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Na cesto novi in novi delavci
O d p u š č a n j a na o b m o č j u Jesenic se kar vrstijo, z d a j sta na vrsti p o d j e t j i ITC
Hrušica in V o g t Electronic Blejska Dobrava.
U R U PETERNEL

Jesenice - Konec februarja bo
na zavod za zaposlovanje prišlo novih 47 delavcev, in sicer
iz podjetja ITC s Hrušica. V
podjetju izdelujejo sestavne
dele za notranjo avtomobilsko opremo, v celoti pa so bili
vezani na nemškega partnerja, ki je zaradi recesije odpovedal vse pogodbe, je povedal
direktor podjetja ITC Franc
Čeme. Tako bodo delali le še
do konca februarja, nato pa
proizvodnjo ustavili in na zavod bo šlo vseh 47 zaposlenih, zvečine žensk.

Druga slaba novica prihaja
iz podjetja Vogt Electronic 2
Blejske Dobrave, kjer naj bi
brez dela ostalo 55 zaposlenih, prav tako pretežno
žensk. V podjetju, ki se
ukvarja s proizvodnjo in trženjem elementov za elektroniko, so se naročila zmanjšala kar za 45 odstotkov, zaradi
česar ne bodo podaljšali pogodb za določen čas, s čimer
bodo število zaposlenih
zmanjšali za štirideset odstotkov, je povedal direktor
podjetja Janez Ločniškar.
Tudi podjetje Vogt v celoti
dela za avtomobilsko indus-

trijo, recesija pa je očitno
najprej udarila prav po tej
panogi.
Po ustavitvi proizvodnje v
podjetju Sandy s Slovenskega Javornika, kjer je konec
decembra brez dela ostato 41
delavk, torej prihaja nov val
odpuščanja v jeseniški občini. Tako se število brezposelnih na območju jeseniškega
urada za delo iz dneva v dan
povečuje. Po zadnjih lu-adnih podatkih je bilo konec
decembra na tem območju
brez dela 768 ljudi.
V podjetju ITC na Hrušici bodo delali le $e do konca februarja, nato gre vseh 47 delavcev
4. stran
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Domel na 36-urni delovnik
D o m e l , ki z a p o s l u j e 830 d o m a č i n o v , s p r i h o d n j i m t e d n o m prehaja na
36-urni t e d e n s k i delovnik.
BOŠTJAN BOGATAJ

Železniki • Za štiri ure krajši
tedenski delovnik, ki v praksi
pomeni za desetino nižje
plače in prazno tovarno vsak
drugi petek,
15 odstotkov
nižje plače zaposlenih po
individualnih pogodbah in
minimalno plačo 650 evrov
bruto, so rezultati včerajšnjega dogovora med vodstvom
podjetja in sindikati.
"Sprejeli smo še nekaj drugih ukrepov za zmanjševanje
stroškov in zalog, kot je oddaja vseh naročil upravi,
ustavitev vseh investicij, podaljševanje plačilnih rokov
dobaviteljem, ne bo več podaljševanja pogodb delavcem, zaposlenim za določen
čas," pojasnjuje Jožica Rejec,
predsednica uprave.
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Dogovor s sindikati je bil
zaključen včeraj nekaj minut
pred 12. uro, ki razumejo stisko podjetja, saj so zaposleni
v večini tudi solastniki podjetja. S ponovno vzpostavitvi-

jo polnega, 40-umega delovnika bodo plače uskladili z
zahtevami sindikatov. Kdaj
se bo to zgodilo, pa Rejčeva
ne želi ugibati.
• 3. stran
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Tržiško "morje" vse bolj

V Bohinju vlak povozil

Slovenka leta je

Danes bo tudi po nižinah v
javnem snežilo. Jutri popoldne
bo sneženje večinoma
ponehalo. V četrtek bo pretežno
oblačno in večinoma suho.

s prehodom na enotirni sistem
upravljanja je vodenje Jelovice prevzel Gregor Benfina, dosedanji predsednik nadzornega sveta, ki zaenkrat
ne napoveduje odpuščanja in skrajševanja delovnega časa. Dosedanji
direktor Alei Ekar bo v Jelovici vodil
prodajo.
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moškega

N e ž a Maurer

občinski svet je odločitev o usodi letnega kopalgča odložil do konca marca. Podžupan Jure Megl:č je županu
očital dogcvore na skrivaj. Kranjska
investicijska družba je potrdila interes, da bi na lokaciji kopališča zgradili
trgovino Hofer.

v petek je na cestnem prehodu čez
železniško progo v Logu v Bohinju
vlak do snrti povozil jz-letnika iz
okolice Vodic. S prijateljem sc jc vračal z riboloira v Savi Bohinjki, hodil je
po progi, 1 tistem trenutku pa je z
Bleda pripeljal vlak.
g

Tokratna prireditev Slovenka leta ni
zadostila samo nečimrnosti slovenskega okusa, temveč potešila tudi lakoto intelektualcev in okronala 78letno Nežo Maurer • pesnico, pisateljico, novinarko, urednico in pedago-
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Ob jubileju razstava o pohodu
"Fotografije nam obujajo spomine na znane obraze in napor, ki se odraža na njih, ter na mnogo utrujenih in ožuljenih nog, a obenem tudi spomin na prijateljstvo in tovarištvo," je ob odprtju fotografslce razstave i o let pohoda
Ankaran-Triglav v Domu veteranov poudaril radovljiški župan in podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo
Janko S. Stušek. Na razstavi so predstavili fotografije, ki so
nastale v desetih letih spominskega pohoda na Triglav, ki ga
vsako leto v juliju pripravijo Združenje borcev za vrednote

danica.zai>rl<g>g-glas.si

Sejnine naj bi znižali
za polovico
Po priporočilu vlade naj bi nadzornikom v družbah v državni lasti in javnih zavodih sejnine znižali za
polovico, do konca prihodnjega leta naj bi se odpovedali t u d i nagradam.
MATEJA R A K I

NOB, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza slovenskih častnikov. Že desetkrat pa so se v okviru te prireditve
podali na pot tudi udeleženci, ki svoj pohod na Triglav začno nekaj dni prej v Ankaranu. Pobudnik in vodja pohoda je
Lado Ličen, predsednik pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo Južna Primorska in hkrati predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska
Istra, ki je tudi pripravil razstavo. M. R.

