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Na Karavankah bo avtokamp
Na m e j n e m platoju Karavanke b o d o zgradili
a v t o k a m p za a v t o d o m e . N a t o o b m o č j e naj bi s e
preselila tudi j e s e n i š k a policijska p o s t a j a .
URŠA PETERNEL

Jesenice - Mejni plato Karavanke, kd je po odhodu mejne policije prazen, naj bi
kmalu znova zaživel. Na tem
območju občina Jesenice na
črtuje razvoj turističnih
športnih in zabaviščnih de
javnosti, je povedal jeseniški
župan Tomaž Tom Mendn
ger. Idejni projekti so pri
pravljeni, v prvi fazi naj bi
uredili večji avtokamp za av
todome. Avtokamp naj bi
obsegal kar med petnajst in

dvajset tisoč kvadratnih metrov površin in naj bi bil prvi
avtokamp ob avtocesti v Sloveniji. Občina Jesenice se
prek ministrstva za javno
upravo še pogovarja z državo, ki je lastnica zemljišč in
objektov na platoju Karavanke, o tem, kolikšen del izpraznjenih površin bodo
prenesli na lokalno skupnost. Tako naj bi še ta mesec
imeli nekaj pomembnih sestankov na to temo.
•
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Mejni plato Karavanke obsega petdeset tisoč kvadratnih metrov površin. Občina Jesenice naj bi na njem v prvi ^
avtokamp za avtodome. / Foto: Anka suiov«

uredila

Delavcem Ibija zavrelo
Nekdanji delavci podjetja Ibi Kranj, ki je š l o pred pol leta v likvidacijo, s o š e
v e d n o brez o d p r a v n i n . V e č kot polovica jih je š e v e d n o b r e z dela.
B 0 Š T 7 A N BOGATAJ

Kranj - V sredo se je približno 50 nekdanjih zaposlenih
(ob likvidaciji jih je 122 ostalo brez dela) protestno zbralo
v svoji nekdanji tovarni, kjer
so od likvidacijskega upravitelja Antona Ahaca zahtevali
pojasnila. "Siti smo obljub o
odpravnini, ki so nam jo obljubili z zadnjo plačo, kasneje, da bodo izplačane konec
lanskega leta," so povedah
zaposleni, ki so se znašU v
stiski in tudi obljubam o izplačilih odškodnin v prvem
četrtletju leta ne verjamejo
več.
V sredo so se zbrali tudi
zaradi informacij, da je bilo
zemljišče, na katerem stoji
tovarna, že prodano banki,
podjetje pa naj bi lastniki

pahnili v stečaj. Z drugimi
besedami bi to pomenilo, da
delavci v najslabšem primeru ne bi prejeli odškodnin
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Protest nekdanjih delavcev kranjskega Ibija / FOTO: STA
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GORENJSKA

Kriza le na račun

Čelada lahko reši življenje

delavcev

g

oziroma bi bile te občutno
nižje od zakonsko določenih
pri likvidaciji.
• 3. stfan

Gorenjska Gremo gor.

"V krizi je treba varčevati, vendar ne le
na ra£un zniževanja stroškov dela.
Drugih ukrepov danes praktično ni,'
pravi Rajko Bakovnik, predsednik
Sveta gorenjskih sindikatov, in dodaja, da nekateri izkoriščajo krizo tudi
za ustrahovanje zaposlenih.

Enota helikopterske nujne nnedicinske pomoči je od začetka smučarske
sezone do 20. januarja na smučiščih
posredovala šestkrat. V Bolnišnici Jesenice so minuli konec tedna oskrbeli skoraj dvajset poškodovanih smučarjev. Z novo tehniko smuianja je
več stranskih trkov.

RAZGLEDI
Krizo s o povzročili
finančni avanturisti
"Sedanjo finančno krizo so povzročili
avanturisti, ki so s produciranjem finanCnih instrumentov tako zakompliorali stvari, da jih še strokovnjaki niso

razumeli, kaj šele običajni ljudje,"
pravi Zlatko Kavčič, letošnji nagrajenec Združenja IV^anager.
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RAZGLEDI
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Nevarni trki ptic z letali

Danes ho ddnojasno in suho.
Jutri bo oblačno s padavinami.
V nedelo bodo padavine
tez dan v javnem ponehak.
Zvečer se ho od zahoda zjasnilo.

Na ljubljanskem letališču je v primerjavi z drugimi letališči, kamor ietžjo
letala Adrie Airways, velika koncentracija ptic. Glede na razmerje med številom vzletov in trkov imajo petkrat
več trkov s pticami kot drugje. Ptice
so jim že poškodovale letala.
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jutri: oblačtu) s padavinami
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Podprli kandidaturo jelica Kacina
Kranjski odbor LDS je pred časom sprejel sklep, da Jelka Kacina podprejo kot kandidata za evropskega poslanca in nosilca liste, s čimer sta predsednica mestnega odbora LDS Darja
Kovačič in glavni koordinator LDS za Gorenjsko Zmago Zadnik na delovnem srečanju v sredo seznanila tudi predsednico LDS Katarino Kresal. "Razen tega je beseda tekla tudi o
tem, v kateri smeri naj bi potekalo delovanje LDS na lokalnem
nivoju," je po srečanju še pojasnil Zmago Zadnik. M. R.

