine namenili tudi
ves ostanek prihodka iz pre-
teklega leta, ki znaša šest ti-
soč evrov. Na Rdeči križ Slo-
venije pa so naslovili pobu-
do, da bi bili pri prehranskih
paketih oproščeni plačila
davka na dodano vrednost.
Želijo tudi, da bi država 
s spremembo zakonodaje 
omogočila ljudem, da bi za
donacijo posameznim orga-
nizacijam lahko namenili
večji del svoje dohodnine, in
sicer namesto sedanjih 0,5
odstotka en odstotek. 

Presežek namenili 
za položnice
Kranjsko območno združenje Rdečega križa 
bo letos razširilo akcije zbiranja sredstev za 
socialno ogrožene.

Spremeniti je 
treba način življenja
Zavod za kulturo dialoga Za in proti je v Kranju pripravil javno razpravo Zaposlovanje v času 
gospodarske krize. 

Ljudmila Novak (v sredini) in Sonja Lokar (desno) sta sodelovali na javni razpravi 
z naslovom zaposlovanje v času krize.



Kranjski glas, četrtek, 30. aprila 2009

Sindikati

9

Pred nami je praznovanje 1.
maja, praznika dela, in vsa
negotovost, ki vzbuja strah,
daje še večji pomen prazno-
vanju in premisleku o naši
vrednoti delu. 

Skoraj nerazumljivo je, da ni-
hče od kreatorjev naše druž-
be ni opazil napovedi hude
gospodarske krize in se zave-
dal posledic, ki jih bodo v naj-
večji meri nosili delavci. Za
delavce se kriza ni pojavila
danes, le spremenila se je in
povzroča še večjo negoto-
vost in njihov še slabši po-
ložaj. V obdobju gospodarske
rasti so bila naša prizadevanja
za dostojen položaj delavcev
spregledana in za vse vodilne
pretirana. Pomemben je bil
dobiček in nerazumljivo pre-
tiravanje pri finančnih mal-
verzacijah, ki niso bile osno-
vane na realni gospodarski
rasti. Nihče od snovalcev
družbenega in gospodarske-
ga razvoja in pri tem še manj
politika, se ni hotel ustaviti v
hlastanju po nerazumljivih
dobičkih in kopičenju denarja
v rokah nekaterih posamezni-
kov. Kljub opozorilom sindi-
katov in organiziranjem sho-
dov ter celo splošne stavke je
voz drvel dalje in ob nenad-

nem spoznanju, da je pot
zgrešena, se takoj začne pozi-
vanje na razumevanje delav-
cev ob zmanjšanju plač, kraj-
šanju delovnega časa in celo
izgubi delovnih mest. V indu-
strijskem sektorju se je naj-
prej pokazala nemoč deloda-
jalcev, ki so jo reševali z
zmanjšanjem zaposlenih in
zapiranjem oddelkov kot tudi
celotnih podjetij. Zelo aktual-
no in nekaj let neuporabljeno
odpuščanje večjega števila
presežnih delavcev se dogaja
v mnogih podjetjih in delavci
nemočno upajo, da niso na
seznamu za odpoved pogod-
be o zaposlitvi. Spet se doga-
ja, da delavci več mesecev ne
prejmejo zasluženih plač, in
ker so v delovnem razmerju,
je naša socialna zakonodaja
tako naravnana, da jim celo
izredna socialna pomoč ne
pripada. Vsemu brezupu in
apatičnosti sledi ogorčenje,
kje so hitri vladni ukrepi, kje
je pomoč tem delavcem, ki so
brez plač in kje bodo delavci,
ki jim pripada nekaj mesecev
nadomestilo na Zavodu za
zaposlovanje, znova dobili
delo. Kako se bodo preživeli,
kako bodo zagotovili osnov-
ne potrebščine za svoje otro-
ke in predvsem tudi bolne

svojce. Kot vedno pa je kriza
tudi priložnost za nekatere
delodajalce, ki jim je sedanje
stanje dober izgovor za kaza-
nje svoje premoči nad delavci
in za vzbujanje strahu med
delavci, ki niso dovolj suženj-
sko pokorni velikokrat nera-
zumljivemu izkoriščanju de-
lodajalcev. Ob vsem tem pa
so nekateri odgovorni delo-
dajalci, ki ta čas pomanjkanja
naročil izkoristijo za izobraže-
vanje delavcev in za spre-
membo tistih organizacijskih
oblik dela, ki bodo ob ponov-
nih zadostnih naročilih imele
delavce pripravljene na nove
delovne izzive in uspešno na-
daljnje poslovanje podjetja.

Ko nemočno in vsakodnevno
poslušamo o posledicah po-
glabljanja gospodarske krize,
se nam upravičeno postavlja
vprašanje, zakaj vsi tisti, ki so
odgovorni za nastanek te kri-
ze, ne zgubijo službe in osta-
nejo brez finančnih sredstev,
da izkusijo, kako je, če si brez
denarja in perspektiv za za-
poslitev in iščeš pomoč pri
socialnih transferjih, ki ne
omogočajo niti preživetja,
kaj šele dostojnega življenja.
Vsi delavci, ki so prisiljeni
prositi za pomoč, niso nika-

kor po svoji krivdi v tem po-
ložaju in vendar jim razočara-
nja in ponižanja niso prihra-
njena. 

Ob teh osebnih krizah, kar iz-
guba dela in finančne neod-
visnosti gotovo je, pa nam
vsem ostaja upanje, da so
med nami tudi ljudje, ki zna-
jo in zmorejo pomagati.
Ostanimo solidarni in se
združimo v sindikatu, kjer
bomo s skupnimi močmi
opozarjali in se borili za boljši
jutri vseh. 
Ob tradicionalnem prazno-
vanju 1. maja združimo svoje
moči ter povejmo odgovor-
nim, da je delo vrednota, ki
mora biti vsakomur dostop-
na, da bomo ob silnem na-
predku delavci živeli vsaj člo-
veku dostojno življenje.

Vsem delavkam in delav-
cem in še posebej našim čla-
nom čestitam ob prazniku
dela, 1. maju, in jim želim
prijetne praznike in druže-
nje na naših prireditvah ter
dovolj moči za skupno na-
daljnje prizadevanje za
boljši delavski položaj.

Romana Oman
Sekretarka območja 

V Grčiji nam pravijo "genera-
cija 700 evrov". V Italiji nas
najdejo pod kratico "co-co-
co (collaboratori coordinati e
continuativi). V Španiji so po-
sebej za nas iznašli ime "Mile-
uristas". 
Vse to družbene diagnoze za
eno samo besedo, ki je včasih
pomenila definicijo brezskrb-
nosti in optimizma v prihod-
nost - mladi.
Kako smo prišli do tega?

Dejstvo je, da smo se mladi
znašli na družbenopolitični
čistini. Nekoč zelo konvenci-
onalen in splošno sprejet
družben vzorec rojstvo -
mladost - delo - poroka -
družina - upokojitev - smrt
se je v vsaki izmed teh kate-
gorij razbil na serijo različnih
situacij, odvisnih od socialne-
ga zaledja posameznika. Pov-
prečna starost matere ob roj-
stvu prvorojenca se zelo hi-
tro približuje starostni meji
tridesetih let. Prehod iz mla-
dosti v delo, označen z odse-
litvijo od doma se je prav
tako raztegnil do tridesetega
leta. Po raziskavah Študent-
ske organizacije Univerze v
Ljubljani (2004) kar 75 od-
stotkov oseb med 25. in 29.
letom starosti živi v skupnem
gospodinjstvu s starši. Iz sta-
lišča družbene starosti bi lah-
ko te osebe definirali preko
polodraslosti, zaznamovane
z zmanjšano avtonomijo last-
nega življenja. Živimo v času
in prostoru, ki se posmehuje

konceptu polne zaposleno-
sti, nekoč temeljne označbe
socialne države. Pogodba za
nedoločen čas? Ena zaposli-
tev do upokojitve? V času, ko
je več kot tri četrtine novih
potreb po zaposlitvah ponu-
jenih preko pogodbe za do-
ločen čas? V času, ko smo ce-
lotne generacije mladih flek-
sibilizirane na tisoč in en na-
čin? Saj ne misliš resno. Še
več. Časovna formula 8 (ur
dela) 8 (ur prostega časa) 8 ur
(počitka) se je razletela v
skrajnosti podzaposlenosti in
prezaposlenosti. Tradicional-
ne družbene ločnice med
javnim in zasebnim, delom in
prostim časom, formalnim in
neformalnim se izgubljajo v
popolni fleksibilizaciji časa.
Čas sam se je pridružil proiz-
vajanju družbene neenako-
sti. Čas, ki se je spremenil v
produktivnost. Za vsako
ceno. Produktivnost, ki doje-
ma deloholizem kot pozitiv-
no družbeno normo. Želite
statistične dokaze? V letu
2006 se je po podatkih Zavo-
da RS za zaposlovanje število
nadur povečalo za 30 odstot-
kov. Po zadnji raziskavi fun-
dacije EUROFOUND (2005), v
kateri je sodelovalo 31 držav,
smo Slovenci evropski rekor-
derji po intenzivnosti dela. 

