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Djilasova ne bo več
kandidirala 
Na seji občinskega sveta so
se kranjski mestni svetniki
odločili, da se razpis za no-
vega direktorja Prešernovega
gledališča ponovi, do imeno-
vanja pa bo v. d. direktorica
Mirjam Drnovšček.

Mladina včeraj in
danes
Raziskovalci ugotavljajo, da
se je število mladih v Slove-
niji v primerjavi z letom
2000 zmanjšalo za 11 od-
stotkov, v prihodnjem deset-
letju pa lahko pričakujemo
kar 20-odstotni upad. 

Ela je dopolnila sto
štiri leta
Ela Žbontar z Mlake pri Kra-
nju je ta mesec praznovala
že svoj 104. rojstni dan. 
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Trojčki so navdušeni
tenisači
V Stražišču zadnjih dvajset
let deluje tudi teniški klub,
poleg množice rekreativcev
pa imajo zadnja leta tudi tri
uspešne tekmovalce: Gre-
gorja, Primoža in Laro Vovk.

Želi prijazno, 
strokovno in učinkovito
občinsko upravo

Sredi februarja je mesto direktorja kranjske
občinske uprave prevzel Mitja Herak.
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Prešernovi 
nagrajenci v Kranju 

Teden dni po slavnostni podelitvi 
nagrad so letošnji Prešernovi nagrajenci
obiskali Kranj. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Na februarski seji
sveta Mestne občine Kranj
je bila osrednja točka pred-
stavitev osnutka proračuna
za letošnje leto. Ta predvi-
deva za nekaj več kot 56,8
milijona prihodkov in do-
brih 68,6 milijona odhod-
kov. Kot je povedal vodja od-
delka za finance Miro Tav-
čar, naj bi se zato občina za-
dolžila za okoli 12 milijonov
ter s tem denarjem dokon-
čala številne začete investi-
cije ter poskrbela za predvi-
dene nove. Svetniki, pred-
vsem iz opozicijskih vrst, so
župana Mohorja Bogataja
in druge odgovorne na obči-
ni spraševali, ali je takšno
zadolževanje res potrebno,
Lojze Potočnik pa je pouda-
ril, da bi bil v primeru spre-
jetja takšnega proračuna
vsak Kranjčan zadolžen za
230 evrov. "Zadolževanje se
načrtuje s preveliko lahko-
tnostjo, zato predlagam, da
se do sprejetja proračuna še
kaj popravi, oziroma da 
se vrne v realne okvire," je
poudaril Potočnik, čeprav je
večina svetnikov poudarja-
la, da je začete investicije
potrebno čim prej dokonča-
ti. Po razpravi so osnutek
proračuna sprejeli, dopol-
njen oziroma popravljen
proračun za leto 2011 pa naj
bi v sprejem svetniki dobili
na marčevski seji. 

Že nekaj časa so znane lik-
vidnostne težave Kranjskih
vrtcev, kot je povedala rav-
nateljica Irena Pavc pa so
cene zadnjič uskladili juni-
ja leta 2008. V zadnjih letih
je zlasti več vpisa otrok pr-
vega starostnega obdobja,

zato je nastalo več hetero-
genih oddelkov, v katere se,
po normativu, vključuje
manjše število otrok. Osno-
va za plačilo je cena progra-
ma, v katerega je otrok
vključen, ta pa je sestavlje-
na iz stroška vzgoje, varstva

in prehrane otroka v vrtcu,
v njej pa niso zajeti stroški
za investicije in investicij-
sko vzdrževanje. Teh pa je v
kranjskih vrtcih vedno več,
saj so zgradbe večino starej-
še, problem pa je tudi dra-
go ogrevanje. Na to so opo-
zarjali tudi svetniki, pa tudi
na to, da bo treba razmiš-
ljati o energetsko varčnej-
ših gradnjah, saj je eko-
nomska cena v kranjskih
vrtcih med najdražjimi v
Sloveniji, zato je velik stro-
šek tudi za občino. 

Kranjski vrtci bodo dražji
Mestni svetniki so na februarski seji sprejeli osnutek proračuna za letošnje leto, dali pa so tudi 
soglasje k povprečno nekaj več kot tri odstotka višjim cenam v vrtcih.

Vilma Stanovnik 

Kranj - Pri Zavodu za turi-
zem Kranj se po uspelem
Prešernovem semnju, ki je
8. februarja v mesto privabil
številne obiskovalce od bli-
zu in daleč, te dni že pri-
pravljajo veliko pustno po-
vorko s številnimi domači-
mi in tujimi etnografskimi
skupinami. 
Tako bo na pustno soboto,
5. marca, Kranj znova postal
karnevalsko mesto, spre-
vod, ki si ga vsako leto ogle-
da več tisoč obiskovalcev, se
bo začel ob 10. uri. Poleg
tradicionalnih pustnih sku-
pin se bo predstavila tudi vr-
sta novih. "Letos se nam
bodo znova pridružili Šen-
čurski godlarji, ki bodo tudi
tokrat predstavili politične,
gospodarske, športne in
kulturne zaplete in škanda-
le, iz katerih se norčujejo in
jih dajejo pod satirično
lupo. Prvič bomo videli Kre-
meljske feštarje Mesopu-
starje iz Hrvaške, prav tako
se bodo prvič predstavile

Šjeme iz Vrbove na No-
tranjskem in Linški pustje
iz Kanala ob Soči. Kuren-
tom in pokačem se bodo le-
tos prvič pridružili Podbre-
ški plesači, ki so že pred več
kot petdesetimi leti v času
pusta hodili od hiše do hiše.
Na prireditvi bodo nastopili
tudi Vrtačarji iz Lesc, seve-
da pa pričakujemo tudi šte-
vilne skupine, ki se bodo
potegovale za najboljšo
pustno skupino, ki jo čakajo
bogate nagrade," pravi vod-
ja prireditev pri Zavodu za
turizem Kranj Srečko Šta-
gar in dodaja, da niso poza-
bili niti na najmlajše in nji-
hovo otroško pustovanje. V
starem Kranju bodo namreč
na pustni torek, 8. marca,
pripravili pustovanje za
otroke. Ob 11. uri se bodo
najmlajši iz kranjskih vrt-
cev in šol najprej predstavili
v sprevodu, ki bo potekal od
Globusa do Glavnega trga.
Popoldne ob 17. uri bo na
Glavnem trgu veliko rajanje,
otroke in starše pa bo zaba-
val tudi čarovnik Grega.

Po Prešernovem semnju
na pustno rajanje

Na kulturni praznik je Kranj oživel v spominih na
Prešernov čas in znova postal sejemsko mesto,
prihodnji konec tedna pa bo skušal znova potrditi
sloves karnevalskega mesta.

Do lani so povečan vpis v kranjske vrtce reševali z odpiranjem novih oddelkov, trenutno
pa bi rabili prostor še za devet oddelkov. / Foto: Tina Dokl

Mestna občina Kranj se že nekaj let srečuje s
povečanim vpisom otrok v vrtec. Trenutno je na
čakalni listi 171 otrok, da bi zagotovili mesto
vsem otrokom, pa bi bilo potrebno na novo 
odpreti devet oddelkov.
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Ob kulturnem dnevu se je v Kranju trlo obiskovalcev, nekaj
tisoč pa jih pričakujejo tudi na tradicionalnem pustovanju
prihodnjo soboto. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Na mesto direktorja občin-
ske uprave ste prišli iz služ-
be na policiji. Lahko pred-
stavite svoje izkušnje?
"Po osnovni izobrazbi sem
elektrotehnik, elektronik.
Ob delu v policiji sem doštu-
diral na visoki policijski -
varnosti šoli, smer varstvo-
slovje. Ob delu sem nato
končal tudi podiplomski
študij s področja kriminali-
stike. Vso svojo poklicno pot
sem deloval v policiji, večino
časa na policijski postaji v
Kranju, kjer sem bil v službi
od policista, do vodje patru-
lje, lokalnega kriminalista,
pomočnika komandirja in
nato komandirja policijske
postaje. Tri leta sem delal na
sektorju kriminalistične po-
licije, kjer sem preiskoval
kazniva dejanja s področja
gospodarske kriminalitete
in področje organizirane
kriminalitete. Zadnje pol
leta sem vodil sektor unifor-
mirane policije Policijske
uprave v Kranju."

Kakšen izziv je za vas vode-
nje občinske uprave?
"Po naravi sem človek, ki me
zanimajo vedno nove stvari.
Pri svojem delu potrebujem
izzive in po sedemnajstih le-
tih dela v policiji sem ugoto-
vil, da je čas, da spoznam še
kakšno drugo delovno po-
dročje. Mislim, da imam s
področja javne uprave zados-
tne delovne izkušnje, saj je
tudi policija del državne
uprave. Seveda bom moral
na novem delovnem mestu
pridobiti še specifična zna-
nja s področij, ki so v pri-
stojnosti občinske uprave.
Imam pa kar nekaj izkušenj
s področja vodenja."

Župan je večkrat poudaril,
da bo imel novi direktor ob-

činske uprave precej dela.
Česa ste se najprej lotili?
"V prejšnjem tednu sem se v
grobem seznanil z vsemi de-
lovnimi procesi in sodelavci.
Za menoj je prva seja občin-
skega sveta, na kateri smo v
prvem branju potrdili osnu-
tek proračuna za letošnje
leto. Sedaj je treba proračun
sprejeti in se lotiti načrtova-
nih projektov. Želim si tudi,
da bo občinska uprava lju-
dem prijazna, učinkovita,
strokovna in ne nazadnje, da
bo njeno delo transparentno
in zakonito. Zato se bomo
lotili tudi reorganizacije ob-
činske uprave, kar pomeni,

da bomo optimizirali vse po-
slovne procese in v nadalje-
vanju temu prilagodili orga-
nizacijsko strukturo."

Zadnja leta je bilo slišati, da
je v kranjski občinski upravi
preveč ljudi. Boste število
zaposlenih zmanjšali?
"Do določenih ugotovitev
sem že prišel, vendar dokler
to ne bo podkrepljeno s
strokovnega vidika, ne že-
lim govoriti o konkretnih
številkah ali o oddelkih, ki
se bodo krčili ali reorganizi-
rali. Lahko pa napovem te-
meljito organizacijsko pre-
novo občinske uprave. Izha-

jali pa bomo izključno iz
potrebe stroke."

Kaj ste si zastavili za najpo-
membnejšo nalogo? 
"Zame je najpomembneje,
da bo občinska uprava delo-
vala za ljudi. Pomembno je,
da bomo zadane naloge
upravljali profesionalno, v za
to določenih rokih. Skratka
moj cilj je, da bomo učinko-
viti, strokovni in zakoniti."

Ste član katere od političnih
strank?
"Nikoli se nisem ukvarjal s po-
litiko, sem politično neobre-
menjen in neopredeljen."

Želi prijazno, strokovno in
učinkovito občinsko upravo
Sredi februarja je mesto direktorja kranjske občinske uprave prevzel Mitja Herak in že na začetku
napovedal reorganizacijo občinske uprave, za katero želi, da postane učinkovita, strokovna in zakonita.

Vpis otrok v vrtce
Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok
v javne vrtce za šolsko leto 2011/2012. Vpis bo pote-
kal v vrtcih vsak delovni dan od 14. do 25. marca 
2011 v času uradnih ur. Podatki za vpis v posamezni 
vrtec so objavljeni na spletnih straneh javnih vrtcev
(http://www.kranjski-vrtci.si/ ; http://www.o-fp.kr.edus.si/
(pri OŠ Franceta Prešerna); http://www.osorehek.si/
(pri OŠ Orehek); http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/
(pri OŠ Predoslje); http://www2.arnes.si/~osjkranjkr/
(pri OŠ Simona Jenka); http://www.o-strazisce.kr.edus.si/
(pri OŠ Stražišče). Več podatkov je tudi na občinski
spletni strani www.kranj.si.

Sestanek poslovnega odbo-
ra konzorcija 4. februarja je
bil namenjen pregledu do-
sedanjega dela od ustanovit-
ve 1996 do danes in dogo-
voru o smernicah za naprej.
Vabilu sta se odzvala tudi
predstavnika Ministrstva za
okolje in prostor, ki sta
predstavila spremembe prav-
nih aktov na ravni države, ki
urejajo to področje. 
Po seji je namestnik pred-
sednika poslovnega odbora
konzorcija Tomaž Tom
Mencinger, župan Občine
Jesenice, povedal: "Dogovo-
rili smo se, da se občine od-

ločijo o nadaljnjem sodelo-
vanju v okviru konzorcija
CERO, da se dogovorimo o
operativnem programu in
če naj vodenje operativno
prevzame Občina Jesenice.
Komunale na tem območju
pripravijo pripombe na do-
kumente, ki so v pripravi na
Ministrstvu za okolje in
prostor. Urediti je potrebno
tudi pogodbena razmerja s
članicami, ki bodo v konzor-
ciju sodelovale v prihodnje."
Podžupan Mestne občine
Kranj Bojan Homan, ki je
nadomeščal župana, pa je
pojasnil: "Sprejeta je bila

odločitev, da se naslednjič
sestanemo v začetku marca
2011. Do tedaj se morajo vse
občine članice odločiti, ali
se strinjajo s tem, da se vsi
odpadki vozijo na odlagališ-
če Mala Mežakla na Jeseni-
cah, v nasprotnem primeru
pa - če bi občine želele svojo
pot, kar zakonodaja omogo-
ča, trg v Sloveniji je prost -
se CERO lahko tudi razpu-
sti in se vsaka o ravnanju z
svojimi odpadki odloča
sama. Občine zgornje Go-
renjske močno držijo sku-
paj in so Jesenice zanje lo-
kacijsko optimalne, za spod-

njo Gorenjsko niže od Trži-
ča pa so možnosti odprte.
Prepričati nas morajo, da je
za naše odpadke ekonomič-
no, da jih vozimo na Jeseni-
ce." 
Predstavnika okoljskega mi-
nistrstva sta povedala, da bo
v Sloveniji predvidoma
osem deponij in se bo lahko
vsaka občina odločala med
njimi glede na njihovo po-
nudbo oziroma ceno. 
Skratka - kranjski odpadki
ne bodo ostali pred hišami,
odlagališče si bomo izbrali -
pri tem pa hočemo imeti
najnižjo ceno.

Mitja Herak je novi direktor občinske uprave. / Foto: Tina Dokl

Gorenjski župani o prihodnosti CERA

Sicer pa je konec lanskega
leta le 7,2 odstotka staršev
plačevalo polno plačilo vrtca
(cena za starše je nižja od
ekonomske), 4,7 odstotka
staršev pa je bilo oproščeno
plačila vrtca. Cene se bodo
po novem za starše povišale
za nekaj več kot tri odstotke,
odvisno od oddelka. 
Poleg višjih cen so svetniki
na seji potrdili tudi nov pra-
vilnik o sprejemu otrok v vr-
tec, saj dosedanji ni bil več
usklajen z veljavno zakono-
dajo, pa tudi sprejeti kriteri-
ji za sprejem otroka v vrtec
so se v praksi izkazali za po-
manjkljive. Tako je v pravil-
niku na novo določeno, da
lahko starši oddajo le eno
vlogo za vpis otroka v vrtec,
na tej pa lahko poleg prvega
želenega vrtca vpišejo tudi
drugo in tretjo željo ter
možnost vključitve otroka
kamorkoli. 
Prav tako so svetniki sprejeli
sklep o javnem razpisu za
dodelitev koncesij za oprav-
ljanje javne službe na podro-
čju predšolske vzgoje s pred-
postavko, da mestni svet ob-
ravnava koncesijsko pogod-
bo. Nekateri svetniki so ime-
li sicer pomisleke, da je kon-
cesija beg od urejanja javnih
vrtcev, večina pa so bili ven-

darle mnenja, da Kranj po-
trebuje dodatna prosta me-
sta in je zato potrebna.
Prav tako so svetniki dali so-
glasje k predlagani ekonom-
ski ceni storitve pomoči na
domu, ki bo po novem
16,26 evra. Mestna občina
bo zagotavljala 73,52-odstot-
no subvencijo k ceni, tako
da bo ta za uporabnike osta-
la nespremenjena in bo še
naprej znašala 4,20 evra.
Cena je višja ob nedeljah, ko
ura pomoči na domu znaša
5,88 evra in ob dela prostih
dneh oziroma praznikih
6,30 evra. Za Mestno obči-
no Kranj storitev pomoči na
domu izvaja Dom upoko-
jencev Kranj, oskrbovalke
pa vsako leto oskrbujejo več
oskrbovancev. Vsi predvi-
deni stroški za letošnje leto
za službo pomoči na domu
tako znašajo dobrih 554 ti-
soč evrov. Od tega prispeva
država zgolj 3.637 evrov,
uporabniki plačajo 143.186
evrov, ves preostali denar,
407.636 evrov, pa prispeva
Mestna občina Kranj. 
Na februarski seji so svetni-
ki potrdili tudi osnutek pro-
grama opremljanja stavbnih
zemljišč za območje lokacij-
skega načrta Britof-jug, v pr-
vem branju pa so potrdili
tudi spremembe pravnih
aktov Komunale Kranj.

