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Iskali bodo kupca za tržiški grad
Občina Tržič bo za prodajo gradu Neuhaus pooblastila nepremičninsko
družbo. Izklicna cena bo 720 tisoč evrov.
STOJAN SAJE
Tržič - Tižiški grad Neuhaiis
ima bogato zgodovino. Prvi
grad na hribu nad starim
mestnim jedrom je nastal že
v 14. stoletju. Leta 1811 ga je
uničil požar, maršal Jožef
Radetzky pa je dal zgraditi
novo gosposko stavbo. Pozneje so v njej živeli l a s t r ^
Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. Po vojni odvzeto
premoženje Lea Gassnerja je
v postopku denacionalizacije
želel dobiti njegov posvojenec iz Frandje. Vrnitev v naravi je sodišče zavrnilo, saj
gre za zaščiten kulturni spomenik. Lastnica stavbe, kjer

je bila do leta 2004 enota tržiškega vrtca, je O b ^ a Tržič. Sama je že od leta 2007
nameravala prodati grad, a ni
našla kupca.
"Grad Neuhaus, ki propada
vrsto let, je eden od nei2koriščenih turističnih potencialov
v občini Tržič. S prodajo bo
nepremičnina pridobila novega lastnika, ki bo stavbo obnovil. Zaradi situacije na trgu
nepremičnin smo se odločili,
da za posredovanje pri prodaji najamemo specializirano
družbo. V postopku oddaje
javnega naročila smo izbrali
družbo S-invest iz Ljubljane.
Slednja se bo s pogodbo zavezala, da do konca avgusta iz-

vede mednarodno promodjo
za prodajo gradu in opravi
ožji iebor potencialnih kupcev. Iskala bo investitorje, ki
bi razvijali turizem, zdravstveno ali izobraževalno dejavnost. Postopek prodaje
mora končati do konca leta
2009," je pojasnila občinskemu svetu podsekretarka za
razvoj Mojca Aljandč. Župan
Borut Sajovic je dejal, da bo
izklicna cena za grad 720 tisoč evrov. Občina Tržič mora
dati pet tisoč evrov za stroške
promodje, posrednik pa bo
dobil tri odstotke dosežene
prodajne cene. Svetniki so se
strinjali s tako prodajo gradu,
da ne bi propadal naprej.

Grad Neuhaus je zaradi lege nad mestnim jedrom zanimiv za turizem.

Predsednik države na pasijonu
Zadnjo predstavo Škofjeloškega pasijona 2009 si je ogledal predsednik republike Danilo Turk s soprogo.

Izjemno ugodna menjava
evrov v hrvaške kune.
Gorenjska ^ ^ Banka

www.gbkr.si

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ško^a Loka - Predsednik države Danilo Tiirk je bil namreč tudi predsednik častnega odbora letošnje izvedbe
Škofjeloškega pasijona. Po
predstavi se je srečal z vodstvom škofjeloške občine, z
režiserjem pasijona Borutom Gartnerjem in nekaterimi vodji igralskih skupin. O
svojih vtisih ob ogledu tega
dogodka je za Gorenjski glas
povedal: "Gre za veličastno
predstavo, na kateri je sodelovalo izjemno veliko ljudi,
ki so vanjo vložili veliko dela,
prizadevanja in znanja z velikim spoštovanjem do tradidje. Škofjeloški pasijon mnogi
ljudje sprejemajo kot del svoje vere, a njegova sporočil-
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Krvavec med najboljšimi
evropskimi smučišči
TOJAN SAJE

Predsednik države Danilo Tiirk si je z zanimanjem ogledal Ško^eloški pasijon.
nost o trpljenju in novem
življenju presega verski okvir. Dobro je, da Ško^eloški
pasijon gojimo kot pomemben del slovenskega kultur-

AKTUALNO
Spodbuditi občutek
solidarnosti
Franc Košir iz Mavčič, nekdanji direktor carinske uprave, je izvoljen za novega predsednika Rdečega križa Slovenije. Uspeha družbe ne moremo
seštevati le z ekonomskimi kazalci,
pač pa tudi z dejanji solidarnosti, je
dejal po izvolitvi.

nega izročila, saj gre tudi za
najzgodnejše dramsko delo
na Slovenskem."
Zadnje pasijonske predstave (naslednja bo spet leta

2015) sta se udeležila tudi evropska poslanca Lojze Peterle in Ljudmila Novak, na
sprejem z igrald pa je prišel
rudi nadškof Alojzij Uran.

Krvavec - Smučišd Krvavec
Golte sta prejšnji teden
)rejeli mednarodno priznanje skiarea test, Id ga podeuje mednarodna komisija,
estavljena iz 2 2 0 anonimnih strokovnih ocenjevalccv
različnim predznanjem.
Komisija ocenjuje urejenost,
>rijaznost, dodatno ponudbo
mučišč, pa tudi inovadje in
izboljšave na področju tehnične opremljenosti. Ome-
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Komisija je delala zaman

Iskratel stopa
na gbbalni trg

Opazovali bodo
potsulca

Zaradi izrednega poslabšanja razmer
na vzhodnoevropskih trgih so tudi v
Iskratelu začeli odpuščati zaposlene.
O ukrepih v zaostrenih tržnih razmerah v pogovoru z glavnim direktorjem Andrejem Polencem.

Pri vlaganju v reko so uporabili sistem CPS, s pomočjo vsajenih čipov
pa bodo ribe vseskozi nadzirali.

člani civilne iniciative s Suhe se čutijo ogolju^ne, ker občina ni upoštevala niti enega njihovega predloga za
potek poljanske obvoznice čez njihovo vas, upoštevano pa ni niti delo lani
ustanovljene komisije za usklajevanje
interesov pri gradnji obvoznice.
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njena priznanja so že 15. leto
zapored podelili najboljšim
evropskim smučiščem iz
Švice, Italije, Avstrije in Slovenije. Smučišče Krvavec je
prejelo priznanje kot zmagovalec testa 08/09 ^ kategoriji
urejenosti smučarskih prog,
posebno priznanje skiarea
test za tehniko umetnega zasneževanja in priznanje za
kakovost umetnega zasneževanja. Na Krvavcu bo smuka
možna še od 30. aprila do 3.
maja.

