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Zgodovinska 
Robičeva zmaga
Juretu Robiču je kot edinemu doslej na
ultra kolesarski dirki čez Ameriko uspelo
zmagati štirikrat. Bo prihodnje leto 
startal na peto zmago? Na to vprašanje
še ni dal odgovora. 
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Poslovni prostori, 
ki so tudi muzej
Na Spodnjem Plavžu je avto-
prevozništvo Bizjak iz Kranja
odprlo najsodobnejši trans-
portno-logistični center, vre-
den dva milijona evrov.

Kako (ne)varne 
so zares Jesenice
Pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice je de-
jal, da nekaj nasilja in nasil-
nežev na Jesenicah vsekakor
je, vendar pa sedanja situaci-
ja ni taka, da bi določena tol-
pa obvladovala Jesenice.

Železniška postaja 
bo dobila privlačnejšo
vsebino
Železniška postaja na Jeseni-
cah naj bi kmalu pridobila
novo, dodatno vsebino -
mladinski hotel.

stran 3 stran 4 stran 12 

Urša Peternel

Na Hrušici so se ob krajev-
nem prazniku razveselili
prostorov novega vrtca. Ure-
dili so jih v pritličju kultur-
nega doma na dobrih tristo
kvadratnih metrih površin.
V vrtcu sta dve igralnici,
osrednji prostor, garderobe,
sanitarije, prostori za stro-
kovne delavce, razdelilna
kuhinja, terasa ... Prostori
so prijetno urejeni, otroci pa
jih bodo napolnili z novim
šolskim letom. Kot je pove-
dala ravnateljica VVO Jese-
nice Zdenka Kovač, bo v no-
vem vrtcu prostora za dve
skupini otrok, torej največ
44 malčkov, starih od tri do
šest let. Za zdaj je vpisanih
dovolj otrok za eno skupino,
upajo pa, da bodo do jeseni
starši vpisali še nekaj otrok,
tako da bosta lahko zaživeli
obe igralnici. Novi prostori
bodo omogočili boljše delo z
otroki, je dejala Kovačeva,
imeli bodo več prostora,
med drugim tudi veliko zu-
nanje igrišče.

Da so novi prostori vrtca ve-
lika pridobitev za Hrušico, je
potrdil predsednik Krajevne
skupnosti Hrušica Zoran
Kramar, ki je pobudo za

gradnjo novega vrtca dal že
leta 1995. "Ob krajevnem
prazniku smo še posebej ve-
seli, ker odpiramo prenovlje-
ne prostore vrtca," je dejal ob
odprtju, kajti vrtec je doslej
deloval v stavbi, ki več ne iz-
polnjuje vseh normativov.
Tudi župan Tomaž Tom
Mencinger je dejal, da je od-
prtje novega vrtca pomem-
ben trenutek za krajevno
skupnost. Delo so končali v
roku, naložba pa je bila vred-
na dobrih 562 tisoč evrov.
Od tega je Občina Jesenice

prispevala 444 tisoč evrov,
ministrstvo za šolstvo pa 113
tisoč evrov. Štiri tisoč evrov
za nakup zunanjih igral pa
je podarila Lekarna Plavž. 
Z ureditvijo novih prostorov
vrtca pa obnova kulturnega
doma še ni zaključena. Še le-
tos bodo v njem nove prosto-
re dobili knjižnica ter doma-
ča društva. Občino Jesenice
čaka tudi obnova dvorane z
odrom, v preostalem delu
objekta pa naj bi v prihod-
njih petih letih zgradili štiri-
najst neprofitnih stanovanj.

Nov vrtec na Hrušici
V prenovljenem pritličju kulturnega doma so odprli nove prostore vrtca. V njem je prostora za 44 otrok.

Velika delovna zmaga
v Krmi
Od Zgornje Radovne do
koče v Krmi so izkopali in
položili električni kabel in
cev za vodo ter kabel za tele-
fon.

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Duet 
zelenih oči
Jeseniška pevka Senta
Mavsar in njena sestra
Sandra tvorita duo Green
Eyes, ki si utira pot 
v glasbenem svetu.
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Boštjan Bogataj

Na letošnji podelitvi priznanj
za najboljše inovacije na Go-
renjskem v letu 2007 je jese-
niški Acroni prejel pet pri-
znanj, sicer pa so v zadnjih
šestih letih prijavili kar 27
inovacij, med njimi je veliko
prejemnikov zlatih. "V Acro-
niju imamo srečo, da smo v
času tranzicije obdržali raz-
voj, tako da imamo danes
sposoben oddelek procesne
avtomatike, izkušene vzdrže-
valce in oddelek za vodenje
projektov, ki z izboljšavami
poskrbi za optimiziranje po-
slovnega ali tehnološko-
proizvodnega procesa," nam je
po podelitvi priznanj povedal
Avguštin Novšak iz Acronija,
ki je bil letos prvič tudi pred-
sednik ocenjevalne komisije. 
Acroni je prejel zlato prizna-
nje za razvoj nikljevih zlitin
Invar, nosilci inovacije Sta-
nislav Jakelj, Alenka Kos-
mač in Milan Klinar, za raz-
voj legiranega dupleksnega
nerjavnega jekla, nosilca
Boštjan Pirnar in Alenka
Kosmač, in za delno oksida-
cijo in redukcijo kroma iz
žlindre pri izdelavi nerjav-
nih vrst jekel v EOP, nosilca
Viktorija Marušič in Željko
Petrovič. Srebrno priznanje
sta prejela še projekta za
učinkovito rabo vode v teh-
noloških procesih, nosilec
Franc Nečimer, in razvoj vi-
soko trdnega jekla Micral
890, nosilec Jure Bernatič.

Inovacije oziroma bistvene
izboljšave procesov so v Ac-
roniju stalnica; z novimi in-
vesticijami so vsakoleten po-
jav, pri razvoju jekel pa velja
pravilo, da vsako leto vsak
razvojnik ustvari vsaj eno
novo jeklo - novo za Acroni
in z novim tehnološkim po-
stopkom, v svetu pa običaj-
no že uveljavljeno. "Vse sku-
paj je začinjeno s sistemom
stalnih izboljšav v podjetju,
kar pomeni, da ustvarjamo
klimo, ki spodbuja inovativ-
nost in zaposleni stalno raz-
mišljajo o izboljšavah pri
vsakdanjem delu. Veseli
smo, da med sodelavci ni
odpora, ampak sodelova-
nje," pojasnjuje Novšak. 
Novšak kot predsednik oce-
njevalne komisije za kako-
vost na Gorenjskem opaža
slovensko slabost - večja
podjetja so bolj inovativna
od manjših. "Tako se kaže
po prijavah, čeprav sem pre-
pričan, da je malo podjetje
že s svojim začetnim delova-
njem inovativno. Drugače
povedano, podjetniki so pre-
skromni," pojasnjuje pred-
sednik. Dodaja, da v večjih
podjetjih več pozornosti na-
menjajo razvoju kadra, šti-
pendiranju, vzgoji in iska-
nju strokovnjakov, tako veli-
ka kot srednja in mala pod-
jetja pa premalo izkoriščajo
razvojne inštitute in univer-
ze. Zakaj, ostaja neznanka,
najbrž pa je kot v večini pri-
merov problem denar.

V jeseniške vrtce je letos vpisanih deset 
odstotkov več otrok kot lani. Kot je dejal župan
Tomaž Tom Mencinger, v občini za zdaj niso 
v takšni prostorski stiski, da bi razmišljali o
gradnji novih vrtcev. Naj bi pa še letos svoj vrtec
začelo urejati podjetje Acroni.

Acroniju pet priznanj
za inovacije
Jeseniški Acroni tradicionalno prejema priznanja
za najboljše inovacije v regiji. Na letošnji podelitvi
v žirovski Alpini so prejeli tri zlata in dve srebrni
priznanji.

Za prisrčen program ob odprtju vrtca so poskrbeli otroci. I Foto: Anka Bulovec

Počitnice so tu in mnogi
mladi bodo - z izjemo nekaj
dni na morju - večino časa
preživeli kar doma. A tudi če
bodo ostali na Jesenicah,
jim ne bo dolgčas, kajti Za-

vod za šport Jesenice in Mla-
dinski center Jesenice pri-
pravljata pester program za
mlade.