Drugič na evropske volitve
Sedem poslancev za evropski parlament bo 1,7 milijona volilnih upravičencev v Sloveniji izbiralo
7. junija.
MATEJA R A N T

Kranj - Volitve v evropski
parlament, na katerih bomo
odločali, kdo bo zasedel 736
poslanskih mest v Bruslju
oziroma Strasbourgu, bodo v
27 državah članicah Evropske unije potekale med 4. in
7. junijem. "Glede na to, da
je volilni dan v Sloveniji nedelja, lahko pričakujemo, da
bo predsednik države Danilo
Ttirk volitve razpisal 7. junija," so sporočili iz informacijske pisarne Evropskega
parlamenta v Ljubljani. Svojih sedem predstavnikov
bomo slovenski državljani
volili drugič.
LJUBIJANA

Dan spomina na holokavst
Organizacija združenih narodov je 27. januar razglasila za
dan spomina na holokavst. 15. februarja lani je to storila tudi
Slovenija, in sicer v spomin na trpljenje vseh slovenskih internirancev. Ob tej priložnosti bodo tako letos prvič pripravili slovesnost, na katero so povabili nekdanje internirance
in njihove svojce, in sicer v nedeljo ob n . uri v Kulturnem
domu španskih borcev v Ljubljani. Slavnostni govornik bo
predsednik državnega sveta Blaž Kavčič. M. R.
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izžrebanemu naročniku časopisa
Gorenjski Glas

Knjigo prejme JANEZ KODER z Bleda.

(hnica.zavrl@g-glas.si

V okviru svoje informacijske in komunikacijske kampanje bo Evropski parlament
okoli 375 milijonov volivcev
nagovarjal s sloganom Ti odločaš! Tako jih želijo opozoriti, da odločitve, ki jih sprejemajo evropski poslanci, vplivajo na njihovo vsakodnevno
življenje, in jih pozvali k udeležbi na volitvah. Pri volitvah
v evropski parlament je vsa
Slovenija ena sama volilna
enota, zato mora posamezna
lista za izvolitev svojega kandidata zbrati vsaj 14 odstotkov oddanih glasov. Z liste pa
so izvoljeni tisti kandidati, ki
zberejo največ prednostnih
glasov. Od poslancev, ki so
Slovenijo v Evropskem parlamentu zastopali že v preteklem mandatu, Mihael Brejc
in Mojca Drčar Murko ne nameravata znova kandidirati,

jelko Kacin

Ljudmila Novak

Rotnana Jordan Cizelj

prav tako naj vnovične kandidature ne bi načrtoval Aurelio Juri, ki je v evropskem
parlamentu oktobra lani zamenjal Bomta Pahorja, ki je
bil na septembrskih volitvah
izvoljen v državni zbor.

diš tudi, kje se da narediti še
več," je dodala Ljudmila Novak. Tudi Romana Jordan Cizelj se strinja, da v prvem
mandatu šele spoznavaš,
kako poteka delo v evropskem parlamentu, zato bi ga,
obogatena z znanjem in izkušnjami, rada nadaljevala.
"Veliko dela nas še čaka
predvsem na področju skupne energetske politike in
ukrepih na področju podnebnih sprememb."

da Dimovskega in Marka
Pavliho. Rop zaenkrat tega
ne komentira, Dimovski naj
bi že zanikal, da ga zanima ta
položaj. Marko Pavliha pa je
v zvezi s tem zapisal: "Če mi
bo dovoljeno in omogočeno,
se bom prijavil tudi sam, saj
me h kandidaturi nagovarjajo številni domači in tuji eksperti, politiki ter nenazadnje
povsem običajni ljudje." Ob
tem še dodaja, da je treba poskrbeti, da bo na pregleden
način izbran najboljši oziroma da se bo lahko ob predpostavki izpolnjenih vrhunskih
znanj in vrlin kdorkoli potegoval za evropskega komisarja po vnaprej določeni
proceduri. "Če bo izbira slonela na zakulisnih obljubah
po takšnih ali drugačnih
predvolilnih 'zaslugah', izid
najverjetneje ne bo pravilen,
še manj pa pravičen," je še
dodal Pavliha.

Svoje delo v evropskem
parlamentu pa so pripravljeni nadaljevati Jelko Kacin,
Ljudmila Novak, Romana
Jordan Cizelj in Alojz Peterle. "To delo mi ponuja izzive,
ki mi dajejo priložnost, da
nakopičeno znanje in izkušnje, ki sem jih pridobival
tudi s sodelovanjem v nekaj
slovenskih vladah in v državnem zbom, s pridom izkoristim tudi v prihodnje," je
svojo odločitev pojasnil Jelko
Kacin. Podobno razmišlja
Ljudmila Novak, ki obenem
pravi, da je delo v evropskem
parlamentu zelo zahtevno,
zato se lažje znajdeš, ko enkrat osvojiš način dela. "Vi-

Konec oktobra pa se bo iztekel mandat tudi članu evropske komisije iz naše države Janezu Potočniku. V Sloveniji komisarja predlaga
predsednik vlade, odločitev
pa morajo potrditi vsi ministri. Kot najprimernejšega
kandidata za to mesto tudi v
prihodnje nekateri vidijo Janeza Potočnika, kot njegove
mogoče naslednike pa omenjajo tudi Toneta Ropa, Vla-

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Marija Malovrh je doma v Stari Loki blizu 1025 m visokega
Lubnika, na katerega se povzpne vsak dan. Pravi, da se zanjo dan začne že ob peti uri zjutraj. Najraje se na Lubnik odpravi takrat ali še prej, saj se ob zgodnjih jutranjih urah v
gozdu največ dogaja, in opazuje. Na svojih vzponih, ki se jih
je letos nabralo že čez pet tisoč (na vrhu se vedno vpiše v
knjigo), je doživela že veliko zanimivih srečanj z živalmi.
Pred kratkim je osupnila ob pogledu na trop gamsov, kakih
trideset jih je bilo, ki v snegu pridejo nižje, videla je mamo
srno z mladički, ki, preden zbeži, postoji in jo pogleda. Najbolj mistična so jutra, ko še sije luna, takrat posluša sove.
Pove, da ima živali verjetno tako zelo rada tudi zato, ker je
bil njen pokojni mož, ki ga zelo pogreša, lovec. Upokojena
vzgojiteljica se dela y vrtcu z veseljem spominja. Rada ima
delo z otroki, bili pa so
tudi dober kolektiv. Poleg vzponov na Lubnik,
ki pravi, da so za njeno
dušo in vzdrževanje
kondicije, rada dela
tudi na vrtu. Ker hišo
ogreva z drvmi, ima
delo tudi s pripravo leteh. Pred nekaj leti se je
naročila na Gorenjski
glas, s katerim je zadovoljna, le križank bi bilo
lahko več, doda. Pohvali tudi izlete z upokojenci, s katerimi se
Marija Malovrh
imajo zelo lepo. D. K.

