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Slavni Ziljan na Glasovi preji
Tokratna že 98. G l a s o v a preja je bila prva v z a m e j s t v u . V Bistrici na Zilji
s m o jo organizirali v s p o m i n na Matija Majarja Ziljskega. Miha Naglič s e je
pogovarjal s poznavalcem Majarjevega življenja dr. T e o d o r j e m D o m e j e m .
JOŽE KOŠNJEK

Bistrica na Zilji - Februarja
letos je minilo dvesto let od
rojstva slovenskega narodnega buditelja, jezikoslovca,
narodopisca in politika Matija Majarja Ziljskega. Ta slavni Slovenec iz Vitenč v Ziljski dolini, Id je pozabljen in
zapuščen leta 1892 umrl v
Pragi, ni bil le duhovnik, v
poklic ga je uvajal kasnejši
škof Anton Martin Slomšek,
ampak dovek, ki je ob marčni revoluciji leta 1848 prvi
sanjal o Zedinjeni Sloveniji
in življenju Slovencev v svoji
državi in napisal tudi pro-

gram Zedinjene Slovenije.
Duh zavednega Slovenca in
Slovana ga je leta 1867 gnal
v Moskvo, kamor je na prvo
slovansko etnografsko razstavo nesel šest ziljskih narodnih noš in še nekatere
druge, za Ziljo značilne
predmete. Za dragoceno ziljsko narodno in kulturno dediščino se je kasneje zgubila
vsaka sled.
Noše in druge predmete
iz Zilje je leta 2 0 0 1 v ruskem etnografskem muzeju v Sankt Peterburgu prvi
začel iskati slavist in zgodovinar dr. Teodor Domej, ki
je koroški deželni šolski

nadzornik za pouk slovenščine na srednjih in visokih
šolah. Leta 2002 se je ponovno vrnil v Rusijo in našel, kar je iskal. Zato ga je
voditelj Glasovih prej Miha
Naglic izbral za sogovornika v pristnem zUjskem okolju v Bistrici na Zilji, v hotelu Stara pošta, ki sta ga propadajočega kupila in obnovila koroška Slovenca Pepca in Ludvik Druml. Režiser Andrej Mlakar iz Ljubljane pa je zgodbo o slavnem u Ziljanu dopolnil z dokumentarnim filmom Izgubljene iluzije Matije Majarja Ziljskega.

Dr. Teodor Domej in Miha Naglič sta izvrstno pripovedovala o življenju in delu Matija
M a j a r j a Z i l j s k e g a . / FOTO: M. ZOMUN

Umrl alpinist Filip Bence
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je tokrat več kot l l j ^

v severni steni Storžiča s e je v petek sprožil snežni plaz, ki j e bil u s o d e n za tržiškega alpinista in
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gorskega reševalca Filipa Benceta iz Doline nad Tržičem.
STOJAN SAJE

Tržič - Konec minulega tedna je odjeknila vest o gorski
nesreči v Storžiču, Id je terjala smrtno žrtev. V petek ob
16.35 so Regijski center za
obveščanje v Kranju obvestili
o najdbi trupla pod severno
steno. Tam so pripadnikigorske enote policije in gorski reševalci iz Tržiča ugotovili, da je plezalca v Kramarjevi smeri presenetil obsežen
snežni plaz in ga odnesel po
skalnem žlebu, Izvedeli smo,
da je bil vzpon usoden za
znanega domačina: pod plazom je izgubil življenje tržiški alpinist, udeleženec himalajskih odprav in gorski
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reševalec Filip Bence iz Doline nad Tržičem.
Septembra lani smo ob štiridesetletnid
njegovega
ukvarjanja z alpinizmom objavili obsežen intervju z naslovom Gore so bile moj dom od
malega. Žal bodo gore tudi za
vedno ostale njegov dom. Filip se je ponesrečil v Kramarjevi smeri v severni steni Storžiča, ki jo je preplezal kot prvo
5. maja 1968. Ponovil jo je več
kot tisočkrat, saj je bU Storžič
njegova priljubljena gora.
Leta 1996 je med vzponom v
Storžiču padel več kot trideset
metrov globoko in si težko poškodoval hrbtenico. Takrat je
mislil, da je njegova plezalna
zgodba končana. Po dolgi re-

AKTUALNO

Filip Bence
habilitaciji se je vrnil v gore in
spet začel plezati. Kramarjeva
smer bo zapisana kot njegov
zadnji vzporL

Šolstvo in šport so v četrtek objavili
stanje prijav za vpis v srednješolske
programe. Za 2.342 razpisanih mest
v gorenjskih srednjih šolah je 1.753
prijav, kar pomeni, da je v večini programov še dovolj prostih mest.

i
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Družba za avtoceste bo nekdanjo gorenjsko "magistralko" od Podtabora
do Peračice preuredila v drugi pas avtoceste šele do konca leta 2011. Graditelj viadukta Lešnica je znan, za viadukta Peračica in Ljubno ter za predor pa ponavljajo razpis.
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Dramsko pero postaja žensko
C r u m o v o nagrado sta si razdelili S i m o n a Semenič
in Žanina Mirčevska.
IGOR KAVČIČ

Kranj - S podelitvijo nagrad
se je v petek v Prešemovem
gledališču v Kranju zaključil
39. Teden slovenske drame.
Letošnjo nagrado Slavka
Gruma za najboljše novo izvirno dramsko besedilo sta
prejeli avtorid mlajše generacije Simona Semenič za
dramo ^antkov.si in Žanina
Mirčevska (pod psevdonimom Tomi Leskovec) za dra-

mo Konec atlasa. Griin-Filipičevo priznanje za dosežke
na področju dramaturškega
dela je prejela Mojca Kranjc
Šeligovo nagrado je žirija dodelila predstavi Osvajakc Andreja Hienga v režiji Dušana
Jovanoviča in izvedbi SNG
Drama Ljubljana. Zmagovalka po izboru gledalcev pa je
predstava Solistika avtorja in
režiserja Branka Završana v
produkdji Društva Familija
inMGL

UPOKOJENSKI GLAS

VREME

Treba je biti potrpežljiv

Še vedno si na svojem

Smučar Rok Perko, k! je odlično zaključil sezono v svetovnem pokalu ter
za slovo od zime osvojil kar tri naslove državnega prvaka, je v letih treningov in tekmovanj spoznal, da je za
velike uspehe treba dozoreli.