Danes bo oblačno in dežemo,
v sredo in četrtek pa
spremen^ivo ohiačno
Ribiška družina Visoko-Corenja vas
bo v sodelovanju z Zavodom za ribi- z občasnimi padavinami,
štvo sledila sulcem v Poljanski Sori.
večinoma plohami.
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1 8 jutri: spremen^ivo oblačno

POLITIKA
LJUBLJANA

Jeseni brezplačno cepljenje proti HPV
Minister za zdravje Borut Miklavčič je že pred časom sporočil, da bo cepljenje proti humanemu virusu papiloma (HPV)
za šestošolke že v prihodnjem šolskem letu brezplačno. Financirano bo iz prihrankov, ki sta jih ministrstvo in zavod za
zdravstveno zavarovanje dosegla v pogajanjih za cene nekaterih zdravil. Ta prihranek bo blizu pet milijon evrov. Vrednost cepljenja ocenjujejo na približno 1,5 milijona evrov letno, odvisno pa bo tudi od števila deklic, ki se bodo odločile
za cepljenje. Okužba z virusom HPV je ena najpogostejših
spolno prenosljivih okužb, desetina teh pa lahko vodi v razvoj raka materničnega vratu. Slednji je po pogostosti na šestem mestu med vsemi raki, za katerimi zbolijo ženske v
Sloveniji. Po podatkih ministrstva za zdravje je v letu 2006
za rakom te vrste zbolelo 153 žensk, umrlo pa 39. Cepljenje,
ki bi preprečilo takšne posledice, so uvedle že številne države, med njimi tudi 14 iz Evropske unije. D. Ž.

Alternativni program SDS zoper krizo
Nezadovoljni z vladnimi ukrepi zoper krizo, so v stranki SDS
predlagali alternativne ukrepe. Omenimo le nekatere: znižanje
stopenj davkov na dohodek pravnih oseb, zvišanje olajšave za
investicije in raziskave ter razvoj, skrajšanje roka za vračilo
DDV-ja, znižanje trošarin za pogonska goriva, oprostitev plačila prispevkov, ki jih krije delodajalec za novo zaposlene in za samozaposlitve za dve leti, ničelno davčno osnovo za novonastala podjetja z vsaj enim zaposlenim in za samostojne podjetnike, oprostitev plačila za dohodke iz prijavljenih inovacij ter mlade raziskovalce, uvedbo nakupovalnih socialnih kartic. Na novo
naj se oblikujejo merila za pridobitev subvencij in drugih državnih pomoči. Prazna vladna stanovanja naj se oddajo neprofitno v najem mladim družinam, v državni upravi naj se zmanjša
število delovnih mest, poslovanje pa optimizira z uporabo nove
tehnologije. Stroški za avtorske pogodbe in študentsko delo naj
se zmanjšajo za polovico, za proračunske uporabnike za 30 odstotkov, notarske tarife naj se znižajo za petino. Banka Slovenije naj oceni zdravje slovenskega finančnega sistema in o tem
poroča vladi, ugotovi naj tudi, ali je potrebna ustanovitev slabe
banke. Subvencionira naj tudi obrestne mere. D. Ž.

BOHINJSKA BELA

Prikaz vojaške vaje na Bohinjski Beli
Prejšnji teden je na Bohinjski Beli potekala vojaška vaja, na
kateri je Slovenska vojska udeležencem rednega letnega delovnega srečanja, ki poteka v organizaciji zveze Nato na Bledu, predstavila aktivnosti svoje gorske šole. Dogodek predstavlja eno pomembnejših partnerskih aktivnosti zveze
Nato v letu 2009. D. Ž.
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Kriza čas za nove priložnosti
Za mesto v evropskem parlamentu se bo znova potegovala tudi Ljudmila Novak, članica skupine
Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov.
izkušnje bi želeli uporabiti
tudi v prihodnjem mandatu,
saj je to delo zelo zapleteno
in bi to kazalo izkoristiti."

MATEJA R A N T

Kranj - Ljudmila Novak se je
za ponovno kandidaturo odločila, ker je prepričana, da
bo tako lahko uspešno unovčila vse izkušnje, ki jih je pridobila z dosedanjim delom v
evropskem parlamentu. Slovenske interese v evropskem
parlamentu zagovarja v okviru največje poslanske skupine Evropske ljudske stranke
in Evropskih demokratov.
Volitve v evropski parlament je tudi pri nas zaznamovala izredno nizka volilna udeležba, saj se je volitev
pred petimi leti udeležilo
zgolj 28 odstotkov volilnih
upravičencev. Kako bi na
volitve pritegnili več ljudi?
"Pri tem so lahko zelo pomembni državljanski forumi
in prisotnost lokalnih medijev na njih, saj lahko dosežejo veliko ljudi na posameznem območju. Tudi evropski
poslanci si prizadevamo, da
bi predstavili konkretne projekte oziroma rezultate, ki
smo jih dosegli v času našega dela, in njihov vpliv na
življenje državljanov. Gre za
pozitivne stvari, ki jih čutimo, a se ne zavedamo, da za
tem stojijo odločitve evropskega parlamenta."
Kakšno vlogo imate slovenski poslanci pri sooblikovanju evropske politike?
"Poslanci lahko vplivamo
na zakonodajo še posebno
takrat, ko nastopamo kot poročevalci za določen doku-

Vsak glas na evropskih volitvah naj bi bil tudi glas za
raznolikost. Kaj je lahko
naš prispevek k skupni evropski politiki?
"V Evropi smo majhna, a
uspešna država - primerjajo
nas z Luksemburgom. Izkazali smo se ob predsedovanju Evropski uniji, prevzemu evra, pa tudi kot vez med
zahodom in jugom, saj ležimo na stičišču različnih kultur. Slovenske poslance so
dojemali kot aktivno skupino
- smo majhni, a vidni in prepoznavni vsak na svojem področju."
Ljudmila Novak /Foio:Tin>t>oki
ment oziroma kot poročevalci v senci - za svojo politično
skupino. Takrat je naš vpliv
pri dokumentu odločilen.
Sama sem bila glavna poročevalka pri treh takšnih dokumentih, in sicer za Europass, zagotavljanje kakovosti
v visokem šolstvu in vseživIjenjsko izobraževanje. Kot
poročevalka v senci sem sodelovala še pri številnih drugih dokumentih s področja
izobraževanja, pri čemer ima
vsak poslanec tudi možnost
podajati amandmaje na poročila. Kot posameznik t ^ o
lahko narediš zelo veliko. Sodelovala sem tudi v skupini
za manjšine, kjer sem opozarjala predvsem na težave naših manjšin, v skupini za in-