Ob dražjih bonih tudi manj dela
v študentski organizaciji Slovenije opozarjajo na vse slabši socialni položaj študentov.
MATEJA R A N T

Kranj - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opozarjajo. da je v zadnjih mesecih upadlo povpraševanje
po študentskem delu. kar
naj bi skupaj s podražitvijo
študentskih bonov negativno vplivalo na socialni položaj študentov. K slabšanju
socialnega položaja študentov je po njihovem že tako
prispevala neustrezna in
nezadostna štipendijska politika države, kar 8300 študentov pa je po ocenah SOS
še dodatno obremenjenih s
plačevanjem stroškov tako
obveznega kot tudi dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Prepričani so, da se v
primeru, da pristojna ministrstva ne bodo ukrepala,
lahko zgodi, da bo del študentov prisiljen prenehati s

študijem zaradi prevelikih
stroškov.
Tudi predsednik Kluba
študentov Kranj Andraž Šiler
opaža, da se je v zadnjem
času precej zmanjšalo povpraševanje po študentskem
delu. "Študenta je tudi najlaže odpustiti, saj delajo brez
vsake pogodbe. Res pa je
tudi, da jih je tudi najlaže zaposliti, tako da bodo po koncu krize najbrž prvi dobili zaposlitev," razmišlja Šiler, ki
je ob tem opozoril tudi na
znižanje ume postavke za
študentsko delo, in sicer v
povprečju za 20 do 30 odstotkov. Prav študentsko delo pa
po mnenju ŠOS ob neustrezni štipendijski politiki predstavlja pomemben socialni
korektiv, da študenti zmorejo
pokrivati stroške študija.
Tudi Mojca Jagodic iz Kluba
študentov Kranj se strinja, da

zaslužek preko študentskega
servisa številnim študentom
predstavlja vir preživetja oziroma jim sploh omogoča študij. Vendar menita, da zaradi
tega nihče ne bo opustil študija, ampak ga bo mogoče
zgolj za kakšno leto ali dve
opustil. V začetku leta je študente še dodatno udarila po
žepu podražitev bonov za
študentsko prehrano, ki pa v
Kranju in okolici, poudarjata
sogovornika, ni bila tako drastična kot v Ljubljani. "V povprečju so se v Kranju cene
bonov dvignile za pol evra,
medtem ko so se v Ljubljani
podražili kar za evro. Za najcenejši bon je bilo prej v Kranju treba odšteti 0,85 evra,
po novem pa stane 1,44
evra." V novem razpisu za
ponudnike bonov so sicer določili najvišjo možno ceno
obroka na 7 evrov, kar pome-

ni, da je cena najdražjih bonov kar 4,48 evra.
Na svoje težave so predstavniki študentov pred dnevi opozorili tudi ministra za
delo, družino in sodalne zadeve Ivana Svetlika, kd je po
srečanju dejal, da bodo ukrepi za pomoč socialno bolj
ogroženim študentom bodo
usmerjeni zlasti v spremembo štipendijske zakonodaje,
pozornost pa bodo namenili
tudi zaposlovanju mladih.
Obenem je še d o ^ : "Shajati
bomo morali s tako ureditvijo študentske prehrane, kot
je, hitro pa bomo popravljali
zakon o štipendiranju in ga
posredovali v parlamentarno
proceduro. Intenzivno se
bomo pogovarjali o študentskem delu in tudi o zaposlovanju mladih, ki končujejo
študij, saj so v gospodarski
krizi najbolj ogroženi."
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Kriza le na račun delavcev
Rajko Bakovnik, predsednik Sveta gorenjskih sindikatov, meni, da bolj kot gospodarsko krizo na
Gorenjskem čutimo krizo vrednot.
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - "Razmere in dogodki
v gospodarstvu od nas terjajo, da smo vse dneve prisotni
v podjetjih, na usklajevanjih,
pogajanjih in reševanjih problemov," pravi Rajko Bakovnik, predsednik Sveta gorenjskih sindikatov. Težave
gorenjskih podjetij sta lani
nakazali likvidaciji Aquasave

podjetjih (kjer so prisotni), ki
zaposlujejo približno petino
(13 tisoč) zaposlenih v regiji.
"V več podjetjih napovedujejo skrajševanje delovnega
časa, znižanje plač, dopuščajo možnost odpuščanja,"
pravi Bakovnik in ugotavlja:
"Vodilni in zaposleni so zaskrbljeni, vendar ne panični.
Vsi vemo, da je treba varčevati, mi pa poudarjamo, da

subvencije države zagotavljati zaposlenost, vsako znižanje plač pa mora biti
usklajeno s sindikatom.
"Manjše plače so lahko
upravičene, vendar bo upravičeno tudi povračilo razlik
iz tega naslova, ko bodo gospodarske razmere boljše,"
meni predsednik gorenjskih
sindikalistov. Čudi se, da se
je za že uveljavljeno zakon-

dal, da se z lastnikom pogajajo o zmanjšanju plač za desetino: "Dva petka s m o že bili
doma, tako da ima 511 zaposlenih vse večje težave. Sindikat jih želi omiliti, več pa
niti ne želim govoriti, saj je
jutri nov dan."
"Lesna industrija je vse od
osamosvojitve v krizi, zadnja
leta pa smo v Upu pozitivno
poslovali," je povedal Metod

Se za Elan zanimajo Rusi?
Neuradno s e je izvedelo, da se Rusi zanimajo za
Elan Ski, medtem ko v Skimarju nadaljujejo
postopke odpuščanja delavcev.
ŠTEFAN ŽARGI

Begunje - V ponedeljek so iz
služb Skimarja, krovne družbe Elana, oddali na pošto 6 7
obvestil o prekinitvi delovnih
razmerij za nedoločen čas.
Od prvotno napovedanih 1 8 0
odvečnih delavcev se je število odpuščenih zmanjšalo m
141, saj so si nekateri že sami
poiskali drugo delo, 74 delavcev pa je imelo le delovna razmerja za določen čas oziroma se bodo predčasno upokojili. Med 6 7 delavd, kj so
prejeli obvestilo o prekinitvi
delovnega razmerja, je 42 delavcev v družbi Elan Marine
in 25 v družbi Elan Ski. Sicer
pa proizvodnja zaradi pomanjkanja naročil v Elan Marine še vedno stoji, pognali
naj bi jo v začetku februarja.