BLED

NSi o evropskih volitvah in financah
Funkcionarji NSi so se v soboto na Bledu zbrali na letnem
posvetu stranke. Njihov največji projekt v prvi polovici leta
bodo po besedah predsednice NSi Ljudmile Novak volitve v
evropski parlament. "Trenutno poteka evidentiranje kandidatov za sestavo liste, ki jo bomo verjetno potrdili v začetku
februarja," je pojasnila Ljudmila Novak in dodala, da naj bi
po dogovoru v stranki znova kandidirala tudi ona in Lojze
Peterle. Zagotovila je še, da bo lista sestavljena uravnoteženo po spolu in, kolikor se bo dalo, tudi po regijski pokritosti. Ljudmila Novak je spregovorila še o finančnih razmerah
v stranki, saj so imeli z volilno kampanjo za lanske parlamentarne volitve veliko stroškov. Zato so morali najeti celo
posojilo, ki so ga v večji meri že odplačali, preostalo vrzel pa
naj bi poskušali zapolniti tudi s pomočjo občinskih odborov, je še dodala Ljudmila Novak. M. R.
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! Knjigo prejme BRITA SODJA z Blejske Dobrave.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Gorenjski glas podarja vstopnice!
v nedeljo, 15. februarja, ob i8. uri bo v Hali Komunalnega centra Domžale koncert Tanje Zaje Zupan. Nastop citrarke bodo
popestrili naslednji gostje: Štajerskih 7, Vili Resnik, Vlado Kalember, Ansambel Sredenšek, Daniei Popovič, Jure Sešek, Nuška DraŠček, Luka Sešek, Ajda Stina Turek, Skupina Energija in
Godalni orkester GŠ Domžale - Anastasia Strings. Gorenjski
glas podarja pet vstopnic za koncert. Odgovorite na nagradno
vprašanje: "Koliko gostov bo nastopilo na koncertu?" Dopisnice s pravilnimi odgovori in svojimi podatki pošljite na naslov:
Gorenjski glas, Blelweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali e-naslov:
narocnine@g-glas.si. Med odgovori, ki bodo prispeli najkasneje do ponedeljka, 2. flsbruarja, bomo izžrebali pet srečnežev,
ki bodo prejeli po eno vstopnico. Imena nagrajencev bodo objavljena 3. februarja v Gorenjskem glasu, vstopnice bodo prejeli po pošti. Vstopnice za koncert po ceni 14 EUR lahko kupite tudi na blagajni Gorenjskega glasa od ponedeljka do četrtka
od 8. do 19. ure, v petek pa od 8. do 16. ure.

Kranj - Z namenom omejevanja učinkov finančne krize
je vlada minuli teden predlagala znižanje sejnin članom
nadzornih svetov in zunanjim članom upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah,
Id so v celoti ali delno v državni lasti. Do konca prihodnjega leta naj bi se po priporočilu vlade odpovedali tudi
nagradam iz naslova dobička
družbe. Po novem naj bi
tako za sejnine članom nadzornih svetov izplačali od 75
evrov bruto na sejo za mikro
družbe do 275 evrov za velike
družbe oziroma predsednikom nadzornih svetov od
97,50 evra bruto na sejo za
mikro družbe do 357,50 evra
za velike družbe.
Vlada je obenem sprejela
tudi priporočila glede plač,
nagrad in odpravnin Članom

in predsednikom uprav
družb v delni ali celotni lasti
države. Po besedah ministra
za gospodarstvo Mateja Lahovnika so plače uprav vezali na povprečno plačo v de-

dročju telekomunikacij. Najvišja osnovna bruto plača v
energetiki pa naj bi znašala
med 5200 evri za srednje
družbe do največ 7800 evrov za velike družbe. Nagra-

Vlada je minuli teden ministrstvu za finance naložila, da
pripravi ustrezna gradiva in postopke, da se v Novi Ljubljanski banki in Novi Kreditni banki Maribor opravi revizija poslovanja, ki bo raziskala izpostavljenost bank zaradi kreditiranja menedžerskih prevzemov in izpolnjevanje p<^ojev za dodelitev nagrad članom uprav. Tako
naj bi ugotovili odgovornost uprav in nadzornih svetov
za morebitne nepravilnosti in napačne odločitve.
javnosti in velikost družbe.
Po okvirnih izračunih naj bi
se tako najvišja možna
osnovna bruto plača v velikih gospodarskih družbah
gibala med sedem tisoč evrov na področju usnjarske
industrije oziroma 11.700
evrov v zavarovalništvu do
največ 12.500 evrov na po-

da za uspešnost poslovanja
pa v nobenem primeru ne bi
smela preseči dveh osnovnih bruto plač, vezana pa bi
bila na pozitivno poslovanje
in preseganje zastavljenih
poslovnih ciljev družbe. "V
primeru kriznega menedžmenta ali v drugih utemeljenih razmerah je sicer mož-

no odstopanje od teh vrednosti, vendar po predhodnem pozitivnem mnenju
ministra, pristojnega za področje, na katerem deluje
gospodarska družba," so že
zapisali v sklepu vlade. Odpravnine pa so po novem
omejene na največ šestkratnik povprečne mesečne plače posameznika, do nje pa je
upravičen le v primeru, če
družbo zapusti in je razrešen iz nekrivdnih razlogov.
Na podlagi tega naj bi
predstavniki države v nadzornih svetih predlagali
uskladitev že sklenjenih pogodb najkasneje v roku enega meseca, če do tega ne bi
prišlo v nadaljnjih dveh mesecih, pa naj bi o tem obvestili vlado. Lahovnik je ob tem
prepričan, da so takšne plače
še vedno stimulativne in
odražajo običajno poslovno
kulturo in družbene norme v
Sloveniji.