valide, kjer smo vso zakonodajo spremljali s stališča lažjega dostopa za invalide, in v
skupini za družine."
Na zadnjih evropskih volitvah je vaša stranka dosegla
presenetljiv uspeh. Kaj pričakujete od letošnjih volitev, sploh glede na to, da se
na zadnjih parlamentarnih
volitvah stranka NSi ni uvrstila v državni zbor?
"Ponosni smo na rezultat,
ki smo ga dosegli na evropskih volitvah, in tudi tokrat
pričakujemo dober rezultat.
Imamo najboljšo listo z dvema izkušenima evropskima
poslancema, evropske izkušnje imajo tudi drugi kandidati z naše liste. Dosedanje

Med najbolj izpostavljenimi temami ta čas je gotovo
gospodarska kriza. Kako vi
gledate na to krizo?
"Kriza je lahko tudi čas za
nove pribžnosti - opustitev tistega, česar doslej nismo delali dobro, in iskanje novih
priložnosti razvoja. Tu poudarjam zlasti pomen izobraževanja, ki lahko prispeva k
odpravljanju brezposebiosti.
Pri odpravljanju strukturne
brezposelnosti bi morali izkoristiti tudi evropski socialni
sklad. Obenem mora človek
tudi sam nekaj narediti za izboljšanje socialnega statusa,
država pa mora na področju
davčne zakonodaje ustvariti
možnosti za gospodarstvo. V
gospodarstvu pa si želim več
etičnega delovanja."

časopisa

Gorenjski Glas
I Avtokarto prejme DAMJAN KOGOVŠEK iz Mojstrane.

Podpirajo gradnjo Vasi brez ovir
MATEVŽ P I N T A R

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Nagradna igra: na izlet
z Gorenjskim glasom in Mercatorjem
Vse, ki sodelujete v nagradni igri in zbirate zaporedne številke od 1 do 4, obveščamo, da se igra približuje koncu. Začela se je februarja, ko je bila v prilogah Gorenjskega glasa:
Kranjskem glasu, jeseniških in Deželnih novicah in Kranjčanki, na celostranskem Mercatorjevem oglasu objavljena
številka i. Maja pa boste v teh edicijah lahko izrezali še zadnjo, številko 4. Zaželeno je, da na kartonček nalepite številke v isti barvi. V drugi polovici maja boste v izbranih Mercatorjevih prodajalnah: Savski otok, Primskovo, Lesce in Jesenice poiskali nabiralnike, kamor boste izpolnjene in polepljene kartončke lahko oddali (kartončke prav tako najdete v
omenjenih prodajalnah, povprašajte na informacijah). V začetku junija bomo izžrebali kar 48 srečnežev, ki bodo z nami
odšli na izlet. O poteku in izidu žrebanja boste obveščeni v
Glasu in prilogah. Se namig: Deželne novice vam bodo maja
prinesle številko 3, Kranjčanka pa številki 3 in 4. Želimo vam
veliko sreče pri žrebu, izlet bo zagotovo nepozaben! Več o
nagradni igri si lahko preberete na www.gorenjskiglas.si.

V naši današnji anketi je
sodelovalo 530 prebivalcev
Gerkelj, ki smo jim zastavili
dve vprašanji. V Šmartnem
načrtujejo gradnjo naselja
Vas brez ovir z domom starejših občanov, varovanimi
stanovanji in rehabilitacijskim centrom.

Skoraj dve tretjini vprašanih podpira gradnjo naselja
Vas brez ovir v takem obsegu, kot je načrtovan, 27 odstotkov gradnjo podpira in
hkrati meni, da bi bil dovolj
samo dom starejših občanov,
pet odstotkov gradnjo podpira, vendar na drugi lokaciji v
občini Cerklje; dva odstotka
gradnji nasprotujeta in dva

naseda Vas brez omr ž doiiioni,star^ihob£anov,
ICCgže
varavanimi stanovanji in rehalMitad|sldin centrom.
^ ^
Ali na&tovani projekt podpiiate?
Podpiram v
takem obsegu,
kot je
načrtovan
64%
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Ne vem

2%

Gradnje nne
podpiram
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odstotka sta ostala neopredeljena. Dobra tretjina sodelujočih meni, da bi za umirjanje hitrosti na glavni cesti
skozi Cerklje morali postaviti fizične ovire oz. "ležeče policaje", slaba tretjina predlaga pogostejše radarske kontrole in 15 odstotkov meni, da
bi bilo v Cerkljah treba zgraditi krožiščc. 15 odstotkom se

hitrost na glavni cesti skozi
Cerklje sploh ne zdi problematična, 3 odstotki pa se
niso mogli odločiti za nobenega od navedenih ulaepov.
Z brezplačnimi izvodi Gorenjskega glasa smo nagradili 177 arJcetirancev. Zanimalo nas bo tudi vaše mnenje o
časopisu, zato vas v prihodnjih dneh znova pokličemo.
Lahko nas pokličete tudi
sami, v Klicnem studiu slepih smo dosegljivi na številki
04/517 ob 00.

Kaj bi po vaiem mnenju morali storiti
za umirjanje hitrosti na glavni cesti
skozi Cerfc^

Podpiram,
ampak na dnjgi
lokadjivobfini
Ceridie

5%

Podpiram,
vendar bi bil
dovolj samo
dom starejiih
občanov
27%
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Spodbuditi občutel( solidarnosti
Za novega predsednika Rdečega križa Slovenije je bil izvoljen Franc Košir, ki ga je predlagalo območno združenje Rdečega križa Kranj.

Prvi regresi izplačani
Medtem ko se prve gospodarske družbe regres
že izplačale, v drugih o višini ter izplačilu še
razmišljajo.
BOŠTJAN BOGATAJ

MATEJA RANT

ni minimalni materialni pogoji za njihovo delo.

