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OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI KS PRIMSKOVO ŠPORT

Tudi v Kranju 
mediacijska pisarna
Mediacija je pri nas dokaj
nov pojem, v Evropi in sve-
tovnem merilu pa je že do-
bro uveljavljena.

Srbska društva 
po Prešernovo
Največjega slovenskega pes-
nika so se spomnili tudi čla-
ni Srbskega kulturnega druš-
tva Petar Kočić Kranj.

Kranjski orli želijo 
čim više
Člansko moštvo Triglava Go-
renjske, ki je po jesenskem
delu na drugem mestu dru-
ge slovenske nogometne
lige, bo v spomladanskem
nadaljevanju naskakovalo
vrh.
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Zato smo, 
da pomagamo
Člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Kranj-Prim-
skovo v prihodnjih letih upa-
jo na novo vozilo - cisterno,
ker je sedanja dotrajana.

Za pusta smo bili
tudi zaljubljeni

Ob letošnjem pustovanju je Kranj 
potrdil naziv karnevalskega mesta,
ker pa sta si letos pust in valentinovo
podala roki, je bilo veliko maškar 
tudi zaljubljenih.
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Bogatejši za 
Valvasorjevo zbirko

Ob 200-letnici gimnazijskega šolstva
na Gorenjskem je poslovna skupina
Sava Gimnaziji Kranj podarila 
dragoceno zbirko Iconotheca 
Valvasoriana.
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Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju - Letošnja
slovesna podelitev Bloudko-
vih priznanj za leto 2009 je
sredi tega meseca potekala
na Brdu, tokrat pa je bila še
posebej slovesna, saj prav le-
tos mineva 50 let od smrti
Stanka Bloudka. 
Bloudkova priznanja, kot naj-
višja državna priznanja na
področju športa, so podelili
že petinštiridesetič, med do-
bitniki Bloudkovih plaket pa
je bila tudi Marija Simčič.
Dolgoletno ravnateljico
kranjske ekonomske šole in
pobudnico projekta panožne-
ga nordijskega centra v Kra-
nju sta za priznanje predlaga-
la Smučarska zveza Slovenije
in Smučarski klub Triglav
Kranj, v obrazložitvi pa je
med drugim zapisano, da je
sodelovala pri obnovi skakal-
nega mladinskega centra Go-
renja Sava in pri izgradnji
največje plastične skakalnice
v Sloveniji, poleg tega pa še
vedno sodeluje pri organiza-
ciji in izvedbi tekmovanj ter
opravlja delo državnega sod-
nika in tehničnega delegata. 
"Ko sem izvedela za prizna-
nje, sem bila kar malo prese-
nečena, saj sama ne prešte-
vam vsega, kar sem opravila,

priznanje pa me je opozorilo
prav na minulo delo. Ob tem
bi rada poudarila, da marsi-
kaj, kar sem naredila za
šport, ni bilo zgolj moje delo,
to je bilo tudi delo sodelavcev
tako na šoli kot v klubu," je
ob prejemu Bloudkove plake-
te poudarila Marija Simčič, ki
vedno rada pove, da ji šport
veliko pomeni.
"Šport ni le koristna aktiv-
nost, ampak je zame že od
mladosti način življenja. Že
kot sedemletni otrok sem
dve uri peš hodila do osnov-
ne šole, nato sem se kot gim-
nazijka ukvarjala z atletiko,
vedno pa sem ogromno ho-
dila v planine in se ukvarjala
z orientacijo," pravi Marija
Simčič, ki kot mlada upoko-
jenka še vedno zelo rada
smuča in hodi v hribe, poleti
pa z družino tabori in uživa
pri plavanju. "Klub upokojit-
vi še ostajam aktivna v na-
šem klubu, še vedno sem
podpredsednica SK Triglav,
in kjerkoli lahko v klubu še
kaj pomagam, to delam z ve-
seljem. Vem pa, da so tukaj
novi časi, z njimi pa nove ge-
neracije in verjetno tudi novi
pristopi. Kjer ugotovim, da
je čas, da se umaknem, to
storim zavestno," še dodaja
Marija Simčič.

Šport je zanjo 
način življenja
Med dobitniki Bloudkovih priznanj je tudi Marija
Simčič, plaketo pa si je zaslužila za življenjsko
delo v nordijskem smučanju.

Marija Simčič si je zaslužila Bloudkovo plaketo za življenjsko
delo v nordijskem smučanju. I Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - Šolarjev v prihodnjih
mesecih do počitnic čaka obi-
lo sedenja, zato so mnogi
zimske počitnice, ki bodo tra-
jale še tri dni, izkoristili za gi-
banje. V kranjski občini je za
njih dobro poskrbljeno, saj
so si s pomočjo Društva pri-
jateljev mladine, različnih
športnih društev in klubov,
Akademije za gibanje Migi-
mal, tabornikov, predvsem
pa občine in Zavoda za šport
Kranj, lahko privoščili števil-
ne aktivnosti. Tako so v
športni dvorani na Planini
lahko igrali nogomet, košar-
ko in odbojko, v bazenu so
jim pripravili šolo malega va-
terpola in rekreativnega pla-
vanja, lahko so tekli na smu-
čeh, se učili smučanja in
smučarskih skokov, se udele-
žili zimovanja, sankanja,
ustvarjalnih delavnic, tečajev
plesa, največ zanimanja pa je
bilo za drsanje v ledeni dvo-
rani Zlato polje, kjer je tudi
sicer živahno ob vseh termi-
nih, ki so namenjeni brez-
plačni rekreaciji na ledu. 
"Letos odprtega drsališča, za-
radi prostorske stiske ob
gradnji na Globusu, nismo
postavili, zato je bil v zadnjih

tednih naval na pokrito drsa-
lišče na Zlatem polju še toliko
večji. Tako smo se še pred
zimskimi počitnicami začeli
dogovarjali o dveh dodatnih
terminih za brezplačno drsa-
nje. Po novem je sedaj moč v
ledeni dvorani drsati ob sre-
dah med 16. in 17.30 ter ob
nedeljah med 15.30 in 17. uro.
Priložnost za drsanje ostaja

tudi ob sobotah med 16. in
17.30 ter ob nedeljah med
8.30 in 10. uro. V času zim-
skih počitnic smo šolarjem
omogočili brezplačno drsanje
vsak dan med 10. in 11.30.
Upam, da bodo ti termini za-
doščali, saj si želimo, da se
čim več otrok iz ulic in izpred
ekranov poda v bolj zdrave
aktivnosti, drsanje pa je zago-

tovo ena od njih," pravi kranj-
ski župan Damijan Perne,
upravniki ledene dvorane na
Zlatem polju pa opozarjajo,
da je ob gneči na drsališču
treba upoštevati splošne po-
goje, kar med drugim pome-
ni, da naj majhni otroci drsa-
jo v spremstvo staršev, na gla-
vi naj imajo zaščitne čelade,
na rokah pa rokavice.

Na kranjskem drsališču je med počitnicami živahno vse dni, do konca drsalne sezone pa
so z dodatnimi brezplačnimi termini poskrbeli, da bodo na svoj račun navdušenci za 
drsanje prišli štirikrat na teden. I Foto: Gorazd Kavčič

Izpred ekranov 
na ledeno ploskev
Med šolarji, ki te dni uživajo na počitnicah, je veliko zanimanje za organizirano preživljanje prostega
časa, letošnjo zimo pa je posebej popularno drsanje.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "S sodelavci smo naj-
prej analizirali stanje v Mest-
ni občini Kranj ter skozi šte-
vilne pogovore in sestanke
dobili poleg formalnih tudi
kopico neformalnih infor-
macij. Na podlagi tega smo
naredili načrt aktivnosti,
imeli smo serijo različnih
delavnic, program pa smo
oblikovali v sodelovanju z ob-
činsko upravo. Pri tem je bila
izhodiščna točka strategija
trajnostnega razvoja MO
Kranj. Ta je zelo dobra, saj
ima vizijo ter cilje in načela,
ki so zelo okoljsko usmerje-
ni. Tako smo v programu za-
črtali zgolj natančnejše cilje
in določili ukrepe ter izpelja-
li deset projektov," je o pri-
pravi občinskega programa
varstva okolja povedala vodja
projekta Mojca Hrabar iz
Oikosa Domžale in hkrati
poudarila, da nobeno podro-
čje v kranjski občini glede
varstva okolja ni v kritičnem
stanju. "Nikjer ni potrebno
urgentno ukrepanje, zato
smo se usmerili v zagotavlja-
nje kakovostnega življenjske-
ga okolja. Zagotovo je občini
v interesu, da so ljudje tukaj
zadovoljni, zdravi, da tukaj

radi živijo in da občina pri-
tegne tudi nove prebivalce,"
je še dodala Mojca Hrabar.
"Občinski program varstva
okolja je zelo pomemben
dokument, ki ga morajo
sprejeti vse mestne občine,
kar nam nalaga zakon o var-

stvu okolja. V njem je opisa-
no stanje okolja v naši obči-
ni, pa tudi predlogi za izbolj-
šanje, kjer je to potrebno.
Ker je to zelo pomemben
odlok, smo se odločili, da bo
šel na mestnem svetu v dve
obravnavi, med obema pa

bo tudi javna razgrnitev," je
povedal kranjski župan Da-
mijan Perne, ki si želi, da bo
program uporaben in da bo
z njim izboljšana kakovost
življenja v občini. Njegova
priprava bo MO Kranj stala
okoli 20 tisoč evrov. 

Občinski program
varstva okolja
O pomembnem dokumentu, občinskem programu varstva okolja, ki ga morajo imeti vse mestne 
občine, bodo najprej govorili kranjski svetniki, nato pa bo tudi javna razgrnitev.

Kranj - "Mediacija je pri nas
dokaj nov pojem, v Evropi in
svetovnem merilu pa je že
dobro uveljavljena. Pod me-
diacijo razumemo posredo-
vanje v sporih - če dve sprti
strani želita rešiti medseboj-
ni problem na miren način,
se stranki oglasita v medi-
acijski pisarni in mediator
jima pomaga, da se spor za-
ključi. Mediacija je bistveno
cenejša kot reševanje na so-
dišču, za sedaj tudi ni čakal-
nih vrst, za stranke je bistve-
no ugodnejša. Tukaj se po-
slušamo, se pogovarjamo,
stranki iščeta rešitev sami,
mediator usmerja, ne svetu-
je ne odloča, napiše pa spo-
razum, do kakršnega sta
stranki prišli sami," razlaga
podžupan Mestne občine
Kranj Bojan Homan o novi
možnost za reševanje spo-
rov, ki bo predvidoma v ne-
kaj mesecih na voljo tudi v
Kranju.
Kot zaključek mediacije na-
stane uradni dokument, ki
se lahko overovi pri notarju
ali pa se naredi notarski za-
pis. Mediacij je več oblik,
zelo uspešna je šolska medi-
acija, kjer se otroci in učite-
lji naučijo drugače reševati
medsebojne spore. Uspešna
je tudi družinska mediacija -
predvsem pri razvezah, de-
litvi premoženja in skrbniš-

tvu otrok, preživnini, starša
ohranita normalno raven
odnosov. Po uspešni medi-
aciji so kasnejši odnosi ve-
činoma boljši kot po sodni
razvezi. 
"Pisarna se bo odprla, izob-
razili smo 13 novih medi-
atorjev, bo pa potrebno vlo-
žiti še nekaj napora v obveš-
čanje ljudi o tem postopku.
Sodišča so prezasedena in
tudi način reševanja je
ustreznejši - mediacija daje
možnost, da stranki odloča-
ta sami, ne nekdo drug na-
mesto njiju," dodaja Bojan
Homan.

Vilma Stanovnik

Kranj - Na Mestni občini
Kranj so novo storitev, ki so jo
poimenovali KrPovej, vpeljali
zato, ker želijo domačine
vključiti v ustvarjanje in zago-
tavljanje urejenega in lepega
Kranja. Prav tako želijo pove-
čati preglednost in delovanje
občinske uprave, javnih zavo-
dov, koncesionarjev in drugih
izvajalcev del. Če ste v Kranju
opazili nekaj, kar vas moti,
imate ideje, pobude, predloge
in podobno, jim to sporočite
preko nove spletne storitve
KrPovej! Tokrat smo izbrali
nekaj vprašanj in odgovorov,
ki jih že lahko najdete na
spletni strani občine Kranj
(www.kranj.si).

Cesta na Jelenovem 
klancu
Mnenje: "Mislim, da bi lah-
ko toliko prej premislili in
računali, da bi cesto dokonč-
no popravili pred zimo ali
pa s popravilom začeli šele
spomladi. Ne pa, da bo zdaj
celo zimo zaprta cesta, delal
pa ne bo nobeden."
Odgovor: "Še pred nekaj leti
je veljalo, da se je gradbena

sezona zaključila najkasneje
konec meseca novembra,
nova pa se je odprla konec
februarja ali začetku marca.
Takrat so tako investitorji
kot tudi izvajalci odpiranje
novih gradbišč prilagajali
zimskemu premoru. Danes
pa zaradi vedno večje hitro-
sti pri delu, ki je posledica
krajših rokov za izvedbo in
seveda želje po čim hitrej-
šem zaslužku, zimskega
premora praktično ni več.
Tako imajo gradbena pod-
jetja kolektivne dopuste
samo še v času med 24. de-
cembrom in 10. januarjem.
Ta čas pa je že tako kratek,
da ga pri odpiranju novih
gradbišč nima več pomena
upoštevati. Tak primer je
tudi na Jelenovem klancu. Z
deli so izvajalci zaključili 24.
decembra, delajo pa ponov-
no (kot ste verjetno tudi
sami ugotovili) od 18. janu-
arja. Pa še tu je prišlo do
enotedenskega zamika
samo zaradi novozapadlega
snega."

Optika
Vprašanje: "Želel bi izvede-
ti, zakaj se začeta dela po-

stavljanja optičnega omrežja
ne nadaljujejo?"
Odgovor: "Podjetje Gratel,
d. o. o., ki na območju MO
Kranj polaga optično
omrežje, je v preteklosti
večkrat izvajalo posege v
javne ceste, ne da bi pred
začetkom del pridobilo po-
trebno soglasje v skladu z
določili Odloka o občinskih
cestah v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št.
20/2000, 20/2006 in
70/2007) in sklenilo služ-
nostno pogodbo. Tako se je
zgodilo tudi v letih 2006,
2007 in 2008 ob polaganju
optičnega omrežja v delu
Stražišča v sklopu gradnje
ostale komunalne infra-
strukture. Za preostali del
Stražišča je izvajalec Gratel,
d. o. o., sicer zaprosil za iz-
dajo soglasij, ki so že pri-
pravljena, izdana pa bodo,
ko bo sklenjena pogodba o
služnosti. Gradnja optične-
ga omrežja ni stvar občine,
občinska uprava želi, da bi
lahko imel vsak občan do-
stop do optičnega omrežja.
Za občino ni pomembno,
kdo polaga optično omrež-
je, pri izvajanju dejavnosti
mora upoštevati predpise,

ki urejajo posege v javne ce-
ste. Vsak, ki bo dela izvajal v
skladu s predpisi, bo ustrez-
na soglasje tudi dobil."

Križišče pri mostu 
čez Savo
Vprašanje: "Nujno bi bilo
urediti križišče pri mostu iz
smeri Besnica-obvoznica-
Ljubljana. Tu je mogoče na-
rediti krožišče, izgovori, da
je to nemogoče, se naj po-
gledajo križišče na Polici - v
Stražišču - Kokrici. Rak rana
je čakanje iz smeri Besnice -
vključitev v promet - tu je
bilo že nekaj prometnih ne-
zgod. Občani smo nejevolj-
ni, ker se nič ne uredi."
Odgovor: "Cesta je državna,
zato je Ministrstvo za pro-
met dolžno urediti križišče.
Ministrstvo je bilo seznanje-
no s problematiko cest in
križišč z dopisom, nazadnje
z dne 10. februarja 2009, v
katerega je bila vključena
tudi ureditev tega križišča.
Za umestitev krožišča bi
morali posegati v brežino in
nad strugo Save, kar ni mož-
no, če pa se odmakne od
struge, je potreben poseg v
skladiščni objekt (rušitev)."