Vsi ti podatki, vsi ti zaključki
so le majhen del nikoli do-
končane zgodbe. Zgodbe o
izgorelosti. Več kot produci-
ram, višja so merila in priča-

kovanja okolice oziroma vsaj
prepričaš se tako. Končna po-
staja te dirke je spet izgore-
lost. 
Tako imamo na eni strani svet
mladih, ki med iskanjem služ-
be počasi izgorevajo. In na
drugi strani svet mladih, ki se
v imenu strahu pred brezpo-
selnostjo ali pač željo po potr-
ditvi okolice prostovoljno po-
drejajo vse večjim delovnim
zahtevam. Dokler ne pridejo
na prag izgorelosti. Tako po-
pularna strokovna kratica
HRM ("Human Resource Ma-
nagament") ohrani svojo po-
dobo, a za njo se v realnosti
skriva drugačno pojmovanje
Human Remains Manage-
ment. Upravljanje "tistega,
kar je še ostalo od zaposle-
nih" (Gruban, 2005).

Kaj nam mladim torej še
ostane? Ali smo res ujeti v
nujnost družbenega razvoja,
kakršenkoli že je, in kdorkoli
(beri: katerikoli centri moči)
ga usmerja? Če je temu tako,
v kolikšni meri sploh lahko
govorimo o procesih indivi-
dualizacije, ki naj bi bili druž-
bena hrbtenica fleksibilizaci-
je? V kolikšni meri lahko go-
vorimo, da je naša življenjska
pot, s tem pa tudi možna
brezposelnost, stvar izbire, in
s tem naše odgovornosti? V
kolikšni meri lahko obsojamo
mlade brezposelne osebe, ki
so se znašle na Zavodu za za-
poslovanje, če so recimo tudi
te vpete v svetovanje, ki jih

večidel izključuje iz procesov
odločanja o njihovem življe-
nju? In kjer je moč brezposel-
ne osebe neprimerno nižja
od moči strokovnega sveto-
valca?

To so vprašanja, ki se jim da-
našnja politika zaposlovanja
raje izogne. Oziroma natanč-
neje: to so vprašanja, katerih
neodgovori nanje so se spre-
menili v moraliziranje. Vsak-
do je namreč svoje sreče ko-
vač, kajne? Kajne? 

Ali si pač upamo reči NE? Ali si
upamo reči, da solidarnost, ti-
sto vezno tkivo odgovornosti
posameznika do družbe in
družbe do posameznika ni re-
likt temne preteklosti, temveč
garant svetle prihodnosti?

V Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije ugotavljamo, da
imajo mladi zelo slabo pred-
stavo, kakšna je vloga in delo
sindikatov v širši družbi; da se
mladi ne zavedajo pomemb-
nosti združevanja v okviru sin-
dikalnega gibanja ter da ne
vedo, da je sindikat edina so-
cialna entiteta, ki ima mož-
nost neposrednega spremi-
njanja in vpliva na državno za-
konodajo. Seveda pa se mno-
gi tudi ne zavedajo, da je sin-
dikat lahko uspešen samo, če
je številen ali povedano dru-
gače, pogoje, v katerih živi-
mo, lahko uspemo spreminja-
ti samo, če k temu prispeva
vsak posameznik s tem, da se

združi pod okriljem sindikal-
nega gibanja. Do novih spre-
memb delovne zakonodaje in
v negativno smer spreminja-
joče klime na trgu dela, so
mladi precej pasivni in dajejo
vtis, kot da so do svoje pri-
hodnosti indiferentni.

Ne ostajajmo na mestu, pa-
sivni. Poglejmo okoli sebe,
poiščimo možnosti za spre-
membo žalostne situacije, ki
se v teh kriznih časih še po-
glablja. Spoznajmo, da že ob-
staja socialno gibanje, v kate-
rem smo zastopani vsi, ki
smo tako ali drugače na trgu
dela. Poiščimo svoj sindikat
in se vprašajmo, kaj lahko mi
naredimo, da bo postal moč-
nejši in uspešnejši pri svo-
jih/naših zahtevah. 

In ker sindikat ni nič drugega
kot organizirana prisega nje-
govih članov, se zavežimo
naslednje:
- Člani sindikata drug druge-
mu obljubimo, da bomo bra-
nili svojo plačo in pogoje,
pod katerimi delamo. Naloga
sindikata je, da prepreči, da
bi bili njegovi člani prisiljeni,
da zapravijo pošteno plačilo
in dobre delovne pogoje kot
svoj dolgoročni cilj zaradi
kratkoročne potrebe rešiti
svojo zaposlitev. Sindikati ra-
stejo iz množičnega zaveda-
nja, da se, če nekateri prista-
nejo na znižano plačo in slab-
še pogoje, začne vsesplošno
tekmovanje in socialni dam-

ping. Začne se tekma proti
dnu, revščini in bedi za vsa-
kogar. Naloga sindikata je, da
ustavi takšno tekmovanje. Da
bi to lahko dosegel, je sindi-
kat skupna zveza na trgu
dela. V tej zvezi, se združijo ti-
sti, ki prodajajo iste vrste
dela, da bi nadzorovali ceno
in pogoje dela - in to na delo-
vnem mestu, v mestu, v po-
krajini, v državi in na vsem
svetu. 
- Da bi vzdržali grožnje in za-
hteve za poslabšanje pogo-
jev, se mora vsak član posta-
viti za svoje pravice, plačilo in
pogoje. Močnejši morajo
podpirati šibkejše tako za nji-
hovo kot za lastno dobrobit.
V solidarnosti.
- Vsak sindikat se mora upre-
ti izkoriščanju delodajalcev in
njihovih organizacij, če vsilju-
jejo izbiro ali zaposlitev ali
plačo s pogoji. Sodelovanje
med sindikati je potrebno, da
se podpre tiste sindikate, ka-
terih odpor omahuje. V soli-
darnosti.

- Sindikati iz različnih koncev
sveta vse bolj sodelujejo, ker
se zavedajo isto, zaradi česar
se v sindikat združujejo člani
na ravni delovnega mesta. V
solidarnosti. 

Ne bodo nas omajali. Zato -
pridružite se sindikalni pri-
hodnosti!

Staša Pernat Lesjak 
in Goran Lukič

Odbor za mlade ZSSS

Prvomajsko voščilo 2009
Spoštovane delavke, delavci, naše članice, člani in prijatelji OBMOČNA ORGANIZACIJA ZSSS GORENJSKE

Mladi: prihodnost družbe, prihodnost sindikalizma! 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske

vabi na
27. prvomajsko srečanje na Križni gori

1. maja 2009 ob 11. uri

Slavnostni govornik bo g. GORAN LUKIČ,
član Odbora za mlade pri Zvezi svobodnih 

sindikatov Slovenije.

V kulturnem programu bodo sodelovali:

PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA,
ki ga vodi Roman Grabner.

Nastopil bo
KITARSKI ANSAMBEL SVARUN.

Program bo povezovala in oblikovala
OLGA DRABIK.

Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel
ansambel STRMINA,

za gostinsko ponudbo pa Lovska družina 
Križna Gora in Mesarija Štajnbirt.

VABLJENI!
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Cenejše cepljenje s KŠK-jem
Nabiranje borovnic in gobarjenje, delo na vrtu, šolska prak-
sa v naravi, gibanje v naravi - to so dejavnosti, ki človeka iz-
postavljajo dobro prežečim klopom. KŠK se je kot prvi klub
v Sloveniji na poziv Univerzitetnega kliničnega centra Ljub-
ljana odločil za preventivno akcijo, in sicer cepljenje proti
klopnemu meningoencefalitisu. Klub svojim članom omo-
goča delno subvencionirano cepljenje. Dve cepljenji od treh
priporočenih delno subvencionira KŠK. Eno cepljenje bo čla-
na stalo le 21,5 evra, nečlana 31,5 evra, dve cepljenji pa 43 ev-
rov, oziroma 63 evrov za nečlana. Vsak član je upravičen do
dveh kupončkov, ki jih dvigne na info točki KŠK, plača cep-
ljenje in se po telefonu naroči nanj na Zavodu za zdravstve-
no varstvo v Kranju. Cepljenje s KŠK-jem traja do 30. sep-
tembra. T. P.

