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Tudi v Iskratelu bodo odpuščali
Na vzhodnih trgih, kjer Iskratel ustvari največ prometa, so se investicije v
telekomunikacije zmanjšale za več kot polovico.
ŠTEFAN ŽARGI

Kranj" - Iz Iskratela, podjetja
visoke tehnologije na jjodročju telekomunikadj, prihajajo skrb zbujajoče vesti. Na
globalnem telekomunikacijskem trgu so se namreč investicije zmanjšale za več kot
četrtino, na trgih, kjer Iskratel ustvarja največ svojega
prometa, pa so se zmanjšale
za več kot polovico. Ob tem
se v sedanji krizi, ki je zelo
prizadela zlasti vzliodiie države, soočajo tudi z visokimi
devalvacijami valut in nestabilnostjo lokalnih trgov; naročila so upadla kar za štirideset odstotkov.

V petek je po zadnjem sestanku upravnega odbora
glavni direktor Andrej Polenc naslovil na vse zaposlen e pismo, v katerem jih obvešča, da so potrebni strogi
optimizacijskd ukrepi. Poleg
strogega varčevanja pri tekočih stroških in pri investicijah, znižanju regresa in
odrekanja božičnice, znižanja plač vseh zaposlenih za
deset odstotkov, ne bo šlo
tudi brez znižanja števila zaposleiiili. PrvoUio zmaiijSanje za osem odstotkov se
kaže kot nezadostno, zato so
se odločili v Sloveniji zmanjšati število zaposlenih za
1 5 0 , na drugih trgih pa od

sedemdeset do sto. Ker je
razvoj za obstoj edina alternativa, so se odločili očistiti
produktni portfelj in že napovedujejo novo generacijo
dostopa in krmiljenja. Vložki v razvoj so predvideni v
višini dvajset milijonov evrov, kar naj bi zagotovilo
takšno produktno naravnano.st podjetja, da bo porhagala pri preboju iz krize. Poleg tega z razvijanjem poslovnih odnosov z novimi
partnerji poskxiSajo vstopiti
na globalni telekomunikacijski trg, na obstoječih trgih
pa želijo okrepiti prodajo in
povečati prodajo svojih telekomunikacijskih rešitev.

Iskratel bo letos v Sloveniji odpustil 150 zaposlenih. / FO». CORAZD KIVC;

Malograjski dvor sprejel prve goste

e tokrat več kot

Končana je prenova kamniškega hotela. V 2 4 sobah je prostora za 56 gostov.
JASNA PAIADIN

Kamnik - Kamnik je bogatejši za hotel, saj se je v središču mesta po dveh letih gradbenih del zaključila temeljita
prenova nekdanjega hotela
Malograjski dvor, ki ga je na
javni dražbi od Občine Kamnik kupilo v ta namen ustanovljeno podjetje Malograjski dvor v lasti Vita Habjana
in Milana Skočaja.
Zahtevna prenova stavbe,
Id je b i k v višini 4 0 odstotkov podprta tudi s strani Evropskega regionalnega sklada, je bila izpeljana v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine, v
stilu iz konca 1 9 . stoletja pa
je urejena tudi notranjost.
"Uporabili s m o različno sta-
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Hotel Malograjski dvor ob Maistrovi ulici v središču mesta
je za kamniški turizem Izjemna pridobitev.
ro pohištvo, veliko s m o ga
restavrirali in prav vsak
prostor hotela nosi duh
časa," je povedal Vito Hab-

jan in dodal: "Pripravili
bomo programe za golfiste,
planince, lovce, smučarje in
druge zaključene skupine.
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ki jim ima Kamnik z okolico zares veliko ponuditi.
K a m n i k si ta hotel tiedvom n o zasluži in le želimo si
lahko, da bi nas posnemala
še kakšna kamniška družina." Hotel je namreč družinski, njegova direktorica
bo Barbara Habjan B u m i k ,
Vito Habjan pa je prepričan, da ima Kamnik vse
možnosti, da tudi v teh težjih gospodarskih časih živi
predvsem od turizma.
Hotel ima urejene tri etaže, v njih pa je 24 sob. en
apartma, recepcija, kavama,
jcdilnica, kuhinja z dnevnim
barom, vinska klet, večnamenski prostor in prostorna
k a v a m a v zunanjem delu,
kjer bodo uredili tudi otroško igrišče.

ares o izstopu iz koalicije
NICA ZAVRL ŽLEBIR

ubljana - Danes svet strance Zares razpravlja o more>itnem izstopu iz koalidje.
edro nesoglasja med vladnistrankami je dogajanje v
vi Ljubljanski banki, ki je
daljšala posojilo Infondu
Idingu, prek katerega Boco Šrot obvladuje lastništvo
ovame Laško in Mercaa. Predsednik vlade Borut
lor je namreč zavrnil
žnost, da bi vlada zameala predsednika uprave
B Draška Veselinoviča,
da je uprava banke odgo-

vorna nadzornemu svetu
(temu se kmalu izteče mandat). Minister za gospodarstvo Matej Lahovnik je ob
tem dejal, da bodo v stranki
Zares na današnji seji sveta
razmislili o izstopu iz koalidje, on sam pa o odstopu s
položaja gospodarskega ministra. Če bo koalicija razpadla, bodo morale najverjetaeje biti razpisane predčasne
volitve, je ocenil namestnik
predsednika stranke S D Patrick Vladč, saj novega partnerja ne nameravajo iskati
med sedanjimi parlamentarnimi strankami.