"Uspeh družbe se ne more
seštevati samo z ekonomskimi kazalci, ampak ga množimo z dejanji solidarnosti," je
po izvolitvi za novega predsednika Rdečega Križa Slovenije (RKS) dejal Franc Košir, nekdanji dolgoletni generalni direktor republiške carinske uprave. Na tem mestu
bo zamenjal Boruta Miklavčiča, ministra za zdravje. Z a
kandidaturo, je pojasnil Košir, se je odločil na podlagi
povabila kranjskega območnega združenja Rdečega križa. "Odločil s e m se, ker
i m a m zdaj dovolj časa, pa
tudi dovolj moči, tako da
upam, da bom kos vsem nalogam, ki so pred mano."

S pristojnim ministrstvom
bodo nadaljevali tudi usklajevanja glede zakona o Rdeč e m križu, pri čemer Košir
računa tudi na pomoč strokovne javnosti. " Z e l o pomebno je z zakonom urediti
financiranje Rdečega križa,
ki m o r a ostati samostojna,
neodvisna in enotna organizacija." Želel bi si tudi, da bi
imel Rdeči križ status, kot ga
ima v nekaterih zahodnoevropskih državah, kjer so bližje državni organizaciji. Pri
nas, opozarja Košir, pa je kot
društvo izenačen z drugimi
humanitarnimi organizacijami. Obenem se bodo zavzemali za spremembo zakonodaje na področju dohodnine
in davka na dodano vredn o s t "Neumno je, da se plačuje ^davek na človekoljubnost. Podjetja podarijo hrano, m i pa od tega plačamo
davek," se zdi n e r a z u m n o
Koširju. Ob vsem tem, zagotavlja Košir, ne bodo pozabili
na krvodajalstvo in prvo pomoč. "Obstajajo pobude, da
bi zlasti najbolj zvestim krvodajalcem zagotovili določene
ugodnosti, tudi v smislu, da
jim takoj ponudimo pomoč,
če bi se znašli v stiski." Pri
prvi pomoči pa naj bi dvignili raven strokovnosti in kakovosti njihovih storitev.

Zaveda se namreč, da je
vodenje Rdečega križa prevzel v težavnih časih finančne in gospodarske krize, ko
bo treba še bolj računati na
solidarnost ljudi. "Vse težje
je dobiti sredstva, po drugi
strani pa je vse več ljudi na
robu preživetja Zato bo naša
prva naloga pomagati tem
ljudem, pri č e m e r želimo
spodbuditi še večjo solidarnost tako med posamezniki
kot tudi s strani podjetij in
države," je razložil Franc Košir. V tem času, je še dejal, bi
potrebovali tudi več prostovoljcev. "Brez d v o m a m e

Franc Košir/tinaooM
čaka trdo delo, a takih težkih
situacij s e m že navajen.
Tako kot s e m bil 35 let s srcem in dušo na carinski
upravi, bom zdaj dal vse od
sebe tudi pri Rdečem križu."
Velik poudarek bo namenil
odnosom m e d vodstvom
R K S in območnimi združe-

nji, ki jih je v Sloveniji 56.
"Medsebojno
sodelovanje
zagotavlja stoodstoten uspeh
vsaki organizaciji," je prepričan Košir. Zato naj bi obm o č n i m organizacijam zagotovili več strokovne pomoči, obenem pa morajo biti po
Koširjevih besedah izpokije-

Kranj - V kolikšni meri se bo
poslabšanje
gospodarske
moči letos odražalo pri izplačilu regresa? "V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju z a r a i spremenjenih mak r o e k o n o m s k i h r a z m e r za
obdobje 2 0 0 9 - 2 0 1 0 , ki je bil
podpisan 24. februarja letos,
se regres za letni dopust v
letu 2 0 0 9 izplača v višini
672''evrov, kar je enak znesek kot lani," n a m je na
vprašanje, kdaj in v kakšni
višini bodo v javnem sektorju izplačali regres, odgovoril
M i r a n Koren z ministrstva
za javno upravo. Višina regresa je enaka za vse zaposlene v javnem sektorju, izplačilo pa mora bili po zakon u izvedeno do 1. julija.
Predvidoma naj bi ga izplačali 5. maja.
Iz Aerodroma Ljubljana,
predsednik uprave je Z m a g o
Skobir, so sporočili, da so regres izplačali 21. aprila, in sicer po enakem modelu kot
lani, torej "v višini 7 0 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v
predpreteklem mesccu". Zaposleni, ki imajo pravico do
celotnega letnega dopusta,
so prejeli regres v višini 9 6 7
evrov bruto. V Merkurju, ki
ga vodi Bine Kordež, so lani
izplačali regres v skupni

vrednosti 9 8 0 evrov. "Prvi
del smo izplačali aprila, drugega pa konec leta. Letos
s m o 24. aprila izplačali regres v višini 665 evrov v gotovini na zaposlenega, s čim e r v celoti izpolnjujemo
obveznosti iz kolektivne pogodbe, dodatna izplačila pa
so odvisna od uspešnosti poslovanja," pojasnjujejo v
Merkurju.
V skupini Jelovica, ki izdeluje m o d e m e energetsko
varčne hiše, okna in vrata,
bodo tudi letos v s e m zaposlenim
izplačali
regres.
"Predvidoma b o m o regres
izplačali v treh obrokih,
skupna višina izplačila pa bo
tako kot v preteklih letih odvisna od doseženih poslovnih rezultatov," je na vprašanje o letošnjem regresu povedal Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora Jelovice. Iz Poslovne skupine
Sava, ki jo vodi predsednik
uprave Janez Bohorič, so
n a m sporočili: "Višine in datuma izplačila regresa za leto
2 0 0 9 še n i m a m o določenega. V letu 2 0 0 8 smo v družbah gumarstva in Savi, d. d.,
izplačali regres v višini
928,33 cvra bruto." T u d i v
Slovenski industriji jekla, kam o r spada tudi jeseniški Acroni, vodi pa ga Tibor Šimonka, so sporočili, da "se
vodstvo glede izplačila regresa še ni opredelilo".

Za člana uprave prek 60 prijav

Gorenjski Glas

Ali se Skimarju obetajo boljši časi, Stojan Nikolič, predsednik nadzornega sveta, ne ve.