Kaj početi poleti?
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Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega
sveta je župan Tomaž Tom
Mencinger predstavil poro-
čilo o realizaciji sprejetih
sklepov občinskega sveta.
Od januarja do aprila letos
se je občinski svet sestal na
štirih sejah in sprejel 50
sklepov, v povprečju nekaj
več kot dvanajst na sejo.
Skupaj so obravnavali 50
točk dnevnega reda, torej v
povprečju nekaj več kot dva-
najst točk na vsaki seji.
Sprejeli so številne po-
membne odloke, med dru-
gim odloke o ustanovitvi
medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva, o ustanovitvi
skupne medobčinske notra-
nje revizijske službe, o usta-
novitvi sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin, o
nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča ... Spre-
jeli so zaključni račun, več
pravilnikov, zelo pomem-
ben dokument je tudi novi
poslovnik o delu občinskega
sveta. Občinski svetniki so
poslušali tudi več predstavi-
tev javnih zavodov, med
drugim Občinske knjižnice
Jesenice, Gornjesavskega
muzeja Jesenice, Upravne

enote Jesenice, Zdravstvene-
ga doma Jesenice, Visoke
šole za zdravstveno nego Je-
senice in Gasilsko reševalne
službe Jesenice. Dobili so
obširno informacijo o zo-
bozdravstvenem varstvu ob-
čanov, o daljinskem ogreva-
nju ter o javnem mestnem
prometu.
Župan je tudi povedal, da je
bila povprečna prisotnost na
sejah občinskega sveta več
kot 95-odstotna, neopraviče-
nih izostankov pa v tem ob-
dobju ni bilo. Na letošnjih
sejah so občinski svetniki
pisno ali ustno postavili 66
vprašanj in pobud. V celo-
tnem mandatu občinskega
sveta pa so postavili kar 185
vprašanj oziroma pobud. 

Županov kotiček 

Božena Ronner

(Iz gradiva za seje občinske-
ga sveta)

Pobuda Sveta Krajevne skup-
nosti Planina pod Golico: 
Za zanemarjene parcele ozi-
roma objekte naj se uvedejo
oziroma povečajo dajatve za
stavbno zemljišče.
Odgovor oddelka za okolje
in prostor:
Glede predpisovanja davkov
in drugih dajatev Ustava RS v
147. členu določa, da lokalne
skupnosti predpisujejo davke
in druge dajatve ob pogojih,
ki jih določata ustava in za-
kon. Niti ustava niti noben
zakon ne določa pogojev, na
podlagi katerih bi bilo mogo-
če predpisati davke za lastni-
ke nepremičnin, ki svojih ne-
premičnin ne vzdržujejo na
krajevno običajen način. V
ustavno zajamčeno zasebno
lastnino je mogoče poseči
samo pod pogoji, ki jih dolo-
ča zakon. Kaznovanje lastni-
kov nepremičnin, ki svojih
nepremičnin ne vzdržujejo
oziroma jih zanemarjajo, je
mogoče na podlagi podro-
čnih zakonov (Zakon javnih
cestah, Zakon o vodah, Za-
kon o graditvi objektov ...), in
sicer prek pristojnih inšpek-
cijskih služb, vendar le v pri-
merih, ko takšne zanemarje-
ne nepremičnine po pogojih
iz zakona ogrožajo varnost
ljudi in premoženja oziroma
varnost določenih oblik pro-
meta. Če zanemarjenost do-
ločene nepremične predstav-
lja vir nevarnosti, od katerega
grozi nastanek škode, lahko

vsakdo v skladu z določili ci-
vilnega prava zahteva od dru-
gega (lastnika nepremičnine,
imetnika pravice uporabe),
da odstrani ta vir nevarnosti.
Če pa je do škode že prišlo,
lahko tisti, kateremu je škoda
nastala, z odškodninsko tož-
bo zahteva povračilo nastale
škode. Glede povečanja daja-
tev za stavbna zemljišča, tu je
najverjetneje mišljeno nado-
mestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča, prav tako ni
pravne podlage, na podlagi
katere bi bilo mogoče zave-
zancem obračunavati višje
nadomestilo zaradi zanemar-
jenosti oziroma nevzdrževa-
nja nepremičnin. Zakon o
stavbnih zemljiščih (Ur. list
SRS, št. 18/84 in spremem-
be) in Odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zem-
ljišča za območje Občine Je-
senice (Ur. list RS, št.
46/2008) določata merila, ki
se uporabljajo pri določitvi vi-
šine nadomestila, in sicer so
ta merila opremljenost stavb-
nega zemljišča s komunalno
infrastrukturo, lega in na-
membnost stavbnega zem-
ljišča in večje motnje pri upo-
rabi zemljišč. Nobeno izmed
navedenih meril ne predstav-
lja osnove za določitev višje-
ga nadomestila v primeru za-
nemarjenosti stavbnega
zemljišča. Prav tako niti za-
kon niti odlok ne opredelju-
jeta pojma zanemarjenosti
stavbnega zemljišča. Na krat-
ko lahko strnemo, da za
uvedbo nove dajatve oziroma
za povečanje dajatve za stavb-
no zemljišče zaradi zane-
marjenosti zemljišča ali ob-

jektov na njem ni pravne
podlage. Možno pa je upora-
biti katerega izmed navede-
nih ukrepov, seveda pod za-
konsko določenimi pogoji.

Vprašanje svetnice Marine
Kalan: 
Zakaj protihrupna zaščita vz-
dolž avtoceste Hrušica-Vrba
kljub dani obljubi s strani
DARS-a še ni bila narejena
oz. kdaj bodo začeli delati?
Odgovor oddelka za okolje
in prostor:
Glede hrupa v naselju Lipce
je bil v mesecu novembru
2007 organiziran sestanek
med predstavniki občine Je-
senice, predstavniki KS Blej-
ska Dobrava ter predstavniki
DARS-a in DRSC-ja glede
hrupa dovozno/izvozne ce-
ste z avtoceste na Lipcah,
kjer so najbližje stanovanj-
ske hiše čezmerno obreme-
njene s hrupom. Dogovorili
smo se, da se na Ministrstvo
za promet naslovi prošnja
za prednostno obravnavo sa-
nacije zaradi čezmernega
hrupa v naselju Lipce zaradi
prometa po regionalni cesti
in odboja hrupa, ki nastaja
zaradi prometa na regional-
ni cesti od podpornega zidu
avtoceste. Obenem se zapro-
si MOP za določitev meril-
nih mest v naselju Lipce
(nasproti podpornega zidu)
za merilna mesta, za katere
veljajo določila 4. odstavka
6. člena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. l. RS, št. 105/05),
pri katerih se namesto mo-
delnega izračuna ocenjeva-
nja hrupa iz priloge 2 prej

citirane uredbe ocenjevanje
hrupa izdela tudi na podlagi
meritev hrupa. Ocena hrupa
iz rezultatov meritev hrupa
na merilnem mestu Lipce 5
namreč presega oceno hru-
pa iz modelnih izračunov za
več kot 3 dBA.
Dopise na ministrstva
(MOP, MP) je Občina Jese-
nice posredovala, Ministr-
stvo za promet pa je družbi
DARS naročilo, naj organi-
zira sestanek, na katerem
naj se določi ustrezna reši-
tev sanacije hrupne obreme-
njenosti. Predstavnik druž-
be DARS nam do danes da-
tuma še ni sporočil. Ker tudi
od MOP-a nismo dobili no-
benega odgovora, smo jim v
mesecu maju še enkrat po-
slali urgenco, do trenutka
odgovora na vaše vprašanje
nam ne iz MOP-a ne iz
DARS-a odgovora še niso
posredovali. 
Glede gradnje aktivne in pa-
sivne zaščite na območju
Verdnikove ulice na Jeseni-
cah pa smo januarja 2008 od
družbe DARS dobili dopis
Izgradnja aktivne in pasivne
zaščite na območju Verdni-
kove ulice na Jesenicah, v ka-
terem nas družba seznanja s
potekom del na prizadetem
območju v letu 2007. Pogod-
bena dela so zajemala grad-
njo protihrupne ograje, grad-
njo pasivne protihrupne za-
ščite objekta na Verdnikovi
40 v obliki zamenjave obsto-
ječih oken in zaprtje dilatacij
viadukta Podmežaklja 1 na
opornikih s spodnje strani.
Izvajalec je dela končal v
predvidenih rokih.

Odgovori na vprašanja  

Ob odprtju vrtca 
na Hrušici

Pred dnevi sem bil pri odprt-
ju novega vrtca na Hrušici.
Ob povedanem, slišanem in
gledanem so se mi utrnili spo-
mini in misli, ki jih ne bom
zadržal zase.

V začetku tridesetih let prejš-
njega stoletja sem bil deležen
varstva in vzgoje v prvem otro-
škem vrtcu na Jesenicah. To je
bilo tam, kjer je sedaj firma
ANTUS, poleg Delavskega
doma pri Jelenu. Po opremi je
bilo bolj skromno, po vsebini
pa bogato in plemenito. Vzgo-
jiteljico smo poznali po imenu
Dična (gospodična), menda se
je pisala Ferjan.

Po drugi svetovni vojni so
bile tam otroške jasi. Zanimivo
je, zakaj in kako se je pojavilo
to poimenovanje, ki je v rabi še
danes (na Plavžu). Pa menda
ne od tedaj, ko so v Betlehemu
Božjega sina položili v jasli?
Kaj pa zibelka, košek, nečke,
bisaga, postelja in še kaj. 