Nova storitev KrPovej! je zaživela

Tudi v Kranju 
mediacijska pisarna

Vodja projekta Mojca Hrabar in župan Damijan Perne sta predstavila občinski program
varstva okolja, ki ni le obvezujoč, ampak tudi pomemben dokument. 

Spominska slovesnost na Planici

Letošnja spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom
bo v soboto, 27. marca, z začetkom ob 10. uri pri spomeni-
ku NOB. Spominjali se bomo preboja Selške čete Cankarje-
vega bataljona iz sovražnikovega obroča pred natanko 68
leti, ko je življenje izgubilo petnajst partizanov. Slavnostna
govornica bo poslanka državnega zbora Darja Lavtižar 
Bebler. Kulturni program bodo pripravili člani Pihalnega 
orkestra Mestne občine Kranj, učenci OŠ Staneta Žagarja
in PŠ Žabnica, MePZ Svoboda Stražišče ter KUD Bitnje in
Žabnica. Dan prej, v petek, 26. marca, bodo ob 11. uri žu-
pan Damijan Perne in predstavniki kranjske borčevske
organizacije položili venca k spomeniku Stanetu Žagarju v
kranjski vojašnici.

Podžupan MO Kranj Bojan
Homan I Foto: Gorazd Kavčič
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V Kranju sta bili ta mesec
dve veliki prireditvi, Prešer-
nov semenj in pustovanje.
Na obeh je bilo več tisoč obis-
kovalcev, kar pomeni, da
ljudje vendarle radi prihaja-
jo v mesto, če se kaj dogaja,
in da bi bilo treba podobnih
prireditev organizirati še
več. Kakšno je vaše mnenje?
"Kadar so v Kranju priredit-
ve, je vedno zelo živo. Želeli
bi si vsaj približno takšnega
utripa še druge dni v letu.
Tako Prešernov semenj kot
pustovanje sta prireditvi, ki
sta se zelo prijeli in se ju
udeležijo obiskovalci iz vse
Slovenije. Med drugim sem
slišal izjavo, da sta priredit-
vi, kot bi bila Kranjska noč,
vendar podnevi. Na to smo
ponosni, veseli in potrjuje
se tisto, o čemer ves čas go-
vorimo, da le vsebine, ki jih
damo v mesto, prinašajo
tudi boljši utrip življenja,
več obiskovalcev in možnost
preživetja trgovcev in go-
stincev."

Nov sistem parkiranja v me-
stu je večina zaživel, številni
obiskovalci pa se še ne znaj-
dejo, ne vedo, kje lahko za
kratek postanek parkirajo
brezplačno. Lahko na kratko
pojasnite novosti?
"Kljub temu da smo v vsako
gospodinjstvo poslali brošu-
ro, v kateri je pojasnjen na-
čin parkiranja, je še vedno
kakšna dilema. Nastajajo
predvsem zato, ker ljudje ne
preberejo navodil ob samem
vstopu na parkirišča. Sistem
parkiranja je objavljen in na-
pisan povsod, kjer so plačlji-
va parkirišča. Ob vhodu na
parkirišče imate natančno
napisano, kaj je potrebno
storiti. Na parkiriščih, kjer
so zapornice, ob vstopu vza-
mete listek in parkirate vozi-
lo. Če parkirate do ene ure,
na avtomatu vstavite listek
in na ekranu se izpiše, da
plačilo ni potrebno. Za vsa-
ko nadaljnjo uro je treba od-
šteti en evro. Menim, da je
to ugodno in dobra cena in
da se bodo ljudje navadili na
ta režim. Druga možnost
parkiranja je v modrih co-
nah, ki niso zaprte z zapor-
nicami. Če parkirate do ene
ure in plačate s kartico, ki jo
izda občna, bo to parkiranje
zastonj, po eni uri pa velja
plačilo enega evra na uro.
Kartico se dobi v sprejemni
pisarni občine. Mislim, da
ta sistem ni preveč zapleten
in se ga bomo navadili. Par-
kirišča za obiskovalce smo
pripravili, vendar je kakšno

tudi prazno. To pomeni, da
je parkirišč dovolj in da ljud-
je še vedno raje parkirajo kje
drugje. Cena dejansko ni
pretirana."

V zadnjem mesecu je zaži-
vela nova storitev MO Kranj,
ko lahko vsak po navadni ali
elektronski pošti vpraša, kar
ga zanima v zvezi z dogaja-
njem v Kranju, dobrodošle
pa so tudi pobude. Kakšni
so odzivi?
"Nova storitev KrPovej se je
zelo dobro prijela. V začet-
nem obdobju prihaja na por-
tal veliko vprašanj, na kate-
ra se trudimo čim hitreje od-
govoriti. Zaradi množice
vprašanj trenutno morda
odgovori niso tako ažurni,
vendar ko bo začetno število
pisem občanov uplahnilo na
običajno dnevno raven,
bodo odgovori tudi hitreje
objavljeni. Odgovarjajo pa iz

posameznega oddelka, ki je
pristojen za področje, ki ga
občan izpostavi. Odzivi so
torej dobri."

Nekaj očitkov je bilo v zad-
njem času, da se v Kranju
velika skrb posveča središču
mesta, manj pa bolj oddalje-
nim krajevnim skupnostim.
Kako skrbite za enakomeren
razvoj občine?
"V zadnjem času smo veliko
govorili o tem in poskušali
pojasniti financiranje pro-
jektov ne samo v mestnem
jedru, ampak tudi po krajev-
nih skupnostih. Letos se
lahko pohvalimo, da so bila
sredstva glede na to, da smo
sprejeli proračun decembra,
zagotovljena dovolj zgodaj,
da se sedaj, ko gradnje niso
mogoče zaradi vremenskih
razmer, lahko pripravlja do-
kumentacija. Ko bo pomlad
pokazala bolj prijazen ob-

raz, bodo investicijski pro-
jekti pripravljeni za izvedbo
in verjamem, da bodo po
vseh krajevnih skupnostih
stekla dela, ki so načrtovana
za letos. Denar je bil pravič-
no razporejen po krajevnih
skupnostih in v vsaki bomo
z gradnjo kaj izboljšali."

Po seji konzorcija CERO v
začetku tega meseca je jas-
no, da projekt za objekt
mehansko-biološke obdela-
ve ostaja Kranju oziroma na
lokaciji poslovne cone pri
Struževem. Imate še dobre
tri mesece časa, da oddate
vlogo za kohezijska sred-
stva. Je to možno, kaj bi vam
utegnilo povzročati največ
težav?
"Okrog CERA je bilo veliko
povedanega. Na zadnjem
zasedanju CERA je bilo od-
ločeno, da se nadaljujejo ak-
tivnosti za vlogo za evropska
sredstva, pri čemer je pou-
darek, da prijavimo projekt
ob pravem času. V Kranju
imamo projekt mehansko-
biološke obdelave odpadkov
pripravljen. Vendar ravna-
nje z gorenjskimi odpadki v
okviru CERA ni samo objekt
v Kranju, pač pa zajema tudi
prilagoditev dveh odlagališč,
Male Mežakle in Kovorja, za
kar je tudi potrebno pripra-
viti dokumentacijo. V Kra-
nju smo sposobni pripraviti
vso projektno dokumentaci-
jo do pravega časa s predpo-
stavkama, da svoj del opravi-
jo tudi v občinah, kjer imajo
odlagališči, in pripravijo do-
kumentacijo, ki je potrebna
za njihov del projekta. Če
bodo oni to naredili ob pra-
vem času, verjamem, da bo
tudi projekt v celoti priprav-
ljen pravočasno. Pričakuje-
mo, da v tem času, ko je po-
trebno pripraviti dokumen-
tacijo, ne bo dodatnih aktiv-
nosti iz ozadja v določenih
občinah, ker si morda ne že-
lijo take rešitve. Na tem vla-
ku smo skupaj in naša glav-
na želja je rešitev tega veli-
kega problema Gorenjske.
Vse ostale težnje so zame
nerazumljive in nesprejem-
ljive." 

Trenutno so počitnice. Kako
jih preživljate s svojo druži-
no?
"Letošnje počitnice so bolj
doma kot ne. Zame delovne,
tako v moji službi v bolniš-
nici kot tudi na občini. Seve-
da se bo našel kakšen dan za
smučanje, že zaradi hčerk,
ki imata počitnice. Daljših
počitnic pa letos ne bo."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Mesto lahko oživijo 
le ljudje
Obnavljanje stavbne dediščine, urejanje cest in komunalnega omrežja, zagotavljanje parkirišč, 
sofinanciranje prireditev - vse to je del ustvarjanja pravih pogojev za živahno mestno jedro. Kranj si
to želi in zasluži ter si prizadeva, da bi cilj prepoznali tudi prebivalci in obiskovalci.

"Kljub temu da smo v vsako gospodinjstvo 
poslali brošuro, v kateri je pojasnjen način 
parkiranja, je še vedno kakšna dilema. Nastajajo
predvsem zato, ker ljudje ne preberejo navodil
ob samem vstopu na parkirišča."

Kranjski župan Damijan Perne I Foto: Tina Dokl
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Vaša izkušnja - naš nasvet - 
varno v življenje
Slovenska sekcija Mednarodne policijske zveze (IPA), IPA
moto klub, Policijska uprava Kranj in Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj bodo v so-
boto, 17. aprila, na parkirnih površinah pred nakupovalnim
centrom Mercator Primskovo v Kranju organizirali večjo
varnostno-prometno prireditev z naslovom Vaša izkušnja -
naš nasvet - varno v življenje. Prireditev bo usmerjena v iz-
popolnjevanje in usposabljanje voznikov motornih koles in
koles z motorjem v varni vožnji, spremljajoče dejavnosti pa
namenjene tudi drugim udeležencem v prometu in njihovi
varnosti. 

Kranj

Reklame naj ne bi kazile mesta

V kranjski občini sicer obstaja odlok o oglaševanju in usmer-
jevalnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2001 in leta 2006 do-
polnjen, kljub temu pa v zadnjem času ugotavljajo nekatere
pomanjkljivosti, odlok pa tudi ni več skladen s spremenjeno
zakonodajo. "Ker prihaja do konfliktov interesov in posledič-
no do zmedene situacije zaradi teženj, da se pridobijo neka-
tere površine za oglašanje, pa tudi videz mesta ni takšen,
kot bi moral biti, smo se odločili, da naredimo red na tem
področju," je vzrok za pripravo novega odloka o oglaševanju
in usmerjevalnem sistemu v kranjski občini na kratko obra-
zložil župan Damijan Perne. Kot je povedal podžupan Stane
Štravs, bodo odlok na prvi redni marčevski seji obravnavali
tudi kranjski svetniki. "Odlok je bil enkrat že na obravnavi,
zaradi velikega števila pripomb pa smo ga vrnili v prvo ob-
ravnavo. Sedaj je pripravljen bolj življenjsko, seveda pa
upošteva tudi številne spremembe v zakonodaji," je pojas-
nil podžupan Štravs. V. S.

Kranj

Za subvencije več kot milijon evrov

Pri MO Kranj so za sofinanciranje programov na področju
družbenih dejavnosti letos razdelili za več kot 1,1 milijona
evrov, kar je v primerjavi z letom 2009 deset odstotkov
manj. "Seveda je kdo od prosilcev tudi razočaran, saj je do-
bil manj kot lani. Za to je razlog recesija, saj smo morali to
postavko proračuna zmanjšati, pa tudi dejstvo, da je bilo
lani 188 prejemnikov, letos pa 219. Kljub temu da so klubi in
društva v povprečju dobili nekaj manj, sem prepričan, da
ima MO Kranj, v primerjavi z ostalimi občinami, posluh za
vse organizacije, ki se ukvarjajo s športom, kulturo, socialo
in drugimi družbenimi zadevami," pravi podžupan Igor Ve-
lov, vodja oddelka za družbene zadeve Uroš Korenčan pa
dodaja, da so bili razpisi, ki so jih za letos objavili že lani
septembra, zaradi pomoči javnih inštrukcij, za uporabnike
bolj prijazni. V. S.

Kranj

Čistilna akcija - Očistimo Kranj 2010 

V soboto, 27. marca 2010, bo potekala že tradicionalna či-
stilna akcija na površinah Mestne občine Kranj. Poleg stal-
nih udeležencev Mestna občina Kranj k sodelovanju poziva
vsa registrirana društva ter lovske in ribiške družine. Čistil-
no akcijo bo glede na očiščene površine delno sofinancirala
tudi Mestna občina Kranj. Zato zainteresirane udeležence
prosimo, da pisno vlogo oddajo na naslov: Mestna občina
Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000
Kranj do petka, 5. marca 2010, s kratkim opisom območja
čiščenja, navedbo števila udeležencev in predvidenega traja-
nja akcije. Zainteresirane občanke in občane pa ravno tako
pozivamo, da se lahko pridružijo akciji v soboto, 27. marca
2010, z začetkom ob 9. uri na Glavnem trgu, kjer bo zbor in
razporeditev udeležencev po lokacijah mesta Kranj. 

Kranj

Občina bo prispevala za prireditve

Pri MO Kranj bodo letos s sofinanciranjem pomagali pet-
indvajsetim organizatorjem različnih prireditev. Za projekte
Turističnih društev so namenili 20.500 evrov, največ, 5.800
evrov pa bo dobilo TD Besnica za pripravo in izvedbo 19. go-
renjskega prvenstva harmonikarjev, ki sicer društvo stane
skoraj 20.000 evrov ter 2.200 evrov za pripravo 11. festivala
narodnozabavnih ansamblov, ki društvo stane več kot 6 ti-
soč evrov. V. S.
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V boj za Kranj
Ker gre v državi vse navzdol,
sem še toliko bolj prepričan,
da moram v boj za Kranj.
Kranjčani moramo tistim
ošabnežem na ministrskih
stolčkih jasno povedati "dost
vas imamo". Če me spomin
ne vara, je Kranj iz državne-
ga proračuna dobil v zadnjih
petih letih denar samo za
obnovo knjižnice. Zanima
me pa, koliko denarja je do-
bil za obnovo cest! Kidričeva
cesta, ki je v državni pristoj-
nosti, bi morala biti vsaj že
dve leti gradbišče oziroma
že obnovljena. Nič. O sever-
ni obvoznici poslušam
zgodbe vsaj petnajst let. Re-
zultat nič. Južno obvoznico
so verjetno pometli kar pod
preprogo.

Ko sem se kot mulc podil po
kranjskem stadionu in čast-
no zastopal barve Atletskega
kluba Triglav, sem si vedno
predstavljal, da bo Kranj za
vse tiste atlete, ki so si pribo-
rili državne in še višje naslo-
ve zmagovalcev, uspel nare-
diti pokrito dvorano z 200-
metrsko stezo in zaradi svo-
je enkratne lege privabiti v
Kranj vrhunske atlete. Nič
od tega. Še na natečaju za
obnovo glavne tribune nis-
mo prišli zraven k denarni
pogači in bo verjetno spet
vse padlo na pleča MOK. 
Prepeval sem v zmagovitih
kranjskih pevskih zborih in
upal, da bo vsa ta množica
pevcev, ki je v kranjski obči-
ni, dobila ustrezno koncert-
no dvorano. Nič. Imamo ču-
doviti orkester Gimnazije
Kranj, imamo uspešno mla-
dino v Glasbeni šoli, imamo
zmagovite folklorne skupi-
ne. Kje je v Kranju dvorana,
ki lahko sprejme recimo
šeststo poslušalcev? Je ni.
Imeli smo plavalca svetov-
nega formata, brata Petrič.
Na račun njiju so zgradili
olimpijske bazene v Splitu
in Beogradu - v Kranju pa
skoraj izključno iz kranjske-
ga denarja mnogo let kasne-
je bazen, ki je prej breme
kot korist, ker verjetno ni
denarja za mednarodne tek-

me in je vse breme vzdrže-
vanja padlo na pleča MOK.
In mi smo tiho in nam je
prav. Je res vsem in vse prav?
Ni. Kranj se mora zbuditi iz
spanca. Vem, da je gospodar-
ska kriza, vem pa tudi, da je
tudi kriza vodenja naše drža-
ve. Zato moramo Kranju vr-
niti veljavo, da nas bodo sli-
šali TUDI v Ljubljani.