Kranjski vrtci 
bodo dražji
�1. stran
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Vilma Stanovnik

Na zadnji seji občinskega
sveta ste predstavili osnutek
letošnjega proračuna, ki
predvideva okoli 12 milijo-
nov evrov zadolževanja. Za
kaj bo ta denar namenjen?
"Razlog za takšen razkorak
med predvidenimi prihodki
in odhodki je v dejstvu, da se
odhodki, predvideni v načrtu
razvojnih programov, v pri-
merjavi z lanskim letom po-
večujejo za več kot 15 milijo-
nov evrov, močno pa so se
povečale tudi potrebe po so-
cialnih transferih (na primer
sredstva, namenjena plačilu
razlike med polno ekonom-
sko ceno vrtcev in plačilom
staršev se povečujejo za sko-
raj 400 tisoč evrov!) Večji del
investicijskega dela proraču-
na, kar predstavlja skoraj
polovico vsega proračuna,
namenjamo za dokončanje v
prejšnjem mandatu že zače-
tih investicij - obnove gradu
Khislstein, nove knjižnice,
prometne ureditve Sloven-
skega trga in navezujočih se
ulic ter projekta 3 stolpi.
Upoštevati pa je treba tudi
vzdrževanje šolskih objek-
tov, zdravstvenega doma,
športnih objektov, narediti
kakšno novo cesto, kot je že
več let načrtovana od Njivice
do občinske meje, pa tudi na
opremo gasilcev ne smemo
pozabiti. Tu je še priprava
dokumentacije za komunal-
ne investicije v okviru sofi-
nanciranega projekta GOR-
KI. Po temeljitem pregledu
in pogovoru z ministrico za
lokalno samoupravo Dušo
Trobec Bučan, ki je zagotovi-
la, da bomo evropska sred-
stva za drugo fazo obnove
ulic mestnega jedra lahko
porabili šele v prihodnjem
letu, pa smo se sedaj odloči-
li, da bomo to odložili. Tako
bomo investicijo, za katero 
je namenjeno štiri milijone
evrov sredstev, izvzeli iz letoš-
njega proračuna in zato bo
tudi zadolževanje manjše."

Nekateri svetniki so vam
očitali, da še niste začeli z
zmanjševanjem števila za-
poslenih v občinski upravi
in da se strošek v proračunu
zanje celo povečuje. Kako to
pojasnjujete?
"Večkrat sem že povedal, da
se bo število zaposlenih v
občinski upravi zmanjševalo
postopoma do konca man-
data, in sicer na tako imeno-
vani mehki način. To pome-
ni, da upokojitev in prezapo-
slitev drugam ne bomo na-
domeščali z novimi delavci,
ampak z notranjimi preraz-
poreditvami. Masa plač pa
se v primerjavi s predhod-

nim letom res povečuje iz
objektivnih razlogov: prejš-
nji župan je približno pol-
ovico mandata prejemal pol-
ovično plačilo za župansko
funkcijo, ker je bil zaposlen
najprej kot poslanec v držav-
nem zboru, nato pa je že
prevzel direktorsko funkcijo
v bolnišnici. Prav tako se od
avgusta lani ni izplačevala
polna plača direktorja občin-
ske uprave in sredi leta 2010
sta delo nastopila dva nova
redarja. Vse to predstavlja 8-
odstotno povečanje denarja
za plače v proračunu 2011."

Koliko časa in denarja bo še
potrebno za odprtje nove
knjižnice?
"Sredi februarja je bila pri-
mopredaja mizarsko izdela-
nih elementov notranje opre-
me. Trenutno je odprto javno
naročilo za dobavo in monta-
žo računalniške in avdio-
video opreme ter serijsko iz-
delanih elementov opreme.
Pričakujemo, da bomo javno
naročilo oddali do sredine
aprila. Moram dodati, da je
ideja o novi knjižnici zelo am-
biciozna že od začetka. Vse-
skozi nas je vodila misel, da
knjižnica ne sme ostati le
skladišče gradiva, ampak po-
stati prostor druženja, izobra-
ževanja in vseživljenjskega
učenja. Kljub temu pa ni šlo
brez težav - investicija se je z
dobrih šest milijonov podra-
žila na predvidenih osem do
devet milijonov evrov, prišlo
je do pritožb pri javnih naro-

čilih za notranjo opremo, ot-
voritev pa se je z junija spet
zamaknila, tokrat na drugo
polovico letošnjega leta. Upa-
mo, da tokrat uspešno."

Dela naj bi se čim prej za-
ključila tudi v gradu Kiesel-
stein. Kdo je prevzel gradnjo
in kdaj se bo lahko začelo z
opremljanjem prostorov?
"Zaradi stečaja Vegrada, ki je
že izvedel večji delež del, je
bil takoj po novem letu objav-
ljen razpis za novega izvajal-
ca. Ocenjena vrednost manj-
kajočih gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del je približ-
no 1,4 milijona evrov (brez
DDV), medtem ko je vred-
nost celotne investicije okoli
8,8 milijona evrov (projekt je
pridobil sredstva sofinancira-
nja iz EU v višini skoraj 3 mi-
lijone evrov). Na razpis je pri-
spelo dvanajst ponudb, obve-
stilo o oddaji naročila bo pri-
pravljeno do konca tega me-
seca in upam, da bomo po-
godbo z izbranim izvajalcem
sklenili do sredine marca.
Naš cilj je, da bi bila gradnja
končana do Kranfesta. Seve-
da pa se lahko zgodi, da se bo
kdo od ponudnikov pritožil in
to lahko roke spet podaljša.
Upamo pa, da bo vse po načr-
tih, saj si želimo, da bi Khisl-
stein do jeseni res zaživel."

Poteka tudi gradnja v okvi-
ru projekta 3 stolpi. Bo za-
ključena po terminskem
načrtu?

"V okviru projekta 3 stolpi
bodo revitalizirani sledeči
stolpi: Škrlovec, nadaljeva-
nje vrta Khislstein (Vovkov
vrt) in Pungert, simbolično
pa bo simulirana tudi pozi-
cija četrtega stolpa. Gre za
projekt, ki bo povečal vizual-
no privlačnost podobe kranj-
skega pomola, obenem pa
bo pomembno prispeval k
ponudbi in revitalizaciji
mestnega jedra. Vrednost
projekta je blizu 2 milijona
evrov in je skoraj v celoti so-
financiran iz zunanjih virov
- večji del iz evropskega de-
narja, deloma je sredstva
prispevala država, zelo maj-
hen del stroškov pa je ostal
občini. Trenutno dela pote-
kajo na Pungertu, kjer je
statična sanacija zaključena,
zaključujejo se inštalaterska
dela in izdelava ometov. Rok
za zaključek projekta je no-
vembra 2011."

V prenovljeni Layerjevi hiši
so se dejavnosti že začele.
Ste zadovoljni z najemniki?
"Layerjeva hiša je v celoti ob-
novljena in opremljena, z
njo upravljata Atelje Puhart
s Petro Kejžar in društvo
Carnica z Aljažem Primoži-
čem. Dejavnosti že potekajo,
nekaj dogodkov so že izpe-
ljali, najbolj živahno pa je
bilo 8. februarja na kulturni
praznik, ko je hišo obiskalo
več kot 500 ljudi. Kavarni-
ca že deluje, zaključujejo
opremljanje stanovanj v
zgornjem delu hiše, ki bodo
namenjena gostovanjem
umetnikov. V kratkem bodo
objavili razpis za likovne de-
lavnice, pripravljajo se na
namestitev ene ali dveh gra-
fičnih preš, kar bo omogoči-
lo razpis tečajev za umetni-
ško grafiko - skratka, vesel
sem, da Layerjeva hiša že
živi in daje prostor umetni-
škim projektom, obema
upravnikoma pa želim uspe-
hov pri izvedbi programa."

V zadnjem času pa je bilo
kar nekaj vprašanj, kaj je s
predvideno gradnjo načrto-
vanega vrtca v nekdanji eko-
nomski šoli - kdaj naj bi se
začela oziroma končala?
"Verjetno tega projekta ne
bomo mogli izvesti letos, saj
je premalo časa. Res imamo
za objekt že pridobljeno grad-
beno dovoljenje, vendar bi šli
lahko v razpis šele v aprilu,
ker še nimamo sprejetega
proračuna. Za obnovo oziro-
ma rekonstrukcijo objekta pa
potrebujemo skoraj celo leto.
Problematika vrtcev je akutna
in jo moramo rešiti do sep-
tembra, zato iščemo hitre re-
šitve. Najbolj verjetno bo to
montažna gradnja."

Velik del proračuna za 
zaključek začetih investicij
Kranjski župan Mohor Bogataj pravi, da je zadolževanje občine potrebno predvsem za zaključek
pomembnih investicij, saj naj bi letos odprli novo knjižnico, prenovljen kompleks gradu Khislstein,
prav tako naj bi zaključili projekt 3 stolpi in prometno ureditev Slovenskega trga, ulice mestnega 
jedra pa bodo na dokončno obnovo morale še počakati.
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Pozdrav podžupana Bojana Homana (desno) in župana
Novega Sada Igorja Pavličića

Sterilizacija in kastracija zapuščenih mačk 
Na območju mestne občine Kranj narašča število zapušče-
nih živali. Podvržene so različnim boleznim, ki se lahko pre-
našajo tudi na človeka. Mestna občina Kranj želi zmanjšati
število zapuščenih mačk oz. preprečiti nekontrolirano raz-
množevanje in širjenje morebitnih bolezni, zato bo od 1.
marca do 10. marca 2011 s pomočjo zavetišča na Blejski Do-
bravi PERUN - DRESURA PSOV (Branko Pirc) in veterinar-
ske ambulante Medicovet, d. o. o., izvajala akcijo sterilizaci-
je oz. kastracije brezdomnih mačk na območju mestne ob-
čine Kranj. Kdor ve za lokacije, kjer se zadržujejo zapuščene
živali, naj to čim prej sporoči na telefonsko številko občine
237 31 30 (Barbara Čirič) ali zavetišča 041/666 187 (Branko
Pirc). Vse lastnike živali opozarjamo, da v tem času svojih
živali ne puščajo brez nadzora na prostem. Da bi problema-
tiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, pa vsekakor potre-
bujemo tudi pomoč občanov, ki jih prosimo: hranite le tiste
mačke, za katere ste pripravljeni poskrbeti tudi sicer (sterili-
zacija, kastracija, obisk veterinarja), sterilizirajte in kastriraj-
te svoje živali ter se tako izognite rojstvu nezaželenih mladi-
čev, zavedajte se, da žival pomeni odgovornost in skrb, ki
vam bo pa vsekakor povrnjena z ljubeznijo in toplino. Z že-
ljo, da bi občani čim prej poskrbeli za sterilizacijo oz. kastra-
cijo svojih živali, smo se z veterinarsko ambulanto Medico-
vet tudi dogovorili, da v času akcije nudi 20-odstotni popust
na sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov. 

Konec januarja se je podžu-
pan Bojan Homan s sode-
lavci v imenu kranjske ob-
čine odzval povabilu prija-
teljske občine Novi Sad na
prireditev ob praznovanju
njihovega občinskega praz-
nika. Z Novim Sadom
kranjska občina že tradicio-
nalno dobro sodeluje na

področju šolstva in kulture,
ob tokratnem obisku pa so
se Novosadčani med dru-
gim zanimali za izmenjavo
izkušenj pri ravnanju z od-
padnimi vodami in za raz-
pise subvencij Slovenije za
investicije v državah, ki se
želijo pridružiti Evropski
uniji.

Obisk v Novem Sadu

Iz Zdravstvenega doma
Kranj so Mestno občino
Kranj 31. januarja obvestili,
da so morali zaradi okvare
zapreti bazen za hidroterapi-
je v Zdravstvenem domu
Kranj, čeprav je bilo sicer do-
govorjeno, da bo bazen v
uporabi do junija 2011.
Občina je predlagala, da se
hidroterapija preusmeri gle-
de na razpoložljive možnosti
v bazen pri OŠ Jakoba Aljaža
in v mali zimski bazen, ki ga
upravlja Zavod za šport
Kranj. V ZD Kranj so se od-
ločili, da bodo hidrofiziote-
rapijo nadomestili z drugimi
oblikami fizioterapije. Na
OŠ Jakoba Aljaža namreč ni

primeren bazen za njihovo
obliko terapije, ker bazensko
dno ni ravno, v malem baze-
nu v Pokritem olimpijskem
bazenu pa ni dovolj prostih
zmogljivosti. Društva se z
obema zavodoma sama do-
govarjajo za koriščenje baze-
nov in pogovori še niso za-
ključeni. Trenutno je znano,
da se je Združenje za multi-
plo sklerozo že dogovorilo za
sodelovanje z Osnovno šolo
Jakoba Aljaža, društvo Son-
ček in Zavod za šport Kranj
pa se dogovarjata za vadbo,
ker je terapija za njihove čla-
ne možna le v Pokritem
olimpijskem bazenu, ki je
edini opremljen z dvigalom.

Zdravstvene terapije 
v nadomestnih bazenih 

Kranjski župan Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl



4 Kranjski glas, petek, 25. februarja 2011

Mnenja občinskih svetnikov

Postopno 
zmanjšanje 
občinske uprave
(odgovor na pismo g. Matevža
Kleča v januarskem Kranj-
skem glasu)

Gospod Matevž Kleč je v janu-
arskem Kranjskem glasu za-
stavil vprašanje, kolikšen je
presežek zaposlenih v upravi
Mestne občine Kranj. Opozo-
ril je na moje izjave v volilnem
času o preobsežni občinski
upravi in cilju, da se le-ta
zmanjša. Še vedno trdim, da
je potrebno delo v občinski
upravi razporediti tako, da bo

učinkovito delovala z naj-
manjšim možnim številom de-
lavcev. To seveda ne pomeni,
da bomo delavce odpuščali, se
bo pa do konca mandata števi-
lo zaposlenih zanesljivo
zmanjšalo z upokojitvami in s
tem, ko ne bomo nadomeščali
delavcev, ki bodo prostovoljno
odšli drugam. Nemoteno po-
slovanje občinske uprave bomo
zagotovili z notranjimi pre-
razporeditvami. Cilj raciona-
lizacije občinske uprave želi-
mo doseči do konca štiriletne-
ga mandata, nikoli pa nisem
rekel, da bomo to izvedli v pr-
vih dveh mesecih. O zmanjša-
nju v številkah bomo govorili
ob zaključku mandata.