ŽELEZNIKI

LjusgANA

Leopold Nastran novi občinski svetnik

Partnerstvo pri premagovanju krize

Občinski svetniki v Železnikih so na zadnji seji potrdili mandat novemu članu občinskega sveta Leopoldu Nastranu
(SD), ki bo na podlagi rezultatov zadnjih volitev za preostanek mandatne dobe zamenjal Franca Žaberla. "Najprej se
bom poskušal dobro seznaniti z delom občinskega sveta, v
prihodnje pa bom verjetno aktivneje sodeloval na področjih,
ki jih bolj obvladam: šolstvo, šport, kultura in okolje," je po
seji občinskega sveta povedal Nastran, sicer športni pedagog na Osnovni šoli Železniki. A. H.

Jutri naj bi se prvič srečali predsedniki parlamentarnih
strank, da bi se pogovorili o obliki sodelovanja pri načrtovanju ukrepov za soočenje z gospodarsko krizo. Ob tem
predsednik vlade Borut Pahor upa, da mu bo k sodelovanju
uspelo pritegniti vse parlamentarne stranke, naziv tega sodelovanja pa ni pomemben. Minuli ponedeljek se je namreč že sestal s predsednikom SDS Janezom Janšo, s katerim sta se pogovarjala o Janševem predlogu partnerstva za
razvoj. M. R.

Kranjčani o rovih in rel(reaciji
Veliko Kranjčanov še ni obiskalo rovov p o d m e s t o m , za z i m s k o rekreacijo
pa jih več meni, da imajo dovolj pokritih prostorov.
MATEVŽ PINTAR

Dve vprašanji smo v tokratni ai^eti zastavili prebivalcem Kranja. Zanimalo
nas je, ali so že obiskaU
kranjske rove. Vprašali smo

jih tudi, ali menijo, da Kranj
ponuja dovolj možnosti za
zimsko rekreacijo v pokritih
objektih.
Kranjske rove je doslej
obiskala le dobra četrtina sodelujočih v naši anketi, slabe

tri četrtine pa kranjskih rovov še niso obiskale. 41 odstotkov meni, da Kranj ponuja dovolj možnosti za zimsko
rekreacijo v pokritih objektih, 39 odstotkov meni, da je
ponudbe premalo, sedem

odstotkov je ostalo neodločenih in 13 odstotkov nam na
vprašanje ni znalo odgovoriti, saj se ne rekreirajo.
V zahvalo za sodelovanje
smo vsem, ki ste našo ponudbo sprejeli, pošiljali brezplačne izvode Gorenjskega
glasa. V prihodnjih dneh vas
ponovno pokličemo, da vas
povprašamo še po vašem
mnenju o časopisu. V Klicni
center slepih na številko
04/517 00 00 nas lahko pokličete tudi sami.

Ali menite, da Kranj ponuja
dovolj možnosti za zimsko
rekreacijo v pokritih objektih?
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Menjava na vrhu Jelovice

Branost upada
N a c i o n a l n a raziskava branosti (NRB) za leto

z novo o r g a n i z i r a n o s t j o na čelu škofjeloške Jelovice odslej G r e g o r Benčina. N e pričakuje o d p u š č a n j
in skrajševanje delovnega časa niti prodaje hčerinskih d r u ž b .
BOSTTAN B O G A T A J

Škofja Loka - Skupščina Jelovice je lanskega decembra
sprejela sklep o prehodu na
enotirni sistem upravljanja.
Tridanski upravni odbor po
novem vodi Gregor Benčina,
dosedanji predsednik nadzornega sveta in tudi večinski lastnik Jelovice. Dosedanji direktor Aleš Ekar bo prevzel vodenje prodajnih aktivnosti. Družba je v lanskem
letu s skoraj štiristo zaposlenimi ustvarila 25 milijonov
evrov prihodkov od prodaje.
Na naše vprašanje, ali poslovanje uprave Aleša Ekarja ni
izpolnila pričakovanj lastnikov, Benčina odgovarja, da
so si zastavili veliko dljev v
smeri posodobitve poslovanja: "Izpeljan je bil del specializacije na proizvodnem
delu, po dvajsetih letih se je
začelo uvajanje informacijskega sistema, narejeni so
bili prvi koraki radonalizadje. Nikakor pa z rezultati v
letu 2008 zaradi začetka gospodarske krize ne moremo
biti zadovoljni."
V novo organiziranost Jelovica vstopa tudi z dvema
hčerinskiina družbama, kar
bi lahko razumeli tudi kot
prvi korak do njihove lažje