Tudi na Gorenjskem je zanimanje za
oskrbovana stanovanja. Nekaj je vseljenih, nekaj se jih gradi, še več je načrtovanih, Za najem 37 kvadratnih
metrov velikega stanovanja, ki jih
Nepremičninski sklad gradi na Planini, bo treba odšteti 2 6 0 evrov na
mesec.

Danes in v sredo bo pretežno
jasno. V sredo ho zapihal
ju§}zahodni veter. Tudi
v četrtek bo še sončno in toplo.

ŠPORT

GORENJSKA

I Prostih mest je še dovolj I Avtocesta šele konec
i Na spletnih straneh ministrstva za i leta 2011
^
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Filip Bence je v dolgoletni
alpinistični karieri naštel
okrog 4500 vzponov, med
katerimi je bilo blizu 180 prvenstvenih smeri. Udeležil
se je enajstih alpinističnih
odprav v tuje gore, največkrat
v Himalajo. Plezal je v Nepalu, Pakistanu, Rusiji in Južni
Ameriki. Prispeval je k
uspešnosti več naših alpinističnih odprav, njegov edini
vzpon na vrh osemtisočaka
pa je bil leta 1989 na goro
Šiša Pangma v Tibetu. O vsaki alpinistični odpravi je pisal
dnevnik. Številne vtise o plezanju doma, alpinističnem
smučanju in gorskem reševanju je shranil v enajstih
zvezkih.
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POLITIKA
TRŽIČ

LDS v Tržiču ima predsednico
Občinski odbor LDS Tržič je na volilnem zboru izvolil nov
izvršni odbor, sekretarja (funkcijo je prevzel David Rezar),
dva podpredsednika (izvoljena sta Marjan Veternik in Jasmin Kukavica) in predsednika. Nova predsednica odbora je
postala Andreja Potočnik, dolgoletni predsednik Borut Sajovic na tokratnih volitvah ni kandidiral. Seznanili so se tudi s
potekom pomembnih investicij v občini Tržič. D. Ž.

GORJE

Občni zbor SLS v Gorjah
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Gorje pričakuje
na prihodnjih lokalnih volitvah vsaj dva svetnika v občinskem svetu, do takrat pa bo poskušal v svoje vrste dobiti več
članov ter delovati medijsko čim bolj prepoznavno. Tako so
sklenili na občnem zboru 28. marca. Predsednik občinskega
odbora SLS Rok Peterman je dejal, da člane seveda najprej
čakajo priprave na volitve v evropski parlament in izražanje
podpore svojemu, SLS-ovemu kandidatu. D. Ž.

Vabimo
vas na

SDS

Ol<roglo mizo S D S z naslovom

Dan za prihodnost
v sredo, 8. aprila 2009, o b 18. uri
v dvorani Predoslje
Gostje: Janez Janša,
dr. Milan Zver, mag. Branko Grims,
Dragutin Mate, Anže Logar

Borci o aktualnih razmerah
Na letni skupščini Z v e z e borcev za vrednote N O B Kranj tudi o odkritju povojnih grobišč.
DANICA ZAVRL ŽUEBIR

Kranj - Ko so se, ob koncu
marca na letni skupščini sestali člani Zveze borcev za
vrednote NOB, se je razprava
razvila tudi o odkritju povojnih grobišč. Predsednik Andrej Babič je dejal, da borci
ne odobravajo povojnih pobojev, prav tako pa ne njihovega izkoriščanja v politične
namene. Kot primer omenja
odkritje Barbarinega rova pri
Hudi Jami, češ da je bil odkrit
že leta 1997 in tam zgrajena
kapelica, sedaj pa ga kažejo
kot nekaj novega, ob njem pa
se srečujejo politiki, ki jim to
koristi ob letošnjih evropskih
volitvah. Polemiziral je s tistimi, ki v partizanskem boju vidijo le komunizem in revolucijo. "Še vedno nekateri trdijo, da je bil odpor proti oku-

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
i Avtoiorto prejme FRANC ROBiČ iz Kranjske Gore.

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugodnost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas.
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta
mesec april/09) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov
naročnika. Vlali oglas, oddan po telefonu ali brez
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike
(20 % ) . Kupon ni veljaven / a objavo pod šifro ali z navedbo:
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.).
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47; za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V malooglasnem oddelku na
Bleivveisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpolago od ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure in ob petkih od 8. do i6. ure.

MALI OGLAS

apnl/09

patorju zgrešen, da bi lahko
počakali in tako preprečili
strahote vojne. V tem primem ne bi bilo ne partizanov ne
belogardistov, vse bi Nemd
mobilizirali, koliko Slovencev
bi imelo grob na ruskih fron-

tah, bi bilo več ali manj žrtev?
Z uporom smo preprečili izseljevanje Štajerske, dobili
Primorsko, dobili smo svetovno priznanje," je med drugim dejal Babič. Martin Košir
je govoril o spravi, Id da je

