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OBČINSKE NOVICE KULTURA KS CENTER ZANIMIVOSTI

Ogled čistilnih naprav
v Nemčiji
Krajani Krajevne skupnosti
Orehek-Drulovka so si v
spremstvu predstavnikov
Mestne občine Kranj in Ko-
munale Kranj med 12. in 14.
aprilom ogledali čistilni na-
pravi v Nemčiji. 

TSD končan, 
vabijo Rusi 
Po šestnajstih festivalskih
dneh se je sredi aprila končal
letošnji, že 42. Teden sloven-
ske drame. Kljub kriznemu
času več kot uspešno. Ruski
gledališčniki vabijo k sodelo-
vanju.

V maju je čas 
za Teden mladih
V dneh od 11. do 19. maja bo
v Kranju znova Teden mla-
dih s številnimi zanimivimi
dogodki.
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Stari Kranj je prometno
spet prijaznejši
Kot poudarja predsednik KS
Center Aleksander Pavšlar,
bo obiskovalce poleg znova
prijaznejše prometne uredit-
ve v mesto pripeljal pred-
vsem živahen utrip različnih
dejavnosti.

40 let najboljši 
v Sloveniji

Skakalci kranjskega Triglava 
so letos že štiridesetič najboljši
slovenski klub v skokih in 
nordijski kombinaciji.
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Bivša ekonomska
žalostno propada

Stavba nekdanje ekonomske šole, 
ki bi si zaslužila, da je razglašena 
za kulturni spomenik, zadnja leta 
propada.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli ponedeljek,
ob svetovnem dnevu knjige,
je bil v Mestni knjižnici
Kranj poseben dan, ki so ga
poimenovali Poklon knjigi.
Že zjutraj se je v pritličju za-
čel sejem podarim - dobim,

ob različnih prireditvah pa
je bil vrhunec dneva pogo-
vor s pesnikom, pisateljem
in esejistom Francetom Pi-
bernikom ter kranjskim žu-
panom Mohorjem Bogata-
jem, s katerima se je pogo-
varjal direktor kranjske
knjižnice Vilijem Leban.

Poklon knjigi
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Vilma Stanovnik

Kranj - "V Kranju je ledino
taborništva po drugi svetovni
vojni začel orati Rod stražnih
ognjev, prav te dni pa praz-
nujemo šestdesetletnico de-
lovanja. Vsa leta dokazuje-
mo, da ideja gozdovništva in
skavtizma lahko živi tudi v
Kranju in v šestdesetih letih
se je dogajalo marsikaj. Veli-
ko od tega si lahko ogledate v
našem taborniškem centru v
Marindolu, kjer je razstavo o
našem delu do leta 2002 po-
stavljal naš bivši načelnik
Jure Meglič, ob šestdesetlet-
nici pa smo priložnostno vi-
trino o našem delovanju v 
zadnjih desetih letih postavi-
li tukaj v prostorih Mestne
hiše. Novembra bomo gradi-
vo prestavili v Marindol in
dopolnili tamkajšnjo razsta-
vo," je ob slavnostnem odprt-
ju razstave minuli petek po-
vedal načelnik Zveze taborni-
kov občine Kranj Klemen
Markelj.
Razstavo sta pripravila Kle-
men Markelj in Žan Kuralt,
kot je tudi povedal načelnik
Markelj, pa so kranjski ta-
borniki zadnja leta postali
prepoznavni na več podro-
čjih. "Mlade, ne le da vozi-
mo na taborjenja, na letova-
nja in zimovanja, skušamo

jim pokazati tudi marsikaj
drugega zanimivega in jih
motivirati za to, da skupaj
kaj naredimo za Kranj. Tako
smo postali poznani zlasti
po čistilni akciji Očistimo
Kranj, poznajo nas po dnevu
tabornikov, ki ga pripravimo
vsako leto, prav tako smo
prepoznavni po naših pala-
činkah, ki jih ponujamo 

obiskovalcem različnih pri-
reditev," je ob jubileju pove-
dal Klemen Markelj in do-
dal, da bodo kranjski tabor-
niki tudi v prihodnjih letih
pridno delali ter nadaljevali
s svojim programom.
"Želimo si, da bi bili v Kranju
prepoznavni še naprej, saj z
mladimi delamo na osnov-
nih šolah, prav tako smo pri-

sotni pri delu v enotah civil-
ne zaščite, pomagamo pri
Rdečem križu in še kje," je še
povedal Markelj in dodal, da
je trenutno v štirih kranjskih
taborniških rodovih (poleg
Rodu stražnih ognjev so to še
Kokrški odred, Rod zelenega
Jošta in Rod Staneta Žagarja
- mlajšega) okoli tristo aktiv-
nih tabornikov.

Šest desetletij 
kranjskih tabornikov
Prejšnji konec tedna so kranjski taborniki obeležili šestdeset let dela, ki je vseskozi povezano z naravo,
zato ni čudno, da jih zadnja leta poznamo predvsem kot organizatorje čistilnih akcij.
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Ob jubileju so kranjski taborniki pripravili razstavo v Mestni hiši in v njej odprli muzejsko
vitrino, prav tako pa so se srečali na slavnostni akademiji in ob taborniškem ognju. 
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PRIJAVA
TEL.: 04/255 12 95 ali SPREJEMNA PISARNA MO KRANJ
STARTNINA ZA ODRASLE JE 15 EUR, ZA DRUŽINE 20 EUR, ZA 
SKUPINE, OTROKE, ŠTUDENTE IN UPOKOJENCE PA 8 EUR. 
PREDPRIJAVE SO MOŽNE NA SPLETU: 
HTTP://WWW.OMAMLJEN.SI/
NA E-NASLOV: INFO@OMAMLJEN.SI; 
PO TELEFONU 04/255 12 95; 
PA TUDI OSEBNO V SPREJEMNI PISARNI MO KRANJ.

PREDPRIJAVE SPREJEMAMO 
DO PETKA, 25. MAJA 2012, DO 13. URE. 
NA DAN PRIREDITVE PRIJAVA NE BO MOŽNA.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Med kadrovskimi za-
devami so svetniki najprej
potrdili mandat novemu čla-
nu. Kot je znano, je Hermi-
ni Krt na lastno željo konec
marca prenehal mandat v
svetu Mestne občine Kranj,
zato je prešel na naslednjega
kandidata z Liste Hermine
Krt, Andreja Šušteršiča.
Prav tako so svetniki na nje-
no željo soglašali k razrešitvi
Marije Šekoranja z mesta di-
rektorice Zobne poliklinike
Kranj, mesto vršilke dolžno-
sti direktorice pa bo znova
prevzela Alja Prezelj. Po po-
novnem razpisu so svetniki
dali soglasje k imenovanju
dosedanje direktorice Zdrav-
stvenega doma Kranj Lilija-
ne Gantar Žura za prihod-
njih pet let, prav tako pa so
se strinjali, da ravnatelj
Osnovne šole Predoslje osta-
ne Tomaž Balderman.
Z nekaj pripombami, če je v
Gorenjskem muzeju res po-
trebno imeti še enega zapo-
slenega, so svetniki odobrili
denar za zaposlitev vodiča
po razstavi Prelepa Gorenj-
ska, ki bo v prenovljenem
grajskem kompleksu Khisl-
stein. Govorili so tudi o Lo-
kalni agenciji Gorenjske in o

zaključnem računu proraču-
na Mestne občine Kranj za
leto 2011. Kot je povedal na-
čelnik urada za finance Mir-
ko Tavčar, so v kranjski obči-
ni lani načrtovali nekaj več
kot 66,5 milijona evrov pri-
hodkov, realizacija pa je bila
48 milijonov evrov. Poleg

tega so se zadolžili za 10,8
milijona evrov. Tudi porabili
so manj, saj so načrtovali
66,3 milijona evrov odhod-
kov, porabili pa so 50,6 mili-
jona evrov. "Brez razvojnih
programov je bil naš načrt
realiziran 93-odstotno, raz-
vojni programi pa le 57,4 od-
stotka. Do razlik med reali-
zacijo in sprejetim proraču-
nom je pri razvojnih progra-
mih prišlo zlasti zato, ker je

bil program GORKI realizi-
ran za 2,6 milijona manj od
načrtovanega, prav tako ni-
smo kupili 1,9 milijona
vrednega zemljišča na Zla-
tem polju, prav tako se je za-
maknila energetska sanacija
pokritega olimpijskega baze-
na oziroma projekt REAAL,"

je pojasnil Tavčar in dodal,
da imajo nerealizirani pro-
jekti posledico tudi na pri-
hodkovni strani, saj niso
prodali dva milijona vrednih
delnic Gorenjske banke,
prav tako niso prodali 1,8 mi-
lijona vrednih zemljišč, niso
dobili švicarskih sredstev za
projekt REAAL, manj pa je
bilo tudi prihodkov iz evrop-
skih sredstev in državnega
proračuna za investicije. So

se pa zaključili nekateri po-
membni občinski projekti
od prenove gradu Khislstein,
knjižnice, obnove ulic mest-
nega jedra do prenove cest v
krajevnih skupnostih. Svet-
niki so sicer imeli vprašanja,
zakaj se je bilo treba zadolže-
vati, če toliko denarja sploh
niso rabili, vendar pa so od-
lok sprejeli.
Prav tako so svetniki spreje-
li odlok o novi organizaciji
občinske uprave, po kateri
bo urad direktorja občinske
uprave vodil načelnik. Govo-
rili so tudi o taksi službah
ter o svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu,
prav tako pa tudi o občin-
skem prostorskem načrtu
oziroma odloku, po katerem
naj bi preselili kmetijo Sajo-
vic s posesti gradu Brdo. 
Svetniki so sprejeli tudi
sklep o javnem razpisu za
dodelitev koncesij za oprav-
ljanje javne službe na po-
dročju predšolske vzgoje.
Govorili so tudi o poslova-
nju javnih zavodov v občini,
katerih poslovni rezultati so
bili pozitivni, zaradi pomoči
tržaškem gledališču je imelo
nekaj več kot 18 tisoč evrov
finančnih obveznosti iz lan-
skega leta le Prešernovo gle-
dališče Kranj.

Šušteršič namesto Krtove
Na aprilski seji kranjskega mestnega sveta je Andrej Šušteršič zamenjal Hermino Krt, svetniki pa so
nato sprejeli tudi odlok o zaključnem računu za lansko leto, govorili o taksi prevozih in poslovnih 
rezultatih javnih zavodov.

Uroš Brankovič

Center za trajnostni razvoj po-
deželja Kranj je v sodelovanju
z BSC Kranj v okviru čezmej-
nega projekta Brezmejna do-
živetja narave - Nature Experi-
ence pripravil mednarodno
konferenco o trženju turizma
doživetij narave. Ta zvrst tu-
rizma se v svetu uveljavlja kot
ena najbolj konkurenčnih,
priložnost pa predstavlja zlasti
za dežele, ki so kot Gorenjska
bogate z naravo. 
Projekt sicer poteka v okviru
programa Slovenija-Avstrija
2007-2013, v katerem je po-
leg vseh občin osrednje Go-
renjske partner tudi Mestna
občina Kranj, za svoje aktiv-
nosti pa je 85 odstotkov sred-
stev pridobila iz EU Sklada za
regionalni razvoj.
Župan Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, ki je uvodo-
ma pozdravil več kot 60 ude-
ležencev iz Slovenije in Av-
strije, je poudaril, da so turi-
stični programi doživljanja
narave pomembna obogati-
tev ponudbe osrednje Go-
renjske, saj v preteklosti ni
bila poznana kot turistično
območje. Poleg številne nove
infrastrukture in znanj je po-
membno tudi okrepljeno čez-

mejno sodelovanje med Go-
renjsko, Štajersko ter avstrij-
sko Koroško in Štajersko.
Vzpostavitvi skupne čezmej-
ne ponudbe doživetij narave
je v projektu namenjen
eden od treh glavnih sklo-
pov, katerih potek je pred-
stavil njegov vodja Kurt Ra-
kobitsch iz deželne vlade av-
strijske Koroške.
Za uspeh trženja te ponudbe
je bila pripravljena čezmejna
turistična strategija in pet te-
matskih turističnih progra-
mov, ki jih je predstavila Mar-
jeta Jeraj iz podjetja Alpe
Adria Vita. Ti programi turi-
stu omogočajo, da naravo ter
podeželske tradicije občuti z
vsemi petimi čutili. Uspešni
programi pa morajo izhajati
iz zgodb, ki odražajo naravo
in kulturo nekega območja, je

poudaril Rok Klančnik iz Slo-
venske turistične organizaci-
je. Na ta način se obiskovalci
s krajem čustveno poistoveti-
jo, saj so doživetja zabave, iz-
obraževanj ter spoznavanja
globlja.
Rok Teul iz agencije Feel
Green z Jezerskega je s po-
snetkom paritvenega oglaša-
nja divjega petelina ter poku-
šino medice lokalnega čebe-
larja zelo nazorno ponazoril,
kaj je bistvo ter dodatna vred-
nost vsebin Alpske živali kot
enega novih doživljajskih
programov. Na obisk izstopa-
jočih naravnih znamenitosti
in z njimi povezanih zgodb
pa je po besedah Andreasa
Kleinwachterja iz narodnega
parka Hohe Tauern možno
uspešno navezati ter tudi pro-
dati zelo raznovrstno ponud-

bo, npr. kulinariko. To je kon-
kretno predstavil na primeru
programa Mit Grosslockner-
ja, ki se kljub visoki ceni do-
bro trži. Uspeh programov pa
ni naključje, kar je potrdil
Martin Dobelhammer, direk-
tor trženja v Turistični orga-
nizaciji avstrijske Koroške. V
svojih dobro razvitih progra-
mih Doživetja narave Koroške
na podlagi tržnih analiz na-
črtno odpravljajo pomanjklji-
vosti ter krepijo svoje predno-
sti z nadgrajevanjem progra-
mov. In ne nazadnje je po-
trebno ciljno skupino svoje
ponudbe, tudi doživetij nara-
ve, dobro razumeti ter z aktiv-
nim vključevanjem v proces
promocije pritegniti pozor-
nost. V nasprotnem primeru
se po besedah Marka Majerja
iz agencije Mayer Mcann lah-
ko zgodi, da bodo možne
stranke oglaševanje sprejele
kot del splošnega oglaševal-
skega "hrupa". V tem prime-
ru je lahko celo polovica vred-
nosti tržne kampanje stran
vržen denar. 

Uspešna turistična ponudba 
je okusna in lepo diši

Vilma Stanovnik

Se lahko predstavite?
"Vse življenje živim na Jami,
le v času služenja vojaškega
roka sem bil štirinajst mese-
cev v Srbiji. Ker so imeli star-
ši kmetijo in ker sem najsta-
rejši od treh bratov, že vse
življenje delam na domači
kmetiji. Imel sem zelo dobre
starše, saj sta me oba veliko
naučila, žal pa je oče umrl že
pri mojih enaindvajsetih le-
tih in takrat sem nasledil
kmetijo, s katero se preživ-
ljam še danes. Rad poma-
gam, komur le morem, že vr-
sto let sem član sveta Krajev-
ne skupnosti Mavčiče, zad-
nje mandate tudi predsed-
nik. Poleg tega sem že več
kot štirideset let član doma-
čega gasilskega društva. Pro-
stega časa nimam prav veli-
ko, če mi uspe, pa rad grem
na potovanje. Bil sem že dva-
krat v Južni Ameriki, enkrat
v Severni, v Avstraliji, videl
sem velik del bivše Jugoslavi-
je, pa tudi precej Evrope."

Kakšne so vaše izkušnje
svetnika?
"Svetnik sem drug mandat,
prvič sem bil ob nastanku
nove občine, ko je bil župan
Vitomir Gros in sem bil celo
podpredsednik sveta. Tudi v
zadnji skupščini prejšnje več-
je kranjske občine sem bil
član sveta krajevnih skupno-
sti. V mestni svet sem prišel
kot kandidat liste SLS, saj sem
član stranke že od začetka."

Se kot svetnik počutite, da
lahko prodrete s svojimi
predlogi?
"V koaliciji se marsikaj lahko
dogovorimo, prav tako se do-
bro razumem z opozicijski-
mi svetniki in mislim, da
tudi lahko prodrem s svojimi
predlogi. Treba se je le pogo-

varjati in tako lahko spreje-
mamo dobre rešitve za vse."

Katere odločitve v mestnem
svetu so vas navdušile oziro-
ma razočarale?
"So težave, ki se vlečejo že
več let, če omenim samo ure-
janje mestnega jedra. To je
občino že veliko stalo, meni
pa bi se zdelo prav, da bi se
več premaknilo tudi na pode-
želju. Zelo bi bil vesel, da bi
končno za Savo obnovili vo-
dovod in zgradili kanalizaci-
jo. S tem bi dobili tudi cesto.
Mislim, da se to mora pre-
makniti z mrtve točke, prav
tako je treba doreči, kaj bo s
čistilno napravo."