Cr^or Benčina
prodaje. "Za prodajo dela
družbe ustanovitev hčerinskih družb ni potrebna," pravi predsednik upravnega odbora in nadaljuje: "Jelovica
ima širok proizvodni in prodajni program ter veliko število prodajnih kanalov, kar
zahteva jasne razmejitve v
poslovanju. Z ustanovitvijo
hčerinskih družb smo naredili to, kar so v Jelovici pričakovali več let" Skupino Jelovica sestavljajo matična družba, ki se ukvarja s proizvodnjo in veleprodajo prodajo
oken in viat, hčerinska družba Jelovica Trgovina s 15 ma-

loprodajnimi mesti po Sloveniji in hčerinska družba Jelovica Hiše s proizvodnjo
montažnih hiš.
Lani je Jelovica prodala dejavnost proizvodnje vrat, zato
so bili lanski prihodki nekoliko nižji kot leta 2007, končnega rezultata še ne poznajo.
Gregor Benčina pričakuje
pozitiven rezultat, vendar nekoliko nižji kot leto prej.
"Vse zahtevnejše razmere na
trgu od nas zahtevajo višjo
kvaliteto, cenejšo proizvodnjo in krajše dobavne roke,
zato smo na začetku leta začeli uresničevati projekt pre-

nove procesov. Pri tem nam
pomaga uveljavljeni menedžer Robert Ličen," pojasnjuje Benčina, nadaljnjo racionalizacijo pa si obeta od
uporabe novega informacijskega sistema, optimizacije
proizvodnih poti, optimalne
izrabe prostora ter nadaljevanja zmanjševanja režije.
Le na račun slednjega (in
rednih upokojitev) naj bi se
letos zmanjševalo število zaposlenih, odgovarja Benčina
na našo vprašanje o zmanjševanju števila zaposlenih.
Jelovica je v začetku leta
2008 imela 530 zaposlenih,
danes jih nima niti štiristo.
"Napovedi so zaradi krize nehvaležne, poslovanje v okviru poslovn^a načrta pomenijo ohranjanje današnje ravni, v primeru zmanjševanja
načrta pa bo manj tudi zaposlenih," pojasnjuje Benčina,
ki tudi skrajševanja delovnega časa ali drugih ukrepov ne
izključuje, vendar danes niso
predvideni, ter zaključi:
"Gledano z optimističnimi
očmi, imamo produkte, ki so
v času krize pravi, saj naša
okna, vrata in hiše zagotavljajo nižjo porabo energije,
ekološko prijaznost in so v
primerjavi s tujimi proizvodi
tudi cenejši."

Domel na 36-urni delovnik
^
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Domel se je tokrat že
drugič v dveh letih znašel
na hudi preizkušnji. Najprej po poplavi septembra
2007, ko so izpeljali vrsto
ukrepov za zmanjševanje
stroškov, tokrat pa še zaradi posledic svetovne gospo-

darske krize. "Danes se soočamo, odvisno od proizvodnih programov, z 20do 30-odstotnimi zmanjšanji naročil. Prva prelomnica je bila ob prehodu v
novo leto, drugo pričakujemo sredi februarja, ko upamo na zajetaejša naročila,"
pravi Jožica Rejec.

Tako kot sami zahtevajo
prilagodljivost svojih dobaviteljev, enako zahtevajo njihovi kupci. Zaradi manjših
naročil so bili zaposleni že
januarja dva dni na dopustu.
"Razlog so tudi zaloge, ki jih
moramo zmanjšati. Tudi
zato bomo sredi februarja
koristili štiri dni kolektivne-

ga dopusta, ki smo ga prenesli iz julija," pojasnjuje
predsednica uprave, ki skozi
vse obdobje krize pričakuje
veliko prilagajanja, usklajevanja in dogovarjanja. Rezultati lanskega poslovanja
še niso znani, vendar naj bi
Domel posloval s pozitivno
ničlo.

2 0 0 8 , ki so jo predstavili v petek, ugotavlja, da
branost v Sloveniji upada.
DINA KAVČIČ

Kaj je NRB?
Nacionalna raziskava branosti raziskuje bralne navade prebivalstva posamezne
drŽave in se izvaja v skoraj
vseh evropskih državah.
NRB v Sloveniji proučuje
bralne navade Slovencev, katere časopise in revije poznajo, katere berejo in kako pogosto jih berejo. V raziskavi
letno sodeluje okrog osem tisoč ljudi iz vse Slovenije, anketiranci pa so izbrani naključno. Velik problem izvajanja raziskave vedno bolj
postaja nepripravljenost na
sodelovanje v anketi, čeprav
zna biti tudi to prav zabavno,
le nekaj časa vzame.

O padcu branosti
Nacionalna raziskava branosti se v tej obliki izvaja že
tretje leto, podatki se zbirajo
v prvem in drugem polletju.
V obdobju za leto 2008 so
zaznali občutnejši padec branosti glede na preteklo merjeno obdobje. Prvič se je zgodilo, da v Sloveniji ni več tiskane edidje, katere eno izdajo bi v povprečju bralo več
kot štiristo tisoč ljudi. Kar 22
merjenih edidj ima statistično značilno nižji doseg, prvič pa se je tudi zgodilo, da
niti ena edicija ni dosegla

statistično značilne rasti branosti. Edicije, ki dosegajo
nižjo branost, prihajajo iz
različnih skupin, zato jih ne
moremo uvrstiti na en tip tiskanih edidj. Eden od razlogov je, da je precejšen odstotek vprašanih, kje berejo časopis, navedlo internet.
Na vrhu rii sprememb
Na lestvid najbolj branih
tiskanih edicij na prvih petih
mestih ni prišl<j do sprememb. Najbolj branio^jajO
Pilot, Nedeljski dnevnik (obe
edidji sta dosegli popokioma
enak doseg, to je 388 tisoč
bralcev). Vikend, Žumal in
Slovenske novice.
Gorenjski glas
na drugem mestu
Ker se raziskava izvaja glede na pogosmost izhajanja,
je Gorenjski glas med večdnevniki obdržal drugo mesto, takoj za Salomonovim
oglasnikom. Tako kot vse
e i d j e je tudi Gorenjski glas
zabeležil nekoliko nižji doseg enega izida, a razlika s
preteklim obdobjem ni velika. Doseg enega izida Gorenjskega glasa je 52 tisoč
bralcev. Na lestvico so se uvrstile tudi naše brezplačne
priloge Kranjčanka, Ločanka
in Moja Gorenjska, ki je med
njimi z dosegom štirideset tisoč najbolj brana.
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Globus bomo šteli v letih
v sredo se b o d o m e s t n i svetniki seznanili z i n f o r m a c i j o o p r o j e k t u nove
O s r e d n j e knjižnice Kranj, ki bi že m o r a l a biti, a je še ni.
SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Aktivnosti v zvezi z
Osrednjo knjižnico Kranj, ki
bo dobila nove prostore v nekdanjem Globusu, tečejo že
od leta 2005, in če bi šlo vse
po načrtih, bi morala danes
že služiti svojemu namenu.
Namesto tega imamo sredi
Kranja na pol podrto spomeniško zaščiteno stavbo, prodajalec knjižničnih prostorov
IC Dom {s partnerjema Globus Trgovino in Primorjem)