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Vde^ak

BOŠTJAN BOGATAJ

Begunje - Lani je Skimar z
z i m s k i m in letnim program o m ustvaril približno 1 2
milijonov evrov konsolidirane izgube. " Z letom 2 0 0 8 nikakor n i s m o zadovoljni,
medtem ko rezultati prvih
treh mesecev - v luči gospodarske krize - kažejo boljšo
sliko. Rezultati so nekoliko
slabši kot v" istem obdobju
lani, vendar boljši od pričakovanj," je po četrtkovi seji
nadzornega sveta povedal
njen predsednik Stojan Ni-

koUd.
Na mednarodni razpis za
dva d a n a nove uprave, ki jo
vodi Robert Ferk, so nadzorniki prejeli prek šestdeset prijav, od tega 4 1 za Elan Marine, 13 za Elan Ski in sedem
splošnih. Nadzorni svet jih
tokrat ni obravnaval, za prvo
selekdjo bodo najeli zunanjo
pomoč. Pomoč in svetovanje
odvetnikov ter njihovi astronomski zneski so lani razbur-

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaptotnik, Danica
Žlebir

jali javnost in delavce Elana,
sedaj pa Nikolič sporoča, da
so vse pogodbe sporazunmo
prekinjene in poplačane. Z a
vse skupaj so (s plačili za lani)
odšteli 250 tisoč evrov.

UREDNIŠTVO
NOVINARJI-UREDNIKI:
BoS^n Bogataj, Alenka Brun, Igor KavCi, Suzana P. Kovačč,
UrSa Petemd, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilms Stanovnik, Simon Šubic,
Cveto Zapk5tnik, Danica Zavri Žlebir, Štefen Žaigi;
stalni sodelavci:
Marjana AhaSč, Maja Bertoncelj, M a ^ Gregorii, Ana Hartman, Jože Košnjek,
Milena MiklavSč, Miha Na^ič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Vol^ak

Za hipoteke
več scenarijev
Glede napovedanih hipotekamih tožb prvi nadzornik
Skimarja m e n i , da so polovične možnosti za izbris:
"Če bi stečaj Elana vodili po
sedanjem zakonu, se o hipotekah ne bi več pogovarjali,
zakaj so te ostale na podjetju
tudi po stečaju, pa ni jasno
nikomur." Obstaja več scenarijev izida stečaja (zaključek do poletja) in tožb bank
(napovedane za jesen), med
njimi tudi vstop bank v lastništvo Skimarja.
Elanu Marin letos kaže bolje od pričakovanj, pravi Nikolič: "Do danes so zbrali 6 0
naročil, v prihodnjih štirih
mesecih bi lahko prodali še

OBUKOVNA ZASNOVA
Jemej Stritar, IlovarStritard.o.o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
TlnaDokl,GorazdKav5č
LEKTORICA
Marjeta Voziiž

Stojan Nikolič: "Prekinili smo sporne svetovalne pogodbe
in jih poplačali." /Foto:Cora2<iKavae
enkrat toliko in uresničili načrt." V z i m s k e m p r o g r a m u
Elan Ski pa je na začetku leta
zaradi dobre zime dobro kazalo, v zadnjem mesecu pa
so naročila pojenjala. Nadzorniki so zato prosili upravo
za pregled bodočih aktivno-

sti, medtem ko imajo sanacijski program Skimarja že v
rokah in ga bodo obravnavali
na prihodnji seji 1 9 . maja.
Ali program prestrukturiranja predvideva nova odpuščanja, predsednik Stojan
Nikolič hi znal odgovoriti.
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V treh letih trikrat več ločeno zbranih odpadkov
V zadnjih treh letih se je količina ločeno zbranih odpadkov
v občini Jesenice povečala kar za trikrat. Še leta 2005 so ločeno zbrali 138 ton papirja, lani že 443 ton. Leta 2005 so
zbrali tudi dobrih 74 ton stekla, lani že 162 ton, količina ločeno zbranih plastenk se je povečala s 13,5 na 48,5 tone, pločevink pa s 4,7 na 17,6 tone. Skupaj so tako občani Jesenic
lani ločeno zbrali 671 ton odpadkov (še leta 2005 230 ton).
Kot ugotavljajo v javnem komunalnem podjetju Jeko-ln, je
ozaveščenost občanov vse večja, k večji količini ločeno zbranih odpadkov pa je prispevalo tudi lansko odprtje zbirnega
centra na Jesenicah. V podjetju so napravili tudi primerjavo
s sosednjima občinama, ki kaže, da na Jesenicah ločeno
zberejo 47 kilogramov odpadkov na prebivalca, v sosednji
Kranjski Gori dobrih 25 kilogramov, v Radovljici pa dobrih
56 kilogramov. U. P.

TRŽIČ

Nova urednica glasila
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Tržič Jure Megiič je obvestil občinski svet,
da so na izredni seji marca obravnavali odstopni izjavi odgovorne urednice glasila Tržičan in njenega pomočnika.
Zvonka Pretnar in Vito Primožič sta po sklepu občinskega
sveta prevzela dolžnosti marca 2007, štiriletni mandat sedanjega uredniškega odbora pa se izteče novembra letos. Komisija je pozvala politične stranke in liste ter društva, naj
predlagajo svoje kandidate. Dobila je tri predloge za urednika in dva predloga za pomočnika. Odločila se je, da predlaga za odgovorno urednico Kristino Kavčič iz Doline, ki je kot
študentka slavistike in anglistike poldrugo leto sodelovala
pri lektoriranju člankov za glasilo. Predlagala je še, naj bo
njena pomočnica Petra Hladnik iz Bistrice, ki deluje v uredniškem odboru osem let. Občinski svet se je strinjal, da obe
prevzameta zaupani dolžnosti do izteka mandata sedanjemu uredniškemu odboru glasila Tržičan. S. S.