Sicer pa so v časniku Finance iz virov blizu KAD-a
objavili presenedjivo novico,
da se za nakup družbe Elan
Ski zanimajo Rusi. Ivan Strlekar, v. d. predsednika uprave, je ob tem povedal, da o
tem ne ve nič. Pač pa je dodal, da z italijanskim part-

nerjem pripravljajo dodaten
zimski program.
Vse tudi kaže, da zgodba o
odstavitvi nekdanjega prokurista Jožeta Kralja, ki je bil
razrešen zaradi prekoračitve
pooblastil (podpisa pogodbe
o razvoju bojnega čolna), še
ni zaključena. Za torek je namreč sklical tiskovno konferenco z naslovom Resnica o
Elanu, pripravlja pa tudi kazensko ovadbo proti novem
predsedniku nadzornega odbora Stojanu Nikoliču.

JESENICE

ježe Petek

Bojan jančar

Metod Purgar

Mateja Tavčar

in Ibija (likvidacijski upravitelj Anton Ahac obljublja, da
bodo nekdanji delavd začeli
dobivati odpravnine), v začetku leta pa še eno tekstilno
podjetje - Sandy s Slovenskega Javomika (vodstvo obljublja poplačilo vseh terjatev delavcev, sicer sindikati napovedujejo tožbe).

ne le na račun zniževanja
stroškov dela. Drugih ukrepov danes praktično ni."
V praksi se sindikalisti srečujejo s primeri, ko lastniki
in menedžerji izkoriščajo
krizne razmere za ustrahovanje zaposlenih z zniževanjem plač, čeprav ob tem ne
predlagajo skrajšanja delovnega časa, dela in naiočil pa
imajo dovolj. Z drugimi besedami, varčevati želijo na
zalogo, predvsem na račun
zaposlenih. "Izjemno negativno podobo kažejo podjetja,
ki jih poznamo po menedžerskih odkupih. Izjema je le
Merkur," je bil konkreten
Rajko Bakovnik, ki pa imen
podjetij ni želel razkriti, le da
prihajajo iz lesno-predelovalne in elektro-kovinarske
industrije.

sko možnost prerazporeditve delovnega časa odločila
zgolj četrtina gorenjskih
podjetij.

Purgar, predsednik sindikata v Lip Bled. Lani se je s gospodarsko krizo gradnja skoraj ustavila, zato so prvi udarec doživeli pri proizvodnji
opažnih plošč in vrat, naročila so krepko upadla. "Prvi
ukrepi so sledili lani spomladi, saj danes ni več zaposlenih za določen čas in prek
agencij, znižanje plač pa je
vgrajeno že s sistemom nagrajevanja. Vodstvo tudi išče
nove prodajne poti." Mateja
Tavčar, predsednica sindikata v Merkurju, pravi, da zaradi recesije drastičnih sprememb in skrajševanja delovnega časa ni: "Redno zaposleni bodo obdržali delo,
vsak mesec sproti pa se odloča O zaposlenih za določen
čas. Plače so ostale na enaki
ravni, le zaposlenim z individualnimi pogodbami so se
že znižale."

Še nekaj mesecev nazaj je
bila stopnja brezposelnosti
na Gorenjskem najnižja
med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji, danes je na
enaki ravni kot v državi - 6,9odstotna. Čeprav tudi zadnje
mesece povpraševanje po delavcih ne upada, pa so nove
zaposlitve le za določen čas,
tudi božičnico je lanskega
decembra prejelo le petina
zaposlenih. Svet gorenjskih
sindikatov je sredi meseca
opravilo raziskavo o gospodarski krizi v 3 2 gorenjskih

Ukrepe vlade podpirajo,
vendar menijo, da morajo

"Dobro poslujemo, zaradi
krize ni težav in jih tudi ne
pričakujem, saj delujemo na
trgu merjenja električne
energije, ki jo je treba meriti
tudi v času kriz," pravi Jože
Petek, predsednik sindikata
v Iskraemecu. Zato pa večjo
težavo vidi v selitvi programa
mehanike, ki je v zadnjih
mesecih na račun cenitve
ključnih surovin postal rentabilen. Petek "Moti nas odnos lokalne skupnosti, ki je
ob grožnji prenosa proizvodnje avtomobilov iz Novega
mesta intervenirala, v našem
primeru selitve v Egipt in izgubi 3 0 0 delovnih mest v
Kranju pa ne naredi nič."
Bojan Jančar, predsednik
sindikati v Iskri MI S, je pove-