Zeleni proti sivim
K R I S H N A DŽEULOVIČ

urilo

danica.zavrl@g-glas.si

Kranj - Na javni tribuni Dostojna stanovanjska gradnja
in prijazna soseska, ki je pred
nedavnim potekala v Galeriji
Dali, so se soočili tisti, ki imajo veliko željo ohraniti zelenice, in tisti, ki naj bi jih uničevali oz. ki niso dovolj pozorni na njihovo izginjanje. Govorili so o strategiji trajnostnega razvoja Kranja od leta
2008 do leta 2023. Arheolog
Milan Sagadin je izpostavil
izginjanje zelenih površin, za
katere pa po njegovem nme-

nju občina ne stori dovolj. Po
njegovem mnenju je redarska služba sicer izredno učinkovita v samem mestnem jedru, v soseskah pa ne. Glede
parkiranja na zelenicah sta
najbolj prizadeta Planina in
Zlato polje. Problem je tudi
dejstvo, da Kranj nima parka,
hkrati pa je v mestu vedno
več nepotrebnih trgovskih
centrov. Podžupan Stane
Štraus je povedal, da naj bi težavo parkiranja na zelenicah
občina rešila z garažnimi hišami, vendar je to precejšen
finančni zalogaj. Hkrati pa ni

zagotovila, da bodo garaže
polne. V Kranju jih imamo
namreč kar nekaj, a so več
kot na pol prazne. "Lahko že
zdaj povem, da brezplačnih
parldmih mest v Kranju ne
bo," je še zatrdil podžupan.
To pa bo privedlo do pojava
težav s parkiranjem tistih, ki
živijo bodisi na ZJatem polju,
bodisi na Valjavčevi ulid ali
morda na Stošičevi, saj so ta
parkirišča javna. "Če se nekdo pripelje iz Londona, ima
enako pravico parkirati tam
kot vsi drugi," je še povedal
podžupan. Ideja o parku se je

Oživiti turizem na Jezerskem
MATEVŽ PINTAR

Naključno izbranim prebivalcem Jezerskega smo zastavili po dve kratki vprašanji. Vprašali smo jih na kakšen način naj bi po njihovem
mnenju oživili turizem na
Jezerskem in če so zadovoljni s sedanjo organizacijo

zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe na Jezerskem.
Skoraj polovica jih meni,
da bi turizem na Jezerskem
najlažje oživili z obnovo in
odprtjem hotela Kazina, slaba četrtina predlaga odprtje
več turističnih zmogljivosti
na kmetijah, 18 odstotkov pa
je prepričanih, da bi turizem

na Jezerskem oživila ureditev cest, kanalizadje, vodovoda in zemljišč. Deset odstotkov se ni moglo odločiti za
nobeno od ponujenih možnosti. Tretjina sodelujočih je
nezadovoljna s sedanjo organizacijo zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe na Jezerskem, 64 odstotkov je z

bila dosežena že ob slovesnosti v Rogu, kjer sta bila predsednik Kučan in nadškof Šuštar. O NOB pa je dejal, da je
šlo za prvi odporniški boj, ki
je zmagal v Evropi. Vlado
Guna, sin padlega partizana,
ki je po vojni odraščal v zavodu v Preddvoru skupaj z drugimi vojnimi sirotami, pa je
bil zgrožen nad filmom Otroci s PetriČka. Niso trpele le sirote tistih, ki so padli kot izdajalci, pač pa tudi otrod padlih partizanov. Ena od zahtev skupščine kranjskih borcev je bila tudi odstavitev Jožeta Dežmana kot direktorja
Muzeja novejše zgodovine,
češ naj zgodovino presojajo
tisti, ki so realni in objektivni.
Govorili so tudi o zahtevi
SDS po odstranitvi Titovih
znamenj in to ocenili kot vandalizem.

podžupanu sicer zdela mamljiva, ampak še vedno obstaja
težava lokadje. Sagadin opozarja tudi na zgoščene pozidave, torej zidanje stanovanjskih objektov v okolid že obstoječih blokov. Podžupan je
ob tem le zatrdil, da zgoščene
pozidave ne bo (več). Rdeča
nit celotne javne tribime je
bila brez dvoma ohranjanje
in reševanje teh nekaj borih
zelenih površin, ki še obstajajo in za katere se lahko zgoi,
da bodo prav kmalu pozidane. "Mi nameravamo zelenice ohraniti; če pa gre za zasebno območje in se lastniki
odločijo tam zidati, potem
občina nima pooblastil, da bi
to preprečila," je še povedal
Štraus.

organizacijo zdravstvene in
zobozdravstvene oskrbe zadovoljnih in preostali trije
odstotki so neodločeni.
Vsem, ki ste z nami sodelovali, smo ponudili štiri
brezplačne izvode Gorenjskega glasa. Znova vas pokličemo, da vas povprašamo še
po vašem mnenju o časopisu. V Klicnem centru slepih
smo dosegljivi na številki
04/51 16 200, veseli bomo
vašega klica.

Naro6im objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
• prodam
• podarim

• kupim
• iSčem

Q oddam
• nudim

• najamem
• zamenjam

Na KALDSEN nafin naj bi po vaiem mnenju
oživili turizem na Jezerskem?

Z obnovo in odprtjem
hotela Kazina

49%

Ali ste zadovoljni s sedanjo organizacijo
zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe na
Jezerskem?

Z ureditvijo cest
kanalizacije, vodovoda in
zemljlS;

18%

Zadovoljni

64%

Nezadovoljni
Ne vem
Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

10%

Z odprtjem več
turističnin
lin zmoz
zmoztjivosti
na kmetijah

Neodloeeni

23%

3%

33%

AKTUALNO

info@g-^s.si

Prostih mest je še dovolj
Na spletnih straneh ministrstva za š o l s t v o in šport s o minuli četrtek objavili stanje prijav ža vpis
v srednješolske programe.
je razpisanih mest, so prejeli
še na Gimnaziji Kranj, in sicer 224 prijav za 210 mest,
ter za program predšolske
vzgoje na Srednji šoli Jesenice, kjer se je za 56 mest prijavilo 82 kandidatov. Mlade
očitno zelo zanima še program tehnik mehatronike na
strokovni in poklicni šoli v
Tehniškem šolskem centru
Kranj, saj so za 28 razpisanih
mest prejeli 39 prijav.