ŽIROVNICA

V Završnici našli tudi kosovne odpadke
Minuli petek in soboto so v vaseh pod Stolom izpeljali tradicionalno čistilno akcijo ob svetovnem dnevu Zemlje, ki jo
pripravlja Občina Žirovnica. Udeležba je bila podobna kot v
preteklih letih. Vaški odbori Breznica, Moste, Selo, Zabreznica, Žirovnica in Smokuč so čistili vasi z okolicami, v Smokuču so na pomoč priskočili tudi domači gasilci in člani
agrarne skupnosti. Po številu sodelujočih so posebej izstopali na Selu in Breznici, je pojasnila občinska uslužbenka
Helena Čadež. V akcijo so se vključila tudi nekatera društva;
člani Kolesarskega kluba Završnica so očistili območje od
Vrbe proti golfskemu igrišču, člani TVD Partizan in Lovske
družine Stol pa so se odpravili v Završnico: prvi so pobirali
smeti v smeri proti Zelenici, drugi pa proti Valvazorjevemu
domu. Skrb zbuja dejstvo, da so letos v Završnici, ki velja za
enega od biserov žirovniške občine, v primerjavi s preteklimi leti našli precej več odpadkov, med njimi tudi kosovnih.
V prihajajočih dneh se bodo čistilni akciji pridružili še brezniški skavti ter Društvo prijateljev mladine Žirovnica, planinsko društvo pa jo namerava izpeljati poleti. A. H.

Jurij prišel Z zamudo
v Gorjah so minuli konec tedna že 18. leto po vrsti pripravili Jurjev semenj.
MATEJA R A N T

Gorje - S prireditvijo Jurjev
semenj, ki se odvija pod pokroviteljstvom gorjanske občine in tamkajšnjega športnega društva, želijo obogatiti
športno, kulturno in turistično ponudbo v kraju. Obenem
na ta način zbirajo tudi sredstva za 31 mladih gorjanskih
športnikov. V Gorjanskem
domu si je bilo mogoče od
petka do nedelje ogledati razstavo rokodelskih izdelkov.
Ob ponudbi na stojnicah so v
soboto pripravili tudi pomladni kros, v nedeljo pa je šel
skozi Zgomje Gorje že tradicionalen Jurjev sprevod konjenikov in kočij ter gorjanske godbe in narodnih noš.
Na čelu sprevoda je seveda
prijahal sv. Jurij na rjavem konju. "Bolj bi se sicer spodobilo, da bi bil na belem, a smo se
odločili, da ga samo zato ne
bomo barvali," se je pošalil povezovalec prireditve in pojasnil, da ima sv. Jurij izvorvpoganskem božanstvu. Po izro-

V Gorjah so v nedeljo pripravili že tradicionalen Jurjev sprevod konjenikov in kočij.
aiu naj bi bil to izgubljeni Perunov sin, Id ima vsako leto
nalogo ozeleniti naravo. "No,.
letos je očitno nekoliko v zzmudi, saj je okrog nas zeleno
že najmanj 14 dni." V Jurjevem sprevodu se je predstavi-

Občina Tržič nadaljuje obnovo primarnega vodovoda in gradnjo kanalizacije. Za letošnja dela 13,2
milijona evrov.
STOJAN S A J E

Tržič - Lani so se v Tržiču lotili uresničitve projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo,
ki ga je finančno podprl Kohezijski sklad EU. Gre za
enega najobsežnejših projektov v občini doslej, saj je
njegova skupna vrednost
ocenjena na 24,7 milijona
evrov. Ob prijavi na razpis so
stroške ocenJli le na 18,8 milijona evrov, zato jim bo Evropa vrnila dobrih 60 odstot-

kov te vsote, država pa slabih
30 odstotkov. Zaradi povečanih stroškov je morala občina letos dopolniti proračun
in v njem zagotoviti kar 13,2
milijona evrov za nadaljevanje del. Do konca leta 2010
bo obnovila 34 kilometrov
primarnega vodovodnega
omrežja, zgradila 12,4 kilometra manjkajoče kanalizacije in postavila centralno čistilno napravo na Brezovem.
Obsežnost projekta potrjuje podatek, da bo v posameznih obdobjih v občini do 25

gradbišč hkrati. Letošnja
dela, ki so se začela konec
marca, potekajo na štirih območjih. Sredi maja bo končana obnova vodovoda na
trasi Črni gozd-PodljubeljČegeljše. Po izdelavi hišnih
priključkov bodo junija asfaltirali cesto na tem odseku.
V Bistrici so doslej zgradili
priNižno štiristo metirov kanalizacije. Zajeli bodo odplake iz starega dela vasi in naselja Pod gradom, obenem
obnovili sekundami vodovod in napeljali plinovod ter

telekomunikacijske vode.
Obsežna so dela na levem
bregu Tržiške Bistrice. Vodovod obnavljajo med Zadrago in Bregom, Križami in
Sebenjami ter od Preske do
Pristave. Gradili bodo tudi
kanalizacijo Žiganja vasSebenje-Retnje ter obnovili
druge napeljave in cesto na
posameznih odsekih. Graditi so začeli kanalizacijo v vasi
Zvirče, ki bo dolga 4700 metrov. Junija je predviden začetek gradnje čistilne napra-

RADOVLJICA

Učenci in slikarji na likovnem srečanju
na Linhartovem trgu

Počitniške aktivnosti v knjižnici
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica tudi v času prvomajskih
počitnic pripravlja program dejavnosti za mlade. Ti se bodo
od danes, 28. aprila, pa do četrtka lahko preizkusili v nekaterih za nas nekoliko manj običajnih ameriških športih, kot
sta basebali in ultimate frizbee, zraven pa se bodo zabavali
z različnimi družabnimi igrami, kot so Amazonka, Risk in
Katanci ter ročnimi deli. Dejavnosti se vsak dan ob pričenjajo n . uri pred knjižnico v Radovljici. M. A.

RADOVLJICA

Takole so stanovalci Gorenjske ceste v Radovljici v sredo, na
svetovni dan zemlje, spet opozorili na svoje nestrinjanje
nad lokacijo ekološkega otoka v neposredni bližini vhoda v
večstanovanjsko in poslovno stavbo. Da bi zbirališče odpadkov prestavili drugam, si - neuspešno - prizadevajo že nekaj
let. M. A.

dane na kužno malokrvnost
konj, zaradi česar je bila na
prireditvi prisotna tudi inšpektorica republiške veterinarske uprave. Primer te bolezni so namreč pred časom
odkrili tudi na Gorenjskem.