Mohor Bogataj, 
župan Mestne občine Kranj

Prejeli smo
Župan kadruje
po svoje
Na zadnji seji mestnega sve-
ta se je 22 od 28 svetnikov
odločilo za vnovični razpis
za imenovanje direktorja
Prešernovega gledališča
Kranj. Za vršilko dolžnosti
je svet za obdobje enega leta
ali do imenovanja novega di-
rektorja potrdil Mirjam Dr-
novšček, dosedanjo vodjo
PR in marketinga, ki gleda-
lišče začasno vodi že dobrih
štirinajst dni. Verjamem, da
bo delo opravila odgovorno,
v dobro gledališča in zapo-
slenih.
Ne da pa mi miru vse drugo,
ki je pripeljalo do takega re-
zultata. Spomladi lansko
leto je kranjska občina obja-
vila razpis za direktorja, na
katerega sta se prijavila do-
sedanji direktor Borut Ve-
selko in režiserka Ivana Dji-
las. Oba sta formalno izpol-
njevala pogoje. Svet zavoda
in strokovni svet sta dala so-
glasje h kandidatki. Do takš-
ne odločitve je prišlo po več
sestankih in trdnih argu-
mentih. Zagotovo je bil glav-
ni med njimi, da si večina
zaposlenih želi novega di-
rektorja, da so z ge. Djilaso-
vo že uspešno sodelovali in
da si želijo konstruktivno
nadaljevati delo pod njeno
taktirko. Svet Mestne občine
Kranj, ki kot ustanovitelj
imenuje direktorja, je juni-
ja 2010 na svoji seji za no-
vo direktorico imenoval go. 
Djilas.
Toda na sklep in obvestilo o
izbiri se je pritožil Borut Ve-
selko. Decembra je v naglici
sicer sklical svet zavoda in
mu predlagal umik tožbe,
pod pogojem, da svet zavoda
z njim sklene aneks k po-
godbi in se lahko po prene-
hanju mandata zaposli v
kranjskem gledališču za ne-
določen čas kot igralec. Nje-
gov glavni argument je bil,
da potrebuje zaposlitev. Na
naslednji seji je svet zavoda
odločil, da z njim ne sklene
aneksa, saj bi bilo to v na-
sprotju z drugim odstavkom
50. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za
kulturo. Zopet je tudi tu od-
ločil argument, da večina za-
poslenih ni želela, da bi se g.
Veselko zaposlil v gledališču

kot igralec. Na isti seji je
svet zavoda podpisal pogod-
bo o zaposlitvi z izbrano
kandidatko Ivano Djilas, ki
naj bi s 1. februarjem začela
z vodenjem gledališča.
Kmalu za tem je prišel sklep
Upravnega sodišča RS, ki je
oba občinska akta odpravilo
in zadevo vrnilo v ponovni
postopek. Upravno sodišče
je ugotovilo, da je imel raz-
veljavljeni sklep o imenova-
nju nove direktorice zgolj
formalne pomanjkljivosti in
mestnemu svetu naložilo iz-
dajo novega sklepa, NE NO-
VEGA RAZPISA! Formalne
pomanjkljivosti sta bili ne-
zadostni obrazložitvi sveta
zavoda in strokovnega sveta,
zakaj sta se odločila za kan-
didatko in ne za kandidata.
Oba sveta sta svoji obrazlo-
žitvi dopolnila po zahtevah
sodišča in ju posredovala
mestnemu svetu. Svetniki
so imeli torej v sredo na seji
gradivo, ki ga je zahtevalo
sodišče, in bi se lahko odlo-
čili za imenovanje novega
direktorja oz. direktorice.
Vendar je mestni svet na
predlog župana postopek vr-
nil še en korak nazaj in raz-
veljavil razpis ter sprejel
sklep, da se ponovi razpis.
Župan je takšno odločitev
utemeljil z besedami: "Ker je
sodišče ugotovilo postopkovne
napake in zadevo vrnilo Mest-
ni občini Kranj v ponovni po-
stopek in ker so v tem času bile
izvedene lokalne volitve in s
tem nova sestava Sveta MOK,
predlagamo, da se ne izbere
nobenega od kandidatov in
da MOK sproži nov posto-
pek za imenovanje direktor-
ja Prešernovega gledališča
Kranj." To ni resno, prej
smešno in kaže na županov
način kadrovanja in prelo-
mitev predvolilnih obljub,

da bo delal za dobro Kranja.
Še bolj nizkotno so razloge
za svojo odločitev argumen-
tirali nekateri svetniki župa-
nove koalicije, in sicer, ker
ni kandidatka Kranjčanka in
še hujše, ker je bila rojena v
Beogradu.
Prešernovo gledališče potre-
buje spodobnega vodjo, z
novo energijo in pogledom,
usmerjenim v prihodnji raz-
voj. Ga. Djilas je to dokazala,
še preden bi lahko nastopila
svoj mandat, se je odgovor-
no lotila dela in bila zadnje
štiri mesece že aktivno sredi
priprav, brez odlašanja in
brez plačila. V svoji izjavi za
javnost je zapisala: "Resno in
odgovorno sem se lotila dela za
dobrobit gledališča, ljudi zapo-
slenih v njem in nenazadnje
tudi občine. Odpovedala sem
se režijam v tej in prihodnji se-
zoni. Moj angažma je rezulti-
ral v: programu za dve gledali-
ški sezoni, desetinah sestankov
z igralci, režiserji, pisatelji, se-
lektorji različnih festivalov
itd., prebiranju in študiranju
številnih dramskih tekstov, pri-
pravi strategije za prihodnjih
pet let, kolikor naj bi trajal moj
mandat. Ob tem sem se vklju-
čila tudi v reševanje problema
prenove precej dotrajane hiše
in scenske tehnike. Ko sem vse
to opravila in ko imam v ro-
kah že podpisano pogodbo o
zaposlitvi, si je mestni svet pre-
mislil in si po novem želi
'Kranjčana'." Upravičeno se
počuti izigrano! Županov
razlog? Menjava oblasti.

Nataša Robežnik

Svetniške pobude
Ena od obveznih točk dnev-
nega reda vsake seje mest-
nega sveta so tudi svetniške

pobude in vprašanja. Na zad-
nji seji MS se je v zvezi z
dajanjem pobud pojavila
pobuda podžupana Homa-
na, naj bi svetniki svoje po-
bude posredovali v več kro-
gih in ne naenkrat, češ da
so si nekateri svetniki na
prejšnjih sejah tako rekoč
uzurpirali preveč časa in
drugim onemogočili enako-
pravno postavljanje vpra-
šanj in pobud. Podžupanov
predlog je bil izglasovan,
čeprav je opozicija opozori-
la, da takšnega določila v
poslovniku MS ni in da je
potrebno v ta namen spre-
meniti poslovnik. Nov si-
stem se je izrodil v popolno
zmedo - a kaj hočemo, veči-
na zmaga, čeprav z neum-
nimi predlogi.
Ker se je na dosedanjih se-
jah izkazalo, da večina vpra-
šanj in pobud prihaja pred-
vsem od opozicijskih svetni-
kov, se ne morem znebiti
občutka, da želi koalicija na
ta način nekako utišati opo-
zicijske svetnike, ki imajo
predvsem preko pobud in
vprašanj možnost, da opo-
zorijo na probleme svojih
volivcev. Po novem sistemu
se je bilo treba presneto po-
truditi, da si dobil priložnost
za predstavitev svojih pred-
logov.
Sama sem na zadnji seji
med drugim opozorila na
problematiko zelenih povr-
šin in dala predlog, naj MO
Kranj odkupi gozdiček za
kranjskim pokopališčem,
ga spremeni v park in hkra-
ti celostno uredi tudi pros-
tor, kjer stoji križ po vojni
pobitim. Prouči naj tudi
možnost, da se makadam-
ska cesta, ki poteka vzpo-
redno z asfaltno cesto ob
Tušu, zapre, saj služi zgolj
za bližnjico med pokopališ-
čem in glavno "obvoznico"
mimo Tuša. 
Z ureditvijo tega prostora, ki
je že sedaj namenjen pred-
vsem sprehodom, bi ta del
Kranja pridobil pomembno
parkovno površino, ki bi bila
glede na lego ob pokopališ-
ču najbolj primerna, obe-
nem pa bi zagotavljala po-
treben pieteten prostor tako
grobišču povojnih žrtev kot
centralnemu pokopališču.

Vlasta Sagadin
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Vilma Stanovnik

(Iz gradiva za februarsko
sejo občinskega sveta)

Pobuda svetnika Darka Jar-
ca: V starem mestnem jedru
je precej fasad umazanih,
precej pa tudi popisanih z
grafiti, zato prosim, da
mestno redarstvo naredi po-
pis fasad, kjer so grafiti.
Odgovor: Izvajanje popisa
sicer ni v izvirni pristojnosti
redarskega dela, kljub temu
smo se na Medobčinskem
inšpektoratu Kranj odzvali
na njegovo pobudo in opra-
vili ogled celotnega starega
mestnega jedra. Redarki sta

evidentirali 36 stavb, na ka-
terih so bile fasade popisane
z grafiti. Poleg tega so grafi-
ti tudi na obzidju. Vse stav-
be, vključno z obzidjem, sta
tudi slikovno dokumentira-
li. Od 38 stavb smo za 34
ugotovili hišne številke. Ena
je v lastništvu Mestne obči-
ne Kranj, eno ima Mestna
občina Kranj v solastništvu,
preostalih 32 pa je v zasebni
lasti. Spisek stavb ter prilo-
ge, iz katerih so razvidni 
lastniki, je Medobčinski in-
špektorat Kranj posredoval
pristojni službi Mestne ob-
čine Kranj, ki bo ugotovila
pravne podlage za pripravo
dopisa lastnikom.

Vprašanje svetnika Bena
Fekonje: Za samski dom
na Planini se zanimajo pri
Domu upokojencev Kranj,
zato ga je zanimalo, kako
lahko občina pomaga, da 
bi tam zgradili nadstan-
dardna stanovanja za upo-
kojence.
Odgovor: V Domu upoko-
jencev Kranj razmišljajo o
nadstandardnih garsonje-
rah in ne oskrbovanih sta-
novanjih. Zgradili naj bi
okoli 40 garsonjer, v pritlič-
ju pa naj bi prostor našli re-
stavracija, frizer, fizioterapi-
ja ... Gre za večstanovanjsko
hišo na Planini, last Dom-
plana, ki se bo morala po-

dreti ali obnoviti. Ker je v
neposredni bližini Doma
upokojencev Kranj, bi bila
lokacija zanimiva za disloci-
rano enoto doma. Ker drža-
va nima denarja za nove ka-
pacitete, je aktualno javno-
zasebno partnerstvo. Zgra-
dili naj bi neke vrste senjor-
ski dom, v katerem bi bile
klasične socialno-varstvene
storitve za vse enake, nad-
standardne pa plačljive.
Dom upokojencev bi lahko
prevzel storitveno dejav-
nost. Direktorica Zvonka
Hočevar - Šajatovič je idejo
že predstavila pri Dompla-
nu, kjer naj bi predlog pro-
učili in odgovorili. 

Odgovori na vprašanja in pobude

Nova, praktična

kuharica z recepti za

štruklje in 60 slastnih

nadevov. Peke potic

po receptih Andreja

Goljata pa se lahko

lotijo tudi začetniki.

Nepogrešljivi 

napotki 

za dobro testo, 

predstavljenih 

je 50 nadevov 

za potice, 

vse do 

sodobnih 

koktajl potic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Knjiga obsega 260 strani, ima mehke platnice, povezane 

s špiralo. Redna cena 12,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite 

na Gorenjskem glasu, je cena le 9,90 EUR + poštnina
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1. 3. odprtje nove prodajalne 
Mesarstva Čadež - TUŠ market Lipa v 
Bohinjski Bistrici, Triglavska cesta 36

AKCIJA
pustnih dobrot 

pečena plečka bk v
mrežici 4,99 EUR/kg

prekajena svinjska
krača 2,89 EUR/kg

KRANJ: Jezerska cesta 3,
Koroška cesta 26

ŠKOFJA LOKA: Cankarjev trg 1
JESENICE: Cesta Cirila Tavčarja 6

BOHINJSKA BISTRICA:
Triglavska cesta 36

Kranj

Očistimo Kranj 2011
V soboto, 2. aprila, bo potekala že tradicionalna čistilna
akcija na površinah Mestne občine Kranj. Poleg stalnih
udeležencev občina poziva k sodelovanju vsa registrirana
društva ter lovske in ribiške družine. Čistilno akcijo bo
glede na očiščene površine delno sofinancirala tudi
Mestna občina Kranj, zato zainteresirane udeležence
prosimo, da oddajo pisne vloge na Oddelek za razvoj in
investicije Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, do
četrtka, 10. marca 2011, s kratkim opisom območja čišče-
nja, navedbo števila udeležencev in predvidenega časa
trajanja akcije. Zainteresirane občanke in občane pa rav-
no tako pozivamo, naj se pridružijo čistilni akciji. Zbor bo
2. aprila na Glavnem trgu v Kranju 9. uri, ko bomo ude-
ležence razporedili po območjih čiščenja. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Mestna občina Kranj
je razpis za direktorja javne-
ga zavoda Prešernovo gleda-
lišče Kranj objavila aprila
lani, že takrat pa so nekateri
svetniki oporekali, zakaj z
razpisom tako hitijo, saj ni
običajno, da se novega di-
rektorja izbira več kot pol
leta, preden poteče mandat
aktualnemu. Kljub temu so
na seji Mestnega sveta sredi
junija obravnavali obe vlogi,
ki sta pravočasno prispeli na
razpis, saj sta se prijavila
Borut Veselko, ki je bil di-
rektor gledališča zadnja leta,
in Ivana Djilas, ki je sicer di-
plomirala in magistrirala v
Beogradu, zadnja leta pa
dela v Sloveniji in živi v Čr-
nučah. 
Svet in strokovni svet Pre-
šernovega gledališča sta
dala pozitivno mnenje ime-
novanju Ivane Djilas in 16.
junija lani so se kranjski
svetniki odločili, da za novo
direktorico Prešernovega
gledališča imenujejo Ivano
Djilas. Ta je z gledališčem v
zadnjih mesecih že sodelo-
vala, ko naj bi 1. februarja
prevzela vodenje gledališča
pa se je zapletlo, saj je Uprav-
no sodišče le nekaj dni prej
ugodilo pritožbi Boruta Ve-
selka, saj so ugotovili po-
stopkovne napake in zadevo
vrnilo Mestni občini Kranj v
vnovični postopek.
Ker so bile vmes lokalne vo-
litve in se je zamenjal tudi
mestni svet, so svetniki na
februarski seji dobili pred-
log, da ne izberejo nobene-
ga od kandidatov in da spro-
žijo nov postopek za imeno-
vanje. Po razpravi, v kateri
je bil najpogostejši očitek,
da nihče od kandidatov ni
Kranjčan, so svetniki izgla-
sovali, da za v. d. direktorico
za največ eno leto oziroma

do nastopa dela direktorja
imenujejo dosedanjo vodjo
trženja in odnosov z jav-
nostjo Mirjam Drnovšček,
za direktorja pa objavijo nov
razpis. 
Odločitev mestnega sveta pa
je najbolj razočarala Ivano
Djilas. "Menim, da mestni
svet ni sledil sodbi Upravne-
ga sodišča, saj je izdal vse-
binsko popolnoma druga-
čen sklep. Upravno sodišče
je ugotovilo, da je imel raz-
veljavljeni sklep o mojem
imenovanju za direktorico
zgolj formalne pomanjklji-
vosti ter je mestnemu svetu
naložilo izdajo novega skle-
pa. Mestni svet pa se je, na
predlog župana, odločil, da
postopek vrne še en korak
nazaj in razveljavi razpis,"
odgovarja Djilasova.
"Odločitev, da se razpis po-
novi, razumem kot jasno

nezaupnico. Zato se na po-
novni razpis ne bom prijavi-
la. V pojasnilo naj dodam:
strokovni svet gledališča me
je, potem ko sem bila izbra-
na za direktorico na seji 14.
septembra 2010, prosil, da
se vključim v izdelavo pro-
grama za prihodnje obdo-
bje, kar sem brez odlašanja
in kakršnegakoli plačila tudi
storila. Resno in odgovorno
sem se lotila dela za dobro-
bit gledališča, ljudi, zaposle-
nih v njem, in nenazadnje
tudi občine. Odpovedala
sem se režijam v tej in pri-
hodnji sezoni. Moj angaž-
ma je rezultiral v programu
za dve gledališki sezoni, de-
setinah sestankov z igralci,
režiserji, pisatelji, selektorji
različnih festivalov itd., pre-
biranju in študiranju števil-
nih dramskih tekstov, pri-
pravi strategije za prihod-

njih pet let, kolikor naj bi
trajal moj mandat. Ob tem
sem se vključila tudi v reše-
vanje problema prenove
precej dotrajane hiše in
scenske tehnike. Ko sem
vse to opravila in ko imam v
rokah že podpisano pogod-
bo o zaposlitvi, si je mest-
ni svet premislil in si po 
novem želi "Kranjčana". Do
nedavnega sem bila ponos-
na na mojo izbrano državo,
na to, da je v njej možno, da
je na javnem razpisu izbran
nekdo, ki je v Slovenijo 
prišel pred 11 leti, je ženska,
še nima 35 let in je politič-
no neopredeljen, samo za-
to, ker se je dokazal po stro-
kovni plati in je pripravljen
trdno delati. Žal sem po de-
setih mesecih tožb, izsilje-
vanja in političnih igric pre-
cej razočarana," tudi dodaja
Djilasova.

Djilasova ne bo več kandidirala 
Na seji občinskega sveta so se kranjski mestni svetniki odločili, da se razpis za novega direktorja
Prešernovega gledališča ponovi, do imenovanja pa bo v. d. direktorice Mirjam Drnovšček.

Ivana Djilas je prepričana, da je nov razpis zanjo nezaupnica, zato pravi, da za direktorico
Prešernovega gledališča ne bo več kandidirala. / Foto: Igor Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - Na letos enotnih po-
čitnicah v vsej Sloveniji te
dni uživajo tudi kranjski
malčki, ki imajo veliko mož-
nosti, da jih preživijo z raz-
ličnimi športnimi dejav-
nostmi. Z različnimi tečaji
je poskrbljeno, da se učijo
smučanja, mnogi radi obis-
kujejo bazen, veliko zani-
manje pa je tudi letos za 
obisk drsališča. Pri Mestni
občini Kranj so namreč po-
skrbeli za brezplačno drsa-
nje v ledni dvorani Zlato
polje. To poteka že ves te-
den vsak dan dopoldne med
10. in 12. uro, v sredo in da-
nes pa je brezplačno drsanje
tudi popoldne med 17. in

18.30. Šolarji, pa tudi njiho-
vi starši so navdušeni, saj
drsanje ni le priložnost, da

se vsaj za kakšno urico poš-
teno razmigajo, temveč tam
najdejo mnoge prijatelje. 