V obdobju delovanja Samo-
upravnih interesnih skupnosti
otroškega varstva sem aktivno

deloval v pripravah in izvedbi
novih zmogljivosti otroškega
varstva. Zgradili smo vrtec na
Koroški Beli (sistem MAR-
LES), postavili nove prostore pri
vrtcu Julke Pibernik poleg Gim-
nazije (izvedba GEADIS). V
novi stolpnici S-3 na Plavžu
smo od podjetij in ustanov dobi-
li v pritličju štiri stanovanja in
jih preuredili in opremili za
otroško varstvo. To so bili takrat
pomembni dosežki. Prav je, da
se take dejavnostmi nadaljujejo.

Ob odprtju novega otroškega
vrtca na Hrušici se je treba
vsem, ki so kakorkoli prispevali
k uresničitvi tega pomembnega
objekta, zahvaliti, saj je dobro
zasnovan in zelo lepo oprem-
ljen.

Ob tem dogodku me je dober
znanec v šali povprašal, če se
bom vpisal v ta vrtec. Odgovo-
ril sem, da sem tako navdušen
nad to pridobitvijo, da bi se res
kar vpisal, samo če mi "odšteje-
jo" osemdeset let, pa bi bil
pravšnji za vpis.

Še enkrat zahvala in čestitke
vsem akterjem ob tem uspehu v
upanju, da bo ta vrtec s svojo
opremo in vsebino resnično v ko-
rist mlademu rodu v tem kraju. 

Albin Kobentar

Jubilej jeseniške 
bolnišnice

Z veseljem sem sprejel pova-
bilo na slovesno prireditev ob
60-letnici jeseniške bolnišnice.
V njej sem namreč kot zdrav-
nik pustil kar tri desetletja svo-
jega življenja. Na proslavi
smo podoživljali zgodovino
bolnišnice, vodilni delavci pa
so v svojih nagovorih zagotav-
ljali, da se bodo trudili, da bo
to postala najboljša slovenska
bolnica. Po končanem urad-
nem delu smo se na zakuski
in ob kozarčku zbrali udele-
ženci proslave. Posebej številni
smo bili upokojenci in zdelo se
mi je, da smo bili prav mi po-
sebej veseli tega srečanja. Obu-
jali smo spomine na leta, ki
smo jih preživeli v bolnici.
Spomin me je popeljal nazaj v
leta mojega službovanja:
spomnil sem se "dobrega duha
bolnice", sestre Rozi, ki je ved-
no umirajočemu prižgala sve-
čo in mu zatisnila oči, dr. To-
maža Ažmana, kako je pred
operacijo pobožal prestrašeno
bolnico, ter številnih drugih
sodelavcev, ki so v bolnišnici s
svojim delom pustili sledove;
spomnil sem se "simpozijev" -
sestankov na mojem oddelku,
ko smo se skupaj: zdravniki,

sestre in strežnice ob kavici
pogovorili bolnikih. Koliko
noči smo preživeli v službi,
koliko lepih pa tudi manj le-
pih trenutkov. Plače smo ime-
li skromne, tudi zdravniki,
kaj šele drugi. Tudi oprema je
bila slaba, težko je bilo dobiti
moderen aparat, novo opera-
cijsko mizo, sodobno strokov-
no literaturo. Vendar smo bili
zadovoljni, kajti osrečeval nas
je tudi hvaležen pogled bolni-
ka, topel stisk roke, jok novoro-
jenčka.

Večkrat se vprašam, kako je
v "moji" bolnišnici sedaj? Iz
pripovedovanj, medijev, pa
tudi lastnih izkušenj vem, da
je jeseniška bolnišnica že sedaj
ena najboljših slovenskih bol-
nišnic, in ponosen sem na to.
Upam pa tudi, da ne bo ob
tem izjemnem tehnološkem
napredku, ob popolni digitali-
zaciji, ob tem, ko nega bolnika
postaja znanost, bolnik postal
samo objekt znanstvenega pri-
stopa in da se bodo tudi bodo-
če generacije bolniških delav-
cev zavedale, da je bolnik tudi
"ranjeno" bitje, ki potrebuje
tudi toplo besedo in prijazen
nasmeh.

Avgust Mencinger

Pisma bralcev

Gradnja večstanovanjskega objekta Hrušica 56
Leta 2006 so porušili dotrajani večstanovanjski objekt Hru-
šica 56, ki je bil zgrajen leta 1900. Na njegovem mestu so
pričeli graditi nov večstanovanjski objekta in po letu dni se
zdaj gradnja zaključuje. V njem je Občina Jesenice kot last-
nica objekta pridobila dvanajst neprofitnih stanovanj, ki
bodo namenjena tri- do petčlanskim družinam. Objekt je
"na ključ" zgradil izvajalec SGP Tehnik, d. o. o., iz Škofje
Loke, ki je bil izbran na javnem razpisu. Vrednost naložbe je
bila ocenjena na 820 tisoč evrov. V začetku meseca so že
opravili tehnični prevzem objekta, pridobili pa so tudi že
uporabno dovoljenje. Za predajo objekta lastniku je treba iz-
vesti še nekaj del, kot so zunanja ureditev območja, oštevil-
čenje stanovanj ... Predvidevajo, da bodo stanovanja preda-
na stanovalcem v uporabo v mesecu avgustu. U. P.
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Zadnji poziv za nabor hišnih imen
Pred kratkim smo občane Jesenic že pozvali k akciji zbi-
ranja starih hišnih imen z namenom kasnejše brezplač-
ne označitve domačij s tablicami. Ker z letošnjim letom
akcijo zaključujemo, še zadnjič pozivamo občane, da
nam posredujejo svoje domače hišno ime. Rok za prija-
vo je petek, 11. julij 2008. Prijave in druge informacije
dobite na telefonski številki 031/337-202, elektronskem
naslovu: aleksandra.orel@jesenice.si ali pa se oglasite
na Oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice. 
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si

UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942

UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Nataša Harej, Joža Varl, 
Cveto Erman, Urša Peternel

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj 

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 13/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 51, ki je izšel 27. junija 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v 
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (en-
krat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od za-
četka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

WWW.JESENICE.SI

Urša Peternel

Jeseniško podjetje Kovinar
Gradnje ST in povezano
podjetje Oniks Invest sta
prejšnji teden odprli nove
poslovne prostore na Spod-
njem Plavžu 26. Kot je po-
vedal direktor Kovinar Grad-
nje ST France Stegnar, so
pridobili petsto kvadratnih
metrov poslovnih prostorov
in 750 kvadratnih metrov
delavnic na skupaj pet tisoč
kvadratnih metrih zemljiš-
ča. Tako so vso dejavnost
podjetja preselili na novo lo-
kacijo. Podjetje, v katerem je
okrog 80 zaposlenih, je v 
zadnjih letih zgradilo celo

vrsto hotelskih in drugih tu-
rističnih objektov v Zgornje-
savski dolini, veliko poslov-

nih stavb, v zadnjem času pa
so se usmerili tudi na po-
dročje stanovanjske gradnje.

Zlasti so ponosni na
poslovno-stanovanjski ob-
jekt Rondo na Jesenicah, ki
je bil dokončan pred nedav-
nim. Po Stegnarjevih bese-
dah podjetje že vsa leta po-
sluje pozitivno, letna reali-
zacija pa znaša 20 milijonov
evrov. Imajo odlične refe-
rence, dobro boniteto in
konkurenčno ponudbo, je
povedal. Podjetje je v večin-
ski lasti družbe Oniks in v
imenu lastnikov je Florjan
Velikajne povedal, da bodo
novi prostori omogočili nor-
malno delo in nadaljnji raz-
voj. Podjetje ni nič zadolže-
no, je dejal, poslovni rezul-
tati pa zavidljivi. 