Ob strani

Nasilje med vrstniki
Klub študentov Kranj vas 22. maja ob 16.30 vabi v dnevni
center za mlade in družine Škrlovec na delavnico Nasilje
med vrstniki. Pogovarjali se bomo o tem, kje se nasilje za-
čne? Kje se naučimo nasilnega obnašanja? Zakaj je nadvla-
dovanje drugega tako privlačno? Ste bili kdaj žrtve nasilja?
Kako ste odreagirali v takem primeru? Kaj se skriva za izra-
zom "bullying"? Čustva, kot so jeza, bes in agresija, so del
človekove narave, vendar jih moramo izražati tako, da ne
škodujemo drugim. Že Aristotel je modro ugotovil: "Vsakdo
se lahko razjezi, to ni težko. A biti jezen na pravo stvar, v
pravi meri, ob pravem času in s pravim ciljem, pa še na pra-
vi način - to pa ni lahko." Jeza je čustvo, ki ni negativno ali
pozitivno samo po sebi. Odvisno je, kaj z njim naredimo.
Jeza je znak, da so bile naše meje prekršene, lahko je pa tudi
izraz frustracije ... V kakšni obliki in na kakšen način jo
bomo izrazili je naša odgovornost. Ali bomo s tem prizade-
li ali ponižali drugega, je naša odločitev. T. P.

Sociala ne miruje

Pomagajte Rdečim noskom! Odvečno kartušo tiskalnika ali
toner odnesite na Info točko Kluba študentov Kranj, kjer jo
odložite v za to namenjeno škatlo. Zbiralna akcija bo na-
mreč tekla celo leto, vsekakor pa ni edina. V torek, 21. apri-
la, se je ekipa Kluba študentov Kranj mudila pri najbolj nav-
dušenih zbiralcih starega papirja, ki so zavrteli KŠK-jevo te-
lefonsko številko in najbolj aktivnega zbiralca nagradila z
dvema vstopnicama za kino. Le dan pred tem se je zaključi-
la zbiralna akcija Študent reciklira naj! - gre za zbiralno akci-
jo odsluženih mobilnih telefonov, polnilcev, baterij in osta-
le dodatne opreme. Vsak, ki je prinesel svoj delež na Info
točko, je prejel majhno pozornost. Čeprav je akcija mimo,
obljubljamo, da bomo podobne organizirali tudi v prihod-
nje, zato - bodi IN in recikliraj! T. P.

Pina Sadar

Na kranjskih ulicah bo zno-
va zarohnel največji sloven-
ski mladinski festival Teden
mladih. Od 8. do 16. maja
bo mesto prevetril s širokim
naborom kulturnih, šport-
nih, izobraževalnih, medna-
rodnih, otroških in zabavnih
aktivnosti. Ukrojene posebej
za mlade, bodo poskrbele za
najdaljši teden kakovostne
zabave za najširši krog go-
renjske mladine.
Festivalsko rajanje bo zgoš-
čeno na Slovenskem trgu.
Največji kranjski trg bodo
okupirali dnevni šolski pro-
grami, pestre športne aktiv-
nosti, kreativne delavnice in
večerni koncerti. Oder Tedna
mladih bo kljub odsotnosti
vstopnin zatresel kakovosten
glasbeni program, ki bo po-
plesaval od mladih lokalnih
upov do uveljavljenih doma-
čih grl. V plesnih ritmih 80-
ih, ki jih bodo širili disko za-
bavljači Soulfingers in XE-
QUTIFZ, bodo devetdnevno
zabavo na mišičastih plečih
prinesli najmočnejši Sloven-
ci na spektakularni noči sila-
kov. Dan kasneje bodo glas-
beno štafetno palico prevzeli
mojstri raperskih rimarij z
Muratom in Josom na čelu,
naslednji petek pa jo predali
zasedbam, ki so se izlegle iz
kranjskih glasbenih valilnic.
Musko 's Krana bodo na za-
ključnem sobotnem koncer-
tu preglasili udarni Nieti v
družbi skupin Difaso in Dru-
štvo mrtvih pesnikov. Poska-
kovanje ob odrih pred Down
Townom in v Izbruhovem

kulturnem bazenu pa bodo
spodbujali tudi Stroj Machi-
ne, Leaf Fat, neuveljavljeni
bendi, muzikantje 100-letne
Glasbene šole Kranj in Priha-
ja številni drugi.
Obodrska rekreacija ne bo
osamljena športna aktivnost.
Teden mladih bo krstno orga-
niziral veliki kolesarski vzpon
na Jošta, kondicijo bodo
najvztrajnejši športniki doka-
zovali na tradicionalnem teku
in rolanju po ulicah Kranja,
športni mozaik pa bodo do-
polnjevali tudi namizni in
ulični hokej, ulična košarka,
ameriški nogomet, softball,
balinčkanje, badminton in
druge oblike rekreacije. 
Poskrbljeno bo tudi za aktiv-
no razgibavanje sivih celih s
tekmovanji v namiznih ig-
rah, učenjem praktičnih

znanj z mizarsko in žar de-
lavnico in štetje korakov na
swing in salsa večeru. Umet-
niške duše bodo vzdihovale
ob številnih fotografskih in
likovnih razstavah, mladi no-
vinarji vihteli peresa ob
ustvarjanju festivalskega ča-
sopisa, najnatančnejši make-
tarji pa tekmovali v modelira-
nju sveta v malem. Socialna
vprašanja se bodo iskrila na
okroglih mizah o brezdom-
stvu in lepotnih operacijah,
otroški smeh širil na Glav-
nem trgu, kjer bo poskakova-
la prebrisana Pika Nogavič-
ka, tematsko obarvani dnevi
pa bodo v osišču dogajanja
zavrteli mlade talente z okoli-
ških šol in vrtcev. Avto bo
podlegel destruktivni živah-
nosti skejtarjev na jubilej-
nem 10. Razstur partyju, lica

bodo vibrirala ob krohotanju
na stand-up in impro dogod-
kih, Kranj pa bo v modno
prestolnico spremenila prava
modna revija.
Med krmarjenjem po kranj-
skih ulicah, obarvanih z več
kot 100 dogodki, bo zagotovo
ostalo dovolj časa za prijatelj-
ske stiske rok in sproščeno
druženje, ki že poldrugo de-
setletje ostajata obvezen ele-
ment Tedna mladih. Ustvar-
janje mladih za mlade redno
proizvaja presežke pozitivne
energije, ki se vsako leto
znova navdušeno preliva
med tisočerice zadovoljnih
obiskovalcev. 
Za dodatne informacije po-
iščite svoj izvod festivalske
knjižice in časopisa ali od-
klikajte na spletno stran
tm.ksk.si! 

Teden mladih
Največji slovenski mladinski festival znova na kranjskih ulicah.
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Nace Fock

Oddaje, ki jih vrtijo tako naše
komercialne televizije kot
tudi nacionalka, so nemalo-
krat na meji dobrega okusa.
A ker se zavedamo, da je nivo
povprečnega gledalca ravno
nekje med poročili, nogo-
metno tekmo in Blondinko s
Harvarda, potrpimo priso-
tnost "vrhunskih" oddaj, ki
kotirajo tja nekam do Rakete
pod kozolcem ali Ricky Lake.
Da le ostanejo zadeve prebav-
ljive, še posebej, če so na spo-
redu ob osmih, devetih zve-
čer, ko je gledanost največja -
tudi s strani mlajšega občin-
stva. Pred kratkim smo imeli
na malih zaslonih čast videti
debi še ene licenčne oddaje,
ki smo jo Slovenci tako z ve-
seljem odkupili.
Govorim o oddaji, ki je na
sporedu ob ponedeljkih ob
20.55 na TV3, Trenutek resni-
ce. Že sam koncept, ki je bil
pojasnjen pred njenim pr-
vim delom v tiskanih medi-
jih, bi moral kolikor toliko
prisebnemu gledalcu zbuditi

sume. S poligrafom povezani
tekmovalec, ki voditelju raz-
kriva umazane podrobnosti
iz svojega zasebnega življe-
nja? Zaslužek za resnične
odgovore na neposredna, z
vidika osnovnega človeškega
dostojanstva popolnoma ne-
sprejemljiva vprašanja o dru-
žinskem življenju, spolni ak-
tivnosti, družbeno nespre-
jemljivih dejanjih itd.? Kot
voditelj pa se je proslavil že
dobro poznani Jonas Ž, čigar
provokativnost in neposred-
nost sta javnosti že dobro
znani iz njegovih preteklih
oddaj. "21 pikantnih vprašanj
in 50 tisoč evrov," kot pravi
napovednik.
Skrb vzbujajoče je, s kakšno
neverjetno lahkoto ljudje pri-
povedujejo širni Sloveniji, da
imajo njihovi otroci težave z
drogo, da ima mož težave s
potenco, da sovražijo svojo
mater, da so ženo varali med
njeno nosečnostjo, kje in s
kom vse so že imeli spolne
odnose ... Kot je zaskrbljujo-
če tudi, da se družina ter pri-
jatelji prijetno smehljajo v

