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OBČINSKE NOVICE AKTUALNO ŠPORT ZANIMIVOSTI

Investicij je 
vsako leto več
Za investicije po krajevnih
skupnostih bodo letos v
kranjski občini porabili okoli
dva milijona evrov, kar je bis-
tveno več kot pred leti, ko je
bilo zanje namenjenih le
okoli 400 tisoč evrov.

Žal za vse ne bo 
dovolj mest 
V Glasbeni šoli Kranj so tudi
letos na sprejemnih preizku-
sih za vpis v prve razrede in-
štrumentov doživeli pravi
naval. V juniju pet koncert-
nih večerov.

Hitro in usklajeno 
do ognjenih zubljev
Na občinskem gasilskem
tekmovanju je največ medalj
osvojilo Prostovoljno gasil-
sko društvo Mavčiče, v vseh
kategorijah skupaj kar osem. 
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Gimnazijke so 
odlične športnice
Dijakinje kranjske Gimnazije
so v iztekajočem se šolskem
letu dosegle odlične rezultate,
blestele pa so zlasti košarkari-
ce, rokometašice in odbojkari-
ce, ob njih pa tudi plesno na-
vijaška skupina Frike.

Nakupi in zabava
v mestu

S podaljšanim časom obratovanja 
trgovin in gostiln ter živahnim uličnim
utripom naj bi v središče Kranja znova
privabili več obiskovalcev, kar je bilo
čutiti že minuli konec tedna.
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Jutri na jubilejni 
Županov tek!

Poleg tradicionalnega teka bo jutri na
Brdu pri Kranju potekal tudi 1. sejem
nevladnih organizacij na Gorenjskem,
dobro pa bo poskrbljeno tudi za 
najmlajše.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Varnostne razmere
v kranjski občini niso za-
skrbljujoče in se zadnja leta
niso poslabšale, v oči pa
bode dejstvo, da je vedno več
tatvin in to tatvin prehram-
benih artiklov! Še bolj za-
skrbljujoče je, da so med
storilci pogosto starejši, raz-
log pa je moč iskati v trenut-
nih socialnih razmerah.
Prav tako so na udaru regis-
trske tablice vozil, ki si jih
mnogi zgolj "izposodijo", da
lahko brezplačno napolnijo
rezervoar svojega avtomobi-
la," je v letnem poročilu o
varnostni problematiki v
kranjski občini na sredini
seji občinskega sveta pouda-
ril komandir Policijske po-
staje Kranj Mitja Herak in
hkrati povedal, da je boljša
prometna varnost, saj se je

lani zgodilo manj promet-
nih nesreč kot zadnja leta,
predvsem pa se je manj ne-
sreč končalo s smrtjo ali hu-
dimi telesnimi poškodbami.
Huda nesreča pa bi se lahko
zgodila, če bi ostalo pri spr-
va načrtovani izvedbi jekle-
ne konstrukcije strehe nad
amfiteatrom v kompleksu
gradu Khislstein, kjer tre-
nutno potekajo gradbena
dela. K sreči so izvajalci do-
datno preverili načrte in se
odločili za varnejšo in za-
nesljivejšo jekleno kon-

strukcijo, posledica pa je
bistveno povečana količina
jekla, zahtevnejši podkon-
strukcijski elementi in bolj
kakovostna in s tem prož-
nejša in odpornejša ponjava.
To pa je investicijo podraži-
lo za nekaj več kot 180 tisoč
evrov in mestni svetniki so
se bili tako rekoč prisiljeni
odločiti, da denar s preraz-
poreditvijo zagotovijo iz ob-
činskega proračuna. 
Precej občinskega denarja je
bilo porabljenega tudi za
plačilo storitev Altei svetova-
nje iz Ljubljane, ki je za
kranjsko občino opravljala
tudi svetovanje glede Kon-
zorcija CERO, nadzorni od-
bor pri MO Kranj pa je pri
pregledu pogodb ugotovil
tudi nekaj nepravilnosti
(pregled poslovanja naj bi
opravilo še računsko sodiš-
če) in predvsem, da bi mar-

sikateri strošek lahko
zmanjšali, če bi delo opravi-
li na občini zaposleni pra-
vniki. Prav ta točka dnevne-
ga reda je na sredini seji
povzročila največ polemik,
nekaj dvomov pa se je poja-
vilo tudi ob sprejemu odloka
o javnem redu, ki prinaša
kar nekaj novosti, med dru-
gim tudi kazni za odmetava-
nje ogorkov cigaret, žvečil-
nih gumijev, stepanje z bal-
konov ali hranjenja živali na
javnih površinah, kjer to
povzroča nesnago.

Več tatvin hrane,
manj hudih nesreč
Kot je na torkovi seji sveta Mestne občine Kranj
povedal komandir Policijske postaje Kranj Mitja
Herak, je po trgovinah vedno več tatvin, manj pa
je hudih prometnih nesreč.

Vilma Stanovnik

Kranj - Od 19. maja naprej je
v starem mestnem jedru
Kranja, na Tavčarjevi ulici
22, odprto mediacijsko sre-
dišče. Čeprav nekateri na
mediacijo gledajo malce po-
strani ali pa sploh ne vedo,
kaj pomeni, pa številni, ki so
že sodelovali v postopku
mediacije in prisegajo na hi-
tro in poceni reševanje spo-
rov, menijo, da je marsikate-
ri zaplet namesto na sodišču
moč rešiti prav z mediacijo:
pa naj gre za družinske,
medsosedske, šolske, go-
spodarske, delovne, okoljske
ali medkulturne spore. 
"Sporov je vsak dan več, so-
dišča so prepolna, reševanje
sporov z mediacijo pa je tudi
bistveno cenejše. Pri medi-
aciji ima pomembno vlogo
mediator, ki vodi proces in
udeležencem pomaga pri
pogovoru. Je nepristranski
in nevtralen," pravi pobud-
nik mediacijskega središča v
Kranju, podžupan Bojan
Homan, tudi župan Dami-
jan Perne pa je navdušen,
ker so prav v Kranju kot prvi
z mediacijsko pisarno po-
gumno zaorali ledino. "V
Kranju se je zadnje čase ve-
liko dogajalo, kjer se veliko
dogaja, pa prihaja tudi do
konfliktov. Civilne iniciati-
ve, posamezniki, ki niso za-
dovoljni s tem, kar se poče-
nja, rastejo kot gobe po dež-

ju. Tako smo se, ob konflik-
tnih situacijah, srečali tudi v
zvezi z zapiranjem deponije
na Tenetišah. Takrat smo
imeli prvo izkušnjo z veliko
mediacijo. Na izid te izkuš-
nje imamo še sedaj različne
poglede, morda je bila stor-
jena tudi kakšna napaka,
vendar, na napakah se uči-
mo. Zato sem bil toliko bolj
vesel pobude, da bi v Kranju
ustanovili mediacijski cen-
ter," je ob slavnostnem od-
prtju mediacijske pisarne

poudaril župan Perne. Od-
prtja prostorov mediacijske-
ga središča se je udeležil
tudi minister za pravosodje
Aleš Zalar, ki je poudaril, da
je Slovenija med vodilnimi
državami v Evropi, ki siste-
matično spodbuja reševanje
sporov z mediacijo. "Pred
tednom dni sem vse sloven-
ske župane s posebnim pis-
mom povabil k premisleku,
da bi se javno zavezali, da
bodo storili vse, da bi spore,
v katerih bi se znašla njiho-

va občina, organi, podjetja
ali koncesionarji, predložili
v postopek mediacije. Gre
za povabilo, da popolnoma
spremenimo kulturo reševa-
nja sporov na vseh možnih
nivojih. Vi ste prvi v državi,
ki ste prevzeli iniciativo in
tako ste prehiteli tudi mene
kot ministra," je povedal mi-
nister Zalar in vodstvu
kranjske občine čestital za
novo pridobitev, ki jo izvaja
s pomočjo Inštituta za medi-
acijo Concordia.

V prvem nadstropju na Tavčarjevi 22 v središču mesta že deluje mediacijska pisarna, za
slavnostno odprtje pa so poskrbeli župan Damijan Perne, minister za pravosodje Aleš 
Zalar, podžupan Bojan Homan in direktor Inštituta za mediacijo Concordia Martin Lisec.

Nova kultura reševanja sporov
Kranj je prvi v Sloveniji dobil tako imenovano mediacijsko središče, ob njegovem odprtju je minister
za pravosodje Aleš Zalar povedal, da tudi sam sistematično spodbuja reševanje sporov z mediacijo.

Svetniki so sprejeli tudi sklep, da iz proračuna
namenijo 4.560 evrov za reševanje najhujših
stisk odpuščenim delavcem družbe Zvezda
Holding, ki imajo stalno prebivališče v kranjski
občini. Denar bodo nakazali Svetu gorenjskih
sindikatov, vsak pa naj bi prejel 150 evrov.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Prejšnji teden je bila
v Kranju na obisku delegaci-
ja šolnikov iz Novega Sada,
ki se je aktivno vključila v
projekt, s katerim se bosta
Kranj in Novi Sad skušala
povezati pri vseživljenjskem
učenju na različnih podro-
čjih. Gostje so si z velikim
zanimanjem ogledali dejav-
nosti Tehniškega šolskega
centra Kranj, delo na Osnov-
ni šoli Franceta Prešerna,
navdušeni so bili nad obis-
kom Biotehniškega šolskega
centra v Naklem, prav tako
pa so si ogledali nekatera
kranjska podjetja ter se od-
peljali na ogled skakalnice
velikanke ter Centra za šol-
ske in obšolske dejavnosti v
Planici ter ob obisku prizna-
li, da bo priložnosti za uče-
nje res obilo, saj predvsem
naše šole v marsičem pred-
njačijo pred vojvodinskimi.
"Pred tremi leti sem na kme-
tijskem sejmu predstavljal
slovenski model vstopa v Ev-
ropsko unijo s področja kme-
tijstva. Tam sva se spoznala z
novosadskim podžupanom
in že takrat sva se začela do-
govarjati o sodelovanju med
Kranjem in Novim Sadom.
Novosadčani so namreč
Kranj poznali kot sejemsko
mesto in redno so prihajali
na Gorenjski sejem. Kljub

temu da sejmov pri nas ni
več, sva si za cilj zastavila, da
se mesti oziroma prebivalci
spet zbližamo. Zdelo se
nama je, da bi bil primeren
način prek izobraževanja, saj
se vsak od nas želi naučiti kaj
novega. Idejo so dobro spre-
jeli ravnatelji naših šol, pa

tudi na območni enoti Zavo-
da RS za šolstvo Kranj so
nam, na čelu z Mojco Škri-
njar, priskočili na pomoč.
Plod tega je prvi obisk iz No-
vega Sada," je na priložnost-
ni tiskovni konferenci pove-
dal kranjski podžupan Bojan
Homan in dodal, da se je s

tem sodelovanje šele začelo,
da bodo kranjski ravnatelji še
letos odšli v Novi Sad, nato
pa naj bi sodelovanje steklo
tudi med otroki in drugimi,
saj si želijo navezati dobre
stike tako na različnih rav-
neh izobraževanja kot gospo-
darstva in turizma.

Povezovanje z učenjem
Projekt "Učenje za življenje, življenje za učenje" naj bi povezal prijateljski mesti Kranj in Novi Sad,
gostje iz Vojvodine pa so na prvem obisku poudarili, da bo priložnosti za učenje res obilo.

Vilma Stanovnik

Kranj - V začetku maja so se
cene avtobusnih prevozov
mestnega prometa po Kra-
nju zelo znižale, kar pome-
ni, da se je za en evro moč
voziti cel dan po vseh pro-
gah, mesečna vozovnica
stane za neomejeno vožnjo
pet evrov, letna pa trideset
evrov. 

"Znižanje cen vozovnic je
bil prvi korak, drugi korak
pa bo, da bomo čim prej
skušali prilagoditi vozni red
in proge potrebam obča-
nov. Zato bomo, v sodelova-
nju s krajevnimi skupnost-
mi, ugotovili, kakšne so že-
lje in potrebe prebivalcev in
temu primerno naredili
predlog do letošnje jeseni.
Obiskali bomo krajevne

skupnosti, saj želimo od
prebivalcev slišati, kakšne
proge in vozne rede si želi-
jo. Najkasneje z novim le-
tom bomo nato uvedli nov
sistem prog in voznega
reda, ki bo prijaznejši do
občanov. Že sedaj pa naj
povem, da bomo zagotovo
uredili in uskladili mestni
potniški promet do železni-
ške postaje in marsikdo se

bo po novem raje vozil tudi
z vlakom," pravi kranjski
podžupan Igor Velov, ki po
manj kot mesecu dni od
uvedbe novih cen še nima
natančnih podatkov, ali so
nove cene spodbudile bis-
tveno več občanov za avto-
busne prevoze, vendar pa so
prvi odzivi uporabnikov do-
bri, saj mestne avtobuse
vsak dan uporablja več ljudi.

Prvo odpiranje vlog za sofinanciranje vlaganj 
v kmetijstvo v letu 2010

Mestna občina Kranj je letos za vlaganja v ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja namenila 135
tisoč evrov. Na podlagi prvega odpiranja vlog, ki so pri-
spele na javni razpis, je bila 6. maja 2010 sto enajstim
vlagateljem odobrena pomoč v skupni višini 123.521 ev-
rov. Sedemindvajset vlagateljev jo je prejelo za naložbe v
kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, eden
za plačilo zavarovalnih premij, štirje za naložbe za oprav-
ljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, osemindvajset
za nove investicije za delo v gozdu in eden za delovanje
društva. Dvema vlogama ni bilo ugodeno, v enem prime-
ru pa je bil izdan sklep o ustavitvi postopka. Zaradi veli-
kega števila vlog bo vlagateljem za vse vrste naložb, za
katere je razpis zaključen, dodeljeno le 55 odstotkov mak-
simalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu
(3.000 oz. 2.000 evrov). Odobrena sredstva bodo v letu
2010 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu za-
htevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji pred-
ložiti najkasneje do 30. oktobra 2010, ter na podlagi pod-
pisanih pogodb, ki jih vlagateljem v podpis posreduje ob-
činska uprava. Vloge za preostale namene javnega razpi-
sa morajo biti oddane najkasneje do 15. septembra 2010.

Dober odziv na nižje cene avtobusnih prevozov

Vilma Stanovnik

Kranj - Problem parkiranja v
Kranju ni nov, zadnje ugoto-
vitve pa so, da bi bilo najpri-
merneje parkirne hiše gradi-
ti pod zemljo. "Ne želimo
zmanjševati kakovosti biva-
nja naših občanov ter zelenic
in igrišč spreminjati v parkir-
na mesta, zato smo se odloči-
li, da bomo stisko s parkirišči
reševali pod zemljo. Naredili
smo analizo stanja in rešitve
za štiri območja, kjer je pro-
blem parkiranja najbolj pe-
reč. To so Šorlijevo naselje,

Drulovka ter Planina 1 in Pla-
nina 2," pravi kranjski pod-
župan Igor Velov in dodaja,
da je na teh območjih že se-
daj 820 parkirnih mest, ki
naj bi jih obnovili, poleg teh
pa naj bi z gradnjo podzem-
nih garaž pridobili še 960
parkirnih mest.
"Z razpisom želimo najti in-
vestitorja, ki bo nova parki-
rišča zgradil, ta pa bodo se-
veda naprodaj. Kupiti jih bo
moč po ugodni ceni, saj bo
občina dala zemljišče, kar
pomeni, da tega stroška ne
bo treba plačati. Skozi razpis

bomo našli najugodnejšega
izvajalca, tako da bo treba
plačati le gradbeno ceno,"
poudarja podžupan Velov in
dodaja: "Prednost pri naku-
pu bodo imeli prebivalci, ki
živijo na tem območju. Ob
tem naj poudarim, da bo se-
danjih 820 parkirnih mest,
ki so javna in jih bomo ob-
novili, še naprej ostalo jav-
nih in to, kar je bilo do sedaj
zastonj, bo tudi v bodoče
moč uporabljati brezplačno.
Kar pa bomo naredili nove-
ga, bomo okoliškim prebi-
valcem ponudili v odkup!"