Na Karavankah bo avtokamp Delavcem Ibija zavrelo
i
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Po županovih besedah naj bi
država obdržala površine za
preselitev Policijske postaje
Jesenice, prostor na platoju
naj bi dobili tudi vodniki
službenih psov Gorenjske in
enota za izravnalne ukrepe.
Del objektov in površin pa
naj bi obdržala tudi Družba
za avtoceste. Po Mencingerjevih besedah naj bi od skupaj
50 tisoč kvadratnih metrov
površin, kolikor jih obsega
območje mejnega platoja, država na občino prenesla med
30 in 4 0 tisoč kvadratnih metrov. Na Občini Jesenice načrtujejo, da bodo to območje

urejali po načelu javno-zasebnega partnerstva, gradnja avtokampa pa naj bi bila končana že prihodnje leto.
Občina Jesenice je z mejnim platojem lani imela še
bolj velikopotezne načrte,
tako so ob avtokampu načrtovali ureditev vodnega parka, velikega večnamenskega
objekta, v katerem naj bi bile
igralnice, hotel, nočni klubi,
uredili naj bi tudi več parkirišč in parkimo hišo z 2 1 0 0
parkirnimi mesti... Po Mencingerjevih besedah so te
ambiciozne projekte zdaj nekoliko prilagodili, a površine
bodo še vedno namenjene
predvsem razvoju turizma.

i
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Ahac je zaposlene pomirjal z zagotovili, da je premoženje podjetja v likvidaciji
vredno več od terjatev, zato
stečaj ne pride v poštev:
"Podjetje je delavcem za odpravnine dolžno 730 tisoč evrov, 8 0 0 tisoč evrov je dolžno dobaviteljem, 1,5 milijona
evrov bankam. Pri izplačilih
dolgov se zatika le pri prodaji premoženja zaradi krize,
že sama stavba pa je ocenjena na deset milijonov evrov."
Do sedaj m u je uspelo prodati vozni park in del opreme, večine strojev, objekta in
zemljišča pa še ne. Večino ali

vse odpravnine delavcev naj
bi izplačali po prodaji opreme, kjer so pogovori v zadnji
fazi, kar pomeni, da naj bi
nekdanji zaposleni denar dobili do konca marca. Ahac
trdi, da je do sedaj izplačal
skoraj 2 9 odstotkov odpravnin, medtem ko so delavd
seznanjeni le z eno izplačano odpravnino. Kar 71 nekdanjih Ibijevcev še vedno
čaka na zaposlitev in jo bodo
v času, ko je brezposelnost
na Gorenjskem krepko poskočila, tiidi težko našli. Tudi
zato tako željno pričakujejo
odpravnine, ki za delavko z
28 leti delovne dobe znaša
okoli 6 tisoč evrov.

Odpirajo enoto varne hiše
V prihodnjih dneh bodo odprli stanovanjsko enoto varne
hiše, v kateri bo prostora za tri do štiri ženske z otroki, ki se
soočajo z nasiljem v družini. Kot je povedal direktor Centra
za socialno delo Jesenice Božo Pogačar, je lokacija enote
varne hiše tajna, nahaja pa se nekje na Zgornjem Gorenjskem. Stanovanjska enota pomeni razširitev dejavnosti varne hiše, ki so jo odprli pred šestimi leti in je nenehno zasedena. Z odprtjem stanovanjske enote so omogočili možnost bivanja š e več materam z otroki, nosečnicam, pa tudi
samskim in starejšim ženskam v času trenutne osebne stiske, denimo nasilja, razveze, brezposelnosti ... Ženske poleg namestitve v varni hiši oziroma njeni novi enoti dobijo
tudi strokovno pomoč svetovalk, psihologov, otroških psihiatrov, pravnikov ... Odprtje stanovanjske enote s o podprle
občine Zgornje Gorenjske. U. P.
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Znova poplavilo Poharjev travnik
Minuli torek je v poznih popoldanskih urah zaradi obilnih
padavin prišlo do zastajanja vode na 'Poharjevem travniku'
v Žirovnici. Voda je začela ogrožati šest bližnjih stanovanjskih hiš, v eni od njih pa je poplavila klet in garažo. "Do poplave je najverjetneje prišlo zaradi spleta okoliščin, in sicer
zmrznjenih, že tako slabo propustnih tal in obilnejših padavin. To območje je že od nekdaj problematično zaradi zastajanja vode in s tem ogrožanja bližnjih hiš. Voda na travniku
je že večkrat poplavljala, še nikoli pa tako intenzivno. Doslej
se je težave vedno dalo rešiti s črpanjem vode, tokrat pa smo
ogrožene hiše zavarovali še z vrečami peska in izkopom jarka, ki je preprečil odtekanje vode v smeri hiš," je pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar. Poleg intervencije gasilcev
PCD Zabreznica in Smokuč je župan sklical delni štab civilne zaščite. "Usklajena akcija gasilcev in štaba civilne zaščite
je preprečila nastanek večje škode," je Se dejal Pogačar, ki se
bo v naslednjih dneh sestal s predstavniki gasilcev in civifne
zaščite, da bi poiskali rešitve tega problema. A. H.

TRŽIČ

Razstava o naši vojski
Območno združenje vojnih veteranov Tržič organizira dokumentarno razstavo Štirideset let Teritorialne obrambe, ki
bo na ogled od 26. januarja v galeriji Atrij Občine Tržič. Tam
bo ob 17. uri krajša slovesnost, med katero bo zbranim spregovoril predsednik tržiškega združenja Anton Stritih, razstavo pa bo odprl Franc Primožič, eden od ustanoviteljev TO v
Tržiču. S. S.
ŠENČUR

Čelada lahko reši življenje
Enota helikopterske nujne medicinske pomoči je od začetka smučarske sezone do dvajsetega
januarja na smučiščih posredovala šestkrat. V Bolnišnici jesenice so minuli konec tedna oskrbeli
skoraj dvajset poškodovanih smučarjev. Z novo tehniko smučanja je več stranskih trkov.
S U Z A N A P . KOVAČIČ