prvi vrsti, da ga spodbujajo in
da mu ne dovolijo, da bi od-
šel brez denarja, pa naj se
njihov oče, mati, partner ali
prijatelj še tako kompromiti-
ra pred kamerami. "Ste svo-
jemu možu povedali, da ste
ga varali z žensko?" je bil po-
polnoma hladnokrvno spre-
jet primer vprašanja. "Seve-
da, saj smo kak teden kasne-
je tako ali tako "zaswingali" s
to žensko," je smeje odgovo-
rila tekmovalka. Vesel je bil
tudi mož, saj je osvojila še
nekaj tisoč evrov. Tudi žena
moškega, ki je v oddaji (za
primerno vsoto) priznal, da
jo je bil nekajkrat udaril, je
povedala, da se vse da odpu-
stiti. In se zraven nasmejala
ter ni popustila, da bi mož
ne nadaljeval s tekmova-
njem. Za primerno vsoto, se-
veda.
Obstaja "klic v sili": gumb,
na katerega svojci lahko pri-
tisnejo, če je vprašanje pre-
hudo. A nekako ne kažejo te
tendence (zakaj le, saj dobi-
mo denar?). Tudi vsakršno
posredovanje bi bilo zelo po-
menljivo: "Ste že kdaj ukra-
dli večjo vsoto denarja?" -
družina pa ga s pritiskom na
gumb reši odgovora. Sporo-

čilo je seveda kristalno jasno.
Nesprejemljivo je, da je takš-
na oddaja na sporedu v času,
ko je pred televizijskimi za-
sloni še precej otrok, katerih
vrednostni sistem je v izobli-
kovanju in bi ob spremljanju
tovrstnega idiotizma ter sa-
moponiževanja lahko postali
popolnoma ravnodušni do
reči, ki so tam povedane. Po-
dobno kot so popolnoma od-
porni na krvaveče ude in pol-
avtomatsko orožje (ki je vse-
eno del filmske fikcije), bi
jim lahko zlezlo pod kožo
kot nekaj čisto vsakdanjega
tudi nasilje doma, inovacije
na spolnem področju, od-
klonsko vedenje, predvsem
pa dejstvo, da je o najintim-
nejših rečeh moč neprizade-
to govoriti v javnosti.
Ponujanje, dajanje in razkri-
vanje za denar sploh ni tako
mlada praksa. Ob gledanju
Trenutka resnice pa smo se
lahko prepričali o dveh dej-
stvih. Vsakdo ima svojo ceno:
tekmovalci v oddaji imajo bo-
disi še posebej nizko bodisi
sploh nimajo dostojanstva in
ga v tem primeru kot nekaj
neobstoječega pravzaprav do-
bro prodajajo. In drugič: pro-
stitucija je zelo širok pojem.

Prostitucija
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Igor Kavčič

Ste spremljali letošnje tek-
me v Planici?
"Sem. Po televiziji." 

Kljub pričakovanim pole-
tom preko 240 metrov 
in novega rekorda, tega ni
bilo ...
"To, koliko metrov in kdaj

spet nov rekord so odvečna
govorjenja. Še posebej, če
vemo, da lahko tako rekoč
vsak vetrič zmoti skakalca
med letom in zato ta ni opti-
malen. Sama Planica je bila
letos krasna, lepo vreme, ve-
liko ljudi, pravo veselje je
gledati skakalce, ki so abso-
lutno napredovali. Od ta-
krat, ko sem jaz skakal, je
napredek 500-odstoten. V
mojih časih je bilo padcev
kar veliko, zdaj so ti na srečo
zelo redki. Skakalci so vsi
dobri, le v finesah se razli-
kujejo, kar v končni fazi po-
meni metre. Sicer pa je 30
metrov razlike na veliki ska-
kalnici zelo hitro." 
Sicer še spremljate skoke?
"Gledam vse tekme. Na tele-
viziji vidim več kot sicer,
osebno pa tudi vem, kako je
skakalcu, ko se pelje po zale-
tišču, kako odskočiš, dosko-
čiš ... to poznam. Na televi-
ziji je blizu številka, obraz,
pa tudi ponavljajo skok, tako
da lahko vidim, ali je skaka-
lec zamudil pri odskoku,
kako leti,... Veliko več vidim
kot v Planici. Škoda pa je, da
Planica po infrastrukturi to-
liko zaostaja za drugimi ska-
kalnimi centri po svetu.
Samo staro Bloudkovo ska-
kalnico poglejte, kje je."

Kako daleč ste najdlje leteli
vi?
"Prav na Bloudkovi 110 me-
trov. To je bilo v petdesetih
letih, ko je Janez Polda imel
rekord 121 metrov s podr-
som."

Poznamo vas predvsem kot
karikaturista in ilustratorja,
vam slikarstvo v klasičnem
pomenu besede nekako ni
bilo tako blizu?
"No, ni ravno tako, pa ven-
darle. Študij sem začel z na-
menom biti slikar. Po štirih
letih šole za umetno obrt,
štirih letih akademije, dveh
letih specialke, v glavnem
vse pri prof. Maksimu Sede-
ju, sprva tudi pri Gojmiru
Antonu Kosu, Zoranu Did-
ku, Mariju Preglju, sem
štartal kot mlad obetaven sli-
kar. Kar naprej sem bil mlad
obetaven, slikar, skakalec ...
Bil sem kar uspešen slikar,
precej sem razstavljal. V Za-

grebu sva z Janezom Berni-
kom razstavljala skupaj s
Kosom in Pregljem, razstav-
ljal sem v Nemčiji na triena-
lu v Aleksandriji v Egiptu
...potem pa sem se razmero-
ma mlad poročil, prišli so
fantje in je bilo treba več za-
služiti."

... pot med karikaturiste je
bila skoraj nujna?
"Že na šoli za umetno obrt
mi je Marij Pregelj, ko je vi-
del moje slike, ki sem jih de-
lal za stenčas, rekel naj ne-
sem kaj na Pavliho, takrat v
prvih povojnih letih jo je
urejal Frane Milčinski Je-
žek. Objavili so mi kar pre-
cej, za njih sem delal tudi v
času vojaščine. Tako je dru-
žina kar dobro živela. No,
bili so drugi časi, po hono-
rar si šel v pisarno, našteli
so ti na roko, ti si podpisal,
pa je bilo. Res je tudi, da so
bili honorarji v primerjavi z
današnjimi takrat zelo viso-
ki. Dve objavi v Pavlihi na
mesec sta bili dovolj za pov-
sem solidno življenje naše
družine. Ob tem sem tudi še
slikal. Leta 1953 pa sem bil
eden od štirih karikaturi-
stov, ki smo se redno zapo-
slili pri Pavlihi. Spomnim
se, da je takratni glavni
urednik Janez Kranjc rekel,
da nam bo to še prav prišlo,
ko bomo odhajali v pokoj.
Mi mladi avtorji pa v smeh
... Zdaj vem, da je imel prav.
Dela na Pavlihi je bilo veliko
in k slikarstvu sem se vračal
le občasno. Nisem hotel biti
nedeljski slikar, pa sem se v
nadaljevanju raje držal kari-

kature. Imeli smo tudi Pavli-
hov bienale karikature, ki je
bil evropsko znan in je imel
močno mednarodno udelež-
bo, mnogo kasneje sem so-
deloval tudi na dnevih satire
in humorja v Šmarjah pri
Jelšah ... Zdaj tudi tega ni
več."

Pa vendar, na tokratni raz-
stavi so na ogled tudi vaša
slikarska platna iz devetde-
setih let?
"Že pred mnogimi leti sem
začel igrati rekreativno od-
bojko v KRN, klubu rahlo
načetih, v katerem so Mitja
Rotovnik, Janez Bernik,
Jože Ciuha, oba Tršarja, z
nami je bil pokojni Zoran
Kržišnik ... No, Rotovnik in
Kržišnik sta prišla k meni v
moj drugi dom v Gozd Mar-
tuljku in mi rekla, če ne
bom naredil razstave, ne bo-
sta več z menoj igrala odboj-
ka. V tistem obdobju sem
potem naslikal kar precej
novih del in tudi razstava je
bila." 