Stisko bodo reševali s parkirnimi hišami

Nova parkirišča v podzemnih garažah bo moč kupiti, dosedanja javna parkirišča v stanovanjskih 
naseljih pa bodo še naprej brezplačna.

Podžupan Igor Velov 

Sodelovanje med Kranjem in Novim Sadom se je začelo z obiskom gostov iz Vojvodine, 
ki so si z zanimanjem ogledali kranjske šole, nekatera podjetja, mesto Kranj, Planico ter
sodelovanje predstavili v prostorih območne enote Zavoda RS za šolstvo Kranj na Stritarjevi 8.
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Vilma Stanovnik

Kranj - V kranjski občini za
prenove šol na leto porabijo
okoli 500 tisoč evrov, odgo-
vorni na občini pa so se in-
vesticij v šole lotili zadnja
leta na podlagi analize sta-
nja, poleg tega pa se o tem,
kaj je potrebno postoriti, do-
govarjajo tudi z ravnatelji. 
"Za vse otroke želimo zago-
toviti dobre in čim bolj ena-
kovredne pogoje," pravi
kranjski podžupan Igor Ve-
lov, ki se mu zdi pomembno,
da že ob koncu letošnjega
šolskega leta delajo načrte,
kaj bo treba postoriti do sep-
tembrskega začetka šole.
Tako so v osnovni šoli Stane-
ta Žagarja po lanski obnovi
garderob in sanitarij prenovo
nadaljevali z obnovitvijo elek-
troinštalacij, pripravljajo pa
tudi idejni projekt za celos-
tno prostorsko rešitev šole,
kar pomeni, da si želijo pred-
vsem boljšo rešitev za prizi-

dek in ureditev primerne te-
lovadnice. Tudi v osnovni
šoli Predoslje, kjer so lani za-
menjali del dotrajanih oken
in vrat, bodo z deli nadaljeva-
li med šolskimi počitnicami.
Nekaj novosti je na šoli Si-
mona Jenka, od prenovljene-
ga tovornega dvigala do dvi-
gala za gibalno ovirano ose-
bo, prav tako bodo postavili
še del ograje. Na podružnični
šoli Primskovo bodo adapti-
rali prostore in nato uredili
novo kuhinjo. Poleg nove ro-
larske steze pri osnovni šoli
Franceta Prešerna so se v
prostorih šole lotili ureditve
sanitarij, precej pa je bilo
tudi manjših investicij. 
Seveda so tako šolarji kot nji-
hovi učitelji v Žabnici, Gori-
čah in Besnici veseli, da bodo
še pred začetkom novega šol-
skega leta dobili nove telo-
vadnice. V Žabnici se že gra-
di, kmalu pa naj bi gradnjo
podobnih telovadnic začeli
tudi v Goričah in Besnici.

Šolarji se veselijo tudi
novih telovadnic
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Mesec maj je Kranjčanom
prinesel kar nekaj novosti.
Ena od njih je simbolična
cena avtobusnega prevoza v
mestnem prometu. Kakšni
so prvi odzivi ljudi in ugoto-
vitve prevoznikov? 
"Prvi korak smo naredili z
znižanjem cen vozovnic, ki
so sedaj res simbolične. V
drugem koraku bomo posku-
sili ter v sodelovanju s krajev-
nimi skupnostmi ugotovili,
kakšne so želje in potrebe
prebivalcev in v čim hitrej-
šem času prilagoditi proge in
vozne rede. Računamo, da je
predlog možno pripraviti do
jeseni, najkasneje z novim
letom pa uvesti nov sistem
prog in vozni red, ki bo pri-
jaznejši do občanov."

Manj priljubljen poprvomaj-
ski ukrep med vozniki je
nov radar, ki naj bi umiril
promet na nevarnih odse-
kih. Kaj ugotavljate? 
"Samodejni merilnik hitrosti
(radar) ima preventivni in
psihološki namen za vozni-
ke. Ker vedo, da v Kranju me-
rimo hitrosti, jih zmanjšajo,
informativni učinek pa je za
upravitelja prometnih povr-
šin. Policija se je po svojih
močeh trudila z meritvami
na lokalnih cestah v naselju.
Ker so kljub temu prihajale
pobude in prijave lokacij iz
šol, vrtcev, krajevnih skupno-
sti in od občanov, da nekate-
re osebe prekoračujejo dovo-
ljeno hitrost, je občina oceni-
la, da teh meritev najbrž ni
bilo dovolj in da niso povsem
dosegle namena. Zato smo
se odločili za nakup lastnega
samodejnega merilnika hi-
trosti, ki je nameščen v vozi-
lo. Hitrost je še vedno najpo-
gostejši vzrok prometnih ne-
sreč, predvsem tistih z naj-
hujšimi posledicami. Namen
nakupa je zmanjšanje posle-
dic prometnih nesreč zaradi
hitrosti."

Daljše brezplačno parkira-
nje je navdušilo tudi trgovce
v Kranju, ki so se pritoževa-
li, da z zaračunavanjem par-
kirnine odganjate stranke,
mestno jedro pa naj bi ob
koncih tedna zaživelo tudi z
uvajanjem projekta "Naku-
pujem v mestu". Kaj priča-
kujete od tega projekta? 
"Projekt 'Nakupujem v
mestu' je namenjen oživitvi
trgovske in gostinske dejav-
nosti v starem Kranju. Mno-
gokrat so se slišale pritožbe,
da se v mestu nič ne dogaja,
kljub obilici prireditev. Z
uličnim programom, umeš-

čenim vse od Maistrovega
trga do Plečnikovega stop-
nišča in Pungerta ob sobo-
tah, pa podaljšanim delov-
nim časom ob četrtkih in
petkih, postopno ureditvijo
izložb in trudom, da se za-
polnijo tudi prazni lokali,
upamo, da bomo najprej
privabili v mesto redne obis-
kovalce in jih s ponudbo
tako trgovin kot obrobne trž-
nice spodbudili k nakupova-
nju in srečevanju v mestu.
Seveda ne pričakujemo, da
se bo to zgodilo že prvi te-
den, pa vendar menim, da
bodo z vztrajnostjo in tru-
dom ter vložkom tako obči-
ne kot trgovcev, gostincev,
društev in drugih partnerjev
v projektu rezultati ob kon-
cu sezone tudi otipljivi."

Kranjčani in obiskovalci te
dni pogledujejo proti stavbi
Globusa, kjer naj bi poleti
odprli tudi knjižnico. Kakš-
ne so zadnje informacije
glede odprtja knjižnice in ali
imate kaj podatkov, kako je
z začetkom prenove nekda-
njega hotela Jelen? 
"Upamo, da bodo konec po-
letja res zaključena večja
gradbena dela na objektu
nekdanjega Globusa, vendar
sledi še opremljanje prosto-
rov s pohištvom, zahtevnim
informacijskim sistemom
in ostalo opremo ter selitev
obsežnega knjižnega gradi-
va. Predvidevamo, da bo
kranjska knjižnica odprta v
začetku decembra. Pri ne-
kdanjem hotelu Jelen je pa
tako, da občina ni investitor.
Po zadnjih informacijah za
zasebnega lastnika postopek

pridobivanja gradbenega do-
voljenja še vedno poteka."

Majski Teden mladih vsako
leto v mesto prinese kup do-
godkov pa tudi vandalizem,
kot je bilo letos poškodova-
nje vodnjaka oziroma kipa
kraljice ob vodnjaku. Kako bi
lahko ukrepali, da se takšna
škoda ne bi več povzročala?
"Vsa večja urbana središča
so vsaj občasno deležna po-
javov vandalizma. Glede na
izkušnje bližnjih evropskih
držav (nazadnje Grčija, pred
tem Italija, Francija ...) smo
lahko srečni, da nimamo
tradicije ekstremnejših izra-

žanj ljudskega nezadovolj-
stva. Menim, da imamo si-
cer Slovenci dokaj visoko
razvit odnos do lastnine
(tudi tuje) in da znamo ceni-
ti kulturne vrednote, katerih
poseben poudarek so spo-
meniki. Da bi bilo takih po-
javov še manj, pa se mora-
mo potruditi vsi, ki sodelu-
jemo v vzgojnem procesu.
Mislim, da čaka tudi stroko
s področja kulturne dedišči-
ne izziv, kako na čim bolj
dopadljiv, mladim prilago-
jen način približati tovrstne
vrednote in neprecenljivo
delo, ki ga ta stroka sicer
opravlja. Vsi skupaj se mo-

ramo zavedati, da je škoda,
narejena na zgodovinskem
spomeniku, največkrat ne-
popravljiva in da z uničeva-
njem brišemo lastno zgodo-
vino in identiteto."

Jutri bo na Brdu že 10. Žu-
panov tek, zbran denar od
startnin in donatorskih
sredstev pa boste namenili
za obnovo Doma Vincenca
Drakslerja. Kako daleč je ob-
nova in kdaj naj bi dom od-
prli za uporabnike? 
"Obnova se zaključuje, tre-
nutno izvajalci polagajo par-
ket, opravljajo soboslikarska
dela in nameščajo notranjo

opremo. Hkrati je v delu fa-
sada in obnova balkona. Ce-
lovito bodo obnovljeni klet,
pritličje in prvo nadstropje.
Odprtje doma je predvideno
za 15. junij 2010, sprejel pa
bo 10 uporabnikov hkrati.
Naprej na obnovo čaka še
135 kvadratnih metrov man-
sarde. Upam, da bo na župa-
novem teku najmanj toliko
udeležbe kot lani, ko smo
presegli številko 1300, priča-
kujem pa še več udeležen-
cev. Zato še enkrat vabim
vse, ki vam čas dopušča in
imate srce za dober namen,
jutri na Brdo pri Kranju. Se
vidimo na hipodromu."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Investiramo v živahno
in urejeno mesto
Prehitre voznike v Kranju po novem brzda mobilni radar, občina spodbuja uporabo javnega prometa,
večje gradnje potekajo po načrtih, v starem mestnem jedru je stekel projekt Nakupujem v mestu, jutri
pa bomo že desetič denar za pomoč odvisnikom zbirali na dobrodelnem županovem teku.

"Upamo, da bodo konec poletja res zaključena
večja gradbena dela na objektu nekdanjega 
Globusa, vendar sledi še opremljanje prostorov
s pohištvom, zahtevnim informacijskim 
sistemom in ostalo opremo ter selitev obsežnega
knjižnega gradiva."

Kranjski župan Damijan Perne I Foto: Gorazd Kavčič
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Predlogi za občinska priznanja do konca junija
Do vključno 30. junija 2010 je možno oddati vloge za
podelitev priznanj Mestne občine Kranj (domicil, naslov
častni občan, nagrada, listina o priznanju, velika plaketa
in velika Prešernova plaketa). Obrazložene pisne pred-
loge za podelitev priznanj lahko dajo župan, člani Sveta
Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društ-
va, gospodarske družbe, javni zavodi in krajevne skup-
nosti. Razpis je bil objavljen v aprilski številki Kranjskega
glasa, dostopen je tudi na občinski spletni strani
http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=802 (pod Javna
naročila in razpisi). Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite na Mestni občini Kranj, soba 29 a, po tel.: 23 73 113
ali elektronski pošti svetlana.draksler@kranj.si.

Vilma Stanovnik

Kranj - "Za gradnjo manjših
parkirišč po krajevnih skup-
nostih v občinah smo letos
namenili okoli 250 tisoč ev-
rov, prav tako vlagamo v do-
move krajevnih skupnosti.
Želimo si namreč, da imajo
v vseh krajih, kjer takšne do-
move imajo, res urejene,
zato smo letos zanje name-
nili okoli 150 tisoč evrov.
Med večjimi investicijami je
obnova sanitarij in vhoda
doma na Kokrici, obnova
podstrehe na Trsteniku, ob-
nova doma v Predosljah, le-
tos pa nam bo uspelo do
konca obnoviti dom v Mav-
čičah. Prav tako skrbimo za
športne parke in površine
po krajevnih skupnostih, le-
tos so z večjimi zneski na vr-
sti Bitnje, Britof in Hrastje.
Letos je več denarja name-
njenega urejanju pokopališč
po krajevnih skupnostih,
prav tako so se že začela dela
na glavnem pokopališču v
Kranju, skupaj pa naj bi za

to porabili okoli 300 tisoč
evrov. Po krajevnih skupno-
stih se obnavljajo in gradijo
ceste in kolesarske steze, za
kar smo namenili več kot
600 tisoč evrov," pravi pod-
župan Igor Velov in dodaja,
da se obnavlja tudi vodovo-
de, sanira poplave in oprav-
lja druga potrebna dela.
"Menim, da je bil pri inve-
sticijah v krajevnih skupno-
stih v zadnjih treh letih na-
rejen velik korak tako v fi-
nančnem kot sistemskem
smislu. Prejšnja leta je bilo
namreč za krajevne skupno-
sti namenjenega približno
400 tisoč evrov, lani nekaj
manj kot dva milijona, letos
dva milijona. Prej je denar
za krajevne skupnosti razde-
ljevala komisija, po novem
pa se vnaprej usklajujemo s
predsedniki krajevnih skup-
nosti, nato pa investicije
damo v proračun, kjer je jas-
no označeno, katera krajev-
na skupnost dobi denar, za
kaj in koliko. To je velik na-
predek," dodaja Igor Velov.

Investicij je vsako leto več

Za investicije po krajevnih skupnostih bodo letos
v kranjski občini porabili okoli dva milijona evrov,
kar je bistveno več kot pred leti, ko je bilo zanje
namenjenih le okoli 400 tisoč evrov.

Letos je več denarja namenjenega tudi urejanju pokopališč,
dela pa so se že začela na kranjskem pokopališču.