AKTUALNO

GORENJSKA

EKONOMIJA

ZADNJA

Direktorica Peka ovadila
državnega nadzornika

Koristno druženje
na dvoriščih

Kljub krizi največ
investicij

Zbrali kar dve toni hrane : Danes bo sprva oblačno, dež bo

Zlatko Zupane, predsednik nadzornega sveta Peke, je na seji sveta od
predsednice uprave Marte Corjup
Brejc zahteval, da zaradi obtožb na
njen ra£un podpSe sporazum o odstopu. Brejčeva ga je zaradi izsiljevanja in zlorabe pooblastil ovadila.

v Bitnjah so konec tedna pripravi
prvi dvoriščni sejem, na katerem so
sosedje izmenjali marsikaj, kar je bi
enemu v napoto, drugi pa si je ie do
go želel. Novi tovrstni sejmi bsdo
Bitnjah 9. in 10. ter 30. in 31. maja.

v Merkurju se kriza najbolj pozna pri
prodaji podjetjem, kljub krizi pa bodo
letos odprli kar pet velikih nakupovalnih centrov, kar je največ v dosedanji
zgodovini, od vlade pogrešajo predvsem spodbujanje gospodarske aktivnosti.
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"Odziv je bil fenomenalen. Prijetno
sem presenečen, da so Kranjčani
tako solidarni in ca znajo prisluhniti
ljudem v stiski," je na sobotni humanitarni akciji povedal Marjan Gantar,
predsednik Območnega združenja
Rdečega križa Kranj.
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POLITIKA
KRATKE NOVICE
KRANJ

Spominske slovesnosti združenja borcev
Združenje borcev za vrednote NOB Kranj v soboto, 25. aprila, ob 17. uri v dvorani krajevne skupnosti Čirče organizira
proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. V kulturnem programu bodo predstavili partizansko poezijo pod naslovom
Veš poet svoj dolg. V nedeljo ob 14. uri bodo pripravili tradicionalno spominsko slovesnost ob jami na Okroglem, s katero bodo počastili spomin na trinajst partizanskih borcev, ki
so jih zajeli v omenjeni jami. V ponedeljek, 27. aprila, ob 8.
uri pa se bo že i6. leto po vrsti mogoče odpraviti na pohod
prijateljstva in spomina v Udin borštu. Krajevna organizacija
Center 23. maja vabi tudi na proslavo v Kumrovcu. M. R.
RAOovgicA

Anita Vidic nova predsednica SDS Radovljica
Na letni konferenci občinske organizacije SDS Radovljica je
bila za novo predsednico izvoljena Anita Vidic iz Lesc. Hkrati
so bile nadomestne volitve za pet članov izvršilnega odbora.
Izvoljeni so bili: Andrej Čufer in Branko Fajfar, Maja Prezelj,
Mateja Crčar in Tatjana Križaj. Med pomembnejšimi točkami
dnevnega reda je Bojan Homan, predsednik regijskega odbora SDS za Gorenjsko, predstavil osnutek političnega programa SDS in osnutek novega statuta stranke. Oba dokumenta
bosta obravnavana na letošnjem kongresu SDS. Hkrati pa je
bil na konferenci potrjen osnutek načrta aktivnosti pred lokalnimi volitvami 2010, sporoča Anton Pogačnik. D. Ž.
CERKLJE

Občine bi bile še bolj zapostavljene
Predlog zakona o integriteti v javnem sektorju, ki predvideva nezdružljivost županske in poslanske funkcije, bi po oceni Skupnosti občin Slovenije občine še bolj odmaknil od
sprejemanja odločitev v državi. Menijo namreč, da poslanci
župani najbolje poznajo lokalno problematiko in jo zato v
državnem zboru tudi najprimerneje zastopajo. Brez poslancev, so prepričani, bi bile občine še bolj zapostavljene v odnosu do države. M. R.
BLED

Delovno srečanje Nata na Bledu
Slovenska vojska do petka na Bledu gosti redno letno delovno srečanje v organizaciji zveze Nato. Gostitelj dogodka je
namestnik načelnika Generaištaba Slovenske vojske generalmajor Alojz Šteiner. "Dogodek predstavlja eno pomembnejših partnerskih aktivnosti zveze Nato v letu 2009, na kateri se bo izvedlo načrtovanje aktivnosti Nato - Partnerske
države za obdobje med letoma 2010 in 2on," so sporočili z
ministrstva za obrambo. M. R.

danica.zavH@g-§fas.si

Tudi o Kramarjevem milijonu...
Okrog štirideset predstavnikov nevladnih organizacij in drugih državljanov se je v okviru
državljanskega foruma srečalo z evropskimi poslanci.
MATEJA RANT

Kranj - Okoljski problemi, črpanje evropskih sredstev in
gospodarska kriza so bile
Idjučne teme, okrog katerih
se je vrtel pogovor v okviru
državljanskega foruma, ki
sta ga minuli petek v Kranju
pripravila center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij ter informacijska pisarna evropskega parlamenta za Slovenijo. Z državljani in predstavniki nevladnih organizacij so
si mnenja izmenjali evropski
poslanci Jelko Kadn, Lojze
Peterle, Mojca Drčar Murko,
Romana Jordan Cizelj in
Ljudmila Novak.
Na začetku je Ljudmila
Novak poudarila, da v evropskem parlamentu ni vladnih
in opozicijskih strank, ampak pri sprejemanju posameznih dokimientov sodelujejo in s pomočjo konsenza iščejo najboljše rešitve.
Sledila je razprava o okoljski
problematiki. Kot je zatrdil
Jelko Kacin, verjetno ni evropskega poslanca, ki se ne
bi zavedal odgovornosti do
okolja. "Prav Evropska unija
mora biti zgled in zastavonoša odgovornega ravnanja do
okolja," je poudaril, njegove
besede pa je podprla tudi Romana Jordan Cizelj: "Prav
po okoljski politiki Evropa
izstopa in pri tem ji vodilno
vlogo priznavajo tudi druge
države." Mojca Drčar Murko