MATEJA RANT

Kranj - Ministrstvo za šolstvo
in šport je skupaj s srednjimi
šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega
izobraževanja ter gimnazij
za prihodnje šolsko leto, glede na število prijav na dan
23. marca. Za 2342 razpisanih mest v gorenjskih srednjih šolah so prejeli 1753 prijav, kar pomeni, da je v večini programov na voljo še
dovolj prostih mest
Nekaj več prijav, kot je na
voljo mest, so v Biotehniškem centru Naklo prejeli za
program pomočnik v biotehniki in oskrbi, še večje zanimanje pa vlada za program
naravovarstveni tehnik, kjer
se je za 28 razpisanih mest
za novince prijavilo 46 kandidatov. Precej oblegan je
tudi program medijskega
tehnika na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica, kjer so za prav tako 28

Na Gorenjskem je v večini srednješolskih programov še
dovolj prostih mest/Foto:TireiDoi<i
razpisanih mest prejeli 47
prijav.
V
Ekonomskostoritvenem izobraževalnem
centru Kranj, gradbenostoritveni šoli so za program
frizerja za 26 razpisanih
mest prejeli 29 prijav, dva
kandidata več, kot je razpisa-

nih mest, pa sta se prijavila
tudi za športni oddelek na
ekonomski gimnaziji. Precejšnje zanimanje za športno
girrmazijo vlada tudi na Gimnaziji Jesenice, kjer so za
dvajset razpisanih mest prejeli 26 prijav. Več prijav, kot

Svojo prijavnico za vpis
lahko kandidati najkasneje
do 14. aprila prenesejo na
dnigo srednjo šolo oziroma v
drug program, če menijo, da
je to zanje ustrezneje in si
bodo na ta način zanesljiveje
zagotovili vpis v srednjo šolo.
Do tega datuma bodo šole
sprejemale prenesene prijavnice, ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Informacijo o stanju prijav po prenosih bodo na spletnih straneh
ministrstva objavili 21. aprila, o morebitnih omejitvah
oziroma povečanju obsega
razpisa za vpis pa bodo kandidati obveščeni najkasneje
do 8. maja.

Več Štipendij za socialno ogrožene
z novelo z a k o n a o štipendiranju naj bi pridobitev državne štipendije omogočili š i r š e m u krogu dijakov

Ič

KOMENTAR
S I M O N ŠUBIC

Šepetanje letal
vomesečne meritve letalskega hrupa ob
brniškem letališču so
pokazale, da mejne vrednosti
niso prekoračene. Podatek, da
je povprečen izmerjeni kazalec
hrupa v dnevnem času 55 decibelov in v nočnem času 4jdecibelov, predstavnikov civilne
iniciative seveda ni zadovoljil.
Kot je slikovito ponazoril predsednik civilne iniciative Branko Pajer, so meritve pokazale,
da letala podnevi niso prav nič
^snejša od navadnegfi govorjenja, ponoči pa od š^etanja.

D

Prvi rezultati meritev so torej takšni, da lahko Šenčurjane, nad katerimi z brniškega
letališča (tudi) vzletajo in pristajajo letala, prikazujejo kot
nezadovoljne nergače, ki želijo
bližiru} letališča izkoristiti za
neutemeljene zahteve po odškodnini. A takšen vtis bi bil
povsem napačen. Prvič zato,
ker odškodnin (vsaj doslg) ne
zahtevajo. Drugič, ker kazalci
hrupa sploh ne prikažejo,
kakšno raven hrupa doseže posamezno letalo v trenutku vzletanja cdi pristajanja, temveč le
povprečno. raven letalskega
hrupa, ko ga porazdelimo čez
dan. Kot bi hrup ob poku
topa porazdelili na 24 ur in bi
v povpre^u slišali padec šivanke, razmišlja Pajer. In tre^ič,
ker se Šenčuijani dobro zavedajo, da živijo poleg letališča in
je hrup neiz(^ben, zato so se
nanj v 46 letih, odkar so na Br-

niku odprli osrednje slovensko
letališče, tudi že privadili. V civilno iniciativo so se predvsem
zbrali z namenom, da skupaj
z odgovornimi poiščejo poti,
kako bo lahko letališče prijazngše do okoliških prebivalcev.
V dobrih šestnajstih mesecih,
odkar je civilna iniciativa začela delovati, so nekaj tudi že dosegi. Uresničene so bile njihove
zahteve o monitoringu hrupa,
prilagoditvi procedure vzletanja in pristajanja na način, da
čim manj letal preleti Šenčur,
ter zahteva o ukinitvi nočnih
trenažnih poletov. Tudi protihrupno gozdno pregrado, ki so
jo ob zadnji rekonstrukciji letališča pred tridesetimi leti odstranili, bodo po obljubah vodstva Aerodroma Ljubljana postavili najkasneje v letu dni.
Popolna prepoved poletov v
nočnem času ni uresničljiva,
ker bi zavrla nadaljnji razvoj
letališča, a neizpolnjenih je še
nekaj obljub: novi koridor vzletanja nad Šenčurjem, merjenje
emisij plina v zrak in meritve
onesnaženosti tal v okolici letališča ter priprava pravilnika o
dovoljenem skupnem hrupu in
emisiji letal in višini pristojbin
za kršitve. Slednjega zahteva
tudi zakon o letalstvu, ki je začel veljati že aprila 2001, ministrstvo za promet pa ga obljublja iz leta v leto. Tudi to je
znak ignorance rie samo do zakona, ampak tudi do problemov državljanov.

in študentov.
MATEJA RANT

Kranj - Vlada je minuli teden sprejela predlog sprememb zakona o štipendiranju, s katero naj bi večje
možnosti za pridobitev državnih štipendij dobili dijaki in študenti iz socialno
šibkejših družin. Po besedah ministra za delo, dmžino in socialne zadeve Ivana
Svetlika bodo tako v prihod-

njem šolskem oziroma študijskem letu zagotovili od
pet do šest tisoč novih državnih štipendij.
Novela zakona o štipendiranju namreč določa višji
vstopni dohodkovni cenzus,
in sicer 65 odstotkov minimalne plače na družinskega
člana za tiste kandidate, ki se
šolajo ali študirajo v kraju
svojega stalnega bivališča, in
v razponu od 66 do 68 od-

stotkov minimalne plače na
družinskega člana za tiste
kandidate, Id se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega
stakiega bivališča. Za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi
potrebami oziroma kandidate, katerih sorojend so osebe
s posebnimi potrebami, pa
se uvaja Se višji cenzus, in sicer 70 odstotkov minimalne
plače na družinskega člana.

poudarjajo pri ministrstvu za
delo, družino in sodalne zadeve. Obenem so zlatim maturantom, ki so na nižji stopnji izobraževanja že prejemali Zoisovo štipendijo, zagotovili pridobitev štipendije
tudi za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, saj
zanje ni potrebno dodatno
izpolnjevanje pogoja uspeha
oziroma pogoja izjemnega
dosežka.