Kaj bi bil ob koncu mandata
za vas največji uspeh?
"Ena glavnih želja je zagotovo
povezana ravno s tem, da do-
bimo kanalizacijo, saj je s
tem povezan razvoj kraja. Če
tega ne bo, bo pač težko gra-
diti cesto, za katero že imamo
idejni projekt. Prav tako bi na
našem koncu potrebovali
projekte za kulturo in šport.
Ker je naša krajevna skup-
nost precej oddaljena od me-
sta, je zadnja leta razvoj pre-
cej zastal, in želimo si, da bi
se začelo premikati na bolje."

PREDSTAVLJAMO KRANJSKE MESTNE SVETNIKE

Več skrbi za podeželje
Alojzij Ješe je v mestnem svetu edini predstavnik
Slovenske ljudske stranke.

Svetnik Alojzij Ješe
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Načelnica urada za družbene dejavnosti Nada
Bogataj Kržan je pojasnila, da ocenjujejo, da bo
na čakalnem seznamu za kranjske vrtce letos
okoli tristo otrok, številka pa se lahko spremeni,
če se bodo na javni razpis javili koncesionarji pa
tudi če bi bil uresničen predlog vlade, da bo 
treba v vrtcih plačevati tudi za drugega in ostale
otroke oziroma če se ukine sedanji normativ in
bodo v oddelke lahko vključili več otrok.
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Vsako leto se spomladi ob za-
ključnem računu še enkrat
ozremo nazaj in pregleda-
mo, kaj smo lani z investici-
jami izboljšali in na novo pri-
dobili. Po skoraj desetletju
iskanja primerne rešitve in
intenzivnem delu pri naku-
pu in urejanju prostorov je v
nekdanji blagovnici Globus
ob dnevu samostojnosti juni-
ja 2011 vrata odprla Mestna
knjižnica Kranj. Upravičeno
smo ponosni, da smo dobili
sodobne knjižnične prostore
ne le v slovenskem merilu,
temveč tudi v evropskem.
Hkrati smo osmislili arhitek-
turno dediščino in središču
Kranja z obnovljenimi ulica-
mi v okolici stavbe vdihnili
novo kakovost bivanja.
Hkrati sta potekala še dva
precej obsežna projekta ob-
nove stavb v starem mest-
nem jedru, in sicer gradu
Khislstein in Lovskega dvor-
ca ter stolpov v nekdanjem
mestnem obzidju. Gradbena
dela na obeh projektih so bila
zaključena konec leta 2011, z
vsebinami pa jih zapolnjuje-
mo v prvi polovici letošnjega
leta. Opremljanje gradu
Khislstein in Lovskega dvor-
ca še poteka, hkrati se zače-
nja selitev Gorenjskega mu-
zeja, za obiskovalce pa vrata
kompleksa računamo odpre-
ti okoli letošnjega dneva dr-
žavnosti. Pomembna prido-
bitev je letno gledališče med
gradom in dvorcem, ki ga
Kranj že dolgo pričakuje. S
prvimi prireditvami ga bodo
preizkusili organizatorji Ted-
na mladih v maju.
Lansko poletje so se zelo po-
trudili v Prešernovem gleda-
lišču Kranj in čas med dvema
gledališkima sezonama izko-
ristili za prenovo dvorane in
obnovo odrskega prostora. 
Veliko smo vlagali v vzdrže-
vanje in obnovo šol: v Besni-

ci, Podblici in na Trsteniku.
V Besnici so dobili dolgo pri-
čakovano telovadnico, zgraje-
no v javno-zasebnem part-
nerstvu. Pri tem so veliko po-
zornosti namenili zeleni
energiji s sončno elektrarno
na strehi šole in ogrevanjem
na biomaso. Vse leto smo
tudi iskali najbolj primerne
rešitve, da bi zadostili pove-
čanim potrebam po predšol-
skem varstvu. Razpisali smo
tudi koncesijo, pa zanjo ni
bilo zanimanja. Sedaj jo
bomo znova razpisali. Sodeč
po predhodnem zanimanju
upam, da bomo tudi na ta na-
čin zagotovili nove oddelke
za otroke, ki so sedaj na ča-
kalnem seznamu.
Letos največ investicijskih
sredstev namenjamo komu-
nalni infrastrukturi. V ospre-
dju je projekt "Odvajanje in
čiščenje komunalnih odpad-
nih voda v porečju Zgornje
Save in na območju kranj-
skega in sorškega polja 2.
faza", ki ga poznamo tudi po

kratici GORKI. Zaključen
mora biti do konca leta 2015,
sedaj pa pospešeno delamo
na pripravi dokumentacije,
ki bo omogočila prijavo za ev-
ropska sredstva.
Pri oskrbi z zdravo pitno
vodo prav tako gledamo v pri-
hodnost z gradnjo vodovoda
Bašelj-Kranj, pri čemer sode-
lujeta še sosednji občini Na-
klo in Preddvor. 
Prihodnost predstavljajo tudi
projekti obnovljivih virov
energije. Kranjska občina ve-
lja za zgled dobre prakse pri
načrtovanju sončnih elek-
trarn na strehah javnih ob-
jektov. Energetska prenova
Pokritega olimpijskega baze-
na, ki prav tako vključuje ob-
novljive vire energije, je sofi-
nancirana iz švicarskega me-
hanizma. In ne nazadnje, po-
stopoma posodabljamo javno
razsvetljavo in sledimo
usmeritvam za zmanjšanje
svetlobne onesnaženosti.
Trudimo se za čim bolj ena-
komerno porazdelitev razvoj-

nih sredstev med mesto in
podeželje, po drugi strani pa
ne zanemarjamo potreb kra-
jevnih skupnosti. In prav te
so z razumevanjem sprejele,
da je ob gospodarski recesiji
sredstev manj in bodo neka-
teri projekti uresničeni s ča-
sovnim zamikom.
Zaostrene gospodarske raz-
mere se poznajo povsod, zato
si prizadevamo zmanjšati ne-
posredne stroške občinske
uprave. K temu smo prispe-
vali z reorganizacijo in po-
stopnim zmanjševanjem šte-
vila zaposlenih na račun upo-
kojitev in s tem, ko ne nado-
meščamo delavcev, ki sami
odidejo drugam oziroma se
jim iztečejo pogodbe za dolo-
čen čas.
Kljub zahtevnosti časa, ki ga
živimo, in zavedanju, da mo-
ramo biti več kot skrbni pri
vseh vrstah stroškov, se ven-
darle ne odrekamo dobrodel-
nosti. Prisluhnemo proš-
njam, da kot soorganizator
pomagamo pri dobrodelnih
prireditvah, med njimi že
dvanajsto leto zapored na
Županovem teku, ki je tradi-
cionalno zadnjo soboto v
maju, letos je to 26. maja.
Sredstva, zbrana na letoš-
njem teku, bodo namenjena
za opremo socialnega podjet-
ja, ki se ustanavlja v okviru
Fundacije Vincenca Draks-
lerja za odvisnike. 
Pred prihajajočimi prazniki
vam želim, da se zazrete
predvsem v svetlo stran dne-
va. Težki časi pridejo in gre-
do, srčnost pa ostane. V
Mestni občini Kranj se bomo
še naprej po najboljših mo-
čeh in preudarno trudili za
razvoj ter prisluhnili potre-
bam občank in občanov. 
Prvega maja le pojdite na Jo-
šta, vzemite si dan oddiha in
potisnite skrbi stran. To ved-
no dobro dene.

ŽUPANOVA BESEDA

V ospredju je komunalna
infrastruktura

"V tistih dneh ni bilo skrbi
glede socialnih pomoči in
nadomestila zaradi brezpo-
selnosti," pravijo starejši
ljudje. Danes je situacija v
večini podjetij obrnjena na
glavo: ugotavljanje presežnih
delavcev, boj za vsak prislu-
žen evro, strah pred izgubo
zaposlitve in nejevoljnost,
tako med delavci kot deloda-
jalci, so žal postali povsem
običajni del naše vsakdanjo-
sti. Prvomajska srečanja
imajo v Sloveniji bogato tra-
dicijo. Čeprav je to delavski
praznik, ga praznujemo vsi:
delavci, upokojenci, nezapo-

sleni, dijaki, študentje ... De-
lavci s kranjskega območja in
njihove družine se 1. maja
vsako leto v velikem številu
zberejo na Sv. Joštu nad Kra-
njem. Svet gorenjskih sindi-
katov in že mnogo prej Svet
kranjskih sindikatov je vse
od začetka delavskih prazno-
vanj na Joštu organizator teh
srečanj mladih in malo manj
mladih. In tudi letos ne bo
nič drugače, saj smo prepri-
čani, da se bo marsikakšen
Kranjčan podal na Jošt in se
pridružil prijateljem in znan-
cem v sproščenem klepetu in
druženju. Program letošnje-

ga srečanja se bo začel ob
10.30, ko bo zbrane pozdravil
podžupan Mestne občine
Kranj mag. Janez Frelih.
Osrednja govornica na prire-
ditvi bo predsednica Sveta
gorenjskih sindikatov Nežka
Bozovičar. Pripravili smo pe-
ster kulturni program, po-
skrbljeno pa bo tudi za razve-
drilo in dobro razpoloženje
obiskovalcev, saj se bomo
lahko zabavali ob zvokih an-
sambla Veseli svatje, za go-
stinsko ponudbo pa bodo po-
skrbeli v Domu na Joštu. Vse
in vsakdo ima svoje pluse in
minuse in redki so sposobni,

da znajo minuse spremeniti
v pluse. Zato se moramo po-
truditi, da tudi v teh, ne rav-
no rožnatih časih, ko se slo-
venskemu in svetovnemu
gospodarstvu bolj slabo piše,
najdemo nekaj, kar nas vese-
li in osrečuje, najsi bodo to
spomini na preteklost ali
vera v boljšo prihodnost. Za
začetek je lahko to prvi maj,
ki je še vedno in to še bo de-
lavski praznik. Poveselimo
se torej skupaj z drugimi v
upanju in prepričanju, da
bodo tisti lepši časi kmalu
prišli na obisk in pri nas tudi
dolgo ostali.

Prvi maj na Sv. Joštu nad Kranjem
Prvi maj vse bolj dobiva tisti nostalgični odtenek, tisti pridih in skomine po lepih zlatih časih, 
ko služba ni bila pod vprašajem in prav tako plačilo za opravljeno delo ne.

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj I Foto: Tina Dokl
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Krajani so si ogledali čistilni
napravi v mestih Wernige-
rode in Celle. Čistilna na-
prava v Wernigerodu je na-
menjena za 80 tisoč odjem-
nih mest, v Celleju pa za
120 tisoč odjemnih mest,
kar je približno toliko, kot
jih bo imela prenovljena či-
stilna naprava na Zarici.
Krajani so se sestali tudi z
lokalnimi prebivalci. Največ
vprašanj se jim je porajalo
glede smradu. Kot so lahko
tudi sami opazili, smradu či-
stilne naprave ne oddajajo,
zato ni bojazni, da bi krajani
zariškega območja v prihod-
nosti živeli v smradu. Sodo-
bne naprave namreč omo-
gočajo, da se nivo smradu
pri obdelavi fekalij zniža na
najmanjšo možno raven. 
Kot je povedal podžupan Bo-
jan Homan, je na čistilni na-
pravi Zarica več težav. Je na
lokaciji, ki je močno degra-
dirano območje, na eni stra-
ni železnica, na drugi čistil-
na naprava, Dinos, Betonar-
na, glavna cesta, ki je ta tre-
nutek postala tudi glavna ce-

sta za tovorni promet, ker je
stara Ljubljanska cesta zapr-
ta in delajo bližnjico. Zaveza
Mestne občine Kranj okoli-
škim prebivalcem, da si
bodo ogledali podobne či-
stilne naprave, kot bo v Zari-
ci, je bila dana že pred odlo-
čitvijo o obnovi čistilne na-
prave. Nemški čistilni na-
pravi pa je opisal takole:
"Trenutna naprava v Zarici
je projektirana za 90 tisoč
prebivalcev, kar pomeni, da
smo v Nemčiji videli zelo
podobni čistilni napravi.
Obisk je bil pozitiven, raz-
jasnili smo veliko dvomov in
mislim, da smo naredili ko-
rak naprej. Ko bomo začeli
graditi čistilno napravo, s
katero bodo sosedje živeli, jo
bodo sprejeli za svojo in ne
bo nasprotovanja. Ne želi-
mo, da bi nastale civilne ini-
ciative, zato želimo zadevo
predstaviti že na samem za-
četku, pojasniti vse pomanj-
kljivosti in pregnati dvome.
Lahko rečem, ko smo se vra-
čali iz Nemčije, jih je bila
večina že razjasnjenih."

Ogled čistilnih naprav 
v Nemčiji
Krajani Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka so
si v spremstvu predstavnikov Mestne občine
Kranj in Komunale Kranj med 12. in 14. aprilom
ogledali čistilni napravi v Nemčiji.

Sodobna tehnologija v čistilni napravi preprečuje 
nastajanje smradu. Na sliki čistilna naprava v Celleju. 

Sofinanciranje obnove energetskih sistemov

V prostorih Mestne občine Kranj je 11. aprila potekal sesta-
nek za uvedbo izvajalca v delo med Mestno občino Kranj in
ELTEC PETROL, d. o. o. Gre sicer za projekt, ki je sofinanci-
ran iz švicarskega mehanizma. V sklopu projekta bo obnov-
ljenih pet šolskih infrastrukturnih objektov v Kranjski Gori,
na Bledu, v Poljanah, Žireh in Gorjah ter energetski sistem
na kranjskem pokritem olimpijskem bazenu. Za izvedbo
energetskega sistema na kranjskem pokritem olimpijskem
bazenu so se dogovorili, da izvajalec del do 21. maja 2012
pripravi projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), sama
investicija pa mora biti dokončana v stotih dneh, ko projek-
tno dokumentacijo potrdi Mestna občina Kranj kot partner-
ska in sodelujoča občina.

Pogovori župana z občani

Župan Mohor Bogataj ima predvidena srečanja z občani, ki
se želijo osebno pogovoriti o svojih predlogih, pobudah ali
težavah, ki jih imajo pri bivanju oziroma delovanju v mestni
občini Kranj. Pogovori praviloma potekajo ob sredah popol-
dne v Mestni hiši na Glavnem trgu v Kranju. Prvi naslednji
termin je predviden 23. maja 2012. Občani se morajo pred-
hodno prijaviti v tajništvu župana po tel. 04/23 73 101 ali e-
pošti: breda.prislan@kranj.si. Pomembno je, da občan vsaj
na kratko pove, o čem se želi pogovoriti, da se na pogovor
lahko bolje pripravimo.
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Mnenja občinskih svetnikov, aktualno

Vilma Stanovnik

(Iz gradiva za aprilsko sejo
občinskega sveta)

Vprašanje svetnice Alenke
Primožič: Zanimalo jo je,
kako je z izgradnjo central-
nega otroškega igrišča za
Krajevni skupnosti Planina
in Huje.
Odgovor: Za gradnjo cen-
tralnega igrišča bi morali
najprej določiti lokacijo in
naročiti dokumentacijo
DIIP, na podlagi katere bi se
izračunali stroški investici-
je. Za tako veliko otroško
igrišče bi se moral odpreti
nov samostojen načrt raz-
vojnih programov, prav tako
pa po naši oceni pridobiti še
gradbeno dovoljenje. V pro-
računu za leto 2012 ni pred-
videnih sredstev za ta na-
men, zato bomo predlog
upoštevali pri pripravi pred-
loga proračuna za leto 2013,
če bodo na voljo sredstva.

Pobuda svetnice Andrejke
Majhen: Prosila je, da občin-
ska uprava prouči, kaj storiti,
da bi bili vrtički ob cesti

Kranj-Naklo bolj urejeni in da
ne bi bili videti kot barakar-
sko naselje. Predlagala je
spodbudo za najemnike, ki bi
imeli najlepše urejen vrtiček.
Odgovor: Mestna občina
Kranj lahko odloča o videzu
vrtičkov samo na zemljišču v
občinski lasti. Vse najemne
pogodbe, ki jih sklene MO
Kranj, vsebujejo določilo, da
najemnik na najetem zem-
ljišču ne sme postavljati ba-
rak, ut in drugih pomožnih
objektov. Na tujih zemljiščih
nimamo zakonskih pristojno-
sti, lastniki pa bi morali sami
biti odgovorni, saj postavitev
objektov na teh zemljiščih ni
dovoljena. Mestna občina
Kranj je za vrtičke ob cesti
proti Naklemu lani že podala
prijavo na gradbeno inšpekci-
jo, ki je po zakonu pristojna
za nelegalne gradnje.