Na državljanskem forumu je bilo mogoče izmenjati mnenja z evropskimi poslanci.
pa je ob tem opozorila na
kontradiktomost evropske
politike na tem področju, ki
pogosto kloni,, kg
y igri
specifični interesi. Po mnenju Romane Jordan Cizelj bi
se zato morali držati preprostega načela' trajnostnega
razvoja, v okviru katerega bi
poskrbeli tako za okolje kot
gospodarstvo in socialno
varstvo. Ob tem se je pojavilo tudi vprašanje, ali je odgovornost za socialno varstvo
st\ar posameznika ali bi to
morali urejati sistemsko. Po
mnenju Ljudmile Novak si
mora vsak najprej sam pomagati, pri čemer je dobra
izobrazba najboljše orožje
proti socialni izključnosti.
Obenem se je zavzela za bolj
etično ravnanje v gospodarstvu. Lojze Peterle se je oprl
na ključno sporočilo sindikatov, da ne smemo dopustiti

divjega kapitalizma, v katerem si dobiček delijo zgolj
vodilni v podjetjih, izgubo
pa si delijo vsi. "Danes vsi
govorimo o ekosodalni tržni
ekonomiji in v tej smeri delujemo tudi v evropskem
parlamentu." Romana Jordan Cizelj pa je prepričana,
da bi morali v času krize pomagati ne le delodajalcem,
ampak tudi delavcem, da bi
bili lahko bolj konkurenčni
na trgu dela.
Zelo neposredno vprašanje iz publike se je nanašalo
na težave pri črpanju evropskih sredstev. Mojca Drčar
Murko je pojasnila, da izsledki analiz kažejo, da so
največji problem administrativne ovire posameznih drŽav članic. Obenem se strinja, da je nadzor potreben,
da se ne bi ponovila zgodba,
ko je denar, namenjen ne-

razvitim, kar poniknil. Eno
od udeleženk je tudi zanimalo, kakšna je vloga socialnega
sklada. Po prepričanju Jelka
Kacina bi morali podpreti
predvsem podjetja, ki imajo
nove programe in ideje in
bodo na ta način ustvarjala
nova delovna mesta. V debati se niso mogli izogniti niti
izplačanemu milijonu nekdanjemu
predsedniku
uprave NLB Marjanu Kramarju. Jelko Kacin je prepričan, da se država s pozivanjem k vrnitvi tega denarja
samo smeši, saj je to stvar
pogodbe. "To je le balonček,
treba bi se bilo ukvarjati z
bolj resnimi problemi." Lojze Peterle je ob tem pripomnil, da bi imel sam prav rad
takšen balonček v žepu in
opozoril, da so za sporno pogodbo vedele tri vlade, pa nihče ni storil nič.

Župani zahtevajo zemljo nazaj
Skupnost občin Slovenije zahteva prenos zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov nazaj na občine.

^arilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Oas
Avtokarto prejme ALOJZ REKAR iz Mavčič.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Z Glasom na Alpski večer
Dragi naročniki Gorenjskega glasa, za vas imamo spet brezplačne vstopnice! V Šponnl dvorani Bled bo tradicionalna
prireditev z veliko dobre domače glasbe in nepozabnim
vzdušjem - Alpski večer Bled 2009, ki bo v soboto, 9. maja,
ob 20. uri. S sodelovanjem v nagradni igri se bo kar deset
parov potegovalo za vstopnici. Odgovorite na nagradno
vprašanje: K<h je maskota Alpskega večera? Odgovore nam
pošljite na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj,
ali na koticek@>g-glas.si najkasneje do torka, 28. aprila, s
pripisom "za Alpski večer". Takrat bomo izžrebali desetkrat
po dve vstopnici za tribuno. Nagrajenci bodo objavljeni v
četrtek, 30. aprila, vstopnice pa bodo prejeli po pošti. Vabljeni k sodelovanju! Vstopnice na Gorenjskem glasu lahko
tudi kupite. D. K.

BOŠTJAN BOGATAJ

Cerklje - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS)
od države pričakuje uliiitev
Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov (Sklad) ter prenos
zemljišč na občine, saj je njegova naloga s koncem denacionalizacije izpolnjena. "Sklada ne potrebujemo več, po zakonu o pokrajinah naj bi se
zemljišča prenesla nanje.
Vendar pokrajin še nekaj časa
ne bo, sedanja ureditev pa zavira razvoj lokalnih skupnosti," je razpravo odprl Franc
Kangjer, župan Maribora.
SOS je pred časom pripravil zakon o prenosu zemljišč,
vendar Sonja Bukovec s
kmetijskega ministrstva poudarja, da je predlog zakona
pripravljen: "Kjer je opredeljen javni interes, bomo občinam neodplačno prenesli
stavbna zemljišča, tudi del

Franc Čebulj in Janko Stušek menita, da bi morala država
zemljišča takoj predati občinam. /Fon. Miticzofnin
koncesnine za gozdove bo
šel njim." V zakonu mora
biti jasno določeno, kaj je javni interes, saj o tem ne sme
odločati uradnik dve leti,
smo lahko slišali od županov, pa tudi, da Sklad ne sme
biti nepremičninska agencija, Id občinam prodaja zem-

ljišča za cesto pa sto eviov za
kvadratni meter.
Tone Peršak, župan Trzina, je navedel primer: "Z državo moderniziramo državno cesto. Lastnica sedemsto
kvadratnih metrov zemlje ne
želi prodati, ampak menjati,
vendar je Sklad ne da! Sami

bi to lahko uredili v enem
tednu." Janko Stušek, župan
Radovljice: "Letališče Lesce
še danes ni urejeno, saj se s
Skladom dogovarjamo že tri
leta." "Občine zemljo potrebujemo danes. Pred d^etletjem je bila občinska in smo z
njo bolje gospodarili in bomo
tudi v prihodnje," pravi Tone
Smolnikar, župan Kamnika.
Franc Čebulj, župan Cerkelj
in gostitelj predsedstva, pa
meni, da Skkd ne fimkdonita zaradi zaposlenih: "Obnašajo se kot mali bogovi, čeprav so le birokrati. Delovati
bi morali za javno dobro, ne
pa da iz državnih zemljišč delajo posel." Sedanji postopki
za pridobivanje zei^jišč so
ra izvajanje investidj predolgi in nepotrebni, zavirajo razvoj javne infiastrukture in realizadjo projektov, so bili soglasni v SOS in predlagajo
svoj zakon.
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Direktorica Peka ovadila
državnega nadzornika
Predsednica uprave tržiškega Peka je na policiji ovadila predsednika nadzornega sveta te družbe
zaradi izsiljevanja, zlorabe pooblastil in mobinga.
ŠTEF.\N ŽARGI

Tržič - Z enotedensko zamudo je z objavo v časniku Finance v javnost prižla vest o
tem, da je predsednica uprave Peka Maita Gorjup Brejc
na policiji ovadila predsednika nadzornega sveta, predstavnika države, Id je večinska lastnica Peka, Zlatka Zupanca.