Kranj

Na letno kopališče sredi junija

Čeprav se zadnje tedne malokdo pritožuje zaradi prehude
vročine, pa številni že težko čakajo odprtje kranjskega letne-
ga kopališča. "Predvidevamo, da bo letno kopališče odprto
15. junija, trenutno pa na njem potekajo različna vzdrževalna
dela. Ena večjih investicij je bila na otroških bazenih, kjer se
je voda "izgubljala". To je sedaj urejeno, treba pa je opraviti
še nekaj vzdrževalnih del in bazen bo pripravljen za novo se-
zono," pravi kranjski podžupan Igor Velov in dodaja, da bo
do sredine junija odprt pokrit olimpijski bazen. V. S.
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Mnenja občinskih svetnikov, zanimivosti

Kaj pa varnost
ljudi in 
premoženja?
Že nekaj let me občani po
zaključenih "žurih" v Kra-
nju opozarjajo, da se dogaja
veliko norosti po kranjskih
ulicah, ko se žurerji vračajo
pozno ponoči domov. Prevr-
njeni zabojniki za smeti, po-
sprejane stene hiš z nekul-
turnimi napisi, vpitje in raz-
grajanje, polomljeni in obr-
njeni prometni znaki so po-
sledice, ki jih nočni pohod-
niki pustijo za seboj. Berem,

da je Policijska postaja
Kranj kadrovsko podhranje-
na. To poslušam že kar ne-
kaj časa. Pa ne pričakujem,
da bodo policisti rešili vse ti-
sto, kar bi moralo biti pred-
met vzgoje že veliko prej.
Prepričan sem, da bi bilo ve-
liko drugače, če bi na kranj-
skih ulicah videl policiste, ki
patruljirajo in so VIDNI. A
imajo tudi policisti težave z
zakonodajo, ker ta ščiti lum-
pe. Policist, ki uporabi pri-
silna sredstva, je takoj v po-
stopku preverjanja in ...
Morda pa bo drugače, ker so
občinski redarji dobili večje
pristojnosti.
Učitelji pravijo, da nimajo
moči, ker je šolska zakono-
daja na strani učencev. Še
veste, kdaj in kateri minister
in iz katere stranke je spre-
menil šolski zakon, ki je uči-
teljem vzel še tisto malo av-
toritete? Malo za treniranje
možganov. Priimek je podo-
ben imenu vrsti drevesa v
gozdu - spremembe pa so
bile zapisane v beli knjigi.
Ali je prišel čas, da bo zavla-
dal zakon ulice? V kriznih
časih je na preizkušnji vlo-
žek družbe v vzgojo držav-
ljanov. V teh kriznih časih
se bodo morale pokazati hu-
manost, prijateljstvo in lju-
bezen do soljudi. Drugače
se lahko zgodi, da bo odlete-
la glava kateremu od nas. K
"sreči" je v tednu mladih od-

letela, pod silo vandalov,
samo kraljici Ljudmili, ki
dela družbo sv. Nepomuku
ob kranjski cerkvi. Še pom-
nite, občani, da je na Kranj-
ski noči pred leti ugasnilo
mlado življenje? Še je čas,
da se zamislimo in se vpra-
šamo - kam gremo ali komu
zvoni - tudi v Kranju.

Matevž Kleč,
svetnik Nove Slovenije 

Država naj 
izkoristi krizo 
za spremembo
načina 
financiranja 
občin
Vse od osamosvojitve dalje
se v Sloveniji vodi politika,
ki favorizira majhne občine.
Saj se v takšnem sistemu,
kot ga imamo sedaj, vsaki
vasi finančno bolj splača, da
je samostojna, kot pa da bi
bila del večje občine. Na
drugi strani imajo mestne
občine številne obveznosti
in finančne obremenitve, ki
jih manjše občine ne pozna-
jo. A financiranje še zdaleč
ni sorazmerno z obveznost-
mi, ki jih te občine imajo. 
Če pogledamo primer Kra-
nja, lahko hitro vidimo, da v
Kranju financiramo gleda-
lišče, regijsko knjižnico,
športno infrastrukturo, po-
klicne gasilce itd. A ugodno-
sti in storitev, ki jih prinaša-
jo te ustanove in infrastruk-
tura, ne uporabljajo zgolj
občani Kranja, ampak tudi
občani okoliških občin.
Toda te občine za financira-
nje praviloma prispevajo
manj, kot pa imajo od tega
koristi njihovi občani. 
Posledica takšnega načina
financiranja je slabitev
mestnih občin. Bolj zahtev-
ni bi celo zapisali, da je po-
sledica takšnega razvoja to,
da imamo v Sloveniji zgolj
eno mesto, Ljubljano (in še
to zgolj zaradi tega, ker je to
prestolnica in upravno sre-
dišče države), vse drugo pa
je periferija, vas. Sam se si-
cer s tako ostro oceno stanja
v tem trenutku še ne morem
strinjati, toda dejstvo je, da
lahko že v nekaj letih pride-
mo v takšno situacijo, če ne
bomo ničesar spremenili.
Sedaj poskuša imeti vsaka
občina svoj zdravstveni
dom, fakulteto, vaško gleda-

lišče, bazen, nogometno, ro-
kometno in košarkarsko
moštvo in potrebno športno
infrastrukturo. Da je takšen
"razvoj" dolgoročno nevzdr-
žen, je sedaj do obisti razkri-
la prav kriza. Zasebni viri za
šport so presahnili, državni
in občinski prihodki so se
zmanjšali. In kar naenkrat
so občine začele ugotavljati,
da je športne in kulturne
dvorane potrebno vzdrževati
in da to stane. Tudi evrop-
ska sredstva, če so porablje-
na za nepotrebne projekte,
dolgoročno kraju ne prine-
sejo prav veliko in bodo v
prihodnosti predstavljali še
velik strošek.
In kaj je rešitev? Spremem-
ba načina financiranja ob-
čin. Mestnim občinam je
potrebno zagotoviti več
sredstev, da bodo lahko v
svojih območjih predstavlja-
le resno regionalno središče
in bodo nosilke hitrejšega
razvoja cele regije. Poleg
tega je potrebno financira-
nje urediti na način, da se
občinam finančno izplača,
da so večje, da združujejo
komunalne službe, občin-
ske uprave, inšpekcijske
službe, javne zavode itd. z
drugimi občinami. Za obči-
ne, ki so manjše od 5.000
prebivalcev, bi morali sred-
stva celo zmanjšati ter jih
tako še dodatno spodbuditi,
da se začnejo združevati v
večje občine. Poleg tega bi
bilo potrebno na občine, še
zlasti mestne, prenesti več
pristojnosti, in jim seveda
za to tudi zagotoviti denar.
Saj so prav občine tiste, ki
določene probleme poznajo
bolje kot marsikateri držav-
ni birokrat. Na ta način bi se
tudi nekoliko zmanjšala
moč vsakokratne vlade, ki bi
se bila prisiljena obnašati
vsaj nekoliko bolj racional-
no.
Upam, da bo k spremembi
načina financiranja pripo-
moglo tudi novoustanovlje-
no Združenje mestnih ob-
čin Slovenije, katerega na-
men je zagovarjati interese

mestnih občin in si medse-
bojno pomagati. Kljub temu
da mestne občine predstav-
ljajo več kot četrtino sloven-
skega prebivalstva, so bile
do sedaj v podrejenem po-
ložaju. Čas je, da se to spre-
meni.

Andrej Dolenc, 
svetnik MOK 

En evro zadošča
za cel dan
Mestni potniški promet se
je 1. maja 2010 znatno poce-
nil. Po novem je za dnevno
vozovnico potrebno odšteti
en evro, za mesečno pet ev-
rov in za letno trideset ev-
rov. MO Kranj je cenovno
občanom zelo približala
mestni avtobusni prevoz.
Tako se res ne moremo več
pritoževati, da je avtobusni
prevoz v Kranju dražji kot v
Ljubljani. Še vedno pa se
lahko pritožujemo nad po-
nudbo avtobusnih linij in

veljavnim voznim redom.
Sedaj je na potezi Alpetour,
d. d., ki kot koncesionar iz-
vaja kranjski mestni potni-
ški promet. Upam, da bo
svoj predlog sprememb
predstavil občinski upravi in
Svetu MO Kranj še pred za-
četkom novega šolskega
leta. Do takrat pa čim več
prijetnih in poceni voženj z
mestnimi avtobusi. Tudi v
staro mestno jedro, saj so po
novem trgovine ob četrtkih
in petkih odprte kar do 21.
ure.
Na koncu bi se zahvalil
vsem, ki pošiljate svoje pri-
pombe, pobude in predloge
na kranj@zares.si. Vaši
predlogi so dragoceni, saj v
večinoma stremijo k bolj
urejenemu in bolj prijazne-
mu bivanju v naši občini.

Jakob Klofutar, 
svetniška skupina Zares -
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Čigav je Šmartinski
dom v Stražišču 
pri Kranju
V Kranjskem glasu so bile tri-
krat objavljene ugotovitve Dr-
žavljanske pobude iz Stražišča
glede lastništva Šmartinskega
doma. Upravičeno smo priča-
kovali odgovor na zastavljeno
problematiko. Nismo ga doča-
kali. Vpleteni v zadevo so očitno
mnenja, da odgovor ni potre-
ben, ker naj bi pritožbeni roki
zastarali. Vemo pa, da ni tako.
Nismo imeli namena, da bi se
zadeva začela in končala z
nekaj brezplodnimi dopisova-
nji v Kranjskem glasu, in
zato:
- od Upravne enote Kranj pri-
čakujemo, da na osnovi javno
prikazanih podatkov o lastniš-
tvu Šmartinskega doma raz-
glasi za nično svojo delno od-
ločbo o denacionalizaciji
Doma številka 351-663/94-
04/MJ od 4. junija 1996; za-
staralni roki v tem primeru ne
obstajajo, saj je odločba po na-
šem mnenju nična. Menimo
namreč, da temelji na poda-
tkih, ki niso bili sposobni za
izdajo navedene odločbe o de-
nacionalizaciji Doma.
- od vodstva Krajevne skupno-
sti Stražišče pričakujemo, da
kot stranka v predmetni zade-
vi takoj sproži postopek za re-
vizijo denacionalizacijskega
postopka za Šmartinski dom.
Že leta 2006 je bilo vodstvo

Krajevne skupnosti Stražišče
seznanjeno z uradnimi poda-
tki o vseh lastnikih Šmartin-
skega doma od leta 1905 dalje
- med njimi ni bila Fara Stra-
žišče nikoli navedena kot last-
nica.
- od vodstva tovarne Sava, d.
d., pričakujemo, da prekliče
ali potrdi svoj dopis "Denacio-
nalizacijski postopek za objekt
DOM KS STRAŽIŠČE" z
dne 26. aprila 1996, s katerim
je bila krajanom Stražišča od-
tegnjena že dana materialna
pomoč tovarne Sava pri obno-
vi Šmartinskega doma, kar je
omogočilo razvrednotenje re-
alne vrednosti Doma pri izde-
lavi cenitve v postopku denaci-
onalizacije in izničilo denarni
samoprispevek krajanov za
adaptacijo Doma.
- od Župnijskega urada Šmar-
tin pri Kranju pričakujemo
(in smo pričakovali), da s svo-
je strani zahteva od Upravne
enote Kranj razjasnitev glede
prvotnega lastništva Šmartin-
skega doma. Menimo, da si
Župnijski urad Šmartin ne
more privoščiti suma, da pose-
duje pravno nepravilno pridob-
ljeno nepremičnino.
V primeru, da po objavi tega
dopisa ne bo v tridesetih dneh
nobenih akcij v smeri razjas-
nitve in ureditve spornega last-
ništva Šmartinskega doma, se
bomo prisiljeni obrniti še na
druge ustrezne organe.

Za državljansko pobudo
predsednik

Gorazd Zupančič
Pot v Bitnje 25, 4000 Kranj

Prejeli smo

Petek, 28. maja 2010
Od 19. ure dalje zabava 

z veselimiSVATI, NAVIHANKAMI
in MITJA KVINTETOM

Sobota, 29. maja 2010
od 9. do 15. ure

SPOZNAVAJMO NARAVO AKTIVNO IN USTVARJALNO
delavnice v izvedbi Centra za trajnostni razvoj 

podeželja Kranj 

od 15. do 19. ure
BELOKRANJSKI DAN V PREDDVORU IN MEDNARODNO

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

ob 21. uri
Zabava za mlade s skupino MAMBO KINGS

Nedelja, 30. maja 2010
ob 16. uri

predstavitev društva STARI TRAKTOR Moste
in skupina Suha špaga

ob 17. uri
Predizbor za 41. Ptujski festival

V soboto in nedeljo tudi bogata ponudba na stojnicah.
VSTOP za ogled vseh dogodkov je PROST.

Dodatne informacije: media.butik@siol.net ali 051/697-737 (Boštjan).
Organizatorja prireditve:

Občina Preddvor in Agencija Media butik, d. o. o., Preddvor
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medijska pokrovitelja: 

OBČINA
PREDDVOR

www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Ob uradnem zaključ-
ku sezone so se na Pokljuki
zbrali najboljši slovenski
smučarji in smučarski de-
lavci, med njimi so bili tudi
člani Alpskega smučarskega
kluba Triglav. Kranjski al-
pinci so v skupnem točkova-
nju uspešnosti klubov letos
v Sloveniji osvojili tretje me-
sto, zaostali pa so le za mari-

borskim Branikom in škof-
jeloškim Alpetourjem. 
Poleg pokala za skupno tret-
je mesto je bilo s priznanji
nagrajenih še nekaj triglava-
nov. Tako je zlato plaketo za
kar pet desetletij delovanja v
alpskem smučanju prejel
Joža Blažič, ki je začel smu-
čati že pred letom 1950, ko
se je kranjski klub imenoval
še Udarnik. Nato je kot tre-
ner in član tehnične ekipe

vztrajal v dobrih in slabših
časih ter v kranjskem smu-
čanju pustil globok pečat.
Ob 35-letnem jubileju sta
bila s srebrnima plaketama
nagrajena Janez Ponikvar in
Mitja Krampl, bronasti pla-
keti Smučarske zveze Slove-
nije pa sta prejela trener
Matjaž Peneš in mladi smu-
čarski up kranjskega Trigla-
va Miha Hrobat. Za Mihom
je namreč izredna sezona,

ki ji je piko na i postavil z
zmago na tekmovanju za
pokal Topolino in dvema
zmagama za mlade smučar-
je v Whistreju v Kanadi.
Miha, ki je v zadnjih treh le-
tih osvojil kar enajst naslo-
vov državnih prvakov, pa je
le eden od mladih Triglavo-
vih smučarskih upov, ki
uspešno stopajo po poti tre-
nutno njihovega najboljšega
člana, Mitja Valenčiča.

Triglavovi smučarji so tretji klub v državi
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Maja Bertoncelj

Kranj - V prostorih Mestne
občine Kranj so v ponedeljek
predstavili dvodnevni kole-
sarski program, ki bo v go-
renjski prestolnici jutri, 29.
maja, in v nedeljo, 30. maja.
Obeta se pravi kolesarski
praznik, saj so organizatorji
iz vrst KK Sava Kranj pripra-
vili tudi pester spremljevalni
športno-zabavni program.
Dogajanje se bo jutri ob 11.
uri začelo z odprtjem kolesar-
ske vasi, največji dogodek pa
bo že 43. Velika nagrada Kra-
nja - Memorial Filipa Majcna,
enodnevna dirka z najvišjo
kategorijo v Sloveniji (1.1.).
Prijavljenih je dvajset ekip. 
Vrsto let je bil alfa in omega
kranjske dirke Franc Hvasti,
ki se je v letih 1968, 1971 in
1973 vpisal tudi med njene
zmagovalce. Letos je predsed-
nik organizacijskega odbora,
njegovo dolgoletno vlogo
organizacijskega direktorja
dirke pa je prevzel Tomaž
Poljanec.
Start VN Kranja, 177,3 kilo-
metra dolge dirke, bo jutri ob

13. uri na Slovenskem trgu.
Kolesarje bo trasa vodila pro-
ti Gorenjski, skoraj do Nakle-
ga, na Mlako, sledilo pa bo
osem krogov Bašelj-Bela-
Srakovlje, za konec pa še tri-
je v Kranju. Predviden cilj je
pred Gimnazijo Kranj ob 17.
uri. Letos bo poskrbljeno
tudi za avtobusni prevoz iz
Slovenskega trga v Kranju do

vzpona na Bašelj in nazaj za
vse, ki bi radi dogajanje v
živo spremljali na enem bolj
zanimivih delov.
V nedeljo bo še tradicionalna
dirka Po ulicah Kranja, na
kateri bodo nastopili kolesar-
ji vseh kategorij, tudi dečki in
mladinci. Start dirke dečkov
C bo ob 8.30, dečkov A in B
ob 8.50, ob 9.25 bodo startali

mlajši mladinci, ob 10.25 sta-
rejši mladinci, ob 11.35 bo
dirka žensk, ob 12. uri pa za-
četek dirke članov. Predviden
cilj je malo pred 14. uro. Oba
dneva bodo gledalci kolesarje
lahko spodbujali tudi v Jele-
novem klancu. Velja pa opo-
zorilo, da bo v času dirke za-
pora nekaterih cest v središ-
ču mesta in v okolici.