Gorenjski Glas
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Reklamacije rešujejo sproti
Bralec je prejel n e r a z u m n o visok račun za električno energijo.
Elektro Gorenjska: na m e s e c p r e j m e m o d o 6 0 reklamacij.
B 0 Š 1 7 A N BOGATAJ

Kranj • V uredništvu nas je
obiskal bralec (želi ostati
anonimen), ki je do sedaj
vsak mesec za električno
energijo plačeval 48 evrov,
pred dobrim tednom prejel
za enajst evrov letnega poračuna, nova položnica pa ga je
šokirala: "V stanovanjski hiši
živiva le dva, kljub temu pa
so m i izračunali mesečni

pavšal 138 evrov. Kako so prišli do tega zneska, od kdaj
porabim tako veliko elektrike?' se sprašuje naš bralec,
ki je svojo težavo delno že rešil - v Elektro Gorenjska so
mu obljubili, da bodo še enkrat popisali stanje njegovega števca. Naj ob tem zapišemo, da je povprečna poraba
gospodinjstev lani znaSala
nekaj čez 30 evrov.
V Elektro Gorenjska pravi-

jo, da mesečno pirejmejo do
60 reklamadj na izdane položnice gospodinjskim odjemalcem, o večjem številu reklamadj na njihovem informadjskem pultu v sredo (kot
nam je povedal bralec) ne
vedo nič. "Pritožbe kupcev
obravnavamo individualno,
glede na vrsto pritožbe, ustno ali pisno. Odgovor je običajno pisni, odgovarjamo v
roku osmih dni," pojasnjuje

Renata Križnar iz Elektro
Gorenjska.
Podjetje je v začetku tedna
sicer predstavilo nov paket
preskrbe z električno energijo
Porabim, kar rabim, ki jc namenjen gospodinjskim odjemalcem. Ugodnosti tega paketa so: oprostitev plačila dodatka na visoko porabo, storitve vodenja računa, cena električne energije se do konca
leta 2010 ne bo spremenila.
Odjemald bodo s pomočjo
spletne aplikadje spremljali
mesečno porabo ... Vsi, ki
bodo v enem letu zmanjšali
porabo električne energije za
vsaj pet odstodcov, bodo dodatno nagrajeni z zmanjšanjem
računa za deset odstotkov.
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Dražja pomoč na d o m u
S prvim aprilom so v občini Kranjska Gora začele veljati
nove, za n odstotkov višje cene za pomoč na domu, ki jo za
občino izvaja Dom dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Ker
občina subvencionira tri četrtine ekonomske cene, bodo
tako uporabniki odslej za uro pomoči plačevali 3,59 evra ob
delovnikih, 5,03 evra ob nedeljah ter 5,39 evra ob praznikih
in delovnih dnevih. Cena kljub podražitvi Se vedno ostaja
med najnižjimi v regiji, saj za enako storitev na primer uporabniki na Jesenicah plačujejo 6,43 evra, v Žirovnici 6,5 in v
Kranju 4,2 evra. M. A.
JESENICE

Rdeči noski na obisku v jeseniški bolnišnici
Rdeči noski - klovni zdravniki, ki delujejo v Društvu za pomoč
trpečim in bolnim, so se v okviru četrte turneje po slovenskih
bolnišnicah v četrtek popoldne ustavili tudi v Splošni bolnišnici Jesenice. V skladu s svojim poslanstvom so popestrili
popoldan otrokom, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku.
Kot je sporočila Livija Roje Stremfelj v imenu Rdečih noskov,
so njihovi klovni zdravniki redno prisotni v ljubljanski in mariborski bolnišnici, dvakrat letno pa se odpravijo na turnejo
po drugih slovenskih bolnišnicah. Klovni niso pravi zdravniki, ampak umetniki, ki so posebej izšolani za delo z malimi
bolniki v bolnišnicah, "zdravijo" pa s "smehoterapijo". U. P.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41 / 2 0 0 7 ) ter 38. člena Statuta Oljčine Škofla Loka
(Uradni list RS, št. 9 7 / 9 5 in 4 7 / 9 8 ) , Občina Škofla Loka objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine ŠkoQa Loka v času volilne
kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament
1. Občina Škofia Loka ponuja organizatoijem volilne kampanje za volitve poslancev Iz Republike Slovenije v Evropski pailannent, ki bodo 7. junija 2 0 0 9 , brezplačna in dodatna plakatna mesta za nameščanje in
lepljenje plakatov z voilno propagandnimi sporočBi ter dotoča način in
pogoje za uporabo ogbsnih površin v Občini Škofia Loka.
2. Občina SkoSa Loka zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje. ki želijo nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Škofla Loka, enakopraven položaj s tem, da vsakemu
zagotavlja šest brezplačniti plakatnih mest in sicer
po dve plakatni mesti na kikacijah:
- na Kapucinskem trgu (nasproti glavne avtobusne postaje),
- v Podlubniku (pred trgovskim centrom)
ter po eno plakatno mesto na lokacijah
- v Frankovem naselju (pred pošto).
- na križišču pri Starem Dvom,
Za eno plakatno mesto se šteje površina v velikosti 0,7 m X 1,0 m.
3. Poleg mest, navedenih v prejšnji točki, so nrožna tudi dodatna plakatna mesta na okrogih oglaševalnih stebrih, na prostostoječih ' A ' panojih in na oglaševalnih panojih. Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih je možno proti plačilu. Višina plačila je dok)čena s sklepom, ki je
priloga tem pogojem in je javno objavljen na oglasni deski Občine Škctja Loka, Mestni trg 15, in na spletni strani občine: wvw.skofiatoka.si.
Višina plačila zajema stroške lepljenja in odstranjevanja plakatov ter nadomestilo za uporabo plakatnih mest.
4. Organizatorji volilne kampanje, ki žefijo pridobiti pravico do uporabe
brezplačnih in dodatnih plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki, vložijo svoje vloge na nastov: Občina Škofla Loka, Mestni trg 15, 4 2 2 0
Škofla Loka, s pripisom "VOULNA KAMPANJA".
5. Brezplačna plakatna mesta se dodelijo organizatorjem volilne kampanje, katerih vtoge bodo prispele na gornji naslov do 8. maja 2009,
do 12. ure. Upoštevajo se vtoge, oddane osebno, z redno pošto ali
preko telefaksa ter elektronske vkage z digitalnim podpisom. Elektrorv
ske vtoge brez certiffeinanega podpisa se ne upoštevajo. Brezplačno
plakatno mosto 00 dodeli tudi tistim organizatorjem volilne kampanje,
katerih vtoge bodo prispele po navedenem roku, vendar le do zapolnitve teh plakatnih mest in prednostno, glede na čas oddaje vtoge.
6. V vtogi za dodatna plakatna mesta naj organizatorji volilne kampanje
navedejo želeno števito plakatnih mest, lokacijo ter opis z dimenzijami
ali skico načina plakatiranja. Dodatna plakatna mesta se dodelijo po
vrstnem redu prispele '/loge v okvini razpoložljivega prostora.
7. Občinska uprava bo organizatorjem volilne kampanje izdala dovoljenje za plakatiranje. Na podlagi izdanega dovoljenja plakatiranje na brezplačna in dodatna plakatna mesta opravi pooblaščeni upravljavec plakatnih mest, razen č e za posamezna plakatna mesta v dovoljenju ni določeno dmgače.