Kranj - Enota helikopterske
nujne medicinske pomoči
(HNMP) je od začetka smučarske sezone do dvajsetega
januarja letos na smučiščih
posredovala šestkrat, od tega
trikrat na Starem vrhu, po enkrat pa na Krvavcu, Kaninu
in na Soriški planini. Imeli so
še več klicev na pomoč, a helikopter zaradi slabega vremena ni smel poleteti. "Enota HNMP, v dnevni ekipi sta
zdravnik
in
reševaleczdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik, posreduje na smučiščih, kjer lahko
pristane helikopter. Če to ni
možno, reševalci poškodovanega na smučišču pripeljejo
na kraj, kjer je možen pristanek helikopterja, ali pa posreduje Helikopterska posadka
Gorske reševalne zveze Slovenije s pomočjo tehničnega
reševanja. Prevladujejo poškodbe nog, sledijo poškodbe
glave, prsnega koša in trebuha, redko pa so poškodovanci
zaradi hudih poškodb življenjsko ogroženi. Letos smo
posredovali v intervenciji, ki
se je žal končala s smrtjo. Velikokrat posredujemo samo
zato, ker je lokalna zemeljska
ekipa nujne medicinske pomoči odsotna zaradi posredovanja v drugi intervenciji," je
povedal Uroš Lampič, dr.
med, vodja HNMP. Enota
ima bazo na letališču Brnik,
deluje vsak dan v svetlem

Predstavitev zbornika o Šenčurju med NOB
Krajevni organizaciji Združenja borcev Šenčur in Visoko vabita na predstavitev zbornika Šenčursko območje med nemško okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem, ki bo jutri,
24. januarja, ob 15. uri v Domu krajanov Šenčur. S. Š.

«

Pogosto slišimo, a prav tako pogosto tudi preslišimo: "Čelada marsikomu reši življenje."
delu dneva. Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni
dom Kranj zagotavlja organizacijo HNMP, v kateri deluje
trenutno trideset članov iz
vse Slovenije, od tega devetnajst zdravnikov in enajst reševalcev. Sodelujejo z Letalsko policijsko enoto, ki jim
zagotavlja helikopter in letalsko posadko.
Nekaj zlomov kolka
"V Bolnišnici Jesenice
smo imeli minuli konec tedna v oskrbi med petaajst in
dvajset poškodovanih smučarjev. Zaradi večjih hitrosti
prihaja do trkov, veliko je poškodb glave, vratne hrbtenice, poškodb kolena, poškodb
in zlomov goleni. Imeli smo
tudi že nekaj zlomov kolka.
Ni pravila, poškodujejo se

tako starejši kot mlajši smučarji," je povedal Branko
Brodnik, dr., med, specialist
kirurg v Bolnišnici Jesenice.
Zaščitite tudi hrbet
Vaditelji smučanja morajo svoje tečajnike učiti ne
samo pravilnih zavojev, ampak tudi varnega smučanja.
Priporočena pravila pa ne veljajo samo v času tečaja, ampak tudi potem, ko smučamo sami! "Tečajnike pregledamo, če imajo ustrezno
opremo (nastavljene varnostne vezi, pravilno zapete
smučarske čevlje ...). Pred
vsako vadbo se morajo dobro
ogreti, da ne pride do poškodb. Z učenjem smučanja
začnemo ob robu smučišča
in ne na sredini oziroma na
prelomnici. Posebej jih opo-

zorimo, da se pred vsakim
spustom prepričajo, ali je
smučišče prosto, če pa smučišče prečijo, morajo to storiti samo tam, kjer je to vamo.
Čelada je obvezna do 14. leta
starosti, vendar jo priporočam prav vsakemu," je povedal vodja Šole smučanja Jack
šport Jaka Rebolj. "Odkar je
nova tehnika smučanja (carving), je več stranskih trkov.
Tako je med smučanjem
zelo pomemben pogled
vstran, pred spustom in
ustavljanjem pa še pogled nazaj. Boljši smučar lahko nadzoruje veliko večji del smučišča kot slabši. Ne spuščajte se
po terenu, ki ga ne obvladate!
Dobri prodajalci znajo tudi
svetovati, kakšne smuči so
primerne znanju smučanja.
Priporočam tudi zaščito za
• hrbet," je še povedal Rebolj.

Dijaški domovi vse bolj prazni
Na okrogli mizi v okviru 14. strokovnega srečanja ravnateljev dijaških domov na Bledu so spregovorili
o težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
MATEJA R A N T
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Bled - 'Težava je, ker dijaški
domovi v javnosti ne obstajajo kot problem, zato se o njih
tudi ne govori in jih imajo
mnogi le še za naplavino
zgodovine," je na okrogli
mizi v okviru 14. strokovnega srečanja ravnateljev dijaških domov poudaril minister za šolstvo in šport dr.
Igor Lukšič. Ravnatelji so
ministra opozorili predvsem
HICLR5.5l
na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, zlasti
zaradi upadanja vpisa v dijaške domove.
Vpis v dijaške domove se
po besedah predsednice
skupnosti dijaških domov
Slovenije Marjetke Bren
Za yaiie 60 let beležimo las
zmanjšuje že od leta 1990.
Največ je k temu prispevala

nova mreža šol, je poudarila
Hrenova, ki je gimnazije, kot
se je izrazila, pripeljala v vsako slovensko vas. "Svoje so
prispevale še boljše cestne
povezave, večja dostopnost
avtomobilov, štipendijska
politika, ki ne upošteva tega,
če je dijak vpisan v dijaški
dom, in zniževanje sre^tev
za investicijsko vzdrževalna
dela." To je vodilo v slabši bivalni standard v dijaških domovih in s tem še manjši
vpis. Zato so dijaški domovi
svojo osnovno vzgojno izobraževalno dejavnost razSirili
tudi na področje tržne dejavnosti in sociale. V Sloveniji
je 40 dijaških domov, njihova zasedenost pa je zgolj 70odstotna. Eno od možnosti
za povečanje vpisa Marjetka
Bren vidi v tem, da bi država