Matevž Kleč

Soproizvodnjo
so uvedli 
stanovalci 
Planine
Projekt soproizvodnje toplo-
te in električne energije v
kotlarni Planina dosega vse
svoje dimenzije. Podpisana
je pogodba, ustanovljeno
novo podjetje, ki bo uprav-
ljajo s soproizvodnjo, ... V 
civilni iniciativi "ogrevanje
Planina" smo ponosni, da je
na podlagi naših prizade-
vanj projekt po pol leta ak-
tivnosti zaživel. Marca
bomo vsi stanovalci, ki se
ogrevamo iz kotlarne Plani-
na, dobili popust na računu
za ogrevanje v vrednosti ko-
ličine ogrevalne površine
pomnožene s faktorjem
1,17. In tako bo še enkrat let-
no v naslednjih desetih letih
do preteka pogodbe. 

Po prvotni ponudbi je Elek-
tro Gorenjska, d. d., ponudi-
la rento v enajstih letnih
obrokih v obliki brezplačne
položnice za električno
energijo za stanovanjske in
poslovne prostore ter skup-
ne prostore. Za vse nastale
stroške stanovalcem iz na-
slova brezplačne električne
energije bi poravnali tudi
dohodnino, ki bi s tem na-
stala. Tako bi Elektro Go-
renjska, d. d., za projekt ko-
generacije po prvotni po-
nudbi porabila 248.301,00
evrov na leto, kar je za nekaj
tisoč evrov več, kot je isti in-
vestitor s konzorcijskimi
partnerji ponudil na občin-
skem razpisu. Razlika je

edino v tem, da bi po prvot-
nem predlogu dobili bonite-
to direktno stanovalci in
zato zapadli pod dohodnino,
pod novimi pogoji pa prido-
bi prihodek kotlarna in po-
sledično imajo zato stano-
valci manj stroškov z ogre-
vanjem in hkrati ne zapade-
jo pod dohodnino.
V civilni iniciativi "ogreva-
nje Planina" že tri leta aktiv-
no delujemo s ciljem opti-
mizacije poslovanja in po-
sledično znižanjem cene
ogrevanja iz kotlarne Plani-
na. Z različnimi ukrepi, kot
so merilniki v toplotnih po-
stajah, delilniki v stanovanj-
skih prostorih, ukrepov iz
študije o stanju naše toplar-
ne, smo znižali porabo ener-
genta na letni ravni za do-
brih 15 odstotkov. Hkrati pa
smo dosegli dodatno zniža-
nje cene plina za dobre 4 od-
stotke. Dodatno bomo s pri-
hodkom od soproizvodnje
in zmanjšanjem stroškov
obratovanja zaradi uvedbe
nove proizvodnje stanovalci
letno razbremenjeni stro-
škov ogrevanja za dobrih
310.000,00 evrov. 
Strošek ogrevanja iz kotlar-
ne Planina je padel v spod-
nji cenovni rang v primerja-
vi s primerljivi ogrevalnimi
sistemi v Sloveniji. Zaslugo
za to imamo prav vsi stano-
valci soseske Planina. Začeli
smo sami upravljati s stro-
ški ogrevanja. Z zbranimi

podpisi smo večkrat izrazili
voljo, da si želimo napredka.
Zahvala gre tudi investitor-
ju, ki je vztrajal do konca in
verjel v uvedbo projekta in s
tem čiste energije. Tudi ob-
činska uprava je zmogla ve-
liko mero preudarnosti, da
je projekt soproizvodnje ste-
kel brez večjih političnih
pretresov. Edina klofuta(r) je
bila dana s strani stranke
Zares, ki je želela na račun
tega projekta unovčiti poli-
tične točke. A ne boli. Ker se
zavedamo, da so politika
ljudje in tisto, kar znamo za
ljudi narediti. V stranki So-
cialnih demokratov to že
dolgo vemo. Zato sva se
midva v povezavi s kotlarno

Planina vedno predstavljala
kot predstavnika civilne ini-
ciative "ogrevanje Planina".
V tej koži se odlično počuti-
va. In v tej koži sva pridobila
zaupanje ljudi. Naj bo tako
še naprej.

Borut Zatler
Beno Fekonja

Kr povej!
Ta cesta še kar ni asfaltira-
na, tukaj pa vso noč gorijo
luči, spet tam bi potrebovali
nova igrala, pa v mestnem
jedru bi res lahko naredili to
in to ... Kr povej je nova sto-
ritev za vse, ki podobno raz-
mišljate. Kot pravijo na obči-
ni, si želijo Kranjčanke in

Kranjčane vključiti v ustvar-
janje in zagotavljanje lepega
Kranja, na katerega bomo
vsi ponosni in v katerega
bomo vsi z veseljem povabi-
li prijatelje, znance, sorodni-
ke in tujce ... Torej, če ste v
Kranju, v domači soseski ali
v mestu opazili kaj, kar vas
moti, imate ideje ali predlo-
ge za izboljšave, to sporočite
preko storitve Kr povej! Še
posebej, če imate predloge
za oživitev mestnega jedra.
Predlog lahko sporočite na
tri načine: 1. z elektronsko
pošto na krpovej@kranj.si;
2. z navadno pošto na naslov
Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, s pripisom "za
storitev Kr povej!"; 3. preko
spletne strani www.kranj.si,
pod rubriko "za občane".
Vaš vnos bodo na občini
pregledali in če ne bo vsebo-
val žaljive vsebine, objavili
na naslovu www.kranj.si.
Odgovore bodo pripravili v
najkrajšem možnem času.
Na tej spletni strani lahko
tudi dostopate do vseh že
prejetih pobud in vprašanj.
Če vas torej čevelj žuli, "kr
povejte". Dobrodošle so vaše
ideje in predlogi prav z vseh
področij delovanja Mestne
občine Kranj. Saj veste, sku-
paj smo močnejši!

Nataša Robežnik M
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Pogodba za kotlovnico Planina

Župan MO Kranj Damijan Perne, direktorica družbe Dom-
plan, ki je upravnik kotlovnice Planina, Vera Zevnik (na sliki
levo) ter predsednik uprave Elektro Gorenjska, v imenu Kon-
zorcija Soproizvodnja Planina, Jože Knaus (na sliki desno) so
podpisali tripartitno pogodbo o ustanovitvi služnostne pravi-
ce ter tripartitno pogodbo o sodelovanju pri gradnji in obrato-
vanju soproizvodnje v kotlovnici Planina. S tem so postavili
temelje za začetek energetskega projekta, ki naj bi zaživel v
osemnajstih mesecih, zgradilo pa ga bo novo podjetje So-
energetika. To podjetje bo skrbelo tudi za obratovanje. V. S.

Šmartinski dom
Odgovor državljanske pobude
iz Stražišča na članek "Čigav
je Šmartinski dom", objavljen v
Kranjskem glasu.
Zakon o denacionalizaciji naj
bi popravil storjene krivice,
hkrati pa naj ne bi povzročil
novih krivic. Tudi v postopku
denacionalizacije se lahko do-
godijo spodrsljaji in en tak spo-
drsljaj se je, po mnenju držav-
ljanske pobude iz Stražišča, do-
godil med Krajevno skupnostjo
Stražišče in faro Šmartin -
Stražišče. Središče družbenega
dogajanja v Stražišču je bil, do
postopka denacionalizacije,
kulturni dom, ob zgraditvi v
letu 1931 imenovan Ljudski
dom in nato Šmartinski dom.
Že od leta 1883 tudi v Sloveniji
velja zakonodaja, da je lastnik
nepremičnine lahko samo in
zgolj fizična ali pravna oseba,
vpisana v evidenci zemljiške
knjige. Parcela št. 287/1, na ka-
teri je od leta 1931 vpisan Šmar-
tinski dom, je bila v začetku v
evidenci Zemljiške knjige vpisa-
na v zemljiškoknjižni vložek št.
391 k.o. Stražišče. V oddelku A1
vložka št. 391 sta bili v začetku
vpisani parceli št. 287/1 in
288/1, po letu 1931 je za parcelo
št. 287/1 pripisano Šmartinski
dom. V oddelku A2 vložka št.
391 je pod dnevno številko
980/79 (to pomeni: listina št.
980 iz leta 1979) vpisano, da se
parcela št. 287/1 Šmartinski
dom odpiše iz vložka št. 391 in
vpiše v vložek št. 1673 - družbena
lastnina, pravico uporabe ima
Krajevna skupnost Stražišče. V
lastninskem B listu vložka št.
391 so vpisani naslednji lastniki:
od leta 1905 - 1942 Šarec Alojz,
župnik v Šmartnem, 1942 -
1947 Kärtner Volksbund, 1947 -
1948 Splošno ljudsko premože-
nje, upravni organ Mestni ljud-
ski odbor v Kranju, od 20. aprila
1948 do 3. septembra 1960 upra-
vni organ Mestni ljudski odbor
Kranj, po letu 1960 upravni or-
gan Občina Kranj.
Iz tega kratkega pregleda vpisov
v zemljiški knjigi se vidi, da
fara Stražišče nikoli ni bila
lastnica Šmartinskega doma.
Odločba Okrajnega ljudskega
odbora Kranj, Poverjeništvo za
kmetijstvo, št. 80/49 od dne 11.
januarja 1949, o razlastitvi
parcel št. 287/1 in 288/1 iz vlož-
ka št. 391 k.o. Stražišče, ki jo v
navedenem članku navaja na-
čelnica Upravne enote Kranj in
ki naj bi bila osnova za denaci-
onalizacijo parcele št. 287/1,
nima nikakršnega pravnega
učinka in ga ni imela niti ob
svojem nastanku v letu 1949.
Že pogled na to odločbo pokaže
njeno dvomljivo pravno veljav-
nost - na njej ni vpisana dnevna
številka zemljiške knjige, ki bi
dokazovala evidentiranje te od-
ločbe v evidenci zemljiške knjige
in s tem njen pravni učinek.
Navedena odločba tudi ni evi-
dentirana v oddelku A2 vložka
št. 391 k.o. Stražišče.
Na osnovi navedenih povzetkov
iz uradnih evidenc državljan-
ska pobuda iz Stražišča zatrju-
je, da navedena odločba iz leta
1949 ni povzročila nacionaliza-
cije parcele št. 287/1 k.o. Stra-
žišče, ker je niti ni mogla pov-

zročiti in tako tudi ni mogla biti
in ne more biti pravna osnova
za odločbo o denacionalizaciji
te parcele. Namreč - od leta
1905 do leta 1979 je bila parce-
la št. 287/1 vpisana v vložku št.
391, sporna odločba je bila izda-
na 11. januarja 1949, v času od
20. aprila 1948 do 3. septembra
1960 pa je bil v lastniškem B li-
stu vložka št. 391 k.o. Stražišče
vpisan kot upravni organ obeh
parcel št. 287/1 in 288/1 v A 1 li-
stu vložka št. 391, Mestni ljudski
odbor Kranj. 
V državljanski pobudi iz Stra-
žišča menimo, da je potrebno
delno odločbo Upravne enote
Kranj, št. 351-663/94-04/MJ
od dne 4. junija 1996 o denaci-
onalizaciji parcele št. 287/1 k.o.
Stražišče razglasiti za nično in
parcelo št. 287/1 k.o. Stražišče -
Šmartinski dom - znova vpisa-
ti v zemljiškoknjižni vložek št.
1673 k.o. Stražišče, s pravico
uporabe Krajevne skupnosti
Stražišče.
Za državljansko pobudo

Gorazd Zupančič

Šmartinski dom
V zvezi s člankom, objavljenim
v Kranjskem glasu 29. januarja
2010 z naslovom Čigav je Šmar-
tinski dom, bi nepozoren bralec
utegnil razumeti, da Upravna
enota Kranj v navedenem po-
stopku ni ravnala zakonito,
zato dopolnjujemo objavljen čla-
nek z naslednjim pojasnilom.
Upravna enota Kranj je 4. juni-
ja 1996 izdala delno odločbo št.
351-663/94-04, s katero je bilo
odločeno, da zavezanec Krajev-
na skupnost Stražišče vrne
upravičencu Župnijskemu ura-
du Kranj-Šmartin nepremični-
no parc. št. 287/1, stavbišče s
stavbo (Šmartinski dom) v iz-
meri 528 kv. metrov in dvorišče v
izmeri 603 kv. metre. Nepremič-
nina je bila podržavljena Fari
Stražišče z odločbo Okrajnega
ljudskega odbora Kranj št.
80/49 z dne 11. januarja 1949,
na podlagi Zakona o agrarni re-
formi in kolonizaciji, tako da je
upravni organ kot pravno podla-
go uporabil 1. točko 1. odstavka
3. člena Zakona o denacionali-
zaciji (v nadaljevanju ZDen).
V skladu z določili zakona je
upravni organ pridobil tudi ce-
nitveno poročilo o vrednosti ne-
premičnine ob podržavljenju, v
primerjavi s stanjem ob denaci-
onalizaciji. V skladu s 25. čle-
nom ZDen se vrednost nepre-
mičnine ob denacionalizaciji ni
povečala za več kot 30 odstot-
kov, zato se je vrnila denaciona-
lizacijskemu upravičencu brez
poračunavanja vrednosti.
Zavezana stranka Krajevna
skupnost Stražišče se je z izda-
no odločbo strinjala, tako da se
zoper izdano odločbo ni prito-
žila in je odločba upravnega
organa postala pravnomočna
dne 26. junija 1996 ter vpisana
v zemljiško knjigo Okrajnega
sodišča v Kranju s sklepom št.
dn. št. 1813/96 z dne 15. okto-
bra 1996.
V skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku
je triletni rok za obnovo postop-
ka, ki se šteje od dokončnosti od-
ločbe, že potekel.

mag. Olga Jambrek, 
načelnica

Prejeli smo
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Vilma Stanovnik

Kranj - Letošnji pustni spre-
vod je v središče Kranja zabil
okoli šest tisoč petsto obisko-
valcev, kar sedemnajst nasto-
pajočih pustnih skupin pa je
potrdilo, da je Kranj res pra-
vo karnevalsko mesto in da je
upravičeno vključen v Evrop-
sko zvezo karnevalskih mest. 