Vprašanje svetnika Stanislava
Boštjančiča: V Gorenjskem
glasu je prebral, da je Dijaški
dom ponudil prostor za vrtec,
in da občinska uprava na nji-
hovo pobudo ni odgovorila,
zato je želel pojasnilo, zakaj
ni prišlo do realizacije.

Odgovor: "Mestna občina
Kranj se je že lani zanimala
za prostore v Dijaškem
domu z namenom, da se v
njih uredijo prostori za izva-
janje predšolske vzgoje.
Ugotovljeno je bilo, da bi
tam lahko uredili le en odde-
lek vrtca. Ker v neposredni
bližini ni igrišča, bi bilo po-
trebno za en oddelek urediti
in ograditi igrišče, urejanje
prostora in igrišča za le en
oddelek pa ni racionalno,
zato se za oddelek vrtca v Di-
jaškem domu niso odločili.
O tem so bili v vodstvu Dija-
škega in študentskega doma
tudi seznanjeni.

Pobuda svetnice Andreje
Valič Zver: Povedala je, da je
križišče v bližini Zdravstve-
nega doma v Kranju v sla-
bem stanju, in prosila, da se
vzdrževalcu predlaga, da ga
uredi.
Odgovor: Ureditev križišča v
bližini Zdravstvenega doma
v Kranju spada v sklop re-
konstrukcije državne Kidri-
čeve ceste, za katero je obči-
no DRSC na sestanku v pre-
teklem letu seznanila, da naj

bi se odkupi zemljišč izvaja-
li v letu 2013, v nadaljevanju
pa obnova. Več podatkov bo
znanih po novem sestanku
z DRSC.

Pobuda svetnikov Irene Ah-
čin in Jureta Kristana: Oba
sta opozorila na nepravilno
parkiranje okoli Globusa,
Kristan pa še na postavitev
bankomata, ki zapira pol
prehoda.
Odgovor: Redarji Medobčin-
skega inšpektorata opravlja-
jo dnevni nadzor nad sta-
njem mirujočega prometa
okoli Globusa in ukrepajo v
skladu z zakonodajo. Prav
tako so na podlagi pobud
ogled opravili odgovorni iz
občinske uprave in se sesta-
li z lastnikom zemljišča oko-
li Globusa, s katerim se do-
govarjajo o ureditvi, s katero
bi omejili parkiranje na tem
območju. Trenutno iščejo
tehnične rešitve zapore in-
tervencijske poti, ki bo omo-
gočala dostavo do poslovnih
prostorov na kompleksu
Globusa. Gorenjsko banko
bodo opozorili na neustrez-
no postavitev bankomata.

Kranj

Projekt Gorki sprejemljiv in izvedljiv

Mestna občina Kranj je od skupine Jaspers prejela dokument,
ki predstavlja pregled projekta "Odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju
kranjskega in sorškega polja 2. faza", ki ga poznamo tudi po
kratici Gorki. Pregled projekta temelji na študiji izvedljivosti in
na povezanem modelu analize stroškov in koristi. S strani
skupine Jaspers predvidevajo, da je ta opravljen pregled zad-
nji pred pripravo zaključnega poročila za navedeni projekt.
Sporočajo, da se na splošno projekt šteje za upravičenega in
izvedljivega, vendar da obstajajo področja, pri katerih je treba
zaradi lažje končne ocene projekta izboljšati informacije, ute-
meljitve in predstavitve projekta. Skladno z zadnjim stavkom
se je Mestna občina Kranj že dogovorila z Ministrstvom za
kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo za sestanek, ki je bil 17. aprila. Na njem so bila s
predstavniki obeh ministrstev usklajena stališča do pripomb
Jaspers. Odzivno poročilo so Jaspersu že posredovali. Konč-
no poročilo Jaspersa po informacijah ministrstva lahko priča-
kujejo sredi maja 2012.

Novosti pri objavi javnih naročil občine

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je 17. aprila 2012
izdal navodila v zvezi z objavo javnih naročil v enostavnem
postopku. Namen sprejetih navodil v zvezi s predhodnim ob-
javljanjem posameznega javnega naročila v enostavnem po-
stopku na spletni strani Mestne občine Kranj je predvsem
omogočiti prijavo vsem zainteresiranim ponudnikom za izva-
janje posameznega javnega naročila v enostavnem postopku,
kakor tudi zagotoviti preglednost oddaje predmetnih javnih
naročil. Na spletni strani Mestne občine Kranj so od 23. apri-
la 2012 objavljeni vsi postopki javnega naročanja za javna na-
ročila za blago in storitve (v vrednosti 5.000-20.000 evrov
brez DDV) ter javna naročila za gradnje (v vrednosti 10.000-
40.000 evrov brez DDV). Vsi pozivi bodo na spletni strani ob-
javljeni vsaj pet delovnih dni. Mestna občina Kranj je s spre-
jetimi ukrepi naredila več, kot ji nalaga zakonodaja.

Po uspešnem Tednu sloven-
ske drame in po vseh petih
premierah se gledališka se-
zona 2011/12 počasi poslav-
lja. Kar pa ne pomeni, da bo
gledališče mirovalo. Vaje za
nove predstave že potekajo,
maja pa bomo odigrali še
preostale ponovitve Treh se-
ster in Kako jemati njeno
življenje za naše abonente.
Na odru Prešernovega gleda-
lišča si boste znova lahko
ogledali tudi obe letošnji
uspešnici: Proti severnemu
vetru in Limonada slovenica.

TRI SESTRE je režiral hrva-
ški režiser Oliver Frljić, ki
buri gledališko javnost po ce-
lem Balkanu. Iz besedila An-
tona P. Čehova je z ansam-
blom Prešernovega gledališ-
ča z gosti pripravil predstavo,
ki vam bo dala misliti.
Premolk, odsotnost in nemi ig-
ralski komentar so najmočnej-

ša izrazila uprizoritve, v tem
je dosledna in izpeljana, pre-
mišljena, kranjski igralski an-
sambel, obogaten z Ivanko
Mežan in Sandijem Pavli-
nom, Miho Rodmanom in To-
mislavom Tomšičem, pa do
konca požrtvovalen in uigran.
(Matej Bogataj, Delo)
Predstave za ABONMA,
KONTO in IZVEN: 5., 11. in
18. maja ob 20. uri

KAKO JEMATI NJENO
ŽIVLJENJE je ena drznejših
predstav letošnje gledališke
sezone. Zasnovana je na so-
dobnem besedilu angleške-
ga avtorja Martina Crimpa,
ki pred ustvarjalce in gledal-
ce postavlja v fragmente raz-
bite ostanke nekega življe-
nja in tega sveta. V režiji Jer-
neja Lorencija je nastala os-
tra predstava, ki poseže po
najbolj bolečih točkah naše-
ga bivanja.

Brezkompromisno, iritirajoče,
dobro, zapomnljivo. (Petra
Vidali, Večer)
Predstave za ABONMA,
KONTO in IZVEN: 10., 16.
in 17. maja ob 20. uri

PROTI SEVERNEMU VETRU
je s tridesetimi ponovitvami v
eni sezoni postala prava
uspešnica za gledalce vseh ge-
neracij in okusov. Predstava je
nastala po istoimenskem best-
sellerju, zgodba o internet-
nem ljubezenskem razmerju
pa se občinstva dotakne z du-
hovitimi dialogi in izvrstno
igro. Vesna Pernarčič je za vlo-
go Emmi prejela nagrado
ZDUS in nagrado Žlahtna ko-
medijantka na letošnjih Dne-
vih komedije v Celju.
Rok Vihar in Vesna Pernarčič
sta idealen odrski par, če on v
vlogi dopisovalca zna biti mo-
ški in ona ženska, pa sta bila
oba prepričljiva tudi v tistem,

kar je obema spoloma enako.
(Igor Kavčič, Gorenjski glas)
Predstava za IZVEN v okvi-
ru Tedna mladih 2012 (na-
kup vstopnic na Info točki
Kluba študentov Kranj -
Gregorčičeva 6, Kranju): 14.
maja ob 20. uri

LIMONADA SLOVENICA
se v maju po več kot 25 pred-
stavah na gostovanjih spet
vrača na domači oder. Raz-
logov za zanimanje, ki ga je
deležna komedija Vinka
Möderndorferja, je več: du-
hovite igralske interpretaci-
je, aktualnost politične sati-
re, besedilo je vključeno v
maturitetni program in dej-
stvo, da se je najslajše sme-
jati tistim, ki imajo oblast.

Skozi smeh povedana resnica
zadene bolj v živo. (Vinko
Möderndorfer, Mladina)
Predstava za IZVEN: 23.
maja ob 20. uri

Blagajna Prešernovega gle-
dališče je odprta vsak delav-
nik od 10. do 12. ure ter uro
pred začetkom predstav.
Telefon: 04/20 10 200, 
blagajna@pgk
www.pgk.si

Maj v Prešernovem gledališču

Odgovori na vprašanja 
in pobude
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Anton Pavlovič Čehov: Tri sestre I Foto: M. Mutić

Martin Crimp: Kako jemati njeno življenje I Foto: M. Mutić

Daniel Glattauer: Proti severnemu vetru I Foto: M. Mutić

Vinko Möderndorfer: Limonada slovenica I Foto: M. Mutić



Danica Zavrl Žlebir

Zakaj ste v svobodnih sindi-
katih tako kritični do varče-
valnih ukrepov vlade, ki so 
najbrž potrebni za uravnote-
ženje javnih financ?
»Za svobodne sindikate je 
nesporno, da so stabilne jav-
ne finance pomembne, na-
čin, ki stavi na ekstremno 
varčevanje zlasti na standar-
du ljudi, pa po našem pre-
pričanju ni pravi. Pomenilo 
bo povečanje skrajne revšči-
ne, ne bo pa nas rešilo iz kri-
ze. Dokaz za to je tudi Grči-
ja, kjer se ekstremno varču-
je, znižuje se standard delav-
cev in upokojencev, odpušča 
se ljudi iz javnega sektorja, 
primanjkljaj pa se še vedno 
povečuje kljub milijardam, 
ki prihajajo iz vse Evrope, 
tudi iz Slovenije. Ob nasto-
pu krize v Grčiji je bil prora-
čunski primanjkljaj 120-od-
stoten, sedaj je 170-odsto-
ten.«

Kakšen je vaš predlog k 
zmanjšanju primanjkljaja in 
stabilnejšim javnih finan-
cam? 
»Cilj Slovenije, da bi dosegli 
proračunski primanjkljaj 
treh odstotkov BDP v enem 
letu, je prezahteven. Za do-
sego bodo prizadeti delavke 
in delavci, upokojenci, soci-
alna država. Napaka je za 
800 milijonov znižati pri-
manjkljaj in za ta cilj ne po-
četi nič drugega kot klestiti 
socialne pravice delavk in 
delavcev. V svobodnih sindi-
katih menimo, da je treba 

začeti pri prihodkih in ne 
izdatkih. Tu je naš parla-
ment naredil pred kratkim 
prvo napako. Namesto da bi 
povečal prihodke, je s spre-
membo zakona o davku od 
prihodkov pravnih oseb (po 
domače o dobičku) znižal 
davke lastnikom kapitala, 
kar pomeni 170 milijonov 
evrov manj priliva v državni 
proračun. Napaka pa je tudi 
zato, ker imamo z dosedanji-
mi odpustki kapitalu le slabe 
izkušnje. Tudi sedaj se bo-
jim, da bodo večji le dobički, 
a zaradi tega ne bo odprto 
nobeno novo delovno mesto. 
Davek na dobiček je pri nas 
med najnižjimi v Evropi. Za 
sindikate je najpomembne-
je, da damo poudarek pri-
hodkovni strani, ne le varče-
vanju. Naš predlog je bil uve-
sti davek na finančne tran-
sakcije. Tega vlada trenutno 
ne zavrača. Nismo pa uspeli 
s predlogom, da bi doho-
dninsko stopnjo dvignili od 
41 na 50 odstotkov za tiste, ki 
imajo na leto več kot 60 tisoč 
evrov prihodkov. Obenem 
smo predlagali še en doho-
dninski razred med 27 in 42 
odstotki, s čimer bi razbre-
menili srednji razred, hkrati 
pa obremenili bogatejše. Iz-
kušnje drugih držav kažejo, 
da so h krizi prispevali več 
tisti, ki imajo več, kot oni, ki 
imajo manj ali nimajo niče-
sar. Vlada žal sedaj nima po-
sluha za ta predlog, češ da bi 
v Evropi to lahko razumeli 
kot sporočilo, da je pri nas 
delo drago. Nekatere naše 
predloge pa vlada še prouču-

je.«
Katerim posegom v socialno 
državo najbolj nasprotujete?
»Z glavnino predlogov se 
tudi mi lahko strinjamo, ne 
moremo pa se s tistimi, ki bi 
prispevali le k veliki revšči-
ni, zagotovo pa ne k izhodu 
iz krize. Smo zoper to, da se 
poseže v t. i. rekreacijski do-
datek za upokojence. Meni-
mo, da ni humano varčevati 
pri tej najbolj ranljivi skupi-
ni ljudi. Nasprotujemo zni-
žanju otroškega dodatka, 
smo proti ukinitvi subvencij 
za mlade družine, proti zni-
žanju nadomestil pri poro-
dniški odsotnosti, tudi proti 
znižanju nadomestil v pri-
meru izgube dela. Na sle-
dnje smo še zlasti občutljivi, 
kajti predlagatelji to uteme-
ljujejo s tem, da bi bila to 
spodbuda za ljudi, ki so iz-
gubili delo, da čim prej naj-
dejo drugo. A na trgu dela 
moraš imeti neznansko sre-
čo, da dobiš delo. Večina ti-
stih, ki so delo izgubili, si 
želijo delati. Z znižanjem in 
skrajšanjem nadomestil pa 
jih ne moreš motivirati.«

Kakšen pa je vaš odnos do 
predloga o ukinitvi dveh 
prazničnih dni?
»Smo tudi proti ukinitvi 
praznikov, saj to ni odgovor 
na krizo. Prazniki imajo 
dvojni pomen: simbolnega 
in tega, da so prazniki čas, 
ko si človek odpočije od 
dela. Slovenski delavec je 
med evropskimi po inten-
zivnosti in ekstenzivnosti 
dela pri vrhu. Zanj so značil-

ne tudi številne nadure, po 
statistiki delodajalcev iz leta 
2010 je bilo narejenih pri-
bližno 12 milijonov nadur, 
mnoge med njimi tudi niso 
bile plačane. Izhod iz krize 
iskati v tej smeri (s tem, da 
so med delodajalci tudi pre-
dlogi po odpravi 30-minu-
tnega plačanega odmora 
med delom), je po našem 
mnenju napačna pot. Smo 
tudi proti vsem posegom 
vlade v pravice, ki so pred-
met kolektivnih pogodb. 
Tudi v javnem sektorju, kjer 
država kot delodajalec pose-
ga v pravice, ki so dogovorje-
ne v kolektivnih pogodbah: 
v regres, plače, odpuščanje 
ljudi in podobno.«

V kakšnem primeru bi zo-
per interventni zakon, ki 
vključuje varčevalne ukrepe, 
vložili pobudo za referen-
dum?
»Mi želimo, da bi se o varče-
valnih ukrepih dogovorili v 
socialnem dialogu. Če vlada 
ne bo upoštevala naših pre-
dlogov in trmasto vztrajala 
izključno pri zniževanju so-
cialnih pravic, smo priprav-
ljeni iti tudi na referendum. 
Referendum pa je skrajno 
sredstvo. Želimo namreč, da 
v vladi prevlada razum, da 
prisluhnejo nekaterim na-
ših predlogom in jih sprej-
mejo, kar bo po našem mne-
nju tudi dober signal pred 
Evropo, da se socialni par-
tnerji lahko dogovorimo in 
dosežemo kompromis. Pri 
izhodu iz krize pa je po-
membno še nekaj: Slovenija 

potrebuje novo industrijsko 
politiko, potrebuje pogoje, 
kako bo obvladovala propa-
de tovarn in delovnih mest v 
državi, kako bo zagotavljala 
nova, zlasti »zelena« delov-
na mesta, kar je v številnih 
evropskih državah središče 
prizadevanj. Tu je pomem-
ben tudi bančni sistem, ta-
kšen, ki ne bo v imenu doka-
pitalizacije požiral velikih 
denarjev, pač pa odigral svo-
jo funkcijo kreditiranja go-
spodarstva. Če bi bil ta sis-
tem pravi, bi banke lahko 
rešile marsikatero podjetje 
in s tem tudi številna delov-
na mesta. Tako pa se zateka-
jo k insolventni zakonodaji, 
k stečajem, vse pa je name-
njeno zgolj ohranitvi premo-
ženja bank. Brez ustvarjanja 
delovnih mest in rešitev, 
kako zaposlovati mlade, ni 
reforme, ki bi uspela.«