ter kupec teh prostorov
Mestna občina Kranj (v imenu občine vodstvo občinske
uprave) pa drug na drugega
valita krivdo za nastalo situacijo. V tem trenutku so na
občini projekti za izvedbo, na
katere morajo prodajalcu odgovoriti do 29. januarja. Že
to sredo pa se bodo mestni
svetniki na seji seznanili z
informacijo o stanju projekta. Kot je znano, projekt nove
knjižnice občino stane 6,5
milijona evrov, od tega je do-

bre štiri milijone občina že
nakazala, septembra pa je
plačilo petega delnega obroka kupnine v višini 1,1 milijon evrov zavrnila. "Če se zamikajo roki, se zamikajo tudi
plačila. Ravnali smo kot dober gospodar. Če so za štiri
milijone naredili le to, kar je,
potem me skrbi, koliko denarja bodo še potrebovali za
dokončanje projekta. Očitno
nekdo želi odvrniti pozornost od problema," je povedal podžupan Igor Valov. Di-

Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Sinnon Šubic,

rektor I č Doma Ivan Marjek
na očitke ne pristaja: "Projekte smo pripravili v pogodbenih rokih, to je znotraj sto
dni, na občini pa bi morali
dokumentacijo pregledati in
potrditi v 30 dneh; za to so
potrebovali več kot 240 dni.
Med pripravo projektne dokumentacije so spreminjali
in dopolnjevali svoje zahteve,
to pa zahteva tudi ustrezen
čas in ustrezno vrednotenje,
kar bomo opredeliti v posebnem dodatku (spremenjena
fasada, instalacije, drugačna
razporeditev prostorov, materiali višjega standarda)."
Igor Velov je povedal, da naj
bi po najbolj optimističnih
napovedih knjižnico predali
svojemu namenu februarja
2010.
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Na cesto novi in
novi delavci
i

1. s t r a n

Upoštevajoč delavce iz
podjetij Sandy, ITC, Vogt,
Elan (na jeseniški zavod se
bo prijavilo 35 Elanovih delavcev) ter še nekaterih
manjših podjetij, pa naj bi
število brezposelnih v nekaj
tednih preseglo število 925.
Še junija lani je bilo na tem
območju brez dela 607
oseb, torej lahko izračunamo, da se bo število brezposelnih povečalo za več kot
petdeset odstotkov! Posledično se tudi socialna stiska
ljudi na Jesenicah porablja,
ugotavljajo na Centni za socialno delo Jesenice. Kot je
povedal direktor centra
Božo Pogačar, se od novembra lani nanje obrača vse
več posameznikov, Id so se
znašli v hudih sodabiih težavah zaradi izgube zapo
slitve. Zato so na centru, ki
pokriva občine Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
v sodelovanju z občinami že
pripravili strategijo reševa
nja največjih socialnih stisk
Občina Jeseiuce je tako odo
brila 15 tisoč evrov dodatne
ga denarja za občinske sod
alne pomoči in dodatnih pet
tisoč evrov za regresirano
prehrano za najbolj socialno ogrožene učence v šolah,
je povedala vodja oddelka za
družbene dejavnosti na Ob-

čini Jesenice Tea Višnar.
Kot je dodala, imajo posamezniki, ki izgubijo delo,
tudi pravico do uveljavljanja
znižanega plačila vrtca. Ob
tem je Višnarjeva poudarila,
da občina socialno pomoč v
primeru izgube zaposlitve
dodeljuje individualno, na
osnovi ugotovitve socialnega stanja. "Ne gre za pavšalno pomoč, ampak za vsakega prosilca posebej ugotavljamo socialno stanje in
upoštevamo odlok o socialnih pomočeh," je poudarila
Višnarjeva.
Vse več prosilcev za pomoč imajo tudi na jeseniškem Rdečem križu in Karitas, kjer jim skušajo pomagati z živilskimi paketi in z
oblačili. Ljudje nimajo denarja niti za plačilo položnic, kar je po besedah Lojzke Ravnik s Karitas trenutno eden največjih problemov. Zato jim skušajo pomagati z enkratnimi denarnimi pomočmi za plačilo
položnic. Da bi prosilcem
najbolj prav prišla denarna
pomoč, ugotavljajo tudi na
jeseniškem Rdečem križu.
Žal jim lahko pomagajo
predvsem z živilskimi paketi in seznam ljudi v knjigi
prosilcev zanje se po besedah strokovne delavke Rine
Beravs Zor podaljšuje iz
dneva v dan.