Kljub mrazu je večino obis-
kovalcev od blizu in daleč
vztrajalo v središču mesta.
"Pustno rajanje je v celoti
uspelo, glede na nizke tem-
perature je dobro uro traja-
joči sprevod trajal ravno
prav. Obiskovalci in tudi
organizatorji smo bili naj-
bolj navdušeni nad mistično
bolgarsko skupino Sourva-

kar "Gabrov dol", ki pred-
stavlja avtentično folklorno
pustno tradicijo. Izvor sku-
pine sega v poganske čase,
ko so na njihovem ozemlju
vladali še Tračani in Slovani.
Njihove maske so res impre-
sivne, kostumi so originalni.
Zrak napolnijo z zvokom
zvoncev, bobni, pesmijo,
igro in željami. Maske z ob-
močja Pernika so narejene
iz ovčje in kozje kože, krila
so narejena iz peres domače
perjadi, rogovi pa iz koruz-
nega ličja. Maske so videti
kot glave grozljivih bitij in
živali. Udeleženci naredijo
maske sami. Skupina Sou-
rvakar je zmagovalka med-
narodnega festivala mask
"Surva" v Perniku. Skupina
je gostovala na karnevalih v
Franciji, Tajvanu in na Ir-
skem," je povedal vodja pri-
reditve Srečko Štagar iz Za-
voda za turizem Kranj.
Seveda pa niso navdušili le
gostje iz Bolgarije, v sprevo-
du je sodelovalo kar 350 ma-
škar, predstavili pa so se še

Pihalni orkester MO Kranj,
Krančkova družina, Teater
Cizamo na hoduljah, Slo-
venska obalna straža (druš-
tvo Vrtačarji Lesce), Suho-
krajinska resna alkoholna
družba - SRAD s šnopceta-
mi in Krajnški Romi z med-
vedom, Zametske maškare
s Hrvaške, Kurenti Turistič-
nega društva Podgorci, ora-
či in pokači iz Rogoznice,
Kurenti turističnega društva
Podbrežje, ... Poleg njih je
na pustovanje prišlo tudi
šest skupin, ki so se prijavi-
le na tekmovanje za naj
pustno skupino. Zmagala je
skupina Živali na P, ki je
prejela nagrado v vrednosti
1650 evrov, izkoristili pa jo
bodo lahko za tedenski na-
jem apartmajev na otoku
Pagu, za storitve v Mega
centru in učenje v švicarski
šoli. Drugo mesto je osvoji-
la ekipa Gosenic in dobila
nagrado v vrednosti 800 ev-
rov, tretje pa je bila Indijan-
ska družina in prejela na-
grado v vrednosti 350 evrov.

Za pusta smo bili 
tudi zaljubljeni
Ob letošnjem pustovanju je Kranj potrdil naziv karnevalskega mesta, ker pa sta si letos pust in
valentinovo podala roki, je bilo veliko maškar tudi zaljubljenih.

Kurenti so tudi iz mrzlega Kranja preganjali zimo, čeprav
jim zaenkrat še ni uspelo, pa je pomlad vsekakor pred vrati. 

Obiskovalci so bili navdušeni bolgarsko skupino Sourvakar,
ki predstavlja avtentično folklorno pustno tradicijo. 

Med pustnimi skupinami, ki so pri Zavodu za turizem Kranj prijavile za tekmovanje, je najbolj navdušila skupina Živali na P. 
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Med počitnicami ni dolgčas

Te dni so šolarji na počitnicah, zato smo jih
vprašali, kaj počnejo. Vilma Stanovnik

Lenart Grmek: "Rad se igram, posebej z lego
kockami. Včeraj sem bil na sankanju, bil sem
tudi v bazenu, danes grem pa na drsanje."

Manca Kegljevič: "Rada drsam, bila sem tudi na
plavanju, imela pa sem tudi nekaj časa, da sem
doma malce pospravila, najprej svojo sobo."

Teja Jelenc: "Hodim na počitniške dejavnosti,
na streljanje, v šoli pa se učimo peči dražgoške
kruhke. Prišla sem tudi drsat, morda bom kaj
pogledala tudi knjige."

Nejc Krč: "Med počitnicami rad berem, navadno
knjige, pa tudi na učbenike nisem pozabil.
Gledam tudi televizijo. Sicer pa hodim na 
nogomet in na drsanje."
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Ker sta letos pust in Valentin združila moči, je bilo med
maškarami tudi precej zaljubljencev. 
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Mateja Rant

Knjižnica Gimnazije Kraj je
po novem bogatejša za faksi-
mile Iconothece Valvasoria-
ne, ki velja za kulturni spo-
menik svetovnega pomena.
Gimnazija Kranj je tako edi-
na srednja šola v Sloveniji, ki
premore tako pomemben
dokument nekega časa.
Zbirka obsega sedemnajst
zvezkov s 7.752 faksimilira-
nimi reprodukcijami ter
znanstvenokritično obdela-
nimi grafičnimi listi in risba-
mi evropskih mojstrov 2.
polovice 15., 16. in 17. stolet-
ja, med katerimi so tudi dela
Albrechta Dürerja, Lucasa
Cranacha in Jaquesa Callota. 
Ob predaji Iconothece Val-
vasoriane ravnatelju Gimna-
zije Kranj Francu Rozmanu
je predsednik uprave Save
Janez Bohorič poudaril, da
je del njihovih prizadevanj
usmerjen tudi v dobrobit
okolja, v katerem delujejo.
"Na Gimnaziji Kranj ste
našo pomoč označili z lepim
izrazom mecenstvo. Ponos-
ni smo, da vam lahko poma-
gamo pri izvajanju vašega
poslanstva. Poklanjamo
vam neprecenljiv zgodovin-
ski vir, ki pa bo svojo resnič-
no veličino dokazal šele v
prihodnosti, in sicer v zna-

nju ter dosežkih današnjih
in prihodnjih dijakov Gim-
nazije Kranj." Ravnatelj
Franci Rozman je ob tem
dejal, da pomen mecenstva
razume v treh P-jih. "Vse je
posel. Kdor tega ne razume,
ni uspešen. Vse je pripad-
nost. Kdor tega ne razume,
je osamljen. Vse je prijatelj-
stvo. Kdor tega ne razume,
ni srečen. Vse to in še več je
mecenstvo," je dejal in do-
dal, da je Janez Bohorič, ki
je bil tudi njihov nekdanji

dijak, s tem darom dokazal,
da ceni svojo gimnazijo. 
Grafično zbirko Iconotheca
Valvasoriana Janeza Vajkar-
da Valvasorja, polihistorja
dežele Kranjske in člana Kra-
ljeve družbe v Londonu, je
predstavil urednik in vodja
projekta dr. Lojze Gostiša, ki
je s strokovnjaki faksimile
zbirke pripravljal osem let.
Poudaril je izjemen kulturni
pomen zbirke, katere origi-
nal hranijo v Zagrebu, tako
za Slovenijo kot za celoten

svet, saj se v njej nahajajo ris-
be in grafike, ki so po njego-
vih besedah edinstvene in sa-
mosvoje. Valvasor je grafike
in risbe zbiral med letoma
1659 in 1672, ko je popotoval
po Evropi. Izvirnik hranijo v
Biblioteki Metropolitani za-
grebške nadškofije, ki ji je
zbirko prodal obubožani Val-
vasor. Faksimile zbirke v sto
izvodih je izdala Fundacija
Janeza Vajkarda Valvasorja
pri Slovenski akademiji zna-
nosti in umetnosti. 

Bogatejši za Valvasorjevo zbirko
Ob 200-letnici gimnazijskega šolstva na Gorenjskem je poslovna skupina Sava gimnaziji Kranj podarila
dragoceno zbirko Iconotheca Valvasoriana.

Mateja Rant

Staro stopnišče kranjske
gimnazije so tudi letos okra-
sili s platneno knjigo, na ka-
teri so tokrat dijaki pustili
šeststo sledi. Dijaki prvih 
letnikov so na štirih rjuhah,
ki so jih razprostrli po celot-
nem stopnišču, izdelali odti-
se svojih dlani in stopal. 
Približno 13 metrov visoko
inštalacijo so poimenovali
Moji obrazi.
"Dijaki prvih letnikov so zdaj
na pragu samostojnega živ-
ljenja. Dlan predstavlja odpr-
tost, željo po stiku, stopalo
pa iskanje svoje poti," je o
razstavi dejala profesorica li-
kovne umetnosti Nataša Kne
Leben. Pri pripravi razstave
je sodelovalo 150 dijakov pr-
vih letnikov, ki so odtise tri-
sto dlani in prav toliko stopal
domiselno oblikovali v raz-
norazne oblike. Pri tem so
uporabili različne tehnike,
od tega, da so risali z narav-
nim ogljem, pastelnimi kre-
dami in barvnim peskom, do
tega, da so dekleta na črno
blago izvezle čipke, perlice in

gumbe. Med oblikami je mo-
goče prepoznati snežni me-
tež pod ledenimi svečami na
vrhu stopnišča, pod njim je
pisano drevo, še malo nižje
simbol miru, na stopnišču
proti zbornici pa posije son-
ce. Sledi ogromna dlan in
nekdo, ki se mu zelo mudi,
ko teče po stopnicah, za rav-
novesje pa pred zbornico po-
skrbi znak yin-yang. Svoje je
k razstavi prispevalo tudi ne-
kaj dijakov višjih letnikov, ki
so porisali dvajset metrov
dolg in dva metra visok trak.
"V njihovih figurah se lahko
prepoznajo profesorji in dija-
ki, upodobili so tudi nekatere
dogodke na šoli," je pojasnila
Nataša Kne Leben.
Platnene knjige liber linte-
us, kot se jim reče po latin-
sko, so poznali stari Grki, so
razložili ob odprtju razstave.
Imele so obliko traku, ki so
ga cikcakasto, kot danes
zemljevid, zložili skupaj, be-
sedilo pa je bilo napisano v
stolpcih. Ko so se napisane-
ga naveličali ali ni bilo več
uporabno, so knjigo eno-
stavno oprali. 

Na stopnišču pustili sledi ...

Staro gimnazijsko stopnišče letos gosti razstavo,
ki so jo naslovili Moji obrazi. 

Iconotheco Valvasoriano je ravnatelju Gimnazije Kranj Francu Rozmanu predal predsednik
uprave Save Janez Bohorič. I Foto: Gorazd Kavčič

Na gimnazijskem stopnišču so dijaki prvih letnikov pustili
svoje sledi. I Foto: Gorazd Kavčič

Kristina Dželilović

Kranj - Na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika
so se v prostorih kulturnega
društva srečali vsi, ki so že-
leli večer preživeti v družbi
pesmi največjega slovenske-
ga pesnika. Uvoden del ve-
čera je predsednik društva
Nedeljko Marić namenil
spoznavanju Franceta Pre-
šerna. Beseda je tekla o nje-
govem življenju, pesmih in
pomenu za Slovenijo. Rdeča
nit je bil brez dvoma recital
Prešernovih pesmi, ki je po-
tekal tako v slovenščini kot
tudi v srbskem jeziku. 
Literarni del večera je začela
najmlajša udeleženka reci-
tala Pia Del Fabro. Poleg
številnih članov društva so
verze prispevali tudi člani

Kulturno-umetniškega druš-
tva iz Železnikov, Kulturno
prosvetno in športno druš-
tvo Vuk Karadžić iz Radov-
ljice in številni drugi. 
"Podobni literarni večer smo
organizirali že leta 2008,
nanj pa ne bomo pozabili
tudi prihodnja leta," je pove-
dal predsednik društva Petar
Kočić Nedeljko Marić. 
Po končanem uradnem
delu je sledil družaben večer
ob pestro pripravljeni zaku-
ski, za katero so poskrbele
članice društva. Spominu
na Prešerna so člani društva
namenili tudi 8. februar, ko
je Ostoja Šobot, član srbske-
ga kulturnega društva Petra
Kočića, na osrednji priredit-
vi v Kranju pred Prešerno-
vim gledališčem, recitiral
pesmi v srbskem jeziku.

Srbska društva po Prešernovo

Največjega slovenskega pesnika so se 
spomnili tudi člani Srbskega kulturnega društva
Petar Kočić Kranj.
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ČLOVEK IN ORGANIZACIJA

ZGODOVINA 
KONFERENČNE 
DEJAVNOSTI 

Na kratko o razvojni poti
od prvega posvetovanja 
o organizaciji dela in
študiju organizacije 
vse do uveljavljene 
mednarodne konference
o razvoju organizacijskih
znanosti. 8

RED. PROF. DR. 
MARKO FERJAN, 
DEKAN UM FOV 

O tem, zakaj je fakulteto
obiskal Nobelov 
nagrajenec, o razvojni
viziji, o letošnji konferenci
in zaposljivosti 
diplomantov UM FOV. 

9

KAJ PONUJA
LETOŠNJA 
KONFERENCA? 

Letošnji tridnevni 
dogodek se bo prepletal
s predavanji, okroglimi
mizami, delavnicami 
ter prijetnim druženjem
udeležencev. 

10

Fakulteta za organizacijske vede
Univerze v Mariboru že 29. leto
organizira mednarodno konferenco
o razvoju organizacijskih znanosti. 
Tokrat ima konferenca delovni naslov
Človek in organizacija. Konferenca bo
potekala od 24. do 26. marca 2010 
v Kongresnem centru Bernardin v
Portorožu. 

M ednarodna konferenca o razvoju
organizacijskih znanosti je stal-
nica v slovenskem konferenč-

nem prostoru. Aktualnost vsebin vsako
leto privabi večje število tako domačih kot
tujih udeležencev, predstavnikov gospo-
darstva, izobraževalnih organizacij, javne
uprave, turizma, raziskovalnih inštitucij
idr. Konference se vsako leto udeležujejo
strokovnjaki, diplomanti, študenti, ki v
različnih plenarnih zasedanjih in razisko-
valnih sekcijah skozi tridnevno druženje
predstavijo aktualna spoznanja in rešitve
iz področij: organizacije, kadrovskega ma-
nagementa, managementa poslovnih
procesov, managementa informatike,
managementa informatike v zdravstvu,
managementa marketinga, managemen-
ta izobraževanja, managementa turizma,
managementa zavarovalništva, manage-
menta javne uprave idr.
To tridnevno druženje je eden redkih do-
godkov v Sloveniji in v srednjeevrop-
skem prostoru, ki povezujoč gospodar-
stvenike in predstavnike neprofitnih
organizacij z raziskovalci, akademiki na
eni strani ter oblikovalce gospodarske
politike, z najvišjimi predstavniki države
na drugi strani, sproža dialog in zagotav-
lja odziv ciljne javnosti. 
Letošnja konferenca se bo obrnila k aktu-
alnim temam, med drugimi pa bo kot

vabljen predavatelj predaval tudi prof.
dr. Vladislav Rajkovič, ki je bil vrsto let
predsednik programskih odborov te
tradicionalne konference o razvoju
organizacijskih znanosti. Prof. dr. Vla-

dislav Rajkovič še vedno sodeluje pri
oblikovanju programa konference, 
vodenje programskega odbora letošnje
konference pa je prevzel prof. dr. 
Tomaž Kern. 

V sako leto, že devetindv-
ajseto leto zapored,
prepriča več sto ljudi,

ki se ukvarjamo z organiza-
cijo in organiziranjem, da
za nekaj dni zapustimo svo-
ja delovna okolja ali svoje
projekte in pridemo v Porto-
rož. Nekaj delovnih dni pa
je v času, ki ga živimo veliko
bogastvo. Zakaj bi torej tro-
šili to bogastvo? V vseh teh
letih se je izkazalo, da zato,
ker je ta konferenca pred-
vsem srečanje ljudi. Sreča-
nje in druženje ljudi, ki se
ukvarjamo s podobnimi prob-
lemi in proučujemo podobne
priložnosti. In prav ljudje,

pogosto stanovski kolegi, si
lahko veliko povemo in si v
marsičem pomagamo. Pre-
nos izkušenj med poslov-
nim in akademskim oko-
ljem, prenos idej med raz-
nolikimi poslovnimi okolji
in lažje reševanje situacij, ki
jih je morda nekdo že rešil in
je rešitev pripravljen tudi
predstaviti. Vse to je odgovor,
zakaj je vredno investirati
dragocen čas in se udeležiti
29. Mednarodne konference
o razvoju organizacijskih
znanosti, ki se bo odvijala od
24. do 26. marca 2010 v Kon-
gresnem centru Bernardin v
Portorožu. 

Red. prof. dr. Tomaž Kern, 
predsednik programskega odbora 

Konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti je
prav posebna konferenca! 