Kolesarski praznik v Kranju
Ta konec tedna bosta v Kranju dve kolesarski dirki: jutri 43. VN Kranja - Memorial Filipa Majcna, 
v nedeljo pa še dirka Po ulicah Kranja.

Kolesarski konec tedna v Kranju so predstavili (od leve): Tomaž Poljanec, organizacijski 
direktor dirke, Igor Velov, podžupan Mestne občine Kranj, Franc Hvasti, predsednik 
organizacijskega odbora, in Miran Kavaš, tehnični direktor. I Foto: Tina Dokl
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Stražišče

Cvetje v čipki

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče in Klekljarski krožek
Stražišče vas vabita na ogled razstave Cvetje v čipki. Od-
prtje razstave v Osnovni šoli (OŠ) Stražišče bo danes ob
18. uri, klekljani in kvačkani izdelki bodo na ogled še v so-
boto in nedeljo od 9. do 18. ure ter v torek od 9. do 19. ure.
Dogodek sodi v sklop praznovanja petdesetletnice OŠ
Stražišče. S. K.



6 Kranjski glas, petek, 28. maja 2010

Aktualno

Donatorji: MESTNA OBČINA KRANJ, POŠTNA BANKA SLOVENIJE, PRO GRAFIKA, 
SKB, VINSKA KLET DOBROVO, VINSKA KLET KRŠKO, MERKUR, ZAVAROVALNICA TILIA, 

GORENJSKI GLAS, RADIO KRANJ, RADIO BELVI

Festival oktetov 
Kranj 2010

“POD OKNOM”
GIMNAZIJA KRANJ 

SOBOTA, 29. 05. 2010 
ob 20. URI

Nastopajoči: 
SLOVENSKI OKTET,

NONET BRDA, OKTET DESETI BRAT, OKTET GALLUS, 
OKTET LIP BLED, OKTET SIMON GREGORČIČ, 

OKTET VALVASOR, ZAGORSKI OKTET, 
KRANJSKI OKTET

Program povezujeta Petra Kejžar Puhar in Matjaž Merljak
Pokrovitelj: župan mestne občine Kranj

Organizator: Kranjski       ktet
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Stražišče 

Kultura po srbsko
Konec aprila je bil Šmartinski dom spet kulturno obarvan.
Srbsko kulturno društvo Petar Kočić iz Kranja je organiziral
Večer drame, iger in petja, kjer so med drugimi nastopili
tudi igralci Narodnega gledališča iz Banjaluke. Na večeru so
pevsko nastopili člani Petra Kočića, s folkloro pa so se pred-
stavili plesalci folklorne skupine Vuk Karađić iz Radovljice.
Na stražiškem odru so nastopili tudi folklorniki skupine
Sveti Sava iz Kranja, harmonike pa so razpotegnili tudi gost-
je iz Srbije in Kamnika. Predsednik društva Petar Kočić iz
Kranja Nedjeljko Marić je vsem izrekel iskreno zahvalo ter
ob koncu večera režiserju in igralcu Narodnega gledališča iz
Banjaluke Bošku Djurdjeviću podelil posebno priznanje.
Marić je večer opisal kot izjemno uspešen, hkrati pa je 
dodal, da upa na nove podobne prireditve. K. D. 

Igor Kavčič

Pretekli petek in soboto so v
Glasbeni šoli Kranj potekali
sprejemni preizkusi za vpis 
v prve razrede vseh inštru-
mentov, ki jih poučujejo, od
pihal, trobil do godal in bren-
kal, medtem ko v obeh razre-
dih tolkalcev letos ni bilo
prostih mest. Podobno kot v
preteklih letih je tudi tokrat
za vpis v glasbeno šolo med
otroki in njihovimi starši 
vladalo precejšnje zanima-
nje. "V obeh dneh se je spre-
jemnih preizkusov udeležilo
okrog 170 otrok, največ zani-
manja je bilo za pouk klavir-
ja in kitare, letos deloma tudi
violine. Klavir in kitara sta
medijsko najbolj izpostavlje-
na inštrumenta in otroci se
najprej navdušijo zanju, ne
vedoč, da bi jim marsikateri
drugi inštrument prav tako
nudil številne glasbene iz-
kušnje in užitke, igranje v 
pihalnih, godalnih, simfo-
ničnih orkestrih, v orkestrih
flavt," razmišlja ravnateljica
Glasbene šole Petra Mohor-
čič, ki se zaveda, da tudi letos
ne bodo mogli sprejeti vseh
otrok, željnih glasbenega
znanja, saj je trenutno na 
voljo prostih le nekaj čez 70
mest, kolikor se jih bo spro-

stilo ob koncu letošnjega 
šolskega leta. V tekočem letu
individualni pouk sicer obis-
kuje 520 učencev, dodatnih
sto pa jih obiskuje skupinski
pouk predšolske glasbene
vzgoje in glasbene priprav-
nice. Za prihodnje leto je Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport
odobrilo še dodatnih deset
mest.
Na preizkusu tričlanska ko-
misija ugotavlja ritmično in
melodično sposobnost učen-
ca ter njegov glasbeni spo-
min. "Žal se zgodi, da v tistih
sedmih, osmih minutah, ko-
likor jih ima otrok na voljo,
ta recimo zaradi treme ne
more pokazati vseh svojih
sposobnosti. Je pa res, da
imajo vsi enake pogoje in
možnosti in tak preizkus je
tudi neki pokazatelj, ali bo
otrok zmogel vse to, kar mu
bo glasbena šola v prihod-
njih letih omogočala oziro-
ma zahtevala od njega," na-
daljuje Mohorčičeva in doda-
ja, da ni nujno, da so tudi
kasneje bolj uspešni tisti
otroci, ki najbolje opravijo 
s sprejemnim preizkusom.
V glasbi odloča predvsem
kombinacija delovnih navad
in talenta. Rezultati preizku-
sov bodo od 3. junija naprej
zaradi varovanja osebnih po-

datkov objavljeni pod števil-
kami, ki so jih kandidati pre-
jeli na preizkusu, in sicer na
spletni strani Glasbene šole
in na oglasnih deskah. Letos
v kranjski šoli uvajajo tudi
nov program plesne priprav-
nice za otroke od 6. do 8. leta
starosti, vpisujejo pa tudi 
1. razred baleta za otroke 
do 9. leta. V obeh skupinah
je prostih še nekaj mest.

Plesna pripravnica in pouk
baleta bosta potekala v dvo-
rani Lovskega dvorca ob
Khislsteinu, čigar prenova
gre že h koncu.
Prihodnji teden v glasbeni
šoli pripravljajo tudi tri kon-
certne večere. Tako bodo na
koncertu 2. junija nastopili
solisti, sicer najboljši učenci
šole, ki so se izkazali bodisi s
pomembnimi nastopi bodisi
na tekmovanjih, 3. junija bo
sledil koncert komornih 
skupin, 4. junija pa bo sledil
koncert godalnega orkestra,
orkestra flavt in skupine 
harmonik. Mladi glasbeniki
bodo nastopali vsak dan ob
20. uri v dvorani Hotela Crei-
na. Zaključni koncert bo 22.
junija ob 19. uri v veliki dvo-
rani kongresnega centra na
Brdu, ko bosta pod vodstvom
Tomaža Kukoviča nastopila
Mladinski pihalni orkester
in Simfonični orkester glas-
bene šole. "Ob tej priložnosti
bomo podelili tudi diplome
učencem, ki letos zaključuje-
jo šolanje na naši šoli in so
opravili vsaj šest razredov in-
štrumenta, za uspešne na-
stope pa se bomo zahvalili
tudi našim tekmovalcem."
Šolsko leto pa se bo zaključi-
lo z jazz koncertom 24. juni-
ja na Pungertu.

Žal za vse ne bo dovolj mest 
V Glasbeni šoli Kranj so tudi letos na sprejemnih preizkusih za vpis v prve razrede inštrumentov
doživeli pravi naval. Junija pet koncertnih večerov.

Glasbena šola Kran bo 
od letošnje jeseni naprej
delovala na štirih lokacijah.
Bodo današnji malčki v 
prihodnjih letih le dočakali
novo glasbeno šolo? 
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23. Blejska e-konferenca

Vzpostavljanje zaupanja pri e-poslovanju: pomen
za podjetja, organizacije in družbo

Mednarodna 
povezljivost UM FOV 

O mednarodnih 
aktivnostih Fakultete 
za organizacijske vede
Univerze v Mariboru in
sodelovanju z 
različnimi inštituti,
fakultetami in 
univerzami iz držav
Evrope 8

Red. prof. dr. 
Marko Marhl,
prorektor UM 

Na kratko o usmeritvah
Univerze v Mariboru pri
razvoju in širjenju na
evropski univerzitetni trg,
mednarodni izmenjavi
študentov in profesorjev
ter svojih izkušnjah
v času študija 9

2. mednarodna 
poletna šola UM FOV

V sklopu letošnje 
konference bo potekala
tudi poletna šola za 
tuje študente, ki bo 
s svojim programom
odprla aktualna 
vprašanja uporabe 
IKT za inovativno 
poslovanje. 10

Pobudnik, ustanovitelj in idejni vodja
konference je redni profesor dr. Jože
Gričar. S svojo vizijo, vztrajnostjo,

neizmerno voljo in vpetostjo v mednarod-
ni prostor je iz 1. Posveta o računalniškem
izmenjevanju podatkov ustvaril medna-
rodno prepoznavno in uveljavljeno konfe-
renco o e-poslovanju. V evropskem pros-
toru Blejsko e-konferenco uvrščamo med
tri najpomembnejše dogodke na podro-
čju raziskovanja vpliva sodobnih informa-
cijskih in komunikacijskih tehnologij na
organizacije, državljane, upravo, izobraže-
valne institucije in družbo kot celoto.
Tretje posvetovanje je bilo prvo posvetova-
nje z mednarodno udeležbo. Leta 1991
posvetovanje preraste v mednarodno kon-
ferenco o računalniškem izmenjevanju
podatkov "Electronic Data Interchange
Conference". Konference se je udeležilo
260 udeležencev iz petnajstih držav. Na
konferenci je bilo predstavljenih šestin-
petdeset raziskovalnih referatov. S tem je
bila konferenci utrjena pot do mednarod-
no uveljavljenega dogodka, katerega stro-
kovni in znanstveno raziskovalni pomen
iz leta v leto narašča. 
Leta 1993 je konferenca razširila ime v
mednarodno konferenco o računalni-
škem izmenjevanju podatkov in medor-
ganizacijskih sistemih - "International
conference on electronic data interchange
(EDI) and interorganizational systems
(IOS)". Konferenca je bila od začetka vsa-
ko leto organizirana na Bledu, zato se je
leta 1997 preimenovala v Blejsko konfe-
renco. Istega leta se je zaradi trenda razvo-
ja konferenca preimenovala v Mednarod-

no konferenco o e-poslovanju - "Internati-
onal Bled Electronic Commerce Conferen-
ce". Leta 2005 se je konferenca zaradi vse
večje širine znanstveno raziskovalnih po-
dročij, ki jih zajema, preimenovala v Blej-
sko e-konferenco "Bled eConference". 
Od leta 1995 konferenca gradi na
znanstveni odličnosti s sklepanjem
strateških dogovorov s priznanimi pub-
likacijami in bazami na področju IKT in e-
poslovanja (več na str. 10). Obenem kon-
ferenca od leta 1992 spodbuja raziskovalno
delo študentov. "Od leta 2007 dalje štu-
dentski bazar uspešno privablja študente iz
različnih držav, ki predstavljajo inovativne
in zahtevne prototipe ter poslovne modele
na področju e-poslovanja. V zadnjih treh
letih se je na bazarju predstavilo več kot
štirideset močno motiviranih študentov.
Nastop pred mednarodnim občinstvom in
mednarodna konkurenca sta še izboljšala
izkušnjo študentov in jih spodbudila k vla-
ganju v nadaljnje izobraževanje in poklic-

no pot," predstavi pomen Bazarja e-pro-
totipov njegov tričlanski programski od-
bor v sestavi dr. Bowman, dr. Versendaal
in dr. Batenburg iz Nizozemske.
Danes je Blejska e-konferenca tradicional-
ni mednarodno uveljavljeni dogodek, ki
se vsako leto organizira v juniju na Bledu.
Konference se vsako leto udeleži približno
250 udeležencev iz več kot petindvajsetih
držav iz vsega sveta. Značilnost konferen-
ce je, da povezuje predstavnike organiza-
cij, univerz, uprave in ponudnikov e-
rešitev. Program konference vsako leto
pripravljamo v sodelovanju s člani med-
narodnega programskega odbora, v kate-
rem je trenutno petinpetdeset članov iz
dvaindvajsetih držav. Vsako leto ima kon-
ferenca različni delovni naslov, posvečen
trenutno najbolj aktualnim raziskovalnim
usmeritvam na področju izrabe sodobnih
informacijskih in komunikacijskih tehno-
logij in rešitev v organizacijah, upravi,
univerzah in v družbi kot celoti.

Fakulteta za organizacijske
vede Univerze v Mariboru
od 20. do 23. junija 2010
organizira že 23. Mednarod-
no Blejsko e-konferenco
( h t t p : / / B l e d C o n f e r e n -
ce.org). Konferenco priprav-
lja mednarodni programski
odbor, ki sestoji iz 55 članov
iz dvaindvajsetih držav iz vse-
ga sveta. Člani odbora se se-
stanejo vsako leto na konfe-
renci in razpravljajo o usme-
ritvah za prihodnjo konferen-
co. Tematika letošnje konfe-
rence je Vloga vzpostavljanja
zaupanja pri e-poslovanju -
Pomen za podjetja, organiza-
cije in družbo (eTrust: Impli-
cations for the Individual, En-
terprises and Society). Zaupa-
nje pomeni temelj, ki je iz-
rednega pomena za zagotav-
ljanje stabilnosti in rasti trgov
in skupnosti v sodobni infor-
macijski družbi. Sodobne
tehnologije omogočajo nove
načine komunikacije in sode-
lovanja med posamezniki in
organizacijami. Zato potre-
bujemo varno in zanesljivo
okolje. V zvezi s tem so po-
trebne nove odgovornosti in
ureditve, ki bodo omogočale
ustrezno delovanje družbe
kot celote. Potrebne so akcije
na mikro in makro ravni,
organizacijske in procesne
spremembe, novi produkti in
storitve, ustrezna infrastruk-
tura in pravna ureditev. O
omenjenih tematikah bodo
razpravljali udeleženci letoš-
nje konference in sicer na
treh plenarnih zasedanjih,
treh delavnicah, devetih pa-
nelih in sestanku. Predstav-

ljeno bo 41 znanstvenih refe-
ratov, ki so bili izbrani na
podlagi recenzijskega postop-
ka, ki ga je opravil mednarod-
ni odbor recenzentov. Tudi
letos pričakujemo bogato
mednarodno udeležbo s
predstavniki iz Evropske ko-
misije, univerz, podjetij, jav-
ne uprave in ponudnikov in-
formacijske tehnologije.
Konferenco sedaj že vrsto let
tradicionalno podpirata dva
generalna sponzorja in sicer
Microsoft in SRC. Pomemb-
nost konference za znan-
stveno raziskovalno podro-
čje izkazuje tudi dejstvo, da
je letos konferenco znova
podprla tudi ARRS (Javna
agencija za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije).
Prav tako imamo že vrsto let
dogovor z letalsko družbo
Adria Airways, ki nudi ude-
ležencem konference po-
pust pri nakupu letalskih vo-
zovnic. Letos sta nas medij-
sko podprla regionalni časo-
pis Gorenjski glas in spletni
portal s poslovnimi novica-
mi Balkans.com Business
News, ki poroča o poslov-
nem dogajanju v dvanajstih
državah Balkana in Sredo-
zemlja. Inovativnost študen-
tov pa z materialno donacijo
podpira HINT. Od leta
2009 v povezavi z Blejsko e-
konferenco na Fakulteti za
organizacijske vede organi-
ziramo tudi mednarodno
poletno šolo, ki dvajsetim
študentom iz tujine ponuja
dvotedenski program, ki
vključuje tudi udeležbo na
konferenci. 

doc. dr. Andreja Pucihar, 
vodja programskega odbora 

Konferenca z najstarejšo tradicijo 
na področju ”e-poslovanja” v svetu

Razvoj in umeščenost Blejske 
e-konference v Evropi in svetu 

Začetki konference segajo v leto 1988, ko je takrat še Visoka šola za organizacijo dela Univerze 
v Mariboru organizirala 1. Posvetovanje o računalniškem izmenjevanju podatkov. 