Novi snežni pridobitvi
v Kranjski Gori
Kranjskogorski žičničarji so za gradnjo štirisedežnice Kekec i n razširitev smučišča
n a m e n i l i 5,2 m i l i j o n a evrov.
MARJANA AHAČIČ

Kranjska Gora - Potem ko je
že januarja lani v Kranjski
Gori nova štirisedežnica Kekec nadomestila 45 let staro
napravo, so kranjskogorski
žičničarji v soboto investicijo
zaključili še s slovesnim odprtjem novega snežnega
parka in sankaške proge.
Snežni park na smučišču
Kekec je edini v Sloveniji,
ki omogoča tudi nočno deskanje in smučanje. Uporabljali ga bodo tako deskarji na snegu kot smučarji, ki želijo okusiti večjo
mero adrenalina in ne le vijugati po urejenem terenu.
Namenjen je tako začetnikom kot bolj izkušenim deskarjem na snegu ter smučarjem prostega sloga, ki
bodo lahko uživali na drsnih objektih, kot so 15 metrov dolgi RoUercoaster box
ter devetmetrski Fiat rail
double pipe. Na snežnem
parku sta tudi dva nekoliko
večja skoka, ki sta primerna
tudi za izvedbo tekmovanj
v prostem slogu na visoki
ravni, tako v kategoriji deskanja kot tudi smučanja

Z novo sedežnico Kekec so se na vrh smučarske in sankaške proge prvi zapeljali
kranjskogorski župan Jure Žerjav, dolgoletni direktor RTC Žičnice Kranjska Gora Vid Čeme
In tehnični vodja kranjskogorskih žičničarjev Roman Sllvnlk. /Fou AniuBuiov«:

prostega sloga. "Park se
lahko primerja z drugimi
parki v Evropi, saj je izjemno kvalitetno zgrajen," poudarja Klavdija Gomboc z
RTC Žičnice
Kranjska
Gora. Približno kilometer
dolga razsvedjena sankaška
proga tako obratuje v večer-

nih urah, a le ob koncih
tedna.
RTC Žičnice Kranjska Gora
so nekaj več kot dvajset odstotkov denarja za investicijo
zagotovila iz lastnih sredstev,
za del investicije so najeli
bančna posojila, 35 odstotkov
sredstev pa so pridobili iz Ev-

ropskega sklada za regionalni razvoj. Sobotno prireditev
pa so kranjskogorski žičničarji izkoristili še za to, da so
zaznamovali nekaj okroglih
obletnic: 60 let prve vlečnice
Preseka in 50 let postavitve
prvih sedežnic, Vitranc 1 m
Vitranc 2, v Kranjski Gori.

KRANJ

Omejili obiske v porodnišnici
Z a r a d i p o v e č a n e g a števila o b o l e l i h za g r i p o in

drugimi

o k u ž b a m i dihal so s koncem prejšnjega tedna omejili obiske

Taleseni spet tekmovali v Kropi

v B o l n i š n i c i za g i n e k o l o g i j o i n p o r o d n i š t v o Kranj. N o v o r o j e n č k o v , m a m i c i n d r u g i h p a c i e n t k naj n e o b i s k u j e j o b o l n e

Na starih s m u č e h so se na p o b o č j u p o d vasjo p o m e r i l i d o m a č i n i in obiskovalci iz Slovenije i n t u j i n e .

o s e b e , z a ž e l e n o je, da p r i d e na o b i s k s a m o e n z d r a v o b i s k o valec n a e n k r a t , pa še t o za k r a t e k čas. S. K.
MARJANA AHAČIČ

Naročniki
imajo 2 0 %
popusta.

Naročanje po telefonu:
04/201-42-41 ali po
e-pošti: narocnine@g-gl3s.si

Kropa - Ce je pobočje za gostilno Jarm v Kropi vsaj malo
pobeljeno, domači klub Talesenih vsako drugo soboto v
januarju pripravi tekmo
smučanja po starem. Prvič
so jo organizirali pred trinajstimi leti, ko se je tam zbrala
le peščica največjih navdušencev nad starimi "dilcami", zdaj jih je iz leta v leto
več. Letos so se pomerili že
desetič - v spustu za pokal
Koledniki ter v skokih za
svinjsko glavo. "Skakalnica
je majhna, takšna za skoke,
dolge največ pet "rajžlnov".
Povprečni skoki pa so tri do
štiri "rajžlne" dolgi. Seveda
je dolžina skokov vsako leto
drugačna, saj tudi rajžl, kot
pri nas pravimo naključno
odsekani veji, ni vedno enako dolg," smeje pojasnjuje
predsednik "talesenih" Jože
Eržen. "Sodniška komisija
ocenjuje skladnost opreme,
slog in rezultat, pri čemer je
pomemben tudi čas. Upoš-

tevajo najboljše kostume
znotraj posameznih skupin na primer lovce, gozdarje.
Smučanje, še posebno pa
tekmovanje s smučmi brez
robnikov je dokaj zahtevno,
pomembna je telesna pripravljenost, sicer se rado
zgodi, da gredo smud drugam kot smučar, oboje pa na
koncu obleži na snegu. Tako
je prireditev tudi precej zabavna."
Kropa je bila še nekaj dni
pred tekmovanjem vsa zasnežena, a je dež v petek skoraj ves sneg jx)bral. "Odvisni
smo od naravnega snega tako smo ga, kar ga je bilo,
za progo pobrali po Kropi in
upali, da se bo vse dobro
končalo," se je preteklo soboto, ko so se domačini spet
zbudili v pobeljeno vas, zadovoljen oziral naokrog Eržen. "Kjer je trma, je tudi
energija in Kroparji smo
znani po obojem," je dodala
predsednica domačega turističnega društva Metka Kavčič. 'Tmd talesenih, gasil-

Povprečen skok je dolg tri do štiri "rajžlje". / FOK.: ANKJ BUI««
cev, vseh drugih članov drugih društev pa žena, ki so ves
teden pekle dobrote, je danes poplačan."
Tekme se udeležilo 55
tekmovalcev iz društev iz
vse Slovenije: bližnji Rovtarji iz Škofje Loke, ker
bodo na starih smučeh tek-

movali že ta konec tedna;
pa Grče iz Kamnika, planšarji z VeUke planine, Torbarji iz Postojne, Gora iz
Predmeje in Otlice nad Ajdovščino, Kanin iz Bovca in
mnogo posamičnih smučarjev, tokrat prvič tudi iz
sosednje Italije Avstrije.