Predstavitev letošnje konference

Slovesna podelitev 
diplomskih listin 

Kranj, 30. marca 2010 - UM FOV bo 96 
diplomantom visokošolskega-strokovnega
programa in 41 diplomantom 
univerzitetnega programa, ki so zaključili 
študij v obdobju od 1. oktobra 2009 do 
31. januarja 2010, slovesno podelila 
diplomske listine. Podelitev bo potekala na
sedežu fakultete v veliki predavalnici P111.
Več informacij: www.fov.uni-mb.si.

23. mednarodna Blejska 
e-konferenca 

Bled, 20. do 23. junija 2010 - UM FOV
organizira že 23. mednarodno Blejsko 
e-konferenco z delovnim naslovom eTrust:
Implications for the Individual, Enterprises
and Society, ki je namenjena predstavnikom
podjetij, državne uprave, Evropske komisije,
ponudnikom IT rešitev in raziskovalcem s
področja e-poslovanja. Več informacij:
http://bledconference.org. 

2. poletna šola UM FOV 
za tuje študente 

Kranj, 14. do 24. junija 2010 - V povezavi 
s 23. mednarodno Blejsko e-konferenco, bo
UM FOV organizirala 2. poletno šolo UM
FOV za tuje študente. Tuji udeleženci bodo
tako lahko znotraj raznovrstnih aktivnosti
pridobili boljši vpogled na različna 
področja, vezana na izrabo sodobnih 
metodologij in informacijskih tehnologij 
v poslovanju. Več informacij: 
http://fov.uni-mb.si/Study/Summer-School. 

13. konferenca VIVID 2010 

Ljubljana, 15. oktobra 2010 - UM FOV
organizira 13. konferenco Vzgoja in 
izobraževanje v informacijski družbi, 
ki je namenjena proučevanju novih 
načinov dela in skupnega življenja v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih 
prinaša sodobna informacijska in 
komunikacijska tehnologija. 
Več informacij: www.fov.uni-mb.si. 

PRIPRAVLJA SE ... 

Tridnevni dogodek, ki združuje ugledne domače in tuje strokovnjake iz
gospodarstva in javne uprave.

Red. prof. dr. Vladislav Rajkovič, predsednik programskega odbora, pri 
uspešnem vodenju lanskoletne konference 

www.fov.uni-mb.si
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e marca leta 1973 je
bilo v Kranju organizi-
rano prvo posvetova-

nje o organizaciji dela in štu-
diju organizacije. Udeležilo
se ga je 180 udeležencev. Cilj
posvetovanja je bil preverja-
nje in dopolnjevanje koncep-
cije študija organizacijskih
ved. 
Kasneje, v letu 1981 je Cen-
ter za funkcionalno izobra-
ževanje in svetovanje in kas-
neje Center za izobraževanje
in svetovanje začel z organi-
zacijo letnih posvetovanj
organizatorjev dela, ki tradi-
cionalno potekajo v Portoro-
žu, in so bili že od samega
začetka razdeljeni na tri te-
matska področja, in sicer:
kadrovanje in izobraževa-
nje, informatiko in organi-

zacijo proizvodnje. Kasneje
so se ta področja posodablja-
la glede na razvoj študijskih
programov fakultete.
Vsako leto se je posvetova-
nja organizatorjev dela ude-
ležilo veliko število diplo-
mantov, študentov, predstav-
nikov gospodarstva in dru-
gih, ki so vsak na svoj način
oblikovali program tega tra-
dicionalnega srečanja. 
Srečanje se je od leta 1981 do
leta 2000 poimenovalo Po-
svetovanje organizatorjev de-
la, leta 2001 Znanstveno po-
svetovanje o razvoju organi-
zacijskih ved, leta 2002 Znan-
stvena konferenca o razvoju
organizacijskih ved, od leta
2003 pa govorimo o Medna-
rodni konferenci o razvoju
organizacijskih znanosti. 

Kranjski glas, petek, 26. februarja 2010
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K er se pri študiju vsebine o ka-
drovskih, informacijskih in proi-
zvodno-poslovnih procesih, vse-

skozi prepletajo z vsebinami iz drugih
ved (npr. tehniških ved, ekonomike,
prava), profil diplomantov Fakultete za
organizacijske vede omogoča razvoj ši-
rokega spektra kompetenc. Na Fakulte-
ti za organizacijske vede so pri obliko-
vanju novih "bolonjskih" študijskih
programov izhajali iz profila diplo-
manta. Programi izhajajo iz prakse, saj
so pri snovanju novih "bolonjskih"
programov pomembno sodelovali ljud-
je iz gospodarstva in javne uprave. Pro-
grami so vsebinsko in kakovostno pri-
merljivi s sorodnimi v tujini.

Fakulteta za organizacijske vede bo v
študijskem letu 20010/2011 izvajala
študijske programe na prvi in drugi
Bolonjski stopnji: 
■ organizacija in management poslov-

nih in delovnih sistemov, 
■ organizacija in management kadrov-

skih in izobraževalnih sistemov,
■ organizacija in management infor-

macijskih sistemov.

V petdesetletni zgodovini izobraževa-
nja in znanstvenega raziskovanja je Fa-
kulteta za organizacijske vede dosegla
številne uspehe. Najboljši pokazatelj
dobrega dela fakultete so kariere diplo-
mantov. Diplomante Fakultete za orga-
nizacijske vede, teh je bilo v vseh letih

več kot 16.500, lahko srečate na najod-
govornejših vodstvenih delovnih me-
stih, tako v vladi, državni upravi, gospo-
darstvu, šolstvu, zdravstvu, kakor tudi
med najuspešnejšimi slovenskimi pod-
jetniki.
Fakulteta za organizacijske vede velja
tudi za eno najbolje opremljenih fakul-
tet v Sloveniji. Študentom so na voljo
najsodobneje opremljene predavalnice.
Fakultetna knjižnica ima knjižni fond v
obsegu več kot 40 tisoč knjižnih enot,
ter naročenih več kot 150 domačih in tu-
jih strokovnih in znanstvenih revij. 

SEDEM DOBRIH RAZLOGOV, ZAKAJ

IZBRATI ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA

ORGANIZACIJSKE VEDE 

➊ Tradicija, znanje in izkušnje 

➋ Sodobni študijski programi 

➌ Visoka kakovost izobrazbe

➍ Visoka zaposljivost in karierne 

možnosti 

➎ Praktično znanje in izkušnje

➏ Odlični pogoji za študij

➐ Študij v Kranju

Znanje je kapital. Unovčite ga! 
Začetki današnje Fakultete za organizacijske vede segajo v leto 1959. Posebna značilnost izobraževalnih 
programov Fakultete za organizacijske vede je prepletanje vsebin s področja poslovnih in delovnih procesov,
kadrovskega managementa in informatike z drugimi znanji, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci. 
To zagotavlja programom posebno kakovost in diplomantom omogoča velike zaposlitvene možnosti. Diplomanti
so usposobljeni za planiranje, organiziranje, vodenje in izvajanje raznolikih dejavnosti v organizaciji. 

Konferenca skozi 
čas in prostor 

DODATNE INFORMACIJE:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a - SI - 4000 Kranj

info@fov.uni-mb.si
www.fov.uni-mb.si 

TE ZANIMA VEČ? 

Pokliči na brezplačno številko za bodoče študente: 

W

E

C
enter za izobraževanje
in svetovanje Univer-
ze v Mariboru, Fakul-

tete za organizacijske vede je
že vrsto let glavni organizator
mednarodne konference o
razvoju organizacijskih zna-
nosti, ki vsako leto poskrbi za
brezhibno organizacijo tega
tridnevnega dogodka. 
Zametki Centra za izobraže-
vanje segajo v leto 1968, ko
se je v sklopu Višje šole za
organizacijo dela oblikoval
Center za funkcionalno izobra-
ževanje vodstvenih in vodil-
nih delavcev, ki je že v tistem
letu pripravil obsežen pro-
gram seminarjev za razne de-
lovne organizacije in je bil
osnova današnjega Centra za
izobraževanje in svetovanje.
Center je poleg svojih osnov-
nih nalog funkcionalnega izo-
braževanja in svetovanja, skr-
bel tudi za konferenčno de-
javnost v obliki organiziranja
različnih posvetov in konfe-
renc. 
Osnovni namen tega centra
je bil z organizacijskim sveto-
vanjem in funkcionalnim izo-
braževanjem prenašati v
prakso dognanja raziskoval-
nih nalog, pa tudi nabirati, si-
stemizirati in izmenjavati iz-
kušnje iz organizacijskega in
izobraževalnega dela. 
V sedemdesetih letih in v za-
četku osemdesetih let se je
delo Centra za funkcionalno
izobraževanje in svetovanje
zelo razmahnilo. Le-ta je v
večji meri začel organizirati
številne seminarje in posvete
za različne tehnične in orga-
nizacijske kadre. Organizira-
ni so bili centralni seminarji
po razpisih in seminarji po
naročilu posameznih organi-
zacij, ki se jih je udeležilo ve-
liko število udeležencev. 
Center za funkcionalno izo-
braževanje in svetovanje je
za takratno višjo šolo imel
večstranski pomen. Širil je

vedenje o šoli v organizacijah,
kar je pritegnilo mnoge ude-
ležence seminarjev, da so se
vpisali na šolo kot študentje
ob delu. Z vključevanjem uči-
teljev šole v izvedbo progra-
mov seminarjev in svetovalno
delo pa so učitelji pridobili
tudi več praktičnih spoznanj
o aktualnih problemih s prak-
se, kar jim je omogočalo oži-
viti in ažurirati študijske pro-
grame bodoče fakultete. 
Današnji Center za izobraže-
vanje in svetovanje še vedno
izvaja vse tri osnovne naloge
prvotnega Centra za funkci-
onalno izobraževanje in sve-
tovanje, in sicer svetovanje,
organiziranje funkcionalnih
seminarjev in organiziranje
posvetov in konferenc. 
Strokovnjaki, zaposleni na
Fakulteti za organizacijske
vede in zunaj nje, trenutno
sodelujejo pri aktualnih sve-
tovalnih oblikah, in sicer pri
oblikovanju sistemizacije
delovnih mest in izgradnji
plačnega sistema, pri svetova-
nju na področju poslovne
organiziranosti in strateškega
planiranja, pri izvedbi opti-
mizacije poslovnih procesov
na področju znanstvene ad-
ministracije idr. 
Poleg izvajanja svetovalne de-
javnosti Center za izobraže-
vanje še vedno organizira raz-
lične seminarje, usposablja-
nja in delavnice s področij,
kot so management človeških
virov, management izobraže-
vanja, strateškega manage-
menta, projektnega manage-
menta, poslovnega komuni-
ciranja, proizvodno organiza-
cijskega področja, marketin-
ga, informatike in drugih. 
Tako svetovanja kot seminar-
ji in delavnice so še vedno
namenjeni konkretnim po-
trebam različnih naročnikov
oziroma posameznikom, ki
si želijo nadgrajevati svoje
obstoječe znanje. 

Predstavitev Centra 
za izobraževanje 
in svetovanje UM FOV 

Ž
29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih zna-
nosti je tudi priložnost za druženje in utrjevanje mednarod-
nih odnosov, ki jih ima Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede. Med drugim kranjska fakulteta aktivno
sodeluje s Fakulteto organizacijskih ved iz Beograda.
Kot je razvidno že iz samega imena fakultet, gre za sorodni
fakulteti, ki razvijata vsebinsko primerljive discipline. Med-
sebojne vezi sodelovanja so močne in se kažejo na različnih
nivojih delovanja. Po lanski novembrski strokovni ekskurzi-
ji študentov in profesorjev Fakultete za organizacijske vede
(Kranj) v Beogradu bodo obisk v okviru strokovne ekskurzi-
je vrnili tudi študenti in profesorji iz Beograda. 
V okviru svojega programa strokovne ekskurzije se bodo
udeležili tudi 29. mednarodne konference o razvoju organi-
zacijskih znanosti v Portorožu, kjer bodo predstavili svoje
delovanje in rezultate na področju strokovnih del in razis-
kovalnih projektov. Delavnice bodo potekale tudi v smislu
idejne zasnove snovanja skupnih projektov in sodelovanja
na področju študentskega organiziranja. 
Andrej Zupan, prodekan za študentska vprašanja na UM
FOV, ki je eden od organizatorjev strokovne ekskurzije v
Sloveniji in gostitelj predstavnikov iz Beograda, meni, da je
sodelovanje na takem dogodku, kot je 29. mednarodna
konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, velika prilož-
nost za utrjevanje že obstoječih vezi med obema fakulteta. 

Fakulteta za organizacijske vede iz Beograda velja za eno
najuglednejših izobraževalnih ustanov na področju
držav bivše Jugoslavije, ki je v lanskem letu obeležila 
visok jubilej - 40. obletnico svojega delovanja. V tem
času je uspela vzpostaviti široko mrežo poslovnih part-
nerjev, v katero so vključene tako izobraževalne usta-
nove, kakor tudi mnoga uspešna podjetja. Rezultat
takšnega sodelovanja se kaže predvsem v več kot 4.000
vpisanih študentov in več kot sto zlatih maturantov v
vpisni generaciji. 

Sodelovanje med Fakulteto za organizacijske
vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za 
organizacijske vede iz Beograda 
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Fakulteta za organizacijske vede velja za eno najbolje opremljenih 
fakultet v Sloveniji.

Člani programskega odbora
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Letošnja mednarodna konferenca o raz-
voju organizacijskih znanosti bo že devet-
indvajsetič zapored združila akademsko
in strokovno javnost. O tem in drugih po-
membnih področjih smo se pogovarjali z
dekanom Fakultete za organizacijske
vede red. prof. dr. Markom Ferjanom. 

■  Pozdravljeni. Fakulteta za organizacij-
ske vede je pred kratkim praznovala visok
jubilej, vpis 50. generacije študentov. Kako
ste obeležili tako pomemben dogodek? 
"18. septembra lani smo praznovali 50 let izo-
braževalne dejavnosti na Fakulteti za organi-
zacijske vede. Dogodka so se udeležili števil-
ni visoki in ugledni gosti, med katerimi so
bili tudi Nobelov nagrajenec dr. Erwin Ne-
her, kateremu je bilo podeljen častni dokto-
rat Univerze v Mariboru, ter 23 rektorjev iz
tujine in vsi rektorji slovenskih univerz. To
je bil akademski dogodek, kakršnega v Kra-
nju že dolgo ni bilo." 

■  Skozi svojo zgodovino se je fakulteta
soočila z velikimi prelomnicami. S kateri-
mi izzivi se bo po vaših predvidevanjih
morala soočiti v prihodnje? Kakšna je
vaša razvojna vizija fakultete?
"Visoko šolstvo v Sloveniji je nedvomno v
veliki krizi. Kriza je zelo kompleksna. Po eni
strani se je v zadnjih letih pojavilo ogromno
novih šol. Vsebine, kakršne poučujemo na
Fakulteti za organizacijske vede, poučuje 24
ali 25 šol v Sloveniji. Študentov je vedno
manj, proračunskega denarja prav tako. Šole
se soočamo z bojem za preživetje. Toda to
sploh ni največji problem. Kar nekaj tujih
raziskav, opravljenih v več državah v srednji
in vzhodni Evropi, je pokazalo, da se sistem
visokega šolstva 20 let po koncu komunizma
še vedno ni prilagodil novi družbeni ureditvi.
Številne šole še vedno poučujejo vsebine, ki
študentov ne usposobijo dovolj za delo v trž-
nem gospodarstvu. Na UM FOV smo ves čas
svojega obstoja prilagajali vsebine naših pro-
gramov potrebam gospodarstva. Lani smo
bili evalvirani s strani tujih evalvatorjev
ECBE, letos smo opravili svojo raziskavo
med delodajalci. Brez dvoma smo povsem
pri vrhu med sorodnimi šolami v Sloveniji.
Toda s tem ne smemo biti zadovoljni; zado-
voljni bomo lahko šele, ko bodo naši diplo-
manti konkurirali za najbolj odgovorna in
pomembna delovna mesta v velikih medna-
rodnih družbah v tujini. Dokler diplomanti
slovenskih šol, ki poučujejo poslovne in
družbene vede, ne bodo konkurenčni na trgu
tovrstne delovne sile v tujini, s sistemom izo-
braževanja v Sloveniji nikakor ne moremo
biti zadovoljni. Po šestih letih začenjamo ve-
čjo prenovo vseh naših študijskih progra-
mov. Prenavljamo tudi tehnologijo poučeva-
nja. Vsi predmeti bodo podprti s konceptom
e-izobraževanja. Vse to počnemo z name-
nom, da še bolj prispevamo k razvoju okolja,
v katerem delujemo. In da bodo nekoč naši
diplomanti morda zasedali vodilna delovna
mesta še kje drugje, ne zgolj v Sloveniji."