Počitnice tudi na drsališču

Kranj

Za nas ni ovir
Društvo za kvalitetnejše življenje hendikepiranih oseb PAN-
TA REI bo jutri, 26. februarja, pripravilo akcijo "Za nas ni
ovir." Kot pravijo, je namen akcije, da na območju mesta
Kranj naredijo seznam pločnikov in stavb javnega značaja,
ki niso dostopne osebam na invalidskem vozičku. Zaradi
lažjega in učinkovitejšega dela k sodelovanju v akciji vabijo
vse ljudi dobre volje. Želijo si namreč, da čim več ljudi spo-
zna, da v svetu, v katerem živimo, za hendikepirane osebe
žal še vedno obstaja veliko ovir. Akcija se bo začela jutri ob
11. uri na parkirišču za Čebelico (sedaj Valter). V. S.

V dvorani Zlato polje, kjer poteka brezplačno počitniško 
drsanje, je vse dni veliko obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl
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Koncert za otroke z downovim sindromom
Koncert, katerega izkupiček bo namenjen zgodnji obravnavi
otrok v Centru za downov sindrom Kranj, je že tradiciona-
len, letos pa ga v petek, 4. marca, ob 18. uri pripravljajo v
Športni dvorani Zlato polje (v šolskem centru) ob Kidričevi
ulici. Nastopali bodo ansambel Saša Avsenika, otroci z 
downovim sindromom, APZ France Prešeren Kranj, Folklor-
na skupina Iskraemeco, Plesna skupina Face, Plesni klub
Zebra, povezovalca bosta Ida Baš in Darko Torkar, vsi pa so
se odpovedali honorarjem. Vstopnice po ceni 10 evrov je
moč dobiti tudi v tajništvu podžupanov Mestne občine
Kranj - soba 28/II (trakt s sejnimi dvoranami), tel. 2373 110
ali 2373 128." Pridite, ob lepem večeru boste s svojo priso-
tnostjo pomagali našim otrokom s posebnimi potrebami,"
vabi kranjski podžupan Bojan Homan. V. S.

PUSTNO RAJANJE 
V KRANJU

5. marec ob 1o. uri
na Slovenskem trgu in v 
starem Kranju
s Šenčurskimi godlarji, 
etnografskimi skupinami in 
izborom naj pustne skupine
(prijave skupin z najmanj 5 člani 
zbiramo do 3. marca)

Otroško pustovanje
8. marec, na Glavnem trgu 
ob 17.uri s Čarovnikom Gregom bo

Ot

DAS IST VALTER
RESTAVRACIJA SARAJEVSKIH JEDI

www.tourism-kranj.si

Skupina Tantadruj je izdala zgoščenko z uglasbenimi

pesmimi Franceta Prešerna. Nenavadno, zanimivo,

izvirno. Naložba, vredna svojega denarja.

Zgoščenko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po

tel.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Redna cena je 12 EUR. Če zgoščenko kupite ali

naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 9 EUR + poštnina.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Strateški cilj podjetja
(razvojni center bo organizi-
ran kot d. o. o.) je gradnja sti-
mulativnega razvojnega okolja
za razvoj novih tehnologij, iz-
delkov in storitev in nastajanje
novih visoko tehnoloških pod-
jetij in prav takšnih delovnih
mest. "S podjetjem oziroma
delom v njem bomo pospeše-
vali razvoj celotne slovenske
IKT panoge, predvsem skozi
povečana vlaganja zasebnega
in javnega razvojnega kapitala,
okrepljeno bo tudi sodelovanje
industrije z raziskovalno-raz-
vojnim sektorjem," pojasnju-
jejo v Iskratelu, ki ga vodi An-
drej Polenec. 
Rezultat dejavnosti razvojnega
centra bodo novi izdelki, ko-
mercializirani v podjetjih, ki
so člani konzorcija, pa tudi v
drugih podjetjih, ki bodo so-
delovali s centrom (pred-
vsem novonastalih, spin-off
podjetjih). Člani konzorcija
so Iskratel, Tehnološki park
Ljubljana, Zavod Tehnološka
mreža ICT (združuje petde-
set vodilnih slovenskih pod-
jetij s področja IKT), Sintesio
in Borea. "Do leta 2014
bomo partnerji v skupaj več

kot 40 milijonov evrov vre-
den projekt vložili približno
28 milijonov evrov lastnega
denarja, preostali del smo pri-
dobili prek razpisa za razvoj-
ne centre slovenskega gospo-
darstva," finančno konstruk-
cijo opisuje Polenec. 
S pridobljenim denarjem na
razpisu (12 milijonov evrov)
bodo povečevali stvarno veli-
kost projekta in vseh izvede-
nih aktivnosti, povečali fi-
nančno vrednost projekta ter fi-
nančno-ekonomske učinke, ki
spodbujajo večja vlaganja zaseb-
nega kapitala v razvojne in razis-
kovalne projekte v slovenskih
podjetjih, hkrati pa bo projekt
zagotavljal širše ekonomske
učinke, predvsem pri nastajanju
novih podjetij, novih delovnih
mest, preprečevanju bega mož-
ganov in podobno. Spomnimo,
da je pred časom Polenec v in-
tervjuju za Gorenjski glas pove-
dal, da bi podoben razvojni cen-
ter oziroma tehnološki park za
nova podjetja s pomočjo tvega-
nega kapitala v Kranju postavili
tudi brez uspeha na razpisu,
vendar bi bil projekt veliko
manjši in okrnjen. 
"Od delovanja Razvojnega
centra IKT pričakujemo
ustvarjanje dodane vrednosti,

ki bo za več kot tretjino prese-
gla povprečje panoge," o ci-
ljih projekta pravijo v Iskrate-
lu in še: "Ustvarjenih bo več
kot 30 novih delovnih mest,
vsaj 20 novih podjetij, v raz-
vojno dejavnost podjetja bo
vloženih več kot 300 člove-
ških let razvojnega dela."
Center bo imel sedež v Kra-
nju, manjši del dejavnosti se
bo izvajal v Ljubljani. Zasno-
van je kot edinstveni tovrstni
center na območju širše regi-
je, kjer bo na enem mestu

vse, kar je potrebno za uspe-
šen zagon podjetij: zagotav-
ljal bo materialne, finančne
in kadrovske vire za izvedbo
prebojnih inovativnih pro-
jektov, ki so izrazito tržno
usmerjeni, podporno okolje
za podjetništvo z vključitvijo
ponudbe tehnološkega par-
ka in podjetniškega inkuba-
torja ter informacijsko ko-
munikacijskega centra z za-
gotavljanjem zelo kompe-
tentne ekipe za informacij-
sko podporo. 

Pospešen razvoj novih tehnologij
Rezultati gospodarskega ministrstva o podpori slovenskih razvojnih centrov so znani - med njimi je
tudi Razvojni center IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), čigar vodilni partner je Iskratel.

Razvojni center IKT, ki bo deloval v Iskratelu, bo nudil 30
novih visoko zahtevnih delovnih mest, ustvaril vsaj 20 novih
podjetij, ki bodo ustvarjala vsaj za tretjino višjo dodano 
vrednost od primerljivih podjetij v panogi. I Foto: Gorazd Kavčič



30. JUBILEJNA MEDNARODNA KONFERENCA O RAZVOJU ORGANIZACIJSKIH ZNANOSTI

ORGANIZACIJA PRIHODNOSTI
23. do 25. marec 2011, Kongresni center Bernardin, Portorož

ČEZMEJNO 
SODELOVANJE
FAKULTETE 

Predstavitev skupnega 
univerzitetnega
študijskega programa, 
ki ga izvaja naša fakulteta
v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico
Slovenije in Alpe Adria
Univerzo v Celovcu. 8

MAG. JANEZ ZENI

Aktivni udeleženec vseh
dosedanjih konferenc 
o tem, kakšni so bili 
prvi začetki današnje
mednarodne znanstvene
konference in stanju
slovenskega 
gospodarstva. 

9

KAJ PONUJA 
JUBILEJNA 
KONFERENCA? 

Letošnji jubilejni 
tridnevni dogodek  
bo prepleten s predavanji,
okroglimi mizami,
delavnicami ter 
prijetnim druženjem
udeležencev. 

10

F akulteta za organizacijske
vede Univerze v Mariboru le-
tos organizira jubilejno 30.

mednarodno konferenco o razvoju
organizacijskih znanosti "Organi-
zacija prihodnosti", ki vsako leto
privabi ljudi iz akademske sfere,
gospodarstva, uprave in družbe-
nih dejavnosti. Potekala bo od 23.
do 25. marca 2011 v Kongresnem
centru Bernardin v Portorožu. 
Ključne teme konference so že od
začetka: organizacija, manage-
ment, vodenje, kadrovska funkcija
v organizacijah, poslovni in delo-
vni procesi ter informatika. V za-
četnih obdobjih konference so se
razprave nanašale predvsem na in-
dustrijo ter ponavljajoče se proce-
se, skozi leta pa so se vsebine prila-
gajale aktualnemu dogajanju v
okolju.
Doprinos konference o razvoju
organizacijskih znanosti je bil do
danes podan skozi več kot pet tisoč
prispevkov domačih in tujih avtor-
jev.
To tridnevno druženje je eden red-
kih dogodkov v Sloveniji in v sred-
njeevropskem prostoru, ki povezu-
joč gospodarstvenike in predstav-
nike neprofitnih organizacij z 
raziskovalci, akademiki na eni stra-
ni ter oblikovalce gospodarske poli-
tike z najvišjimi predstavniki drža-
ve na drugi strani, sproža dialog in
zagotavlja odziv ciljne javnosti. 
Čas, v katerem smo, je pravi, da si
postavimo vprašanje: "Kakšne
bodo organizacije prihodnosti?"
Prav na to vprašanje bo iskala od-
govore jubilejna, 30. konferenca o
razvoju organizacijskih znanosti
in zato vas vabimo k druženju v
Portorožu. 

Konferenca o razvoju orga-
nizacijskih znanosti prehaja
v četrto desetletje svojega
obstoja in ravno zato ta tride-
seta jubilejna konferenca
nosi za nas poseben pomen.
Skozi leta smo se posvečali
aktualnim temam s področja
organizacije in sorodnih vse-
bin; letos se bomo posvetili
prihodnosti in izzivom, ki
nas čakajo v vedno hitreje
spreminjajočih se okolišči-
nah.
Pogosto svojim študentom
povem citat Benjamina Fran-
klina, da imajo investicije v
znanje najboljšo obrestno
mero. Obravnavane teme

predstavljajo "state of the art"
znanje, ki ga vestno vključu-
jemo v pedagoški proces ter
tako našim študentom poda-
rimo konkurenčno prednost
v času, ko je le-ta še kako po-
membna. Skozi zgodovino
konference se je okolje spre-
minjalo, vendar še nikoli
tako hitro kot dandanes, ko
smo vpeti v globalno okolje,
ko naši tekmeci niso več le
drugi, ampak tekmujemo
tudi sami s sabo in tempo je
vedno hitrejši. Zgodovine se
moramo zavedati, živeti mo-
ramo v sedanjosti, misliti
moramo na prihodnost. 
Poiščimo odgovore skupaj! 

Red. prof. dr. Marko Ferjan 
Predsednik programskega odbora 

Kakšne bodo organizacije
prihodnosti?

Konferenca, usmerjena v prihodnost

Slovesna podelitev diplom 

Kranj, 30. marca 2011; UM FOV bo slovesno
podelila diplomske listine 90 diplomantom
visokošolskega-strokovnega programa, 
45 diplomantom univerzitetnega programa
ter 31 diplomantom specialističnega in 
magistrskega študija, ki so zaključili študij 
v obdobju 1. oktobra 2010 do 31. januarja
2011. Podelitev bo potekala na sedežu 
fakultete v veliki predavalnici P111. 
Več informacij: www.fov.uni-mb.si. 

3. mednarodna poletna
šola UM FOV 

Kranj, 5.-17. junija 2011; V povezavi s 24.
mednarodno Blejsko e-konferenco bo UM
FOV organizirala 3. mednarodno poletno
šolo UM FOV. Tuji udeleženci bodo tako
lahko znotraj raznovrstnih aktivnosti 
pridobili boljši vpogled na različna 
področja, vezana na izrabo sodobnih
metodologij in informacijskih tehnologij 
v poslovanju. Več informacij: 
http://fov.uni-mb.si/Study/Summer-School. 

24. mednarodna Blejska 
e-konferenca 

Bled, 12.-15. junija 2011; UM FOV 
organizira že 24. mednarodno Blejsko 
e-konferenco z delovnim naslovom eFuture:
Creating Solutions for the Individual, 
Organisations and Society, ki je namenjena
predstavnikom podjetij, državne uprave,
Evropske komisije, ponudnikom IT rešitev in
raziskovalcem s področja e-poslovanja. 
Več informacij: http://bledconference.org. 

14. konferenca VIVID 2011 

Ljubljana, 14. oktobra 2011; UM FOV 
organizira 14. konferenco Vzgoja in
izobraževanje v informacijski družbi, 
ki je namenjena proučevanju novih 
načinov dela in skupnega življenja v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih 
prinaša sodobna informacijska in 
komunikacijska tehnologija. Več informacij:
www.fov.uni-mb.si. 

PRIPRAVLJA SE ... 

www.fov.uni-mb.si
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Red. prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru, pri uvodnem nagovoru
otvoritvenega plenarnega dela konference.

30. jubilejna mednarodna konferenca bo tudi letos na enem mestu združila
mnoge ugledne domače in tuje strokovnjake.
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DODATNE INFORMACIJE:

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

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

TE ZANIMA VEČ? 

Pokliči na brezplačno številko za bodoče študente: 

W

E

K er se pri študiju vsebine o kadrov-
skih, informacijskih in proizvod-
no-poslovnih procesih vseskozi

prepletajo z vsebinami iz drugih ved
(npr. tehniških ved, ekonomike, prava),
profil diplomantov Fakultete za organi-
zacijske vede omogoča razvoj širokega
spektra kompetenc. Na Fakulteti za
organizacijske vede so pri oblikovanju
novih "bolonjskih" študijskih progra-
mov izhajali iz profila diplomanta. Pro-
grami izhajajo iz prakse, saj so pri sno-
vanju novih "bolonjskih" programov po-
membno sodelovali ljudje iz gospodar-
stva in javne uprave. Programi so vse-
binsko in kakovostno primerljivi s so-
rodnimi v tujini.

Fakulteta za organizacijske vede bo v
študijskem letu 2011/2012 izvajala štu-
dijske programe na prvi in drugi Bo-
lonjski 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 izobraževanja
in znanstvenega raziskovanja je Fakulte-
ta za organizacijske vede dosegla številne
uspehe. Najboljši pokazatelj dobrega
dela fakultete so kariere diplomantov.
Diplomante Fakultete za organizacijske
vede, teh je bilo v vseh letih več kot

17.500, lahko srečate na najodgovornej-
ših vodstvenih delovnih mestih, tako v
vladi, državni upravi, gospodarstvu, šol-
stvu, zdravstvu, kakor tudi med naj-
uspešnejšimi slovenskimi podjetniki.

Fakulteta za organizacijske vede velja
tudi za eno najbolje opremljenih fakul-
tet v Sloveniji. Študentom so na voljo
najsodobneje opremljene predavalnice.
Fakultetna knjižnica ima knjižni fond v
obsegu več kot 40 tisoč knjižnih enot,
ter naročenih več kot 150 domačih in tu-
jih strokovnih in znanstvenih revij. 

Sedem dobrih razlogov, zakaj izbrati
študij na Fakulteti za organizacijske
vede 

➊ Tradicija, znanje in izkušnje 

➋ Sodobni študijski programi 

➌ Visoka kakovost izobrazbe

➍ Visoka zaposljivost in karierne

možnosti 

➎ Praktično znanje in izkušnje

➏ Odlični pogoji za študij

➐ Študij v Kranju

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Izberi znanje, izberi prihodnost 
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. 