sofinancirala del oskrbnine
dijakom, zlasti če se bodo
odločili za prehod na obvezno srednjo šolo. "Dogaja se
namreč tudi, da se že vpisani
dijaki izpišejo, ker ne zmorejo plačevati oskrbnine." Prav
zagotavljanje možnosti izobraževanja tistim, ki jim sicer
ne bi bilo dostopno, pa je
eno njihovih najpomembnejših poslanstev, je opozorila Brenova.
Marjetka Bren je opozorila
še na potrebo po spremembi
normativov, predvsem glede
zmanjšanja števila dijakov v
skupini, in pravični uvrstitvi
ravnateljev v ustrezne plačne
razrede, pri čemer naj se
upošteva tudi naziv in dovoli
napredovanje. Ravnatelji dijaških domov razen tega pogrešajo še ustrezen področni

zakon, saj ta čas bivanje v dijaških domovih ureja le pravilnik. "Zaradi tega se srečujemo z nerazumevanjem
specifike naše problematike," je še dejala Brenova. Minister Igor Lukšič jim je zagotovil, da se zaveda zahtevnosti njihovega dela in jih
tudi podpira v njihovih zahtevah. "Težava pa nastane,
ko je to treba realizirati, saj je
proračun za letošnje leto že
sprejet. Je pa pomebno, da
greste s tem v javnost, da se
bodo zadeve premaknile v
smer, kot jo tu predlagate."
Zato se strinja, da je o teh težavah treba razpravljati, da
bodo skupaj našli rešitev, s
katero bodo omogočili, da
bodo dijaki lahko izbirali
tudi šole. ki je isicer ne bi
mogli.
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Razkošnejši bencinski servis
Najkasneje marca letos bo z delom začel nov bencinski servis v Mršaku v Žireh.

Bohinj - Za objekt, v katerem
je danes bar Kramar, so nekdanji lastniki že pred časom
vložili denadonalizadjski zahtevek. V zvezi s tem na sodišču teče upravni postopek,
pred zadnjo razpravo pa so
pri občini prejeli predlog za
poravnavo, po kateri naj bi za
odkup objekta odšteli 8 0 0 tisoč evrov. Župan se s tem ni
strinjal, zato so oblikovali pogajalsko komisijo, da bi dosegli za občino sprejemljivejšo poravnavo.

Žiri - V jesenskih mesedh so
gradbeniki začeli z deli na novem bencinskem servisu v Žireh, že sedaj pa kaže končno
podobo. Kot kaže, bo potrebno uredili še vse dokumente,
saj v Petrolu zagotavljajo, da
ga bodo odprli vsaj marca letos. "S selitvijo na nov bencinski servis bo omogočeno tudi
rušenje starega. Na tem mestu bodo, skladno z navodili
občine, urejene zelene povrSine, vozne površine pa ostajajo
nespremenjene," sporočajo iz
slovenske naftne družbe.

Novi bencinski servis v Žireh že stoji, odprt pa naj bi bil vsaj marca letos.
goče natočiti na 14 mestih.
Kupd bodo lahko, poleg oskrbe s p(^onskimi gorivi, izbirali tudi med širokim spektrom
prehrambenih izdelkov in
različnim trgovskim blagom.

Ponudbo servisa bo dopolnjeval širok spekter storitvenih dejavnosti (nakup vstopnic, vplačilo Lota, športnih
stav in podobno). V prodaji bo
tudi plin v jeklenkah, novost

Spoznala sta se na plesu
Marija in Janko Markič iz Naklega bosta konec januarja slavila zlato
poroko. Skupaj skozi najtrše preizkušnje.

STOJAN SAJE

Naklo - Bohinčevi v Sebenjah so imeli med sedmimi
otroki štiri dekleta. Ena od
njih je bila Marija. Tudi njo
sta starša Pepca in Janez naučila kmečkih opravil. Rada
je prodajala pridelke na trgu
in pomagala očetu na veselicah pri prodaji pijače. Imela
je le petnajst let, ko jo je prosil za ples neznan fant. Pozneje sta se družila in postala prijatelja. Po sedmih letih
jo je Janko zaprosil za roko.
"Želel sem si pošteno in
delovno dekle, Marija pa je
bila tudi lepa. Bil sem najstarejši od šestih Markičevih
otrok v Strahinju. Oče Janez,

Za odkup bara Kramar v neposredni bližini
Bohinjskega jezera nekdanji lastniki zahtevajo
osemsto tisoč evrov.
MATEJA RANT

BOŠTJAN BOGATAJ

Nov bencinski servis bo
imel urejeno prodajalno, ki se
bo razprostirala na 6 0 kvadratiiili inclrili, iii bar, kar je
nedvomno velika pridobitev
glede na obstoječo ponudbo
sedanjega servisa. Pod nadstrešnico sta sedaj le dve točilni mesti za gorivo, skupno bo
na novem servisu gorivo mo-

Podaljšali rok za poravnavo

ki je bil tesarski mojster, m e
je naučil delati. Ko je imela
moja hiša v Naklem streho,
sem predlagal Mariji poroko. Poročila sva se 31. januarja 1959 v Kranju. Cerkveno
poroko sva imela v Križah.
Stanovala sva v Strahinju, od
kjer sva šla na poročno pot
peš v Naklo in nazaj. Denar
sva varčevala za dograditev
hiše, v katero sva se vselila
decembra 1 9 6 0 , " se je
spomnil preteklosti Janko
Markič. Povedal je, da sta
hišo v Turistični u l i d dvakrat povečala in pred 45 leti
uredila prve turistične sobe.
Obnove domače hiše je vodil
sam, saj je služboval kot
gradbeni delovodja.
Pri