Zahteva po
sporazumnem odstopu
Ker so v Financah o burnem dogajanju na seji nadzornega sveta 9. aprila izvedeli neuradno, smo želeli potrditev teh vesti. Marta Gorjup Brejc nam je poslala naslednjo izjavo: "Drži, da sem
vložila ovadbo zoper predsednika nadzornega sveta
Peka Zlatka Zupanca, in sicer zafadi kaznivega dejanja
izsiljevanja, zlorabe pooblastil in mobinga. Na zadnji
seji nadzornega sveta je namreč zahteval, da podpišem
nekakšen sporazum o odstopu s funkcije predsednice
uprave zaradi anonimnih izjav proti meni. Ne glede na
to, da so bile vse obtožbe neresnične in da sem to g. Zupancu večkrat povedala in
večkrat odklonila podpis L i.
sporazuma, mi je še naprej
grozil in m e prepričeval, da
je to zame najboljša pot. V
nasprotnem primeru mi je
grozil z odškodninsko odgovornostjo, kazensko ovadbo
in mediji. Ž e sam način postopanja z mano na tej seji v
zvezi s tem jc skrajno neprofesionalen in še en dokaz
njegovega že dlje časa trajajočega šikaniranja. Bila sem
popolnoma šoldrana in še
danes težko verjamem, da je
takšno ravnanje mogoče. Vsi
moramo ravnati v skladu z
zakonom in to velja tudi za g.
Zupanca. Če je torej samo

Marta Gorjup Brejc / FOIO: TI„J DOH
posumil, da je bilo storjeno
kaznivo dejanje, bi moral podati kazensko ovadbo in ne
ponujati nekakšnega spora-

Minister Lahovnik
je obveščen
V časniku Finance ob tem
dodajajo, da so se že lani pojavile govorice o Zupanče\i
želji, da bi vodil Peko. Poročajo, da je dal na Ministrstvu
za gospodarstvo, kjer je zaposlen, celo že odpoved in jo po
ponovnem imenovanju Gorjup Brejčeve umaknil. Minister za gospodarstvo Matej
Lahovnik je sporočil, da je z
dogodkom seznanjen in da
bo po pogovoru z Zupancem
odločil kako naprej. Ob tem
ugotavlja, da so rezultati
Peka dobri in da jih utegnejo
nesoglasja ter oteženo sodelovanje ogroziti.

Osupljive obtožbe prič
V nedeljo smo od Zlatka
Zupanca prejeli Sporočilo za
javnost nadzomega sveta
podjetja Peko. V n j e m je

med drugim Zupane zapisal:
"Nadzorni svet družbe Peko
Tržič je prejel notarsko overjeni pisni izjavi več prič, po
katerih naj bi predsednica
uprave Marta Gorjup Brejc
leta 2 0 0 4 sodelavcu s posebnimi pooblastili odobrila stimulacijo na osnovno plačo
za pokritje stroškov izmišljenega posla, nato pa m u v obdobju od julija 2005 do oktobra 2 0 0 6 odobrila stimulacijo v višini 2 0 odstotkov
osnovne plače, ki jo je moral
potem v gotovini izročati
Marti Gorjup Brejc. Nadzorni svet Peka se je glede na
precej osupljive obtožbe takoj posvetoval s pravnimi
strokovnjaki, ki so potrdili da
lahko upravičeno sumimo,
da so bila izplačana neupravičena izplačila na škodo
družbe Peko d.d., Id si jih naj
bi prilastila ga. Marta Gorjup
Brejc. Z a tako hudo kršitev
obveznosti pa je mogoča razrešitev s tega delovnega mesta in seveda ugotavljanje kazenske odgovornosti. Vsekakor pa je nadzorni svet dolžan na tako hude obtožbe
odreagirati v skladu s svojimi

pristojnostmi, jih preveriti in
jih izročiti organom pregona, če se izkažejo za tehtae.
Zato smo na seji nadzomega
sveta 9. aprila najprej j K J Z v a li predsednico uprave Marto
Gorjup Brejc, da v roku 8 dni
poda svoj pisni odgovor na te
obtožbe in da v duhu normalne poslovne prakse dobi
priložnost predstavitve svojih argumentov in obtožbe
tudi oviže, če ima za to dokaze. To bi bila tiidi osnova za
nadaljnje ukrepe NS, ki je
mnenja, da bi nepotrebno
dvigovanje prahu najbolj
škodilo ravno podjetju Peko,
tega pa si v duhu odgovomega nadzomega sveta nikakor
nismo želeli. Do danes nadzorni svet od Marte Gorjup
Brejc ni prejel nikakršnega
pojasnila v zvezi z očitanimi
dejanji."

Nadzorni svet je soglasen
V sporočilu za javnost
Zlatko Z u p a n e še dodaja:
"Če se nadzorni svet obnaša
odgovorno in je kritičen do
dela uprave, še sploh pa, če
odreagira na tako hude obtožbe, Id jih prejme na delo
predsednice uprave, potem
menim, da to ni šikaniranje,
ampak le korektno opravljanje nalog in izvajanje pristojnosti v skladu z zakon o m . V dneh, ko je sploh
odgovomost nadzornih svetov še posebej postavljena
pod drobnogled, menim, da
se je treba odgovornosti še
posebej striktno držati. T o
počnem tudi sam kot predsednik NS Peka in tudi vsi
ostali člani v sestavi Borut
Frantar, Stanislav Brleč, Romana Oman, Nebojša Stečuk in Gorazd T o m š e , ki
s m o se o dosedanjem poteku ukrepov v primeru obtožb l u ravnanja predsednice uprave Peka dogovorili
soglasno."