Nedavna stavka v javnem 
sektorju se je številnim v 
realnem sektorju zdela ne-
primerna, češ v javnem 
sektorju se plače niso niža-
le, niti doslej ni bilo odpu-
ščanja kot v gospodarstvu. 
Kakšen je bil odnos vašega 
članstva, ki prihaja prete-
žno iz realnega sektorja?
»V svobodnih sindikatih 
imamo 23 sindikatov dejav-
nosti, od tega je pet naših 
sindikatov sodelovalo v 
stavki javnega sektorja. 
Zlasti politiki so skušali 
vnašati razdor, a po mojem 
mnenju niso bili prepričlji-
vi. So pa s svojo retoriko 
pokazali odnos do teh pro-
blemov, z govorjenjem, da 
je v realnem sektorju prišlo 
do racionalizacije, s tem, 
ko je 80 tisoč ljudi izgubilo 

delo in ko so propadla števil-
na gradbena in tekstilna 
podjetja. To ni nikakršna ra-
cionalizacija, pač pa velika 
nesreča, ki je posledica ne-
sposobnih menedžerjev, po-
hlepa kapitala, nesposobnih 
nadzornih svetov. Ni grad-
beništvo propadlo zaradi 
dela medicinskih sester, dr-
žavnih uradnikov, šolnikov, 
policistov, zdravnikov … Vsi 
vemo, da sta javni in zaseb-
ni sektor med seboj poveza-
na. Delavci v realnem sek-
torju pa se ob tem dobro 
zavedajo, da kar se je danes 
zgodilo v javnem sektorju, 
se jutri lahko zgodi njim, ko 
država z zakoni posega v ne-
katere pravice. V pravice v 
kolektivnih pogodbah, ki so 
pravna norma, se ne sme 
enostransko posegati. Lahko 
pa se pogajamo in iščemo 
rešitve.« 

Kakšna je praksa glede plači-
lo stavke? Vlada namreč ob 
stavki javnega sektorja zatr-
juje, da ni bila upravičena in 
ne bo plačana. 
»Izkušnje so različne. Veči-
noma delodajalci stavko pla-
čajo, ker ne želijo na tej točki 
zaostrovati odnosa z zaposle-
nimi. Tudi v zakonodaji in 
kolektivnih pogodbah so do-
ločbe, ki stavko opredeljuje-
jo kot plačano v primerih, 
ko pride do kršitev kolektiv-
nih pogodb in delovno prav-
ne zakonodaje. So pa tudi 
primeri, ko ni plačila, in ko 
tudi delavci dajo na tehtni-
co, ali tvegati en neplačan 
dan in s stavko doseči nekaj 
več. So pa tudi primeri, ko 
imajo posamezni sindikati 
sklade in stavkajočim plača-
jo nadomestilo.« 

Kranjski glas, četrtek, 26. aprila 2012

Sindikat, aktualno

5

vabi na

30. prvomajsko srečanje na Križni gori 1. maja 2012 ob 11. uri

Slavnostni govornik bo DUŠAN SEMOLIČ, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA, ki ga vodi Roman Grabner

Nastopili bodo
FOLKLORNA SKUPINA ŠKOFJA LOKA in PLESNA ŠOLA JAY DANCE STUDIO.

Program bo povezovala in oblikovala JANA JENKO.

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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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske

Sindikalni ne varčevanju  
pri socialnih pravicah
Letošnji praznik dela bo zvenel v duhu varčevalnih ukrepov, ki jih vlada predlaga za stabilizacijo javnih financ. V največji meri pa gre za varčevanje  
pri socialni državi, meni predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič, ki bo delavce ob prvem maju nagovoril na Križni gori.

Območna organizacija ZSSS Gorenjske
vam želi Živel 1. maj, praznik dela.
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Kultura, karikatura

Igor Kavčič

Le kdo ga ne pozna, Nejča 
Slaparja, Strašana in v prvi 
vrsti enega najbolj markan
tnih kranjskih likovnih 
ustvarjalcev zadnjih dvajse
tih, tridesetih …, še več let. 
Že v sedemdesetih letih je s 
sodelavci v filmski skupini 
Ime posnel več igranih krat
kometražnih filmov, za kate
re so prejeli več nagrad. Za 

svoj umetniški projekt so si 
privoščili celo stolp na Mar
kovem trgu v Benetkah. 
Nejč, po stroki sicer grafik, 
se je že dolgo tega predal li
kovni umetnosti. Za njim je 
več kot sto samostojnih in 
vsaj pol toliko skupinskih 
razstav, pogosto ga srečuje
mo na različnih likovnih ko
lonijah po Sloveniji … Nejč 
Slapar je dolgoletni predse
dnik Likovnega društva 
Kranj, v katerem z razstav
nim prostorom v Mali gale
riji redno skrbijo za živahno 
galerijsko dejavnost, ne gle
de na to, koliko je čas naklo
njen umetnosti. »Pred nami 
ni le odličen slikar, Nejča 
poznamo tudi kot izvrstne
ga harmonikarja,« je v nago
voru k razstavi povedal žu
pan Mohor Bogataj in pou
daril, da gre za prepoznav
nega kranjskega ustvarjalca, 
ki je leta 1982 prejel nagra
do občine Kranj, pred šesti
mi leti pa tudi Prešernovo 
plaketo.
Ob glasbeni mojstrovini 
mlade saksofonistke Urše 
Uršič je delo Nejča Slaparja 
predstavila absolventka 
umetnostne zgodovine Maja 
Medja, ki je med drugim za
pisala, da je več desetletij 
trajajoč opus Nejča Slaparja 

stilno, tematsko in problem
sko precej raznolik in priča 
o napornem avtorjevem pri
zadevanju in iskanju cilja, ki 
morda včasih ni niti jasno 
definiran niti vnaprej dolo
čen in se strogi racionalnosti 
hote izmika tudi skozi 
ustvarjalni postopek, v kate
rega so zavestno vključeni 
hoteno in nehoteno, premiš
ljeno in naključno, določeno 
in nedoločeno, v iskanju od

govorov na likovnokoncep
tualna vprašanja svoje dejav
nosti.« 
Ob pogledu na pisano barv
no paleto, ki jo ponujajo to
krat razstavljene slike, spo
znavamo ustvarjalčev najno
vejši likovni cikel, povsem 
drugačen od še pred leti čr
nobelih platen. Namesto 
nekdanjih črt, izrisanih po 
nekem smiselnem redu, na 
slikah, ki so na tokratni raz
stavi, prepoznavamo projek
cije različnih oglatih teles na 
slikarsko ploskev. Ali kot je 
o razstavljenih delih poveda
la Medja: »Osrednji pro
blem razstavljenih del je od
nos konstruiranega, namiš
ljenega prostora in geome
trijskih likovnih elementov, 
tridimenzionalnih likov in 
ploskev v njem, ob živahni 
barvni spremljavi, ki je tako 
izrazita, da je, v primerjavi s 
pretežno monokromijo tem 
predhodnih del, že kar pre
lomna.« 
Nejč Slapar je ob razstavi 
pou daril, da je čas, da spre
menimo miselnost v odnosu 
do domače likovne umetno
sti in predlagal v vsako slo
vensko dnevno sobo in na 
vrt delo slovenskega avtorja. 
Nejčeva razstava bo na ogled 
do sredine junija.

Nejčevi odzveni  
in odzivi

V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled 
razstava slik Nejča Slaparja. Devetindvajset  
del iz zadnjih treh ustvarjalnih let je tokrat tudi 
naprodaj. Igor Kavčič

Letošnji, že 42. Teden sloven
ske drame je kljub ne ravno 
cvetoči gmotni situaciji v drža
vi, iz tega sledeč še manj ugo
dnim finančnim razmeram 
na področju kulture in ume
tnosti, več kot uspešno pred
stavljal to, kar je, naš edinstve
ni festival slovenske pisane in 
govorjene besede. Ali kot je v 
zaključni slovesnosti povedal 
povezovalec dogajanja na 
odru, igralec Aljoša Ternov
šek, v letošnji sezoni nova 
moč Prešernovega gledališča: 
»Šestnajst dni za ceno enega 
tedna. Torej smo dobili kar 
dva tedna slovenske drame in 
to v krizi.« O slednji je govoril 
tudi minister za izobraževa
nje, znanost, kulturo in šport 
Žiga Turk, ki je poudaril, da ni 
drama samo v gledališču, da je 
danes tudi resničnost drama
tična v pravem grškem pome
nu. 
Z aktualnim odrskim nagovo
rom je presenetila direktorica 
gledališča Mirjam Drnovšček. 
Uvodoma je povedala, da je 
skupno šestnajst predstav fe
stivala bilo dobro obiskanih, 
okrog tristo gledališčnikov iz 
Slovenije in tujine je tako le
tos ustvarjalo za več kot 3000 
gledalcev in dodala: »Zadnji 

mesec ali dva po spletu 
sprem ljamo različne anoni
mne komentarje, češ da kul
turniki nič ne delamo in da 
samo nekoristno porabljamo 
proračunski denar, zato naj 
gremo na cesto in na trg. Žele
la bi si, da bi vsi ti anonimneži 
prišli v Kranj in videli to »nede
lo«, ki je bilo ustvarjeno v pre
teklem letu. Želela bi si, da bi 
bili tukaj z nami šestnajst dni 
in da bi videli, kako je delati 
brez predpisanega dvanajstur
nega počitka in brez prostega 
dne v tednu.« V zaključku je 
dodala še, da ne ve, ali bodo ti 
anonimneži kdaj prestopili 
prag gledališča, da pa upa, da 

bodo tisti, ki odločajo o sloven
ski kulturi, pogledali tudi dru
go stran, ki se ne oglaša prek 
spleta, ampak prek dramskih 
besedil in odrskih del. 
Ob zaključku Tedna sloven
ske drame je v mednarodnem 
programu na kranjskem odru 
(dva dni kasneje tudi na Ptu
ju) gostoval tudi ansambel 
Dramskega gledališča P. P. 
Eršova iz Tobolska v Rusiji. 
Uprizorili so dramo Razred 
slovenskega dramatika Matja
ža Zupančiča, ki jo je lani po
leti k njim prinesla prav 
Drnov ščkova. Skoraj celotna 
štirinajstčlanska ekipa je v 
času svojega bivanja v Kranju 

obiskala tudi župana Mohorja 
Bogataja. V želji po dolgoroč
nem sodelovanju, gledališče v 
Tobolsku velja za Sibirsko gle
dališče z najstarejšo več kot 
300letno tradicijo, so Rusi 
prihodnje leto v goste povabili 
Prešernovo gledališče. Junija 
prihodnje leto bodo namreč 
odprli novo dvorano in na fe
stivalu, ki ga bodo pripravili v 
tem času, želijo videti tudi ka
tero od kranjskih predstav. 
Sodelovanje med gledališče
ma je pozdravil tudi župan 
Mohor Bogataj in ob tem izra
zil upanje, da se mogoče na
slednjič srečajo tudi v Tobol
sku.

Slikar in kustodinja razstave, Nejč Slapar in Maja Medja, 
ob županu Mohorju Bogataju / Foto: Igor Kavčič

TSD končan, vabijo Rusi 
Po šestnajstih festivalskih dneh se je sredi aprila končal letošnji, že 42. teden slovenske drame. 

Ekipa gledaliških ustvarjalcev je z direktorico Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček in 
umetniško vodjo Marinko Poštrak obiskala kranjskega župana Mohorja Bogataja. 
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Koliko poguma in znanja je
potrebno, da se spustiš z zale-
tišča smučarske skakalnice in
z odskočne mize poletiš v do-
lino, vedo samo vrli fantje in
v zadnjih letih tudi dekleta, ki
so se zapisali smučarskim
skokom in nordijski kombi-
naciji. Disciplina, psihična in
fizična vzdržljivost, prepriča-
nje, da zmorejo doseči naj-
boljši rezultat, vse to odlikuje
vrhunske športnike in šport-
nice, med katere sodijo tudi
generacije v nordijskih disci-
plinah, ki so se kalile v več kot
šestih desetletjih Smučarske-
ga kluba Triglav iz Kranja. 
Da športni klub živi in uspeš-
no dela tako dolgo obdobje, je
vedno potrebno veliko navdu-
šenja in prostovoljnega ter v
zadnjih letih tudi profesional-
nega dela. Med trenerji, sod-
niki, smučarskimi delavci in
tekmovalci SK Triglav je bilo
tega vedno dovolj, zato tudi
uspehi niso izostali. Razvese-
ljivo je seveda dejstvo, da je
bil SK Triglav Kranj vseskozi
uspešen, še posebej pa po
letu 1960, in da je v tem času
vzgojil množico odličnih
smučarskih skakalcev in

kombinatorcev. Dosegali so
odlične rezultate in kasneje,
po končani športni karieri,
postali uspešni vsak na svo-
jem področju. Danes, ko je
toliko predvsem slabih vpli-
vov na mladino, je delo kluba
še toliko bolj cenjeno, saj
našo mladino usmerja v zdra-
vo življenje in jo odteguje
brezciljnosti, mamilom in
drugim slabostim. 
Prav v letošnjem, jubilejnem
letu, ko proslavljajo poseben
jubilej, 40. naslov najboljšega
kluba v smučarskih skokih in
nordijski kombinaciji - so tek-
movalci SK Triglava dosegli
izjemne rezultate: Robert
Kranjec, Peter Prevc, Nejc
Dežman, Dejan Judež, Cene
Prevc in številni drugi. Ti re-
zultati prav gotovo niso na-
ključje, saj tega v športu v
glavnem ni. Taki uspehi so
sad dolgotrajnega, strokovno-
organizacijskega dela posa-
meznikov in celotnega kluba.
Klub je v letih svojega delova-
nja skrbel tudi za gradnjo in
posodabljanje smučarskih
skakalnic od najmanjše 8-
metrske do največje, 110-m na
Gorenji Savi, izkazal pa se je

tudi z odlično organizacijo
številnih mednarodnih in do-
mačih tekmovanj. Ob tem ju-
bileju v klubu s ponosom
ugotavljajo, da so s svojim de-
lom veliko prispevali in storili
za razvoj teh dveh olimpijskih
panog v Kranju in Sloveniji.
Za svoje dosežke je SK Tri-
glav prejel številna priznanja.
Najvišje je nedvomno Bloud-
kova plaketa, ki jo je klub pre-

jel leta 1996 ob svoji 50-letni-
ci. Ob občinskem prazniku
Mestne občine Kranj, 3. de-
cembra 1998, pa je klub pre-
jel še najvišje občinsko pri-
znanje, nagrado Mestne ob-
čine Kranj. 
Tekmovalci so vse od začetka
organiziranega delovanja
kluba pred 67 leti do danes
osvojili kopico odličij na  naj-
večjih tekmovanjih.

Štirideset let najboljši v Sloveniji
Skakalci kranjskega Triglava so letos že štiridesetič najboljši slovenski klub v skokih in nordijski 
kombinaciji, prav v jubilejnem letu pa so na čelu z Robertom Kranjcem, Petrom Prevcem in Nejcem
Dežmanom dosegli izjemne rezultate.

Kranjskiskakalci
Posebna izdaja www.gorenjskiglas.siKranjski skakalci je priloga časopisa Gorenjski glas Urednica: Vilma Stanovnik

P
rejšnji mesec se je zaklju-
čila še ena zimska tek-
movalna sezona za smu-

čarje skakalce. Finale v poletih
v naši Planici, kjer se je na vrh
še enkrat v minuli zimi povz-
pel Kranjčan Robert Kranjec,
je bil nekakšna pika na i leta,
ki se ga bodo za vedno spomi-
njali ne le navijači naše skakal-
ne reprezentance, temveč tudi
člani Smučarskega kluba Tri-
glav Kranj. Ne le zato, ker je
svetovni prvak in zmagovalec
svetovnega pokala v smučar-
skih poletih član njihovega klu-
ba, pač pa tudi zato, ker imajo
kranjski skakalci v svojih vr-
stah tudi najboljšega mladinca
na svetu Nejca Dežmana, od-
ličnega mladega letalca Petra
Prevca, ki mu sledi tudi brat
Cene Prevc, pa tudi številne
druge tekmovalce, ki so poskr-
beli, da je SK Triglav letos že
štiridesetič postal najboljši slo-
venski skakalni klub. 
"Vseh teh rezultatov za slo-
venski in kranjski skakalni
šport zagotovo ne bi bilo, če se
v Kranju ne bi pogumno lotili
gradnje moderne skakalnice.
Marsikatero smo slišali na
svoj račun, toda skakalci do-
kazujete, da je bilo vredno," je
ob sprejemu naših skakalnih
šampionov po svetovnem pr-
venstvu v Vikersundu dejal
kranjski župan Mohor Boga-
taj, ki še ni pozabil, koliko 
polemik je bilo ob gradnji

kranjske lepotice, ki ji še sedaj
manjka že plačana izgradnja
razsvetljave, ki bi pomenila
tudi prirejanje največjih tek-
movanj. 
Še marsikatero grenko so mo-
rali pogoltniti kranjski funkci-
onarji in predvsem skakalni
delavci, preden so dočakali za
razvoj tako pomemben objekt.
Toda ob misli, da bodo šport-
niki imeli boljše pogoje za
delo, jim ni bilo pretežko. Se-
veda je bilo kdaj potrebne tudi
nekaj trme in sklepanja kom-
promisov, toda dejstvo je, da v
najboljšem skakalnem klubu v
Sloveniji lahko rečejo, da so v
sedeminšestdesetih letih razvo-
ja naredili skoraj vse, kar so si
včasih lahko le želeli. Imajo
odlično skakalno šolo, odlične
trenerje, odlične objekte za tre-
niranje in seveda številne od-
lične športnike. 
Težko je danes ugibati, česa bi
lahko imeli še več, težko je pre-
sojati, ali so vedno ubrali naj-
boljšo pot, toda številne meda-
lje na največjih tekmovanjih,
ki so jih nosili domov Trigla-
vovi skakalci, so vendarle do-
kaz, da fantje (in tudi kakšno
dekle) znajo leteti po zraku,
mnogi ob njih pa za te uspehe
morajo stati na trdnih tleh.
Zato si vsako leto in letošnje še
posebej zaslužijo naslov naj-
boljšega skakalnega kluba v
Sloveniji in kot trdijo nekateri,
celo najboljšega na svetu.