Predstavitev študijskih 
programov UM FOV 

Kranj, 20. avgusta 2010; UM FOV 
vabi, da se udeležite predstavitve 
aktualnih študijskih programov 
za vpis v študijskem letu 
2010/2011, in sicer ob 16. uri 
za dodiplomski in 17. uri za 
podiplomski študij. Več informacij:
www.fov.uni-mb.si. 

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. 

30. mednarodna 
konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti

Portorož, 23.-25. marca 2011; 
UM FOV organizira jubilejno 
30. mednarodno konferenco 
o razvoju organizacijskih znanosti, 
ki je namenjena predstavnikom
gospodarstva, izobraževalnih 
organizacij, javne uprave, turizma,
raziskovalnih inštitucij ipd. 
Več informacij: 
www.fov.uni-mb.si/konferenca. 

UM FOV PRIPRAVLJA ... 

www.fov.uni-mb.si

http://BledConference.org

Red. prof. dr. Jože Gričar (tretji z leve), pobudnik in idejni vodja Blejske e-konference
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K er se pri študiju vsebine o ka-
drovskih, informacijskih in
proizvodno-poslovnih procesih,

vseskozi prepletajo z vsebinami iz dru-
gih ved (npr. tehniških ved, ekonomi-
ke, prava), profil diplomantov Fakulte-
te za organizacijske vede omogoča raz-
voj širokega spektra kompetenc. Na Fa-
kulteti za organizacijske vede so pri ob-
likovanju novih "bolonjskih" študij-
skih programov izhajali iz profila di-
plomanta. Programi izhajajo iz prakse,
saj so pri snovanju novih "bolonjskih"
programov v veliki meri sodelovali
ljudje iz gospodarstva in javne uprave.
Programi so vsebinsko in kakovostno
primerljivi 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 najodgo-
vornejših vodstvenih delovnih mestih,

tako v vladi, državni upravi, gospodar-
stvu, šolstvu, zdravstvu, kakor tudi med
najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki.
Fakulteta za organizacijske vede velja
tudi za eno najbolje opremljenih fakul-
tet v Sloveniji. Študentom so na voljo
najsodobneje opremljene predavalni-
ce. Fakultetna knjižnica ima knjižni
fond v obsegu več kot 40 tisoč knjižnih
enot, ter naročenih več kot 150 doma-
čih in tujih 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

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru 
Fakulteta za organizacijske vede - 
Kidričeva cesta 55a - SI-4000
info@fov.uni-mb.si

Spletni naslov: www.fov.uni-mb.si 

Te zanima več? Pokliči na brezplačno
številko za bodoče študente: 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

S pravim znanjem do varne
prihodnosti 
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. 

Fakulteta za organizacij-
ske vede Univerze v Ma-
riboru sodeluje z inštitu-

ti, fakultetami in univerzami
iz različnih držav Evrope. For-
malno ima fakulteta sklenjene
bilateralne sporazume z več
kot petnajstimi institucijami,
največ v okviru programa
Erasmus, ki ga financira EU.
Sporazumi omogočajo izme-
njavo pedagoškega osebja in
študentov in sicer za obdobje
od treh do dvanajst mesecev.
Študenti imajo možnost spo-
znati študij v tujini, spoznati
kulturo države gostiteljice,
spoznati nove prijatelje, okre-
pijo znanje tujega jezika in se
vrnejo bogatejši s prijetno živ-
ljenjsko izkušnjo. 
Na Fakulteti za organizacijske
vede se zavedamo pomemb-
nosti vpetosti fakultete v med-
narodni akademski prostor,
zato stalno utrjujemo in širi-
mo mrežo partnerskih pove-
zav v evropskem izobraževal-

nem prostoru in izvajamo tudi
vrsto drugih mednarodnih ak-
tivnosti.
Na Fakulteti za organizacijske
vede v sodelovanju z organiza-
cijami v Slovenskem projektu
e-poslovanje so v sodelovanju
s slovenskimi in mednarodni-
mi institucijami pripravile in
izvedle številne vsakoletne slo-
venske sestanke in mednarod-
ne dogodke v zvezi z e-poslo-
vanjem:
- Izboljšanje konkurenčnosti z
elektronskim poslovanjem.
Enodnevno posvetovanje di-
rektorjev v Ljubljani vsak ma-
rec v letih od 1998 do 2001.
- Izraba informacijske tehno-
logije za elektronsko poslova-
nje. Enodnevni sestanek di-
rektorjev informatike v Ljub-
ljani vsak november od 1999
do 2002.
- Merkur Day: Undergradua-
te and Graduate Students
eConference. Enodnevno po-
svetovanje vsak november od

1999 do 2008. http://eCen-
ter.FOV.Uni-Mb.si/Merkur-
Day 
- Business, Government, Mu-
nicipality and Diplomacy Exe-
cutive Meeting on the Inno-
vative Cross-border eRegi-
ons. Vsako leto junija in no-
vembra od 2001 do 2008,
h t t p : / / B l e d C o n f e r e n -
ce.org/ExecutiveMeeting.
- The eSilk & eAmber Roads

Innovative Regions Think
Tank Meeting. Business and
Government Executives &
Professors' Commitment to
Making a Difference. Blejska
e-konferenca v juniju 2003 do
2008, http://BledConferen-
ce.org/eAmber&eSilkRoad.
- Workshop on Innovative
Cross-border eRegion Deve-
lopment in the Living Labs
Environment. 

Mednarodna povezljivost Fakultete za
organizacijske vede Univerze v Mariboru 

Razlika med fakultetami, ki
so članice Univerz, in samo-
stojnimi zavodi je tudi v
znanstveni aktivnosti in v
vpetosti v mednarodno oko-
lje. Brez mednarodnih znan-
stvenih konferenc, izmenja-
ve profesorjev in študentov
si ni moč zamisliti sodobne-
ga visokega šolstva. Fakulte-
ta za organizacijske vede že
od nekdaj slovi tudi kot
organizator odmevnih med-
narodnih konferenc. Orga-
niziramo kar štiri znanstve-
ne konference, od katerih
sta dve mednarodni: Posvet
organizatorjev, konferenco
VIVID (vzgoja in izobraže-
vanje v informacijski druž-
bi) v okviru dnevov sloven-
ske informatike, "blejsko"
konferenco in "portoroško"
konferenco. Začetki "blej-
ske" konference segajo v
leto 1988, ko je takrat še Vi-
soka šola za organizacijo
dela Univerze v Mariboru
organizirala 1. Posvetovanje
o računalniškem izmenje-
vanju podatkov. Že tretje

posvetovanje je bilo prvo
posvetovanje z mednarodno
udeležbo. Leta 1991 posve-
tovanje preraste v medna-
rodno konferenco o raču-
nalniškem izmenjevanju
podatkov "Electronic Data
Interchange Conference".
Današnja "blejska konfe-
renca" velja za eminentni
mednarodni dogodek in je
ena najpomembnejših znan-
stvenih konferenc v Slove-
niji nasploh. Poleg blejske
konference pa fakulteta za
organizacijske vede organi-
zira tudi mednarodno kon-
ferenco z najdaljšo tradicijo
na Univerzi v Mariboru.
Gre za mednarodno znan-
stveno konferenco o razvoju
organizacijskih znanosti,
znano tudi kot "portoroška
konferenca". Prihodnje leto
jo bomo organizirali že tride-
setič zapored. Fakulteta za
organizacijske vede velja za
zanesljivega in kompetent-
nega organizatorja eminent-
nih mednarodnih znanstve-
nih dogodkov!

Red. prof. dr. Marko Ferjan, 
dekan UM FOV 

Smo fakulteta z eno najdaljših tradicij 
organiziranja konferenc v Sloveniji

R aziskovanje elektronskega poslovanja, ki je bilo takrat
uveljavljeno kot računalniško izmenjavanje podatkov -
rip, se je na Fakulteti za organizacijske vede Univerze

v Mariboru začelo v letu 1988. Sofinancirale so ga organiza-
cije v Slovenskem projektu rip in elektronsko poslovanje ter Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo. Glede na dosežene re-
zultate Rip laboratorija, vzpostavljenega leta 1992, in interes
organizacij v Sloveniji je bilo 15. februarja 1995 vzpostavlje-
no Središče za elektronsko poslovanje (E-središče) kot po-
sebna obračunska enota fakultete za povezovanje podjetij,
vladnih organizacij in univerze pri uvajanju e-poslovanja v
organizacijah. Nastalo je med prvimi na svetu in je odprlo
stike z vrsto znanih univerz, ki raziskujejo e-poslovanje.
Organizacije so-ustanoviteljice E-središča so bile: 
■ Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
■ UM Fakulteta za organizacijske vede
■ Kolinska, d. d.
■ Krka, d. d. 
■ Petrol, d. d. 
■ Revoz 
■ SKB banka, d. d. 
■ Telekom Slovenije, d. d. 
■ Telemach, d. o. o. 
■ Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
■ Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
V E-središču (http://eCenter.FOV.Uni-Mb.si) se zbira skupi-
na raziskovalcev, ki so se vključili v pedagoški proces fakul-
tete in prispevali k razširjanju znanj o e-poslovanju in e-
tehnologijah v Sloveniji. 
V novembru 2006 je bil v času finskega predsedovanja Ev-
ropskemu svetu živi laboratorij fakultete eLiving Lab
(http://eLivingLab.org) sprejet v Evropsko omrežje živih la-
boratorijev (European Network of Living Labs - ENoLL,
http://www.OpenLivingLabs.eu); vključen je v slovensko po-
budo Inovativnost za kakovost življenja, Slovenija - živi labo-
ratorij, http://SloveniaLivingLab.si. 
Sodelavke in sodelavci E-središča so vključeni v vrsto projektov,
tako industrijskih kot tudi mednarodnih, ki jih financira Evrop-
ska komisija, in v različne dejavnosti Evropske komisije, kot so
Information and Communication Technologies Committee
(http://cordis.europa.eu/fp7), eBSN - European e-Business Sup-
port Network for SMEs (http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn)
in Open Innovation Service Policy Group - OISPG (http://
OISPG.PBwiki.com).

E-središče Fakultete za organizacijske
vede Univerze v Mariboru 

Širjenje znanja z mednarodnimi izkušnjami
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Peter Volf 

Pozdravljeni. Univerza v Mariboru je zelo
vpeta v dejavnosti mednarodnega sode-
lovanja. Katere so za vas tiste najbolj po-
membne? 
"Zelo pozitivno ocenjujem širino vpetosti v
mednarodni prostor, ki se odraža na vseh
področjih, ki jih razvijamo na Univerzi v
Mariboru ter obsega sodelovanje s priznani-
mi strokovnjaki in institucijami po vsem
svetu. V času vse večje globalizacije je ključ-
no povezovanje z najboljšimi, ne glede na
to, kje so. Pri tem pa nikakor ne smemo po-
zabiti na lokalno vpetost. Za nas je še vedno
zelo pomemben prostor bivše skupne drža-
ve ter celotno področje zahodnega Balkana.
Veliko imamo povezav, ki jih še krepimo na
vseh področjih, delamo na skupnih projek-
tih. Pravkar smo skupaj z Univerzo v Grad-
cu prijavili program Erasmus-Mundus, s ka-
terim bomo še povečali izmenjavo študentov
s tega področja. To je pomembno za države,
ki še nimajo možnosti koriščenja sredstev
programa Erasmus, kot je to npr. urejeno za
slovenske študente. V smislu regionalnega
vpliva je Univerza v Mariboru tudi zelo ak-
tivna v rektorskih združenjih Alpe-Adria-
Rectors'-Conference (AARC) in Danube
Rectors' Conference (DRC)." 

Kakšen pomen ima samo mednarodno so-
delovanje za Univerzo v Mariboru in nje-
ne članice? 
"Sodelovanje z drugimi daje moč in je goni-
lo razvoja. S povezovanjem v mednarodnem
področju izmenjujemo izkušnje, znanje in
skupaj dosegamo boljše rezultate. Za Uni-
verzo v Mariboru pa so uspehi mednarodne-
ga povezovanja in uveljavljanja v svetu še to-
liko bolj pomembni, ker si z ugledom in re-
zultati, ki jih ceni tujina, uspemo izboriti
mesto, ki nam gre tudi v slovenskem prosto-
ru. To je dolgoročno verjetno tudi najbolj za-
nesljiva pot nadaljnjega uspešnega delova-
nja univerze." 

Kakšni so načrti Univerze v Mariboru v
prihodnjih nekaj letih za sodelovanje na
regijskem oz. evropskem univerzitetnem
trgu?
"Usmeritve so jasne; v prvi vrsti moramo za-
držati in nadalje razvijati že obstoječe uspeš-
no sodelovanje na področjih znanstveno raz-
iskovalnega in umetniškega dela, projektnih
aktivnosti in sodelovanja z drugimi subjekti,
predvsem gospodarstvom. Priča smo vse
večji konkurenci in "boju" za projektna sred-
stva, ki prihajajo iz Bruslja; zato moramo
postati tudi na področju organizacije in vo-
denja, da ne rečem lobiranja, vse bolj profe-
sionalni. Vse bolj pomemben postaja tudi
skupen visokošolski prostor izobraževanja,
ko bo mobilnost študentov iz današnjih za-
metkov zares zaživela in bodo študentje za-
res izbirali najboljše. V tem oziru nas čaka
veliko dela in velika odgovornost predvsem
vodstev univerz. Slovenija je namreč v veli-
kem zaostanku pri sistemskih ureditvah glo-
balne atraktivnosti študija na naših univer-
zah. Še vedno imamo težave z organizacijo
predavanj v tujem jeziku, kar bomo morali,
kljub vsej skrbi za ohranitev maternega jezi-
ka, preseči in se odpreti evropskemu in sve-
tovnemu prostoru." 

Kako ocenjujete pomembnost mednarod-
nih dogodkov Univerze v Mariboru in nje-
nih članic za razvoj mednarodne dejavno-
sti? 

"To je ključ do prepoznavnosti, dokaz uspeš-
nega dela in sodelovanja, ko te priznani stro-
kovnjaki iz tujine cenijo in ti zaupajo." 