GORENJSKA

Tržiško 'morje' vse bolj daleč I J J ^ ^ S
O d l o č i t e v o usodi Letnega kopališča Tržič in ideji za z i m s k i bazen je o b č i n s k i svet o d l o ž i l d o konca
marca. Podžupan j u r e Meglič je ž u p a n u očital d o g o v o r e na skrivaj.

park pripravil na s e j m u T u r i z e m in p r o s t i čas.

STOJAM S A J E

Tržič - Naša napoved, da bo
zimska seja tržiškega občinskega sveta vroča, se je
22. januarja potrdila. Kar
štiri uie je trajala obravnava
prodaje letnega kopališča.
Končala se je brez sprejema sklepov, ki jih je predlagal župan Borut Sajovic.
Podžupan Jure Meglič je
opozoril, da lahko sprejmejo le informacijo o lastništvu kopališča, drugi sklepi
pa bi bili nični. Spomnil je
na lanski sklep občinskega
sveta, da bo Splošno športno društvo Tržič preneslo
lastništvo kopališča na občino, Id bo dala društvu 333
tisoč evrov za obnovo Sokolnice. Svetniki nato niso
odločali, kaj bo z bazenom.
Dogovori o prodaji kopališča so potekali na skrivaj, je
očital Meglič županu. Zagotovil je, da Socialni demokrati ne bodo podprli
prodaje kopališča, dokler
ne bo trdne garancije za
nov bazen.
Pred tem zapletom so
imeli besedo gostje in občinski svetniki. Nevenka
Pergar iz Kranjske investicijske družbe je potrdila interes, da bi v Tržiču zgradili trgovino Hofer. Lokacija
kopališča je zanje primer-

MATEJA RANT

Ljubljana • "Osnovni dlj parkov je ohraniti naravne znamenitosti v izvirnem stanju
za uživanje in zadovoljstvo
ljudi," je na okrogli mizi, ki jo
je v okviru sejma Turizem in
prosti čas pripravil Triglavski
narodni park, bistvo naravi
prijaznega turizma v parkih
strnil vodja informacijskega
središča TNP Dom Trenta
Marko Pretner. Prav ohranjena narava in kulturna dediščina, je še dodal, sta namreč
glavni magnet za turiste.

Clede bazena sta stala na nasprotnih bregovih celo župan in podžupan Tržiča.
na, zato so kot edini kupec
na licitaciji plačali 50 tisoč
evrov kavcije. Ob podpisu
pogodbe bi plačali SŠD Tržič ostanek do 607 tisoč evrov, od občine bi odkupili
zemljišča okrog kopališča
in pomagali pri gradnji pokritega bazena. Resnost ponudbe so izkazali, ker so že
plačali pripravo idejne zasnove za bazen v Križah.
Slednja ideja je sprožila val
nasprotovanj v KS Bistrica.
Ivan Kapel je menil, da oni
potrebujejo kopališče, ki so

ga nekdaj imenovali tržiško
'morje'. Nezaslišano se mu
zdi, da so ga posamezniki
vzeli za svojega, pa da ga
prodajajo. Zanje je lokacija
bazena v Križah nesprejemljiva, je poudarila predsednica KS Bistrica in svetnica tržiške SDS Vida Raztresen. Napovedala je ukrepe - tudi zahtevo za referendum, če jih župan ne bo
upošteval. Proti prodaji kopališča se je izreldo še več
drugih svetaikov. Jože Kuhelj iz LDS je bil odločen.

Sporna meja na Jelovici
Desetino o b m o č j a o b č i n e Radovljica je država leta 1995 pripisala občini
Bohinj. Za reševanja spora naj ne bi bil p r i s t o j e n nihče.

MARJANA AHAČIČ

Radovljica - "Opozarjamo
javnost, da je problem
meje, s katerim se ukvarja
Slovenija, aktualen tudi
znotraj njenih meja," je na
nedavni novinarski konferenci na desetletje neuspešnega dogovarjanja o meji
na Jelovici opozoril radovljiški župan Janko S. Stušek.
Zakon o ustanavljanju
občin je namreč leta 1995
nekdanjo veliko občino Radovljica razdelil, glede na
meje naseUj. In ker ima pet
gozdarskih hiš na Jelovici,
ki sicer sodijo v katastrsko
občino Lancovo, hišne številke Nemškega Rovta, je
območje ob delitvi avtomatično pripadlo Bohinjcem.
"V teh objektih nikoli ni
bilo stalnih prebivalcev.
Meja med občinama je tako
posledica
poimenovanja
naselij v šestdesetih letih,
po katerem gozdarski cen-

Kako uskladiti varovanje narave in t u r i z e m ,
je bil naslov pogovora, ki ga je Triglavski n a r o d n i

Od desne: župan Janko S. Stuiek, odvetnik Stanislav Repovž

in vodja oddelka za splošne dejavnosti Nana Jauk
ter Martinček spada pod
naselje Nemški Rovt. Tja je
bil uvrščen zaradi banalnega dejstva, da so z državnimi gozdovi v okviru tedanjega GG Bled gospodarili
iz Bohinja," pojasnjuje radovljiški župan in dodaja,
da je večina gozdov na spornem 12,5 kvadratoega kilometra velikem območju v
lasti države, planine tega

območja pa so bile stoletja
v lasti vasi pod Jelovico.
Občina Radovljica se je
tako že pred desetletjem
skušala dogovoriti z občino
Bohinj, da se meja spremeni v korist Radovljice, a dogovor, kot pravi župan Stušek, doslej ni bil mogoč.
Zato je leta 2001 na dr&vni zbor naslovil prošnjo za
proučitev spremembe ob-

da ne bo podpiral županovih skrivalnic glede novega
bazena. Kot je dejal Borut
Sajovic, za zdaj le sanjajo o
njem, odločitev pa prepušča občinskemu svetu. Po
posvetu s svetniškimi skupinami je predlagal, da prosijo kupca za odlog odločitve do 31. marca. V tednu
dni bodo imenovali delovno skupino, ki bo predlagala najboljše rešitve. Ko je
to sprejela Pergarjeva, je
občinski svet potrdil županov predlog.