Leteti po zraku, 
živeti na tleh

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

saloni pohištva
www.prevc.si

Počutite se kot doma!
Opremljanje doma je eno izmed
najbolj zahtevnih opravil v življenju.
Za optimalno opremo stanovanja,
ki ustreza tako našim željam kot
tudi finančnim možnostim, se 
najlažje odločimo, če se počutimo
prijetno. V prijetnem in sproščenem
okolju najlažje sprejemamo po-
membne odločitve. 
To je bilo glavno vodilo pri odločitvi
za prenovo salona pohištva Prevc
v Dorfarjah pri Žabnici. Koncept 
klasičnega salona pohištva izpred
nekaj let, ki temelji zgolj na goli 
postavitvi eksponatov, je že preži-
vet, zato smo se v podjetju odločili
za nov pristop. 
V prenovljenem okolju salona pohiš-
tva v Žabnici so izpostavljeni naj-
pomembnejši prostori v našem sta-
novanju: predvsem kuhinje, dnev-
ne sobe, otroške sobe in spalnice.
Še zlasti kuhinje, ki so središče naše-
ga doma in v povezavi z dnevnimi
sobami niso predstavljene le kot
razstavni eksponat, ampak kot pri-
jetno zaključena celota, v sozvočju 
z zahtevami sodobnega časa in 
potrebami sodobnega človeka.
Velik poudarek dajemo slovenskim

blagovnim znamkam, kakovostne-
mu pohištvu z dolgo življenjsko
dobo in veliko uporabnostjo. Izbira
elementov omogoča, da se pohištvo
prilagodi prav vsakemu prostoru. 
Pestra izbira barv in materialov pa
ponuja rešitve za vsak okus in žep.
Počutite se kot doma in začutite,
kakšno pohištvo ustreza prostor-
skim možnostim, ki jih imate, vaše-
mu okusu in načinu življenja. Vsak
mesec je na voljo tudi posebna 
akcijska ponudba. 

Preverite na www.prevc.si

SALON PREVC KRANJ
Žabnica, Dorfarje 17, 
tel.: (04) 502 19 00, 
e-pošta: info@prevc.si

SALON PREVC LJUBLJANA
BTC HALA 10, 
tel.: (01) 541 18 20, 
e-pošta: prevc@btc-city.si

Najboljši v državi
Od leta 1965 vodi Smučarska zveza Slovenije podatke o naj-
boljšem smučarskem klubu na osnovi dogovorjenih kriteri-
jev. V teh letih je bil med vsemi klubi SK Triglav daleč naj-
uspešnejši, saj je doslej že 40-krat osvojil naslov državnega
moštvenega prvaka v Sloveniji. Naslov je osvojil v nasled-
njih letih: 1965-1966, 1968-1970, 1972, 1976-1980, 1982-
1987, 1989-1990 in 1992-2012.

Glavni trener Triglava in pomočnik reprezentančnega 
trenerja Jani Grilc z Robertom Kranjcem, Petrom Prevcem
in Nejcem Dežmanom. Foto: Gorazd Kavčič

Srečanje generacij skakalcev bo 11. maja
Smučarski klub Triglav Kranj bo v petek, 11. maja, ob 18. uri
v Skakalnem centru na Gorenji Savi pripravil srečanje gene-
racij tekmovalcev, ki so v zadnjih 50 letih največ pripomo-
gle k dejstvu, da je letos klub osvojil že 40. naslov najbolj-
šega kluba v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji v
Sloveniji. Skupaj s sedanjimi skakalnimi asi: Robertom
Kranjcem, Petrom Prevcem, Nejcem Dežmanom, Deja-
nom Judežem in drugimi mlajšimi skakalci in kombinator-
ci bodo skupaj proslavili pomemben dosežek v zgodovini
kluba. SK Triglav - klub svetovnih prvakov vabi tudi prijate-
lje kluba, sponzorje, donatorje, novinarje in simpatizerje,
da se pridružijo prazniku v Skakalnem centru Gorenja Sava,
kjer so se kalile vse generacije v 67-letni zgodovini kluba.
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Smučarske skakalnice so
osnovni športni objekti, na
katerih temelji strokovno
delo v smučarskih skokih in
nordijski kombinaciji, torej
celovit in dolgoročno narav-
nan proces iskanja, usmer-
janja, vzgoje, športnega uče-
nja, selekcioniranja ter
športnega in osebnostnega
zorenja otrok in mladine v
vrhunskih smučarskih sko-
kih.
Nova skakalnica v Kranju že
osem let služi kot osrednji
slovenski vadbeni objekt za
vse državne selekcije, pa-
nožno šolo DPNC in trenin-
ge klubskih skakalcev. Ideja
o izgradnji sega v leto 1989,
ko je SZS odločila, da se v
Kranju zgradi normalna
srednja skakalnica (K = 100
m) in v Ljubljani velika ska-
kalnica (K = 120 m). V Kra-
nju so smučarski delavci
resno zgrabili za delo in v
letu 2004 kljub velikim ovi-
ram skakalnico tudi dogra-
dili. V Planici so vse napra-
ve propadle, v zadnjih letih
je bila za tekmovanja uspo-
sobljena le Goriškova letal-
nica. Prav zato se je izkazala
gradnja skakalnice v Kranju
za zelo upravičeno in po-
trebno. V osmih letih, kar je
skakalnica v uporabi, so dr-
žavne selekcije, panožna
šola in klubi prihranili znat-

no vsoto (po oceni strokov-
njakov letno okoli 800 tisoč
evrov) sredstev, ki bi jih si-
cer namenili treningom v
tujini, če bi hoteli zagotoviti
uspehe na mednarodnih
tekmovanjih. Prav dejstvo,
da so skakalci pred odho-
dom na velike prireditve tre-
nirali doma, v domačem
okolju in v miru, je prineslo

odlične rezultate na olimpij-
skih igrah in svetovnih pr-
venstvih. 
Skakalnica prav tako služi
tudi za izvedbo največjih
FIS tekmovanj poleti in po-
zimi. Ne gre pa pozabiti, da
je skakalnica objekt, ki ga
imajo radi tudi tuji skakalci,
ki z veseljem prihajajo na
treninge v Kranj. 

Z izgradnjo 110-metrske
skakalnice je bil prenesen
utrip smučarskih skokov in
nordijske kombinacije v ur-
bano okolje, s čimer je bilo
ustvarjeno organizacijsko
sožitje z ljudmi, ki ta šport
spremljajo, ga imajo radi in
želijo v svojem prostem
času spremljati dogajanje v
njem. 

Osem let nove skakalnice
Od leta 2004 je na Bauhenku nova skakalnica, ki služi kot osrednji slovenski vadbeni objekt za vse
državne skakalne selekcije, panožno šolo in treninge klubskih skakalcev.

Predsednik SK Triglav Jože Javornik, kranjski župan Mohor Bogataj, ki je bil tudi predsednik
častnega odbora za izgradnjo skakalnice, ter predsednik gradbenega odbora nove skakalnice
na Bauhenku Lojze Gorjanc so zadovoljni, ker je nov objekt prinesel boljše pogoje našim
skakalcem, ki jih s pridom izkoriščajo. / Foto: Gorazd Kavčič

SK Triglav je uspešen tudi
kot organizator tekmovanj v
skokih in nordijski kombi-
naciji. Ker je klub z največ,
kar petdesetimi, aktivnimi
sodniki za skoke v Sloveniji,
so tudi številna mednarod-
na in domača tekmovanja
kvalitetno izvedena. Seveda
pa pri izvedbi tekem sodelu-
jejo tudi starši tekmovalcev
in drugi smučarski delavci,
saj marsikatero tekmovanje
zahteva zelo široko organi-
zacijo in pripravo. 
Z zgraditvijo 110-metrske
skakalnice pod Šmarjetno
goro se je število prireditev iz-
redno povečalo. Vsako leto
klub izvede povprečno po
dvanajst mednarodnih te-
kem v poletni in zimski sezo-
ni ter najmanj petindvajset
domačih. Redno so na pro-
gramu tekme za celinski in
alpski pokal ter FIS pokal.
Zaradi izredno kvalitetne
skakalnice po načrtih znane-
ga arhitekta in bivšega ska-
kalca Klemena Kobala je FIS
v letu 2006 zaupala klubu
tudi izvedbo poletnega svetov-
nega pokala Grand Prix in
Svetovno mladinsko prven-
stvo v nordijskih disciplinah.

Če bi bila zgrajena še razsvet-
ljava, za kar sta v letu 2009
Ministrstvo za šolstvo in šport
ter Fundacija za šport že za-
gotovila večino potrebnih
sredstev, bi FIS Kranju dode-
lila tudi tekme za svetovni po-
kal v zimskem času. To bi bila

še zanimiva dodatna ponud-
ba na skakalnici, ki bi gotovo
privabila veliko število gledal-
cev. Na žalost pa Smučarska
zveza še do danes ni realizira-
la pred tremi leti načrtovane
investicije. Ob tem so prikraj-
šane tudi državne selekcije in

predvsem panožna šola ter
številni skakalci iz drugih slo-
venskih klubov, ki bi del tre-
ningov v kratkih zimskih
dnevih lahko opravili tudi 
popoldan. Skakalnica pa je v
zadnjih letih edini primerni
objekt za vadbo v Sloveniji. 

Uspešni organizatorji tekmovanj
Od izgradnje nove skakalnice naprej pri SK Triglav na leto pripravijo povprečno dvanajst mednarodnih
tekmovanj ter najmanj petindvajset tekem z udeležbo domačih tekmovalcev in tekmovalk.

Pri kranjskem SK Triglav na leto organizirajo okoli štirideset domačih in mednarodnih 
tekmovanj, velikokrat pa se med najboljše uvrstijo domači šampioni. / Foto: Gorazd Kavčič

V klubu je kar petnajst olimpijcev
Merilo kvalitete športne panoge so nedvomno tudi udele-
ženci na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Skakal-
ci in kombinatorci SK Triglav so bili med vsemi kranjskimi
športniki in športnicami najštevilnejše zastopani na olim-
pijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Najuspešnejši so
bili: Matjaž Zupan, Primož Peterka in Robert Kranjec, ki so
nastopali kar na treh olimpijskih igrah. Udeleženci v sko-
kih so bili: Marjan Mesec (1968 in 1972), Peter Štefančič
(1968 in 1872), Bogdan Norčič (1976 in 1980), Brane Bene-
dik (1980), Bojan Globočnik (1984), Tomaž Dolar (1984),
Matjaž Zupan (1988, 1992 in 1994), Primož Peterka (1998,
2002 in 2006), Franc Urban (1998), Miha Rihtar (1998),
Robert Kranjec (2002, 2006 in 2010) in Peter Prevc
(2010), v nordijski kombinaciji pa so nastopali: Janez Gor-
janc (1972), Robert Kaštrun (1984) in Andrej Jezeršek
(2002). Poleg teh olimpijcev pa so na svetovnih prvenstvih
uspešno nastopili še: Janez Štirn, Primož Zupan Urh, Jure
Bogataj in Rok Urbanc, v nordijski kombinaciji pa Igor
Cuznar, Marko Šimic in Dejan Plevnik.

Nova generacija začela v Bauhenku
V sezoni 1960/61 je Smučarska zveza po vsej Sloveniji orga-
nizirala planiške skakalne šole in Jože Javornik je prevzel
takšno šolo v Kranju na improvizirani 10-metrski skakalnici
v Bauhenku, prav tam, kjer danes stoji 110-metrska skakal-
nica. Prvi učenci so bili tudi zelo uspešni državni reprezen-
tanti: Peter Štefančič, Marjan Mesec, Vinko Bogataj ... Števi-
lo naraščajnikov je hitro raslo in v delo v klubu se je vključil
še Dejan Šink. Kmalu so se pojavila nova imena: Bogdan
Norčič, Klemen Kobal, Jože Kapušin, Srečo Grosar ter kom-
binatorca Janez Gorjanc in Janez Bukovnik. Na uvodni tek-
mi na novi Goriškovi velikanki (1969) je tedaj 22-letni Peter
Štefančič s 150 m postavil nov državni rekord, na katerega je
bilo po Šlibarjevih 141 m (1961) treba čakati kar osem let. 

Mladinski center na Gorenji Savi
Nedvomno ne gre prezreti velike vloge, ki so jo opravili člani
kluba pri gradnji smučarskih skakalnic v Stražišču, Besnici,
na Krvavcu, v Adergasu, predvsem pa na Gorenji Savi, kjer je
bil v sezoni 1989/90 dograjen mladinski skakalni center 
petih skakalnic, pokritih s plastiko (K - 8 m, K - 15 m, K - 20
m, K - 40 m in K - 50 m). Gradbeni odbor, pod vodstvom Ma-
rije Simčič, je opravil izredno delo pri ureditvi pogojev za tre-
ninge in tekmovanja. Spomladi 1991 je največja skakalnica
dobila keramično smučino, s prostovoljnim delom pa je bil
dograjen Dom skakalcev, kjer so prostori za delovanje kluba. 

Mladi skakalci prve izkušnje nabirajo v mladinskem centru
na Gorenji Savi. / Foto: Gorazd Kavčič

Z optimizmom v naslednji dve leti
S 1. majem se odpira nova sezona, ko bo na sporedu sve-
tovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Val di Fiemme
(Italija). Zelo hitro pa se bližajo tudi olimpijske igre v
Sočiju v Rusiji v letu 2014. Klub je optimistično vstopil v
novo dvoletno obdobje priprav za ti dve največji medna-
rodni prireditvi. Štirje najboljši Triglavovi skakalci Robert
Kranjec, Peter Prevc, Nejc Dežman in Dejan Judež so 
najresnejši kandidati za uvrstitev v ekipi za olimpijske
igre in svetovno prvenstvo. Trenirali bodo pod vodstvom
zveznega trenerja Gorana Janusa in njegovega pomočni-
ka Janija Grilca. Za mladinsko svetovno prvenstvo pa se
bo skrbno pripravljal Cene Prevc, ki je v zimski sezoni
izredno napredoval. Pri SK Triglav so lahko izredno
ponosni na dosedanje dosežke na vseh področjih delo-
vanja. V klubu so prepričani, da bodo tudi v prihodnje s
smotrnimi in premišljenimi vlaganji v tekmovalce in
pogoje njihovega dela želi enake ali še boljše sadove na
področju smučarskih skokov in nordijske kombinacije. 



