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Sporazum za poljansko obvoznico 
Posebna komisi ja, ki so j o je polet i imenoval i na izredni seji občinskega 
sveta, je dosegla k o m p r o m i s s c iv i lno in ic iat ivo in j o ž e t o m H a r t m a n o m 
glede poteka pol janske obvoznice skozi Suho. 

DANICA ZAVRI ŽIEBIR 

Škofja Loka • Komisija za 
uskladitev interesov pri grad-
nji poljanske obvoznice, 
imenovana na izredni seji, v 
kateri so Jože Galof, Frand 
Feltrin in Franc Šifrar, je 
očitno dosegla, česar prej ni 
moglo občinsko vodstvo. Ko-
misija je dvilni iniciativi in 
Jožetu Hartmanu s Suhe, k i 
so nasprotovali predlaganim 

•rešitvam v zvezi s potekom 
poljanske obvoznice skozi to 
vas, predlagala sporazumno 
rešitev. Namesto načrtovane-
ga krožnega križišča naj bi 
zgradili podvoz obstoječe ob-

činske ceste pod načrtovano 
obvoznico. Kompromisni 
predlog je usklajen z župa-
nom in dvibio inidativo. Na-
ročena je že izdelava idejne 
zasnove za predlagano pro-
jektno rešitev. Če bo za ta po-
.seg pridobljeno zemljiiiSČP od 
Jožeta Hartmana, bodo lah-
ko stekli postopki za projekti-
ranje ceste na tem delu trase. 
Predlagana rešitev ne spre-
minja poteka trase poljanske 
obvoznice, zagotavljajo na 
občini Škofja Loka. Omogo-
ča neoviran prehod kmetij-
ske mehanizadje po obstoje-
či občinski cesti, kar je bila 
ves čas glavna zahteva kraja-

nov Suhe in Jožeta Hartma-
na. Poročilo o poteku del na 
poljanski obvoznici, ki vse-
buje tudi najnovejši kom-
promis, so dobili tudi občin-
ski svetniki. Župan Igor 
Draksler je večkrat poudaril, 
da so težko prižli do ."sporam-
mne rešitve in da bo občina 
svoj del obveznosti iz tega 
kompromisa zagotovo izpol-
nila. Y zvezi s poljansko ob-
voznico je novo še to, da je 
sredi novembra škofjeloška 
upravna enota izdala gradbe-
no dovoljenje za prvo fazo 
poljanske obvoznice, tisto, ki 
ga je okoljsko ministrstvo 
marca letos zavrnilo. Doslej sta zgrajeni navezovalni križiiči za poljansko obvoznico, vse ostalo pa $e čaka. 

G L A S ( LASOVA PREJA 

Minister, ki so ga 
podprli vsi 
Med ministri v novi Vladi RS je največje 
presenečenje akademik prof. dr. Boštjan Žekš, 
minister brez listnice, pristojen za odnose 
s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 
V javnosti je dobro znan, po stroki je biofizik, 
v letih 2002-2008 je bil predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (SAZU). 
O njegovem znanstvenem delu in ministrskih 
načrtih ga bo spraševal publicist Miha Naglič. 

Glasova preja bo v Galeriji Krvina v Gorenji vasi 
v četrtek, 4 . decembra 2 0 0 8 , ob ig. uri. 

Prijave sprejemamo v uredništvu Gorenjskega 
glasa: 04/201-42-00, info@g-glas.si 
in v Galeriji Krvina 04/51-07-300. 

Pokroviteljica Glasove preje je Občina 
Gorenja vas - Poljane. 

Gorenjska 

Pri smučeh gre na bolje 
Nadzorn i svet Skimarja je bil z desetmesečn imi rezul tat i poslovanja zadovol jen, saj je Elan v t e m 
obdob ju tekoče posloval poz i t ivno. Kljub nov im p r o g r a m o m ostaja načrt odpuščanja i 8 o delavcev. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Begunje - V četrtek popoldne 
je na maratonski seji zasedal 
nadzorni svet Skimarja 
(krovne družbe Elana, Elana 
Marine in Elana Inventa) in 
obravnaval poslovanje v de-
setih mesecih in izpeljavo 
ukrepov pri zmanjševanju 
števila zaposlenih - kadrov-
skem prestrukturiranju. Po-
ročilo o poslovanju je NS 

sprejel, s stanjem jc zadovo-
ljen, ukrepe za zmanjševanje 
števila zaposlenih pa je še 
enkrat potrdil in zahteval, da 
se nadaljujejo. 

Kot je na petkovi tiskovni 
konferend povedal vršilec 
dolžnosti predsednika upra-
ve Skimarja Ivan ŠtrleJcai, so 
rezultati poslovanja v okviru 
plana - sanacijskega in po-
slovnega za leto 2008. 
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A K T U A L N O 

Projekt končan, 

denarja ni 

Projekt Sejem bil je živ, v okviru kate-
rega pet gorenjskih mest - Kranj, 
Škofia Loka. Radovljica. TrJIč in Jese-
nice, oživlja stara n^estna jedra, se 
zaključuje. Evropski denar za projekt 
je v Sloveniji že leto in pol, vendar ga 
občine doslej še niso prejele. 

K R O N I K A 

Z i d a r še sestavlja 

pisni zagovor 

Jožef Zidar, bivSi direktor jeseniškega 
podjetja Dominvest, je dokaj pogosto 
na kranjskenn sodišču, ftejšnji teden 
so nadaljevali postopek zoper njega 
zaradi domnevne zlorabe položaja in 
pravic ter ponareditve ali uničenja po-
slovnih listin. g 

Š P O R T 

V Kranju tudi rekordi 

Na jubilejnem, 25. Vesninem in Špe-
linem memorialu v Kranju se je v so-
boto merilo več kot 750 plavalcev in 
plavalk iz domačih in tujih klubov. 
Padlo je nekaj rekordnih znamk, na 
tekmovanju pa se je govorilo tudi o 
zapletu v Plavalni zvezi Slovenije. 
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Z A D N J A 

Zastonj prepleskali 

bolnišnico 

Jeseniško bolnišnico so minuli petek 
zasedli slikopleskarji, kar osemdeset 
jih je vihtelo čopiče. A pleskanja ni 
naročilo in plačalo vodstvo bolnišni-
ce, ampak so slikopleskarji bolnišni-
co prebarvali brezplačno, v okvinj de-
setega državnega tekmovanja. 

V R E M E 

Danes hodov zahodni 
Slovenj še padavine. V sredo 
hoohiačnoinsuho. V četrtek 
bo ddnojasno zjutnuyo 
mfglo. Hladfige bo. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

L;UBL)ANA 

Pahorja nadomešča Gaspari 

Predsednika vlade Boruta Pahorja bo v primeru njegove od-
sotnosti nadomeščal minister za razvoj in evropske zadeve 
Mitja Gaspari. Pravico, da pooblasti ministra, ki ga nado-
mešča v primeru odsotnosti ali zadiiSanosti, predsedniku 
vlade daje 15. člen zakona o vladi. D. Ž . 

f 
ŠKOFJA LOKA 

Pogovor z Milanom Kučanom 

združenje borcev za vrednote NOB iz Škofje Loke vabi člane 
In občane na pogovor z Milanom Kučanom. Pogovor bo v Mi-
heličevi galeriji v Kašči v četrtek, 4. decembra, ob i8. uri. D . Ž . 

izžrebanemu naročniku časopisa 
Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARIJA JURKOVIČ iz Mavčič. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Podarjamo vstopnice Po domače 
na kranjskem radiu v živo 
Naši cenjeni naročniki, ki bi želeli obiskati prireditev PO 
DOMAČE NA KRANJSKEM RADIU V ŽIVO, vabljeni k sode-
lovanju. Prireditev bo v Biotehniškem centru, Strahinj 99, v 
četrtek, 18. decembra 2008, ob 20. uri. 
Če se želite udeležiti prireditve, vas vabimo, da odgovorite 
na nagradno vprašanje: Kje bo potekala prireditev PO DO-
MAČE NA KRANJSKEM RADIU V ŽIVO.> 
Odgovore nam pošljite do srede, 10. decembra 2008, na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4 0 0 0 Kranj ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si s pripisom PO DOMAČE 
NA KRANJSKEM RADIU V ŽIVO. Izžrebali bomo 5 nagra-
jencev, ki bodo prejeli po dve vstopnici. Imena nagrajencev 
bodo objavljena v Gorenjskem glasu v petek, 12. decembra 
2008, vstopnice pa bodo nagrajenci prejeli po pošti. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnljcom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec december/08) in Imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za 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, Bleivveisova 
cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po telefonu 04/20142 47 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega gtasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI OGLAS december/08 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam • Icupim • oddam • najamem 
• podarim • iščem • nudim • zamenjam 

Nečitljivih kuponov ne objavljamo. 

Predhodnica Slovenske vojske 
y 

Štejem si v čast, da sem bil ne le predsednik države, ampak tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske, 
je na slovesnosti ob 40-letnici Teritorialne obrambe Slovenije dejal nekdanji slovenski predsednik 
Milan Kučan. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Poljče - V centru za obram-
bno usposabljanje v Poljčah 
so v petek proslavili 40-letni-
co Teritorialne obrambe Slo-
venije, ki je odigrala ključno 
vlogo pri osamosvajanju Slo-
venije in prerasla v sedanjo 
Slovensko vojsko. Da so 
okrogli jubilej slavili ravno v 
Poljčah, ni naključje, saj je 
ravno v tem centru leta 1 9 9 0 
dozorela odločitev o sloven-
skem plebiscitu, pa tudi več 
poznejših osamosvojitvenih 
dogodkov je bilo povezanih s 
t e m krajem. Teritorialna 
obramba je nastala leta 
1 9 6 8 , ko se je spremenila ju-
goslovanska obrambna dok-
trina in je naša republika do-
bila lastno vojaško obrambo. 
Slavnostni govornik ob 40-
letnid, nek i in j i predsednik 
Slovenije Mi lan Kučan, je ob 
tem omenil tudi politične 
spremembe v takratni Slove-
niji, ko se je pod Kavfičevo 
vlado nakazovala nekakšna 
slovenska politična pomlad. 
Toda trda politika v sedem-
desetih letih jo je zatrla. Slo-
venija je ves čas nasprotova-
la unitami vojaški organizi-
ranosti in bila zato iz Beo-
grada večkrat deležna očit-
kov o separatizmu. Razvoj 
Teritorialne obrambe je tudi 
v takratni državi vodil k 
obrambni organizaciji, spo-
sobni za samostojen boj. Te 
njene lastnosti so se izkazale 
leta 1 9 9 1 , ko se je skupaj s 
policijo uprla okupaciji ju-
goslovanske armade i n 

S slovesnosti ob 40-letnlci teritorialne obrambe v Poljčah / Foto: corazd K»ei< 

ubranila plebiscitamo odlo-
čitev za samostojno Sloveni-
jo. Teritorialna obramba je 
predhodnica sedanje Slo-
venske vojske, ki je že četrta 
slovenska vojska, je dejal ne-
kdanji predsednik Kučan. 
Prva se je organizirala ob 
koncu prve svetovne vojne 
pod poveljstvom generala 
Rudolfa Maistra, druga je 
bila Slovenska narodnosvo-
bodilna vojska v drugi sveto-
vni vojni in tretja Teritorial-
na obramba, Id je branila 
meje samostojne države. 

Pred polno dvorano centra 
za obrambno usposabljanje 
v Poljčah je spregovorila tudi 
nova ministrica za obrambo 
Ljubica Jelušič. To je bil 
njen prvi javni nastop, odkar 
je ministrica. Gledati v oči 

ljudem, ki so tvorili teritori-
alno obrambo, je kot gledati 
v oči zgodovine, je dejala. 
Pot teritorialne obrambe je 
pot osamosvajanja Sloveni-
je, k i pa se je začela že veliko 
pred letom 1 9 9 1 , v drugi sve-
tovni vojni, ko je partizanska 
vojska branila dr^vo. To so 
simboli, na katerih uteme-
ljuje trdnost današnja Slo-
venska vojska. Za slovenske-
ga vojaka, ki deluje v mirov-
nih silah nekje daleč v tujini, 
so ti simboli izjemnega po-
mena, tam moraš vedeti, 
kdo si. Vojni veterani pa so 
tisti ljudje, ki skrbijo za 
ohranjanje vrednot, po-
membnih za domoljubje 
slovenskih vojakinj in voja-
kov, je še dejala ministrica, 
ko je čestitala ob 40-letnici 

Potovanje v Barcelono 
V nasprotju z zakonom 
Komisija za preprečevanje korupcije je konec tedna sporočila, da je bilo 
potovanje štirih gorenjskih županov v Barcelono maja lani v nasprotju 
z zakonom o preprečevanju korupcije. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Župani Franc Čebulj 
iz Gerkelj, Miro Koželj i z 
Šenčurja, Igor Draksler i z 
Škofje Loke in Mihael Prevc 
iz Železnikov naj bi lani na 
povabilo Cestnega podjetja 
Kranj za štiri dni odpotovali v 
Barcelono, kjer so si med 
drugim ogledali nogometno 
tekmo. S sprejetjem delnega 
plačila stroškov so prejeli 
rila v nasprotju s 24. členom 
zakona o preprečevanju ko-
rupcije. Župani namreč sme-
jo prejeti le darila do vredno-
sti 6 2 evrov, kar je več, je pro-

ti določilom zakona. V zvezi 
z izletom v Barcelono so jih 
ovadili Kosovi komisiji, letos 
poleti so bili pred komisijo 
zaslišani, sedaj pa je ta spre-
jela dokončno odločitev, da 
so krfiU zakon o preprečeva-
nju korupcije. Župani so že 
poleti, ko so bih povabljeni 
na zagovor pred Kosovo ko-
misijo, zatrjevali, da so izlet, 
ki ga je organiziralo turistič-
no podjetje Integral iz Tržiča, 
plačali sami, kar naj bi pred 
protikorupcijsko komisijo 
tudi dokazovali z računi. Ra-
čunov o drugih stroških niso 
mogli predložiti, češ da so pi-

jačo plačevah izmenično, o 
vstopnicah za nogometno 
tekmo pa, da so jih dobili od 
organizatorja izleta. Zanikali 
so tudi trditve, da naj bi ime-
lo Cestno podjetje Kranj (ka-
terega solastnice so tudi obči-
ne) prednost pri oddaji grad-
benih del na cestni infra-
strukturi v njihovih občinah. 
Cestno podjetje Kranj v ome-
njenih občinah po zagotovi-
lih županov opravlja le dela, 
pridobljena na javnih razpi-
sih. Sicer pa bo Kosova komi-
sija o svoji odločitvi obvestila 
občinske svete omenjenih 
štirih občin. 

Teritorialne obrambe. Da-
nes je Slovenska vojska pro-
fesionalna, v mirovnih ope-
racijah O Z N skrbi za mir in 
varnost v drugih državah. O 
tem, katere so vrednote na-
šega sodelovanja, je potre-
ben razmislek, je dejal ne-
kdanji predsednik Mi lan 
Kučan in pri tem omenil iz-
kušnjo z Irakom. Ministrici, 
ki jo čakajo težke naloge pri 
urejanju obrambnih podsi-
stemov v državi, pa je zaželel 
veliko uspeha. Navzoče na 
slovesnosti je pozdravil tudi 
Janez Koselj, predsednik go-
renjske Zveze veteranov voj-
ne za Slovenije, nastopili pa 
so Veteranski pevski zbor, 
Pihalni kvintet Slovenske 
vojske in harmonikarica Kri-
stina Pahor. 

UUBLJANA 

Rupel posebni 
odposlanec 

Premier Borut Pahor je biv-
šega zunanjega ministra Di-
mitrija Rupla imenoval za 
posebnega odposlanca za 
zunanje zadeve. V SD sicer 
pravijo, da s Pahorjevim iz-
borom niso zadovoljni, me-
nijo pa, da Ima predsednik 
zanj tehtne argumente. V 
koalicijskih partnericah (Za-
res in LDS) menijo, da gre 
za suvereno odločitev pred-
sednika vlade. Prvak Zaresa 
Gregor Golobič meni, da 
javnost precenjuje vlogo, ki 
jo je Pahor namenil Ruplu. 
V stranki DeSUS pravijo, da 
si Rupel ne zasluži položaja. 
V opozicijski SNS to ocenju-
jejo kot slabo potezo, v SDS 
pa menijo, da je odločitev 
dobra in kaže, da novi pred-
sednik vlade ceni izkušnje, 
hkrati pa ta poteza prepre-
čuje uvajanje predsedniške-
ga sistema "skozi stranska 
vrata". D. Ž. 
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Vojna - tokrat z denarjem 
"Finančna kriza je tretja svetovna vojna, v kateri se namesto orožja uporablja denar," je na evropskem 
poslanskem večeru na Brdu dejal Zdenko Pavček, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Pr«doslje - Tema četrtkovega 
evropskega poslanskega ve-
čera, na katerem so poleg ev-
ropskega poslanca Jelka Ka-
dna sodelovali še GorazdTr-
ček, predsednik uprave Go-
renjske banke, dr. Draško 
Veselinovič, predsednik 
uprave Dežekie banke Slove-
nije, in Zdenko Pavček, 
predsednik gospodarske 
zbornice, je bila za sedanje 
razmere zelo aktualna in z 
vrsto odprtih vprašanj: kako 
najti izhod iz krize, kakine 
posledice lahko pričakujemo 
pri nas in kako se z n j imi 
spopasti Jelko Kacin je ugo-
tavljal, da je kriza spodbudila 
v Evropi nova razmišljanju o 
prevzemu evra in o vstopu v 
Evropsko unijo. Gorazd Tr-
ček je menil, da bi bilo v Slo-
veniji smiselno oblikovati de-
narni sklad, s pomočjo kate-
rega bi država lahko interve-
nirala in lastniško vstopila v 
podjetja, ki so za našo državo 
zelo pomembna, in s tem 
preprečila, da bi prešla v tujo 
last. Država bi bankam mo-
rala zagotavljati poroštvo 
tudi za posojila podjetjem iz 
gospodarskih dejavnosti, ki 
so trenutao zelo rizične, a so 

Na pogovoru o finančni krizi in gospodarskih posledicah: Zdenko Pavček, Jelko Kacin, 
dr. Draško Veselinovič in Corazd Trček/''«« '̂''"OOH 

dolgoročno za Slovenijo stra-
teško pomembna. "Kar zade-
va Gorenjsko banko, ne beži-
mo iz podjetij, ampak j im 
tudi v kriznih časih zagotav-
ljamo financiranje najmanj v 
enakem obsegu kot doslej," 
je dejal Trček in dodal: "Slo-
venski bančni sistem bo tež-
je, kot si predstavljamo, dobil 
na mednarodnem bančnem 
trgu denar za financiranje 
dolgoročnih projektov." 

"Finančna kriza, v kateri 
države z velikimi denarji po-
magajo podjetjem, je kot 

tretja svetovna vojna, v kateri 
se namesto orožja uporablja 
denar. Če se bomo Slovenci 
v tej vojni bojevali z orožjem 
generala Maistra, bomo voj-
no izgubili in bomo v štirih, 
petih letih le še lastniki kakš-
ne majhne trafike," je dejal 
Zdenko Pavček in dodal, 
kako pomembno je, da drža-
va v sedanjih kriznih razme-
rah hitro reagira. Na vpraša-
nje, komu pomagati, je od-
govoril, da bi v Sloveniji gle-
de tega morali doseči politič-
ni konsenz o tem, kaj je naci-

onalni interes. Dr. Draško 
Veselinovič je podprl izdajo 
obvPTiiTC, s katero bi država 
pridobila denar za spodbude 
gospodarstvu. Kar zadeva na-
cionalni interes, ga je po nje-
govem mnen ju zelo težko 
določiti, saj ekonomija za to 
ne pozna kriterijev. Opozoril 
je tudi na nevarnost da bi 
močna podjetja izkoristila 
krizo in poceni prevzela do-
bra podjetja. Krka, na pri-
mer, je bila na vrhuncu vred-
na 4,4 milijarde evrov, zdaj 
pa je manj kot dve milijardi. 

Projekt končan, denarja ni 
Projekt Sejem bil je živ, prek katerega pet gorenjskih mest oživlja stara mestna jedra, se zaključuje, 
evropskega denarja pa še vedno ni. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Pred približno štiri-
najstimi dnevi naj bi bila v 
Kulturnem centru Tržič za-
ključna konferenca projekta 
Sejem bil je živ, s katerim so 
v Kranju, Škofji Loki, Radov-
ljici, Tržiču in na Jesenicah 
prenovili objekte oziroma 
trg v mestnem jedru in se lo-
tili oživljanja starih mestnih 
jeder. Projekt je z 1,2 milijo-
na evri podprl tudi Norveški 
finančni mehanizem, ven-
dar kljub večinoma zaključe-
n im investicijam občine 
niso prejele omembe vredne 
vsote denarja. 

Zato se je gostitelj, tržiški 
župan Borut Sajovic odlo-
čil, da vsem, ki so sodelova-
li pri projektu, odpove go-
stoljubje. "Norveški denar 
je v Sloveniji že leto in pol, 
vendar ga občine nismo 
prejele," je ogorčen Sajovic 
in o odpovedi zaključne 
konference pravi: "Ne pri-
stajam na navidezni blišč, 
k i smo ga z investicijami za 
zdaj plačale le občine. Si-
stem, kjer država tako dolgo 

Za Investicije v stara mestna jedra bodo gorenjske občine 
denar prejele šele prihodnje leto. Na sliki: Kranjsko hišo v 
Kranju so odprli že pred enim letom. / fom: cot̂ d KaviK 

ne izpusti denarja, n i spre-
jemljiv. A l i gre za nesposo-
bno administracijo ali pa 
država noče črpati že pridob-
ljenega denarja." 

Projekt Sejem bil je živ so 
začeli izvajati pred natanko 
dvema letoma, ko sistem po-
ročanja (potrjeno poročilo je 
pogoj za črpanje denarja) še 
n i bU vzpostavljen. Čeprav 
so imeli v Regionalni razvoj-

n i agenciji Gorenjske (BSC 
Kranj) poročilo pripravljeno 
že dlje časa, ga niso mogli 
oddati, saj prejšnje n i bilo 
potrjeno. "Junija lani smo 
oddali prvo poročilo, vendar 
le za manjši znesek, k i je bil 
tudi odobren. Na potrdilo 
drugega poročila čakamo od 
maja," pojasnjuje Barbara 
Špehar, koordinatorka pro-
jekta pri razvojni agenciji. 

"Do zamud pri potrjevanju 
vmesnih porodi in posledič-
no izplačil p r ^ j a zaradi za-
mud pri vzpostavitvi sistema 
kontrol poročil, kar je posle-
dica pomanjkanja kadra in 
zapletenih postopkov, del za-
mud pa je nastal na strani iz-
vajalca," pojasnjuje Helena 
Vodušdc iz vladne službe za 
evropske zadeve. Kontrolo 
drugega poročila so izvedL, 
vendar ga zaradi nepopolno-
sti še niso potrdili. Predvido-
ma naj bi ga do sredine de-
cembra 2 0 0 8 , izplačilo pa 
opravili do sredine januarja 
2009 , vsi stroški projekta pa 
naj bi bili povrnjeni do aprila 
prihodnje leto. Na očitek, da 
je za del zamud kriv izvaja-
lec, Barbara Špehar odgovar-
ja, da so prvo poročilo oddali 
brez navodil, dmgo je bilo 
pripravljeno že januarja lani: 
"Če je bilo poročilo nepopol-
no, je bilo le zaradi nepopol-
nih navodil. Ta smo prejeli 
28. aprila, dodatek 28. maja, 
novo obliko 20. oktobra. Že-
limo si hitrih rešitev in izpla-
čil, vendar brez navodil težko 
pripravljamo poročila." 

Še pol meseca 
za pripombe 
Tudi v občini Železniki pripravljajo občinski 
prostorski načrt. Pripombe na njegov osnutek 
lahko občani podajo še do 15. decembra. 

ANAHARTMAN 

Železniki - M inu l i teden je 
na občini Železniki potekala 
javna obravnava dopolnjene-
ga osnutka občinskega pros-
torskega načrta, na kateri se 
je zbralo blizu 20 občanov. 
Kot je povedal Tomo Glo-
bočnik iz podjetja Domplan, 
ki pripravlja dokument, so 
prejeli okoli 150 individual-
nih pobud, k i so se nanašale 
na razširitev obstoječih 
stavbnih zemljišč na kmetij-
ska in gozdna zemljišča ter 
obvodna območja. Več kot 
polovico so jih upoštevali, za 
druge pa so presodili, da 
niso uresničljive. 

Števibe pobude so se na-
našale na prekategorizacijo 
kmetijskega zemljišča v 
stavbno. "To bi bilo dopust-
no v primerih, kjer gre za za-
okrožitev naselja, na samo-
tnih domačijah v hribovitih 
predelih pa takrat, ko bi zem-
ljišče oz. objekti na njem slu-
žili za potrebe kmetijstva ali 
dodatnih dejavnosti, k i bi 
omogočile preživetje kmeti-
je. Ne moremo pa podpreti 
razpršene gradnje, ki nima 
zveze z obstoječo kulturno 
krajino oz. lokalnim prebi-
valstvom, na primer širitev 
zaradi počitniških gradenj," 
je povedal Globočnik. 

Nekateri občani so opozo-
rili na ohranjanje poselitve v 
hribovitih predelih in predla-
gali, da bi na samotnih do-
mačijah morah omogočiti 
gradnje tudi sorodnikom, ki 
ne delajo ne kmetiji. Prav 
tako so spraševaU o območ-
jih za obrtne cone, a je župan 
Mihael Prevc že na začetku 
javne obravnave povedal, da 
so Železniki zelo omejeni 
glede prostora za obrtno in 
podjetniško dejavnost, ki se 
je s poplavami še dodatno 
skrčil: "Bojim se, da bodo vo-
darji prav na teh ohnočjih vi-
deli izlivne cone. Eno takih je 
Jesenovec." Krajane je zani-
malo tudi, ali bo kje predvi-
den trgovski center, Globoč-
nik pa je pojasnil, da zanj lo-
kadje še ni, a jo bodo skuša-
li poiskati. 

Javna razgrnitev občinske-
ga prostorskega načrta bo 
potekala do is. decembra, 
dokler imajo občani še mož-
nost podati pripombe. Te bo 
nato občina še enkrat preteh-
tala in sprejemljive upošteva-
la pri pripravi predloga ob-
činskega prostorskega načr-
ta. Nato sledi najtežja naloga: 
usklajevanje prostorskega 
načrta z različnimi ministr-
stvi in ustanovami (skupaj 
j ih je kar 31) ter pridobitev 
njihovih pozitivnih mnenj. 

Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Mari.iaVol^ak 

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE 
Cveto Zaplotnik, Danica Zavri Žlebir 

UREDNIŠTVO 
NOVINARJI-UREDNIKt 

Boštjan Bogati, Alenka ^oin, Igor Kav̂ Sč, Suzana P. Kovačij 
Urša Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Sanovnik, Simon Šubic, 

Cveto Zaptetnik, Danka Zavri Žlebir, Štefan Žargi; 
stalni sodelavci: 

Marjana AhaSi, Maja BertorKelj, Ma^až Cr^ori i i Ana Hartman, )ože KoSnjek, 
Milena Miklavač, Miha Nagli«, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana VoK^ak 

OBUKOVMA ZASNOVA 
Jernej Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
C r ^ Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina DoH, Gorazd Kave« 

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 

GORENJSKI CLAS (ISSN 0352-6666) |e registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
it- 9771961 pri Uradu RS 29 inteldilualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski ^as. 
d.0.0., Kranj / Direktorica: Marija Vol^ak 1 Naslov: eleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Td.: 
04/20142 00, fex: 04/2014213. e-mail: info®g glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 

47 {Cf;r«}«m na avtorrutskam odzivniku 24 ur dnevno); jradne ur«: vsak delovni dan od 
8. do 19. ure / Gorenjski glas je (»Itednik, izhaja ob torlih in petkih, v lakladi 22.000 
izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih 
prilog / Tisk: SET, d.d.. gjbljana / Nato6iina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,2$ EUR, 
letna naročnina: 131,25 EUR: Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni z o % popusta, 
letni 25 % popusta: v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 % ; naročnina se upoSteva od 
tekoče Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglisno trtenje: tel.: 04/ 201 42 