H
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ŠTEFAN Ž A R C I

Na hrbtih delavcev
v petek seje v Loških tovarnah hladilnikov (LTH) kot
prazna izkazala še ena obljuba vodstva družbe, da bodo namreč delavcem sporočili končno usodo podje^a. Kot že velikokrat doslej direktor
Mihi
Kodre in Član uprave Primož
Pegam nista držala besede in
se obljubljenemu pogovoru z
odsotnos^o oziroma skrivanjem v pisarni brez pojasnila
izognila. V četrtek so namreč
potekali, kot sta najavila, zadnji odločilni pogovori z Novo
ljubljansko fconfco (NLB), pri
čemer riaj bi v petek izvedeli za
dokončno odločitev, ali jih
bodo pri nadaljnjem preživetju
podje^a podpHi.
Daje vse v rokah banke, sta
prva moža Sko£eloškega LTH
poudarila že večkrat. Ceh več:
huda kriza družbe se je lani
po njunem mnenju
začela
prav zaradi NLB. Najprej s
prepolovitvijo
sanacijskega
kredita ob začetku leta, nato
pa z vplivom na finančno
družbo Prvi faktor, ki je v lasti
NLB, ko so se odločili, da sicer
zavarovanih tejjatev LTH nc
bodo več odkupovali. Vse to je
vodih v hudo nelikvidnost, ki
je začela ustavljati proizvodnjo. Kakšen je položaj, najbolje pove podatek, da so v LTH
v letošnjih štirih mesecih delali le dobrih dvajset dni. O
vzrokih takšnega odnosa doslej ni odgovora, saj trditev
"banka nas ne mara" to zago-

tovo ni. Tudi namigu o osebnem obračunavanju z nekaterimi lastniki je težko verjeti.
Kljub odvezi, kot trdi Kodre,
da banki ni treba Ščititi poslovnih tajnosti, pojasnila v
NLB ni mogoče dobiti. Ne gJede na vse, se v teh (asih zaostrene krize postavlja naslednje vprašanje: Zakaj državna
banka, ki sicer podaljšuje stomilijonske "tajkunske" kredite, ne podpre podjetja, ki ima
dve pomembni prednosti potrjeni na trgu - znanje in naročila. Če je sicer strateška odločitev slovenske države (vlade),
da v krizi potopljenih podjetij,
ki so ie prej poshvala slabo, ki
nimajo tržno
perspektivnih
programov, ne bomo več reševali, pač pa poskrbeli za delavce, to za LTH ne velja. Ali je
reš mogoče, da se v državni
banki najdejo vplivni posamezniki. ki v nasprotju z državnimi napori poravnavajo
osebne račune na hrbtih tristo
delavcev, ki že brez dveh plač
ne vedo. kako bodo preživeli?
In na koncu. Kdaj bodo na
Občini Škofa Loka spoznali,
da zaposleni v LTH potrebujejo pomoč? Kar nekaj od Škofiehške občine manj razvitih občin v Shvenijije našh način,
da pomagajo v podobnih primerih. Z odlično organizacijo
Pasijona so na Občini Škofia
Loka dokazali, da se znajo zazreti v pretekhst, čas je, da se
soočijo s sedanjos^o.
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Kranjski vrtci naj bi se podražili
VILMA STANOVNIK

Kranj - Za sredino sejo sveta
Mestne občine Kranj je predlaganih kar šestnajst točk
dnevnega reda, kot je povedal župan Damijan P e m e ,
pa bo med najpomembnejšimi odlok o rebalansu proračuna, saj so se načrtovani
prihodki za letos bistveno

zmanjšali. Tako naj bi bili
kar 7.a okoli 7,2 milijona
manjši od načrtovanih 47,4
milijona. Vzrok za to je predvsem manj prihodkov zaradi
spremenjene zakonodaje pri
investicijski ceni, pa tudi zaradi manj prihodkov iz komunalnega prispevka.
P o m e m b n a točka dnevnega reda bo tudi obravna-

va odredbe o spremenjen e m načinu parkiranja v
Kranju; ta naj bi pomenila
poenotenje parkiranja na
javnih parkirnih površinah,
hkrati pa naj bi prinesla nekaj olajšanja stanovalcem
in obiskovalcem starega
m e s t n e g a jedra. Svetniki
bodo govorili tudi o petodstotnem povišanju cen za

starše otrok v vrtcih, prav
tako pa tudi o novi ceni pomoči na domu, ki pa je ne
bodo občutili uporabniki,
ampak le občinski proračun. Na seji ho pred.stavljenih tudi nekaj novosti, ki
jih prinaša novi odlok o ravn a n j u s k o m u n a l n i m i odpadki. Prav tako naj bi sprejeli sklep o razpisu posvetovalnega r e f e r e n d u m a o
i m e n u in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka.
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Preprečili postavitev igral
Na pobudo nekaterih stanovalcev alpskih blokov so se v krajevni skupnosti Bled odločili med bloki urediti otroško
igrišče. "Za nakup igrai smo namenili okrog štiri tisoč evrov,
zataknilo pa se je pri njihovi postavitvi," je razložil podpredsednik omenjene krajevne skupnosti Anton Mežan. Tobogan, plezalo in dve gugali so nameravali postaviti ob
peskovnik in umetni grič, ki sta bila že zdaj namenjena igri
otrok, a so se temu odločno uprli starejši stanovalci omenjenih blokov. Razlog naj bi bil, je pojasnil Mežan, da želijo
imeti mir in da otroci ne sodijo v ta konec Bleda. "Delavcem
so fizično preprečili postavitev igral, tako da bomo očitno to
v prihodnje lahko izvedli samo v spremstvu policije," je
razmišljal Anton Mežan. Dve igrali so zdaj namestili ob osnovni šoli, dve pa sta ostali v skladišču. Po besedah Antona
Mežana bodo objavili poziv krajanom, kje želijo, da bi ju
postavili. M. R.