■ Februarja so potekali tudi informativni
dnevi za dijake srednjih šol. Na kakšen na-
čin ste se jim predstavili in kakšna je bila
letošnja udeležba?
"Z udeležbo dijakov na letošnjih informativ-
nih dnevih smo bili več kot zadovoljni. Obis-
kalo nas je 25 odstotkov dijakov več kot lani.
Povečan obisk nas je zelo razveselil in potr-
dil pravilnost usmeritev našega dela, kar pa
hkrati predstavlja veliko obvezo. Zavezani
smo veliki družbeni odgovornosti, saj smo

vsem, ki se vpišejo na Fakulteto za organiza-
cijske vede, dolžni dati izobrazbo, ki jim bo
omogočala osebnostni in karierni razvoj. V
to je prav vsak od naših profesorjev dolžan
vložiti ves svoj trud, znanje in energijo."

■  Kaj za fakulteto pomeni izvedba 29.
mednarodne konference o razvoju orga-
nizacijskih znanosti? 
"Mednarodna konferenca o razvoju organi-
zacijskih znanosti je tradicionalen dogodek.
V prvih letih jo je fakulteta organizirala na
različnih lokacijah, že več kot dvajset let pa
poteka v Portorožu. Konferenca je eminen-
ten akademski dogodek, kakor tudi prijetno
in koristno druženje. Gre za mednarodni
znanstveni dogodek, ki se ga udeležujejo
tudi številni naši diplomanti. Konferenca
predstavlja vez med teorijo in prakso, med
stroko in znanostjo. Poleg domačih in tujih
akademikov svoje prispevke predstavljajo
številni ljudje iz prakse. Konferenca je hkra-
ti priložnost, kjer se lahko akademiki učimo
od praktikov, praktiki pa od akademikov. Le-
tos imamo prijavljenih več kot dvesto refera-
tov." 

■  Konferenca je priložnost za povezova-
nje različnih javnosti. Koga vse povabite,
da se udeleži vaše konference?
"Vsako leto se skozi tridnevne dogodke kon-
ference udeleži več kot tristo udeležencev, ki
prihajajo tako iz gospodarstva kot negospo-
darstva. Konference se vsako leto udeležuje-
jo strokovnjaki, diplomanti, študenti, ki v
različnih plenarnih zasedanjih in raziskoval-
nih sekcijah skozi tridnevno druženje pred-
stavijo aktualna spoznanja in rešitve različ-
nih tem konference." 

■  So na vidiku kakšne novosti v zvezi z
organizacijo letošnje konference?
"Letošnja konferenca prinaša kar nekaj no-
vosti. Vodenje programskega odbora konfer-
ence je prevzel prof. dr. Tomaž Kern, pri ob-
likovanju programa in same konference pa
še vedno sodeluje prof. dr. Vladislav Ra-
jkovič, ki je v zadnjih nekaj letih vodil pro-
gramski odbor. Programski odbor konferen-
ce se je odločil, da bodo vsi prispevki recen-
zirani s strani recenzentskega odbora konfe-
rence, katerega člani bodo v programu pred-
vidoma poskrbeli tudi za vodenje sekcij in
na tak način poudarili kvaliteto tako same
konference kot programa v celoti. V pro-
gram konference se letos uvajajo tudi različ-
ni dogodki, ki bodo za udeležence konferen-
ce brezplačni. Gre za dodatno organizirane
okrogle mize, delavnice in seminarje na
temo delovnega naslova konference: "Člo-
vek in organizacija"." 

■ Koliko bo konferenca prikazala realnost
stanja "Človeka v organizaciji" glede na
slovenski prostor in širše?
"Kot povedano, so vsako leto na konferenci
predstavljeni referati akademikov in strokov-
njakov. Akademiki predstavljajo rezultate
svojih empiričnih raziskovanj v različnih
organizacijah, ljudje iz prakse pa praktične
rešitve vsakodnevnih življenjskih problemov
organizacij. Udeleženci konference obrav-
navajo relevantna vprašanja. Vsak od refera-
tov je bil recenziran s strani dveh recenzen-
tov; to zagotavlja visok nivo kakovosti pri-
spevkov." 

■  Katere teme boste skozi inovativnost še
osvetlili?
"Vsebine izobraževanja in raziskovanja na
Fakulteti za organizacijske vede se nanašajo
na informacijske sisteme, na poslovne in de-

lovne procese in na kadre v organizacijah.
Na teh treh področjih imamo že dolgoletno
tradicijo. Vsi naši študijski programi se na-
našajo na prav ta področja. Vsebine portoro-
ške konference logično izhajajo iz vsebin na-
ših študijskih in raziskovalnih programov.
Seveda ima konferenca vsako leto določeno
težo na drugem vidiku organizacije. Letos
smo v ospredje postavili obravnavo človeka v
organizaciji. Seveda organizacije lahko obrav-
navamo iz različnih vidikov; tudi za organi-
zatorje je pomemben poslovni izid, zakoni-
tost delovanja organizacije, koordinacija
procesov ipd. Toda samo človek je lahko ti-
sti, ki organizaciji daje življenje."

■ Letošnja konferenca nosi delovni na-
slov: "Človek in organizacija". Na kakšen
način fakulteta skuša svojim študentom
približati različne delovne organizacije in
utrip v njih?
"V letu 2009 smo začeli z ustanavljanjem
kariernega centra na naši fakulteti. Naloge
kariernega centra so zelo jasne: zagotoviti
praktično usposabljanje za naše študente,
pomagati pri pridobivanju štipendij in iska-
nju služb. Čas za začetek dela je bil izjemno
neugoden, saj vsi vemo, da smo sredi krize.
Toda začetki so izjemno spodbudni. Že ob
začetku delovanja smo zagotovili kar veliko
število praks za naše študente. Organizirali
smo več dogodkov, na katerih so se predsta-
vili za naše študente pomembni delodajalci.
Ti dogodki so bili s strani študentov ter osta-
le zainteresirane javnosti izjemno dobro obis-
kani. Veseli nas, da tudi delodajalci kažejo
izjemno zanimanje za te dogodke." 

■ Kakšna pa je zaposljivost vaših diplo-
mantov? 
"Kot sem že omenil, je skrb za kakovost in
stalno izboljševanje naših programov stalni-
ca našega dela. Vsako leto opravimo samo-
evalvacijo. Gre za vsakoletno kritično anali-
zo našega dela, katere namen je prepoznati
naše prednosti in tudi slabosti. Letos smo
prvič opravili zelo obsežno anketiranje med
delodajalci. Glavni namen te raziskave je bil
pridobiti podatke za vsebinsko prenovo na-
ših študijskih programov. Rezultate smo se-

veda skrbno analizirali. Seveda pa smo po-
skusili ugotoviti tudi to, kako našo fakulteto
ocenjujejo delodajalci z vidika zaposljivosti
naših diplomantov. Glede na rezultate razis-
kav si upam trditi, da v Sloveniji obstaja ne-
kaj fakultet, ki poučujejo poslovne in druž-
boslovne vede, ki nedvomno sodijo v vrh, to-
rej so izmerljivo boljše od ostalih, gledano
po več različnih kriterijih povsem objektiv-
nega tipa, tudi po kriteriju zaposljivosti nji-
hovih diplomantov. Mednje zagotovo sodi
tudi UM FOV. Vsaka od teh fakultet ima se-
veda svoje specifike profila diplomanta. Me-
todologija, uporabljena v naši raziskavi, je
bila sicer nekoliko drugačna, kot jo je lani
uporabila Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani. Predvsem smo namreč želeli pri-
dobiti realno oceno kompetenc naših diplo-
mantov s strani delodajalcev. Naši rezultati
glede rangiranja fakultet, gledano v celoti,
pa so skoraj identični kot rezultati že ome-
njene raziskave. Tudi naša raziskava je  po-
kazala, da so diplomanti Fakultete za organi-
zacijske vede drugi med diplomanti sorod-
nih fakultet v Sloveniji po kriteriju zaposlji-
vosti."

■  Omeniti je treba tudi lani pridobljeno
ECBE akreditacijo vaših študijskih progra-
mov. Kaj slednja prinaša fakulteti in nje-
nim študentom? 
"Akreditacijo ECBE smo pridobili, potem ko
so nas večkrat po več dni ocenjevali evalva-
torji iz tujine (iz Anglije, Nizozemske in Ru-
sije). Same priprave kot tudi proces ocenje-
vanja je bil zelo naporen. Pregled vsebin in
procesov je bil podroben iz obsežen. Najpo-
membnejša za nas je bila pohvala, ki smo je
bili deležni ob koncu zadnjega obiska oce-
njevalcev. Pohvalil nas ni kdorkoli, pač pa
predstavniki Evropskega sveta za poslovno
izobraževanje, s sedežem v Londonu. Kot
dekan sem na akreditacijo ECBE seveda zelo
ponosen; toda akreditacija za nas pomeni
predvsem zavezo; akreditacije ne bi pridobi-
li, če ne bi bili primerljivi z sorodnimi šola-
mi v najrazvitejših državah. Zavedam pa se,
da nobene akreditacije ni mogoče obdržati,
če nisi ob naslednjem obisku evalvatorjev še
boljši."

Pogovor z dekanom UM FOV, red. prof. dr. Markom Ferjanom

Zadovoljni bomo takrat, ko bodo naši diplomanti 
zasedali najbolj odgovorna delovna mesta v velikih 
mednarodnih družbah v tujini.

Red. prof. dr. Marko Ferjan, dekan UM FOV I Foto: Gorazd Kavčič



Kranjski glas, petek, 26. februarja 2010

ZANIMIVOSTI www.fov.uni-mb.si

10

Znanje in izkušnje 
na enem mestu 

Kongresni center Bernardin 
v Portorožu bo konec meseca 
marca ponovno gostil mnoge
ugledne domace in tuje strokovnjake
iz gospodarstva in javnega sektorja.
Letošnji tridnevni dogodek bo tako
udeležencem ponudil aktualne 
vsebine v okviru predavanj, okroglih
miz in delavnic, ter v ospredje
postavil človeka kot najpomembnejši 
segment vsake organizacije. Zbrali
smo nekaj vtisov dosedanjih
udeležencev. 

Jožko Gregorič, študent: "Kot že sama
tradicija veleva, se bomo tudi letos študentje
udeležili te pomembne mednarodne konfe-
rence, ki jo organizira naša fakulteta. Letos se
bo konference udeležilo 150 študentov, kjer
bomo poskušali spet dokazati, da še kako
podpiramo to konferenco in fakulteto, obe-
nem pa bomo skušali odnesti čim več
potrebnih znanj za nadaljnjo pot." 

Martina Šetina Čož, udeleženka: "Učenje je
kot veslanje proti toku; ko prenehaš veslati, te
odnese nazaj. Vsako leto znova nas konferen-
ca UM FOV v Portorožu spodbuja k veslanju
na področju znanosti. Predstavlja trenutke, ko
združimo "prijetno s koristnim". Sproščen
klepet s prijatelji, izmenjava izkušenj, navezo-
vanje novih stikov, ... vse to je neizmerno bo-
gastvo za čas, ko se vrnemo v vsakdanje okol-
je - napolnjeni z novo energijo za veslanje." 

Gordana Možina Florjanc, udeleženka:
"Konferenca Fakultete za organizacijske
vede v Portorožu mi vsako leto znova pri-
naša nov elan za osebni razvoj na področju
znanosti ter nadgradnjo znanj in izkušenj, ki
sem jih pridobila kot študentka UM FOV.
Utrip konference pa je vseskozi naravnan v
smislu izmenjave izkušenj, sklepanja novih
stikov s strokovnjaki in prijatelji. Sproščeno
vzdušje pa daje neizmerno svežino duha, da
se ob letu osorej spet srečamo." 

VABLJENI STROKOVNJAKI //  NA KONFERENCI SE BODO Z AKTUALNIMI TEMAMI PREDSTAVILI UGLEDNI TAKO DOMAČI KOT TUJI VABLJENI PREDAVATELJI: 

Zvone Balantič 
(Slovenija), Univerza 

v Mariboru, Fakulteta za 
organizacijske vede 

Vključevanje ergonomije 
v poslovne sisteme / 

Integration of Ergonomics
into Business Systems

Janez Demšar 
(Slovenija)

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Orožarna in taktika 
profesionalnega odkrivalca

znanja iz podatkov /
Weaponry and Tactics of a
Professional Data Miner

Vlado Dimovski 
(Slovenija)

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Avtentično vodenje v 
prihajajoči dobi / Authentic 

Leadership In New Age

Juergen Muehlbacher
(Avstrija)

Wirtschaftsuniversität Wien
Vienna University of 

Economics and Business 
Adminsitration 

Managerial Roles and 
Management Development - 

A Middle European 
Perspective 

Vladislav Rajkovič 
(Slovenija)

Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za 

organizacijske vede 

Skupinsko odločanje in 
usklajevanje interesov /

Group Decision Making and
Leveraging of Interests

Markku Sääksjärvi 
(Finska)

Helsinki School of 
Economics, Information 

Systems Science

Information Technology and
Organizational Effectiveness:
Re-evaluation of the Radical
Transformations 1980-2010 

Zakaj se udeležiti letošnje konference? 
Tradicionalna, mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je ena od zaščitnih znakov Uni-
verze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede in je prepoznavna tako v domačem kot mednarodnem
prostoru. Na njej se srečujejo pedagoški in raziskovalni delavci, dodiplomski in podiplomski študenti ter
diplomanti in drugi udeleženci, ki so zaposleni na različnih položajih v gospodarstvu in negospodarstvu. 
Konferenca je že vrsto let tradicionalno srečanje in predstavlja most med domačo in znanstveno javnostjo. 
Vabljeni ste, da se tudi vi udeležite 29. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo
potekala v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu od 24. do 26. marca 2010. 
Več o registraciji na konferenco in udeležbi si preberite na www.fov.uni-mb.si/konferenca, kjer bodo
postopoma objavljeni tudi urniki predavanj in celoten program konference. 

Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti predstavlja
most med teorijo in prakso. Vsako leto se na konferenci zvrsti več kot
dvesto referatov, ki so bili recenzirani s strani recenzentskega odbora
konference. 
Na konferenci referenti na posameznih sekcijah v okviru tem konference
predstavijo pestra in zanimiva predavanja za tiste, ki si želijo pridobiti po
eni strani nova znanja, nove usmeritve in izkušnje s področij organizacij-
skih znanosti, po drugi strani pa možnosti novih poznanstev in prilo-
žnosti za bodoča skupna sodelovanja.

Iz predvidenih tem konference bo pripravljen program, ki se bo zvrstil v
treh dnevih (od 24. do 26. marca 2010) in v katerem bodo oblikovana tri
plenarna zasedanja in posamezne sekcije, v katerih bodo predstavljeni
sprejeti referati in vabljena predavanja. Sprejeti referati so recenzirani s
strani recenzijskega odbora konference. Letos bodo uvedene tudi
določene novosti v programu konference, saj bodo poleg ustaljenih pre-
davanj v okviru posameznih sekcij udeležencem ponujena tudi različna
izobraževanja (delavnice in seminarji) ter okrogle mize, povezane z de-
lovnim naslovom konference: "Človek in organizacija". 