Ž e leta 1973 je bilo  v Kra-
nju organizirano prvo
posvetovanje o organi-

zaciji dela in študiju organiza-
cije. Udeležilo se ga je 180
udeležencev. Cilj posvetovanja
pa je bil preverjanje in dopol-
njevanje koncepcije študija
organizacijskih ved. 
Kasneje, v letu 1981, je Center
za funkcionalno izobraževanje
in svetovanje in kasneje Cen-
ter za izobraževanje in sveto-
vanje redno začel z organizaci-
jo letnih posvetovanj organiza-
torjev dela, ki tradicionalno
potekajo v Portorožu in so bili
že od samega začetka razdelje-
ni na tri tematska področja, in
sicer: kadrovanje in izobraže-
vanje, informatiko in organi-
zacijo proizvodnje. Kasneje so

se ta področja posodabljala
glede na razvoj študijskih pro-
gramov fakultete.
Vsako leto se je posvetovanja
organizatorjev dela udeležilo
veliko število diplomantov,
študentov, predstavnikov go-
spodarstva in drugih, ki so
vsak na svoj način oblikovali
program tega tradicionalnega
srečanja. 
Srečanje se je od leta 1981 do
leta 2000 poimenovalo Posve-
tovanje organizatorjev dela,
leta 2001 Znanstveno posveto-
vanje o razvoju organizacij-
skih ved, leta 2002 Znanstve-
na konferenca o razvoju orga-
nizacijskih ved, od leta 2003
pa govorimo o Mednarodni
konferenci o razvoju organiza-
cijskih znanosti. 

Konferenca skozi 
čas in prostor 

Čezmejno sodelovanje 
z Univerzo v Celovcu 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Go-
spodarska zbornica Slovenije in Alpe-Adria Univerza v Celov-
cu izvajajo projekt o čezmejnem sodelovanju avstrijske in
slovenske Koroške. Projekt sofinancira Služba vlade RS za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko in EU - Evropski
sklad za regionalni razvoj. Vse do danes ni obstajala primer-
na akademska izobraževalna ponudba, ki bi bila specializira-
na za problematiko in potrebe v obmejnem območju avstrij-
ske in slovenske Koroške in ki bi, poleg strokovnih in metodo-
loških kompetenc, vključevala tudi poznavanje jezikovnih in
kulturnih značilnosti sodelujočih držav. Cilj projekta je načr-
tovanje in izvedba univerzitetnega, interregionalnega študi-
ja za management čezmejnega sodelovanja. Univerzitetni
študij je namenjen pridobitvi izobrazbe na področju mana-
gementa čezmejnih projektov s področja inovacij, odpiranja
novih trgov in e-poslovanja. Študij se izvaja dvojezično v treh
semestrih. Izvajajo ga profesorji iz Univerze v Celovcu, Fakul-
tete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in gostujoči
profesorji. Program je akreditiran na Univerzi v Celovcu. Ude-
leženci po končanem študiju in uspešno opravljenih izpitih
pridobijo diplomo univerzitetnega študija in naziv manager
poslovnega sodelovanja. Diplomo je možno nadgraditi z
enoletnim študijem in pridobiti naziv MBA. Na Fakulteti za
organizacijske vede Univerze v Mariboru se je v petek, 11. fe-
bruarja 2011, začela izvedba drugega semestra, v katerem
sodeluje 22 udeležencev iz širše koroške regije. 

V sako leto v okviru kon-
ference študentje pri-
pravijo več spremlje-

valnih dogodkov in nenazad-
nje tudi svojo sekcijo. Kot
svojstven prispevek priprav-
ljajo letos mednarodni ”študij
primera”, kjer se bodo naši
študentje pomerili s kolegi iz
tujine v reševanju še tako
kompleksnih problemov iz
realnega sveta, torej konkret-
no, spopadli se bodo s proble-
mom, ki pesti eno od večjih
podjetij v Sloveniji.
V sklopu omenjenega v
času trajanja konference pri
nas gostimo kolege iz Fa-
kultete  organizacionih nau-
ka iz Beograda. Dobro prak-
so iz preteklih let uvajamo
vsako leto. Skupina študen-
tov iz Srbije vedno obišče fa-
kulteto v Kranju, kjer kujejo

načrte, kako skupaj pristopi-
ti k reševanju določenih te-
žav, ki jih pestijo, izmenja-
mo ideje o dobrih projektih
in predstavimo letni napre-
dek. Dejstva, da smo si po
organizacijski in osebnostni
plati precej podobni, mis-
lim, da ni potrebno posebej
izpostavljati. Na konferenci
gostje sodelujejo pri štu-
dentski sekciji in se udele-
žujejo drugih predavanj.

Glede na to, da jim podobne
konference v svoji deželi
niso tuje, nam njihova po-
hvala o kakovosti in vsebin-
ski dovršenosti služi kot po-
trditev pravih pristopov in k
usmeritvam. S tem študent-
je poskrbijo, da je čutiti naš
utrip in kreativnost tudi na
takšnem dogodku, konec
koncev pa prispevajo tudi k
sami veličini dogodka. Vse-
kakor pa je za vse skupaj za-
hvalno vodstvo fakultete in
konference, ki se zaveda
dejstva, da je fakulteta skup-
nost študentov in profesor-
jev.
Fakulteta za organizacijske
vede iz Beograda velja za
eno najuglednejših izobra-
ževalnih ustanov na območ-
ju držav bivše Jugoslavije, ki
je lani praznovala visok ju-

bilej - 40. obletnico svojega
delovanja. V tem času ji je
uspelo vzpostaviti široko
mrežo poslovnih partnerjev,
v katero so vključene tako
izobraževalne ustanove ka-
kor tudi mnoga uspešna
podjetja. Rezultat takšnega
sodelovanja se kaže pred-
vsem v več kot štiri tisoč vpi-
sanih študentov in več kot
sto zlatih maturantov v vpis-
ni generaciji. 

Konferenca povezuje 
domače in tuje študente 

Znanje in izkušnje se prepletajo že vrsto let.

Aktualni in mednarodno primerljivi študijski programi omogočajo dobre 
zaposlitvene možnosti.
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Človek plemenitih dejanj in izjemnih
dosežkov. Njegov opus je mnogo pre-
obsežen za enkratno objavo, vsekakor
pa velja izpostaviti njegovo vlogo pri
svetovalnem delu s področja organiza-
cije poslovanja, sistemizacije delovnih
mest in plačnih sistemov. Je avtor in so-
avtor več kot 150 uspešnih projektov v
različnih gospodarskih družbah in insti-
tucijah javnega sektorja. Med leti 1975
in 1980 pa je v okviru Centra za izobra-
ževanje in svetovanje deloval na takrat-
ni Visoki šoli za organizacijo dela v Kra-
nju kot svetovalec za področje organi-
zacije poslovanja in plačnih sistemov.
Kot eden od pobudnikov in aktivnih
udeležencev na vseh dosedanjih devet-
indvajsetih srečanjih, ki je danes preras-
lo v mednarodno konferenco, nam je
zaupal svoj pogled na tovrstne začetke. 

■  Kakšni so bili razlogi, da ste začeli z
organizacijo seminarjev, ki so kasneje
prerasli v posvet in konferenco? 
"Na prvem mestu je vsekakor treba omeniti
potrebe po večji učinkovitosti in zasledova-
nje v luči racionalizacije poslovanja podjetij.
Začeli smo s svetovalno dejavnostjo po raz-
ličnih podjetjih, ki so kmalu prerasla v semi-
narje različnega obsega. Naša zelo pomemb-
na usmeritev pri pripravi in izvedbi takšnih
srečanj je bila, da smo izbirali predavatelje,
ki so prihajali iz prakse, to je iz podjetij in
ostalega realnega podjetniškega okolja, in
seveda bili pri svojem delu uspešni. Na tak-
šen način smo udeležencem tudi zagotavlja-
li aktualnost in veliko uporabnost vsebin." 

■  Kakšna je bila vaša vloga pri organizaci-
ji takšnih srečanj? 
"Prve pobude, ki so kasneje prerasle v posvet
in vse do današnje konference o razvoju
organizacijskih znanosti, segajo celo v leto
1977, ko smo organizirali večji seminar v
Opatiji. Takratna Visoka šola za organizaci-
jo dela je bila v bivši Jugoslaviji, še posebej
na Hrvaškem, zelo dejavna, zato smo različ-
na strokovna srečanja zaradi velikega zani-
manja občasno tudi tam organizirali. Leta
1978 smo organizirali zelo zahtevno stro-
kovno posvetovanje na Bledu z izjemno ude-
ležbo, 1.500. Tudi ta dogodek je nedvomno
prispeval k spoznanju, da so takšna srečanja
za vse udeležence izjemnega pomena. Zato
ni naključje, da so ta posvetovanja prerasla v
mednarodne konference, od katerih je bila
prva leta 1981 na Bledu. Vodja vseh teh do-
gajanj je bil takratni direktor Centra za funk-
cionalno izobraževanje in svetovanje izr.
profesor dr. Ivan Kejžar. Sam sem bil s kole-
gom Kejžarjem vključen kot soorganizator
in predavatelj." 

■  Kdo so bili prvotni udeleženci konferenc
in kje so bi le-te organizirane? 
"Zaradi aktualnosti vsebine so bili prvi ude-
leženci pretežno strokovnjaki s področja
organiziranosti poslovanja, kadrovanja in
motivacije in njihovi direktorji. Ugotavljali
smo namreč, da je bilo za vsakršno imple-
mentacijo (uveljavitev) novih pristopov in
strokovnih rešitev ključnega pomena, da jih
je v prvi vrsti razumelo in podpiralo tudi
samo vodstvo v podjetjih. In prav ta širša
podpora je pripomogla k temu, da so se nove

metodologije in strokovne podlage hitro
osvojile in zaživele v vsakdanjih poslovnih
procesih ter pomembno prispevale k boljše-
mu poslovanju." 

■  Teme ste verjetno povzemali iz okolja.
Kako se je potem okolje odzivalo na nove
pobude, ki jih je prinašala konferenca? 
"Odzivi s strani širšega okolja so bili zelo po-
zitivni, saj je bila udeležba na posvetovanjih
in konferencah iz leta v leto večja. Tudi po
sami vsebinski strukturi smo bili za okolje
zelo zanimivi, saj smo tako na enem mestu
združevali in povezovali vodilno in vodstve-
no osebje ter strokovne sodelavce posamez-
nih gospodarskih družb in institucij javnega
sektorja. V tistem obdobju so bila zelo odziv-
na tudi srednje velika podjetja, ki so imela
tristo ali več zaposlenih. Prav ta so namreč v
večini imela svoje oddelke za racionalizacijo
poslovanja, kadrovske zadeve in druga so-
rodna področja, ki so se pri svojem delu
dnevno srečevali s tematiko naših posvetov.
Takšen način dela nam je kaj kmalu prine-
sel tudi razširitev sodelovanja s podjetji ter
pomembno prispeval k promociji fakultete." 

■  Konferenca se je do danes razvila v do-
godek, ki se ga vsako leto udeleži več kot
tristo domačih in tujih strokovnjakov z
različnih področij. Ste tudi vi razmišljali,
da bi posvete oziroma konference posta-
vili v mednarodni prostor? 
"Vsekakor. Sicer tako intenzivnega sodelo-
vanja s partnerji iz tujine, kot smo mu priča
danes, nismo imeli, vendar smo že takrat ob
vsakem srečanju vključili vsaj nekaj pred-
stavnikov večjih podjetij iz tujine. Na takšen
način smo še dodatno razširili pogled zunaj
naših meja in v naš prostor prenesli dobre
prakse. Lahko pa zatrdim, da smo ob sodelo-
vanju tujih vrhunskih strokovnjakov in ob
naših obiskih v tujini ugotovili, da smo na
marsikaterem strokovnem področju enako-
vredni tujim ter bili sposobni tudi mi poka-
zati kakšno novo in inovativno rešitev." 

■  Konferenca se je skozi leta venomer so-
očala z novimi izzivi na področju organi-
zacije in njenih procesov. Katera bodo po
vašem mnenju tista najbolj aktualna
vprašanja, s katerimi se bo konferenca
morala soočati v prihodnje? 
"Dandanes se svet in z njim vsa tehnološka
ter informacijska infrastruktura zelo hitro
spreminjata. Zato bo v prihodnje največji iz-
ziv predvsem pravočasno poiskati prave in
smele odgovore na aktualna vprašanja iz šir-
šega slovenskega in mednarodnega poslov-
nega prostora. Ta prostor potrebuje aktualna
teoretična izhodišča, vendar še bolj potrebu-
je jasne metode, tehnike in razumljive odgo-
vore na aktualna vprašanja. Ocenjujem, da
bi bilo potrebno za vsakokratno konferenco
izbrati "top" temo ali področje ter jo z več
zornih kotov vsestransko osvetliti in obdela-
ti, z zaključki pa kot relevantno strokovno
mnenje seznaniti javnost in državne institu-
cije. Na ta način bi prav gotovo še bolj dvig-
nili ugled in privlačnost konference in ne
nazadnje tudi njenih organizatorjev. Poleg
tega pa bi bila teža posameznih strokovnih
prispevkov, ki jih nekateri vlagajo kot svoje
reference, še veliko večja. Za to pa bi bili po-
trebni veliki organizacijski napori, ki bi se že
na krajši rok pomembno obrestovali. Izred-
no me veseli, da mednarodna konferenca v
zadnjem obdobju s svojimi širšimi vsebin-
skimi prispevki zelo dobro odgovarja na
takšne izzive." 

■  Fakulteta za organizacijske vede je v
letu 2009 obeležila visok jubilej, in sicer
50 let svojega delovanja. Kakšen je vaš
pogled na to polstoletno prehojeno pot?
"Fakulteta za organizacijske vede je bila že
od samega začetka izjemno praktično narav-
nana, saj je nenazadnje nastala iz potreb go-
spodarstva. Prvi slušatelji so bili izključno že
zaposleni, bodisi strokovni sodelavci ali vod-
je različnih ravni, ki so želeli svoja praktična
znanja še dodatno nadgraditi in razširiti.
Tudi predavatelji so bili uspešni ljudje iz go-
spodarstva, ki so prenašali svoje znanje na
svoje slušatelje. Prav izjemna vpetost v oko-
lje jo je odlikovala kot izvrsten referenčni
model t. i. mnogih poslovnih šol, ki smo jim
priča danes tako v Sloveniji, kakor tudi v šir-
šem prostoru držav bivše ureditve." 

■  Na fakulteti je v tem obdobju zaključilo
študij več kot 17.500 diplomantov dodi-
plomskega in podiplomskega študija.
Kakšne so vaše izkušnje pri delu z njimi? 
"Kot svetovalec v mnogih uspešnih podjetjih
z več kot 35-letnimi izkušnjami lahko trdim,
da je Fakulteta za organizacijske vede v vsem
svojem delovanju venomer znala podati tista
znanja in veščine, ki so z vidika delodajalcev
zaželene in dobrodošle. Pomembna referen-
ca posamezne šole, katerih diplomanti so ne-
posredno usposobljeni za določena strokovna
in druga dela, je njihova zaposljivost. Žal, vsi
diplomanti tako naše, kot tudi drugih fakultet
nimajo te sreče. Zato bi bilo pri učiteljskem
kadru še naprej in morda še bolj kot doslej
potrebno spodbujati pravo razmerje
znanstveno-raziskovalnih teoretičnih izho-
dišč, povezanost s poslovnim okoljem in tiste-
ga, kar študentje potrebujejo, ko se soočajo z
realnimi problemi v delovnem okolju. V tem
smislu je potrebno razumeti nenehno zahte-
vo po avtonomnosti znanstveno-raziskovalne-
ga dela, torej, da vem, kaj smem in kaj bo
nam in celotni družbi najbolj koristno. Avto-
nomnost pedagoškega, raziskovalnega in sve-
tovalnega dela je v tem, da slušateljem posre-
dujemo tista znanja in veščine, ki bodo izob-
likovala njihovo osebnost in prispevala, da se
bodo v konkretnem poslovnem okolju dobro
znašli."

■  Ste tudi soustanovitelj Društva za vred-
notenje dela in kar vrsto let opravljali

funkcijo predsednika. Kakšen je bil pri-
spevek društva v okolju, kjer ste delovali? 
"Ustanovitev tega društva leta 1989 je bila
nekakšna logična posledica glede na obseg
povpraševanja po tovrstnih strokovnih sto-
ritvah in usposabljanjih s strani gospodar-
stva. Vzporedno z že naštetimi aktivnostmi
fakultete in Centra za izobraževanje in sve-
tovanje smo s sodelavci tega društva tradici-
onalno organizirali srečanja s področja mo-
tiviranja in racionalizacije poslovanja. S tem
smo dosegli t. i. zaokroženo celoto v procesu
zagotavljanja večje učinkovitosti mnogih
podjetij in promocije našega delovanja." 