činske meje in začetek postopka, a je ta ugotovil, da
za zadevo ni pristojen, in jo
oddal v reševanje ministrstvu za c4colje in prostor. To
je zadevo posredovalo geodetski upravi, ki je ugotovila - da se morata o meji dogovoriti občini, in Radovljičane napotila na upravno
sodišče. A to je ugotovilo,
da zadeva ne spada v sodno
pristojnost, kar je potrdilo
tudi
vrhovno
sodišče.
Zgodba se je še enkrat zavela in novembra lani so
Radovljičani dobili še drugi
odgovor ministrstva za okolje in prostor, da morata občini spremembo urediti
sporazumno in hkrati. "Dosedanje dogajanje kaže, da
v primem, ko spoiazimina
ureditev spremembe občinske meje ni mogoča, sistemska rešitev problema
ne obstaja. Globoko smo
prepričani, da je nastala administrativna krivica, ki je
zdaj administrativno nerešljiva," je razočaran župan
Stušek, ki rešitev problema
vidi le še v pobudi za spremembo zakona o določanju
meja občin ali celo opozorilu mednarodni skupnosti,
da v naši državi ni organa,
ki bi rešil primer meje med
dvema občinama.

"Pred dvema letoma so
predstavili raziskavo, v kateri
so zajeli obiskovalce, ki so v
Slovenijo prišli za daljši čas.
Ti so kot glavni razlog obiska
izpostavili naravo, kulturno
dediščino, domače jedi ...
Prav to jim lahko ponudijo
zavarovana območja," je prepričan Marko Pretner. Prav
tako je turizem, še dodaja, v
vseh temeljnih aktih zavarovanih območij eden osnovnih ciljev. Kljub temu obstajajo zelo različni pogledi na
turizem znotraj zavarovanih
območij, je opozoril. "Medtem ko se naravovarstveniki
bojijo obiska, imamo na drugi strani turistično gospodarstvo, ki se zaveda pomena turizma in se boji omejitev v
zavarovanih območjih." Med

naravi prijazne oblike turizma po njegovem sodi doživljanje in raziskovanje parka,
predvsem v spremstvu vodnikov, kar po njegovem omogoča tudi veliko možnosti za
zaposlovanje
domačinov.
"Vodniki so žive informacijske točke." Naravi prijazno je
tudi pohodništvo in opazovanje živali. Seveda pa to ne pomeni, je še dodal, obiska kadarkoli in kjerkoli. "Zadnja
leta poletna sezona tudi v visokogorju ni več omejena
zgolj na julij in avgust, ampak se začne aprila, maja in
traja do oktobra, sezona obiskov pa se ne neha niti pozimi." Ce se morajo pozimi živali umikati človeku, je opozoril Pretner, pa lahko izgubijo tudi do dvestokrat več
energije kot poleti.
Množične prireditve, ki za
sabo potegnejo tudi helikopterske lete in glasno ozvočenje, motoriziran promet,
množične rekreacijske prireditve in f)odobno pa po prepričanju Marka Pretaerja ne
sodijo v park, saj preveč posegajo v naravno okolje. Ob
tem je Mirjam Žerjav iz LT O
Kranjska Gora opozorila, da
bi bilo včasih dovolj že, če bi
spoštovali zakonodajo. "Motorne sani recimo so prepovedane z zakonom, a jih srečujemo vsepovsod."

JESENICE

Sedmošoiec zbolel za gnojnim meningitisom
V Bolnišnici Jesenice zdravijo sedmošolca, ki je zbolel za
gnojnim meningitisom. "V naši bolnišnici je to drugi primer
v relativno kratkem času. Fanta so pravočasno pripeljali v
bolnišnico, smo ga izolirali in je v dobrem kliničnem stanju.
Bolezen zdravimo z antibiotiki, zdravljenje pa je dolgotrajno.
Obvestili smo epidemiološko službo in vsi. ki so bili v ožjem
stisku s fantom, so že dobili zaščito. V začetni fazi, ko pride
do izbruha bolezni, je bolezen precej nalezljiva, ampak samo
v tesnem kontaktu z obolelim. V Sloveniji je približno dvajset
primerov gnojnega meningitisa na leto," je povedal Peter
Najdenov, dr. med., predstojnik otroškega oddelka v Bolni, šnici Jesenice. Meningitis je bolezen, ki se lahko začne popolnoma neznačilno in se lahko v kratkem času, tudi v nekaj
urah, zelo poslabša. Običajno se začne z vročino, mrzlico,
glavobolom, bolnike moti svetloba, pojavi se slabost, bruhanje, otrplost tilnika, pojavijo se izpuščaj in tudi motnje zavesti že nekaj ur po začetku bolezni. Lahko se pojavijo tudi krči.
Pomembno je, da gremo takoj k zdravniku! S. K.

Prešernovo gledališče Kranj
pogodbeno zaposli

ŠEPETALCA/KO
Delovni čas je deljen in poteka v dopoldanskem in večemenfi
terminu. Od kandidata(ke) pričakujemo \/Sjy V. .sJopnjo l7oht5J7be
družboslovne smeri, dobro poznavanje slovenskega jezika,
artikuliran govor, komunikativnost in fleksibilnost.
Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite
priporočeno po pošB nj^kasnejo do 6. februaija 2009, na naslov;
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom
"prijava ra razpis". Za dodatne informacije laliko pokličete vsak
delawnik na telefon 0 4 / 2 8 0 49 1 1 / 1 8 .