Kaj je tisto, kar mora imeti
avtor karikaturist v sebi, da
iz določenega dogodka, sta-
nja, človeka ali stvari poteg-
ne tisto, kar običajni ljudje
ne zmoremo. Vedno se mi
zdi, da humoristi in karika-
turisti vidite več ...
"To je zanimivo vprašanje.
Tako bom rekel. Določena
tema je nekaj podobnega
kot večerno zvezdnato nebo,
vse se sveti in vse se ponuja.
In ko enkrat zagledaš utri-
nek, veš, da je to ideja. Ljud-
je vidijo vidni svet z ene

stvari, karikaturisti moramo
iti še okrog njega ... Najbrž
pa je to neko znanje, podo-
bno kot pri šestletnih mul-
cih, ki igrajo violino kot bo-
govi ali pa včasih telefonist-
ke, ki so vedele 3000 tele-
fonskih številk na pamet.
Mogoče je ta talent ideja, ki
se hitro posveti in zasede en
del možganov, pa mi potem
drugje zmanjka ... ha, ha. Po-
navadi pogledam naslov in
imam že obrnjeno verzijo."

Koliko spremljate zdajšnje
karikaturiste v dnevnih ča-
sopisih, tudi sami še kaj de-
late ...?
"Karikaturiste kar sprem-
ljam, Hočevarja, Jurija ...,
pošiljam pa ne več. Časopisi
imajo zdaj svoje stalne avto-
rje in se ne ponujam več. Še
vedno pa, kadar se mi posve-
ti kakšna ideja, si zabeležim
vsaj skico. Ponavadi pri njej
ostane. No pred časom me
je našel prijatelj Filip Šemrl,
ki ureja nek dvomesečnik v
Idriji, pa zdaj zanj kaj nari-
šem. A ne bi, če ne bi bila
prijatelja. Sem in tja ilustri-
ram kakšno knjigo, zadnjič
sem naslikal portret nekim
znancem, ki so me že dolgo
prosili."

Gledam tega vašega nosoro-
ga ...
"Nekoč sem ga ilustriral za
knjigo živalskih basni Slav-
ka Pregla. Takrat se mi je
utrnil ta nosorog s penisom
in sem mu dejal, če se ga
upaš objaviti ga pa daj. In ga
je, jaz sem jih pa potem tudi
še nekaj "namalal"."

”Vselej sem bil mlad
in obetaven”
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost je na ogled razstava likovnih del, slik 
in karikatur, legendarnega karikaturista Pavlihe in v mladosti smučarskega skakalca, akademskega 
slikarja Bineta Roglja.

Akademski slikar, legendarni karikaturist Pavlihe in večno mlad in obetaven smučarski
skakalec Bine Rogelj I Foto: Gorazd Kavčič

Zaigrali so mladi godalci
V okviru 100-letnice Glasbene šole Kranj v našem mestu že
od januarja potekajo različni koncerti, prireditve in dogodki.
Sredi preteklega tedna smo v avli občine tako prisluhnili
tudi Godalnemu orkestru Glasbene šole in samostojnim
točkam nekaterih učencev godalnega oddelka. Medtem ko
je orkester, ki letos deluje pod vodstvom dirigenta in učitel-
ja viole Tomaža Pinterja, v uvod koncerta zaigral Lustige
suite J. Fischerja in v zaključku skladbe W. Boycea, F. J.
Haydna, W. A. Mozarta in G. Ph. Telemanna, so učenci ra-
zličnih razredov violine, viole in violončela izvajali različne
skladbe tako klasičnih kot sodobnih avtorjev. Obiskovalci so
z gromkim aplavzom pozdravili prizadevnost učencev in nji-
hovih mentorjev. I. K.

Igor Kavčič

V širšem delu starega mest-
nega jedra to pomlad med
drugim poteka rekonstrukci-
ja Savske ceste in ob tem
tudi obnova zastarele komu-
nalne infrastrukture. Kot
predvideva zakon sočasno
potekajo tudi zaščitna arheo-
loška izkopavanja. Območje
tako imenovanega Lajha,
kjer je bilo v preteklosti
osrednje kranjsko pokopališ-
če, je namreč izjemno boga-
to z arheološkimi izkopani-
nami in je kot tako pomem-
ben del naše zgodovinske in
kulturne dediščine. Po teh
najdbah je Kranj prepozna-
ven tudi v strokovnih arheo-
loških krogih v tujini. Na
tem območju je bilo doslej v
različnih obdobjih izkopa-
nih že več kot osemsto gro-
bov. Pomen tokratnih arheo-
loških posegov je tako v te-
meljitem in sodobnejšem
dokumentiranju podatkov o
grobovih, ki so bili pred sto
in več leti že izkopani, kot v
novo odkritih grobovih, kjer
je moč tudi najti najbolj za-
nimive najdbe. Gre pred-
vsem za najdbe iz tako ime-
novanega časa preseljevanja

narodov, torej 5. in 6. stolet-
ja.
Prve zanimive najdbe, izko-
pavanja pod vodstvom arhe-
ologa Draška Josipoviča po-
tekajo v okviru kranjske ob-
močne enote Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, so
eno aprilskih sobot že pred-
stavili javnosti v Gorenjskem
muzeju, kjer bodo izkopani-
ne v prihodnje tudi hranili
oziroma jih bodo postavili
na ogled v okviru njihovih
zbirk. "Namen te prve pred-
stavitve je bil predvsem, da
javnost vidi, kakšne so videti
arheološke najdbe, ko jih iz-
kopljejo arheologi, in še pre-
den jih temeljito restavrirajo
v restavratorskih delavni-
cah," je povedala pobudnica
predstavitve, direktorica Go-
renjskega muzeja mag. Bar-
bara Ravnik Toman, med-
tem ko je številnim obisko-
valcem, bilo jih je več kot
dvesto, o razstavljenih pred-
metih: pasni sponi, naglav-
nem okrasju in pozlačeni fi-
buli spregovorila arheologi-
nja dr. Verena Vidrih Perko,
vesela, da so Kranjčani poka-
zali tako veliko zanimanje za
lastno kulturno in zgodovin-
sko dediščino.

Predstavljene 
žlahtne izkopanine

Prvo predstavitev najnovejših izkopanin iz kranjskega 
Lajha, sta mag. Barbara Ravnik Toman in Verena dr. Vidrih
Perko pripravili v eni od sob stalne arheološke razstave
Železna nit. I Foto: Igor Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - Blizu dva tisoč ljubi-
teljev boksa ter prijateljev in
sorodnikov prezgodaj pre-
minulega Erduna Braimija
se je zbralo ob ringu v dvo-
rani na Planini, kjer je Bok-
sarski klub Casino Cezar
Kranj pripravil prvi turnir v
spomin na svojega nekdaj
odličnega tekmovalca. Na
sporedu je bilo sedem borb,
v prvi pa je Jure Mrak po
točkah premagal Denisa Se-
dlareviča. Zanimiv je bil
tudi drugi obračun, kjer se
je izkazal komaj 13-letni
Željko Jeftenić z Golnika, ki
je ugnal Hrvata Mateja Ši-
meca in bil za odlično borbo
izbran tudi za najbolj teh-
nično podkovanega boksar-
ja. V tretji borbi je Mevlju-
din Zećiri premagal Hrvata
Ivana Filipovića, v četrti bor-
bi pa je bil Hrvat Agrin
Smakići boljši od boksarja iz

Slovenske Bistrice Fisnika
Jašarija in za zmago dobil
tudi pokal za najboljšega tu-
jega boksarja. Za najbolj
borbenega boksarja je bil iz-
bran Edvin Ramdedović, ki
je zmagal po predaji Hrvata
Branimira Čurkovića. Sledil
je vrhunec večera, v katerem
je najboljša slovenska bok-
sarka, Andreja Bešter - Co-
bra iz Besnice po točkah,
kljub bolezni, premagala av-
strijsko prvakinjo Ines Eich-
walder. Na koncu je Ezan
Braimi, ki se je boksa lotil
po tragični bratovi smrti,
premagal Hrvata Danijela
Morešo in prejel pokal za
najboljšega boksarja večera. 
Pokale sta najboljšim izroči-
la podžupan Igor Velov in
evropski poslanec Jelko Ka-
cin. Kot je po turnirju pove-
dal trener Dušan Čavič, pa
je v Kranju in okolici veliko
mladih, ki trenirajo in bi še
radi trenirali boks, vendar

imajo na sedanji lokaciji
dvorane (na vrhu olimpij-
skega bazena) težave, saj
streha pušča in pozimi do-

stikrat ni bilo moč trenirati.
Zato, s pomočjo občine, že
iščejo novo lokacijo za tre-
ninge.

Boksarjev ne manjka
Na 1. turnirju v spomin prezgodaj umrlega Erduana Braimija so se prejšnjo nedeljo v Kranju pomerili
njegovi prijatelji in nasledniki.