ŠENČUR

V petek slavnostna akademija
Štirinajsto občinsko praznovanje v Šenčurju bodo obogatile
številne prireditve, večinoma športnega značaja, ki jih organizirajo domača društva. Začelo se je že v soboto s 6. Jurjevim pohodom v organizaciji Turističnega društva Šenčur, ki
se ga je udeležilo 106 pohodnikov, in Državnim prvenstvom
rekreativcev in veteranov, ki ga je v Športni dvorani Šenčur
organiziral Namiznoteniški klub Šenčur. Za zelenimi mizami se je pomerilo 150 igralcev (na sliki). Vrhunec praznovanja bo slavnostna akademija, ki bo v petek ob 19. uri v
Domu krajanov v Šenčurju. Na njej bodo podelili tudi
letošnja občinska priznanja, ki jih bodo prejeli jankoGolorej
iz Voklega, Miha Koželj z Olševka (zlati plaketi), Alojz
Lumpret iz Trboj, Drago Vrtač z Visokega (srebrni plaketi)
ter Janez Frantar z Visokega, Roman Pintar iz Šenčurja in
Stane CaSperlin Iz Šenčurja (bronaste plakete). S. Š.

ommm
Iskreno čestitamo ob
občinskem prazniku,
23. aprilu, dnevu Sv. Jurija!
Posebne čestitke veljajo vsem
let(^njim občinskim nagrajencem.
2upan Miro Koželj
ObOnskisvet
ObSnska uprava

info@g-glas.si

Prvi korak do dvorane
Minuli petek so pred O Š Žirovnica v Zabreznici odprli novo parkirišče, ki je prva faza na poti do
večnamenske dvorane.
A N A HARTMAN

Zabreznica - "Novo parkirišče pred OŠ Žirovnica, s katerim smo pridobili več kot
šestdeset parkimili mest, je
prvi korak do največje občinske investicije doslej - večnamenske dvorane. Novo parkirišče je stalo okoli štiristo
tisoč evrov, vendar je precejšen del skrit očem, na primer nova vodovodna napeljava in kanalizacijski priključek. Skupna vrednost
projekta večnamenske dvorane pa je ocenjena na 4,5
milijona,evrov," je na petkovem odprtju novega parkirišča v Zabreznid dejal žirovniški župan Leopold P ( ^ č a r .
Isti dan so za večnamensko
dvorano prejeli tudi gradbeno dovoljenje, zato župan
napoveduje, da jo bodo na
lokaciji stare šolske telovadnice začeli graditi konec junija, ko nastopijo poletne počitnice. Gradnja bo predvidoma potekala od deset do
dvanajst mesecev.

Nova parkirišča ob šoli so z rezanjem traku simbolično predali namenu župan Leopold
Pogačar, Stane Remic iz C e s t n e p podjetja Kranj, Tomaž Robida iz podjetja EBV Kranj in
ravnatelj Valentin Sodja. 1 fou: luji
Novo parkirišče, ki ga je
zgradilo Cestno podjetje
Kranj oz. njegov podizvajalec podjetje EBV iz Kranja, je
po besedah ravnatelja OŠ Žirovnica Valentina Sodje tudi
pomemben prispevek k ureditvi prometa okoli šole, saj
bodo lahko v nadaljevanju
druga parkirišča okoli šole
ukinili, sproščene površine

pa nameiuli učencem. "S
tem bomo odpra'/ili prometne zadrege, do katerih je doslej občasno priliajalo, ko so
se pred šolo nakopičili avtomobili, avtobus, kolesarji in
pešci," je dejal ravnatelj.
i V novi dvorani bodo telovadnica z dvema vadbenima
prostoroma, garderobe in sanitarije, zgraditi pa namera-

vajo tudi. nadstropje s tribunami, kabineta za športne
pedagoge in manjšo telovadnico za ples. Projekt večnamenske dvorane vsebuje
tudi obnovo zunanjih športnih površin in ureditev šolskega trga z alejo slavnih rojakov, poskrbeti pa nameravajo tudi za prometno ureditev okoli šole.

Štirinajsti praznik v Šenčurju
v občini Šenčur te dni poteka štirinajsto praznovanje občinskega praznika, ki ga praznujejo na dan
sv. jurija (23. aprila).
SIMON Š U B I C

Šenčur - Razlogov za letošnje praznovanje v občini
Šenčur je dovolj, pravi župan Miro Koželj, saj so v zadnjem letu dosegli večino zastavljenih ciljev, kljub finančni in gospodarski krizi
pa bodo izvajanje občinskih
projektov smelo nadaljerali
tudi v prihodnje. Hkrati občina po svoji m o 6 pomaga
pri uresnifitvi velikih državnih projektov na cestni infrastrukturi; dolgo pričakovani
gradnji manjkajočega odseka regionalne ceste BritofHotemaže in prav tako pomembnega krožnega križišča pred Obrtno in poslovno
cono Šenčur. "Kljub rebalansu državnega proračima nobeden od projektov za zdaj
ni ogrožen, je pa res, da
gradnja manjkajoče regionalne ceste ne bo končana
do konca leta 2010, kot smo
si želeli, ampak nekoliko
kasneje. Razlog za zamudo
ne tiči toliko v denarju kot v
nekaterih drugih problemih,
ki niso hitro rešljivi. Mednje
zagotovo sodijo napake pri
vpisu zemljišč v zemljiško
knjigo, ta greh pa izvira še iz
časov pred nastankom občine Šenčur," pojasnjuje župan.