Vodovod in kanalizacija naprej

RADOVLJICA

Ne strinjajo se z lokacijo

lo osemdeset konj, kar je precej manj kot ponavadi. Lani
jih je recimo sodelovalo kar
150. Razlog je bil verjetno tudi
to, da so se letos lahko v sprevod vključile le živali, ki so enkrat na leto sereološko pregle-

Na izbirnem tekmovanju v Kočevju se je desetčlanska ekipa
članic B prostovoljnega gasilskega društva Begunje kot edina
gorenjska ekipa uvrstila na gasilsko olimpijado, ki bo julija
na Češkem. Na izbirnem tekmovanju v Kočevju sta sodelovali še dve gorenjski ekipi - članska A-ekIpa iz PCD Hlebce
in članska B-ekipa iz PCD Žiri. Kot je dejal predsednik društva Janez Cašperin, se bodo begunjske gasilke olimpijade
tokrat udeležile prvič po dvanajstih letih. M. A.

Učenci Osnovne šole Orehek iz Kranja in mladostniki iz
CUbV Matevža Langusa bodo prihodnji četrtek, 7. maja,
skupaj s slikarji iz Radovljice in Kranja ustvarjali na starem
mestnem jedru Radovljicf. Častno pokroviteljstvo projekta, imenovanega Čopkovi zakladi, je prevzela soproga
predsednika države Barbara Miklič Tiirk, finančno pa ga
podpira Lions klub Bled. Kot je povedala direktorica CUDV
Tea Beton, druženje mladostnikov s posebnimi potrebami
iz CUDV Matevža Langusa iz Radovljice in učenci Osnovne šole Orehek Kranj poteka že vrsto let. "V tem času smo
ugotovili, da je to izjemno dobra priložnost za spoznavanje in razumevanje drugačnosti, ob tem pa tudi možnost
vključevanja oseb z motnjami v razvoju v vsakdanje življenje." V začetku junija bodo pripravili dobrodelno prireditev, na kateri bodo izdelke prodali, izkupiček pa bodo namenili osebam s posebnimi potrebami • v CUDV Radovljica za nakup igral, v Osnovni šoli Orehek pa za nakup dvižne ploščadi. M. A.

GORENJSKA

Šenčurjani se dobro počutijo
Na slavnostni akademiji ob prazniku občine Šenčur je župan Miro Koželj dejal, da se petnajstletni
razvoj opazi tudi v življenju in počutju občanov.
SIMON ŠUBIC

Šenčur - "Naša občina je v
petnajstih letih, odkar so nastale nove občine, zaživela in
neprestano raste, saj smo v
tem času smo marsikaj postorili. To se vidi že na prvi
pogled, to se v življenju in
počutju občanov. Razliko v
razvoju najbolj opaajo tujd,
ki večkrat obiščejo naše kraje, sami t e p napredka ne zaznavamo v enaki meri, saj
vsak dan opazujemo, kaj se
dela," je šenčurski župan
Miro Kozel) poudaril na petkovi slavnostni akademiji,
osrednji prireditvi ob letošnjem obdnskem prazniku,
ki ga v Šenčurju praznujejo
23. aprila, na dan sv. Jurija.
lani so začeli izvajati tri
velike investicijske projekte,
je pojasnil Koželj. V Voklem
so začeli graditi športno-kultumi dom, v Vogljah že dru-

Staro kolo - novi smisel!
Kranjski skavti vsako leto ob dnevu Zemlje organizirajo
okoljsko akcijo, s katero želijo opozoriti na naš odnos do
okolja. Letos posebno pozornost namenjajo onesnaževanju
s prometom, saj danes avto za marsikoga pomeni edini način prevoza, ki pa hkrati tudi najbolj obremenjuje okolje. Zakaj ne bi večkrat sedli na kolo in se po opravkih odpravili na
okolju bolj prijazen način? Skavti ir Klub študentov Kranj
bodo z letošnjo akcijo Staro kolo - novi smisel! spodbujali k
večji uporabi kolesa v vsakdanjem življenju. Aprila (kot so
že marca) zbirajo rabljena kolesa in jih popravljajo, da bodo
spet lahko služila svojemu namenu. Na Tednu mladih jim
bodo na delavnici barvanja koles vrnili privlačen videz in jih
lo. maja prodajali na dražbi. Izkupiček bo namenjen Zavodu Korak .(Zavod za varstvo in rehabilitacijo oseb po poškodbi glave). Janez Ciperle, skavtski voditelj in organizator
akcije, ob tem dodaja: "S tem bomo naredili veliko dobrega
za okolje, lastno zdravje in denarnico." Več informacij o projektu dobite na http://kranji.skavt.net/. D. O.
KRANJ

go leto poteka gradnja fekalne in meteorne kanalizacije
ter obnova vodovoda in vaških ulic. v Šenčurju pa bodo
do jeseni končali širitev matičnega vrtca.
"Vseh nalog občina ne bi
mogk izpolniti brez pomoči

občanov, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujem za delo
in sodelovanje," je še dejal
župan, preden je podelil letošnja občinska priznanja.
Najvišji zlati plaketi sta prejela Janko Golorej iz Voklega
in Miha Koželj z Olševka,

člani Civilne iniciativa Suha se čutijo izigrane, ker ni bil upoštevan noben
njihov predlog pri gradnji poljanske obvoznice, enake občutke pa ima tudi
član županove komisije Franci Feltrin.

Škofja Loka - Civilna iniciativa ne nasprotuje gradnji poljanske obvoznice, temveč
zgolj krožišču v vasi Suha, ki
bo razdelilo vas na pol in
ogrozilo zaščiteno Španovo
kmetijo. To so novinarjem
ponovili dani Civilne iniciative Suha Janez Radelj, Zala
Kemperle in Frand Feltrin,
razočarani nad tem, da načrtovalci poljanske obvoznice
niso upoštevali njihovih
predlogov za spremembo
projekta. Najbolj vztrajno
ves čas zahtevajo spremembo v zvezi z načrtovanim
krožiščem skozi Suho: namesto tfiga naj bi obvoznico
do predora speljali po viaduktu, s čimer bi zagotovili
večjo poplavno varnost vasi.