V letu 2009 je Univerza v Mariboru posta-
vila temelje za ustanovitev projektne pi-
sarne, ki bo ponujala celovito podporo na
področju mednarodnih projektov. Katere
bodo prednostne usmeritve in aktivnosti
te pisarne? Kakšne so vaše želje in priča-
kovanja glede njenih dolgoročnih učin-
kov? 
"Projektna pisarna ima dva temeljna cilja. V
prvi vrsti mora dajati podporo fakultetam,
institutom in posameznikom, ki aktivno de-
lajo na projektih. Projektna dejavnost mora
ostati v temeljnih enotah, kjer se stvari stro-
kovno in notranje organizacijsko razvijajo.
Kot projektna pisarna lahko le nudimo stro-
kovno administrativno podporo v fazi prija-
ve in izvajanja projektov. Na ta način bomo
ohranjali in še naprej spodbujali delo vseh
pri delu s projekti aktivnih in uspešnih seg-
mentov naše univerze. Drugi temeljni cilj pa
je celovito vodenje in izvajanje projektov, ki
so splošnega pomena za univerzo in niso
specifika nobene fakultete. Takšnih projek-
tov je veliko, trenutno jih nekaj že izvajamo
in z njimi utiramo pot za nadaljnje razvija-
nje projektne pisarne, ki mora nujno teme-
ljiti na samofinanciranju, t.j. financiranju iz
lastno pridobljenih projektnih sredstev." 

Univerza v Mariboru je tudi aktivna člani-
ca Podonavske Rektorske konference
(DRC) in mnogih drugih univerzitetnih
združenj. Kje vidite največje prednosti ta-
kega članstva? 
"Univerza v Mariboru je bila ves čas njenega
članstva v DRC zelo aktivna. Zadnja leta pa
smo to še intenzivirali. Osebno sem prevzel
vodenje segmenta za mednarodne aktivno-
sti DRC in z letošnjim letom postal posebni
odposlanec DRC za evropske zadeve in so-
delovanje z Brusljem. To je pomembno
predvsem zaradi priprave t. i. "nove podo-
navske strategije". Evropska komisija na-
mreč pripravlja novo strategijo za razvoj po-
donavske regije, kar neposredno zadeva tudi
Slovenijo, in ravno sedaj tečejo najbolj aktiv-
na pogajanja za oblikovanje te strategije. Do
konca junija bomo zaključili pogajanja, do
konca leta bo oblikovana celovita strategija.
To poudarjam zato, ker bo to osnova za raz-
pise projektov v naslednjem oz. naslednjih
letih - le eden od primerov, kako je lobiranje
pred razpisi pomembnejše od tistega, veli-
kokrat neuspešnega, po objavi razpisov." 

Aktivna izmenjava študentov in profesor-
jev poteka že od leta 1995, predvsem v
okviru programa CEEPUS (Central Euro-
pean Exchange Program for University
Studies). Nam lahko zaupate, koliko je
bilo teh izmenjav in katere države najbolj
prednjačijo? 
"Univerza v Mariboru sodeluje v več progra-
mih mobilnosti. Največ izmenjav je še ved-
no izvedenih v okviru programa Erasmus. V
letih od 1995 do 2010 je na študij v tujino
odšlo več kot 1.700 študentov, največ v Nem-
čijo, sledijo Avstrija, Španija in Portugalska.
V zadnjih letih smo število izmenjav poveča-
li z začetnih nekaj deset na okoli tristo štu-
dentov na leto. Vse pogosteje se v okviru
programa Erasmus za krajša usposabljanja v
tujini odločajo tudi visokošolski učitelji in
sodelavci ter ostali zaposleni. V letih od
2004 do 2010 se je tovrstnega usposabljanja
udeležilo že več kot štiristo profesorjev, naj-

več v Nemčiji, na Finskem, Avstriji in Špani-
ji. Poleg Erasmus izmenjav pa smo vključe-
ni še v program mobilnosti Ceepus in Nor-
veški finančni mehanizem, ki sta bolj regio-
nalno specifična in se izvajata v manjšem
obsegu."

Tradicionalna mednarodna Blejska e-kon-
ferenca vsako leto privabi strokovnjake iz
univerz, podjetij, državne uprave in po-
nudnike informacijske tehnologije in
predstavlja pomemben dogodek za vse,
ki delujejo na področju e-poslovanja.
Kakšne so vaše izkušnje z e-poslovanjem
v domačem in mednarodnem okolju? 
"V času globalizacije in hitrih sprememb po-
staja e-poslovanje kot način poslovanja, ki
temelji na uporabi sodobne informacijske in
komunikacijske tehnologije, vse pomemb-
nejše in se širi na vsa področja družbenega
življenja. V vsakdanjem življenju se srečuje-
mo s spletno trgovino, elektronskim bančniš-
tvom, elektronsko napovedjo dohodnine,
elektronsko prijavo na javne razpise ipd., vse
z namenom napraviti transakcijo bolj učin-
kovito in prijaznejšo uporabnikom. Tudi v
visokošolskem prostoru, izobraževalni sferi,
se študijski programi v naraščajočem obse-
gu delno ali v celoti izvajajo na daljavo (e-
izobraževanje). Mednarodna Blejska e-kon-
ferenca je v evropskem prostoru nedvomno
eden najpomembnejših dogodkov na podro-
čju raziskovanja vpliva sodobnih informacij-
skih in komunikacijskih tehnologij na orga-
nizacije, državljane, upravo, izobraževalne
institucije in družbo kot celoto, ki razgrne
mnoge nove vidike, pristope in rešitve na
teh področjih." 

Kakšen pomen ima tradicionalna medna-
rodna Blejska e-konferenca, ki ima naj-
daljšo tradicijo na področju e-poslovanja
v svetu, za razvoj mednarodnega sodelo-
vanja Univerze v Mariboru?
"Ravno to, kar ste omenili, da "ima najdalj-
šo tradicijo na področju e-poslovanja v sve-

tu", daje pečat originalnosti, iniciative, viso-
ke strokovnosti in uspeha posameznikom,
pobudnikom in vsakoletnim organizatorjem
konference ter s tem pečat fakulteti in celi
univerzi. S tem pridobiva univerza na za-
upanju, ugledu in prepoznavnosti v svetu." 

Tematika letošnje konference je "eTrust:
Implications for the Individual, Enterpri-
ses and Society" oz. vloga vzpostavljanja
zaupanja pri e-poslovanju - Pomen za pod-
jetja, organizacije in družbo. Kakšen je vaš
pogled na zaupanje v današnjem nenehno
spreminjajočem se okolju in tehnologiji? 
"Tematika konference je izredno aktualna.
Zaupanje pomeni temelj, ki je ključnega po-
mena za celotno e-poslovanje. Sodobne teh-
nologije omogočajo nove načine komunika-
cije in sodelovanja med posamezniki in
organizacijami, zato potrebujemo varno in
zanesljivo okolje. V zvezi s tem so potrebne
nove odgovornosti in regulative, akcije na
mikro in makro nivoju, organizacijske in
procesne spremembe ter novi produkti in
storitve, ki bodo omogočale varno in zaupa-
nja vredno delovanje teh sistemov. To je ve-
lik izziv in hkrati priložnost za vse udeležen-
ce konference." 

Nam lahko zaupate, katero državo bi iz-
brali za svojo mednarodno izmenjavo, če
bi bili še enkrat študent? 
"Ko sem se za to že odločal kot študent, sem
izbral Nemčijo. Ni mi žal, veliko sem prido-
bil, ne le strokovno, naučil sem se jezika,
spoznal kulturo, ljudi, kar nekaj dobrih pri-
jateljev. S tem sem in bi še enkrat naredil to,
kar naredi večina naših študentov; Nemčija
je še vedno država, v katero odhaja največ
mariborskih študentov na mednarodno iz-
menjavo. Ko nisem bil več študent in sem
razvijal sodelovanje na področju znanstveno
raziskovalnega dela in projektnih aktivno-
stih, so sledile države: Francija, Velika Brita-
nija, Španija in Finska. Z vsemi imam odlič-
ne izkušnje." 

Pogovor s prorektorjem Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Markom Marhlom 

Sodelovanje z najboljšimi je gonilo 
razvoja Univerze v Mariboru
Univerza v Mariboru si prizadeva za čim širšo internacionalizacijo ter večjo prepoznavnost v evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru. 

Tako smo se ob začetku letošnje 23. tradicionalne mednarodne Blejske e-konference o tem in mnogih drugih pomembnih področjih pogovarjali 

s prorektorjem za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Markom Marhlom. 

Red. prof. dr. Marko Marhl, prorektor UM za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
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Študenti oz. udeleženci med predavanji in vajami spoz-
navajo najsodobnejše tehnologije, ki so na voljo fakul-
teti. Program poletne šole izvajajo tako domači kot tuji

ugledni predavatelji in strokovnjaki s prakse, vključuje pa
tudi samo udeležbo na Blejski e-konferenci. V skladu s te-
matiko konference se bodo udeleženci poletne šole sez-
nanili z različnimi vidiki zaupanja npr. v čezmejnem poslo-
vanju, virtualnih skupnostih v poslovanju z javno upravo in
bankami. 
Program je tudi letos zasnovan tako, da povezuje teorijo in
prakso, ter omogoča udeležencem dostop tako do slovenske
kot do globalne perspektive na sedanje trende v gospo-
darstvu, javni upravi ter pri ponudnikih informacijske in
komunikacijske tehnologije. Udeleženci poletne šole imajo
tako med drugim priložnost obiska podjetja Merkur, enega
največjih trgovskih podjetij v Sloveniji, dobitnika tretje na-
grade za velika podjetja "Naj e-podjetje" v letu 2008. "Vse,

kar smo se naučili na poletni šoli, nam bo pomagalo v karieri in
nadaljnjem šolanju. Pridobili smo tako teoretična kot praktična
znanja. Z obiskom Merkurja in v pogovoru z njihovimi ma-
nagerji smo pridobili vpogled v to, kako resnično in uspešno pod-
jetje uporablja informacijske sisteme in e-tehnologije," menita
Dragana Spasovska in Katerina Gjorgjevska iz Makedonije,
udeleženki poletne šole v letu 2009. 
Med drugim se bo na letošnji poletni šoli posvetilo po-
zornost ustvarjanju povezav med slovenskimi in tujimi
udeleženci študenti in na oblikovanju idejnih predlogov za
čezmejno e-povezovanje na ravni univerz, mest, držav,
vključujoč gospodarstvo in javno upravo. "Prvo lekcijo po-
letne šole nam je dal profesor dr. Jože Gričar in je postala naš
moto: Lahko naredite, karkoli želite, a prosim, ne narediti Niče-
sar!" sta na koncu programa zapisala lanskoletna
udeleženca poletne šole iz Makedonije Dimitar Jovevski in
Jovan Dimitrov.

2. mednarodna poletna šola UM FOV
V povezavi s konferenco zdaj drugo leto zapored Fakulteta za organizacijske vede organizira dvotedenski mednarodni program poletne šole. 
Program poletne šole je usmerjen na različne vsebine uporabe sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za inovativno poslovanje. 

Na odprtju konference
bo poleg predstavnika
Ministrstva za visoko

šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo, predstavnika Univerze
v Mariboru in dekana Fakul-
tete za organizacijske vede
prof. dr. Marka Ferjana sode-
loval tudi visoki predstavnik
Evropske komisije dr. Aniyan
Varghese, Project officer and
eID management coordinator
in Directorate H, Unit ICT for
Government and Public Servi-
ces, ki bo poudaril vlogo vlade
pri vzpostavljanju zaupanja v
informacijski družbi. 
Osrednji predstavitvi na ple-
narnem zasedanju konferen-
ce bosta usmerjeni v Računal-
ništvo v oblaku (Cloud compu-
ting), kot sodobnega načina iz-
vajanja storitev, programov in
infrastrukture in Žive labora-
torije (Living Labs), kot sodob-
nega pristopa in načina dela v
okolju, v katerem se povezuje-
jo raziskovalci, razvijalci in
uporabniki, da bi kot soustvar-
jalci v čim krajšem času razvi-
li izdelek, storitev ali rešitev,
skladno s potrebami uporab-
nikov, ter zamisel preizkusili v
svojem okolju. Okolje je lahko
mesto, regija v državi, gospo-
darska dejavnost, oskrbovalna
veriga ali država. Računalniš-
tvo v oblaku bo predstavil
predstavnik Microsofta, tema-
tiko živih laboratorijev pa
predstavnik Evropskega omre-
žja živih laboratorijev. 
Tudi letošnji program konfe-
rence je razdeljen na poslovni
in raziskovalni del, ki se med
seboj prepletata. Več informa-

cij o programu je na voljo na
spletni strani (http://BledCon-
ference.org/2010/Program). 
Poslovni del programa sestoji
iz panelov, vezanih na aktual-
ne tematike vzpostavljanja za-
upanja v e-poslovanju, čez-
mejnega e-povezovanja in ži-
vih laboratorijev. Na delavni-
cah bodo potekale razprave o
sodobnih načinih poučevanja
e-poslovanja na različnih uni-
verzah po svetu. Tudi letos se
bodo na sestanku srečali pred-
stavniki univerz v podonavski
regiji, ki so združeni v iniciati-
vi ALADIN (ALpe Adria Da-
nube universities INitiative).
Namen iniciative ALADIN je
aktivno sodelovati pri razvoju
podonavske regije z vidika raz-
voja aktualnih študijskih pro-

gramov in uporabe sodobnih
metod poučevanja tudi z vklju-
čevanjem metodologije živih
laboratorijev. 
Del letošnjega programa kon-
ference je usmerjen tudi v e-
zdravstvo in sicer v razprave o
inovativnih e-rešitvah, organi-
zacijskih in pravnih vidikov
osebnega e-zdravstva, povezo-
vanja zdravstvenih institucij in
vzpostavljanja zaupanja med
vsemi udeleženci e-zdrav-
stvenih procesov. 
Na konferenci že vrsto let spod-
bujamo tudi aktivno sodelova-
nje študentov. V okviru Štu-
dentskega bazarja prototipnih
rešitev študenti predstavljajo
prototipne rešitve e-poslovanja
in zamisli o inovativnih mode-
lih e-poslovanja. Najboljša ide-

ja je nagrajena, izberejo pa jo
udeleženci na predstavitvah z
glasovanjem. 
V raziskovalnem delu progra-
ma bo letos predstavljenih
dvainštirideset znanstvenih
referatov, ki so bili izbrani na
podlagi recenzijskega postop-
ka mednarodnega odbora re-
cenzentov. V selekcijskem po-
stopku je bilo izbranih polovi-
ca od vseh predloženih refera-
tov. Tematike referatov se na
različne načine navezujejo na
tematiko konference. Visoko
kakovost raziskovalnega dela
konference nakazuje tudi dej-
stvo, da je od leta 2008 zbor-
nik referatov indeksiran tudi v
mednarodni bazi ISI Confe-
rence Proceedings Citation In-
dex - Thompson Reuters.