Največja gradbena dela letos potekajo v Vogljah. /Foto:corizdc;iv<i<
Letos bodo dokončali tri
večletne občinske investicije,
napoveduje Koželj. Najobsežnejša gradbena dela ta
trenutek potekajo v Vogljah,
kjer gradijo kanalizacijo, s
pomočjo Evropske unije pa
obnavljajo vodovod ter VogIjansko in Letališko cesto.
Hkrati v Vogljah poteka tudi
urejanje vaškega jedra, za
kar so prek Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja tudi pridobili nekaj evropskih sredstev. V prihodnjem
mesecu bodo najverjetneje
že končali nov športno-kul-

tumi dom v Voklem, ki so ga
na mestu starega kulturnega
doma začeli graditi že predlani. Tudi ta projekt je delno
sofinanciran; 85 tisoč evrov
je primaknila Fundacija za
šport. "Med zelo pomembne
projekte zagotovo sodi širitev vrtca v Šenčurju, saj se
vpis v naš vrtec iz leta v leto
povečuje. Pri zadnjem vpisu
so tako starši prijavili skoraj
170 novih otrok, medtem bo
vrtec vsako leto zapusti med
6 0 in 70 otrok," razlaga Koželj. Zelo pomemben projekt, ki ga bodo prav tako do-

končali letos, je tudi sprejetje občinskega prostorskega
načrta.
Občina je v zadnjem letu
reševala tudi druge problema svojih občanov, med
drugim je skupaj z Agencijo
RS za okolje poskrbela zadnji del sanadje struge potoka Olševnica, ki je pogosto
poplavljal, skupai s civilno
inidativo pa se na primer s
pristojnimi službami pogovarja o zmanjšanju negativnih vplivov letalskega prometa r a bližnjem Letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana.
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Koristno druženje na dvoriščih
v Bitnjah so konec tedna pripravili prvi dvoriščni sejem, sosedje pa so si izmenjali marsikaj, kar je
bilo enemu v napoto, drugi pa si je že dolgo želel.
VILMA STANOVNIK

Bitnje - Kljub aprilskemu
vremenu, ko je nekaj časa sijalo sonce, še več časa pa padal dež, so minulo soboto in
nedeljo v Bitnjah pripravili
prvi dvoriščni sejem. "Ideja
za tak sejem se je porodila
zelo spontano, morda je bila
vzrok tudi "gorenjska žilica".
Po smrti staršev sem namreč iz njunega stanovanja
dobil veliko različnih predmetov, ki jih sam večino nisem potreboval, škoda pa se
mi je zdelo, da bi vse končalo v smeteh. Ker sem tudi
ekološko toliko ozaveščen,
da doma že nekaj časa ločujemo odpadke, sem pomislil, da ne bi z zase neuporabnimi predmeti onesnaževal
naravo, namesto da bi jih
kdo koristno uporabil. Tako
sem se eno od lepih sobot
spomnil in na vrt postavil
mizo z napisom, da podarim
vse, kar je na mizi. Rezultat
me je presenetil, saj so na-

ključni mimoidoči pobrali
prav vse, kar sem razstavU,
jaz pa sem se znebil stvari,
ki jih nisem potreboval," je
o ideji za akcijo povedal
Andrej Zalokar iz Srednjih
Bitenj, ki je za dvoriščni sejem navdušil tudi sosede,
odgovorne v Krajevni skupnosti in v^ka društva. "Zlasti ženske pri KUD so navdušeno sprejele idejo o sejmu, saj so tudi same že podobno razmišljale, nikoli pa
niso imele korajže, da bi
djo izpeljale. Treba je vedeti,
da je marsikoga sram, da bi
oddajal stare stvari, saj tako
razstaviš tudi del svoje zasebnosti," tudi pravi Andrej
Zalokar, ki se v svojem podjetju ukvaija z marketingom.
"Naredili smo letake, označevalne table, razmišljamo pa tudi, da bi skozi sponzorje dobivali denar za delo
krajevne skupnosti. Akcijo
smo šele začeli, idej je
ogromno. Pogoj pa je, da sejem poteka na 7asebnih

zemljiščih, saj si v vas ne želimo kramarjev ali da bi katera od javnih površin postala
odlagališče smeti," dodaja
Andrej Zatokar, ki je imel od
akdje tudi sam že koristi, saj
je pri sosedu našel kaseto, ki
jo je že dolgo iskal, pa tudi
sod za vino, ki ga bo uporabil
za izdelavo kisa. "Sosedje
smo naenkrat odkrili, da

imamo stvari, ki so za nas
nekoristne, drugim pa pridejo še kako prav. Začeli smo
3e tudi več pogovarjati in
družiti, kar je tudi ena od dobrih strani sejma," razmišlja
Zalokar in tako domačine
kot obiskovalce iz okolice
vabi, da se udeležijo novih
sejmov, ki bodo v Bitnjah 9.
in 10. ter 30. in 31. maja.

Februarju je bilo v radovljiški občini 453 brezposelnih, upada pa tudi število potreb po delu.
MARJANA AHAČIČ

Po podatkih Centra za socialno delo Radovljica je bilo
decembra lani dvesto prosilcev za državno denarno
socialno pomoč, letos pa po 2 6 0 na mesec. Večje je
.tudi število vlog za enkratno denarno pomoč, ki jo
zagotavlja občina. Aprila lani je bilo vlog 37, v prvi
polovici aprila letos pa kar 45.

kvartala letošnjega leta že
izboljšuje, nekateri pa se
še srečujejo z upadanjem
naročil, obsega prometa,
zamudami pri plačilih.
"Trenutno je bistveno bolje, kot je bilo, najhujša meseca sta bila za nas november in december, delno tudi
lanski oktober, ko smo v
dveh tednih izgubili kar
polovico naročil. Poslovanje se izboljšuje predvsem
zaradi novili projektov, saj

smo v letošnjem letu v proizvodnjo uvedli kar pet novih izdelkov," je povedal
Marijan Pogačnik, direktor
podjetja Iskra Mehanizmi
iz Otoč.
Da se intenzivnost naročil rahlo izboljšuje, so zaznali tudi v podjetju Atotedi, d. d., iz Podnarta. "Sicer še ni takšnega zagona
kot v prvi polovid lanskega
leta, a takoj, ko avtomobilska in kovinsko predeloval-