Š t ^ l k a ; 371-0049/2009
Škofla Loka, dne 31. 03. 2 0 0 9
IgorDRAKSLER
ŽUPAN

Avtocesta šele konec leta 2011
Znan izvajalec za viadukt Lešnica, za Peračico, predor in viadukt Ljubno ministrstvo ponavlja razpis.
MAKJANA A H A Č I Č

Radovljica - Gorenjska avtocesta bo, s predpostavko, da
gre vse po načrtih, dokončana konec leta 2011. Potem ko
je lansko jesen končno stekel promet po avtocesti tudi
m i m o Radovljice, vse od tedaj nič ne kaže, da bi se to
kmalu zgodilo tudi na desni
polovid ceste med Brezjami
i n Podtaborom. Kot so sporočili z D A R S - a , so junija
lani pričeta dela na trasi med
viaduktom Ljubno in Lešnica v glavnem dokončana, za
izvedbo oziroma rekonstrukcijo objektov, torej za
tri viadukte in predor, pa poteka postopek javnega razpisa. Z a prvi sklop, to je rekonstrukcija viadukta Lešnica, je
bil že izdan sklep o oddaji
javnega naročila, za drugi
sklop - viadukt Peračica, predor Ljubno i n viadukt Ljub-

no - pa je v pripravi nov razpis pod spremenjenimi pogoji, saj so ponudniki s svojim i cenami presegli limitirano vrednost. •
Kot so še povedali na
D A R S - u , je bila v investicijs k e m programu za desno
polovico avtoceste upoštevana sanadja leta 1965 zgrajen i h objektov, kar se po naknadnih analizah ni izkazalo
za smotrno rešitev, zato so
tokrat dela razpisana v variantni izvedbi, kot betonska
in kot sovprežna konstrukdja. V prvem primeru bo viadukt povsem nov, v drugem
pa bodo ohranjeni in rekonsturirani stebri, prekladna
konstrukdja pa bo nova. Pričetek del načrtujejo še letos
poleti, končana pa naj bi bila
do konca leta 2011.
Kovinske spoje na mostu
čez Tržiško Bistrico pa naj bi
po zagotovilih DARS-a ven-

Promet med Brezjami In Podtaborom bo vsaj še do konca
leta 2011 tekel po enem pasu. /Foto:Tm>o<>i(i
darle zamenjali že prihodnji
mesec i n tako sprostili od
lanskega avgusta trajajočo
omejitev hitrosti na avtocesti. Z S C T je bil namreč šele

januarja sklenjen dogovor za
vgradnjo novih spojev z elementi za zmanjšanje hrupne obremenitve, ki bi zmanjšali vpliv na okolje.

Potrdili sklep upravne enote
Ministrstvo za okolje in prostor meni, da je bil postopek izdaje gra'dbenega dovoljenja za
novogradnjo v Podkorenu zakonit.
MAKJANA A H A Č I Č

Podkoren - Kot so sporočili z
Ministrstva za okolje in prostor, posebno ukrepanje v primeru gradnje sodobne črne
lesene hiše ob vhodu v spomeniško zaščiteni Podkoren
ni potrebno, saj naj bi odločba o gradbenem dovoljenju,
ki jo je izdala upravna enota
Jesenice, po dveh nadzorstvenih postopkih vzdržala
presojo zakonitosti. "Investitor ima pravnomočno gradbeno dovoljenje in lahko gradi. Glede na odločitev ministrstva, so pomisleki članov d vilne iniciative pravno neutemeljeni," so še dodali na Ministrstvu za okolje in prostor.
Z a civilno iniciativo v Podkorenu, ki je prepričana, da
je bilo pri postavljanju objekta kršenih veliko pravil, po-

stopek s tem ni končan. Kot
je povedal Jože Gregori,
bodo domačini izkoristili vsa
pravna sredstva, ki jih imajo
na voljo, in pritožbeni postopek nadaljevali na upravnem
sodišču. O gradnji bodo obvestili tudi Alpsko konvendjo, saj so prepričani, da arhitektura objekta na vsebuje
krajevnih značilnosti.
Ž u p a n občine Kranjska
Gora Jure Žerjav si je pred
kratkim skupaj z vodjo kranjske enote zavoda za varstvo
kulturne dediščine Milošem
Ekarjem in predstavniki civilne inidative ogledal sporno
hišo. T u d i občina Kranjska
Gora je namreč prepričana,
da je objekt postavljen v nasprotju z nekaterimi občinskimi predpisi 'Takoj ko bo
skopnel sneg, bomo natančno določili parcelno mejo ob-