■  V zadnjem obdobju ste kot nosilec pro-
jektov uspešno sodelovali pri pripravi in
uveljavljanju organizacije poslovanja, si-
stemizacij delovnih mest ter plačnih siste-
mov v številnih uspešnih slovenskih pod-
jetjih. Kakšna je vaša ocena stanja sloven-
skega gospodarstva? 
"Pred nekaj leti sem obiskal nek seminar, na
katerem je bilo veliko govora prav o uspešno-
sti poslovanja podjetij. Še posebej zanimiva je
bila predstavitev neke mednarodne raziskave,
ki je pokazala, da je v 85 odstotkih podjetij v
gospodarsko razvitem svetu, ki so se srečala z
negativnim poslovanjem ali bila celo prisilje-
na v stečajni postopek, za takšno stanje nepo-
sredno odgovorno vodstvo oziroma manage-
ment. Tudi sam delim takšno mnenje in pre-
pričan sem, da vladajo zelo podobne razmere
tudi v slovenskem gospodarstvu." 

■  Kljub temu da ste že upokojeni, ste še
vedno dejavni na različnih področjih. Ka-
terih? 
"V zadnjem obdobju sem svojo aktivnost se-
veda prilagodil danim okoliščinam, tako da
se s svetovalno dejavnostjo bolj poredko
ukvarjam. Zelo rad pa še vedno napišem kak-
šen strokovni ali družbeno aktualen članek ter
obiščem kakšen seminar ali konferenco, kjer
lahko še vedno delim svoje izkušnje in znanja
z različnimi interesnimi skupinami in sreču-
jem svoje nekdanje poslovne partnerje in pri-
jatelje. Sicer pa v zadnjih nekaj letih zelo aktiv-
no delujem kot organizator kulturnih dejavno-
sti in kulturni manager. Druge pomembne
aktivnosti pa sta fizično delo in rekreacija v
najrazličnejših, času in vremenu primernih
oblikah." 

Pogovor z aktivnim udeležencem na vseh dosedanjih devetindvajsetih konferencah mag. Janezom Zenijem 

V prihodnosti bo največji izziv predvsem pravočasno
poiskati prave in smele odgovore na najbolj aktualna
vprašanja iz širšega slovenskega in mednarodnega
poslovnega prostora 

Mag. Janez Zeni je aktivni udeleženec na vseh dosedanjih konferencah.
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Mnenje udeležencev 

Povezovanje
teorije in prakse 
Kongresni center Bernardin 
v Portorožu bo konec meseca 
marca znova gostil številne ugledne 
domače in tuje strokovnjake iz
gospodarstva in javnega sektorja.
Zbrali smo nekaj vtisov dosedanjih
udeležencev. 

Andrej Zupan, prodekan študent: 
"Konferenca je med študenti zelo priljubljen
dogodek. Poleg odkrivanja novih izzivov, šir-
jenja spektra proučevanih znanstvenih ved
se v Portorožu prepletajo tudi nova poz-
nanstva in rojevajo nove ideje. Naj iz-
postavim, da študentje tesno sodelujemo pri
kreiranju konference, tako organizacijsko
kot tudi vsebinsko. Vsako leto v okviru kon-
ference pripravimo tudi več spremljevalnih
dogodkov." 

Davorin Žnidarič, udeleženec: 
"Fakulteta na svojih konferencah povezuje štu-
dente, strokovnjake in gospodarstvenike z ra-
zličnih področij. Na srečanjih se vsako leto
predstavijo novi prijemi in znanja v organizacij-
skih procesih, ki jih narekujeta čas in prostor.
Hkrati pa omogoča izmenjavo izkušenj v teori-
ji in praksi z udeleženci iz tujine in domovine
ter vzpostavitev stikov za kasnejša sodelovanja.
Vzorno organizirane konference se bom tudi
letos z veseljem udeležil." 

Dr. Jožef Ovsenik, udeleženec: 
"Izjemno cenim dejstvo, da FOV tako vneto
vztraja v dolgoletni tradiciji vsakoletnega or-
ganiziranja mednarodnih znanstvenih kon-
ferenc 'o razvoju organizacijskih znanosti'.
Zelo me veseli, da lahko na teh konferencah
prav vsako leto predstavim svoja konceptu-
alno-raziskovalna dognanja tudi sam. Lepo
je spoznavati, da brez 'organizacije' naš svet
ne bi bil sploh mogoč in še manj tudi živ-
ljenje na njem." 

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

Heinrich C. Mayr
(Avstrija) 

Alpen - Adria Universität
Klagenfurt

”A Comprehensive 
Information System for the
Organization University:

what it could be like.”

Mauri Ylä Kotola
(Finska) 

University Of Lapland

”The Quality Assurance 
and Human 

Emancipation”

Hans Dieter Zimmermann
(Švica) 

FHS St. Gallen, 
University Of Appplied 
Sciences Switzerland

”The Individual in the Infor-
mation Society: A Summary 

of Recent Developments”

Hermann Maurer
(Avstrija) 

Technische 
Universität Graz, Insitut für

Informationssysteme 
und Computer Medie, 

”Why Predictions 
always Fail”

Tomi Ilijaš
(Slovenija) 

Arctur, d. o. o., 
Nova Gorica

”XaaS - New Information
Systems Services Paradigm” 
/ XaaS - nova paradigma

storitev v informatiki

Robert Leskovar
(Slovenija) 

UM Fakulteta za 
organizacijske vede

”Assessment of Innovation 
Potential in Small and 
Medium Enterprises” 

/ Ocenjevanje inovacijskega
potenciala v MSP

Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti predstavlja
vez med teorijo in prakso. Vsako leto se na konferenci zvrsti več kot 200
referatov, ki so bili recenzirani s strani recenzentskega odbora konfe-
rence. 
Na konferenci referenti na posameznih sekcijah v okviru tem konference
predstavijo pestra in zanimiva predavanja za tiste, ki si želijo pridobiti po
eni strani nova znanja, nove usmeritve in izkušnje s področij organizacij-
skih znanosti, po drugi strani pa možnosti novih poznanstev in
priložnosti za bodoča skupna sodelovanja.

Iz predvidenih tem konference bo oblikovan program, ki se bo zvrstil 
v treh dnevih (od 23. do 25. marca 2011) in v sklopu katerega 
bodo potekala: plenarna zasedanja, posamezne sekcije, v katerih so
predstavljeni sprejeti referati in vabljena predavanja. V sklopu programa
konference hkrati potekajo tudi različne delavnice in seminarji ter
okrogle mize. 

Vsebina letošnje konference 

■  Organizacija

■  Informatika

■  Kadri

■  Proizvodni management

■  Management projektov

■  Management kakovosti

■  Management marketinga

■  Management ekonomike

■  Management poslovnih procesov

■  Ekološki management

■  Management v turizmu

■  Management v izobraževanju

■  Management v zdravstvu

■  Management v javni in 
državni upravi

■  Management v logistiki

■  Management v bančništvu

■  Management v zavarovalništvu

PREDVIDENE TEME KONFERENCE:

Pridružite se nam 
Vabimo vas, da se tudi vi udeležite 30. jubilejne mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti,
ki bo potekala v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu od 23. do 25. marca 2011. V sedmih dvoranah bo
z vrhunsko opremo zagotovljena visoka raven izvedbe najrazličnejših predavanj, delavnic in okroglih miz.
Poskrbljeno bo za zanimiv spremljevalni program, ki bo prav tako potekal v kongresnem centru. Več o kon-
ferenci  in udeležbi si preberite na www.fov.uni-mb.si/konferenca, kjer bodo objavljeni urniki predavanj ter
celoten program konference. 

POKROVITELJI KONFERENCE

Tudi letos bodo uvedene določene novosti v programu konference, saj bodo poleg ustaljenih predavanj v okviru posameznih sekcij udeležencem ponujena različna izobraževanja
(delavnice in seminarji) ter okrogle mize, povezane z delovnim naslovom konference: "Organizacija prihodnosti". 

Generalni pokrovitelj Veliki pokrovitelj Medijski pokrovitelj

Konferenca je priložnost za tiste, ki si želijo pridobiti nova znanja, usmeritve in izkušnje s področja
organizacijskih znanosti.
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Igor Kavčič

Prejšnji teden je v glasbenih
šolah v Kranju (trobila) in
Radovljici (harmonika, kla-
virski dueti) potekalo 14. Regij-
sko tekmovanje mladih glas-
benikov Gorenjske, ki hkrati

velja tudi kot predizbor za 40.
Tekmovanje mladih glasbeni-
kov Slovenije, ki bo marca po-
tekalo na Dolenjskem in v Ma-
riboru. Tekmovanja so se ude-
ležili učenci vseh petih gorenj-
skih glasbenih šol Jesenice,
Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Tržič ter učenka Glasbene-
ga centra Do Re Mi z Bleda.
Letošnje tekmovalne discipli-
ne so bile trobila, tolkala, har-
monika, klavirski dueti in ko-
morne skupine z godali.
Učenci kranjske glasbene šole
so se še posebej izkazali v kate-
gorijah trobil. Med trobentači
je v 1. a kategoriji najmlajših
zlato priznanje prejel Anže
Balantič (mentor Matej Rih-

ter), v kategoriji 1. b pa so bili
zlati kar trije: Dora Grašič in
Marcel Založnik (Matej Rih-
ter) ter Manca Močnik (Jakob
Einfalt). V kategoriji evfonij 1.
b so bili zlati Matija Mervič,
Aleksander Krevh in Andrej
Jelenc, v kategoriji 1. c pa je

zlato priznanje dosegel Am-
brož Rozman (mentor vseh je
Uroš Košir), prav tako pa je bil
zlat edini rogist Janez Mohar
(Sabina Magajne). V Radovlji-
ci so tekmovali harmonikarji
in klavirski dueti. Med slednji-
mi sta zlato priznanje prejela
Samo Hude in Lana Jarc
(mentorica Lea Jugovic). Do-
bitniki zlatih priznanj so bili
ocenjeni z 90 in več točkami
od 100 možnih in so tako do-
bili pravico nastopa na držav-
nem tekmovanju. V petek so
zmagovalci posameznih disci-
plin z največ točkami nastopili
tudi na zaključnem koncertu v
prostorih Glasbene šole Ra-
dovljica.

Kranjčani 
najboljši v regiji 
Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov 
so Kranjčani dosegli kar deset zlatih priznanj.

Igor Kavčič

Kranj je prvič doslej dobil
obisk na najvišji kulturni
ravni. Le teden dni po slav-
nostni podelitvi Prešernovih
nagrad in nagrad Prešerno-
vega sklada v Cankarjevem
domu v Ljubljani smo na-
grajence na prireditvi pod
naslovom Shod muz na
kranjskem parnasu v javnem
pogovoru, v nadaljevanju pa
tudi v medsebojnem druže-
nju, lahko spoznavali tudi v
Kranju. Vseh osem nagra-
jencev nosilca velike Prešer-
nove nagrade za življenjsko
delo pesnik Miroslav Košuta
in dirigent Anton Nanut, ter
šest skladovih nagrajencev
pisatelj Emil Filipčič, glas-
benik Zlatko Kaučič, igralka
Janja Majzelj, oblikovalec
Jure Miklavc, tenorist Bran-
ko Robinšak in ilustratorka
Lilijana Praprotnik Zupan-
čič, so se v družbi kranjskega
župana Mohorja Bogataja
ter glavnega pobudnika in
organizatorja srečanja prof.
Marka Arneža najprej spre-
hodili skozi mesto, se ustavi-
li v Prešernovi hiši, kjer jim
je muzejska svetovalka Beba
Jenčič v nekaj besedah pred-
stavila tamkajšnjo razstavo
Prešeren v besedi in sliki,
potem pa so si ogledali tudi
aktualno razstavo v Galeriji
Prešernovih nagrajencev,
kjer so s kratkimi zapisi o
življenju in delu in nekateri-
mi za njihovo ustvarjanje
značilnimi predmeti pred-
stavljeni oni sami. 
V avli občine je umetnike le-
tošnje prve vrste pozdravil
poln avditorij kranjskih de-
lavcev v kulturi in ljubiteljev
umetnosti, po županovem
pozdravnem nagovoru lavre-
atom in zbranim v dvorani
pa je zbrane nagovoril tudi
predsednik Upravnega od-
bora Prešernovega sklada Ja-
roslav Skrušny, ki je med
drugim povedal, da je tokrat-

ni obisk nagrajencev v Kra-
nju neke vrste nadaljevanje
enodnevne prireditve v Ljub-
ljani, nadaljevanje dogodka v
Cankarjevem domu, ko tam
pogasnejo luči, hkrati pa me-
sto Kranj na ta način ohranja
čast Prešernovega mesta.

V nadaljevanju je nagrajen-
ce, ki so na odru zasedli vsak
svoj unikaten stol avtorja ar-
hitekta Janeza Suhadolca, v
javnem pogovoru vsakega s
po nekaj vprašanji predstavi-
la igralka Saša Pavček.
Umetniki različnih umetni-

ških področij in ustvarjalnih
izzivov so v vsej svoji odkri-
tosti v duhovitih odgovorih
navdušili občinstvo, govorili
so o vzgibih, iz katerih črpa-
jo svojo umetniško moč, se
vračali v svoje otroštvo, v raz-
lična življenjska okolja, ki so
spodbujala njihovo delova-
nje, in nas še enkrat znova
prepričali, da ni slep, kdor se s
petjem ukvarja, za kakršnega
se je v nerazumevanju okoli-
ce v svojem času spoznaval
dr. France Prešeren. Da je
bil teden, ko so prejeli nagra-
de, se udeleževali sprejemov
in javnosti ter številnim me-
dijem predstavljali svoje
umetniško delovanje, zelo
naporen, pa je v imenu vseh
pojasnil Miroslav Košuta:
"Mislim, da izražam splošno
veselje vseh nas, da je vse to
z nagradami končno za
nami." Svojo srčnost in od-
prtost, ko gre za pogovore o
umetnosti in kulturi, pa so
nagrajenci v nadaljevanju
večera kazali v družabnem
srečanju s kranjsko kulturno
srenjo. 

Prešernovi nagrajenci
v Kranju 
Teden dni po slavnostni podelitvi nagrad so letošnji Prešernovi nagrajenci obiskali Kranj. 
V pogovoru z igralko Sašo Pavček so se predstavili kranjski kulturniški srenji.

Slike in risbe Braneta Kreuzerja 
V galeriji poslovne stavbe Domplan na Bleiweisovi cesti 14 v
Kranju slike in risbe na papirju razstavlja likovni ustvarjalec
Brane Kreuzer. Avtor se predstavlja s po slogovni usmeritvi ne
docela realističnimi in hkrati predmetno prepričljivimi inter-
pretacijami različnih motivov, kot so krajina, tihožitja z riba-
mi, človeška figura in podobno ... Pri tem zlasti izstopa troje
motivnih celot, kruh, drevesa oziroma njegove korenine in
kompozicije s trasirko. Brez dvoma gre za del obsežnejših li-
kovnih ciklusov, ki jim je skupen tudi simbolni podton. "Igra
svetlobe in senc, ki jo je avtorjeva risba ujela v malone otiplji-
vih prepletenih koreninah in drevesnih deblih, potrjuje izvrst-
no obvladovanje risarske tehnike, ki je v delih, kjer je osrednji
motiv hlebec kruha, pogosto povezana z barvno intenzivnimi
poudarki posameznih kompozicijskih delov," je o avtorjevih
delih zapisal umetnostni zgodovinar dr. Damir Globočnik.
Brane Kreuzer v svojih delih povezuje realistično interpretaci-
jo, simbolni pomen in kompozicijsko sproščen likovni pri-
stop. Razstava je na ogled v poslovnem času Domplana. I. K.