Kanalizacija še v Grabnu
STOJAN SAJE

Kovor - Občina Tržič bo
zgradila manjkajoči del fekalne kar.alizadje v vasi Kovor. Aprila so se začela dela
pri projektu kanal KovorGraben, ki je ocenjen na
okrog 288 tisoč evrov. Večino t ^ a denarja mora zagotoviti občina, 93 tisoč evrov
pa bo prispevala država iz

takse za obremenjevanje
okolja. Zaradi finančnih
omejitev in zahtevnosti del
bo gradnja potekala v dveh
fazah. Letos načrtujejo izdelavo približno sto metrov kanalizadje, sedemdeset metrov kanala za meteorno
vodo in trideset metrov kamnito-betonske struge potoka
Kovomik. Prihodnje leto
bodo zgradili novo dovozno

Donadja tržiški mladini
Člani Lions kluba Tržič so zbrali 1500 evrov in jih namenili
za Mladinski center Tržič. Ček za mlade, ki ga bodo porabili za prvo letovanje na morju, je podpredsednik kluba Gregor Šivic Izročil direktorici centra za socialno delo Tržič
Ljupki Cahunek na slovesnosti v sredo ob četrti obletnici delovanja Mladinskega centra. Plemenito dejanje sta pohvalila guverner DIstrikta Boris Žnidarič in tržiški župan Borut
Sajovic. Ob tej priložnosti je Silva Košnjek odprla razstavo
Plakat miru, ki so jo pripravili učenci tržiških šol. Mladi Iz
centra, ki ga vodi Snežana Vujičič, so obiskovalce razveselili z glasbo, pesmijo, plesom in humorjem. Pogostili so jih s
praznično torto In pecivom. Na sliki: mladi s čekom, ob njih
Ljupka Cahunek in Gregor ŠIvIc (desno). S. S.

Andrej Zalokar in sosedje so na vrt postavili mize z njimi
nekoristnimi stvarmi in v nekaj urah so bile skoraj prazne.

Brezposelnost še narašča
Radovljica - "Brezposelnost
ne narašča le zaradi odpuščanja v večjih, temveč tudi
manjših podjetjih," je na
srečanju
gospodarskega
sveta v Radovljici povedala
Mojca Klement, vodja urada za delo. Radovljiški župan Janko S. Stušek in
predstojnik gospodarskega
sveta občine Valentin Pogačnik sta pretekli teden
spet pripravila srečanje
podjetnikov, ki imajo sedež
ali poslujejo v občini, podjetij, ki zaposlujejo radovljiške občane, pa tudi predstavnike bank. Po oceni direktorjev nekaterih podjetij
se po kriznem obdobju v
zadnjem kvartalu lanskega
leta stanje konec prvega

TRŽIČ

cesto v zaselek Graben in zadrževalnik meteorne vode
nad sedanjo cesto. Kot ugotavlja tržiški župan Borut Sajovic, je ta d d vasi ekološko
najbolj obremenjen zaradi
neurejenih odplak. Nujna je
ureditev padavinskih voda,
ker grozi nevarnost plazenja
brežin. Nova cesta bo izboljšala dostop domačinom in
intervendjskim vozUom.

na industrija začneta delati
bolj intenzivno, bomo s
polno močjo pričeli delati
tudi pri nas," je povedala
direktorica podjetja Marijana Rebernik. "Odpuščali
pri nas k sreči nismo, smo
pa v času, ko je bilo manj
dela, ljudi skušali zaposliti
pri drugih delih, na primer
vzdrževalnih, za katere
smo sicer najemali zunanje
sodelavcc."
Gospodarstveniki sicer
ocenjujejo, da so pri državni pomoči bistvene hitre
reakcije in fleksibilnost, pri
občinskih ukrepih pa aktiven odnos do zasebnih investicij v postopkih prostorskega načrtovanja. Opozorili so, da se investicijski
procesi v recesijskem času
ne smejo prekiniti.

KOKRICA

Pevski večer
Vokalna skupina Kokr'čan
vabi na tradicionalno štirinajsto prireditev Pevski večer, ki bo v soboto, 25. aprila,
ob 20. uri v Kulturnem
domu na Kokrid. Poleg njih
bodo nastopili Nonet Brda
iz Goriških Brd, MoPZ Fran
Berneker iz Starega trga,
MoPZ Bizeljsko, MoPZ Gorjanski fantje iz Zgornjih Gorij in MePZ Dobrava iz Naklega. S. K.

TRŽIČ

Škarja predstavil knjigo
Pred nedavnim je bil gost Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v
Tržiču znani alpinist, vodja himalajskih odprav in pisec gorniških knjig Tone Škarja Iz Mengša. Ob prikazu diapozitivov
je predstavil knjigo Kangčendzenga - Gora usode. V njej je
opisal več kot štiri desetletja prizadevanj naših alpinistov,
da bi se vzpeli na pet vrhov v tem mogočnem pogorju Himalaje. Začela so se leta 1965 s prvo odpravo na Kangbačen
in se končala predlani na isti gori. Vmes so se vrstili uspehi
In neuspehi, menjavale so se solze veselja in obupa, je povedal avtor knjige. Na odpravah so Imeli znatno vlogo tudi
tržiški alpinisti. Žal seje Borut Bergant ponesrečil leta 1985
na gori jalung Kang, Jože Rozman leta 1991 na Kangčendzengl, Filip Bence pa aprila letos v domačih gorah. S. S.
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• V poslovno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici
v Kranju, bivši Dom JLA, prodajamo novo, takoj vseljlvo 2 - sobno stanovanje v izmeri 6 1 , 5 0 m"" s pripadajočim parkirnim mestom v parkirni hiši.
• V poslovno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici
v Kranju, bivši Dom JLA. prodajamo novo, takoj vseljivo 2 + 1 - sobno stanovanje v izmeri 7 6 , 3 5 m^ z dvema
pripadajočima parkirnima mestoma v parkirni hiši in s
pripadajočo shrambo.
• V poslwno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici 3
v Kranju, na mestu nekdanjega Doma JLA, prodajamo
poslovni prostor za pisarniško dejavnost v skupni
Izmeri 93,90 m^
Podrobnejše informacije vam bomo z veseljem
posredovati, č e nas boste poklicali na telefonsko
številko 04 2 8 1 2 6 26.