Sporna stavba v Podkorenu / f«®: corard Kavsi
činske ceste, saj je po prepričanju domačinov objekt postavljen tako, da ne upošteva
predpisanih odmikov od občinske ceste," je povedal Žerjav in dodal, da m u je žal, da
investitor že pred začetkom

gradnje o tem, kakšen bo objekt, ni obvestil tudi domačinov in da se je odločil o tem
spregovoriti le pred strokovno
javnostjo, ki je po mnenju investitorja arhitektumo zasnovo hiše zelo dobro sprejela.

Malo pripomb na ureditev poslovne cone
A N A HAKTMAN

Žirovnica - Minuli četrtek je
bila v Čopovi hiši v Žirovnid
javna obravnava občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne
cone, ki jo načrtujejo na devetih hektarjih med avtocesto,
regionalno cesto ŽirovnicaVrba i n lokalno cesto proti

Bregu. Na dokument po besedah župana Leopolda Pogačarja občani niso imeli veliko pripomb. "Dva soseda ob
regionalni cesti se bojita, da
bo glede na idejno zasnovo
nameravana rekonstrukcija
križišča pred T V D Partizan
poslabšala prometno varnost
in dostop do domov. Storil
bom vse, kar je v moji moči.

da se prometna varnost tam
ne bo poslabšala. Sredi aprila
bomo tako pripravili srečanje
s sosedi, investitorjem in projektantom rekonstiiikdje križišča in proučili, kakšne so
možne rešitve." Na javni obravnavi so podali tudi pobudo
za ureditev otroškega igrišča
ob trgovsko-storitvenem objektu, ki pa je po besedah žu-

pana že sedaj predvidena. "V
nadaljevanju bomo zavzeli
stališča do podanih pripomb,
nakar bomo podrobni prostorski načrt posredovali vsem
soglasodajalcem, nazadnje
pa ga bo obravnaval še občinski svet," je dodal Pogačar.
Komunalno infrastrukturo
naj bi v coni začeli graditi
septembra.

GORENJSKA

Energija sonca oskrbuje šolo
v Osnovni šoli Križe so odprli novo sončno elektrarno. To je že peta tovrstna naložba družbe
Gorenjske elektrarne.

Obnova na Savski cesti
Od minulega konca tedna je Savska cesta v
Kranju zaprta za promet, obnova pa naj bi trajala
vsaj do konca novembra.

vključno z arheološko raziskavo, je 2,56 milijona evrov,
Kranj - Minuli teden so se za- na podlagi javnega razpisa pa
čela dela rekonstrukdje Sav- je bil za izvajalca izbran Graske ceste v Kranju, še pred tel. Gradnjo so začeli pri obgradbenimi deli pa so začeli stoječem črpališču pri Zvezarheološka izkopavanja. Dela di, od prejšnjega tedna naprej
po pogodbi z Mestno občino pa poteka tudi na Savski cesti.
Kranj La dovoljenjem Minis- Rok izvedbe po pogodbi, Id še
trstva za kulturo Republike ne obsega cdotne investidje,
Slovenije izvaja podjetje Me- je 210 dni V tem času bo Savgelan skupina iz Kranja pod ska cesta na odseku od Ljubvodstvom arheologa in po- ljanske ceste do mostu čez
sebnega raziskovalca Draška Kokro zaprta za tranzitni proJosipoviča. Zaradi obsežno- met, mogoč bo le dovoz do
sti terena naj bi arheološka objektov na cesti, na Sejmišizkopavanja trajala štiri me- ču in Vodopivčevi ulid, vensece. Ob tem se bo gradila dar ne stalno in bo delno motudi kanalizadja in obnovil ten. Promet bo omogočen iz
vodovod na Savski cesti od smeri Planine do mostu čez
križišča z Ijublj^sko cesto Kokro, od Kokre po brvi prek
do tovarne Zvezda oziroma Save pri Zvezdi ožiroma prek
do zadrževalnega bazena s nje v Savsko loko in na DruStisk rok in energija mladosti za goste, od desne: Jože Knavs, Borut Sajovic, Janez Kopač
črpališčem pri brvi čez Savo, lovko. Iz Mestne občine
in Marko Čarman
seveda pa je v načrtu tudi re- Kranj so konec tedna stanokonstrukdja Savske ceste od valcem in drugim uporabniNa stavbi so oktobra lani za- oksida. Skupna moč elekSlavnostni govornik Janez
križišča z Ljubljansko do kom poslali dopis, kjer jim
čeli montirati 374 fotonape- trarne je 80 Movatov, na leto Kopač z Ministrstva za okosporočajo o predvideni gradmostu čez reko Kokro.
tostnih modulov, kar so kon- pa bo proizvedla 87 tisoč ki- lje in prostor je poudaril, da
Investidjska vrednost grad- nji in jih v tem času prosijo za
čali novembra. Po tehnič- lovatnih ur električne ener- država spodbuja take investipotrpežljivost.
nem pregledu je 23. decem- gije. Pri 348 tisoč evrov vred- cije. Slovenija načrtuje, da benih in montažhih del,
bra začela elektrarna poskus- ni naložbi je pomembno, da bo do leta 2020 pridobUa čeno obratovati. Doslej je pro- ima elektrarna kakovostne trtino elektrike iz obnovljivih
izvedla 13400 kilovatnih ur
module slovenskega proiz- virov. Naložba v Križah je
električne energije, zaradi vajalca," je povedal M a r k o dober zgled, saj bo sončna
česar je bilo za 6,7 tone Č a r m a n , direktor Gorenj- elektrarna pokrila skoraj vse
manj emisij ogljikovega di- skih elektrarn.
potrebe po energiji v šoU.
V I L M A STANOVNIK