Janez Mohar je bil edini tekmovalec med rogisti, prejel 
pa je zlato priznanje. Na fotografiji ob korepetitorki Jasmini
Pogačnik. I Foto: Tomaž KukovičLetošnji Prešernovi nagrajenci so vsak na svojem unikatnem stolu avtorja Janeza 

Suhadolca pred polnim avditorijem kranjske občinske avle odgovarjali na vprašanja igralke
Saše Pavček. Uvodoma je zbrane pozdravil Jaroslav Skrušny. I Foto: Tina Dokl

V Prešernovi hiši je nagrajence sprejela v. d. direktorice
Gorenjskega muzeja Marija Ogrin, nekaj zanimivosti 
o hiši, kjer je Prešeren preživel zadnji dve leti svojega 
življenja, in aktualni razstavi v njej pa je povedala 
muzealka Beba Jenčič. I Foto: Tina Dokl

Kranjčan, skladatelj Alojz Ajdič, nagrajenec Prešernovega
sklada 1997, v pogovoru z letošnjim Prešernovim 
nagrajencem, dirigentom Antonom Nanutom. V ozadju
umetnikov portretov, ki ga je naslikala njegova žena 
Milojka Nanut. I Foto: Tina Dokl

Vodja Galerije Prešernovih nagrajencev in pobudnik 
tokratnega srečanja nagrajencev v Kranju prof. Marko 
Arnež je igralko Janjo Majzelj popeljal skozi edinstveno
zbirko Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. 
I Foto: Tina Dokl
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Študentska

Petra Jošt

Stanje mladih se iz leta v
leto spreminja, na kar vpli-
vajo številni družbeni dejav-
niki. Po naročilu Urada Re-
publike Slovenije za mladi-
no sta Filozofska fakulteta
Univerze v Mariboru ter In-
terstat opravila obsežno raz-
iskavo, s katero sta prišla do
zanimivih ugotovitev o sta-
nju mladih v Sloveniji. Raz-
iskava Mladina 2010 je
vključevala številne vidike
življenja mladih, starih med
15 in 29 let; od medgenera-
cijskega sodelovanja, izobra-
ževanja in usposabljanja, za-
poslovanja in podjetništva,
politične participacije, pros-
tovoljnih dejavnosti, kulture
in prostega časa, zdravja,
ekonomskega položaja in
stanovanjskih razmer, glo-
balizacije in mobilnosti, do
vrednot in vizij prihodnosti
mladih. 
Raziskovalci ugotavljajo, da
se je število mladih v Slove-
niji v primerjavi z letom
2000 zmanjšalo za 11 od-
stotkov, v prihodnjem deset-
letju pa lahko pričakujemo
kar 20-odstotni upad. 
Leta 2000 je imelo redno
zaposlitev za nedoločen čas
približno 52 odstotkov mla-
dih med 25. in 29. letom,
medtem ko je ta delež leta

2010 znašal le 33 odstotkov.
V isti starostni skupini je
pred desetimi leti v gospo-
dinjstvu skupaj z materjo ži-
velo dobrih 45 odstotkov,
leta 2010 pa že 67 odstotkov
anketiranih. V gospodinj-
stvu z lastnimi otroki je leta
2000 živelo okoli 43 odstot-
kov, leta 2010 pa le še slabih
20 odstotkov mladih med
25. in 29. letom. Očitno je,
da mladi v Sloveniji vedno
težje prihajajo do stalne za-
poslitve, samostojnega go-
spodinjstva in lastne druži-
ne.
Avtorji študije identificirajo
razloge za takšne trende
predvsem v kombinaciji dol-
ge vključenosti mladih v izo-
braževalni sistem in močni
družinski podpori na eni,
ter izrazito negotovih raz-
merah na trgu dela na drugi
strani. Glede deleža študira-
jočih mladih med 20. in 24.
letom je Slovenija v okviru
Evropske Unije kar na pr-
vem mestu. Enako uvrstitev
zaseda glede na delež začas-
no zaposlenih mladih. Poleg
tega mladi v Sloveniji moč-
no odstopajo od povprečja
EU po opravljanju dela iz-
ven običajnega delovnega
časa (izmenskega dela, dela
ob sobotah in nedeljah, ve-
černega in nočnega dela). Ti
podatki kažejo na to, da je

stanje na trgu dela za slo-
vensko mladino sorazmer-
no neugodno in izrazito ne-
gotovo.
Vse to pomembno vpliva na
vedno poznejše odseljevanje
od staršev, pri čemer velja
opozoriti na ključen pomen
osamosvajanja mladih pri
odločitvi za otroke. V 29.
letu starosti ima vsaj enega
otroka 50 odstotkov mladih,
ki živijo v samostojnem go-
spodinjstvu, medtem ko je
takih med njihovimi vrstni-
ki, ki živijo pri starših, le do-
brih 15 odstotkov. 

Ne glede na opisane tren-
de mladi v Sloveniji glede
svoje osebne prihodnosti
ostajajo sorazmerno opti-
mistični, pri čemer pa se je
povečala prisotnost občut-
kov nelagodja v zvezi s po-
manjkanjem denarja, sta-
novanjsko problematiko in
negotovostjo glede zapo-
slovanja. Prav to so proble-
mi, ki se danes v zvezi s
položajem mladih v Slove-
niji, tudi z vidika drugih
analiz v okviru študije
Mladina 2010, kažejo kot
ključni.

Mladina včeraj in danes
Raziskovalci ugotavljajo, da se je število mladih v Sloveniji v primerjavi z letom 2000 zmanjšalo za 11
odstotkov, v prihodnjem desetletju pa lahko pričakujemo kar 20-odstotni upad.

Nace Fock

Če se sprehodimo po Kra-
nju - in še po marsikaterem
slovenskem mestu, čeprav
po Kranju še posebej - se hi-
tro zavemo, da so davno mi-
nili časi, ko je mesto in meš-
čanstvo povezovalo še kaj
drugega kot besedotvorje. V
zadnjem desetletju tako re-
koč ni bilo tiskanega medija,
govora mestnega veljaka,
zgibanke, letaka ali priredit-
ve, kjer bi se vsaj med vrsti-
cami ne izpostavilo proble-
ma izumiranja mestnega je-
dra, najsi je bila takšna trdi-
tev podana iz političnih, go-
spodarskih ali izključno bo-
leče nostalgičnih vzgibov.
Toda imeti in vzdrževati
mesto kot poligon za pasje
procesije in merjenje moči,
čemur smo priča danes, je
dokaj nesmiseln podvig.
O vzponu buržoazije pred
dobrima dvema stoletjema
eni vedo povedati zlasti veli-
ko hudega, drugi v pretežni
meri dobre reči, preostalih
devetdeset odstotkov pa o
vsem skupaj nima pojma. Če
zanemarimo ideološke te-
melje, na katerih stojijo (ali
bi vsaj morali stati) odobra-

vanja in kritike sloja, ki se je
razglasil za meščane, gre pri
vsem skupaj za nabor dolo-
čenih vrednot, ki so se uve-
ljavile neodvisno od omenje-
nih ideologij. Zanimivo je,
da se koncept meščanskih
vrednot tja do srede dvajsete-
ga stoletja ni niti malo spre-
menil, še celo v socializmu
ne, čeprav je bil pretežno za-
tiran ali vsaj moteč.
Veliko ljudi trdi, da intelek-
tualno in civilizacijsko gle-
dano Srednje Evrope ni. To-
rej tistega, kar je dandanes
videti kot neposrečena zmes
hermetično hladne avstro-
ogrske tradicije, populistič-
no vulgarnih ostalin socia-
lizma in "neuvrščenih",
vplivov kapitalističnega Za-
hoda in nagnjenj k liniji naj-
manjšega odpora potom
tako imenovanih balkanskih
poslov. Češ da gre za misel-
nosti, ki so se od konca prve
svetovne vojne razvijale pre-
težno po sili razmer.
Vendar bi si upal trditi, da
se je navkljub zgoraj našte-
temu ohranil skupek delo-
ma estetskih, deloma moral-
nih, pogosto intelektualnih,
še najmanj pa političnih ali
verskih razlogov za prizna-

vanje vrednot, ki danes, žal
slabšalno, veljajo za meš-
čanske. Zmotno bi bilo reči,
da je meščan desničar ali le-
vičar, da je katolik ali pogan,
da je bogat in privilegiran,
da je tradicionalen ali napre-
den. V prvi vrsti je meščan
civiliziran, in vrednote ima,
kakršne koli te že so, ter ob-
stoj tistih, ki mu niso lastne,
na uglajen način, ne pa nuj-
no benigen, priznava. Še
zmerom pa je to človek, ki
verjame v kulturo, ker ta ci-
vilizira, in ni ne esteticist ne
utilitarist. Neodvisna tradici-
onalnost in praktična inte-
lektualnost se morebiti sliši-
ta gospodinjsko, vendar pri-
našata neko razumno spo-
sobnost ter iznajdljivost in
fleksibilnost - ki jo, mimo-
grede, opeva napredni Za-
hod. Tak človek je lahko
brez slabe vesti konvencio-
nalno monden in si privoš-
či, kar v očeh proletariata ob-
velja bodisi za aristokratsko
bodisi za nespodobno. In
nenazadnje, prefinjenost,
uglajena, pa malomeščan-
sko konspirativna prefinje-
nost, ki se zdi še toliko večja
spričo benigne povprečno-
sti, kakršno nam prodajajo

vsi, še posebno šolski si-
stem.
Mesto je dandanes zatočišče
ekološko ozaveščenih in
vrednot razbremenjenih ja-
pijev, pa kravatiranih ome-
jencev, ki so iz rodne vasi
"odšli v svet", in tistih, ki se
imajo le okoliščinam zahva-
liti, da jim oblast omogoča
reševanje socialnih in stano-
vanjskih stisk v obnovljenih
meščanskih hišah.
Kako naj bo potem mesto me-
sto, če se ob načrtnem zatira-
nju in penaliziranju ter za-
smehovanju prepričanj, da je
mondenost fina, da je brati
dobro, razmišljati koristno,
posedati na kavi uglajeno, ig-
rati klavir lepo, učiti se latin-
sko nobel in biti ponosen edi-
no pravilno, civilizirani ljudje
rade volje distancirajo od so-
drge, ki mestu pravi javna po-
vršina, uglajenim ljudem pa
na najbolj prezirljiv način "eli-
ta". Taista sodrga, sestavlja jo
široka paleta ljudi, potlej bodi-
si skozi licemersko ali kme-
tavzarsko preprosto kvazikr-
ščanstvo bodisi skozi anarhi-
stično vulgaren liberalizem
ne počenja nič drugega kot to,
da na piedestal civilizacije
povzdiguje mediokriteto.

Žlahtni meščan

KŠK organizira športni dan

V soboto, 26. februarja 2011, bo od 9. do 14. ure v Mega
Centru potekal 2. KŠK-jev športni dan. Lahko boste obiskali
fitnes, kjer vam bodo inštruktorji z veseljem priskočili na po-
moč, možno bo tudi igranje badmintona, za sprostitev pa
bo poskrbljeno v savni. Od 10. do 13. ure boste na račun pri-
šli ljubitelji skupinskih vadb. V oranžni dvorani bo ob 10. uri
potekala vadba Freestyler, ob 11. uri Zumba in ob 12. uri Bo-
dyBalance. V zeleni dvorani bo ob 10. in 11. uri potekal Spin-
ning. Za člane KŠK-ja je športni dan brezplačen, nečlani
imajo brezplačne samo skupinske vadbe. Dodatne informa-
cije na sport@ksk.si. P. J. 

Daruj kri in pomagaj

Zaradi vedno večjega števila prometnih nesreč se potreba
po darovalcih krvi veča. Krvi potrebnih je vedno več, zaloge
se zmanjšujejo, darovalcev pa je premalo. Pridružite se KŠK-
jevcem na krvodajalski akciji, ki bo v četrtek, 3. marca 2011.
Odhod bo ob 9. uri izpred Supernove v Kranju (pri Bufu),
seveda pa ste vabljeni tudi na vse naslednje, ki se bodo po-
navljale vsake štiri mesece. V prijavo napišite ime, priimek
in telefonsko številko ter pripišite, če greste prvič na krvoda-
jalsko akcijo. Prijave sprejemamo na krvodajalstvo@ksk.si,
najkasneje do srede, 2. marca 2011. P. J. 

Ni problema!

V petek, 4. marca 2011, bo v Galeriji Dali potekala gledališka
predstava z naslovom Ni problema! Interaktivna predstava
štirih študentov AGRFT na humoren način predstavlja pro-
bleme študentov in dijakov (od stanovanja do bonov). Pred-
stava je režirana za izvedbo v nekonvencionalnih prostorih,
kot so učilnica, lokal in klub ter za izvedbo ne potrebuje kla-
sičnega odra. Vstop prost! P. J.

Preživite pustno soboto na Beneškem karnevalu

V Benetkah je vsako leto ob pustnem času eden najbolj zna-
nih karnevalov na svetu, ki ponuja razgled na čudovite pust-
ne maske in ulične umetnike, ki pričarajo čarobno vzdušje
na ulicah in trgih, ki so že sami po sebi prepojeni z legenda-
mi. Klub študentov Kranj organizira ogled Beneškega karne-
vala in sicer v soboto, 5. marca 2011. Cena za člane KŠK-ja
je 30 evrov, za nečlane 38 evrov, v ceno pa so vključeni pre-
voz, vodenje, turistična taksa za Benetke in prevoz z ladjico.
Prijave sprejemamo na Info točki KŠK-ja do četrtka, 3. mar-
ca 2011. Dodatne informacije na www.ksk.si. P. J

Tečaj masaže

Na Klub študentov Kranj se znova vrača tečaj masaže, ki bo
obsegal tako teoretični kot tudi praktični del. Pod men-
torstvom Branislava Jurgeca, poklicnega maserja z držav-
nim certifikatom, se boste v 25 urah naučili vse potrebne
osnove masaže. Tečaj bo potekal med 11. in 20. marcem
2011 na Gimnaziji Kranj. Cena za člane KŠK-ja je 160 evrov,
nečlane 220 evrov. Cena vključuje: organizacijo, učne
skripte, predavanje teorije, poučevanje masaže, masažno
olje, majico Kluba študentov Kranj in potrdilo o opravljenem
tečaju. Prijave sprejemajo na Info točki KŠK do srede, 9.
marca 2011, ob prijavi se vplača celoten znesek. Minimalno
število prijavljenih na tečaj je štiri, največ pa se jih lahko pri-
javi deset. Več informacij na masaza@ksk.si. P. J.

Mega Center | sobota, 26. 2., od 9h do 14h
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Maja Bertoncelj

Kranj - Ta konec tedna se s
tekmami 20. kroga začenja
spomladanski del nogomet-
nega prvenstva v slovenski
prvi ligi. Nogometaši Trigla-
va Gorenjske so jesenskega
končali na osmem mestu in
v devetnajstih tekmah zbrali
dvajset točk. 
Prva tekma nadaljevanja
Triglavane čaka v nedeljo.
Na domači zelenici Športne-
ga centra Kranj se bo začela
ob 15. uri, nasprotnik pa bo
CM Celje, deveta ekipa z les-
tvice, ki jo vodi Stane Bevc,
še v lanski sezoni trener Tri-
glava Gorenjske. Tekmeca
sta se v jesenskem delu oba-
krat razšla z neodločenim
rezultatom 1:1. Kranjčani si
tokrat želijo zmage. "Vsaka
tekma bo pomembna, še po-
sebej doma. Celjani so se
okrepili z nekaterimi znani-
mi imeni, a mi se s tem ne
obremenjujemo. Pričaku-
jem zmago. Fantje so že na
prijateljski tekmi z Maribo-
rom pokazali, da so pravi,"
je povedal trener gorenjske-
ga prvoligaša, Kranjčan Si-
niša Brkič. Med zimskim
premorom je v ekipi prišlo
do nekaterih sprememb.

Najbolj je odmeval odhod
Nejca Potokarja v Maribor,
vrzel bo skušal zapolniti Pet-
ar Stojnič. Med novinci je
tudi Jeseničan Ajdin Redžič.
Krog igralcev se širi, na vra-
ta prve enajsterice trkajo
obetavni mladi igralci. Na
nadaljevanje sezone so se
nogometaši Triglava Go-
renjske dobro pripravljali.
Večji del priprav so opravili

v Kranju, bili pa so tudi na
enotedenskih pripravah v
Medulinu na Hrvaškem.
Odigrali so kar nekaj pri-
pravljalnih tekem. Preteklo
soboto so na umetni travi
gostili vodilni Maribor in po
dobri igri izgubili z 1:2. Stre-
lec za domače je bil Alen Kr-
cič. 
V nedeljo se začenja zares.
Pred nogometaši je sedem-

najst krogov, v Kranju pa si
obstanek želijo zagotoviti
že nekaj tekem pred kon-
cem. Brkič verjame v ekipo
in verjame, da jim bo uspel
obstanek v ligi. Pričakuje
vsaj takšno bero točk kot v
jesenskem delu. Igralci in
strokovno vodstvo pa si na
vseh domačih tekmah želi-
jo tudi čim večje podpore s
tribun.

Nogometni uvod 
doma s Celjem
Nogometaši Triglava Gorenjske bodo prvo tekmo spomladanskega dela prvenstva v nedeljo doma
odigrali s Celjani. Trener Siniša Brkič je jasen: "V vsako tekmo gremo na zmago."
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Vilma Stanovnik

Kranj - Na kranjski skakalni-
ci je živahno vso zimo, naj-
več najboljših skakalcev pa
smo lahko videli minuli ko-
nec tedna, ko sta SK Coste-
lla Ilirija in Tržič Trifix pri-
pravila tekme tako imenova-
ne druge lige oziroma Ce-
linskega pokala za skakalce
in nordijske kombinatorce.
Prvi tekmovalni dan se je iz-
kazal član domačega Trigla-
va Dejan Judež, ki je prema-
gal vso konkurenco, Dejan
pa je bil drugi dan, ko je sla-
vil Avstrijec Mario Innauer,
tretji. V konkurenci nordij-
ski kombinatorcev, ki so
skakali v Kranju in tekli na
Pokljuki, je oba dneva zma-

gal Norvežan Magnus Krog,
naša najboljša pa sta bila
Marjan Jelenko, ki je bil sed-
mi prvi dan, in Mitja Ora-
nič, ki je bil sedmi na drugi
preizkušnji.
Te dni bomo navijali za naše
najboljše skakalce, ki bodo
tekmovali na svetovnem pr-
venstvu v Oslu na Norve-
škem, vse slovenske smu-
čarje skakalce pa bomo nato
lahko 9. marca na delu vide-
li v Kranju. Smučarski klub
Triglav bo namreč nasled-
njo sredo pripravil letošnje
člansko posamično in ekip-
no državno prvenstvo v sko-
kih. Ob 13. uri bodo na spo-
redu kvalifikacije, ob 14.10
posamična tekma, ob 16. uri
pa še ekipna.