Kranjski skakalci, četrtek, 26. aprila 2012 

kranjski skakalci

9

SALON PREVC KRANJ
Žabnica, Dorfarje 17, 
tel.: (04) 502 19 00, 
e-pošta: info@prevc.si

SALON PREVC LJUBLJANA
BTC HALA 10, 
tel.: (01) 541 18 20, 
e-pošta: prevc@btc-city.si

kuhinje
ALPLES
-30%

spalnice
SAMBA

-25%

Akcijski popusti ve
lja za gotovino do 31. 5. 2012 oz. do prodaje zalog

Pohištvo za celoten domPohištvo za celoten dom

www.prevc.siwww.prevc.si

otroške 
sobe PLANET

nove barve
novi 

elementi

-60%
samo 

do prodaje 

zalog
ODPRODAJA EKSPONATOV

Popusti do
ODPRODAJA EKSPONATOV

Popusti do

Kranjski skakalci in kombi-
natorci so bili uspešni tudi
pri osvojitvi medalj na
olimpijskih igrah, svetovnih
članskih in mladinskih pr-
venstvih. Prvo medaljo je
osvojil Janez Štirn z drugim
mestom v skokih na
mladinskem prvenstvu na
Norveškem (1984). V ekipni
članski konkurenci so nosil-
ci medalj z olimpijskih iger:
Matjaž Zupan (srebrna
1988), Primož Peterka
(bronasta 2002) in Robert
Kranjec (bronasta 2002).
Na svetovnih prvenstvih so
bili uspešni: Franc Urban
(bronasta 1996 - poleti), Pri-
mož Peterka (bronasta

2005), Jure Bogataj (bronas-
ta 2005), Robert Kranjec
(bronasta 2011 ter zlata in
bronasta 2012) in Peter 
Prevc (bronasta 2011). Na
mladinskih svetovnih pr-
venstvih je bil doslej najus-
pešnejši Nejc Dežman, ki je
letos v Turčiji osvojil zlato
medaljo. V zgodovini kluba
so bili prejemniki medalj še:
Marjan Kropar, Sašo Ko-
movec, Tomaž Knafelj, Pri-
mož Peterka, Igor Cuznar,
Miha Rihtar, Marko Šimic,
Anže Brankovič, Primož
Zupan, Zvonko Kordež,
Jure Bogataj, Rok Urbanc,
Matevž Šparovec in Dejan
Judež.

Medalje z največjih 
tekmovanj

Kranjski skakalci so tudi uspešni olimpijci. / Foto: arhiv GG

Vilma Stanovnik

Jože Javornik se je kranjskim
skakalcem najprej pridružil
kot mlad tekmovalec, nato
pa je imel v klubu različne
vloge. Najprej je bil predsed-
nik kluba v letih od 1960 do
1970, nato pa je predsednik
znova postal leta 1987 in je
ostal vse do danes. 

V sedeminšestdesetih letih
obstoja kluba ste preživljali
različna obdobja, zadnja se-
zona pa je bila za vas res ne-
kaj posebnega. Kako ste jo
doživeli?
"Kljub različnim uspehom v
preteklosti je naš klub prvi
vrhunec doživel z izjemni-
mi rezultati Primoža Peter-
ke. Toda to so bili uspehi
zgolj enega tekmovalca,
zato mislim, da je minula
sezona za naš klub naj-
uspešnejša doslej. Vrhun-
ske rezultate je dosegalo več
tekmovalcev. Vsi poznamo
odlične letošnje uspehe Ro-
berta Kranjca, od svetovne-
ga prvaka do skupnega
zmagovalca svetovnega po-
kala, odlično skakanje Petra
Prevca, ki ga je žal v vrhun-
ski formi ustavila poškodba,
nekaj posebnega pa je tudi
naslov svetovnega prvaka
Nejca Dežmana. Temu je
seveda treba dodati tudi od-
lične rezultate drugih tek-
movalcev, saj so bogastvo
našega kluba tudi številni
mladi, ki jih trenutno res ne

manjka. Prav zato lahko re-
čem, da je bila minula sezo-
na za nas najbolj pomemb-
na, da ne rečem zgodovin-
ska."

Pravite, da so bogastvo klu-
ba številni tekmovalci, tudi
mladi. Koliko imate tekmo-
valcev in trenerjev?
"Trenutno v klubu redno
trenira in tekmuje okoli se-
demdeset skakalcev, nekaj
je tudi deklet. Zanje skrbita
dva profesionalna trenerja,
Sandi Čimžar, ki ima na
skrbi mlajše mladince in
nordijske kombinatorce, ter
Jani Grilc, ki v klubu skrbi
za člane in mladince, prav
tako pa ima obveznosti pri
slovenski reprezentanci,
kjer je pomočnik glavnega
trenerja. Poleg tega imamo
tudi dva amaterska trenerja
Milana Romšaka in Braneta
Finžgarja, občasno pa po-
maga še kdo. Od lani ima-
mo tudi trenerja za naše na-
raščajnike Anžeta Brankovi-
ča, ki trenira najmlajše sku-
pine. Vsako leto se namreč
v naš klub na novo vpiše več
kot dvajset mladih, dobra
polovica pa jih nato v klubu
tudi ostane in začne resno
trenirati. Vodilo našega klu-
ba je namreč, da imamo
tekmovalce vseh letnikov,
kar omogoča, da je delo
kontinuirano in tudi, da
smo lahko v končni razvr-
stitvi vsako leto najboljši
klub v državi."

V vašem klubu je zelo po-
membna vloga staršev
otrok, sodnikov in vseh dru-
gih v klubu, saj organizirate
tudi veliko tekmovanj?
"Zagotovo bi bilo brez po-
moči staršev otrok težko,
zelo aktivni so trenutno
starši otrok, ki so se sami
poimenovali kar "klub
2000", saj so njihovi otroci
rojeni okoli leta 2000. To
mi je zelo všeč. Je pa res, da
ob organizaciji mednarod-
nih tekmovanj potrebujemo
okoli šestdeset ljudi. Tre-
nutno imamo v klubu okoli
petinštirideset sodnikov,
poleg njih pa potrebujemo
še okoli dvajset staršev, ki
skrbijo, da tekme potekajo
na res vrhunskem nivoju in
da se ne bojimo organizirati
nobene tekme. Od delega-

tov vedno dobivamo odlične
ocene."

Imate odlične tekmovalce,
sodnike, starše in zadnja
leta tudi skakalnico, ki pa ji
manjka še razsvetljava, o ka-
teri je bilo zadnjo sezono
precej govora. Kje se je za-
pletlo?
"Smučarska zveza je leta
2006 prevzela upravljanje
nordijskega centra in ga
upravlja še sedaj. V tem
času skrbi tako za tekoče
vzdrževanje kot vodenje in-
vesticij in tako je SZS na
osnovi razpisov kandidirala
za denar za razsvetljavo. Iz
ministrstva in fundacije so
skupaj dobili 262 tisoč ev-
rov, vrednost investicije pa
je bila 292 tisoč. Razsvetlja-
va bi morala biti narejena
do konca leta 2009. Za izva-
jalca so izbrali podjetje ETP
Kranj, vendar dela niso
opravili. So pa izdali fakturo
in dobili denar. Vodilni na
SZS so se zamenjali ter
ugotovili, da je za postavitev
štirih stebrov potrebno še
gradbeno dovoljenje. Konč-
no so konec letošnjega janu-
arja dobili gradbeno dovo-
ljenje, sedaj pa je ETP šel v
stečaj. Ker sem poznal situ-
acijo v ETP, sem opozarjal
na težave, vendar pa bo go-
tovo denar sedaj iz stečajne
mase težko dobiti in težko
je napovedati, kako se bo
projekt razsvetljave nadalje-
val."

Ponosen na najboljšo sezono
Sedanji predsednik SK Triglav Jože Javornik je v delo kranjskih skakalcev vpet že od začetka, zadnjih
petindvajset let pa je neprekinjeno na čelu kluba.

Jože Javornik / Foto: Tina Dokl

Iz prve generacije skakalcev
po letu 1960 je prvi osvojil
naslov državnega članskega
prvaka Marjan Mesec (1969
in 1970). Naslednje leto
(1971) je prvo mesto na dr-
žavnem prvenstvu v Planici
pripadlo Petru Štefančiču.
Sledilo je obdobje Bogdana
Norčiča, ki je od leta 1973 do
1982, to je deset let, držal
naslov državnega prvaka na
srednji in veliki skakalnici v
svojih rokah. V letu 1980 je
bil na državnem prvenstvu
najboljši Brane Benedik.
Štiri naslove je osvojil Ma-
tjaž Zupan (1987, 1989 in
1992). Edini naslov držav-
nega prvaka na veliki ska-
kalnici je v letu 1993 osvojil
Urban Franc. Najuspešnejši
skakalec vseh časov Primož
Peterka je zabeležil na dr-
žavnih prvenstvih šest prvih

mest (1996, 1997, 1998,
1999 in 2003). Miha Rihtar
je bil državni prvak na 90-
metrski skakalnici v Planici
(1999). Robert Kranjec je
bil nosilec naslova državne-
ga prvaka petkrat (2002,
2004, 2008, 2009 in
2010). V letu 2011 je na dr-
žavnem prvenstvu prvič sla-
vil Dejan Judež, v letu 2012
pa Peter Prevc. Ekipni na-
slov je SK Triglav v letih od
1996 do 2012 pripadel tri-
najstkrat. V nordijski kom-
binaciji je bil najuspešnejši
kranjski tekmovalec Gašper
Kordež, ki je v obdobju
1952-1962 zmagal devet-
krat. Prvaki so bili še: Janez
Gorjanc (1975), Igor Cuznar
(1996, 1997), Andrej Jezer-
šek (2000-2002), Dejan
Plevnik (2003 in 2004) in
Rok Rozman (2006).

Številni državni prvaki

Aktualni državni prvak je Peter Prevc. / Foto: Gorazd Kavčič
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Najuspešnejši skakalec vseh
časov, Primož Peterka, je 15-
krat zmagal na posamičnih
tekmah za svetovni pokal. V
letih 1997 in 1998 je osvojil
veliki globus FIS za skupni
zmagi v svetovnem pokalu.
To je rezultat, ki ga ni dose-
gel še noben Slovenec. 
Kot 11-letnega dečka ga je
oče leta 1990 vključil v SK
Triglav. Strokovnjaki so sve-
tovali, naj gre iz matičnega
kluba (Moravče) v večji
klub, kjer se dela strokovne-
je in kjer je večja konkuren-
ca že na treningih. To se je
izkazalo za pravilno in Pri-
mož je prvo zmago v svetov-
nem pokal zabeležil že leta
1996. V klubu so zanj skr-
beli predvsem Jani Grilc,
nekaj časa pa tudi Sandi
Čimžar, Bogdan Norčič in
Robert Kaštrun. Klubsko
"izdelanega" so ga vključili
v državno reprezentanco za
drugi del novoletne turneje. 
Na tekmi v Innsbrucku je 3.
januarja 1996 zasedel odlič-
no osmo mesto. Takrat je re-
prezentanco vodil Jelko Gros.
Zanimiv je bil zapis novinar-
ja Ota Giacomellija 3. febru-
arja v Delu: "Na prvi pogled
je bilo presenetljivo, da je Pri-
mož izbral Kranj namesto
Ljubljane, kjer so moravški
skakalni zagnanci od nekdaj
bili deležni vsakovrstne po-

moči. Vendar so Ljubljančani
mečkali, meneč, da je še pre-
zgodaj, povrh pa se menda
tudi prepotentna mestna mu-
larija na Mostecu, kamor je
prva leta pogosto zahajal na
trening in tekme, Primožu ni
preveč priljubila s svojim ne-
potešenim veseljem do zba-
danja podeželanov. Izbira pa
je imela tudi drugo, za pri-
hodnost nadarjenega skakal-
ca Primoža pomembnejšo
plat. Medtem ko v Ljubljani
skakalce z Mosteca in Gun-
celj niti v šišenski športni
gimnaziji ne "šmirgljajo", se
je SK Triglav posrečilo, da je
v kranjski Srednji ekonomski
šoli našel razumevajočega in
sodelujočega partnerja."

Vrhunec s Peterko

Dobra infrastruktura v Kra-
nju mladim skakalcem
omogoča odlične pogoje za
treninge in napredovanje.
Vse to potrjuje veliko število
vrhunskih skakalcev, ki so
oziroma prihajajo iz kranj-
skega kluba - Primož Peter-
ka, Robert Kranjec, Peter
Prevc, Nejc Dežman, Matej
Dobovšek, Dejan Judež,
Rok Urbanc, Matic Plaznik,
Cene Prevc ...
Smučarski skoki so na po-
gled nevaren šport. To mišlje-
nje in videnje je zmotno ozi-
roma stereotipno. Smučarski
skoki so eden izmed športov,
ki ima zelo nizko stopnjo po-
škodb, tako med vrhunskimi
tekmovalci kot tudi pri začet-
nikih in mladih.
Bodoči skakalci se s skoki
začnejo ukvarjati približno
pri sedmih letih oziroma
nekje do 10. leta starosti.
Mladi skakalci postopoma
osvajajo skakalno znanje in
občutke. Zelo koristno je,
da ima vsak začetnik osnov-
no znanje smučanja ter svo-
jo smučarsko opremo. Prve
korake na smučeh in spo-
znavanje s skakalnico začet-
nik naredi prav z opremo za
alpsko smučanje, ker je te
že bolj vajen in omogoča
boljše ravnotežje. Prvi skoki
se opravijo na improvizirani
skakalnici. Skakalnice se
postopoma povečujejo. 

Ker so smučarski skoki in-
dividualni šport, se je vedno
znova možno prilagoditi po-
samezniku in mu omogoči-
ti ustrezne pogoje za napre-
dovanje. Ko se oprema za-
menja, je spet potrebno ne-
kaj časa za prilagajanje.
Skakalci imajo organizirane
tudi treninge, ki ne potekajo
na skakalnici in so name-

njeni družabnim igram,
razvoju koordinacije, ravno-
težja, spretnostnim poligo-
nom, gimnastičnim prvi-
nam, atletskim prvinam, ...
Del časa se posveti tudi imi-
taciji različnih elementov
skoka, ki jih potem skušajo
prenesti na skakalnico.
Takšna vadba je zelo pestra,
zanimiva in predvsem tudi

koristna za splošen otrokov
motorični, telesni in men-
talni razvoj. S pestro paleto
različnih elementov otrok
osvoji in spozna številne
nove občutke ter pridobi iz-
kušnje.
Začetniki v kranjskem klubu
imajo prve tri mesece brez-
plačno vadbo. Treningi pote-
kajo dvakrat na teden (torek

in petek) na Gorenji Savi
(smer Besnica), kjer je ska-
kalni center s petimi skakal-
nicami od 7-metrske do 50-
metrske. Vso potrebno ska-
kalno opremo pa je možno
dobiti v klubu.
"Otrokom so smučarski sko-
ki zelo zanimiv in atraktiven
šport. Starši, pustite se pre-
pričati, da to ni nevaren šport,

in videli boste, da bo otrok za-
dovoljen in navdušen," pravi-
jo strokovnjaki, ki se v klubu
ukvarjajo z mladimi.
Za dodatne informacije 
se obrnite na trenerja naj-
mlajših v SK Triglavu Kranj:
Anže Brankovič mobi:
041/790 219 in elektron-
skem naslovu: skijumping.
triglav@gmail.com

Skakalni strokovnjaki že vrsto let delajo z mladimi skakalci. Foto: arhiv kluba

Jubilejno leto, ko je SK Tri-
glav osvojil 40. naslov naj-
boljšega kluba v Sloveniji v
smučarskih skokih in nor-
dijski kombinaciji, so za-
znamovali zgodovinski re-
zultati na mednarodnih tek-
movanjih. SK Triglav je po-
stal "klub svetovnih prva-
kov", kar je izredno redek
primer v svetu. Najprej je
Nejc Dežman kot prvi Slo-
venec postal svetovni mla-
dinski prvak, le malo kasne-
je pa je Robert Kranjec po-
stal prvi slovenski svetovni
prvak v poletih. 
Sploh je bila Robertova bera
dosežkov v minuli sezoni iz-
redna. Drugič je osvojil mali
kristalni globus FIS kot
zmagovalec svetovnega po-
kala v poletih. Postavil pa je
tudi nov državni rekord -
244 metrov v Vikersundu.
Kot prvemu Slovencu je
uspelo zmagati na Goriško-
vi letalnici v Planici. Tudi v
svetovnem pokalu je odlič-
no tekmoval, saj je zasedel
doslej najvišjo uvrstitev - de-
veto mesto z rekordnim šte-
vilom točk. Nedvomno je
bila sezona 2011/12 zgodo-

vinski uspeh in velika spod-
buda za naprej tudi za Ro-
berta.
Tudi Peter Prevc je imel od-
lično sezono in pristal na 15.
mestu v svetovnem pokalu.
Na žalost ga je padec in po-
škodba na tekmi v Oberst-
dorfu ustavila tik pred pole-
ti v Vikersundu. Kljub pad-
cu pa je s svojim vrhunskim
skokom prispeval izreden
delež k ekipni zmagi. Prvič
v karieri je letos osvojil tudi
naslov državnega prvaka.
Po Petrovih stopinjah že
stopa tudi njegov mlajši
brat Cene, ki je pri 16 letih
že skupni zmagovalec svetov-
nega FIS pokala. 
Pohvalno je, da je klubu
spet uspelo vzbuditi zani-
manje za nordijsko kombi-
nacijo in zabeležiti že tudi
prvi večji uspeh. Po nekaj
letih so klubski tekmoval-
ci spet zmagali v pokalu
Cockta. 
Za letošnje velike uspehe so
nedvomno zaslužni priza-
devni trenerji: Jani Grilc,
Sandi Čimžar, Anže Bran-
kovič, Milan Romšak in
Branko Finžgar.