Novi poslovni prostori podjetja 
Kovinar Gradnje ST

Urša Peternel

"Ker nam kranjska občina
ni znala prisluhniti, ko smo
iskali prostor za širitev pod-
jetja, smo začeli iskati mož-
nosti drugje in tako smo
prišli na Jesenice. Lokacija

je za nas zanimiva, kajti vse
naše poti vodijo s severa na
jug, torej tu mimo," je pove-
dal Aleksander Bizjak, last-
nik velikega družinskega av-
toprevozniškega podjetja, ki
je prejšnji teden na Spod-
njem Plavžu odprlo najso-
dobnejši transportno-logis-
tični center. Na osem tisoč
kvadratnih metrih zemljiš-
ča, ki so ga odkupili od Ob-
čine Jesenice, so postavili
nov objekt z dva tisoč kva-
dratnimi metri površin. V
njem so poslovni prostori

uprave, prometna pisarna,
prostori tehničnih služb,
skladišče za rezervne dele,
pa tudi dva apartmaja, na-
menjena voznikom za obve-
zen počitek. V spodnjem
delu objekta je najsodobnej-
ša avtopralnica, v kateri

uporabljeno vodo prečistijo
in ponovno uporabijo, s či-
mer skrbijo za manjšo pora-
bo. Prav tako se lahko po-
hvalijo z najmodernejšo čr-
palko za gorivo s sistemom
Ad Blue, po zaslugi katere-
ga njihovi tovornjaki v oko-
lje spuščajo mnogo manj
škodljivih emisij. Ob objek-
tu je veliko parkirišče za 25
tovornjakov, zgledno pa so
poskrbeli tudi za ureditev in
ozelenitev okolice. Celotna
naložba je bila po besedah
Aleksandra Bizjaka vredna

kar okrog dva milijona ev-
rov, veseli pa so, da so nale-
teli na razumevanje Občine
Jesenice. Tako se bo več kot
70-letna tradicija družinske-
ga podjetja iz Kranja odslej
nadaljevala na Jesenicah.
Kot je povedal Aleksander

Bizjak, se je z avtoprevozniš-
tvom začel ukvarjati že 
njegov oče daljnega leta
1936. Tudi sam je šel po
očetovi poti, začel kot šofer,
nato pa se postopoma širil
in danes ima v lasti okrog
petdeset tovornjakov. Po
osamosvojitvi so se iz grad-
beništva, ki se je znašlo v
krizi, preusmerili v prevoz
hitro pokvarljivega blaga.
Tako so danes največji pre-
voznik rož pri nas - iz Nizo-
zemske pripeljejo 80 odstot-
kov vseh rož, ki jih prodajo v

Sloveniji, in jih nato distri-
buirajo po Sloveniji, Hrva-
ški, Bosni in Srbiji ter Av-
striji. Prevažajo tudi jogurte
Danone in pijačo Jaegerme-
ister. V podjetju je že prek
šestdeset zaposlenih. "To je
mlad, perspektiven kader,

veliko vlagamo v njegovo iz-
obraževanje, znanje tujih
jezikov in računalništva," je
povedal. Po njegovi poti sta
šla tudi oba sinova, Grega
in Rok, ki obiskujeta fakul-
teto za promet, oddelek
cestnega prevoza, in dejav-
no sodelujeta v domačem
podjetju. Oba sta zasvojena
z bencinskimi hlapi, saj dir-
kata z motorji. Aleksander
Bizjak pa je dejaven v sekci-
ji za promet obrtne zborni-
ce in v združenju šoferjev in
avtomehanikov.

Poslovni prostori, 
ki so tudi muzej
Na Spodnjem Plavžu je avtoprevozništvo SIGR Bizjak iz Kranja odprlo najsodobnejši 
transportno-logistični center, vreden dva milijona evrov.

V sprejemnici so uredili muzej starih družinskih predmetov,
med njimi je tudi kamion iz leta 1954, v katerem je bil 
skoraj dobesedno rojen Aleksander Bizjak. 

V ureditev transportno-logističnega centra so vložili dva
milijona evrov, velik poudarek so dali ekologiji, zgledno so
poskrbeli tudi za ureditev okolice.

OBVESTILO
Podjetje PLINSTAL,d.d. JESENICE ima v Barbarigi in v 
Miholaščici na otoku Cresu še nekaj prostih počitniških
kapacitet po ugodnih cenah. Za vse informacije pokličite
Mojco Smolej – telefon: 04/584 18 02.

Plinstal d.d., Industrijska 1a, 4270 Jesenice

Odprli e-internetno točko
V Turistično informacijskem centru (TIC) Jesenice so odprli
e-internetno točko. Na voljo je en računalnik, ki ga bodo
uporabljali predvsem turisti in obiskovalci turistične pi-
sarne. Uporaba računalnika je brezplačna in je možna vsak
dan, razen sobote in nedelje ter praznikov, od 8. do 16. ure,
v poletnih mesecih (juliju in avgustu) pa ob delavnikih od 8.
do 20. ure in ob sobotah od 9. do 18. ure. Računalnik bo
prišel zelo prav, saj je povpraševanje turistov izjemno ve-
liko, je sporočila Lejla Konjič iz TIC-a. U. P.

Jesenice na tekmovanju Moja dežela - 
lepa in gostoljubna
Občina Jesenice tudi v letošnjem letu sodeluje na tek-
movanju na področju turizma, urejanja in varstva okolja
pod sloganom Moja dežela - lepa in gostoljubna. Tek-
movanje organizira Turistična zveza Slovenije s ciljem
izboljšati kakovost življenja prebivalcev Slovenije in turistov,
prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem
okolju, poskrbeti za večjo privlačnost mest in vasi, za
učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevati k
razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi. Najbolje ocen-
jeni kraji, šole in vrtci v občini bodo tekmovali v okviru regi-
je, najbolje ocenjeni kraji v regijah pa se bodo potegovali za
laskavi naziv najlepše urejeni kraj v Sloveniji. S. Ž.
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Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega
sveta je Gregor Hudrič, po-
močnik komandirja Policij-
ske postaje Jesenice, pred-
stavil informacijo o delu Po-
licijske postaje Jesenice na
območju jeseniške občine v
letu 2007. Njegovo udelež-
bo na seji občinskega sveta
so nekateri občinski svetniki
nestrpno pričakovali, saj so
se v zadnjem času v javno-
sti, zlasti na televiziji, poja-
vili prispevki o tem, da naj
bi Jesenicam vladale tolpe,
domačini pa naj bi bili
ustrahovani in naj si zvečer
sploh ne bi upali več ven.
Hudrič je uvodoma predsta-
vil splošno stanje na podro-
čju varnosti in dejal, da je
bila varnostna problematika
na območju občine Jesenice
primerljiva z varnostno situ-
acijo v letu 2006. V letu
2006 je bilo zabeleženih
celo nekaj več kaznivih de-
janj in nekaj odmevnejših
primerov. Kaznivih dejanj
so lani obravnavali manj,
policisti pa so bili uspešnej-
ši predvsem pri večjih in od-
mevnejših zadevah, med-
tem ko ostajajo neraziskana
manjša kazniva dejanja, kot
so tatvine, poškodovanja tu-
jih stvari in podobno. Na po-
dročju javnega reda in miru
je bilo obravnavano skoraj
enako število kršitev kot v
letu 2006, s tem da so poli-
cisti dobili manj klicev za in-
tervencijo. To navsezadnje
kaže tudi na to, da so polici-
sti sami ugotovili in obra-

vnavali nekatere kršitve, ne
da bi bila za to podana prija-
va. Na področju cestnega
prometa je bilo manj pro-
metnih nesreč, vendar pa so
bile posledice slabše, saj je
bilo več udeležencev hudo
ranjenih. Izvedenih je bilo
tudi nekaj manj represivnih
ukrepov, kar gre predvsem

na račun večjega števila izre-
čenih ustnih opozoril. Na
področju mejnih zadev in
tujske problematike ni bilo
večjih problemov. Ukinitev
mejne kontrole na notranjih
mejah in vstop Slovenije v
šengenski pravni red pa sta
za Policijsko postajo Jeseni-
ce pomenila celo določeno
kadrovsko okrepitev. 
V razpravi je sodelovalo več
občinskih svetnikov. Zoran
Kramar je dejal, da so v po-
slanski skupini Socialnih
demokratov kar nekaj časa
posvetili tej problematiki,
vendar s stanjem niso tako
zadovoljni, kot kaže poroči-
lo. Moti jih, da policija ni re-
agirala na izjavo, ki je bila
objavljena na televiziji, in si-
cer da policisti na Jesenicah
ne upajo narediti reda. Tako
Jesenice izpadejo kot neko
neurejeno mesto, zato je

bila storjena velika napaka,
da nihče ni reagiral na to iz-
javo. Gregor Hudrič je odgo-
voril, da so na osnovi pri-
spevkov v oddaji Svet na Ka-
nalu A znotraj Policije opra-
vili presek stanja, na podlagi
katerega je bilo ugotovljeno,
da objavljene novinarske na-
vedbe ne držijo. Policijska

uprava Kranj se je v sodelo-
vanju z Generalno policij-
sko upravo odzvala na prvi
prispevek, vendar na Kanalu
A tega odziva niso želeli ob-
javiti. Zgodilo se je celo to,
da je bil naslednji dan objav-
ljen še hujši prispevek, na
katerega je bil zoper posre-
dovan demanti, ki pa ga na
Kanalu A spet niso želeli ob-
javiti. Glede trditev, da se po
24. uri na Jesenicah dogaja-
jo čudne stvari in zaradi tega
ljudje ne upajo več ven, je
Hudrič dejal: "Treba se je
vprašati, koliko od teh ljudi
se tudi dejansko sprehodi
skozi Center 2 ob enih po-
noči. Takrat so na tem ob-
močju prisotni samo polici-
sti ..." Tudi župan Tomaž
Tom Mencinger je dejal, da
gre sam ponoči večkrat sko-
zi Center 2, zato ve, da v
nočnem času tam ni niko-