Andreja Bešter in Ezan Braimi s pokaloma za najboljšo
boksarko in boksarja 1. turnirja v spomin Erduana Braimija 

Vilma Stanovnik

Kranj - Prejšnji teden se je
končalo letošnje državno pr-
venstvo v odbojki. Novi dr-
žavni prvaki so pričakovano
postali odbojkarji ACH Vol-
leyja, na četrto mesto pa se je
uvrstila ekipa Astec Triglava.
Kranjski odbojkarji so v boju
za tretje mesto morali pri-
znati premoč ekipe Marchio-
la Vodi iz Prvačine, saj so
doma izgubili z 1:3, v gosteh
pa po hudi borbi s 3:2. 
"Kljub porazu v boju za tret-
je mesto s sezono moramo
biti zadovoljni. Predvsem pa
me veseli dejstvo, da se z
mladimi v Kranju dobro
dela in zato za napredek od-
bojke ni skrbi," je povedal

kapetan Sašo Rop. Prav
tako pa je s sezono zadovo-
ljen mladi up kranjske od-
bojke, 20-letni Matej Čuli-
brk. "Pri Triglavu treniram
že od začetka, ko sem igral
pri kadetih. Letos sem tudi v
članski ekipi dobil veliko
priložnosti za igro, saj sem
igral v prvi postavi. S sezono
sem zelo zadovoljen, saj
smo se med najboljše štiri
ekipe uvrstili tako v pokalu
kot državnem prvenstvu.
Konkurenca v ligi je namreč
zelo huda," je povedal 195
centimetrov visoki kranjski
bloker Matej Čulibrk, ki bo
večino poletja preživel ob
odbojki, saj je navdušen tudi
nad poletno različico svoje-
ga najljubšega športa.

Dobra sezona za kranjske odbojkarje

Vilma Stanovnik

Kranj - V aprilu so vaterpoli-
sti v državnem prvenstvu za-
čeli z igranjem drugega dela.
Članska ekipa Triglava je v
gosteh dvakrat slavila, doma
pa so morali priznati premoč
Rokave iz Kopra. O načrtih
sva se pogovarjala s trener-
jem Alešem Komeljem.

Po treh tekmah drugega
dela imate dve zmagi in po-
raz. Je to pričakovano?
"Prvo tekmo v Mariboru
smo odigrali proti mladi, a
kar dobri ekipi Branika, tako
da zmaga ni bila prav lahka.
Še težje delo smo nato imeli
v Ljubljani, kjer smo se po-
merili s Slovanom Olimpijo.
Ljubljančani so nam pripra-
vili presenečenje, saj so se-
stavili močno ekipo, njihov
odpor pa smo strli šele v dru-
gem delu tekme. Žal pa smo
morali v domačem bazenu
priznati premoč aktualnih
državnih prvakov iz Kopra."

Po prvomajskih praznikih
vas čakajo še povratne tek-
me, najboljši ekipi pa nato
veliko finale. Je ekipa Trigla-
va sposobna poskrbeti za
presenečenje?
"Lahko povem, da na nobe-
no tekmo ne gremo v bazen
z belo zastavo. Fantje se
bodo zagotovo borili za na-
stop v velikem finalu, tam pa
si, čeprav bo težko, želimo
Koprčane presenetiti vsaj s
kakšno zmago. Vse drugače
pa bi bilo, če bi imel v ekipi
Galiča in Bukovca, prav tako
pa se nam zadnje čase zelo
pozna odsotnost obolelega
Čedomirja Todiča."

Kakšna je letošnja Triglavo-
va ekipa?
"Predvsem je ekipa zelo mla-
da, fantje so v povprečju sta-
ri 22 let. V naslednjem letu ji
bomo priključi še nekatere
mlajše. Triglav ima tako za
prihodnost zagotovo zelo do-
bro ekipo. Drugače pa je to
pri Kopru, ki ves času kupu-
jejo igralce drugih ekip. Zato
računam, da bomo v nekaj
letih spet na slovenskem
prestolu. Žal je v klubu za-
dnja leta precejšnja finančna
stiska, nastopanje v Jadran-
ski ligi pa pomeni 200 do
300 tisoč evrov na sezono.
Ker je Triglavov proračun
precej manjši, je težko po-
skrbeti za sprotne stroške
tekmovanj različnih selekcij,
kaj šele za tako drago tekmo-
vanje. Ker dobro delamo z
mladimi in ker je veliko na-
ših igralcev tudi v tujini, pa
upam, da bo čez nekaj let bo-
lje in bomo v Kranju spet
gledali vrhunski vaterpolo."

Mladi ekipi manjka
težkih tekem

Kranjski odbojkarji (v modrih dresih) so na zadnji letošnji
domači tekmi morali priznati premoč ekipi Marchiola Vodi
iz Prvačine. I Foto: Gorazd Kavčič
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Trener vaterpolistov Triglava
Aleš Komelj I Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj - Capoeira, ki združu-
je elemente plesa in borilne
veščine, naj bi se začela raz-
vijati že v 16. stoletju med
afriškimi sužnji, ki so na
brazilskih plantažah oprav-
ljali prisilna dela. Njen pr-
votni namen je bil predvsem
obramba, danes pa pred-
stavlja obliko vadbe, s katero
lahko povečamo gibljivost
telesa, pridobimo telesno
moč, izboljšamo koordinaci-
jo v prostoru, razvijemo ob-
čutek za ritem in se nauči-
mo tudi samoobrambe. 
"Capoeiro sem spoznala
pred tremi leti v tujini, na
Madžarskem, ko pa sem iz-
vedela, da jo je moč trenira-
ti tudi v Ljubljani, sem se

pridružila skupini. Nato
sem šla lani v Italijo na se-
minar, tam pa sem spozna-
la contramestra Luisa Clau-
dia, profesorja iz Brazilije.
Povabila sem ga k nam v
Slovenijo, kjer je capoeiro
najprej lani jeseni predsta-
vil na tako imenovani de-
lavnici. V sodelovanju z
brazilskim kulturnim dru-
štvom v Ljubljani smo ga
povabili k nam in januarja
je najprej prevzel skupino v
Ljubljani, ki se imenuje Ca-
poeira Senzala. Čeprav na
Gorenjskem capoeira še ni
prida poznana, pa je bilo
kar nekaj zanimanja tudi v
Kranju in tako smo febru-
arja imeli prvo delavnico,
sedaj pa že skoraj dva me-
seca poteka redno druženje

v telovadnici tekstilne šole,"
pravi Živa Ajdovec iz Zalo-
ga pri Golniku.

"Capoeira se ne tekmuje,
vsak, ki s tabo igra, je sicer
navidezno tvoj sovražnik, ki
ga želiš pretentati, vendar je
hkrati tvoj prijatelj, vedno si
dasta roko, postavljena so
pravila igre," pojasnjuje
Živa, ki ji capoeira ob delu
ogromno pomeni. "Zame je
to sprostitev, pri treningu
dobim pozitivno energijo.
To je vadba, ki je namenjena
tako moškim kot ženskam,
pa svetu je zelo popularna,
vadijo ljudje vseh starosti,"
pojasnjuje Živa Ajdovec, ki
vabi vse, ki vas capoeira za-
nima, da se pridružite pri
vadbi. "V Kranju vadba pote-
ka dvakrat na teden, ob tor-
kih in petkih. Za vadbo ni
potrebno nič drugega kot
majica in udobne hlače,
predvsem pa veliko dobre
volje," pravi Živa. 

Borilna veščina, ki je
skrita v plesu
To je capoeira, ki navdušuje vse generacije po svetu, dva meseca pa se jo je že moč učiti tudi v Kranju.

Capoeira, ki se izvaja ob spremljavi glasbe s pomočjo tradicionalnih inštrumentov in petja
v krogu, pa se imenuje roda. Navdušuje vse generacije po svetu, zadnje tedne pa jo 
spoznavajo tudi Kranjčani.

Živa Ajdovec je navdušena nad capoeiro.