KRANJ

Odličen odziv na Glasov likovni natečaj

Komisija je delala zaman
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

'

ohranili pa bi tudi zaščiteno
Španovo kmetijo, last Jožeta
Hartraana.
Lani julija so na izredni
seji občinskega sveta ustanovili posebno komisijo za
uskladitev interesov pri
gradnji poljanske obvoznice, ki je po številiiili sestankih jeseni že dosegla pomemben dogovor. Njen
član je tudi Frand Feltrin, ki
je povedal, da je občina na
osnovi dogovora naročila
nove idejne zasnove. Če bi
se investitorja (poleg občine
tudi Direkcija RS za ceste)
odpovedala krožišču, tudi
Jože Hartman ne bi več nasprotoval gradnji. Komisija,
ki je delala devet mesecev in
na dveh ducatih sestankov
usklajevala interese v zvezi z
obvoznico, se je obrnila tudi

Člani civilne iniciative (od leve): Janez Radelj, Zala
Kemperle in Franci FeKrin / fo«: corKd K»vji£

na direkdjo, kjer so zagotovili, da takšna rešitev ni ovira, le na občini naj se sami
zmenijo o tem. Kot je dejal
Feltrin, pa je bil ves trud komisije očitno zaman. Prepričani so bili namreč, da je
ustavljen postopek razlastitve zoper gospodaija Špaiiove kmetije' (poteka že od leta
2006), čemu bi si sicer toliko prizadevali v pogovorih z
lastniki zemljišč in naročali
nove idejne rešitve! Tako pa
je župan dosegel razlastitev,
poljanska obvoznica pa bo
zgrajena po prvotnih načrtih, torej s krožiščem na
Suhi. Kaj namerava dvilna
inidativa storiti sedaj.' Pravijo, da ne nameravajo mirovati, niti za ceno daljše ustavitve, pri gradnji obvoznice.
Na ministrstvi za okolje in
za promet bodo naslovili pri-_
tožbe zaradi kršitve postopka
pri izdaji gradbenih dovoljenj in tudi sicer ubrali vsa
pravna sredstva, če bo treba
prav do evropskega sodišča.
O napakah, ki se dogajajo ob
načrtovani gradnji, bodo obvestili tudi direkdjo za ceste.
Ob tem vendarle še verjamejo, da bo poljanska obvoznica zgrajena do leta 2012, kot
obljublja župan. Lahko bi
bila zgrajena že prej, če bi
imel župan posluh za njihove zahteve, dodajajo sogovorniki.

srebrni plaketi je župan podelil Alojzu Lumpretu iz Trboj. Dragu Vrtača z Visokega, bronaste plakete pa so letos prejeli Janez Frantar z
Visokega, Roman Pintar iz
Šenčurja in Stane Gašperlin
iz Šenčurja (na sliki).

CERKLJE

Ravnatelj naj bo
domačin
Občinski svetniki v Cerkljah
so v sredo spregovorili tudi
o imenovanju novega ravnatelja Osnovne šole Davorina
Jenka. Na javni razpis se je
javilo osem kandidatk in
kandidatov, med njimi tudi
sedanji ravnatelj Bogdan
Sušnik. Svet šole bo novega
ravnatelja izbiral 4. maja,
zato so bili občinski svetniki
soglasni, da svetu šole dajo
priporočilo, naj za ravnate-Ijico izglasuje Damijane Božič Močnik iz Cerkelj (sedaj
profesorica glasbene vzgoje
na OŠ Matije Čopa v Kranju), ker bo po njihovem
mnenju od vseh kandidatov
najbolje opravljala ravnateljsko funkcijo. Poleg njene
strokovnosti in ponujenega
programa je pri Božič Močnikovi ključna prednost pred
drugimi kandidati dejstvo,
da je domačinka. "Zadnji
čas je, da imamo na šoli
spet ravnatelja, ki je domačin," je tako dejal župan
Franc Čebulj, ki se s sedanjim ravnateljem Sušnikom
- prihaja iz Šenčurja - ni najbolje razumel. Tudi občinski
svetniki menijo, da mora
ravnatelj znati v delo šole
vključiti tudi lokalno okolje,
pomemben pa mu mora biti
tudi enak vrednostni sistem,
kot ga imajo v Cerkljah. V
kolektivu šole je sicer največ
podpore prejel Kranjčan
Drago Zalar, učitelj zgodovine na OŠ Tržič. S. Š.
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Zanimiv in zabaven je bil četrtkov popoldan v večnamenskem
prostoru Gorenjskega glasa v družbi otrok, ki so narisali risbe
za Glasov likovni natečaj na temo Močvirje. Prejeli smo veliko risbic. Temo za natečaj smo našli v otroški knjižici Hlaček
Pacek in Umita Mica, Mala črna pošast, ki sta jo ob tej priložnosti predstavila avtor Boštjan Belovič Bello in ilustratorka
Eva Serpan Sitar. Na natečaju so sodelovale Osnovni šoli
(OŠ) Simona Jenka Kranj in Preska, Podružnični šoli (PŠ)"
Duplje in Bukovica ter vrtec Čenča Kranj. Žirija, ki je imela zares težko nalogo, je izbrala tri najlepše oziroma najbolj izvirne risbice mladih ustvarjalcev. Najbolj so jih prepričale risbe
Ane Šmid iz vrtca Čenča Kranj, drugošolca Jake Florjančiča iz
OŠ Simona Jenka Kranj in četrtošolke Špele Ravnik iz PŠ Duplje, ki so za darilo dobili knjigo Hlaček Pacek in Umita Mica,
Mala črna pošast, tega darila pa se je razveselilo še nekaj
otrok, ki so se opogumili in zapeli pesmico ali povedali zgodbico. Program sta popestrili Zala Julija Kavčič, ki je na violino
zaigrala slovensko ljudsko Lepa Anka kolo vodi, in Ana Kovačič z branjem .odlomkov iz omenjene knjige. S. K.
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ADLER APOTHEKE
MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN

BOROVLJE - FERLACH, Hauptplatz 16
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572
e-pošta: adler(gapothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at
Naročila za zdravila s p r e j e m a m o
t u d i p o t e l e f o n u in f a k s u !
Z d r a v i l a iz N E M Č I J E v a m b o m o
preskrbeli v roku enega dneva!
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BACHOVI CVETNI
PRIPRAVKI
cvetno zdravljenje
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SCHOSSLERJEVE SOLI
solna terapija
(Dr. Wilhelm Schussler)

POKLIČITE NAS,
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GOVORIMO SLOVENSKO!