gar oziroma da ponoči na
tem območju srečaš zelo
malo ljudi. Prispevki na Ka-
nalu A so bili objavljeni s
točno določenim namenom,
saj je hkrati potekalo tudi
sojenje v Kranju, je poudaril
župan.
Boris Bregant je v zvezi s tem
dejal, da je bilo v prispevku
izpostavljeno, da so na Jese-
nicah organizirane tolpe, s
katerimi se policija ne upa
konkretno spopasti. Gregor
Hudrič je odgovoril, da nekaj
nasilja in nasilnežev na Jese-
nicah vsekakor je, vendar pa
trenutna situacija ni taka, da
bi določena tolpa obvladovala
Jesenice oziroma da bi bila
nad policijo.
Ljudmila Ilenič je opozorila
na nočne divje vožnje z avto-
mobili in vpitje, Jernej Udir
je menil, da bi Koroško Belo
morali poimenovati Center
3, Ivanko Zupančič pa je za-
nimalo, kje so Jesenice v slo-
venskem prostoru, glede na
kriminaliteto, varnost, uži-
valce drog in podobno. Gre-
gor Hudrič je povedal, da
občina Jesenice ne izstopa v
negativnem smislu, prej iz-
stopa kakšen odstotek v po-
zitivno smer. Tudi župan
Tomaž Tom Mencinger je
menil, da varnost v občini
Jesenice ni tako problema-
tična, kot je bilo prikazano v
medijih. Kadrovsko stanje
na Policijski postaji Jesenice
je boljše kot v preteklosti, še
vedno pa je problematična
prostorska situacija, saj ima
Policijska postaja Jesenice
zelo neprimeren prostor. 

Kako (ne)varne so 
zares Jesenice
Pomočnik komandirja Policijske postaje Jesenice je dejal, da nekaj nasilja in nasilnežev na Jesenicah
vsekakor je, vendar pa trenutna situacija ni taka, da bi določena tolpa obvladovala Jesenice oziroma
da bi bila nad policijo.

Vprašanje občana z Jesenic:
Zakaj je treba toplotno izoli-
rati zunanje stene stavbe,
kakšne koristi od tega lahko
pričakujemo? Kateri način
toplotne izolacije je prime-
ren za večstanovanjske stav-
be?
Odgovor Avrelija Ravnika:
To je treba storiti zaradi ved-
no višje cene energentov, ki
dosegajo rekordne cene. Na
primer EL kurilno olje stane
že 0,957 EUR/liter. Njegova
kurilna vrednost je 10
KWh/liter. Cena na pragu
porabe z 92-odstotnim izko-
ristkom je 0,104 EUR/KWh.
S toplotno izolacijo se izbolj-
ša bivalno ugodje v prostorih
- stanovanju, hiši. Od ogre-
tih sten ne veje več hlad, ste-
ne imajo temperaturo nad
16 stopinj Celzija. Ne pojav-
ljata se več plesen v vogalih
in ne kondenz vodne pare na
hladnih stenah.

S toplotno izolacijo zadovo-
ljimo zahtevam Novega pra-
vilnika o toplotni zaščiti in
učinkoviti rabi energije v
stavbah Ur. list 42/2002, ki
predpisuje najvišjo toplotno
prehodnost zunanjih sten U
max = 0,6 W/m2 Kelvina.
S toplotno izolacijo prihra-
nimo 100 KWh/m2 zunanje
stene, to je 10 litrov kurilne-
ga olja na m2 fasade ali

10,52 sm3 (standardnih ku-
bičnih metrov) zemeljskega
plina.
Za toplotno izolacijo so pri-
merni izolacijski materiali,
ki imajo toplotno prevod-
nost ? (lambda) med 0,03 in
0,05 W/m KELVINA. To-
plotno lahko fasado izolira-
mo s penjenim polistire-
nom (trgovsko ime stiropor)
v ploščah ali ekstrudiranim
polistirenom (trgovsko ime
styrodur C), ki je vodoodbo-
jen in dražji. Sistem izolaci-
je se imenuje DEMIT. Izola-
cijski material je organskega
izvora - naftni derivat. To-
plotno izoliramo fasado tudi
z mineralno kameno volno v
ploščah ali po novem siste-
mu z lamelami 1000 x 200
x debelina 80, 100, 120 ali
200 mm. Lamele se prilepi-
jo in po potrebi pritrdijo ne-
kajkrat s sidri. Izvedba je pa-
ropropustna, ker so vlakna

mineralne kamene volne
orientirana pravokotno na
steno. Sistem je "PRILEP-
LJENE IZOLACIJSKE LA-
MELE". Zaradi večjega ob-
sega dela je sistem izolacije
dražji od sistema DEMIT.
Izolacijski material je anor-
ganskega izvora iz kamnine.
DEMIT fasadni sistem je iz-
delan hitreje od prilepljenih
lamel kamene volne.

Energetski nasvet
Svetuje energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice.

Vprašanja za energetskega svetovalca Avrelija
Ravnika lahko naslovite na Občino Jesenice -
Boženo Ronner, telefon: 04/5869 233, e-naslov:
bozena.ronner@jesenice.si

Visoka šola ima že fasado
Nova stavba Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na
Spodnjem Plavžu je že dobila lepo zunanjo podobo. Fasado
so pobarvali v svetlo zelenih tonih. V objektu trenutno pote-
kajo notranja dela, po načrtih pa mora biti vse nared najkas-
neje do konca septembra. S prvim oktobrom se namreč pri-
čne novo študijsko leto in v študijske klopi bo sedla že dru-
ga generacija študentov prve jeseniške visoke šole. Občina
Jesenice je medtem zagotovila denar za odkup stavbe ter za
dokončanje obnove in nakup dela opreme. Z rebalansom so
za to namenili nekaj več kot 957 tisoč evrov. U. P.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Varnostno bolj obremenjena v jeseniški občini
so po oceni policije določena območja v KS
Sava, Center 2 in počivališča ob avtocesti. 
V lanskem letu je bilo namreč na teh 
počivališčih ogromno tatvin, storilci pa so bili
povečini Romuni in Bolgari.

Jeseniške novogradnje
Jesenice doživljajo pravi razcvet stanovanjske gradnje. Novi večstanovanjski objekti rastejo 
v Hrenovci in na Prešernovi cesti, medtem ko so se v objekt Rondo novi stanovalci že vselili.

V Hrenovci podjetje Gradis GP Celje gradi štiri vila bloke, v
katerih bo skupaj petdeset stanovanj. Cena stanovanj naj
bi bila od 1600 do 1700 evrov za kvadratni meter, vseljiva
pa bodo že do konca leta.

Na Prešernovi cesti so začeli gradnjo večstanovanjskih 
objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
v katerih bo na voljo 46 novih stanovanj, ki bodo vseljiva
avgusta 2009, cena pa bo 1400 evrov za kvadratni meter. 
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Janko Rabič

Člani Planinskega društva
Javornik-Koroška Bela so vr-
sto let imeli težave z zagotav-
ljanjem ustreznega energet-
skega vira in vode pri oskr-
bovanju Kovinarske koče v
Krmi. Strnili so vrste in se
lotili zahtevnega projekta.
Od Zgornje Radovne do
Krme so v dolžini 3,5 kilome-
tra izkopali in položili elek-
trični kabel in poleg še cev za
vodo ter kabel za telefon.
Glavna soinvestitorja sta bila
družba Elektro Gorenjska in
Občina Kranjska Gora. Pod-
poro so dobili s strani Pla-
ninske zveze Slovenije in
drugih donatorjev. Veliko
prostovoljnih ur pa so opra-
vili člani društva sami. 
Na slovesnosti ob pomemb-
nih pridobitvah je predsed-
nik društva Vinko Alič
predvsem poudaril, da so
ponosni, da jim je uspelo
zagotoviti najbolj prijazen
vir energije za kočo v prele-
pi triglavski dolini Krmi in
se tako izognili onesnaže-
vanju narave. 

Podrobneje je izvedbena
dela predstavil glavni gospo-
dar društva in pobudnik
vseh velikih društvenih in-
vesticij Zvone Tavčar. Luč je
simbolično prižgal najsta-
rejši član društva Franc Sve-

tina. Sedaj imajo v planu še
obnovo koče, predvsem fa-
sade in ostrešja. Koča tako
postaja vse bolj prijazna za
planince, ki radi zaidejo v to
triglavsko dolino. Zanjo skr-
bita zavzeta oskrbnika Joži-

ca in Zoran Berlisk. Kultur-
ni program so na slovesno-
sti pripravili člani kvinteta
Šum Kulturnega društva
Zasip ter Majda Rebernik in
Janez Petkoš, ki sta prebrala
nekaj svojih pesmi. 