Vilma Stanovnik

Besnica - V okviru 18. praz-
nika frajtonarjev Gorenjske
Turistično društvo Besnica v
soboto, 5. junija, pripravlja
10. festival narodnozabavne
glasbe Zlata voščenka. Prire-
ditev se bo začela ob 20. uri
pod šotorom v Zgornji Bes-
nici, že prej pa bo od 15. ure
naprej potekala velika otro-
ška zabava z delavnicami.
"Letošnje srečanje bo pote-
kalo malce drugače kot obi-
čajno, saj organizatorji opa-
žamo, da je slovenska ljud-
ska glasba premalo prisotna
na glasbeni sceni. Zato smo
se v organizacijskem odboru
TD Besnica odločili za izved-
bo festivala, na katerem bi
glasbene skupine predstavi-
le ljudsko izročilo v novi pre-
obleki. Seveda pri tem ne
sme biti okrnjena prvobit-
nost ljudske motivike. Z na-
šim festivalom želimo pri-
spevati k promociji sloven-
skega ljudskega izročila,
zato vabimo glasbene skupi-
ne, da nam pri tem pomaga-
jo," v imenu organizatorjev
pravi predsednik TD Besni-
ca Miha Sušnik in pojasnju-
jem, da bodo skupine na fe-
stivalu zaigrale po dve sklad-
bi in sicer eno priredbo ljud-
ske skladbe in eno po last-
nem izboru, ki pa mora biti
narodnozabavna. Glasbene
skupine bodo obe skladbi ig-
rale v živo, brez tehničnih
pripomočkov in ozvočenja,
za katerega bodo poskrbeli
organizatorji. Ti bodo, na
podlagi ocen strokovne ko-
misije, prvim trem podelili
denarne nagrade (600, 400
in 250 evrov). Posebno na-

grado bo prejela tudi skupi-
na, ki bo najbolj všeč obisko-
valcem, vse skupine pa bodo
prejele priznanja, akvarele.
Organizatorji opozarjajo, da
se narodnozabavni ansambli
že lahko prijavijo na naslov
Turističnega društva Besni-
ca (V Čepuljah 25, 4201 Zg.
Besnica), zadnji rok za prija-
ve na 10. zlati voščenki pa 15.
maj. Ob prijavi je treba nave-
sti ime in naslov ansambla,
ime in priimek vodja, pred-
staviti ansambel in sestavo
ter že dosežene uspehe.
Po sobotni prireditvi se bo
druženje ob glasbi v Besnici
nadaljevalo tudi v nedeljo,
ko bo tam ob 12.30 potekalo
1. mednarodno tekmovanje
harmonikarjev za pokal Kra-
nja in 18. gorenjsko prven-
stvo harmonikarjev v igra-
nju na diatonično harmoni-
ko. Tekmovanje bo hkrati iz-
birno tekmovanje za Zlato
harmoniko Ljubečne, har-
monikarji pa bodo zaigrali le
po eno skladbo po lastnem
izboru, ki bo trajala do tri
minute. Organizatorji pri
Turističnem društvu Besni-
ca prijave za to tekmovanje
sprejemajo do 25. maja, tek-
movalci pa bodo razvrščeni v
pet starostnih skupin, Stro-
kovna komisija bo izbrala
najboljše harmonikarje vsa-
ke skupine, mednarodnega
in gorenjskega prvaka, svo-
jega prvaka pa bo izbralo
tudi občinstvo. Ker bo prire-
ditev pod velikim šotorom,
bo potekala v vsakem vreme-
nu. Več informacij o vseh
prireditvah dobite po telefo-
nu 04/250 3 109 (Miha in
Milena Sušnik) ali 041/884
678 (Janez). 

V Besnici bo res veselo

Več o vadbi capoeire si
lahko ogledate na spletni
strani www.capoeiralj.org.

PETEK, 5. 6. 2009

10. ZLATA VOŠČENKA,
festival narodnozabavne glasbe Besnica 2009  z 
začetkom ob 20. uri pod šotorom v Zg. Besnici pri Kranju
- nastop pevke Mance Špik ob 22. uri

SOBOTA, 6. 6. 2009

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
z otroškimi delavnicami z začetkom ob 15. uri 

NEDELJA, 7. 6. 2009 
z začetkom ob 12. 30 uri

1. MEDNARODNO TEKMOVANJE
HARMONIKARJEV ZA POKAL KRANJA
18. GORENJSKO PRVENSTVO 
HARMONIKARJEV - BESNICA 2009

Prireditev bo pod velikim šotorom, zato nas slabo
vreme ne bo zmotilo.

Turistično društvo Besnica in
KS Besnica vabita pod veliki

šotor pri OŠ BESNICA na
GLASBENE PRIREDITVE

BESNIŠKA VOŠČENKA

Več informacij vam je na voljo 04 250 3 109, Miha in Milena Sušnik. 
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Vilma Stanovnik

Bitnje - Aprilske plohe so si-
cer malce zmotile prvi dvo-
riščni sejem v Bitnjah, kljub
slabem vremenu pa je med
obiskovalci požel navduše-
nje, med domačini pa odlo-

čitev, da ga znova pripravijo
9. in 10. ter 30. in 31. maja
ter nato spet jeseni. 
"Idejo za sejem na lastnem
dvorišču sem dobil po smrti
staršev, ko sem iz njunega
stanovanja dobil veliko raz-
ličnih predmetov, ki jih sam

večino nisem potreboval,
škoda pa se mi je zdelo, da
bi vse končalo v smeteh. Ker
sem tudi ekološko toliko
ozaveščen, da doma že ne-
kaj časa ločujemo odpadke,
sem pomislil, da bi z meni
neuporabnimi predmeti
onesnaževal naravo, name-
sto da bi jih kdo koristno
uporabil. Tako sem eno do
lepih sobot spomnil in na
vrt postavil mizo z napisom,
da podarim vse, kar je na
mizi. Rezultat me je prese-
netil, saj so naključni mi-
moidoči pobrali prav vse,
kar sem razstavil, jaz pa
sem se znebil stvari, ki jih
nisem potreboval," je o ideji
za akcijo povedal Andrej Za-

lokar iz Srednjih Bitenj, ki
je za dvoriščni sejem navdu-
šil tudi sosede, odgovorne v
Krajevni skupnosti in vaška
društva. "Naredili smo leta-
ke, označevalne table, raz-
mišljamo pa tudi, da bi s po-
močjo sponzorjev dobivali
denar za delo krajevne
skupnosti. Z akcijo smo šele
začeli, idej je ogromno. Po-
goj pa je, da sejem poteka
na zasebnih zemljiščih, saj
si v vas ne želimo kramarjev
ali da katera od javnih povr-
šin postane odlagališče
smeti. Še bolj pomembno
pa je, da domačini pridejo
na dvorišča, da se pogovar-
jajo in družijo med seboj, "
tudi pravi Andrej Zalokar.

Sejem kar na dvorišču
Na pobudo Andreja Zalokarja so prejšnji konec tedna v Bitnjah pripravili prvi dvoriščni sejem.

V Bitnjah so na pobudo Andreja Zalokarja pripravili prvi
dvoriščni sejem, sosedje pa so si na njem izmenjali že
kopico stvari, ki so enemu v napoto, drugi pa jih potrebujejo. 

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU MAJU 2009 
ZA MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO
Vse sobote od 9. do 14. ure lahko obiščete
ekološko tržnico. 

Sobota, 2. maja, ob 9. uri: 
dogodek Perutnine Ptuj
Nedelja, 3. maja, ob 10. uri: 
Izdelajmo si čebelico Majo/ lutkovna delavnica
Torek, 5. maja, ob 10. uri: 
Dobrote slovenskih kmetij
Petek, 8. maja, ob 17. uri: 
Postavitev tabora /otroška delavnica
Sobota, 9. maja, ob 10. uri: majska zabava
Nedelja, 10. maja, ob 10. uri: 
Ta čudoviti maj/ animacijska predstava 
Petek, 15. maja, ob 17. uri: 
S splavom po reki/ otroška delavnica
Sobota, 16. maja, ob 10. uri: dogodek Barilla
Sobota, 16. maja, ob 16. uri: 
Frizerski salon MITJA/ modna revija 
Nedelja, 17. maja, ob 10. uri: 
Pika Nogavička/ lutkovna delavnica 
Torek, 19. maja, ob 10. uri: 
Dobrote slovenskih kmetij
Nedelja, 24. maja, ob 10. uri: 
Lutke pionirji/lutkovna delavnica 
Petek, 29. maja, ob 17. uri: Nadležni mrčes
Sobota, 30. maja, ob 10. uri: Eksotična Brazilija
Nedelja, 31. maja, ob 10. uri: 
Lizike/animacijska predstava 

Petek in sobota, 22. in 23. maja: MC Primskovo
praznuje 7. rojstni dan. 

OPISI PRIREDITEV:
Eksotična Brazilija: 
- spoznali boste eksotično Brazilijo, ki jo bo skozi ples
predstavil Olinda Brazil. Pridružili se mu boste lahko pri
plesanju sambe, salse, capoeira, merenga. Pokusili pa
boste še odlično brazilsko sladico, otroci pa si bodo
naredili karnevalske maske.

Majska zabava: 
- vabljeni na zabavo, na kateri vam bodo postregli z
golažem, zabaval vas bo glasbeni trio, medtem pa bodo
otroci ustvarjali v kreativni delavnici.

Modna revija / Frizerski salon MITJA: 
- vse obiskovalce vabijo na izredno zanimiv dogodek, ki
ga bo organiziral frizerski salon MITJA. 