Vsebina letošnje konference 

■  Področje organizacije

■  Področje informatike

■  Kadrovsko področje

■  Proizvodni management

■  Management projektov

■  Management kakovosti

■  Management marketinga

■  Management ekonomike

■ Management poslovnih procesov

■  Ekološki management

■  Management v turizmu

■  Management v izobraževanju

■  Management v zdravstvu

■  Management v javni in 

državni upravi

■  Management v logistiki

■  Management v bančništvu

■ Management v zavarovalništvu

PREDVIDENE TEME KONFERENCE:
Dobimo 
se v Portorožu
Letos bo mednarodna konferenca o
razvoju organizacijskih znanosti že tra-
dicionalno 29. leto potekala od 24. do
26. marca v prečudovitem okolju slo-
venske Istre, natančneje v Kongresnem
centru Bernardin v Portorožu. V sed-
mih različno velikih dvoranah z vrhun-
sko opremo bomo zagotovili visoko ra-
ven izvedbe najrazličnejših predavanj,
delavnic in okroglih miz za različno ve-
like skupine udeležencev. Na podlagi
dolgoletnih izkušenj bomo poskrbeli
tudi za zanimiv spremljevalni program,
ki bo prav tako potekal v kongresnem
centru in bo tako konferenco popeljal
na visoko ravan. 
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Medijski pokrovitelj konference:

www.gorenjskiglas.si
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Kranj-
Primskovo je imelo pred
kratkim v prostorih gasilne-
ga doma letni občni zbor.
Pozornost je nekaj več kot
80 prisotnih članov in go-
stov namenilo jubilejnemu
letu 2009, praznovanju
130-letnice društva, ki je
svoj vrhunec dosegla junija
s prevzemom novega gasil-
skega kombija in dvodnev-
no veselico. "Na občnem
zboru smo podelili prizna-
nja za napredovanja v višje
čine, se zahvalili članom, ki
so praznovali jubilejne ob-
letnice članstva in prisluh-
nili poročilom vodstva druš-
tva, ki so pokazala, da smo
delali dobro, da smo kljub
precejšnjim izdatkom zago-
tovili pozitivno finančno
stanje. Uspešna je bila tudi
udeležba na vajah in na tek-
movanjih, naši mladinci so
dosegli tretje mesto na re-

gijskem tekmovanju. Sode-
lovali smo v več intervenci-
jah, izpostavili pa smo
predvsem zadnjo v času bo-
žiča, ko je večina operativ-
nih članov prišla na pomoč
v poplavljene prostore to-
varn Iskraemeco in Zvezda
ter v kleti stanovanjskih
blokov v Savski loki. Povelj-
nik društva se je v upanju,
da se teh prostovoljnih ur
zaveda tudi država, zahvalil
vsem udeležencem inter-
vencije, ki so svoje delo
opravili usklajeno. Huma-
nitarno poslanstvo gasilcev
se je dodatno pokazalo na
dveh krvodajalskih akcijah
in tradicionalnem čiščenju
Kranja, ki ga organizirajo
kranjski taborniki. Nismo
pozabili tudi na druženje;
januarja z gasilskim vele-
slalomom, marca z ogle-
dom skokov v Planici, pole-
ti z izleti v hribe in septem-
bra z dvodnevnim izletom 
v Sarajevo," je povzel doga-
janje član Upravnega odbo-

ra PGD Kranj - Primskovo
Janko Zupan.

Načrti društva za letos
ostajajo podobni, od ude-
ležbe na tekmovanjih, na
vajah in intervencijah do
druženj na izletih in osta-

lih prireditvah. Kot je dejal
predsednik društva Bojan
Košnik, pa si v prihod-
njih letih želijo novo vozilo
- cisterno, petnajst let stari 
tovornjak je namreč že na-
čel zob časa.

Zato smo, da pomagamo
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Kranj-Primskovo so na občnem zboru pregledali delo v
jubilejnem letu. V prihodnjih letih pa upajo na novo vozilo - cisterno, ker je sedanje dotrajano. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Cene odlaganja odpadkov so se lanskega okto-
bra povišale. Odlagališče odpadkov Tenetiše
smo morali s 15. julijem 2009 zapreti, kar je po-
sledično pomenilo tudi potrebno reorganizacijo
opravljanja odvoza in odlaganja odpadkov ter
povišanje stroškov. Cene odlaganja na od-
lagališčih Mala Mežakla in Logatec so
bistveno višje od cene odlaganja v Tene-
tišah. Nezanemarljivi so tudi stroški priprave
odpadka na prevoz in stroški prevoza. 
Zato je bilo povišanje cene odlaganja odpadkov
nujno potrebno. Posledično so Svet Mestne 
občine Kranj in Občinski sveti občin Cerklje, 
Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko sprejeli
sklep, da se cene povišajo. 
Sočasno je Svet Mestne občine Kranj sprejel
sklep o subvencioniranju cen. Mestna 
občina Kranj je subvencionirala cene za gospo-
dinjstva in poslovno dejavnost, ki se nanašajo
na odlaganje odpadkov v višini petdesetih 
odstotkov za obdobje treh mesecev (oktober,
november, december). 

Tako smo uporabnikom na območju
Mestne občine Kranj v mesecih okto-
ber, november in december odlaganje
odpadkov zaračunali le po polovični
ceni. Pri obračunu storitve za mesec ja-
nuar pa je bila obračunana polna cena
odlaganja odpadkov. Zato so bili zne-
ski na zadnji položnici višji. 

Če Mestna občina Kranj ne bi subvencioni-
rala cen odlaganja za obdobje treh me-
secev, potem bi bili že na lanski novembr-
ski položnici zneski enaki zdajšnjim.
Cena zbiranja in odvoza odpadkov se ni 
spremenila.

Cene odlaganja odpadkov 

Manj odpadkov, manjši zabojnik
Z doslednim ločevanjem odpadkov lahko
zmanjšate količino mešanih odpadkov, ki se od-
lagajo v običajne zabojnike. To pomeni, da po-
sledično potrebujete manjši zabojnik.
Skladno z občinskim odlokom je naj-
manjši volumen zabojnika za mešane
komunalne odpadke, ki ga lahko ima
posamezno gospodinjstvo, 80 litrov. 
Zabojnik za mešane odpadke lahko
kupite oziroma najamete. Izbirate med
zabojniki volumna 80, 120, 240, 660 in 1100
litrov. Prednost najema je enostavnejša menja-

va zabojnika. Če ugotovite, da vam velikost za-
bojnika ne ustreza, ga lahko zamenjate z manj-
šim oziroma večjim. 
Če se odločite za najem zabojnika, nam to lah-
ko sporočite na e-naslov: info@komunala-kranj.si.
Najemnino vam obračunamo mesečno, skupaj
z ostalimi storitvami ravnanja z odpadki.
Za nakup zabojnika pa vas vabimo na sedež
podjetja pri okencu poleg blagajne v času: 
ponedeljek, torek, četrtek, med 8. in 14. uro,
sredah med 8. in 17. uro ter petkih med 8. in
12. uro.

Ekološki zabojnik je namenjen 
odlaganju pločevink pijač, konzerv,
kovinskih pokrovov, zamaškov, 
plastenk pijač in živil, pralnih sredstev,
kozmetike, plastičnih kozarčkov in
lončkov, vrečk, folij, manjših 
kartonskih škatel, tetrapak embalaže. 

V Struževem poskusno zbiramo tudi biološke odpadke. Gospodinjstva imajo poleg zabojnika za mešane
odpadke še rjavi zabojnik, kamor odlagajo zelenjavne odpadke, olupke in ostanke sadja, ostanke 
hrane,... pa tudi vrtne odpadke.

V občini Cerklje in Preddvor smo lani že uvedli nove načine ločenega zbiranja odpadne 
embalaže od vrat do vrat. Vzporedno smo zmanjšali število mesečnih odvozov 
mešanih odpadkov in s tem tudi mesečne izdatke gospodinjstev. Enako želimo nadaljevati
tudi v ostalih občinah.

Podelitev priznanja Leopoldu Furlanu za šestdeset let 
članstva v PGD Kranj - Primskovo

PRAŠNO - KLASIČNO - ELEKTROSTATIČNO

lakiranje radiatorjev ter ostalih 
kovinskih predmetov.

Zupan Peter s.p., Tekstilna ul. 2/a, Kranj

INDUSTRIJSKO
LIČARSTVO
Zupan Peter
Tekstilna ul. 14, Kranj
tel./faks: 04/2042 622
gsm: 040/540 723

www.licarstvo.si

10 % POPUST ZA UPOKOJENCE
Odslej lahko upokojenci vsak mesec zadnjega in prvega v 
mesecu uveljavljajo 10 % popust pri enkratnem nakupu mesa in
mesnih izdelkov v vrednosti nad 20 EUR. Za uveljavitev ugod-
nosti je potrebno ob nakupu na vpogled predložiti potrdilo o 
statusu upokojenca oz. odrezek o nakazilu pokojnine.

Kranj: Jezerska cesta 3,
Koroška cesta 26

Škofja Loka: Cankarjev trg 1
Jesenice:  Cesta Cirila Tavčarja 6
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Kranj - Zadnja pridobitev v
prizidku Doma krajanov na
Primskovem je prenovljeno
pododrje, ki bo služilo za
kulturne namene in zato ni
naključje, da so slavnostni
trak prerezali ravno ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku. Predsednik Krajevne
skupnosti Primskovo Drago
Štefe je povedal, da so se s
tem bistveno izboljšali po-
goji za delovanje AFS Oza-
ra, ki je dobila ogrevan in
urejen garderobni prostor.
Obenem se je zahvalil inže-
nirju Petru Drinovcu, ki je
veliko pomagal že pri obno-
vi dvorane. V tem prostoru
bo AFS Ozara hranila več
kot dvesto kosov oblačil, re-
plike originalov, je poudaril
predsednik folklorne skupi-
ne Miha Kozjek. Naložba v
pododrje je stala devet tisoč
evrov, kar nekaj pa je bilo v
prenovo vloženega tudi
prostovoljnega dela, je še
povedal Kozjek. 
Prizadevanja za posodobi-
tev in širitev Doma kraja-
nov so trajala dolga leta, se-
danji sestavi Sveta Krajevne
skupnosti Primskovo je
vendarle uspelo projekt
uresničiti. Prizidek in pre-
novljeno veliko dvorano so

predali svojemu namenu že
ob krajevnem prazniku.
"Projekt je bil sprva oce-
njen med 700 in 800 tisoč
evri. Dejansko smo za prizi-
dek porabili 370 tisoč evrov,
toliko je bilo na voljo občin-
skega denarja in temu smo
se morali prilagoditi. V pri-
zidku je vsa potrebna infra-
struktura kot podpora delo-
vanju dvorane oziroma

odra in je dovolj prostora
tudi za delovanje krajevne
skupnosti, za krajane, se-
minarje ... Prenova dvorane
je stala 40 tisoč evrov brez
DDV, v njej pa je več kot
dvajset novih detajlov,
vključno z vsemi potrebni-
mi inštalacijami za koncert-
no dvorano. Nekatere stare
detajle smo ohranili in jih
samo obnovili. V sklop

doma sodi tudi posodoblje-
na in za okoli dvesto kva-
dratnih metrov večja trgovi-
na Mercator," je povedal
Drago Štefe, ki si želi, da bo
vsa ta bližnja okolica z do-
mom, pošto, trgovino, cer-
kvijo in morebitnim rekrea-
cijskim centrom postala
prostor za združevanje kra-
janov in jedro starega va-
škega zaselka. 

S prenovo doma 
možnost za še več vsebin
V prizidku Doma krajanov na Primskovem so odprli prenovljeno pododrje, v katerem bo folklorna
skupina Ozara hranila več kot dvesto kosov oblačil.

Odprli so povsem prenovljeno pododrje, ki bo služilo za kulturne namene. / Foto: Tina Dokl

Suzana Kovačič

Kranj - KD Mešani pevski
zbor Musica viva Kranj-
Primskovo je ob sloven-
skem kulturnem prazniku
pripravil Recital Rož'ce po-
ezije v Galeriji mizarstva
Ovsenik. "K sodelovanju
smo povabili znan glas slo-
venskega radia Janeza Doli-
narja in inštrumentalni
duo, Katjo Stare na flavti in
Uroša Usenika na kitari.

Zapeli smo skladbe sloven-
skih skladateljev, del na be-
sedilo dr. Franceta Prešer-
na, del pa slovenskih ljud-
skih. Janez Dolinar je reci-
tiral manj znane pesmi ve-
likega pesnika, inštrumen-
talni duo pa nam je pričaral
vroče špansko-mehiške 
ritme," je dogajanje v pri-
jetnem vzdušju povzela 
Milica Žagar, predsednica
MePZ Musica viva Kranj-
Primskovo. 

Rož'ce poezije 
ob prazniku kulture

Ob kulturnem prazniku se je v galeriji mizarstva 
Ovsenik predstavil mešani pevski zbor Musica viva 
Kranj-Primskovo. / Foto: Matic Zorman 

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

Vse za spomladansko delo na vrtu

KVC Slogin vrt Kranj
Šuceva 27, t: (04) 2014 960

KVC Sloga Naklo
Cesta na Okroglo 1/a, t: (04) 5951 940

KTC Sloga Šenčur
Kranjska cesta 29, t: (04) 2519 772

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

V Kmetijsko vrtnarskem centru
Sloga v Kranju in v Naklem vam
nudimo vse, kar potrebujete za 
spomladanska dela na vrtu:

● semena vrtnin in cvetlic, 
čebulček, semenski česen, 
šalotka, ...

● spomladanske čebulnice
● semenski krompir (tudi v 3,5 in

10 kg pakiranjih)

● substrati, zemlja, gnojila
● vse za nego in varstvo rastlin
● korita, lonci
● vrtno orodje in pripomočki
● krmna žita in krmila

v Šenčurju pa:    
● akumulatorji, tekočina za stekla ...
● motorne žage, cepilci, ...
● vrtni kultivatorji, kosilnice, ... K
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AKCIJA: vrtne kosilnice in kose
Cenjenim strankam nudimo širok izbor vrtnih 

kosilnic in kos po posebno ugodnih cenah!

Inter gozd, d. o. o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj
Tel.: +386 4 234 17 70, faks: +386 4 234 17 77

prodaja: +386 41 706 756, servis:+386 41 673 191
E-naslov: info@intergozd.si, www.intergozd.si

"INTER GOZD - 
VAŠ DRUŽABNIK V GOZDU IN NA VRTU"

Nudimo vam:
▲ gozdarsko orodje in opremo za posek, spravilo in

obdelavo lesa
▲ zaščitno opremo, oblačila in obutev za gozdarje
▲ celotni program HUSQVARNA (žage, kose, 

kosilnice, vrtni traktorji)
▲  zanesljiv SERVIS

Labod delo opravi namesto vas
Labod, čistilnica in pralnica, je med podjetji z najstarejšo tradicijo, saj je bil z imenom Reich ustanovljen že leta 1846. 

Danes je Labod sinonim za kakovostno nego tekstilij, usnjenih in krznenih oblačil v Sloveniji.