Pregled aktualnih vsebin
letošnje konference V evropskem prostoru

Blejsko e-konferenco
uvrščamo med tri naj-

pomembnejše dogodke na po-
dročju raziskovanja vpliva so-
dobnih informacijskih in ko-
munikacijskih tehnologij na
organizacije, državljane, upra-
vo, izobraževalne inštitucije in
družbo kot celoto. 
Že od začetka v letu 1988 kon-
ferenca sprejema raziskovalne
referate. Leta 1991 je posvetova-
nje o računalniškem izmenja-
vanju podatkov preraslo v med-
narodno konferenco s 56 pred-
stavljenimi raziskovalnimi re-
ferati. Od leta 1995 dalje so vsi
referati recenzirani s strani naj-
manj dveh recenzentov po ano-
nimnem postopku (double
blind review). "Kakovost recen-
zij je zelo pomembna za vsako
konferenčno skupnost. Blejsko
e-konferenco s svojim delom
podpira okoli 200 recenzentov,
ki vsako leto recenzirajo razis-
kovalne referate," pravi dr. Ro-
ger Clarke, dolgoletni vodja od-
bora za podelitev nagrade za
najboljši referat "Outstanding
Paper Award", ki jo podeljuje
programski odbor konference
od leta 1999 dalje. Nagrado iz-
med vsebinsko in metodološko
zelo raznolikih raziskovalnih
referatov prejme referat, ki izra-
ža določeno akademsko in
predstavitveno kakovost ter oči-
ten prispevek k razumevanju
in napredku e-poslovanja. 
Na podlagi mnenj recenzentov
in vodje raziskovalnega dela
konference je vsako leto v pro-
gram konference sprejetih pri-
bližno 50 odstotkov referatov,
ki so bili posredovani v ocenje-
vanje recenzentom. Vsako leto
je tako na konferenci predstav-
ljenih od 40 do 50 referatov, ki

so objavljeni v zborniku konfe-
rence. 
Od leta 2001 naprej so referati
konference vključeni v medna-
rodno bazo Združenja za infor-
macijske sisteme "AIS - Associ-
ation of Information Systems
Electronic Library". Od leta
2008 naprej pa tudi v ISI Con-
ference Proceedings Citation
Index - Thompson Reuters, kar
izkazuje visoko kakovost refera-
tov, predstavljenih na konfe-
rencah. 
Od leta 1995 do 2004 je imela
konferenca strateški dogovor z
revijo International Journal of
Electronic Commerce (IJEC).
Omenjena revija je vsako leto
izdala posebno številko, name-
njeno Blejski e-konferenci.
Skupaj je bilo v posebnih izda-
jah revije v tem obdobju objav-
ljenih 40 referatov, kar dokazu-
je tudi odmevnost konference.
Od leta 2006 ima konferenca
sklenjen dogovor z vodilno re-
vijo na področju e-poslovanja
Electronic Markets. Vsako leto
so avtorji izbranih referatov po-
vabljeni, da posredujejo razšir-
jene različice referatov v recen-
zijski postopek za posebno šte-
vilko, posvečeno Blejski e-kon-
ferenci. Od leta 2009 ima kon-
ferenca tudi dogovor o sodelo-
vanju z revijo Journal of Theo-
retical and Applied Electronic
Commerce.
Prav uvrščenost na konferenci
objavljenih referatov v medna-
rodne baze in vsakoletni dogo-
vori z vodilnimi znanstvenimi
revijami za možnosti objave
razširjenih del izbranih avtor-
jev, so za raziskovalce izredne-
ga pomena, saj povečujejo pre-
poznavnost njihovega razisko-
valnega dela in prispevka v sve-
tovnem merilu. 

Izpostavitev 
znanstvene odličnosti 

VELIKA POKROVITELJA:

POKROVITELJI:

SOFINANCER: MEDIJSKA POKROVITELJA:

Bled bo tudi tokrat središče mnogih uglednih domačih in tujih strokovnjakov.

Slogan lanske poletne šole je bil: ”Lahko naredite, kar
želite,  a prosim, ne narediti Ničesar!”
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KVC Slogin vrt KRANJ, Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

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

KTC SLOGA ŠENČUR, Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772
● akumulatorji, tekočina za stekla ...  ● motorne žage, cepilci, ...

● vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

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

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

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

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

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

● lončnice, okrasni lonci, korita ● vrtno orodje in pripomočki
● SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN in SVETOVANJE 

VSE ZA LEP VRT, BALKON 
IN RODOVITNO POLJE

EKOLOŠKO VRTNARJENJEEKOLOŠKO VRTNARJENJE
● naravna bioaktivna gnojila ● gnojila iz rastlinskih
izvlečkov ● naravna sredstva za varstvo rastlin

Vilma Stanovnik

Kranj - Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike, v so-
delovanju z Mestno občino
Kranj, za jutrišnjo soboto, 29.
maja, pripravlja že 10. Župa-
nov tek. Županov tek je hu-
manitarno-rekreativna prire-
ditev, s pomočjo katere zbira-
jo sredstva za pomoč zasvoje-
nim z drogami in dejavnosti
lokalnega nevladnega sektor-
ja. Fundacija bo sredstva,
zbrana s startnino, in dona-
torska sredstva porabila za ob-
nova Doma Vincenca Draks-
lerja. Nakazati jih je moč na
TRR št. 6000-0000000457
pri Hranilnici Lon.
Na množični prireditvi, ki
poteka vse od leta 2000, se

iz leta v leto zbere večje šte-
vilo tekačev in tekačic. Tako
se je teka prvo leto udeležilo
146 tekačev, lani pa je števi-
lo udeležencev poskočilo na
1335. Tudi na letošnjem, ju-
bilejnem teku se bodo obis-
kovalci lahko udeležili teka
ali hoje po zelo priljublje-
nem sprehajališču po Brdu
v dolžini 2100 metrov, za
malo bolj vztrajne pa so pri-
pravili tek okoli Brda v dol-
žini 10.000 metrov. Pre-
hodne prijave so se včeraj
zaključile, za oba teka pa se
bo moč prijaviti še jutri pred
štartom, ki bo ob 10. uri.
Tako kot vsako leto bodo
tudi letos dobro poskrbeli 
za najmlajše, ki jih bodo 
s tekom in igro zabavali 

animatorji Jack sporta, glav-
na zvezda otroškega progra-
ma pa bo čarovnik Grega, ki
bo skupaj z ekipo Ljubljan-
skih mlekarn poskrbel, da
se bodo malčki ne le zabava-
li, ampak tudi sladkali.
Prav tako bo za zabavo skr-

bela skupina Jazz Station,

marsikaj zanimivega pa bo
gotovo videti in izvedeti na
1. sejmu nevladnih organi-
zacij na Gorenjskem, ki bo
potekal med 8. in 12. uro,
na njem pa bodo društva,
zavodi in ustanove različnih
področij na stojnicah pred-
stavili svoj program.

Jutri na jubilejni Županov tek!
Poleg tradicionalnega teka bo jutri na Brdu pri Kranju potekal tudi 1. sejem nevladnih organizacij 
na Gorenjskem, dobro pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše.

Na stojnici Fundacije Vincenca Drakslerja v središču mesta
so prejšnji teden že zbirali prijave za jutrišnji Županov 
tek, kot sta povedali Maruša in Maša, sta dobili več kot sto
petdeset prijav. 

Mlade in malo starejše, družine in skupine 
na dan Županovega teka združi želja po zdravem
načinu življenja, rekreaciji, športnem duhu, 
zabavi in druženju, predvsem pa dober namen
pomagati pomoči potrebnim.

Vilma Stanovnik

Kranj - Po nekaj sušnih letih,
ko ženske košarkarske ekipe
Gimnazije Kranj niso dose-
gale visokih uvrstitev in
osvajale medalj, je letošnja
sezona prinesla pravi pre-
obrat. Košarkarice so nasto-
pale v dveh tekmovanjih, in
sicer v ŠKL in državnem pr-
venstvu srednjih šol. Svojo
košarkarsko pravljico so
kranjske gimnazijke začele
pisati v Šentvidu, kjer so od-
igrale prvo tekmo sezone. Po
prepričljivi zmagi so prido-
bile prepotrebno samozavest
in nadaljevale v zmagovitem
slogu. Že na začetku pa so se
spopadale s hudo težavo, saj
je ekipo sestavljalo le šest ig-
ralk. Tako je trener Janez
Mali v ekipo poklical še dve
rokometašici, odbojkarico in
bivšo košarkarico. Gimnazij-
ke so vsem težavam nav-
kljub v obeh tekmovanjih za-
beležile le tri poraze. Na fi-
nalnem turnirju državnega
prvenstva, ki je potekal v
Kranju, so osvojile bronasto
medaljo, v tekmovanju ŠKL
pa so celo zaigrale v finalu in
zasedle drugo mesto. Tako
so se v zgodovino športa na
kranjski Gimnaziji zapisale
kot najuspešnejši ženski ko-
šarkarski kolektiv doslej. Ig-
rale so: Lidija Markovič, Tja-
ša Gortnar, Urša Žibert,
Maja Pavlin, Eva Markelj,

Nataša Sodnik, Ana Valič,
Petra Bobnar, Ula Kos in Sa-
bina Benedičič.
Gimnazijke so se tudi letos
udeležile šolskega tekmova-
nja v rokometu. Najprej so
se z drugim mestom uvrsti-
le v polfinale, tam pa z malo
športne sreče celo v finale,
ki je bil v Celju. Ekipa v po-
stavi: Maja Pavlin, Anja
Grašič, Monika Pušič, Sabi-
na Benedičič, Neža Černi-
lec, Maja Valjavec, Sara Dje-
rič, Anja Pogačnik, Anja Ko-
šir in Sandra Murnik je v fi-

nalu ob bučni podpori navi-
jačev, osvojila odlično tretje
mesto. Kot pravijo dekleta,
je potrebno pohvaliti kape-
tanko Majo Pavlin, ki jih je v
težkih trenutkih znala do-
bro motivirati, prav tako pa
sta za odlično igro zaslužna
trener Andrej Kavčič ter
vodja ekipe Boris Urbanc.
S četrtim mestom v ŠKL so
bile zadovoljne tudi odbojka-
rice, ki so nastopale v posta-
vi: Metka Grilec, Laura Ber-
čič, Maša Arnež, Tjaša Hu-
dobivnik, Teja Poredoš, Klav-

dija Jošt, Lara Pičman, Špela
Ivanuša, Špela Chvatal, Eva
Markelj in Pia Gornik.
Vse ekipe je na tekmovanjih
spremljala navijaška skupi-
na Frike, ki je v finalu ŠKL-
ja v Tivoliju dosegla tretje
mesto. Nastopali so: Neža
Majcen, Neža Pevec, Jasna
Grbič, Zina Grbič, Anka
Kavčič, Ana Kavčič, Ana Ge-
orgievska, Nina Pisk, Marti-
na Korenčan, Maja Tošik,
Ema Kondič, Urška Vrbinc
in Gašper Dobnikar. Tre-
nerka je Nika Majcen.

Gimnazijke so odlične športnice
Dijakinje kranjske Gimnazije so v iztekajočem se šolskem letu dosegle odlične rezultate, blestele so
zlasti košarkarice, rokometašice in odbojkarice, ob njih pa tudi plesno navijaška skupina Frike.

Dekleta iz košarkarske ekipe so se zapisale kot najuspešnejši ženski košarkarski kolektiv
kranjske Gimnazije do sedaj. I  Foto: Arhiv Gimnazije

Vilma Stanovnik

Kranj - Ekipo Triglava Go-
renjske, ki je po rednem
delu v drugi slovenski nogo-
metni ligi osvojila drugo
mesto, to nedeljo ob 17. uri
na domačem igrišču čaka
odločilna tekma za uvrstitev
v elitno ligo. Kranjčani igra-
jo proti ekipi Interblocka, ki
je bila v prvi ligi predzadnja,
iz prve tekme v Šiški pa so v
nedeljo prinesli pomembno
zmago, saj so v gosteh dose-
gli gol, domačini pa niso za-
tresli njihove mreže. Kljub
temu so pri napovedih pre-

vidni. "Interblock je klub, ki
ga izredno spoštujemo, ker
je v slovenski nogomet pri-
nesel ogromno novega,
smelih načrtov in potez,"
pravijo pri Triglavu in doda-
jajo, da verjamejo v svoje
fante, ki te dni pridno vadi-
jo. V ekipo se za nedeljsko
tekmo vrača kaznovani Alen
Krcič, neugoden in močan
udarec v obraz pa je v zadnji
minuti dobil Janez Zavrl, ki
pa bo vseeno pomagal mo-
štvu. Tako se v nedeljo, ne
glede na končni izid, na
kranjskem štadionu obeta
pravi nogometni praznik.

Odločilna tekma 
za prvo ligo

Nogometašem Triglava Gorenjske zmaga v Šiški minulo
nedeljo daje dodatna krila pred odločilno povratno tekmo
na domačem igrišču. / Foto: Tina Dokl



Vilma Stanovnik

Kranj - Letos poleti naj bi v
Kranju zaživel projekt, ki so
ga pri Mestni občini Kranj
in Zavodu za turizem Kranj
poimenovali "Nakupujem v
mestu". V praksi to pomeni,
da je stari del Kranja ob če-
trtkih in petkih med 17. in
21. uro zaživel v nakupoval-

nem utripu, saj je večina tr-
govin podaljšala delovni
čas, prav tako pa se je začelo
več dogajati na ulicah, kjer
so se že začeli različni sejmi
in kulturno zabavne prire-
ditve, tudi gostinci pa so po-
skrbeli za podaljšan delovni
čas in za več zanimivih do-
godkov. "Veseli smo sodelo-
vanja vseh, ki že pomagajo

in še bodo pomagali pri-
pravljati programe, pred-
vsem pa smo veseli odziva
trgovcev, ki so bili priprav-
ljeni podaljšati delovni čas
in tudi tako kupce privabiti
v mesto. Do sedaj se jih je
prijavilo že več kot trideset,
kdo pa so, sproti objavljamo
na naših spletnih straneh
www.tourism-kranj.si, saj se

nam vsak dan pridruži 
še kdo," pravi direktorica 
Zavoda za turizem Kranj
Natalija Polenec. Trgovci, ki
so zadnja leta prav ugotav-
ljali, da je kupcev v starem
mestnem jedru vse manj,
pa si želijo, da bi projekt 
res zaživel in pripomogel,
da bo mesto spet živahno
tako kot nekoč. 

Nakupi in zabava v mestu
S podaljšanim časom obratovanja trgovin in gostiln ter živahnim uličnim utripom naj bi v središče
Kranja znova privabili več obiskovalcev, kar je bilo čutiti že minuli konec tedna.

Kranjske ulice so oživili različni umetniki, minuli četrtek so
nastopili tudi bobnarji The Perkakšns in žonglerji.

Veliko trgovcev v starem mestnem jedru se je že odločilo,
da delovni čas ob četrtkih in petkih podaljša do 21. ure.

www.tourism-kranj.si

Ogled rekonstruiranega 

zaklonišèa iz leta 1944

Razstava fosilov in mineralov

Simulacija letalskega napada

Razstava predmetov 

 iz II.svetovne vojne

Redni vodeni ogledi vsak torek in petek ob 17. uri, 
soboto in nedeljo ob 10.00 uri.

Zbirno mesto in vstopnice v Kranjski hiši, Glavni trg 2

PRIMA POŠASTI,  torek 8. junij ob 17.00 uri
Ogled instalacije do 30. junija ob rednih vodenih ogledih

Delavnica za najmlajše 4.junija ob 17.00 uri in 5. junija ob 9.00 uri na Glavnem trgu 
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. NAJVECJA IZBIRA DEŽNIKOV NA ENEM MESTU

. IZDELAVA SENCNIKOV IN DEŽNIKOV NARODNE NOŠE

. SERVIS VSEH DEŽNIKOV IN SENCNIKOV
  . POTISK MAJIC

Delovni cas:
PON - SRE
9 - 12 ..... 14 - 19
CET - PET
9 - 12 ..... 14 - 21
SOB   .....  9 - 13

Tomaž Jenko s.p. 
Prešernova 8, 4000 Kranj

www.deznik.si

Dežnikarstvo Jenko . Tel. 04 202 53 30 . E-mail: info@deznik.si

031 379 999
www.zelolepo.comSejmišče 2, Kranj
info@zelolepo.com

V ateljeju Beadhabit Tanje Drinovec, imamo pestro izbiro sodobnega, 
modnega, ročno izdelanega nakita. Svetovali vam bomo pri izbiri 
ustreznega, lahko pa vam ga izdelamo po vaših željah in potrebah za 
vse priložnosti (poroke, maturantski plesi, slovesne priložnosti ...). 
Toplo vabljeni.
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Trgovina

Ocean
Prešernova 15, Kranj, 
tel.: 04 2025 673

EXXTASY, SUPERDRY, REHALL, ONE ZERO TWO

P
on

de
ra

 d
.o

.o
.,

 J
ur

či
če

va
 u

l. 
4

, 
K

ra
nj

NOVO: LAHKE, SVEŽE IN ZDRAVE MALICE 

Tavčarjeva ul. 1, Kranj, telefon: 04 20 22 909
delfin@t-2.net, www.ribarnica-delfin.si

Delovni čas: od torka do petka: 8 - 16, sobota 8 - 14.