Nogometaši Triglava Gorenjske so zadnjo prijateljsko tekmo odigrali preteklo soboto
doma z Mariborom in izgubili z 1:2. Kapetan Dejan Burgar (na sliki) pa tokrat ni uspel
premagati nasprotnikovega vratarja. I Foto: Tina Dokl

Kranj

Triglavovi hokejisti nastope končali v četrtfinalu

Te dni se s polfinalnimi tekmami nadaljuje tako imenovana
Slohokej liga, v kateri je nastopala tudi ekipa kranjskega
Triglava. Po rednem delu tekmovanja so bili Kranjčani na
četrtem mesto in pričakovali igro v polfinalu. Očitno pa je
bila ekipa Team Zagreba v četrtfinalu pretrd oreh za njihovo
napredovanje, saj so na prvem srečanju v Zagrebu izgubili
3:2, enak, le obrnjen rezultat pa je bil tudi na povratni tekmi
v Kranju, ko so si napredovanje zagotovili Zagrebčani. V. S.

Prezelj gre na evropsko prvenstvo

V Parizu bo od 4. do 6. marca potekalo dvoransko evropsko
atletsko prvenstvo. Za Slovenijo bo nastopilo sedem atletov
in dve atletinji, ki so izpolnili normo. V Pariz potuje tudi
Kranjčan Rožle Prezelj, ki je v letošnji zimi v skoku v višino
dvakrat preskočil 222 cm. Postal je tudi državni prvak. "Zim-
ska sezona in tudi evropsko prvenstvo je del priprav na sve-
tovno prvenstvo, ki se bo konec avgusta začelo v Južni Ko-
reji. To je moj glavni cilj letošnje sezone. Ne glede na to pa
sem trenutno zelo dobro pripravljen in če se mi bo vse izš-
lo, se lahko tudi v Parizu uvrstim visoko. Čim prej želim
preskočiti 228 cm, kolikor je norma za svetovno prvenstvo,
kjer bi rad prišel v finale," je povedal Rožle Prezelj, član AK
Kranj.  M. B.

Minuli konec tedna je kranjska skakalnica gostila tekme
Celinskega pokala, v nedeljo pa je slavil Avstrijec Mario 
Innauer. I Foto: Matic Zorman

Vilma Stanovnik

Stražišče - "Naš klub je
predvsem rekreativen, saj
imamo okoli petdeset
članov vseh starostnih kate-
gorij. Vadimo na štirih
teniških igriščih v športnem
parku Stražišče, kjer pa so
igrišča stara tudi dvajset let.
Imamo tudi svojo teniško
šolo za začetnike, ki jo vodi
Jakob Dermota. V klubu
sicer do sedaj nismo imeli
tekmovalnega programa,
ker pa je Manja kot bivša
igralka tenisa začela treni-
rati svoje tri otroke tudi za
tekmovanja, pa smo se v
Sloveniji začeli predstavljati
tudi kot tekmovalci," pravi
predsednik Teniškega kluba
Stražišče Slavko Cvetanović.
Primož, Gregor in Lara so
trojčki, zato marsikaj počne-
jo skupaj, zadnja tri leta pa
vsi pridno trenirajo tenis.
"Ko so bili mlajši, jih je za-
nimalo marsikaj, preizkušali
so se v košarki, nogometu,

karateju, celo šahu,... na
koncu pa smo začeli tudi z
igranjem tenisa. Učila sem
jih kar sama, saj imam kar
precej izkušenj," pravi Man-
ja Vovk iz Bitenj, ki je nekoč
igrala tenis za jugoslovan-
sko reprezentanco in bila
celo državna prvakinja. 
"Pred dobrimi tremi leti
smo šli prvič na turnir in
takrat so bili vsi navdušeni.
Začeli so še bolj vestno
trenirati. V klubu v
Stražišču imamo prek leta
dobre pogoje, problem pa je
pozimi, ko moramo treni-
rati v dvorani v Kranju, kjer
pa so ure drage in je to kar
velik strošek," pravi Manja
Vovk, ki pa je navdušena
nad hitrim napredkom troj-
čkov, ki so bili oktobra stari
štirinajst let. 
Do pred enim letom je bil
namreč Primož na slovens-
ki teniški lestvici 73., Gregor
46., Lara pa 63. V zadnjem
letu so vsi zelo napredovali,
saj je Primož sedaj na 19.

mestu, Gregor na 16. mes-
tu, Lara pa na 7. mestu. Ve-
lik podvig je lani uspel prav
Lari, ki se je kot najboljša
med slovenskimi igralkami
do 14 let uvrstila na drugi
največji teniški turnir za

mlade na svetu in šla de-
cembra na Bahame. 
"Imajo talent, radi trenirajo,
vsi so veliki borci in dokler
imajo voljo, bodo zagotovo
še lahko napredovali," doda-
ja mama in trenerka Manja.

Trojčki so navdušeni tenisači
V Stražišču zadnjih dvajset let deluje tudi Teniški klub, poleg množice rekreativcev pa imajo zadnja
leta tudi tri uspešne tekmovalce: Gregorja, Primoža in Laro Vovk.

Po celinskem pokalu še
državno prvenstvo

Kranj je bil minuli konec tedna gostitelj tekem
celinskega pokala za skakalce in nordijske 
kombinatorce, 9. marca pa se bodo predstavili
tudi vsi najboljši slovenski orli.

Trojčki Gregor, Lara in Primož Vovk so navdušeni nad
tenisom, v zadnjem letu pa so zelo napredovali tudi na
slovenski teniški lestvici. I Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

Alenka Brun

Kranj - Marija Zora Fröhlich
se je rodila 19. februarja
1911 na Vidmu pri Krškem.
Za službeno pot si je izbrala
poklic učiteljice. Ljubše ji je,
če jo kličejo Zora, kar izhaja
še iz otroštva. Precej žensk v
njeni družini je bilo namreč
Marij in je tako večkrat na-
stala zmešnjava. 
Kljub letom je še izjemno
bistra, vitalna in zelo aktivna
- še vedno rada bere (najraj-
ši avtobiografije, zgodovin-
ske knjige in življenjepise),
redno obiskuje telovadbo in
skupino za trening spomi-
na. Obožuje jogo. Jeziki so
bili vedno njen hobi in še
danes se z veseljem pogo-
varja nemško. Razveselijo jo
obiski sina Franca in obeh

snah, Mare in Neve, ponos-
na je na dva vnuka in vnuki-
njo ter na kar sedem pra-
vnukov.
Stoletnici je ob njenem
prazniku najprej voščila di-
rektorica doma Zvonka Ho-
čevar Šajatovič. Prebrala je
tudi pismo, ki ga je Zori na-
pisal ob častitljivi obletnici
predsednik države dr. Dani-
lo Türk, izpolnili pa so ji že-
ljo ter na praznovanje pova-
bili Karla Erjavca, predsed-
nik DeSUSa, ki se je povabi-
lu odzval in s tem Zoro pri-
jetno presenetil. Ko se mu je
zahvalila za obisk, ga je sim-
patično še vedno naslovila z
'ministrom Erjavcem'. 
V imenu Mestne občine
Kranj je Zori čestital tudi
podžupan Bojan Homan,
otroci iz vrtca Mojca so ji

pripravili kratek kulturni
program, čestitke pa je pa je
izrekla tudi predsednica sve-
ta stanovalcev doma Ana

Nuša Makuc. Za glasbeno
razpoloženje je poskrbel
duo Katarina, za sladokusce
pa torta.

Ana Hartman

Mesec februar je bil v kranj-
skem vrtcu Janina kulturno
obarvan, posvetili pa so ga
predvsem spoznavanju 
knjig in našega največjega
pesnika Franceta Prešerna.
Mlajši otroci so obiskali Pre-
šernov gaj in na pesnikovem
grobu zapeli pesmico, sta-
rejši otroci pa so na orienta-
cijskem pohodu po Kranju
spoznavali pomembne kul-
turno-zgodovinske objekte,
kot so Prešernov muzej in
spomenik, mitnica, Plečni-
kovo stopnišče ...
V vrtcu so gostili Mešani
pevski zbor Iskra Kranj, ki je
skupaj z zborovodkinjo
Majo Nosan otrokom na ra-
zumljiv in prijeten način
predstavil lik Prešerna in

njegove pesmi. Zapeli so jim
Zdravljico, pesmi Triglav,
Pevec, Rožic ne bom trgala
..., deklamirali so Prešerno-
vo pesem Luna sije. Poleg
tega je Nosanova malčkom
predstavila zbor ter ženske
in moške glasove v njem, na
koncu pa so vsi skupaj ob
spremljavi harmonike zapeli
še nekaj otroških pesmi.
"Ves čas njihovega obiska je
bila soba nabita s pozitivno
energijo, lepim, ubranim
petjem in dobro voljo. Pevke
in pevci so nam zelo pribli-
žali Prešernovo poezijo in
zborovsko petje, zato komaj
čakamo, da znova skupaj za-
pojemo, saj nas glasba pove-
zuje in osrečuje, tako mlade
kot malo manj mlade," je
poudarila vzgojiteljica Darja
Mahkovic.

Najraje bere avtobiografije
V ponedeljek je v Domu upokojencev Kranj stoto obletnico rojstva praznovala Marija Zore Fröhlich.

Malčki spoznavali
Prešerna

V Vrtcu Janina so ta mesec posvetili knjigi in
spoznavanju Prešerna.

Vilma Stanovnik

Prejšnji petek so se v go-
stišču pri Slavki v Podbrez-
jah na rednem letnem zbo-
ru sestali člani Društva
upokojencev Elektra Go-
renjske ter sprejeli načrt
aktivnosti v tem letu. Tako
za sredino marca priprav-
ljajo izlet v Goriška Brda,
aprila bodo odšli v Idrijo in
se udeležili Poti prijatelj-
stva na Kokrici, maja bodo
obiskali Borovnico, grad
Bistro in sotesko Pekel, ju-

nija bodo šli na izlet na
Maltattal v sosednjo Avstri-
jo, avgusta pripravljajo izlet
na Višarje, septembra se
bodo udeležili srečanja go-
renjskih upokojencev, odšli
bodo na križarjenje s pikni-
kom na morje ter se konec
meseca udeležili še festiva-
la za tretje življenjsko obdo-
bje. Oktobra načrtujejo iz-
let v Salzburg in Orlovo
gnezdo, novembra izlet v
neznano z martinovanjem,
decembra pa bodo obisko-
vali starejše in bolne člane.

V društvenih prostorih na
Zlatem polju imajo vsak
drugi ponedeljek v mesecu
informativne dneve, ki so
namenjeni vsem članom
društva, ki jih je sedaj 69.
Predsednica društva je Maj-
da Roksandič, kot je sporočil
Matija Kenda, pa so na ob-
čnem zboru, ki se ga je po-
leg 37 članov in članic udele-
žil tudi predsednik uprave
Elektra Gorenjske Bojan Lu-
skovec, sprejeli finančni na-
črt za letošnje leto. Letna
članarina ostaja 10 evrov.

Bogat načrt dela upokojencev
Elektra Gorenjska
V Podbrezjah so se sestali člani Društva upokojencev Elektra Gorenjske in
poleg druženja največ časa namenili načrtovanju dejavnosti.
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Zora je ob okroglem jubileju prejemala številne čestitke,
med drugim ji je vse najboljše voščil kranjski podžupan
Bojan Homan. I Foto: Tina Dokl

Mešani pevski zbor Iskra Kranj je malčkom v vrtcu Janina
približal Prešernove pesmi in zborovsko petje. 

Alenka Brun

Mlaka - Ela Žbontar se je ro-
dila 6. februarja 1907 na Ra-
keku na Notranjskem. Izha-
ja iz velike družine, saj je
bilo doma osem otrok, bila
je druga najstarejša, sedaj
pa je edina, ki je še živa. Kot
otrok je veliko delala, kasne-
je se je izučila za trgovko in
še v času stare Jugoslavije je
na Rakeku odprla svojo trgo-
vino z mešanim blagom. 
Življenje je pisalo svojo
zgodbo, vodilo pa jo je tudi
na Gorenjsko, kjer je na Je-
senicah spoznala sedaj že
pokojnega moža Ivana,
doma s Sp. Lipnice pri Lan-
covem. V zakonu sta se jima

rodila sin Ivan in hči Nataša.
Dolgo časa so živeli na Sp.
Lipnici, potem pa so se zara-
di sinovega študija selili v
Ljubljano, kjer so ostali do
leta 1983. Upokojitev je Ela
dočakala kot trgovka v ta-
kratnem Mercatorju v Ljub-
ljani. V tem času je doštudi-
rala tudi hči. 
Ela je vdova že dobrih petin-
trideset let, ima tri odrasle
vnuke in dve pravnukinji.
Spet živi na Gorenjskem -
na Mlaki pri Kranju, skupaj
s hčerko Natašo in njenim
soprogom Branetom. Še
vedno rada gleda televizijo,
slabše sliši, pa noge ji ne
služijo več tako, kot so ji vča-
sih, drugače pa je zdrava.

Ob visokem jubileju so ji izre-
kli čestitke  tudi kranjski žu-
pan Mohor Bogataj, predstav-
nika KS Kokrica Niko Drino-

vec in Brane Roblek, predstav-
nica KO RK Kokrica Marinka
Delavec ter Jože Kern iz 
Društva upokojencev Kokrica.

Ela je dopolnila sto štiri leta
Ela Žbontar z Mlake pri Kranju je ta mesec praznovala že svoj 104. rojstni dan. 

Ela Žbontar z županom Mohorjem Bogatajem
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MEHIŠKA RESTAVRACIJA 
V TUŠ CENTRU RESMAN NAKLO

Nagrade: 1. NAGRADA: MEHIŠKA JED ZA DVE OSEBI, 2. NAGRADA:

MEHIŠKA JED ZA ENO OSEBO, 3. NAGRADA: MEHIŠKA PICA

Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 9. marca
2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

restavracija TUŠ center Resman Naklo
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Delovni čas: pon, sre., čet. , pet. in sob. od 13. ure do 22. ure,
nedelja od 13. do 20. ure, torek zaprto

Vabljeni v mehiško restavracijo Frida's Mexico v Tuš center Resman Naklo, v 1. nad-
stropju. Okusite pravo mehiško hrano, pijačo in izvrstne sladice. Vabljene tudi skupine
na razna  praznovanja.

Rezervacije po telefonu: 04/2770-917
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Gnezdo štorkelj z dimnika na drog
Tenetiše so kraj, kjer gnezdijo tudi bele štorklje. Kljub temu da so jih pri Kavčičevih, kjer so se naselile na dimnik, vzljubili, so se, skupaj s strokovnjaki,
odločili, da gnezdo pred vrnitvijo štorkelj iz toplih krajev preselijo na bližnji gnezdilni drog.

Za selitev gnezda s strehe hiše so se pri Kavčičevih odločili skupaj s strokovnjaki iz 
Zavoda RS za varstvo narave, saj jim je streha začela zamakati in jo bo sedaj treba 
zamenjati.

Očitno se štorklje tudi na Gorenjskem dobro počutijo, zato se njihovo število iz leta 
v leto povečuje, gnezdo v Tenetišah pa so se odločili preložiti zaradi trajne zagotovitve 
gnezdenja.

Selitev gnezd belih štorkelj je pri nas, zlasti v Prekmurju, zadnja leta postala stalna praksa,
kranjski gasilci pa so se v začetku februarja tega dela lotili prvič.

Bele štorklje gnezdijo na drevesih ali v urbanem okolju na strehah, dimnikih ter električnih
in drugih drogovih, zato so pri Elektru Gorenjski za družino štorkelj zagotovili prav
poseben gnezdilni drog.

Gnezdo so sedaj prestavili le nekaj metrov od hiše, kjer je bilo prej, sedaj pa vsi upajo, da
bo par štorkelj zadovoljen z novim domovanjem in bo gnezdil tudi v prestavljenem 
gnezdu. I Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Ker štorklje vsako leto gnezda dograjujejo, so lahko težka tudi okoli petsto kilogramov,
zato selitev seveda ni lahko delo in je v Tenetišah trajala več kot tri ure.