STOJAN SAJE

Križe - Besede in pesmi o
soncu, ki so jih za goste spletli učend Osnovne šole Križe, so obsijale deževen četrtkov popoldan. Razlog za veselje je nova sončna elektrarna, je pojasnila obiskovalcem ravnateljica Ema Megli6 Med njimi je bil tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki
je sponmil na razvoj mesta
Tržič zaradi vodnih elektrarn. Posebnost so male
vodne elektrarne in vršna
elektrarna v Lomu. Tam od
lani ogrevajo šolo z lesno
biomaso, zasebni elektrarni
v Križah pa se je pridružila
še sončna elektrarna na šoli.
Ob njenem delovanju učenci pridobivajo novo tehnično
znanje in ekološko zavest o
rabi energije.
"Gorenjske elektrarne,
hčerinska družba Elektro
Gorenjska, smo odprle peto
fotonapetostno elektrarno. S
tem smo vodilni pri proizvodnji električne energije iz
sončnih elektrarn v Sloveniji. Sončna elektrarna v Križah je plod sodelovanja med
nami, Občino Tržič in šolo.

Pavličevo sedlo
odprto vse leto
"Z rednim vzdrževanjem bi bilo Pavličevo sedlo
lahko prevozno tudi pozimi," je dejal Milan
Kocjan, župan Občine jezersko.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Jezersko - Mejni prehod
Pavličevo sedlo, ki je bil doslej odprt od 1. aprila do 2.
novembra, pozimi pa zaprt,
bi bil lahko odprt vse leto.
To so na sestanku, ki je bil
na pobudo Direkdje za državne ceste 3. aprila na Jezerskem, menili predstavniki občin Jezersko, Železna
Kapla in Solčava, pobudo pa
je podprla tudi direkcija.
Letos je na Pavličevem sedlu zelo veliko snega, 31.
marca pa ga je zapadlo še
40 centimetrov, nam je povedal župan občine Jezersko Milan Kocjan. Kljub
temu so v začetku aprila
mejni prehod zasihio odprli. "Direkcija za ceste je vložila veliko dela v odstranitev
snega, tako da je tudi z naše
strani sedaj prehodno. Pobudo županov treh občin
podpirajo tudi oni in so pripravljeni pri tem sodelovati.

Zavedajo se ožine na tem
mejnem prehodu, a z rednim vzdrževanjem bi bilo
Pavličevo sedlo lahko prevozno tudi pozimi," je dejal
Milan Kocjan. Po sprejetju
šengenskega mejnega režima pri nas ni več potrebe,
da bi bilo Pavličevo sedlo zaprto, menijo župani, ki se
bodo o tej temi spet pogovarjali maja. Slovenski župan iz Železne Kaple Franc
Jožef Smrtnik se bo o tem
posvetoval še s predstavniki
deželne vlade, pravi njegov
jezerski kolega.
Že ob prvem sestanku se
je pokazala pripravljenost za
sodelovanje. Obmejni objekt na Pavličevem sedlu bi
se lahko spremenil v dom za
izletnike in kolesarje, direkdja za ceste bi ga želela vzeti v upravljanje, enako tudi
prazen obmejni objekt na
Jezerskem vrha To pobudo
so naslovili na slovensko vlado, na odgovor pa še čakajo.

BLED

V kampu prvi gostje
V Campingu Bled, kjer so v sredo že sprejeli prve goste, so
pred začetkom sezone poskrbeli za novo ureditev prostorov
za kampiranje. "Vse prostore smo povečali, na njih uredili
odvajanje vode in jih dodatno utrdili, tako da bodo parcele
tudi ob dolgotrajnem deževju ostale suhe, kar bo prispevalo k večji kakovosti bivanja v kampu," so razložili v družbi
Sava hoteli Bled, v okviru katere deluje kamp. Naložba je
bila vredna 150 tisoč evrov. Ob tem so veliko pozornosti namenili tudi hortikulturni ureditvi kampa. "Načrtno smo zasadili nekatere plodonosne vrste drevja in grmičevja, kar bo
ugodno vplivalo na prisotnost ptic. Že sedaj se po ocenah
'ornitologov zaradi zelo ugodnih naravnih razmer v kampu
zadržuje okrog petdeset, v času selitve pa celo do sto različnih vrst ptic." Zato so letos namestili tudi šestdeset novih
gnezdilnic, v katere so se že naselile ptice. Razmišljajo namreč o dopolnitvi ponudbe za goste s programi opazovanja
ptic. V družbi Sava hoteli Bled so postregli še s podatkom,
da je lani Camping Bled obiskalo rekordnih 90.021 gostov,
kar je šest odstotkov več kot leto prej. M. R.

Zaradi gradnje je od konca prejšnjega tedna Savska cesta
zaprta za promet. /Foto rma dou

Igrala za Podbrezje
Šolski sklad Osnovne šole Naklo uspešno končuje svoj prvi
projekt. Lotil se je nakupa Igral za podružnično šolo Podbrezje. Decembra lani je organiziral dobrodelni koncert, ki je
zaradi velikega obiska doživel dve ponovitvi. Kot je povedala
predsednica sklada Nlkollna Rozman, je njihova prizadevanja razumevajoče podprla Občina Naklo. Zagotovila je manjkajoči del denarja, da so lahko kupili tri kakovostna otroška
igrala. Poskrbela je tudi za ureditev okolice otroškega igrišča.
Novo pridobitev bodo predali namenu na slovesnosti, ki bo
v četrtek, 9. aprila, ob 17. uri v Podbrezjah. S. S.

CENEJŠE PAKETNO
ZAVAROVANJE ZA VSAK DOM
IN HITRO IZPLAČILO ŠKOD
DOiM JE LE EDEN. DOBRO CA ZAVARUJTE.
POPOLNO
ZAVAROVANJE DOMA
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