Letošnje leto je že zgodovinsko
Kranjski Triglav je letos postal klub svetovnih prvakov, za kar sta poskrbela svetovni prvak v poletih
Robert Kranjec in mladinski svetovni prvak Nejc Dežman.

Svetovni prvak v poletih Robert Kranjec in mladinski 
svetovni prvak Nejc Dežman / Foto: Gorazd Kavčič

SK Triglav Kranj vabi mlade - skoči tudi ti
Bodoči skakalci se s skoki največkrat spoznajo med sedmim in desetim letom, nato pa postopoma osvajajo skakalno znanje.

Primož Peterka
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali 
SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si 
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj.

Biološke odpadke bomo po  
novem odvažali tedensko

Z mesecem majem bomo začeli s tedenskim od-
vozom bioloških odpadkov, ki bo potekal vse 
do konca meseca oktobra 2012. Na dom ste 
prejeli nov urnik odvoza odpadkov. Shranite 
ga, naj vam bo v pomoč. Urniki so objavljeni 
tudi na www.komunala-kranj.si.

Pri odlaganju bioloških odpadkov, prosimo, 
upoštevajte, da ti ne sodijo v navadne plastične 
vrečke. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo 
predelavo odpadkov. Uporabiti moramo vreč-
ke iz biološko razgradljivih materialov. Biološke 
odpadke lahko odložimo tudi zavite v časopisni 
papir ali v papirnati vrečki.

Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških 
odpadkov v zabojnike za biološke odpadke. V 
času nizkih temperatur ti odpadki zmrznejo in se 
sprimejo z zabojnikom, kar posledično predsta-

vlja velike težave pri praznjenju zabojnikov. V 
poletnih mesecih pa z neposrednim odlaganjem 
bioloških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in 
ustvarimo pogoje za pojav smradu in črvov. 

Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi 
pri Komunali Kranj. Za paket 25 vrečk, po 
7 litrov, boste odšteli 2 evra.

Dodatno ponujamo tudi koš za loče-
vanje bioloških odpadkov Organko, ki 
ga imate lahko v kuhinji in ga praznite po 
potrebi. Vsebino odložite na kompostni kup 
ali v zabojnik za biološke odpadke. Z do-
dajanjem naravnega posipa (t. i. Biogena), 
spodbujamo postopek fermentacije. Rezul-
tat je osnova za kompost prvega razreda.
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Dajmo domišljiji prosto pot

V Vzgojnem zavodu Kranj otroci in mladostniki pod mentor
stvom vzgojiteljev že deseto leto zapored v času velike noči 
izdelujejo pisanice, ki jih potem predstavijo na ogled v okviru 
internega natečaja za najlepšo velikonočno dekoracijo v sta
novanjskih skupinah. Vsako leto tako nastane pet izdelkov 
(iz vsake stanovanjske skupine po eden), za katere bi že lah
ko rekli, da so prave umetnije. Letošnji natečaj je bil naslov
ljen »Dajmo domišljiji, idejam, izkušnjam, sanjam, znanju, 
kreativnosti in iznajdljivosti prosto pot v pomlad«, fotografi
je izdelkov pa pričajo o ustvarjalnosti in umetniški žilici otrok 
in mladostnikov v okrilju Vzgojnega zavoda Kranj. J. M.

Kranj

Pohod prijateljstva  
in spominov
Jutri, v petek, 27. aprila, 
Združenje borcev za vre
dnote NOB Kranj vabi na 
XIX. pohod prijateljstva in 
spominov – Udin boršt 
2012. Prireditev se bo začela 
ob 8. uri pred trgovskim 
centrom Mercator na Kokri
ci. Start je mogoč od 8. do 
10. ure, ko je startnina 2 
evra, od 10. ure dalje pa je 5 
evrov. Pohod ni namenjen 
tekmovanju, ampak prija
teljskemu druženju, prijetni 
rekreaciji in obujanju spo
minov na NOB. V. S.

Bogatejši za avto cisterno
Prostovoljno gasilsko društvo Breg ob Savi je od Gasilsko reševalne službe 
Kranj pred kratkim dobilo odlično ohranjeno avto cisterno.

Vilma Stanovnik

Kranj – »V našem društvu je 
trenutno okoli 130 gasilcev, 
od tega nekaj več kot štiride-
set operativcev. Prav tako 
imamo koli petdeset mladih, 
veterane in članice. Redno 
skrbimo za izobraževanje, 
udeležujemo se tekmovanj 
ter seveda skrbimo pri gaše-
nju požarov. Trenutno se 
pripravljamo za različna tek-
movanja, zlasti za majsko na 
Brdu,« je ob slavnostnem 
prevzemu avto cisterne pove-
dal predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Breg 
ob Savi Marjan Fajfar in do-
dal, da bo avto cisterna zame-
njala staro in dotrajano Za-
stavo, v društvo pa imajo še 
orodno vozilo in vozilo za 
prevoz moštva.
»Za uspešno delo na podro-
čju požarnega varstva je po-
trebna primerna tehnika, 
brez katere delo pač ni mo-
goče. Poleg tega moramo 
imeti usposobljene gasilce, 
ki vse to znajo uporabljati. In 
ker je med člani Prostovolj-
nega gasilskega društva Breg 

zadostno število usposoblje-
nih gasilcev, smo se odločili, 
da gasilsko vozilo, ki ga je 
doslej uporabljala Gasilska 
reševalna služba Kranj, 
damo v uporabo njim,« je na 
slovesnosti na dvorišču GRS 
Kranj poudaril predsednik 
Gasilske zveze Kranj Jože 
Derlink, direktor GRS Kranj 
Vojko Artač pa je dodal, da je 
vozilo sicer rabljeno, vendar 

je v dobri kondiciji, saj ima le 
14 tisoč kilometrov. »Že pre-
cej let namreč vozila iz ope-
rativne uporabe našega jav-
nega zavoda prehajajo v ope-
rativno uporabo gasilskih 
društev. S tem je celotna ga-
silska služba v občini bolje 
pripravljena in usposobljena, 
saj vse to nadgrajujemo s 
skupnimi vajami in drugimi 
aktivnostmi,« je dodal Artač.

Skupaj z odgovornimi na občini pa so se pri GZ MO Kranj 
odločili, da rabljeno avto cisterno podarijo gasilcem na  
Bregu, ki imajo tudi urejen gasilski dom, ključe pa je  
kranjski župan Mohor Bogataj simbolično izročil poveljniku 
GZ MO Kranj Tomažu Vilfanu.



Stari Kranj je prometno 
spet prijaznejši
Precej stavb v starem delu Kranja je bilo zadnja leta obnovljenih, trenutno poteka obnova mestnih 
trgov in ulic, kot poudarja predsednik KS Center Aleksander Pavšlar, pa bo obiskovalce poleg znova 
prijaznejše prometne ureditve v mesto pripeljal predvsem živahen utrip različnih dejavnosti.

Vilma Stanovnik

Kranj – Središče mesta je 
vsem na očeh, zlasti pa si pri-
jaznega tako zase kot obisko-
valce želijo prebivalci starega 
Kranja. O tem, kakšno je  
življenje v njem, sva se pogo-
varja s predsednikom sveta 
KS Center Aleksandrom  
Pavšlarjem.

Kateri deli Kranja sodijo pod 
KS Center?
»Naša krajevna skupnost po-
leg starega Kranja proti seve-
ru sega do avtobusne postaje 
in ceste Staneta Žagarja. Po 
površini je sicer ena manjših 
krajevnih skupnosti v občini, 
po številu prebivalcev pa smo 
nekje v sredini, saj nas je 
okoli tisoč sedemsto.«

Glede na to, da je vendarle 
velika večina KS Center v sta-
rem delu Kranja, v mestnem 
jedru, imate tudi probleme, 
ki jih v drugih delih Kranja 
ne poznajo?
»Res je naša krajevna sku-
pnost nekoliko specifična. 
Ko sem po zadnjih volitvah 
prevzel mandat, sem bil soo-
čen z dvema problemoma. 
Eden je bilo vprašanje pro-
metne ureditve, ki ni dobro 
delovala in je potrebovala do-
ločne spremembe v smislu 
lažje dostopnosti mesta. 
Drug akuten problem je bil 
projekt obnove mestnih tr-
gov in ulic, ki se je ravno ta-
krat začenjal in za katerega 
sem ocenil, da bo privedel do 
hudih problemov. To pa 
zato, ker terminski plan, po 
katerem naj bi ta dela poteka-
la, ni bil natančno izdelan in 
se je takrat že videlo, da so 
precejšnji zaostanki na Tru-

barjevem trgu, saj se dela 
niso premaknila nikamor. 
Poleg tega je bil projekt, po 
katerem naj bi dela potekala, 
po mojem mnenju neprila-
gojen realnosti Kranja.«

Kako ste se lotili vse te pro-
blematike?
»Najprej je bilo treba priti do 
rešitve, kako projekte spraviti 
v razumne časovne okvire, 
pa tudi, kaj naj bi se dejan-
sko naredilo. V sodelovanju z 
občino smo pripravili podro-
ben terminski plan, tako da 
je bila prenova razdeljena na 
posamezne faze s točno do-
ločenimi datumi začetka in 
konca, s čimer naj bi razko-
pavanja čim manj ovirala 
normalno življenje. Lahko 
rečem, da sedaj dela tako na 
Cankarjevi ulici kot Glavnem 
trgu potekajo kar dobro in 
znotraj terminskega plana, 
problem pa ostaja Vodopiv-
čeva, kjer se zaradi težke do-
stopnosti te ulice prenova že 
kar vleče. Lahko pa rečem, da 
so nam uspeli določeni po-
pravki projekta prenove, na 
primer na Trubarjevem trgu 
smo neobstojne tlake, ki so 
bili predvideni s projektom, 
nadomestili s ploščami. Želi-
mo si namreč, da zagotovi-
mo takšne tehnične rešitve, 
da bo mesto prometno delo-
valo. Promet v mestu na-
mreč vedno bo, tega se ne da 
preprečiti in zato morajo biti 
tlaki takšni, da zdržijo vse 
obremenitve. Seveda še ob-
stajajo odprti problemi, kot 
je obnova mostu čez Kokro. 
Ta predvideva obremenitev 
mostu z ogromno količino 
betona, kar pa bo znižalo nje-
govo nosilnost. To je za nas 
nesprejemljivo, ker je ta 
most glavna dostopna točka 
v mestno jedo in moramo 

biti sposobni prek njega 
spraviti najtežje tovore. To so 
še popravki, o katerih se letos 
še želimo dogovoriti v okviru 
projekta prenove.«

Prometna ureditev starega 
Kranja se je zadnja leta več-
krat spreminjala, kako ste 
zadovoljni sedaj?
»V prejšnjem mandatu ob-
činske uprave je prišlo do 
sprememb, ki so bile slabo 
premišljene in so privedle do 
tega, da nam je poslovna ak-
tivnost v mestu precej zamr-
la. V roku enega leta od uved-
be novega sistema smo imeli 
več kot trideset praznih po-
slovnih prostorov. Problemi 
so bili povezani predvsem z 
dostavo in možnostjo dosto-
pa obiskovalcev mesta. V so-
delovanju z županom in ob-
činsko upravo smo pripravili 
spremembe, ki so bile 
uveljav ljene lani in ki so 
omogočile neovirano dostavo 
med celotnim delovnim 
dnem. Sedaj vsak lahko za-
pelje v mesto, olajšan je do-
stop serviserjev in izvajalcev 
storitev, ki jim ni treba plače-
vati parkirnine, če so v mestu 
dalj časa. Te spremembe ka-
žejo pozitivne učinke.«

Veliko besed je bilo zadnja 
leta namenjenih oživitvi 
mes tnega jedra. Kako o tem 
razmišljate prebivalci?
»Gotovo zgolj sprememba 
prometne ureditve ni zado-
sti, da oživimo mestno jedro. 
To ostaja problem, ki ga bo 
treba reševati dlje časa. Ljudi 
v mesto namreč privabijo de-
javnosti, zaradi katerih je 
mesto nastalo, vsebina je ti-
sta, ki mestu vrne utrip. Zato 
vemo, da bo treba pripraviti 
program vzpodbud za po-
slovne dejavnosti. Problem, 

ki sicer ni le v Kranju, je 
zgrešena ideja, da je mesto 
moč oživiti z investicijami v 
tlake, v pročelja hiš, v stene. 
To je naivno, saj so problem 
dejavnosti. Spodbude občine 
morajo biti usmerjenje v 
podpiranje vsebin, dejavno-
sti. Občina je v zadnjih letih 
ogromno denarja vložila v 
različne stavbe in čeprav teh 
dobronamernih potez ne že-
lim kritizirati, pa je dejstvo, 
da te investicije same po sebi 
stanja ne bodo spremenile. 
Tisto, kar lahko spremeni 
stanje, je podpora dejavno-
stim. To je težje kot na pri-
mer obnoviti hišo in na tem 
področju še ni bilo storjenega 
prav veliko. Zato mislim, da 
se je treba lotiti predstavitve 
mesta kot celote, z vso gostin-
sko in trgovsko ponudbo, 
tudi prireditvenih dogodkov. 
Prav tako bi bil nujen razmi-
slek o obnovi tržnice, saj 
mes tna tržnica daje starim 
mestnim jedrom pomembno 
konkurenčno prednost pred 
nakupovalnimi centri. Če bi 
uspeli ta prostor nekoliko bo-
lje urediti, kot je sedaj, mi-
slim, da bi bila to pomembna 
pridobitev za mestno jedro.«

Vedno več se o Kranju govori 
kot turističnem mestu. Kaj je 
pri tem še moč narediti?
»Mislim, da se na promociji 
mesta ne dogaja veliko, vsaj 
jaz tega ne zaznavam. Dol-
žnost Zavoda za turizem naj 
bi bila, da bi mesto tržil kot 
turistični produkt, čeprav 
osebno ocenjujem, da Kranj 
nikoli ni bil turistična desti-
nacija in dvomim, da kdaj 
bo. Da bi na turizem stavili 
kot gibalo razvoja, se mi zdi 
utopija. Mislim, da stari 
Kranj lahko oživimo samo 
Kranjčani sami.«
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Karun trgovsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o.
Koroška cesta 35, Kranj

tel.: 04 236 07 50, fax: 04 236 07 51
info@karun.si

Predsednik sveta KS Center Aleksander Pavšlar / Foto: Tina Dokl
POMLAD V KULTURNEM HRAMU KRANJA 

predavanja, izobraževanja, predstavitve knjig, literarni večeri, 
bralna srečanja, filozofski, filmski večeri, potopisi, lutkovne 
predstave, igralne in ustvarjalne urice, pravljične sredice …

3. 5. O kanjonu Zarica: pogovor z avtorji knjige
7. 5. Vzgajanje bonsajev
8. 5. Potopis
11. – 18. 5.  Teden mladih
13. – 18. 5.  Teden vseživljenjskega učenja
15. 5.  Knjigajmo migajmo – mladi beremo  
 z Vidom Valičem
17. 5.  Mala foto kolonija Kranj 2012
17. 5.  Blejsko srečanje PEN - literarni večer v Kranju
17. 5.  Predavanje o najstnikih
21. 5.  ”Odprta šola”: 2. predavanje s profesorji  
 Gimnazije Kranj
22. 5.  Predstava M-2, o materi skozi izrazni ples,   
 Zavod Federacija
24. 5.  Filozofski večer
28. 5.  Filmski večer: Cinema Komunisto
29. 5.  Lutkovna predstava
30. 5.  Predavanje o digitalni fotografiji 

Prijazno vabljeni v dnevno sobo mesta.