7. obletnica Mercator centra Kranj Primskovo:
- vabljeni na dvodnevno praznovanje, saj Mercator Cen-

ter Kranj Primskovo praznuje svojo 7. obletnico delovan-
ja. Za vas bodo pripravili številne ugodnosti, promocije
ter številna presenečenja. V petek, 22. maja, vas bodo
od 11. do 13. ure zabavali učenci Roberta Stoparja z
igranjem na diatonično harmoniko, od 15. do 17. ure
Dalmatinska klapa in od 17. do 19. ure hišni ansambel
Avsenik. V soboto, 23. maja, pa bodo Primskovo med
10. in 13. uro obiskali Čuki in Ribič Pepe. Ob 12. uri
bomo razrezali torto velikanko. Od 16. do 18. ure pa vas
bo zabaval znani Podokničar z ansamblom Leteči
muzikanti. Vsem kupcem, ki boste v petek, 22. in
soboto, 23. maja, opravili nakup v izbranih Mercatorjevih
prodajalnah s kartico Mercator Pika, bodo podarili
dvakrat toliko pik, kot bi jih sicer prejeli glede na vred-
nost nakupa. 
VESELIMO SE DRUŽENJA Z VAMI!

Zgornja Besnica 

Tudi letos mednarodno srečanje motoristov

Moto klub Raubritter iz Besnice bo tudi letos organizator se-
daj že tradicionalnega mednarodnega srečanja motoristov,
ki bo potekalo med 22. in 24. majem na tradicionalnem pri-
zorišču v Zgornji Besnici. "Tako kot zadnja leta za udeležen-
ce srečanja pripravljamo zanimiv program z glasbo in mo-
torističnimi igrami, seveda ne bo manjkalo hrane in pijače.
Prav tako bomo poskrbeli za brezplačno kampiranje, saj so
svoj prihod že najavile skupine iz tujine, prvi so se prijavili
prijatelji motoristi iz Nemčije," je povedal predsednik MK
Raubritter Robert Knific, ki si želi, da bi jim služilo tudi vre-
me. "Kljub temu da se je lani srečanje v petek začelo z dež-
jem, je bilo nato v soboto in nedeljo lepše, tako da je k nam
prišlo rekordno število udeležencev," dodaja Knific. V. S.

Torek, 5. maja - dobrote slovenskih kmetij
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Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure,
petek, 1. maja, ZAPRTO; sobota, 2. maja, odprto od 8. do 13. ure. 

Pestrost ponudbe ribarnice
Delmar 
Ponudba rib in morskih sadežev v ribarnici Delmar v Mercatorjevem centru na Prim-
skovem je zelo raznolika. Kupci lahko izbirajo med domačimi in uvoženimi ribami, be-
limi in plavimi ribami, svežimi, dimljenimi, sušenimi ali pa že pripravljenimi za uporabo.
V ribarnici nudijo tudi pesto ponudbo rib in morskih sadežev zamrznjenih s postop-
kom hitrega globokega zamrzovanja. Tako zamrznjena živila ohranijo naraven okus in
tudi videz. Običajno so zamrznjene ribe že očiščene, razrezane na kose ali fileje. Nji-
hova prednost je predvsem krajši čas priprave, saj ni zamudnega čiščenja.
Svojo ponudbo v celoti prilagajajo potrebam in željam odjemalcev, saj so zado-
voljni kupci edino merilo kakovosti njihovih storitev in ponudbe. 
Redno pripravljajo tudi cenovno ugodne akcije. V mesecu
maju tako v prvi polovici ponujajo svežo orado, file nilskega
ostriža, sveže in očiščene lignje, sveža ribja nabodala,
škampe in panirane, zamrznjene rakove klešče.

OshKosh &
Kanz vedno 
v koraku z časom
V trgovini OshKosh & Kanz v kranjskem Mercatorjevem centru na Primskovem vas pričakuje bogata iz-
bira modnih oblačil in dodatkov za vaše najmlajše - od novorojenčkov pa vse do dvanajstega leta sta-
rosti. Izbirate lahko med klasičnimi oblačili OshKosh B'Gosh, ki jih že vsi dobro poznamo in modno li-
nijo oblačil blagovne znamke Kanz, ki je vedno v koraku s časom. V prodajnem programu za dojenčke
predstavljajo novost: posebno linijo oblačil Kanz imenovanih Mother Nature & Me, ki je narejena iz koži
najbolj prijaznega popolnoma organskega bombaža. Na izbiro imajo tudi čevlje iste blagovne znamke,
ki so ravno tako novost na slovenskem trgu. Za sončne pomladne dni pa vas v trgovini OshKosh &
Kanz pričakuje še nova kolekcija pokrival Döll, ki bodo vaše malčke ščitila pred vedno močnejšimi po-
mladnimi sončnimi žarki.
Te dni prodajne police že polnijo s poletno kolekcijo, hkrati pa vas pričakuje tudi ugodna ponudba ob-
lačil iz pretekle sezone in že prispelih prvih letošnjih pomladnih kolekcij.
Več o ponudbi si lahko preberete na www.alooo.si. 

Naj izdelki Chicco 
spremljajo odraščanje
vsakega otroka
Chicco je priznana blagovna znamka, ki jo Gorenjci že dobro poznamo.
Združuje širok spekter kakovostnih izdelkov, ki so nepogrešljivi pri odraščanju
vsakega otroka. Chicco obsega opremo, igrače, osnovni program za hranjen-
je in nego dojenčkov ter otrok - dude, stekleničke za hranjenje, grizala, številne
ostale pripomočke, obutev in oblačila primerne za otroke od nič pa do šest let.
Od 23. aprila do 24. maja vam v trgovini Chicco v Mercator centru Kranj Prim-
skovo, nudijo 40-odstotni popust na novo kolekcijo otroških oblačil in obutve.
Že znižanim cenam oblačil in obutve stare kolekcije pa so cene znižali še za
dodatnih 30 odstotkov. Prav toliko so cene nižje tudi za vse otroške pripo-
močke, igrače in opremo.

Od 23. aprila do 24. maja vam v trgovini Chicco v Mercator centru
Kranj Primskovo, zaradi selitve nudijo 40-odstotni popust na novo

kolekcijo otroških oblačil in obutve.

Prodajalno PharmaCare s svojim asortimentom naravnih izdelkov
najdemo tudi v kranjskem Mercatorjevem centru na Primskovem.
Pri njih podpirajo predvsem pravočasno skrb za zdravje in vital-
nost. Novost v klasični ponudbi prodajalne (zdravila brez recepta,
prehranska dopolnila ter naravna in dermatološka kozmetika) je
oddelčna ponudba zdrave prehrane Reformhaus, kjer govorimo
o prehrani, ki je predelana iz ekološko pridelanih sestavin in v
procesu proizvodnje ni bila deležna nobenih umetnih dodatkov. V
sklopu oddelčne ponudbe Reformhaus so v prodajalni na Prim-
skovem na voljo kontrolirana ekološka prehrana, naravni sadni in
zelenjavni sokovi, suho sadje, oreščki; polnovredne žitarice,
stročnice, moke, semena; ekološke začimbe in olja; raznovrstni
sladki, slani in pikantni namazi; alternativna sladila, zdrave slad-
karije in prigrizki; ekološki čaji, kave in drugi napitki ter tudi
ekološka živila brez glutena, mleka, jajc in sladkorja. 

Vse za zdravje, lepoto  in dobro
počutje
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Udeleženci akcije so po mestu in okolici našli veliko odpadkov, saj se mnogi ne morejo
privaditi, da je treba odložiti smeti (tudi stara kolesa) na za to primerna mesta.

Gasilca Uroš Petrič in Andrej Polajnar sta se, skupaj z jamarji, lotila tudi čiščenja kanjona
Kokre, kjer pa so prav tako našli obilico odpadkov.

Otroci, ki jih že od malega učimo, kam je treba odlagati smeti, so se čudili koliko odpad-
kov, zlasti cigaretnih ogorkov, so našli na travnikih in igriščih.

Ob zaključku akcije so se udeleženci ubrali na Glavnem trgu, kjer so razstavili najbolj 
zanimive odpadke, manjkalo ni niti avtomobilskih pnevmatik.

Nagrado za "naj smet" so si letos prislužili učenci PŠ Staneta Žagarja, ki so našli tudi
odslužen nakupovalni voziček. Vilma Stanovnik, Foto: Tina Dokl

Od proteze do šampanjca
Zveza tabornikov občine Kranj, Mestna občina Kranj in Poslovna skupina Sava so skupaj pripravili že osmo očiščevalno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni
več usran, več kot dva tisoč udeležencev se je čudilo človeški malomarnosti, saj so med smetmi našli vse od neodprtega šampanjca do zobne proteze.

Taborniki so skrbeli za prijeten spremljevalni program, prav tako pa poskrbeli, da so se
udeleženci akcije in mimoidoči posladkali s palačinkami.