Marija in Janko Markič, povezana v dobrem in slabem

Gradbincu je bil dvajset let
tesarski mojster, dvakrat
tudi slovenski prvaki
"Meni se je uresničila mladostna želja, da sem postala
trgovka. Kar 21 let sem bila
poslovodja trgovin podjetja
Živila, nazadnje petnajst let
v Tržiču. V službi sem trdo
delala in se trudila za uspeh.
Doma sem skrbela za družino. Ob drugi obletnici poroke se je rodil sin Janez, nato
hči Irma in nazadnje sin Iztok. Slednjega sva izgubila v
prometni nesreči, Irma pa je
zaradi bolezni invalid. Tegobe so bUe krive za mojo
hudo bolezen. Zaradi raka
sem bila leta 1995 tik pred
operadjo. Podarili so mi prvi
prevod knjige Zdravljenje
raka in levkemije. Preizkusila sem 42-dnevno metodo
čiščenja telesa. Da s e m
ozdravela, so m i pomagali
tudi čaji iz zdravilnih rastlin,
ki jih nabira Janko. Skupaj
sva premagala najtežje preizkušnje. Ob nama sta še
vedno sin in hčerka. Ker v
hišo prihajajo tudi turistični
gostje, nama ni dolgčas," je
zaupala Marija Markič. Dodala je, da bo praznovanje
njune zlate poroke v Naklem
živahno. Poleg svojih sorodnikov in birmancev sta povabila župana, pomočnike pri
gradnji hiše, narodne noše
in dane folklorne skupine, v
kateri pleSe sin Jane^.

je tudi ročna avtopralnica.
Najemnik bencinskega servisa v Žireh ostaja isti, v Petrolu
pa vrednost investicije, brez
cene zemljišča, ocenjujejo na
milijon evrov.

Pogajalsko komisijo sestavljajo strokovnjak za to
področje prof. dr. Alojz Ude,
direktorica občinske uprave
Bernarda Resman in podžupan Jože Sodja. "Zadeve ta
čas pregleduje profesor Ude,

Največ denarja za kanalizacijo
MATEJA RANT

KRIŽE

Pohod na Kriško goro
Planinsko društvo Križe prireja v nedeljo, 25. januarja,
dvaindvajseti Zimski trim
pohod na Kriško goro. Kontrolna točka v koči bo odprta od 9. do 15. ure. Organizatorji priporočajo pohodnikom, naj prilagodijo oprem o zimskim razmeram v
gorah. Na Kriško goro naj se
vzpnejo po markirani poti,
upoštevajo pa naj navodila
redarjev. Zaradi prireditve
bo delna enostranska zapora lokalne ceste Križe-Gozd
od parkirišča 'Pruh' do vasi.
Tam bo m o ž n o parkirati
osebna vozila tako, da bo
zagotovljen neoviran dostop za vaščane In intervencije. S. S.

da bi ugotovili, ali obstaja realna možnost, da se objekt
vrne v naravi," je pojasnila
Bernarda Resman. Nekdanji
lastniki namreč trdijo, da je
bila pogodba, s katero so jim
odvzeli objekt, za kar so dobili odškodnino in nadomestno zemljišče, sklenjena
pod prisilo. "Ker jim je bilo
onemogočeno gospodarjenje
s lem objektom, so bili po
njihovem prepričanju oškodovani," je razložila Bernarda Resman in dodala, da so
jim ponudili tudi nadomestno zemljišče na prav tako
eminentni lokadji ob jezeru,
česar pa niso sprejeli. Glede
poravnave so se poskušali
sporazimieti že ta ponedeljek, a jim to ni uspelo, zato
so rok za poravnavo podaljšali še za štirinajst dni.

Bohinj - V letošnjem proračunu v občini Bohinj načrtujejo dobrih devet milijonov
prihodkov, porabili pa naj bi
mihjon več. Ker naj bi odhodki za milijon evrov presegli prihodke, se bodo morali
tudi zadolžiti za 650 tisoč evrov. Največ denarja bodo sicer namenili za gradnjo kanalizadje, s čimer so začeli
uresničevati strategijo o odvajanju odpadnih voda v njihovi občini, ki so je sprejeli
pred dvema letoma. Večino
teh naložb bo sofinancirala
Evropska unija.
Med najpomembnejšimi
letošnjimi naložbami je župan Franc Kramar omenil
gradnjo kanalizadje v Stari
Fužini, za kar so gradbeno
dovoljenje pridobili že lani.

Takoj ko bodo vremenske
razmere to dopuščale, se
bodo lotili še gradnje kanalizadjskega omrežja v Ribče
vem L a z a Projekt je skupaj
vreden 1,7 milijona evrov, pri
čemer računajo na 1,2 mili
jona evropskih sredstev
Zato so tudi predvideli zadol
žpvanje, da bodo lahko zagotovili delež lastnih sredstev.
S pomočjo evropskih sredstev pa bodo uredili še pol
milijona evrov vredno kolesarsko stezo o d Bohinjske
Bistrice skozi Staro Fužino
do Srednje vasi. Ijptos naj bi
po županovih besedah pridobili tudi dovoljenje za
gradnjo primarnega kanalizadjskega voda od Ribčevega Laza do Bohinjske Bistrice, približno 250 tisoč evrov
pa bodo od.%tpli še za gradnjo
mrliških vežic v Srednji vasi.

V NAŠI DRUŽBI JE VSELEJ PROSTOR ZA NOVE LJUDI
Za p o t r e b e

naše s e r v i s n e

enote

v Kranju

iščemo

SERVISERJA (m/ž)
za servisironje velikih gospodinjskih
aparatov
O d k a n d i d a t o v pričakujemo:
- poklicno ali s r e d n j e š o l s k o I z o b r a z b o
s m e r elektrotehnika
- p o z n a v a n j e o s n o v n i h uporabniških
računalniških orodij
- opravljen Izpit B kategorije.

wwvr.gorenJe.com

l££amo osebo, ki ima občutek za ljudi,
j e komunikativna in bi d e l o s a m o s t o j n o
opravljala.
Delo j e t e r e n s k o .
Pisne prijave s kratkim življenjepisom in opisom
delovnih izkušenj pošljite v osmih dneh ob
objave na naslov: Gorenje, d.d.. Kadrovska
dejavnost. Partizanska 12, 3320 Velenje ali na
elektronski naslov: irena.permansek@gorenje.si

gorenje