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ , Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj 
t: 04/20 13 555 , m: 040/50 40 64 , e: obvestila@kr.sik.si,  

www.kr.sik.si

V starem Kranju trenutno poteka tudi prenova  
Glavnega trga.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kot sta obljubila ob 
državnozborskih volitvah, 
sta kranjska poslanca Pozi-
tivne Slovenije Alenka Bra-
tušek in Lojze Potočnik svo-
jim volivcem in tudi vsem 
drugim Kranjčanom na vo-
ljo za pogovore in druženja 
v poslanski pisarni. 
Odprla sta jo v začetku tega 
meseca na Cankarjevi ulici 
v starem Kranju, pisarna, ki 
jo jima je pomagal opremiti 
tudi Drago Štefe, pa ima 
odprta vrata ob ponedeljkih 
med 10. do 12. uro ter od 
16. do 18. ure. Po dogovoru 
se s poslancema lahko sre-
čate tudi druge dni, kot sta 
povedala ob odprtju, pa lah-
ko pridete k njima tudi 
zgolj na kavo. Kranjska po-
slanska pisarna Pozitivne 

Slovenije je za pisarno na 
Jesenicah že druga na Go-
renjskem, kot je ob njenem 

odprtju dejal predsednik 
Pozitivne Slovenije Zoran 
Janković, pa naj bo to točka, 

kjer si bodo Kranjčani lah-
ko povedali vse, kaj jih 
muči. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da je 
precej daleč od mestnega 
središča, tudi bivša srednja 
ekonomska šola spada v KS 
Center, kjer pa so ob nje-
nem propadanju nemočni. 
»Ta stavba žalostno propa-
da, pri čemer gre za stavbo, 
ki bi si zaslužila, da je raz-
glašena za kulturni spome-
nik. Zato je naša velika želja, 
da bi stavbo obnovili,« pravi 
predsednik KS Center Ale-
ksander Pavšlar, ki se sicer 
zaveda, da je v trenutni eko-
nomski situaciji težko delati 
načrte. »Narejeni so bili na-
črti za vrtec, vendar so bili 

zaradi finančnega položaja 
umaknjeni v predal. Kljub 
temu se mi zdi zelo po-
membno, da stavbo ohrani-
mo, saj bi vsi otroci iz KS 
Center lahko hodili v to šolo. 
Trenutno je šola le v zaho-
dnem krilu, otroci iz naše 
krajevne skupnosti pa so 
razdeljeni na več šolskih 
okolišev,« pravi Pavšlar in 
dodaja, da se mu zdi zlasti 
pomembno, da bi na občini 
vzhodnemu delu stavbe po-
svetili toliko pozornosti, da 
ne bi propadala. V njej se 
večkrat zbirajo brezdomci in 
najmanj, kar bi bilo treba 
narediti, je, da bi stavbo za-
ščitili.

Poslanska pisarna na Cankarjevi
Od začetka aprila imata na Cankarjevi ulici poslansko pisarno kranjska svetnika in poslanca Pozitivne 
Slovenije Alenka Bratušek in Lojze Potočnik.

Kompleks Khislstein pripravljen na selitev
V tednu pred prvomajskimi prazniki se je začela selitev 
uprave Gorenjskega muzeja v obnovljene prostore nekda-
njega Lovskega dvorca, ki je po obnovi del kompleksa gradu 
Khislstein. Namešča se tudi muzejska oprema v samem 
gradu. Zaključek del je predviden v začetku junija 2012. Mu-
zejska oprema (sklopi Gorenjski svet, kolonizacija Graščaki 
in gradovi, Karnij postane Kranj, transport in promet, nove-
mu veku naproti, med XVIII. in XIX. stoletjem, vrhunci slo-
venske zgodovine in kmečka kamra) bo služila umestitvi 
stalne muzejske zbirke Prelepa Gorenjska. Pomembna pri-
dobitev je letno gledališče med gradom in dvorcem. Prve 
prireditve bodo v okviru Tedna mladih v maju. Skupna vre-
dnost dobave in montaže opreme znaša 346.582,19 evra. 
Vrednost gradbenih del na kompleksu je blizu 8,8 milijona 
evrov. Kompleks Khislstein bo vrata obiskovalcem predvi-
doma odprl v drugi polovici junija 2012.

Novo pisarno je kranjskima poslancema Alenki Bratušek in Lojzetu Potočniku pomagal 
odpreti tudi predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković. I Foto: Gorazd Kavčič

Letno gledališče Khislstein s pomično streho – ob 
prireditvah se na tribune namestijo sedeži.

Bivša ekonomska žalostno propada

Stavba nekdanje ekonomske šole od njene selitve žalostno 
propada. / Foto: Tina Dokl

IN
E

S
 A

LA
G

IĆ
 S

.P
.,

 U
L.

 F
R

AN
C

A 
R

O
ZM

AN
A 

- 
S

TA
N

E
TA

 5
, 

K
R

AN
J

N
A

R
O

Č
IL

N
IC

A
  ���Na�Gorenjski�glas�se�želim�naročiti�najmanj�za�eno�leto�(cena�izvoda�je�1,50�EUR).�Brezplačno�ga�bom�prejemal�3�mesece,�prejel�

bom�od�10-�do�25-odstotni�popust,�enkrat�mesečno�brezplačno�objavo�malega�oglasa,�veliko�zanimivega�branja�in�darilo.

Ime�in�priimek:

Naslov:

Poštna�številka�in�kraj:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tel.:�����������������������������������������������������������Podpis:

Naročilnico�pošljite�na�Gorenjski�glas,�Bleiweisova�cesta�4,�4000�Kranj�ali�pokličite�na�04/201�42�41.

vzglavnik�Dremavček

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

ali�darilni�bon�
za�trgovine�TUŠ��

v�vrednosti�20�EUR

ali�darilni�bon�za��
refleksno�masažo�stopal

ali�knjiga�
Pozdravljene�
gore�II

ali�
palični�

mešalnik�
BOSCH���

Darila�za�nove�naročnike

Pozdravljene, gore IIII

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica. 
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na 
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična 
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga 
prijazno vabi v gore.

Marija Volčjak

Jelena Justin

Kranj dobiva Letno 
gledališče Khislstein

V okviru kompleksa gradu 
Khislstein je prostor med 
gradom in nekdanjim lovskim 
dvorcem izkoriščen za prire-
ditveni prostor, ki mu je bilo 
treba poiskati primerno ime. 
Na pobudo Sveta Mestne ob-
čine Kranj se je oblikovala 
Komisija za poimenovanje 
letnega gledališča, ki je pri 
naboru možnih imen upo-
števala naslednje usmeritve: 
v nazivu naj bo ime gledali-
šče in ne prizorišče, ime ne 
sme biti predolgo, dolgo naj 

bo največ tri besede, v poi-
menovanju letnega prizori-
šča se ne uporabijo imena 
oseb (priznanih ustvarjalcev 
in podobno) in iz predloga 
imena naj bo razvidna loka-
cija, vsebina. Proučili so več 
predlogov in sklenili, da 
vsem izhodiščem najbolj 
ustreza poimenovanje  
»Letno gledališče Khislstein«. 
Komisija se je tudi odločila 
in poimenovala največjo 
dvorano v Lovskem dvorcu 
po knezu Vojnomiru. 

V ateljeju BEADHABIT Tanje Drinovec vam je 
na voljo barvita in pestra izbira unikatnega 
ročno izdelanega nakita. 
Svetovali vam bomo pri izbiri vaših pravih 
barv za vašo usklajeno barvno podobo,  
po želji pa vam bomo izdelali tudi ravno 
pravšnjega za vas in vaše potrebe (poroke, 
maturantski plesi, darila, slovesne priložnosti 
...). Nakit je tudi lepo darilo.

Svetovali vam bomo pri izbiri ustreznega, 
lahko pa vam ga izdelamo po vaših željah in 

potrebah za vse priložnosti (poroke, maturantski 

Bistvo je v pravih barvah
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Zanimivosti, oglasi
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Vsako soboto od 9. do 14. ure:  

EKOLOŠKA TRŽNICA

Sobota, 5. maja 2012, od 10. do 15. ure
Jumicar
Otrokom se na zabaven in poučen način preko 
igre  predstavi  pravilno  vedenje  v  prometnem 
okolju. Otroci se bodo na poligonu preizkusili v 
vožnji z mini Jumicar avtomobilčki na bencinski 
pogon. 

Torek, 8. maja 2012, od 9. do 12. ure
Aktivnosti v tednu RK 
Prikaz oživljanja z uporabo polavtomatskega de-
fibrilatorja, preventivne meritve krvnega  tlaka  in 
sladkorja,  predstavitev  gradiva  o  dejavnostih 
Rdečega križa.

Petek, 17. maja 2012, ob 17. uri
Plesna otroška delavnica s  
Plesnim mestom
Otroci se bodo z animatorji plesne šole Plesno 
mesto naučili plesov na pesmi skupine Čuki. 

Petek, 18. maja 2012, ob 18. uri 
Euromisija 
Glasbeni  dogodek  s  finalisti  glasbene  oddaje 
Misija  Evrovizija.  Prisluhnite zvezdam: Nadja 
Irgolič, Nika Zorjan, Flora Ema Lotrič ter Nika in 
Eva Prusnik.

Sobota, 19. maja 2012, od 9. do 14. ure
Praznovanje 10. rojstnega dne 
Skupaj  praznujmo  10.  rojstni  dan  MC  Kranj 
Primskovo.  Za  zabavo  bo  poskrbela  glasbena 
skupina Čuki in Ribič Pepe z Lumpi druščino ter 
Alenka Kolman s Cvetličniki. Obiskal nas bo Ro-
bert Kranjec in z njim se boste lahko pomerili v 
skoku v daljino. Pekli in okušali bomo vola in ob 
dvanajstih razrezali rojstnodnevno torto. Obisko-
valci se bodo pomerili v nagradni igri Odkrivanka 
in si priigrali zanimive nagrade. 

Vabljeni! 

CMYK: 100 / 50 / 10 / 85

PROGRAM PRIREDITEV  ZA MC KRANJ PRIMSKOVO

Vilma Stanovnik

Kranj - Mladinski festival 
športa, kulture, glasbe in izo-
braževanja, kot Teden mla-
dih imenujejo organizatorji 
iz Kluba študentov Kranj, 
letos praznuje osemnajst 
let. Tokrat bo ponudil več 
kot sto dogodkov, med nji-
mi že tradicionalne Razstur 
party, Noč silakov, Modno 
revijo Tedna mladih, Dobro-
delni spinning, stand-up ve-
čer in bogat koncertni pro-
gram. Med potrjenimi glas-
benimi imeni letošnjega fe-
stivala so Tabu, Nina Pušlar, 
Big Foot Mama, Magnifico 
& Turbolentza, DJ Sasha Lo-
pez, Requiem in Vibrator u 
rikverc (SRB). 
»Festival letos prinaša tudi 
obilo novosti, med njimi 
Nočni tek po ulicah Kranja, 
festivalsko maskoto in mo-
bilno aplikacijo,« v imenu 
organizatorjev pravi Mojca 
Jagodic in dodaja, da se 
bodo v devetih dneh zvrstila 
tudi številna predavanja. 
Tako bo o dopingu v športu 
spregovoril eden izmed naj-
bolj znanih športnih ko-

mentatorjev Andrej Stare, 
dr. med., pogovarjati se bo 
moč tudi z brkatim smučar-
jem Filipom Flisarjem, si 
ogledati večkrat nagrajeni 
film Izlet, po njem pa se po-
govarjati z režiserjem Nej-
cem Gazvodo in kranjsko 
igralko Nino Rakovec. 
Skupaj z Maticem Zorma-
nom, letošnjim nagrajen-
cem Slovenia Press Photo 
za najboljšo reportažo, ki jo 
je posnel v Gazi, bodo odprli 
razstavo Podobe utišanih, 
na Buchanologiji pa bo moč 
trebušne mišice trenirati s 
tremi komiki: Klemenom 
Mauhlerjem, Jonasom Žni-
daršičem in Klemenom Bu-
čanom. Krohotati se bo moč 
tudi na stand-up večeru, ko 
bodo smeh iz obiskovalcev 
izvabljali Tin Vodopivec, 
Jernej Celec ter gosta Do-
magoj Pintarić iz Hrvaške 
in Daniel-Ryan Spaulding iz 
Kanade.
Skratka, poučnih dogodkov, 
športa, zabave in glasbe tudi 
letos ne bo zmanjkalo, več 
pa izveste na www.teden-
-mladih.si in www.facebok.
com/tedenmladih. 

V maju je čas za Teden 
mladih

V dneh od 11. do 19. maja bo v Kranju znova 
Teden mladih s številnimi zanimivimi dogodki.

Veliki dobrodelni koncert

Š portna dvorana 
TRATA ŠKOFJA LOKA

sobota, 12. maj 2012, ob 20. uri
Nakup vstopnic:  Škofja Loka: Info točka, Kidričeva 1a 
 TD Škofja Loka, Mestni trg 7
 Kranj: Gorenjski Glas, Bleiweisova 4
 Prodajna mesta Eventim
            Vstopnina: 20 €
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ORGANIZATOR   Lions klub Škofja Loka

Prestiz
Modna trgovina

Prestiz
Modna trgovina

VREČKE TABLA

V petek, 18. maja 2012, vam bodo v M hipermarketu Kranj Primskovo,  
Beautique, M Holidays, M Restavracija, Intersport in Modiana podarili dvojne pike
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Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj
T: 04 20 19 926
Delovni čas od ponedeljka do sobote 
od 8.00 do 21.00 ure, nedelje od 8.00 do 
13.00 ure. 
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Začenjamo z nagradno igro Črke, ki vas 
odpeljejo na izlet. Zberite 6 črk in sesta-
vili boste besedo. Črke bodo objavljene 
na celostranskih Mercatorjevih oglasih v 
lokalnih prilogah Gorenjskega glasa. 

3, 2, 1, naj se igra začne! 
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obrokov 
brez obresti

za vse 
ponudbe

REZERVACIJE IN INFORMACIJE: poslovalnice M holidays najdete v blagovnici Maximarket, v MC Ljubljana, MC Domžale, MC Novo mesto, MC Celje, MC Maribor Tabor, 
MC Ptuj (Supermesto), MC Nova Gorica, MC Slovenj Gradec, MC Koper, MC Kranj Primskovo in MC Velenje! Več informacij o ponudbah, podrobnejši opisi, popusti in 
doplačila so vam na voljo v poslovalnicah M holidays.

ZBIRANJE  
NALEPK OD 22. 3.  

DO 2. 5. 2012,  
UNOVČEVANJE  
DO 30. 9. 2012. Zberi in izberi oddih 

z M holidays

V Mercatorju
vsi

odštevamo!

* Popust se obračuna na redno ceno in velja ob predložitvi kupona z določenim številom zbranih nalepk.  
Več informacij na www.mercator.si in www.mholidays.si ter na brezplačni telefonski številki 080 2 080. Slike so simbolne.

do

46 %
ceneje*

NAJVEČJI IZBOR zdravih EKOLOŠKIH ŽIVIL na 
enem mestu, med drugim tudi: sveže bio sadje in 
zelenjava, bio jogurti, siri, seitani, tofuji, naravna 
zdravila in prehranska dopolnila, organska  
kozmetika, ekološka čistila … 

OB NAKUPU NAD 40 € ENERGIJSKA 
ZAPESTNICA GRATIS. OD 15.3. DO 31.3.
Trgovina BIBA, MERCATOR CENTER PRIMSKOVO, Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj

OB NAKUPU NAD 40 € ENERGIJSKA 
ZAPESTNICA GRATIS. OD 15.3. DO 31.3.
Trgovina BIBA, MERCATOR CENTER PRIMSKOVO, Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj

NOVA NOVA NOVA 
POMLADNO-POMLADNO-POMLADNO-

POLETNA POLETNA POLETNA 
KOLEKCIJA 2012KOLEKCIJA 2012KOLEKCIJA 2012

Artikel meseca:  
fantovska jopa s kapuco 

14,90 EUR

več vitalnosti, več koncentracije, manj stresa



kranjski glas
Kranjski glas, četrtek, 26. aprila 201216

Na Javornik vozijo pitno vodo 
Gasilci javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj že štiri leta s cisterno redno dovažajo pitno vodo na Javornik, saj sicer komaj osem let star  
vodovodni sistem tam ne zadošča za oskrbo z vodo. 

Na pot iz Kranja oziroma Stražišča proti Javorniku in nazaj se gasilci ob koncih tedna  
odpeljejo od sedemkrat do desetkrat, kar pomeni, da morajo tolikokrat peljati tudi po ozki 
in vse bolj uničeni cesti. 

Na Javorniku imajo sicer relativno nov vodovod, ki je bil zgrajen pred osmimi leti, vendar 
pa so kmalu ugotovili, da vrtina v neposredni bližini vodohrana iz še sedaj neznanega  
razloga ne zagotavlja dovolj pitne vode.

Kranjski poklicni gasilci, med njimi tudi Pavel Andrejc, ki skrbijo za dovoz vode, so se  
navadili, da vodo redno dovažajo, saj zagotavljanje pitne vode zanje pomeni tudi  
intervencijo. 

Gasilci so samo v marcu na Javornik prepeljali več kot tristo kubičnih metrov, letos pa že 
prek devetsto kubičnih metrov vode. Povprečni mesečni strošek prevoza vode na Javornik 
pa Komunalo Kranj stane dva tisoč evrov.

Po zimski suši tudi aprilske padavine ne zadoščajo, da vode ne bi bilo treba voziti, rešitev 
pa bodo morda že v kratkem našli z nadomestno vrtino na severni strani Jošta. 

Kljub temu da morajo gasilci na Javornik redno dovažati pitno vodo, so domačini  
zadovoljni, da jo imajo. I Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl




