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Osrednja Slovenija

Pokliþite nas!
Ob prebiranju lokalne
strani v þasniku se vam
je najbr¡ veþkrat zazdelo,
da novinarjem ni uspelo
zvedeti vsega.

Kaj, ko bi nas poklicali
in nam sporoþili svoje
pripombe in predloge?

Zavrtite ¿tevilko
ljubljanskega dopisni¿tva:

01 47 37 160
Va¿ klic priþakujemo vsako
dopoldne med 10. in 11.
uro, od ponedeljka do
petka

LJ

e-po¿ta ljubljanska@delo.si

Þe sodimo po dolgih vr-
stah, je sektor za upravne no-
tranje zadeve na Maþkovi uli-
ci doletela katastrofa (ki
pravzaprav traja ¡e od uved-
be nove osebne izkaznice),
toda napovedi ka¡ejo, da
uslu¡bence in obþane najhuj-
¿a gneþa ¿e þaka. Stare potne
liste je namreþ do zdaj zame-
njala le pribli¡no petina pre-
bivalcev ljubljanske UE in ta-
ko lahko priþakujemo, da se
jih bo veþina odpravila ponje
v prihodnjih mesecih. Febru-
arja so na omenjenem sektor-
ju sprejeli 14.933 vlog za ta
dokument, v naslednjih mese-
cih pa jih po besedahZdravka
Meleta priþakujejo od 10.000
do 15.000. Koliko jih sploh
zmorejo sprejeti, je po njego-

vem te¡ko reþi, saj je odvisno
predvsem od ¿tevila navzoþih
delavcev in od organizacije
dela, a – kakor lahko sklepa-
mo – zagotovo ne toliko, koli-
kor bo v prihodnjih mesecih
¿e potreb.

Ne vodja sektorja ne naþel-
nica UE Ljubljana Nina Je-
v¿nik ne vidita prave re¿itve iz
te zagate, temveþ za zdaj bolj
ali manj le predvidevata (in
upata), da se za zamenjavo
teh listin ne bodo odloþili vsi
dr¡avljani, saj lahko za pre-
hod v sosednje dr¡ave upora-
bijo osebno izkaznico, in ne
nazadnje tudi zato, ker je po-
tni list drag dokument.

Toda potni listi so le del na-
log, ki jih morajo opravljati
delavci za okenci. Februarja

so na sektorju sprejeli skupaj
22.800 vlog – poleg omenje-
nih slabih 15 tisoþ za potne li-
ste ¿e 2.800 za vozni¿ka dovo-
ljenja in pribli¡no pet tisoþ za
osebne izkaznice. Poleg tega
bodo maja zaþele veljati do-
loþbe 174. þlena zakona o var-
nosti cestnega prometa, ki
zahtevajo, da lastniki registri-
rajo svoja kolesa z motorjem.
Po Meletovih besedah to ne
bo vplivalo na organizacijo
nalog na UE, saj bo mogoþe
vozila tehniþno pregledati in
dobiti registrske tablice ter
prometno dovoljenje zanje na
poobla¿þenih servisih. Torej
lahko lastnikih koles z motor-
jem priþakujejo gneþo tam.

Kot je povedala Nina Je-
v¿nik, tudi to ¿e ni vse, saj se

naloge UE kar kopiþijo – v za-
þetku aprila bodo imeli zapo-
sleni veliko dela s popisom
prebivalstva, urediti morajo
informacijske pisarne, usta-
noviti komisijo za ugovor ve-
sti ..., obenem pa opraviti vse
tekoþe naloge, vendar brez
novih zaposlitev, novih pro-
storov ali dodatne raþunalni-
¿ke opreme. Prav te¡ave s ka-
dri naþelnico najbolj pestijo.
Zdaj imajo v celotni UE pri-
bli¡no ¿tiristo ljudi, od tega v
sektorju za upravne notranje
zadeve 160, kar je za 15 veþ
kot pred ¿tirimi leti. »Do tega
¿tevila smo pri¿li le z notranji-
mi prerazporeditvami in ne z
dodatnim zaposlovanjem, v
zadnjih petih letih pa se je ob-
seg opravil v sektorju poveþal
kar za tretjino,« je poudarila.
Tudi zdaj, ko þakajo tamkaj-
¿nje uslu¡bence zelo naporni
meseci, ne bo mogoþe zapo-

Dr¡ava se po¡vi¡ga na dr¡avljane

Neznosne razmere naMaþkovi
Sektorju za upravne notranje zadeve v Maþkovi ulici grozi þedalje

huj¿a gneþa – Naþelnica upravne enote Nina Jev¿nik ne najde prave re¿itve
Ljubljana – Stari potni listi veljajo le ¿e dobre ¿tiri mesece, toda do zdaj je v dobrem letu
vloge za nove oddalo le malo veþ kot 57 tisoþ ljudi, ki ¡ivijo na obmoþju ljubljanske uprav-
ne enote. Kot je povedal Zdravko Mele, vodja Sektorja za upravne notranje zadeve pri
Upravni enoti Ljubljana, ima stare potne liste ¿e veþ kot 205 tisoþ ljudi iz teh krajev.

sliti novih moþi, ampak si bo-
do delavce sposodili v drugih
izpostavah. A tudi to ne bo
lahko, ker se bli¡a þas dopu-
stov, pa tudi slednje bo treba
nauþiti novih nalog, kar prav
tako vzame veliko þasa.

S prerazporejanjem pa trpi-
jo druge naloge upravne eno-
te. V tem primeru si pomaga-
jo s ¿tudenti, odgovarja Je-
v¿nikova in dodaja, da je pro-
sila za pomoþ tudi naþelnike
bli¡njih UE in predstavnike
MOL, kjer je dobila na voljo
prostore v nekdanjih prosto-
rih VO-KA na Krekovem tr-
gu – tudi tam bodo aprila za-
þeli sprejemati vloge za potne
liste in osebne izkaznice. In to
je bolj ali manj vse, kar je mo-
goþe storiti, meni naþelnica.
Zadnja mo¡nost bi bilo le po-
dalj¿anje uradnih ur in delo
ob sobotah, toda tega ne ¡eli
narediti, saj noþe ¿e dodatno
obremenjevati zaposlenih.
»Na¿e osnovno geslo je prija-
zna uprava, toda delavci bodo
lahko prijazni le, ko bodo na
delovnem mestu zadovoljni,
osnovni pogoj za to pa so nor-
malne delovne razmere. V
tem sektorju jih zagotovo ni-
majo,« je priznala Nina Je-
v¿nik.
Simona Bandur

Foto Primo¡ Zrnec

Iz dneva v dan bo huje – Obþani, ki pridejo na sektor za upravne notranje zadeve v Maþkovi ulici urejat ¡e tako neprijetne, vendar nuj-
ne upravne zadeve, se ob pogledu na dolgo vrsto kar zgrozijo. Sicer so vajeni, da vlada pred okenci prava zmeda in da so tako þakajo-
þi kot zaposleni nezadovoljni in sitni, toda glede na to, da ima veþina dr¡avljanov doma stare potne liste, se najhuj¿a gneþa ni ¿e niti
zaþela. Naþelnica ljubljanske upravne enote Nina Jev¿nik ne vidi prave re¿itve – novih ljudi ne sme zaposlovati, delovnika ne ¡eli podalj-
¿ati, prostorov in opreme tudi ne dobi. Do prijazne javne uprave je tako ¿e dolga pot, ki pa v tem primeru ni povezana le z nasmehom
onstran okenca, ampak z organizacijo dela in veþjo pripravljenostjo dr¡ave, da za tako upravo tudi primakne kak¿en tolar veþ. Po nezno-
snih razmerah pred in za okenci v Maþkovi ulici lahko sklepamo, da minister za notranje zadeve Rado Bohinc in njegovi dr¡avni sekre-
tarji ¿e niso uredili svojih dokumentov ali so jih dobili mimo vrste. Þe bi namreþ morali kak¿ni dve uri þakati v vrsti, bi se zagotovo do-
mislili kak¿ne re¿itve. S. B.

Zemlji¿þa so javna podjetja
dobila od nekdanjih ljubljan-
skih obþin kot vlo¡ek ob usta-
navljanju Holdinga mesta
Ljubljane leta 1994. V otvori-
tveni bilanci Energetike so ti-
sta ob Verov¿kovi 70 in 59 vpi-
sana kot lastnina Energetike,
po zemlji¿ki knjigi pa je lastni-
ca veþjega dela ¿e vedno obþi-
na ¬i¿ka. Energetika je za raz-
jasnitev razmer najela zuna-
nje strokovnjake in ti so ugo-
tovili, da Butan plin zemlji¿þ
ni mogel vpisati v svojo otvo-
ritveno bilanco, saj vodstvi ni-
sta izpeljali delitvene bilance
do konca in nista sklenili spo-
razuma z mestom, ki bi se mo-
ralo kot lastnik strinjati z raz-
delitvijo.

Kot zatrjujejo v Energetiki,
so odnosi z Butan plinom sicer
korektni. Podjetje redno pla-
þuje najemnino za uporabo
zemlji¿þ in stavbe. V Energeti-
ki priþakujejo le veþjo pomoþ
mestnih slu¡b, ki do razmer ne
¡elijo zavzeti jasnega stali¿þa,
þeprav sta mesto in Energeti-
ka lastni¿ko in infrastruktur-
no tesno povezana. V Energe-
tiki bi radi vedeli, ali so to me-
stna zemlji¿þa, dodeljena
njim, in ali jih lahko kot taka
vpi¿ejo v zemlji¿ko knjigo.
Radi bi tudi mnenje, ali mora-
jo Butan plinu zemlji¿þa odda-
jati ali naj mu jih prodajo. Pre-
dlog nadaljnjega postopka bi
potem predstavili Butan pli-
nu, mestne slu¡be pa bi ga mo-
rale potrditi. Dokumenti za to

obmoþje so zelo pomanjkljivi,
saj ni bila narejena parcelacija
niti za nekatere ceste.
Janez Gro¿elj, glavni direk-

tor Energetike, pravi, da neu-
rejeno lastni¿tvo zemlji¿þ ¿e
ne povzroþa te¡av, a jih bo ta-
koj, ko bo kateri od dveh upo-
rabnikov hotel graditi. Ener-
getika bi imela na primer te¡a-
ve tudi ob naþrtovani gradnji
nove termoelektrarne-toplar-
ne v ¬i¿ki. V Holdingu se ¡e
porajajo zamisli o umestitvi
veþ javnih podjetij na enem
kraju. Primerna lokacija je
prav ob Verov¿kovi, saj je tam
industrijska cona, blizu je tudi
obvoznica. Tudi Vodovod-
Kanalizacija se je ¡e priselil v
bli¡ino.
Borut Tavþar

Podjetji ne znata iz zagate

Neurejeno lastni¿tvo
Energetika ¿e vedno ni na svojih zemlji¿þih, mestne slu¡be
pa ¡elijo ostati nepristranske – Kaj storiti z Butan plinom?

Ljubljana – Javno podjetje Energetika ¿e vedno nima urejene lastnine zemlji¿þ, na kate-
rih stoji njegova upravna stavba. Na Verov¿kovi 70 domujeta Energetika in Butan plin, ki
uporabljata tako stavbo kot okoli¿ka zemlji¿þa, ¿e pred dvema tednoma pa so v Energetiki
domnevali, da je Butan plin del zemlji¿þ vpisal v svojo otvoritveno bilanco.

¦ale: Na ljubljanskih ¦alah
bodo v þetrtek, 28. marca, poko-
pali 59-letnega upokojenca Stan-
ka Medve¿ka (ob 9. uri), 87-le-
tnega upokojenca Alojza ¬uca
(ob 10. uri), 76-letno upokojen-
ko Ljubico Raþki (ob 11.30), 75-
letnega upokojenca Ivana Zvon-
ka Petschauerja (ob 12. uri), 53-
letnega varnostnika Janka Sra-
karja (ob 13. uri), 80-letno upo-
kojenko Ivano Slapnik (ob
13.30), 77-letno upokojenko Ma-
rijo Stamaþ (ob 14. uri), 75-le-
tnega upokojenca Antona Kore-
njaka (ob 15. uri) in 82-letnega
upokojenca Jo¡eta Ple¿ka (ob
16. uri). J. S.

Pogrebi

Danes protest
kolesarjev

Ljubljana – Ljubljanska kole-
sarska mre¡a danes pripravlja ak-
cijo Ljubljana mesto kolesarjev.
Zaþela se bo ob 13. uri, ko se bo-
do kolesarji zbrali na Kongre-
snem trgu, in konþala poldrugo
uro pozneje s postavitvijo stojal
za kolesa pred magistratom in
parlamentom. Javnost bodo opo-
zorili, da so nezadovoljni zaradi
poþasnosti in poloviþarstva, s ka-
terima se mestna in dr¡avna upra-
va lotevata urejanja prometa. Tu-
di pomanjkanje ustreznih in var-
nih kolesarskih stojal je eden iz-
med pereþih problemov. P. Z.

Velikonoþne
delavnice v Izidi

Ljubljana – Informacijski,
izobra¡evalni in svetovalni cen-
ter Izida pripravlja v petek in so-
boto, 29. in 30. marca, v prosto-
rih na Kotnikovi ulici 2 ustvarjal-
ne velikonoþne delavnice za
otroke. V petek, ko se bo delav-
nica zaþela ob 15. in bo trajala do
19. ure, bodo spoznali tehnike iz-
delovanja pirhov, v soboto pa
bodo od 9. do 12. ure pletli ko¿a-
rice zanje. Udele¡ba je brezplaþ-
na, vstopnica so le tri trdo kuha-
na jajca. Kdor ¡eli sodelovati, se
mora prej prijaviti. S. B.

Anton Colariþ
v Chemnitzu

Ljubljana – Na povabilo nad-
¡upana Chemnitza dr. Petra Sei-
ferta je ljubljanski pod¡upan
Anton Colariþ z delegacijo me-
stne obþine obiskal to nem¿ko
mesto. Na¿i predstavniki so se z
gostitelji pogovarjali o mo¡nih
oblikah sodelovanja in se poza-
nimali predvsem o nem¿kih iz-
ku¿njah s prenovo in gradnjo
¿portnih objektov. Colariþ se je
udele¡il tudi pogovora o gospo-
darjenju z odpadki in energetski
oskrbi Chemnitza, si ogledal þi-
stilno napravo Heinersdorf, me-
stna oskrbovalna podjetja in ne-
kaj tamkaj¿njih ¿portnih objek-
tov. D. V.

Foto Barbara Hoþevar

Prihod pomladi v domu Malþi Beliþeve
Ljubljana – V mladinskem domu Malþi Beliþeve so v torek zabavno proslavili prihod pomladi. Na prireditvi, ki so jo pripravili skupaj z Leo
Clubom Ljubljana, so vsi otroci prejeli darila, zapela sta jim Andra¡ Hribar in Sebastian, dogajanje pa so popestrili s sreþolovom. Zdaj bi-
va v domu ¿estdeset deklet in fantov – najmlaj¿i je star sedem let, nekaj pa je ¡e srednje¿olcev –, ki so tukaj predvsem zaradi neurejenih
dru¡inskih razmer. Razporejeni so v ¿estih skupinah, ki jim pravijo dru¡ine. Vsako vodita vzgojitelj in vzgojiteljica. Nekateri so tu ¡e pet let
in veþ, pe¿þica pa ¿ele nekaj tednov. »Na¿i otroci so na mnogih podroþjih prikraj¿ani v primerjavi z vrstniki, zato se nam zdi nujno, da so
dele¡ni veþ drugih oblik pozornosti. Dobr¿en del dejavnosti jim lahko omogoþimo le s pomoþjo donatorjev,« je povedala ravnateljica Olga
Rupnik Kr¡e. ¦e pred nekaj leti so v domu uveljavili tako imenovano botrstvo – dobrotniki, vsak doloþenemu otroku, naka¡ejo po pet tisoþ
tolarjev na mesec. Nekateri botri imajo s svojim varovancem tudi stike in ga obiskujejo, drugi darujejo anonimno. B. H.

Predlagani dobitniki nagrad
glavnega mesta Ljubljana za
leto 2002 so: Vita Mavriþ Stra-
¡i¿ar (glasbenica in ustanovite-
ljica Cafe Teatra), Ignacije
¬unji† (direktor Lutkovnega
gledali¿þa Ljubljana), plesni
par Katarina Venturini in An-
drej ¬kufca, Angelca ¦iberna,
nekdanja ravnateljica doma
Malþi Beliþeve v Ljubljani, in
Zavod sv. Stanislava.

Dobitniki bodo poleg listine
o nagradi prejeli umetni¿ko
delo in pribli¡no 500 tisoþ to-
larjev.

Za plaketo glavnega mesta
Ljubljana za leto 2002 so pre-
dlagani: Drago Þerno¿ (peda-
gog), pejsa¡ni arhitekt Marjan
Janþar, glasbeni redaktor na
Radiu Slovenija Andrej Leniþ,
baletni umetnik dr. Henrik
Neubauer, dolgoletni direktor
Zavoda tivoli Miklav¡ Sever in
stomatolog dr. Janez ¦itnik.

Dobitniki plaket bodo pre-
jeli listino in umetni¿ko delo v
obliki reliefnega odtisa me-
stnega grba.
D. V.

Priznanja Ljubljane za leto 2002

Znani predlogi
za enajst nagrad

Pet predlogov za dobitnike nagrad in sedem
za plakete glavnega mesta za leto 2002

Ljubljana – Komisija za priznanja pri mestnem svetu je
med skoraj tridesetimi predlogi te dni izbrala pet za dobi-
tnike nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2002 in se-
dem za dobitnike plaket glavnega mesta za leto 2002. O
predlogih bo mestni svet odloþal na seji 15. aprila, najvi¿ja
mestna priznanja pa bodo dobitnikom izroþili na izredni se-
ji mestnega sveta ob eni od slovesnostih ob obþinskih pra-
znikih 14. aprila ali 9. maja.

Popolne vloge bo sklad zbi-
ral loþeno, in sicer bodo na se-
znamu B tisti, ki so udele¡eni
tudi v akciji Ljubljana – moje
mesto, na seznamu A pa vsi
drugi. Vloge bodo sprejemali
do porabe razpisanega denar-
ja, vendar je omejitev za se-
znam A do 16. decembra in za
seznam B do 30. oktobra. Vi-
¿ina obrestne mere je pri od-
plaþilni dobi do 10 let TOM +
1,75 odstotka in nad 10 let
(najvi¿ja je 15 let) TOM + 1,95
odstotka. Najni¡je posojilo je
300 tisoþ, najvi¿je 10 milijonov
tolarjev.

Þe primerjamo vse ¿tiri do-
sedanje razpise, ugotovimo,
da se razlikujejo zlasti po ob-

segu namenov, vi¿ini odplaþil-
ne dobe, obrestni meri in raz-
pisni vsoti.

Na prvem javnem razpisu
(objavljen je bil konec leta
1999), ki je bil nekak¿en pre-
skusni kamen, je sklad ponu-
dil bistveno veþ denarja, ka-
kor so ga bili Ljubljanþani pri-
pravljeni ali sposobni porabiti
za prenovo dotrajanih fasad,
streh, dimnikov, oken ali hi-
droizolacijo temeljev. Na raz-
polago je bilo 600 milijonov
tolarjev, 81 prosilcem pa so
dodelili le nekaj manj kot 188
milijonov tolarjev. V letu 2000
so porabili komaj 155 milijo-
nov tolarjev.

Z drugim razpisom je sklad
ponudil samo ¿e 400 milijonov
tolarjev in hkrati poveþal mo-
¡ne namene uporabe posojila
tudi na napeljavo (vodovo-
dno, elektriþno, plinsko ...) ter
za pol odstotka in veþ zni¡al
obrestno mero. Posledica je
bila veþ prijav – pogoje je iz-
polnilo 134 prosilcev. Dodelili
so jim 363 milijonov tolarjev, a
so leta 2000 izkoristili le nekaj
manj kot 225 milijonov tolar-
jev odobrenih posojil. Zaradi
zamujene gradbene sezone so
jim rok, do katerega so morali
porabiti posojilo, podalj¿ali
do 30. septembra 2001, v pri-
merih, ko je bila krivda za po-

dalj¿anje obnove na strani
MOL, pa do 28. decembra.

Znaþilnost tretjega razpisa
je bila, da so 50 od 150 milijo-
nov tolarjev razpisne vsote na-
menili prosilcem, ki so v pre-
teklih letih uspe¿no kandidi-
rali tudi na razpisu Ljubljana –
moje mesto. S tem so hoteli
pospe¿iti obnovo hi¿ v Stari
Ljubljani, kjer je najveþ dotra-
janih hi¿ in hkrati najveþji de-
le¡ stanovalcev, katerih kredi-
tna sposobnost je zaradi osta-
relosti (zelo) nizka. Pravega
uspeha ni bilo, saj so bili med
82 prosilci, ki so jim odobrili
denar za obnovo 57 hi¿, le la-
stniki treh, ki jim MOL poma-
ga tudi v okviru akcije Lju-
bljana - moje mesto. Tako je
bila veþina denarja, odobrili
so ga dobrih 140 milijonov to-
larjev, porabljena v »nava-
dnih« hi¿ah, torej tistih brez
veþje spomeni¿ke vrednosti.
Janez Petkov¿ek

Posojila za obnovo skupnih delov in naprav stanovanjskih hi¿

Veþ denarja za navadne hi¿e
Letos bo glavnina denarja namenjena obnovi dotrajanih, a spomeni¿ko

ne tako pomembnih ljubljanskih hi¿ – Najvi¿je mo¡no posojilo 10 milijonov tolarjev
Ljubljana – Stanovanjski sklad ljubljanskih obþin je nedavno objavil þetrti razpis za dode-
litev stanovanjskih posojil z ugodno obrestnomero za obnovo skupnih delov in naprav sta-
novanjskih hi¿. Na razpolago je 150 milijonov tolarjev – 25 milijonov je namenjenih pro-
silcem, ki so bili v preteklih letih ali pa bodo letos uvr¿þeni na prvi ali drugi prednostni se-
znam za sofinanciranje obnove lupin v okviru akcije Ljubljana moje – mesto, preostanek
pa drugim prosilcem.

Foto Primo¡ Zrnec

Obnovljena hi¿a na Beethovnovi 6 – Z dvojno pomoþjo mestne obþine Ljubljana, enkrat v obliki sofinancerskega dele¡a v okviru ak-
cije Ljubljana – moje mesto in drugiþ v obliki posojila ljubljanskega stanovanjskega sklada za obnovo skupnih delov in naprav sta-
novanjskih hi¿, so lastniki tega spomeni¿ko kakovostnega objekta v Beethovnovi ulici obnovili streho in fasado. Tako se uvr¿þajo
med tiste Ljubljanþane, ki jim je uspelo obnoviti glavnino propadajoþega objekta in ne le njegov delþek.

Samo Mercator prodaja
blago po internetu in samo
Maximarket po telefonu. V
preostalih podjetjih so pove-
dali, da prodaja »v ¡ivo« za
zdaj povsem zadostuje njim in
kupcem. »Stro¿ki prodaje po
internetu bi bili zelo visoki in
uþinki zelo skromni,« uteme-
ljuje odloþitev, da se spletne
prodaje niti ne lotijo, direktor
uprave Name Tev¡ Tavþar.

»Poglejte okoli treh popol-
dne ljubljanske ceste: du¿ijo
se pod ploþevino. Slovenci
imamo praviloma ¿e zmeraj
precej prijazen delovnik, se
pravi, da nam ostaja ob popol-

dnevih in veþerih dovolj þasa –
tudi za to, da gremo v trgovine
po nakupih,« razmi¿lja Tav-
þar. Zato nimajo niti telefon-
ske prodaje.

Nasprotno v Mercatorju za-
gotavljajo, da je v njihovi sple-
tni trgovini, ki sodi med najve-
þje slovenske prodajalne te vr-
ste, iz leta v leto veþ kupcev.
Po podatkih RIS (Raba inter-
neta v Sloveniji) kupuje po in-
ternetu zgolj 15 odstotkov re-
dnih uporabnikov omre¡ja
(teh je pribli¡no 350 tisoþ) ozi-
roma komaj dva odstotka ak-
tivnih Slovencev in tudi v pri-
hodnje njihovo ¿tevilo kljub

poþasnemu poveþevanju ne
bo ¿inilo kvi¿ku. Nadalje naj-
veþ slovenskih deskarjev ku-
puje na tujih spletnih straneh,
precej manj na domaþih. Naj-
pogosteje naroþajo knjige in
cedeje – po preostalih izdelkih
je med spletnimi kupci bore
malo povpra¿evanja. Tudi po
hrani in pijaþi, recimo.

Na spletnih straneh RIS je
najti tudi anketo o priljublje-
nosti Mercatorjeve internetne
prodajalne: veþini vpra¿anim,
ki so vanjo ¡e vstopili, je v¿eþ,
toda precej si jih jo je le ogle-
dalo in v njej ni kupilo niþ –
zlasti zato, ker nimajo kredi-

Redki vsakodnevni nakupi brez odhoda od doma

S klikom do hrane
Med vpra¿animi podjetji le Mercator prodaja po internetu,

Maximarket pa po telefonu – Drugi trdijo, da se jim ne splaþa
Ljubljana – Þedalje veþ ljudi je prezaposlenih in zato jim kroniþno primanjkuje þasa. Ne-
malo starej¿ih se zavoljo zrahljanega zdravja in oslabelosti le ste¡ka odpravi zdoma. Prvi si
za nakupe komajda utrgajo þas, drugi zanje te¡ko naþrpajomoþ. Toda nekaterim se ni mo-
goþe izogniti: zagotovo ne, recimo, vsakodnevnim nakupom hrane in pijaþe. Zato smo v
nekaterih trgovskih podjetjih, ki imajo v Ljubljani eno ali veþ veletrgovin (Leclerc, Maxi-
market, Mercator, Nama, Spar Slovenija in ¦ivila Kranj) vpra¿ali, ali je pri njih mogoþe
kupovati po telefonu ali internetu, ali dostavijo tako nakupljeno blago na dom in koliko je
med ljudmi sploh zanimanja za tak¿no nakupovanje.

tne kartice (to naj bi bila po
ugotovitvah RIS nasploh ena
temeljnih ovir pri nakupova-
nju po internetu), ker je dosta-
va po internetu kupljenega
blaga na dom omejena zgolj
na Ljubljano in Maribor in
njuno najbli¡jo okolico, ker
raje kupujejo v ¡ivo ali ker ne
zaupajo plaþevanju po inter-
netu.

Mercator je odprl prodajal-
no na internetu (v velikosti
manj¿e samopostre¡ne trgovi-
ne) pred pribli¡no tremi leti in
odtlej kupce oziroma nakupe
le se¿tevajo, zagotavljajo v od-
delku dru¡be za odnose z jav-
nostjo. Lani so tako na¿teli za
dobrih 18 odstotkov veþ naku-
pov kakor leto prej (¿tevila
nakupov, nam ni uspelo zve-
deti). Med obiskovalci proda-
jalne, ki jih je bilo lani za do-
mala polovico veþ kakor leta
2000, so se trije odstotki odlo-
þili tudi za naroþilo. Znesek
povpreþnega je bil lani 14.300
tolarjev oziroma za dobro tre-
tjino vi¿ji kakor v 2000. Med
izdelki v trgovini na internetu
so ¿le najbolj v prodajo pijaþe,
sicer pa tudi mleþni izdelki,
kava, pra¿ki, þistila ... Blago
najpogosteje dostavijo na
dom – praviloma brezplaþno,
þe je ko¿arica napolnjena za
najmanj 10.000 tolarjev (ozi-

roma za 5000, þe kupujejo ¿tu-
denti in upokojenci), sicer za
doplaþilo 800 tolarjev, in med
doloþenimi urami.

V Maximarketu ¡e leta pro-
dajajo izdelke, naroþene tudi
po telefonu oziroma, þeravno
redkeje, telefaksu, je povedal
Uro¿ Per¿in iz osrednje lju-
bljanske Maxijeve blagovnice.
»Po telefonu kupujejo poveþi-
ni vladne ustanove in podje-
tja, med posamezniki najpo-
gosteje upokojenci,« razlaga.
Nekateri pridejo kupljeno
iskat, drugim ga dostavijo na
dom oziroma v slu¡bo (brez-
plaþno ob raþunu za najmanj
10.000 tolarjev, sicer pa so na-
kupi po telefonu ponavadi ve-
þji). Naroþniki so obiþajno se-
znanjeni s ponudbo v velebla-
govnici in vedo, katere izdelke
lahko dobijo, nekatere pa za-
posleni poznajo ¡e tako do-
bro, da vedo, kaj oziroma ka-
tere blagovne znamke jim na-
lo¡iti v ko¿arico.

V preostalih trgovskih pod-
jetjih, v katerih smo vpra¿ali
po mo¡nosti nakupa hrane, pi-
jaþ in drugih izdelkov za vsak-
danjo rabo (Leclercu, Nami,
Sparu Slovenija in ¦ivilih
Kranj), nimajo ne telefonske
ne internetne prodaje in ju tu-
di ne napovedujejo.
Mateja Gruden

Z njim so opredelili tudi ze-
lo natanþno nalogo. Kot sku-
pni prednostni projekt so iz-
postavili zidavo 2400 stano-
vanj v Zeleni jami, Stane¡iþah
in Podgori¿ki gmajni. Obe-
nem so imenovali svoje zasto-
pnike, ki se bodo med seboj
usklajevali in skrbeli za þim
bolj nemoteno uresniþitev na-
þrta.

Kot je povedal Edvard
Oven, je podpis pisma o na-
meri, s katerim bo Ljubljana v
prihodnjih letih zagotovila
veþ prepotrebnih stanovanj,

pomemben tudi iz zornega
kota varþevalcev, vkljuþenih
v nacionalno varþevalno sta-
novanjsko shemo in leta 2004
priþakujejo, da bo na trgu do-
volj poceni stanovanj. Med
55.000 varþevalci si jih na-
mreþ blizu polovica ¡eli imeti
svoje stanovanje v Ljubljani.

Ob podpisu pisma smo od
ministra Janeza Kopaþa izve-
deli, da nameravajo podobna
pisma podpisovati ¿e v Mari-
boru in nekaterih drugih me-
stnih obþinah.
Janez Petkov¿ek

Projekt za 2400 novih stanovanj

Mesto in dr¡ava
za cenej¿o zidavo
Pismo o nameri MOL in dr¡ave – Upanje

za varþevalce v stanovanjski shemi
Ljubljana – Ljubljanska ¡upanja Vika Potoþnik, minister
za okolje in prostor mag. Janez Kopaþ in direktor republi-
¿kega stanovanjskega sklada EdvardOven so vþeraj nama-
gistratu podpisali pismo o nameri. Z njim so se zavezali, da
bodo sodelovali pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih
stanovanj ter spodbujali cenej¿o in kakovostnej¿o zidavo
stanovanj v mestni obþini Ljubljana.