Velika delovna zmaga
planincev v Krmi
Od Zgornje Radovne do koče v Krmi so položili električni kabel in cev za vodo ter kabel za telefon.

Janko Rabič

Na Blejski Dobravi je bila
prejšnjo soboto osrednja
slovesnost ob stoletnem ju-
bileju domačega prostovolj-
nega gasilskega društva.
Leta 1908 se je začela pisati
zgodovina te humanitarne
dejavnosti, ki jo zvesto

opravljajo generacije gasil-
cev. Danes je društvo del si-
stema enot za reševanje in
pomoč v občini Jesenice.
Tudi dež ni skalil razpolože-
nja, ki so ga domači gasilci
ta dan delili s člani sosed-
njih gasilskih društev, gasil-
ci iz pobratenega društva
Ravne Bate iz Koroške in od
drugod. Pohvalne in spod-

budne besede za delo naprej
so jim izrekli predsednik
sveta krajevne skupnosti
Blejska Dobrava Igor Arh,
poveljnik Gasilske zveze
Slovenije Matjaž Klarič in
drugi. Župan občine Jeseni-
ce Tomaž Tom Mencinger
jim je namenil županovo

plaketo za vse dosežke v sto-
tih letih. Podelili so tudi od-
likovanja za delovne zasluge
v društvu, ki so jih prejeli:
Peter Zupan, Nevenka Kol-
bl, Andreja Šebat, Klemen
Šebat, Karel Razinger, Šte-
fan Razinger, Valentin Ra-
zinger in Valentin Zupan. 

Ob jubileju je domači žup-
nik Franc Oražem blagoslo-
vil novo pomembno pridobi-
tev društva: avtomatska ga-
ražna vrata v gasilskem
domu. Zanje so člani društva
nekaj let zbirali denar, za na-
mestitev pa so opravili veliko
ur prostovoljnega dela.

Županova plaketa 
za dobravske gasilce
Odlikovanja za delovne zasluge v društvu so prejeli Peter Zupan, Nevenka Kolbl, Andreja Šebat,
Klemen Šebat, Karel Razinger, Štefan Razinger, Valentin Razinger in Valentin Zupan.

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.

Ob jubileju je domači
župnik Franc Oražem
blagoslovil novo po-
membno pridobitev
društva: avtomatska
garažna vrata v gasil-
skem domu. 

KRAJEVNE SKUPNOSTI
CIRILA TAVČARJA, MIRKA ROGLJA PETKA, 

STANETA BOKALA

V A B I J O

V SPOMINSKI PARK
na JESENICAH

v petek, 4. julija 2008, ob 18. uri

V POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA

V kulturnem programu bodo sodelovali:
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora

Dirigent: Domen Jeraša
Recitatorka: Nataša Pristov Trček

Pozdravni govor: Vera Pintar, predsednica sveta 
krajevne skupnosti Cirila Tavčarja. 

Priznanja svetov KS bodo prijeli: 
KS Mirka Roglja Petka: Ivana Pretnar

KS Cirila Tavčarja: Apolonija Pavlič

V PRIMERU DEŽJA PRIREDITEV ODPADE

Sveti krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka, Staneta
Bokala in Cirila Tavčarja čestitajo vsem krajanom 

ob krajevnem prazniku 4. juliju 2008.

Upokojenski utrip
V Društvu upokojencev Jesenice so v juniju poskrbeli za glas-
beni večer. V petek, 6. junija, so nastopili člani Moškega pev-
skega zbora Društva upokojencev Jesenice z bogatim pevskim
programom, sledil pa je nastop gostje, citrarke Helene Vid-
mar. Večer so poimenovali Po gorah grmi in se bliska. J. P.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki so ga na Jese-
nicah ustanovili nedavno, bo vodila Ana Marija Korošec. To
so sklenili občinski svetniki na majski seji. Svet sicer sestav-
ljajo predsedniki jeseniških krajevnih skupnosti, in sicer Zo-
ran Kramar, Helena Razingar, Ljudmila Ilenič, Vera Pintar,
Majda Gomilšek, Marija Kalan, Maja Otovič, Igor Arh in Ana
Marija Korošec. U. P.
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Urša Peternel

V počitniških prostih dneh,
ki jih imamo zagotovo že za-
črtane v koledarju, običajno
najdemo več časa tudi za
branje. V počitniški prtljagi
se tako znajde vsaj kakšna
knjiga, ki jo nato v miru pre-
biramo na ležalniku na plaži
ali v senci ob poslušanju
škržatov ... Kot pravi biblio-
tekarka v Občinski knjižnici
Jesenice Veronika Osredkar,
člani jeseniške knjižnice po-
leti zanesljivo berejo več kot
sicer. Nekateri sploh berejo
samo v času počitnic, ko
imajo več prostega časa.
Bralci knjige izbirajo, glede

na svoj bralni okus, in po iz-
kušnjah sogovornice berejo
podobne knjige, ne glede na
letni čas. Zato po njenem
mnenju izraz 'poletno bran-
je' ne pomeni, da gre za bra-
nje 'lažje' literature, temveč
za poletni čas, ko več časa
namenjamo branju. "Večina
ljudi bere lažjo, trivialno li-
teraturo, denimo romantič-
ne in ljubezenske knjige,
pogosto izposojene so kri-
minalke in detektivke, znan-
stvena fantastika, tudi ezote-
rika," pravi Osredkarjeva.
Poleti se zelo poveča izposo-
ja različnih potopisov, gor-
skih vodnikov, vodnikov po
evropskih mestih in oddalje-

nih državah. In kako lahko
bibliotekarke vplivajo na
bralni okus bralcev? Kot pra-
vi sogovornica, zelo težko.
Bralci so zvečine že izobli-
kovani in njihovega okusa
ne morejo spreminjati. V
knjižnici kljub vsemu pri-
pravljajo različne akcije, v
katerih izpostavijo določene
knjige, da bi spodbudili bra-
nje. Eden od poskusov spod-
bujanja branja je bila tudi

bralna značka za odrasle, ki
je potekala od lanske jeseni
do letošnje pomladi. "Žal pa
smo močno prostorsko
omejeni, zato ne moremo
pripravljati predstavitev 
knjig. Poleg tega je knjižni-
ca natrpana in žal moramo
umikati knjige, ki so zelo
dobre, in narediti prostor
knjigam, ki so zelo izposoja-
ne. Tu žal trpi kakovost," še
pravi Veronika Osredkar. 

Na počitnicah z dobro 
knjigo v roki
Jeseničani poleti berejo več kot sicer, s seboj na počitnice običajno vzamejo lažjo literaturo, 
kriminalke, romantične knjige, znanstveno - fantastiko ...

Janko Rabič

Po prvih petih osvojenih na-
gradah v preteklem šolskem
letu se je sekstet harmonik
Glasbene šole Jesenice pod
vodstvom mentorice Diane
Šimbera v novem šolskem
letu še bolj zavzeto lotil dela.
Uspeh ni izostal, saj je sek-
stet dosegel izjemne uspe-
he, ki ga uvrščajo v sam vrh
harmonikarskega igranja v
Sloveniji in tudi širše. Sek-
stet sestavljajo Lejla Rako-
vič, Žiga Federl, Jaka Ovse-
nek, Marko Čušin, Primož
Mirtič Dolenec in Tom Cvet-
kovič. Odlične nastope so
začeli nizati na mednarod-
nem tekmovanju v Trstu,
kjer so navdušili glasbeno
žirijo, ki jim je namenila 2.
nagrado in srebrno plaketo.
V februarju sta na regijskem
tekmovanju na Jesenicah
nastopila dva člana seksteta:
Tom Cvetkovič je prejel zla-
to priznanje in Žiga Federl
srebrno. Toma je ta uvrsti-
tev popeljala na državno tek-
movanje marca v Žalcu, kjer

je dobil zlato plaketo. To je
bil prvi harmonikar, ki je
osvojil tako visoko in po-
membno priznanje za Glas-
beno šolo Jesenice. Nasled-
nja postaja seksteta je bila v
Pulju, kjer je bilo zelo ugled-
no mednarodno tekmova-
nje. Sekstet je dosegel prvo
nagrado, Tom Cvetkovič pa
drugo. Sledilo je še medna-

rodno srečanje v Moravskih
Toplicah, kjer je sekstet
osvojil drugo nagrado, prav
tako Primož Mirtič Dolenec
v disciplini zabavna glasba.
Poleg udeležbe na teh tek-
movanjih so mladi glasbeni-
ki imeli še številne druge
nastope. Vsi uspehi dokazu-
jejo, da gre za skupino mla-
dih nadarjenih glasbenikov,

ki so izredno motivirani.
Radi hodijo na vaje in se
udeležujejo tekmovanj.
Omeniti je treba tudi, da se
njihovih uspehov še posebej
veselijo starši. Pomagajo
jim na različne načine. Vo-
zijo jih na vaje in tekmova-
nja. Velikokrat so njihovi
glavni sponzorji, saj so stro-
ški veliki. 