Labod, čistilnica in pralnica, s sedežem v
Ljubljani, je danes največja in najsodob-

nejša kemična čistilnica v Sloveniji, na po-
dročju pralnic pa sodi med večje, ki pa zado-
voljijo tudi manjše stranke. V Sloveniji so edi-
ni, ki čistijo tudi s tekočimi parafini, kar po-
meni čiščenje tekstilij z manj škodljivimi topi-
li, pri negi so možnosti poškodb manjše,
hkrati pa se podaljša uporaba tako negova-
nih predmetov. Velik poudarek namenjajo
ekologiji in varstvu okolja, tako so med dru-
gim uvedli ekološki postopek BIO PRANJA

preprog, pri katerem se uporabljajo le okolju
prijazna čistila. Njihovi kadri so visoko uspo-
sobljeni, med njimi so tudi mojster vzdrževa-
nja tekstilij in dva tekstilna inženirja, vsi se
stalno dodatno izobražujejo. 
Kot redki iz te dejavnosti izvajajo vse vrste
storitev na področju čiščenja in pranja, saj
kemično očistijo in operejo vse vrste tekstilij,
pa tudi usnjena in krznena oblačila, talne
preproge z že omenjenim postopkom bio
pranja, perejo klasične in lamelne zavese,
čistijo merino posteljnino in odeje, šotorska

platna in baldahine. Njihove stranke, v bazi
jih je več kot 50 tisoč, dobro vedo, da lahko
pri njih naročijo tudi krpanje oblačil oziroma
opravijo manjša popravila (zamenjava zadr-
ge, daljšanje oziroma krajšanje oblačil, me-
njava podlog in podobno).
Po vsej Sloveniji imajo več poslovalnic, v
Kranju pa jih bodo stranke našle v Mercator-
jevem centru na Primskovem. Ker se zave-
dajo, da življenjski stroški rastejo in preudar-
no premislimo o vsakem porabljenem evru, v
Labodu vsak mesec razvajajo s posebnimi

akcijami in popusti (v mesecu februarju 15-
odstotni popust na čiščenje plaščev), stran-
ke pa lahko pridobijo tudi Labodovo kartico,
s katero so deležni še dodatnih ugodnosti.
Ker se zavedajo, da vedno zmanjkuje časa
za prijetne trenutke, ponujajo servis srajc,
kjer srajce operejo in zlikajo po zelo ugodni
ceni. V Labodu, čistilnici in pralnici, uporab-
ljajo tudi profesionalna dodatna sredstva, ka-
mor sodijo posebni ojačevalci za temeljitejšo
nego in razne zaščite (UV zaščita, vodood-
bojna zaščita, zaščita proti moljem, statično-
sti). Svetujejo, da oblačila, za katere Gorenj-
ci niso prepričani, kako bi jih negovali, prine-
sejo v njihovo čistilnico, kjer bodo zanje stro-
kovno poskrbeli. Zelo pomembna je tudi
pravočasna storitev, zato so lahko v poseb-
nih primerih nared že naslednji dan, običaj-
no pa delo opravijo v dveh do treh delovnih
dneh. 

Labod, čistilnica in pralnica d.o.o.

Koprska ulica 66, Ljubljana
telefon: 01/24 27 420

e-pošta: labod.cistilnica@siol.net
net: www.cistilnica-labod.si

P.E. Kranj: Mercator center Kranj
telefon: 204 20 00

delovni čas: 
pon.-sob. 8-21, 

ned. 8-13Labod, čistilnica in pralnica, poslovna
enota v Mercatorjevem centru v Kranju

Z najsodobnejšo opremo in strokovnim znanjem bodo tekstilije očiščene ali
oprane že naslednji dan, najkasneje v dveh delovnih dneh.
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Šport, oglasi

Vilma Stanovnik

Kranj - Člansko moštvo "or-
lov" je drugo po jesenskem
delu prvenstva, točko za-
ostajajo za Primorjem, uvr-
stili pa so se tudi med osem
najboljših ekip v pokalu. V
ekipo se je vrnil Dejan Rob-
nik (jeseni v Šenčurju), tako
da sedaj v krog ekipe sodi 23
igralcev in trije vratarji.
Mlajši igrajo z dvojnimi re-
gistracijami za tretjeligaša
Savo in Lesce ter Visoko v
gorenjski ligi. Jedro ekipe
sestavljajo tisti igralci, ki so
jeseni največ igrali, prebija-
jo se nekateri mladi, s po-
škodbami pa ima že dlje
časa težave povratnik iz
Domžal Miha Novak. Tre-
ner Stane Bevc je v Kranju
preizkušal tudi nekaj tujcev,
ki so želeli igrati za Triglav,
a v klubu se niso odločili za
sodelovanje z igralci, ki naj-
večkrat nimajo pravih pred-
stav o nogometu pri nas.
V pripravljalnih tekmah so
imeli precej močnih naspro-
tnikov in s tesnimi izidi so iz-
gubili proti prvoligašema
CMC Celju in Interju (Hrva-
ška), premagali pa bosanski
Čelik in ljubljanski Inter-
block kar s 4:1. Priložnosti za
uigravanje ekipe je bilo kar
nekaj, za spomladanski del
prvenstva pa so v najožjem
izboru vratarja Miha Gracar
in Žan Pelko, branilci Uroš
Smolej, Edvin Zolič, Nejc Po-
tokar, Bernard Stjepanovič,
Rok Brajič, David Jerkovič,
vezisti Robert Najdenov,
Željko Mitrakovič, Damir

Marijan, Matic Sever, Dejan
Mišič, Enis Djurkovič, v na-
padu pa Mihael Novak, Alen
Krcič, Dejan Robnik, Anže
Jelar, Rok Dolžan, Dejan
Burgar in Dejan Bajrič.
Vzdušje v ekipi je še od jese-
ni zmagovalno, a bo serijo
neporaženosti, ki se vleče že
12 krogov, težko nadaljevati
tudi zaradi razporeda v prvih
krogih - gostovanje v Kidriče-
vem, vodilno Primorje v Kra-
nju in tako naprej.
Vse obveznosti do igralcev
je klub sproti poravnal, rece-
sija pa močno kaže zobe
tudi v športu. Kranjčani so
ostali v mejah svojih mož-
nosti, za preskok na višjo ra-

ven pa v Kranju nimajo pre-
tirane podpore. Zato pa mla-
dim pomagata Domplan in
Zavarovalnica Triglav, da
lahko še naprej ohranjajo ra-
ven ene najboljših nogomet-
nih šol v državi. Zanimivo:
kar pet bivših igralcev Tri-
glava v mlajših selekcijah bo
nastopilo za Maribor v četr-
tfinalu pokala (prva tekma
bo v Mariboru 17. marca,
druga teden dni kasneje v
Kranju).
Glede na položaj na lestvici
se torej vodilnemu gorenj-
skemu klubu obeta boj za
prvo ligo, a so se pozimi
najbolj okrepili ogroženi
klubi z začelja lestvice: "Tri-

glav je storil vse, da moštvo
lahko dobro pripravimo na
prvenstvo. Vse se bo odloči-
lo na igrišču, nič pa ne skri-
vamo ambicij po nadaljeva-
nju dobrih rezultatov. Ima-
mo večino kakovostnih last-
nih igralcev in verjamemo v
moštvo. Če pa dodam, da tri
največja gorenjska podjetja
oziroma ustanove pomaga-
jo klubu z največ mladimi
športniki v pokrajini z manj
kot enim odstotkom prora-
čuna kluba, sem povedal
vse," je dejal direktor kluba
Miran Šubic. Kapetan ekipe
Rok Dolžan pa je optimist:
"Želimo biti prvi!" je njego-
va kratka napoved.

Kranjski orli želijo čim više
Člansko moštvo Triglava Gorenjske, ki je po jesenskem delu na drugem mestu druge slovenske 
nogometne lige, bo v spomladanskem nadaljevanju naskakovalo vrh.

Kranj

Kranjskim hokejistkam letos bron

Pred kratkim se je zaključila letošnja sezona avstrijske
razširjene ženske hokejske lige DEBL. Po lanski, težko
ponovljivi predstavi, ko so kranjske hokejistke brez poraza
osvojile prvo mesto v razširjeni avstrijski hokejski ligi DEBL,
so se letos, kljub slabemu začetku, veselile bronastih odličij.
Kot dodatno priznanje se je, po odločitvi sodelujočih
klubov, napadalka Triglava Špela Hafner uvrstila v ekipo naj-
boljših igralk DEBL 2009/10. Kranjčanke, ki jim je za uspeh
čestital tudi predsednik države Danilo Türk, so s svojim
dosežkom zadovoljne in trdno odločene, da bodo tudi v
naslednji sezoni s pomočjo sodelavcev in sponzorjev od-
ločno posegle po vodilnih mestih v DEBL. Letošnje prvakin-
je so igralke Young Birds iz Kitzbüchla. V. S.

Na novo odprta trgovina
v Šenčurju Vas vabi v mesecu 

marcu na obisk s posebnimi 
otvoritvenimi popusti.

Poslovna cona A Šenčur
info@prosencom.com, tel.: (04) 257 14 28

www.prosencom.com

Hokejistke Triglava (v belih dresih) so z borbeno igro v
razširjeni avstrijski ligi DEBL osvojile tretje mesto. 
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Nogometaši Triglava Gorenjske so bili jeseni neporaženi zaporedoma 12 tekem, zdaj pa
jih čaka pomladni del sezone, ki se bo začel naslednjo nedeljo, 7. marca, ko Kranjčani 
gostujejo pri Aluminiju. I Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Plaval je tudi svetovni prvak

V začetku februarja je kranjski Plavalni klub Zvezda pripravil
mednarodni miting Star 2010, na njem so pa so se pomerili
domači in tuji plavalci. Kot je po tekmovanju povedal glavni
organizator in trener PK Zvezda Igor Veličkovič, so bili s prire-
ditvijo zelo zadovoljni, pa tudi udeleženci so pohvalili odlično
organizacijo. "Na turnir so prišli tekmovalci iz desetih držav,
med njimi tudi svetovni prvak iz Rima Valerio Cleri. Nekaj
manj od pričakovanj je bilo le slovenskih plavalcev. Sicer pa je
bil nastop pri nas v Kranju za večino tekmovalcev test pred
novo sezono, v kateri jih čaka člansko svetovno prvenstvo av-
gusta v Budimpešti," je poudaril Igor Veličkovič. V. S.

Glavni organizator in trener PK Zvezda Igor Veličkovič s
svetovnim prvakom Italijanom Valeriom Clerijem
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HUMANITARNI KONCERT
za otroke z Downovim sindromom

Športna dvorana Zlato polje
(Tehniški šolski center Kranj)

Kidričeva 55, Kranj
12. marca 2010 ob 18. uri

NASTOPAJOČI:
● Pihalni orkester Šenčur
● Solisti: Elda Viler, Oto Pestner, Pro Anima Singers 

s Simfoniki pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika
● Plesni klub Zebra
● Otroci z Downovim sindromom
● Eva Pirnat

PROGRAM POVEZUJETA: Vanja Umnik in Darko Torkar 

Vstopnina 10 EUR
Vstopnice so naprodaj v prostorih Gorenjskega glasa, Zavoda za turizem

Kranj, Gostilnici Kresnik Naklo in eno uro pred koncertom. 
Izkupiček bo namenjen obravnavi otrok.  VLJUDNO VABLJENI!
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Za vas beležimo čas

Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in mehko
odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju
(nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo pošljemo tudi po pošti.
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V mrzlih dneh 
se nič ne prileže bolj
kot crkljanje pod
toplo, pisano odejo.

Odeja je iz mešanice bombaža 
in akrila, v velikosti 150x200 cm.
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Križanka
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Nagrade:
1. nagrada: 3 x mesečna vstopnica za fitnes  ● 2. nagrada: 3 x 4 obiski aerobike 
● 3. nagrada: 3 x 2 uri savne ● tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 24. marca 2010,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, Kranj
tel.: 04/ 231 02 40, www.prosport.si
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Ekipa zaposlenih se trudi, da s svojim delom skrbi tako za
čistočo in prijeten prostor za vadbo kot tudi za prijazen
sprejem na recepciji. Stranke tvorijo skupino športnih pri-
jateljev, ki se skupaj trudijo ohranjati kondicijo ter skrbeti
za svoje zdravje.

Fitnes center - vsak dan od 6.30 do 23. ure. Vadite
lahko sami ali pa s pomočjo osebnega inštruktor-
ja, ki vam je tukaj dosegljiv po najnižjih cenah. Tudi sicer
so cene vstopnic več kot ugodne, trenutno pa poteka AK-
CIJA pripelji prijatelja, ki omogoča nekaj dodatnih
brezplačnih vadb.
Skupinske vadbe - vsak dan ob 18.30 in 19.30.
Ob sredah pa je na voljo še dodatna ura ob 20.30 za
vse, ki prej ne morejo. Poleg klasičnih skupinskih vadb
TNZ, STEP, BODY PUMP, PILATES,... izvajajo tudi SALSA
AEROBIKO in ZUMBO. Prednost nakupa vstopnice po
obiskih je predvsem v tem, da je vstopnica časovno ome-
jena na vso sezono in ne le na en mesec. Obiske porabiš
takrat, ko imaš čas in voljo za vadbo.
Welnes prostor ponuja finsko, aroma ter infra savno,
masažni bazen ter kozmetiko, masažo in pedikuro. 

V poletnih mesecih, ko se skupinske vadbe zaključijo, se
člani ekipe Prošport, živimo zdravo skupaj odpravijo na
rekreativne tekaške prireditve po Sloveniji. Pridruži se tudi
TI. Članstvo je brezplačno.

PROŠPORT JE ZAKON ... v njem najde rekreacijo
vsak, ki se trudi živeti skladno z motom centra 
PROŠPORT, živimo zdravo. Ne smemo pozabiti, da
nam sodoben način življenja, nenehno hitenje in pogled
na uro narekujeta, da naredimo nekaj za svoje zdravje. 
Več na www.prosport.si ali pa se prepričajte z obiskom
centra na Jernejevi 12 v Stražišču.

VAŠ PRVI OBISK JE BREZPLAČEN!
Da si center v miru ogledate in se odločite 
za način vadbe, ki vam najbolj ustreza.
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Vrnili smo se v čas Franceta Prešerna
Mesec februar je vsako leto tudi mesec, ko več govorimo o kulturi, ko si vzamemo več časa za različne kulturne prireditve, ko se spomnimo našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna. Pri Zavodu za turizem Kranj so tudi letos pripravili eno največjih prireditev v pesnikov spomin - Prešernov smenj,
ob njem pa smo se vrnili v čas 19. stoletja.

V Kranjski hiši so si lahko obiskovalci ogledovali, kako so bili v 19. stoletju Kranjčani
oblečeni, obiskovalke z dovolj dolgimi lasmi pa so si lahko omislile tudi pričesko v stilu 
19. stoletja. / Foto: Tina Dokl

Na Glavnem trgu je bilo moč videti številne izdelke domače in umetnostne obrti, veliko
zanimanje pa je bilo tudi za stare gasilne naprave in vozila, ki so jih predstavljali člani
Zveze gasilskih društev Kranj. / Foto: Matic Zorman

Množica obiskovalcev, ki si je ogledala Prešernov smenj, je uživala ob plesu valčka, ki so
ga vsako uro zaplesali folkloristi, oblečeni v oblačila iz 19. stoletja. Nekateri obiskovalci so
se jim tudi pridružili. /Foto: Matic Zorman

Prireditev je pričarala vzdušje časa, v katerem je živel France Prešeren, obiskovalci pa so
se radi postavili za transparent Gorenjskega glasa in se spremenili v podobo pesnika in
njegove spremljevalke. / Foto: Vilma Stanovnik

Ob letošnjem kulturnem prazniku je Kranj obiskala tudi ministrica za kulturo Majda Širca
in v spremstvu domačega župana Damijana Perneta v Prešernovem gaju položila venec na
pesnikov grob. / Foto: Tina Dokl                                                                                                                   Besedilo: Vilma Stanovnik

V Prešernovih časih seveda ni bilo težav, kako v mesto priti z avtomobilom in kje ga parki-
rati, pač pa so po Kranju vozile kočije. Obiskovalci so se lahko sami prepričali, kakšna je
bila vožnja s kočijami. / Foto: Matic Zorman