V starem jedru mesta Kranj vas vabimo, da obiščete našo poslovalnico NoRools, 
ki se bohoti na kar 350 kvadratnih metrov površine. V njej vam ponujamo prav 
vse znamke oblačil, obutve in modnih dodatkov iz našega prodajnega programa. 
Na svoj račun boste prišli tako tisti, ki se radi oblačite ''hip hop'', kot tudi tisti, 
ki vam ustreza elegantni ''street fashion''.

NoRools Kranj Center 
Prešernova 10, 4000 Kranj 
E-pošta: norools.kranj@mitias.si 

www.norools.com
Delovni čas: 
Pon. - pet.: od 8. - 19. ure 
Sob: od 8. - 15. ure
Nedelje in prazniki: ZAPRTO

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 12. 30
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Kranj - Sredi maja so se
prostovoljna gasilska druš-
tva (PGD) udeležila tekmo-
vanja, ki ga je organiziralo
poveljstvo Gasilske zveze
Mestne občine Kranj (GZ
MOK) na parkirnem prosto-
ru pred podjetjem Iskratel
na Laborah. "Prijavilo se je
76 ekip. Na prvem mestu
gre za preverjanje znanja, je
pa takšno tekmovanje tudi
priložnost za izmenjavo iz-
kušenj in za druženje. Sicer
imajo prostovoljna gasilska
društva po točkovniku naj-
manj pet različnih vaj na
leto," je povedal poveljnik
GZ MOK Tomaž Vilfan. Pi-
onirke in pionirji so se mo-
rali izkazati v vaji z vedrovko
in štafeto s prenosom vode.
Zmagale so pionirke PGD
Podblica, druge so bile pio-
nirke PGD Breg ob Savi in
tretje PGD Kokrica. Med pi-
onirji je slavilo PGD Mavči-
če, drugi so bili pionirji
PGD Podblica in tretji PGD
Predoslje. Mladinke in mla-
dinci so se pomerili v mokri
vaji z motorno brizgalno in

štafeti z ovirami na 350 me-
trov. Zmagale so mladinke
PGD Mavčiče, sledile so jim
mladinke PGD Žabnica in
PGD Trstenik. Najboljši so
bili mladinci PGD Podblica,
drugi PGD Predoslje in tret-
ji PGD Mavčiče. 
V kategoriji članice in člani
A in B so tekmovali v suhi
vaji z motorno brizgalno,
vaji razvrščanja in vaji raz-
noterosti. Prvo mesto med
članicami A so dosegle ga-
silke PGD Mavčiče, drugo
PGD Predoslje in tretje

PGD Podblica, med člani A
je bila prva ekipa PGD Pre-
doslje 1, druga ekipa PGD
Predoslje 2 in tretja PGD
Mavčiče 2. Med članicami
kategorije B so slavile gasil-
ke PGD Kokrica, druge so
bile gasilke PGD Mavčiče in
tretje PGD Suha, med člani
je osvojilo prvo mesto PGD
Mavčiče, drugo PGD Suha
in tretje PGD Predoslje. Še v
eni kategoriji so tekmovali
veterani oziroma po novem
starejše gasilke in gasilci v
vaji s hidrantom in vaji raz-

noterosti. Slavile so starejše
gasilke PGD Bitnje 1, druge
so bile PGD Žabnica in tret-
je PGD Bitnje 2, med starej-
šimi gasilci pa so slavili "ve-
terani" PGD Predoslje, za
njimi so se uvrstili PGD
Mavčiče, bron pa si je pri-
služila ekipa PGD Žabnica.
"Najboljše tri tekmovalne
enote iz vsake kategorije so
dobile pokal in medalje, naj-
boljša enota članov in članic
je prejela še prehodni po-
kal," je povedal vodja tekmo-
vanja Marjan Starman.

Hitro in usklajeno 
do ognjenih zubljev
Na občinskem gasilskem tekmovanju je največ medalj osvojilo Prostovoljno gasilsko društvo
Mavčiče, v vseh kategorijah skupaj kar osem. Sledijo Predoslje s sedmimi medaljami, 
Podblica s štirimi, Žabnica s tremi ... 
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PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JUNIJU ZA MC KRANJ PRIMSKOVO

Torek, 1. junija 2010
RECI JA ŽIVLJENJU
Besedilo in slika Dušan Robida

Petek, 4. junija 2010, ob 17. uri
MORNARSKO - GUSARSKI NAKIT
Za veseljaško gusarsko druščino je znano, da se rada
odene v modne dodatke. Kaj če bi preverili, kakšne so nji-
hove letošnje modne smernice? Morda se bodo podale
tudi nam ...

Sobota, 5. junija 2010, ob 10. uri
VARTA SE PREDSTAVI
Obiščite naše centre in se preizkusite v različnih športnih
disciplinah. Vsak sodelujoči prejeme praktično darilo.

Petek, 11. junija 2010, ob 17. uri
SVALJKASTI MODNI DODATKI
Svalkec na svalkec: uhani! Svalkec na svalkec in še en
svalkec: zapestnica! In če združimo še več svaljkov? Kaj bo
nastalo? Ogrlica? Pridite in preverite.

Sobota, 12. junija 2010, ob 10. uri
ŠOLA JEMLJE ŽE SLOVO
Torbe odložili bomo, brisače že zvijamo, saj ju-hu-hu, počit-
nice so tu. Seveda z vsem, kar sodi zraven. Preden steče-
mo razgretih glav v počitnice, pa bomo ponovili pravila ve-
denja ob cesti in na njej, kjer nas čaka cel kup dopustnikov
za volanom.

Petek, 18. junija, ob 16. uri
Turnir 3 na 3 in tekmovanje navijaških skupin
Ob svetovnem prvenstvu vas bomo ogreli z Mercatorjevim
prvenstvom v nogometu 3 na 3. Da pa bo zabavno tudi
navijanje, smo pripravili tekmovanje najbolj izvirnih navi-
jaških skupin. Najboljše čakajo bogate nagrade.
Najmlajši bodo uživali na napihljivih gradovih in trampoli-
nih. Vsi se bodo lahko preizkusili tudi v ročnem nogome-
tu, spretnostnem preigravanju z žogo in tekmovanju v
računalniški igrici. Več na www.mnogomet.si.

Sobota, 19. junij 2010, ob 10. uri
DOMAČI PIKNIK
Vse obiskovalce vabimo na pravi domači piknik, kjer
boste lahko prisluhnili zvokom zabavne glasbe ter
poskusili krompirjevo solato ter sveže pečena rebrca!
Otroci pa ste vabljeni na kreativno otroško delavnico, kjer
si bomo skupaj pobarvali svoje barvanke, za najbolj
pridne pa bodo tudi sladke nagrade!

Sreda, 23., in četrtek, 24. junija 2010
BARCAFFE FREZZE

Sobota, 26. junija 2010, ob 10. uri
ZABAVA S PIKO NOGAVIČKO
Vsi otroci vabljeni na veliko zabavo s Piko Nogavičko, s
katero boste peli, plesali in si skupaj pričarali kakšno lepo
nagrado. 

Vabljeni!

Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure

Vsako soboto od 9. do 14. ure:

EKOLOŠKA TRŽNICA

www.gorenjskiglas.si

Od 1 do 5 vas odpelje na izlet!
Zaradi velikega zanimanja in odziva spet začenjamo z 
nagradno igro: zbirajmo številke od 1 do 5 (ponavadi smo 
jih zbirali od 1 do 4, tokrat pa morate počakati še številko 5).
Številke bodo objavljene na celostranskem Mercatorjevem
oglasu v Kranjskem glasu, Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih
novicah. Številko izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga 
boste našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski otok,
Primskovo, Lesce in Jesenice. Toda pozor: številke ne bodo
objavljene čisto vsak mesec, zato morate počakati toliko
časa, da boste zbrali vseh pet številk. Ko jih boste imeli, 
boste polepljene kartončke oddali v nabiralnike v omenjenih
Mercatorjevih centrih. Izžrebali bomo 48 srečnežev, ki se
bodo z nami odpravili na enodnevni izlet presenečenja. 
Vabljeni k sodelovanju!

V nagradni igri lahko sodelujete večkrat, stari pa morate biti najmanj 
18 let. Pravila nagradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.



Popolna novost! Zbirka 16 edinstvenih mini figuric Lego 
v juniju že v prodajalnah Direndaj.
Minifigure Lego so popolnoma nova zbirateljska serija z omejeno naklado.
Pusti se presenetiti in odkrij svojo minifiguro, ki je v prodaji v skrivnostni vrečki
in na voljo le omejen čas. Odkrij aktualne like iz risanih filmov, sveta športa, 
zgodovine in iz vsakdanjega življenja.

Zberi vse!

Izjemno priljubljeni liki iz Disneyjeve risanke Avtomobili iz Lego Duplo že v prodajalni Direndaj.

Izdelka iz linije Power Miners po znižani ceni na voljo do 7. julija 2010. 
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Alpinina 
poletna vročica 
Poletje je čas brez pravil, sploh pri izbiri
obutve in oblek, v katerih se počutimo spro-
ščene in svobodne. V vročih mesecih je do-
voljeno vse, saj se pastelnim odtenkom in
naravnim materialom, zapovedim minule po-
mladi, pridružujejo smernice po meri drznih.
Razigrano garderobo v stilu 80. dopolnite z
glamurjem modnih petk in sproščenostjo
balerink v nežnih tonih. Nemogoče je zgre-
šiti tudi z udobnimi in elegantnimi sandali v
kombinaciji z barvito potiskanim tekstilom ali
ležernim jeansom. Privlačno Alpinino po-
nudbo za vse priložnosti zaokrožujejo tudi
inovativni "urbano-športni" čevlji Binom, na-
menjeni tako vsakodnevnim kot pohodni-
škim izzivom. Posamezne modele Alpinine
poletne kolekcije si lahko ogledate na
www.alpina.si in www.binom-shoes.com.

Čiščenje in pranje v zadovoljstvo strank že od leta 1845
Dolga tradicija, znanje in kakovost sta odliki čistilnice in pralnice Labod, ki svoje storitve
ponuja tudi v Mercator centru Kranj na Primskovem. Labod je največja čistilnica v Slove-
niji in redko tovrstno podjetje, ki ponuja vse vrste storitev iz omenjene dejavnosti: kemič-
no čiščenje in pranje vseh vrst tekstila, tekstilnih talnih oblog in preprog, usnjenih in krz-
nenih oblačil, merino posteljnine, šotorov in baldahinov, zaves, izvaja pa tudi šiviljska po-
pravila.
Ker nam časa za prijetnejša opravila pogosto zmanjka, Labod za svoje stranke ponuja
'servis srajc', pri čemer gre za pranje in likanje srajc po zelo ugodni ceni (1,40 EUR/kos),
v mesecu maju pa je s posebno spomladansko akcijo cena dodatno znižana na 1,1
EUR/kos. 
Neizmerno pozornost v Labodu namenjajo tudi ekologiji in čistemu okolju, tako za čiščenje
preprog uporabljajo poseben postopek BIO pranje, ki temelji na ploskovnem pranju preprog
z vodo in uporabo bio razgradljivega - okolju in ljudem prijaznega pralnega sredstva. Edini v
Sloveniji Labod uporablja kemično čiščenje s tekočim parafinom oziroma OVT postopek.
Vse stranke čistilnice in pralnice si lahko pridobijo kartico za-
upanja, s katero so upravičene do od šest do dvanajst odstot-
kov popusta. Da so storitve še dostopnejše, pa Labod razvaja
tudi s posebnimi mesečnimi akcijami, tako je možno v mesecu
juniju izkoristiti kar 20-odstotni popust na čiščenje merino po-
steljnine. 

SERVIS SRAJC
1,40 EUR/kos

od 0 do 16 let od 0 do 16 let 

MERCATOR KRANJ  - 04/2342 000

že 20 let
Pestra izbira 
otroških in 

mladostnih oblačil
za vroče poletne dni

SVETOVANJE 
pri nakupu 

SVETOVANJE 
pri nakupu 

KARTICA
UGODNOSTI

KARTICA
UGODNOSTI

NOVO IN SUPER 
UGODNO- 

do razprodaje zalog

MERCATOR KRANJ  - 04/2342 000
MOŠKE in ŽENSKE

HLAČE BROS
stara cena 39,90 EUR,

nova cena 9,90 EUR

OTROŠKE JEANS
HLAČE

stara cena 24,90 EUR,
nova cena 4,99 EUR

Diskont oblačil 
sezona pomlad

2009/2010
RONA, Šuceva 25

PE KRANJ, tel.: 04/ 2042 000
www.cistilnica-labod.si
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Mladost na vsakem koraku
Mesec maj je po vremenu sicer bolj podoben aprilu, saj predvsem čakamo sonce, ki nam svoje žarke bolj skopo odmerja. Kislo majsko vreme pa ni 
zmotilo mladih po letih in srcu, ki so tudi letos v Kranju imeli svoj Teden mladih, ki so plesali po ulicah in kavarnah, ki so se zabavali in živeli s športom. 

Otroci komaj čakajo, da se v mestu kaj dogaja, skupaj s starši pa so izkoristili tudi 
zanimivo ponudbo ob letošnjem Tednu mladih in se udeleževali različnih delavnic, 
s katerih so domov odnesli prave umetnine. I Foto: Žan Kuralt

Tudi letos so maturanti plesali ulično četvorko, v Kranju se je po taktih Straussove glasbe
prejšnji petek točno opoldne zavrtelo 764 parov. Kljub malce kislemu vremenu dobre volje,
pred napornim učenjem za maturo, ni manjkalo. I Foto: Gorazd Kavčič

Na Tednu mladih je tradicionalno dobro poskrbljeno za obilico dobre glasbe. Letos se je
začelo s koncertom skupin Crvena jabuka in Nude v Planetu Tuš in končalo s koncertom
Dan D in M2 na Slovenskem trgu. / Foto: Žan Kuralt

Letošnje pomladi so se razveselili tudi mladi in malce manj mladi Kranjčani, ki se 
navdušujejo za rolanje. Za Osnovno šolo Franceta Prešerna so namreč naredili prvo 
rolersko stezo v Sloveniji, ki je dolga 200 metrov. I Foto: Gorazd Kavčič

Minuli petek je Območno združenje Rdečega križa Kranj v dvorani na Planini pripravilo 
dobrodelni koncert za ljudi v stiski, na njem ni manjkalo dobre volje in glasbe, navdušili pa
so tudi izvajalci muzikala Moje pesmi, moje sanje. I Foto: Tina Dokl, besedilo: Vilma Stanovnik

Maja lahko marsikaj počnemo tudi na ulicah, med športi, ki združujejo zabavo in miganje,
pa je zadnja leta vse bolj popularno balinčkanje oziroma prstomet. To je bilo med Tednom
mladih opaziti tudi na kranjskih ulicah. / Foto: Oto Žan