Zlata generacija harmonikarjev 
Sekstet harmonik Glasbene šole Jesenice pod vodstvom mentorice Diane Šimbera uvrščajo v sam vrh
harmonikarskega igranja v Sloveniji.

Skupinska razstava likovnih del

V razstavnem salonu DOLIK je do 2. julija na ogled zanimi-
va razstava likovnih del članic in članov likovnega kluba
Dolinskih likovnikov Jesenice. Razstavljajo Boleslav Čeru,
Natalija Erleh, Marta Gašperlin, Janko Gašperin, Edo Gre-
gorič, Vesna Sanja Koser, Stane Kozjek, Metka Leban, Slava
Mlakar, Janko Mohorič Mokrn'k, Ana Mlekuž Višnar, Anton
Modrijan, Jože Pristavec, Marko Rolc, Draga Soklič, Edo
Vahčič, Toni Vogrinčič, Marija Volarič, Ivan Žibert, Marjan
Židanek in Marjeta Žohar. Likovna dela prikazujejo različne
teme in so izdelana v različnih tehnikah. J. P.

Prva nagrada fotografiji Naglica

V Fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice so odprli prvo
društveno digitalno fotografsko razstavo, na kateri člani pri-
kazujejo svojo dveletno dejavnost na tem področju. Z digital-
nimi fotoaparati fotografira večina članov, za tokratno razsta-
vo pa je svoja dela pripravilo 17 članov društva. Selektor, pri-
znani mojster fotografiranja Oskar Dolenc je med 170 digital-
nimi posnetki izbral tri, ki so prejeli nagrado, in tri, ki so pre-
jeli diplomo. Pri nagrajenih delih imajo rahlo prednost pred-
stavnice nežnega spola, ki so tudi drugače na razstavah kar
aktivne ali uspešne. Prva nagrada je pripadla Mojci Hedviki
Perat za fotografijo Naglica, drugo nagrado je prejela Elica
Tavčar za posnetek z naslovom Sprehod, tretjo pa Jani No-
vak za posnetek Vprege 0019iz. Diplome pa so prejeli Mari-
ja Gašperšič, Klemen Klemenc in Nejc Poljanec. J. P.

Na seznamu najpogosteje izposojenih leposlov-
nih knjig za odrasle v jeseniški knjižnici so Hiša
avtorice Danielle Steel, Črna vrtnica Nore 
Roberts, Modri dim Nore Roberts, Izgubljena
čast Amande Quick, Vrnitev v Barsaloi Corinne
Hofmann ... Na seznamu najpogosteje rezervi-
ranih leposlovnih knjig pa so Skrivnost Julie
Garwood, Pride ženska k zdravniku Raya 
Kluuna in Rdeča lilija Nore Roberts. Zanimivo
je, da med najbolj iskanimi ni nobene knjige
slovenskega avtorja.

Bibliotekarka Veronika Osredkar

Za vas beležimo čas

dr. Radovan Starc

Stres 
in bolezen

Pot od stresa do debelosti, zvišanih maščob,
arterijske hipertenzije, depresije,

srčnega infarkta, kapi in prezgodnje smrti

Stres 
in bolezen

Cena: 25 eur + poštnina
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
Naročanje: 04 201 42 41  

e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Janko Rabič

Vodstvo regijske pisarne
Olimpijskega komiteja Slo-
venije na Jesenicah je v so-
delovanju z Zavodom za
šport in Mladinskim cen-
trom Jesenice organiziralo
8. Olimpijski tek na 21 in 7
kilometrov dolgi progi. Tek
so v prejšnjih letih uspešno
organizirali člani Športnega
društva Karavanke na plato-
ju na Hrušici. Ker so ukinili
mejno policijsko kontrolo,
so tamkajšnji organizatorji
izvedbo predali Jeseniča-
nom. Kljub deževnemu vre-
menu se tekači niso predali. 
Na daljši progi je zmagal Si-
mon Spruk iz Stahovice
pred Sindijem Trpinom s
Hrušice in Markom Kogov-
škom iz Žirovnice. Drugi

najboljši tekmovalci iz obči-
ne Jesenice so zasedli na-
slednja mesta: Izidor Čop je
bil 5., Miro Savič 6., Rajko
Stevanovič 7., Igor Maher
9., Iztok Morič in Aljoša Ul-
čar pa sta skupaj zasedla 10.
mesto. 
Na sedem kilometrov dolgi
progi je pri moških na cilj
najhitreje pritekel Mirko Ja-
njatovič iz Radovljice. Od
tekmovalcev iz občine Jeseni-
ce so bili najboljši Darko Kla-
neček, ki je zasedel 10. me-
sto, Gregor Rabič 11. in De-
jan Nemaček 12. mesto. 
Pri ženskah je zmagala Ama-
deja Teraž iz Mojstrane pred
Vesno Dolinar z Jesenic. 
Najstarejši udeleženec teka
je bil 69-letni Slavko Sitar iz
Mošenj, najmlajši pa 14-let-
ni Tom Kepic z Jesenic. 

Poleg olimpijskega teka so
organizatorji dan obogatili z
nastopi članov športnih klu-
bov in športniki s posebni-
mi potrebami, ki so tekli na
krajših progah. Že v dopol-

danskih urah so osnove teka
spoznavali tudi otroci iz je-
seniških vrtcev. Skupaj je ta
dan na Jesenicah v šport-
nem duhu preživelo dvesto
udeležencev. 

Olimpijski tek uspel
Na 21 kilometrov dolgi progi je zmagal Simon Spruk, na sedem kilometrov pa Mirko Janjatovič 
pri moških in Amadeja Teraž pri ženskah.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

Tina druga na mednarodnem pokalu Dupleka
V soboto, 14. junija, je bil v Spodnjem Dupleku mednarodni
judo turnir za kadete in kadetinje, ki se je točkoval za sloven-
ski pokal. Na turnirju so nastopili judoisti iz Avstrije, Hrva-
ške, Češke, Madžarske in Slovenije. Tina Jazbec iz Judo sek-
cije Partizan Jesenice je nastopila v kategoriji nad 70 kg in
osvojila končno drugo mesto. ZOS

Najuspešnejši jeseniški gorski kolesar
Štirinajstega junija se je sto gorskih kolesarjev in kolesark v
občini Dravograd pomerilo na 60 kilometrov dolgem 3. mara-
tonu Trbonje in državnem prvenstvu v maratonu. Zmagal je
32-letni Jeseničan Lenart Noč, ki tekmuje v dresu ekipe Ga-
neshe. Lenart je tako postal tudi drugi državni prvak v mara-
tonu v kategoriji elite. Letos Lenart Noč uspešno tekmuje na
različnih tekmovanjih v gorskem kolesarstvu v Sloveniji in tu-
jini ter se pripravlja na svetovno prvenstvo v maratonu, ki bo
5. julija v Italiji. V Italiji je maja na SYMPATEX BIKE Festivalu
v Rivi ob Gardskem jezeru v pokrajini Trentino na mali "pic-
colo" različici Rocky Mountain BIKE Marathona dosegel tudi
doslej največji uspeh. Po dobrih dveh urah je na 55 kilometrov
dolgi progi zmagal pred Avstrijcema Johannesom Holasem in
Guidom Thalerjem. Tega tekmovanja se je udeležilo 28 slo-
venskih kolesarjev. Lenart Noč je bil tako prvi Slovenec, ki je
stopil na najvišjo stopničko na katerem od tekmovanj enega
največjih evropskih festivalov gorskega kolesarstva. 

Jure Košir nič več z Acronijem
Agencija CM Sports je končala sodelovanje s Hokejskim
klubom Acroni Jesenice, sta sporočila Jure Košir in Daniel
Zimmermann. "V tem času je agencija CM Sports za Hokej-
ski klub Acroni Jesenice opravljala marketinško promocijske
aktivnosti ter aktivno promocijo tako jeseniškega kot tudi
slovenskega hokeja. Agencija CM Sports zaključuje sodelo-
vanje s Hokejskim klubom Acroni Jesenice zaradi različnih
pogledov in mnenj glede nadaljnjih marketinško-promoci-
jskih aktivnosti in vizije razvoja Hokejskega kluba Acroni Je-
senice," sta sporočila Košir in Zimmermann ter dodala, da
Agencija CM Sports želi klubu Acroni Jesenice uspešno de-
lovanje še naprej, igralcem pa uspešno sezono tako v ligi
EBEL kot tudi v državnem prvenstvu. U. P.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Plavalni tečaj
Plavalni klub Jesenice in Zavod za šport Jesenice bosta letos
skupaj organizirala 20-urni poletni plavalni tečaj za začetnike
(starost 5 let in več). Potekal bo na letnem kopališču Ukova,
od ponedeljka do petka od 18. do 19.30 (dve šolski uri na
dan). 

termin: 30. junij - 11. julij 2008
termin: 21. julij - 1. avgust 2008

CENA: 60 EUR

Svoje otroke lahko prijavite na e-naslov: zsj.programi@siol.net
ali pa na telefon št.: 04/5884 665 (Gaber Šorn).

Obenem vas obveščamo, da svoje otroke lahko vpišete tudi
v PK Jesenice. 
Pogoj: znanje prsnega stila, starost dečki do 8 let, deklice do
7 let. Treningi bodo potekali dvakrat tedensko z začetkom
30. junija. Info: Mirjam Noč, 041/271 238

Trenerji in vaditelji se bomo potrudili, da bomo vašemu otro-
ku pričarali del vodnih radosti in ga skozi igro naučili najpo-
membnejših osnov plavanja.

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in spr.) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/2007 in spr.) ter 238. sklepa Občinskega sveta
Občine Jesenice z dne 22. novembra 2007 objavlja Občina Je-
senice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V

LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 3 v skupni izmeri 65,86 m2 v pritličju v

stanovanjski hiši Hrušica 69, Hrušica. Izklicna cena znaša
23.460,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravi-
co.

2. Stanovanje št. 4 v skupni izmeri 67,95 m2 v pritličju v
stanovanjski hiši Hrušica 69, Hrušica. Izklicna cena znaša
23.580,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pra-
vico.

3. Stanovanje št. 6 v skupni izmeri 66,95 m2 v 1. nadstropju v
stanovanjski hiši Hrušica 69, Hrušica. Izklicna cena znaša
21.900,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pra-
vico.

4. Stanovanje št. 16 v skupni izmeri 64,05 m2 v izkoriščenem
podstrešju v stanovanjski hiši Cesta maršala Tita 10, Je-
senice. Izklicna cena znaša 27.780,00 EUR. Najemnica
stanovanja ima predkupno pravico.

5. Stanovanje št. 8 v skupni izmeri 63,80 m2 v pritličju v
stanovanjski hiši Cesta v Rovte 6, Jesenice. Izklicna cena znaša
20.500,00 EUR. 

2. Podatki o nepremičnini:                                                               
Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last
Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo pred-
kupno pravico. 

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:                                                    
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo
prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ
- PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA (Z
NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) na vložišče

Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Je-
senice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko
ter e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne
cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so
dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Je-
senice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-2001004-00000008 s pripisom "Varščina za nakup
stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina bo izbrane-
mu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo
varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo
na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št.
P10, vsak delovni dan od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je petek, 11. julij 2008, do 12. ure. O
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega
datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 11. juliju
2008 po 12. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne
ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Ces-
ta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah,
tel.: 04/5869 304

Številka: 352-22/2008                               
Datum: 27. junij 2008                              Občina Jesenice

Predsednik strokovne komisije
Tomaž Vidmar

Najboljši tekmovalci na 21 kilometrov

Najboljši tekači na sedem kilometrov Najstarejši in najmlajši udeleženec

O
bč

in
a 

Je
se

ni
ce

, C
es

ta
 ž

el
ez

ar
je

v 
6,

 J
es

en
ic

e



občinske novice - JESENICE CMYK 27.06.2008 stran   08

8 Jeseniške novice, petek, 27. junija 2008

Nasveti

Peter Ramuš, dr. vet. med.

Bliža se čas dopustov in počit-
nic, ki ga vsi nestrpno priča-
kujemo. Nekateri lastniki
psov in mačk načrtujejo od-
dih tudi skupaj s svojimi štiri-
nožnimi prijatelji. V tem pri-
meru moramo poskrbeti za
kar nekaj zadev. Če se od-
pravljamo v tujino, je treba
postoriti vse za nemoten pre-
stop meje. Pes ali mačka mo-
rata biti po zakonu cepljena
proti steklini ob dopolnjenem
12. tednu starosti, od zadnje-
ga cepljenja ne sme preteči
več kot 12 mesecev. Cepljenje
mora biti vpisano v ustrezen
identifikacijski dokument, to
je v tem primeru potni list, ki
je modre barve, z oznako EU
in pripisom Republika Slove-
nija. Žival mora biti ustrezno

označena, in sicer z mikroči-
pom, v katerem je magnetni
zapis 15-mestne identifikacij-
ske številke, pod katero je pes
vpisan v centralni register.
Psi se čipirajo ob prvem cep-

ljenju proti steklini brezplač-
no. Če ste lastnik starejšega
psa, ki mikročipa še nima, ga
veterinar označi naknadno
proti plačilu. Mikročip je v
obliki približno 2 mm dolge
steklene palčke, ki se s poseb-
no iglo vstavi pod kožo na levi
strani vratu. Mikročip je ne-
opazen in pri živali praviloma
ne povzroča nikakršnih težav.
Oznaka je neodstranljiva, kar
ima mnogo prednosti, pred-
vsem ob izgubi živali, saj po
zapisani številki na čipu ni
težko poiskati lastnika. Ena-
ko velja tudi za zapuščene
živali. Znano je, da se pred
obdobjem počitnikovanja
poveča število zapuščenih in
tavajočih živali. Odveč je pri-
pomba, da je takšno ravna-

nje nevestnih lastnikov
skrajno neodgovorno in ne-
varno. Preprečiti tako ravna-
nje, je tudi eden izmed na-
menov uvedbe obveznega
čipiranja psov. 

Čip, potni list in cepljenje
proti steklini zadostujejo za
potovanje v države EU in
tudi na Hrvaško. Izjema so
skandinavske in otoške drža-
ve, na katerih nikoli ni bilo
stekline. Za vstop v te države
veljajo veliko strožji predpisi
in se je treba dovolj zgodaj
pozanimati, kaj vse zahtevajo
za prestop meje. Za potova-
nje izven držav EU, razen
Hrvaške, je pred odhodom
potreben odvzem krvi, ki se
pošlje na preiskavo, kjer do-
ločijo titer protiteles proti ste-
klini. Ta test se zahteva pri
vrnitvi v EU. Več o izvedbi te-
sta boste izvedeli pri svojem
veterinarju. Opravi se enkrat
v življenju ob predpostavki,
da je pes redno cepljen.
Druga težava je transport
hišnega ljubljenca. Pes ali
mačka morata biti ločena od
potniškega prostora v avto-
mobilu. To storimo tako, da
živali prevažamo v kletki
ustrezne velikosti oziroma če
se žival vozi v prtljažniku,
mora ta biti ločen od potni-
ške kabine z mrežo ali rešet-
ko. V primeru prometne ne-
sreče lahko vaš ljubljenec re-
agira nepredvidljivo in pred-
stavlja dodatno nevarnost za
potnike. Če uporabljate javna
prevozna sredstva, je obvez-
na uporaba nagobčnika. Na-
gobčnik mora omogočati

psu, da ima odprt gobec. Na-
gobčnik, bodisi kovinski ali
plastičen, mora biti torej v
obliki kletke, saj pes oddaja
velik del toplote prek jezika
oziroma ustne votline. Na-
gobčniki, ponavadi izdelani
iz blaga, usnja ali plastike, ki
stisnejo skupaj zgornjo in
spodnjo čeljust, so popolno-
ma neprimerni in jih uporab-
ljajo veterinarji pri krajšem
pregledu potencialno agresiv-
nih psov in tudi mačk. Ob po-
tovanju z letalom dobite
ustrezna navodila pri letali-
škem osebju ob nakupu letal-
ske vozovnice. Ob transportu
skrbite za ustrezno tempera-
turo in zadostno količino pit-
ne vode. Toplotni šok, ki lah-
ko nastane zaradi pregreva-
nja organizma, je resno, živ-
ljenje ogrožajoče stanje, ki se
brez hitre in ustrezne pomoči
konča tudi tragično. Avtocest-
ni zamaški na vročem pole-
tnem soncu ponujajo idealne
razmere za razvoj takšnega
stanja.
Ste se po vsem tem odločili,
da boste svojega ljubljenca
pustili raje doma? Morda je
to še najboljša rešitev. Pes ne
govori, a dvomim, da močno
hrepeni po vročem soncu in
slani vodi, ki draži njegovo
kožo. Najbolje je psa prepu-
stiti znani osebi, ki ji zaupa-
mo, podučimo jo, kakšne so

navade in potrebe naše živali,
poskrbimo za zadostno koli-
čino hrane, ki jo je pes jedel
že prej, in se odpravimo na
dopust sami. Vsaka spre-
memba prehrane predstavlja
za organizem stres in lahko
povzroči hujše prebavne mot-
nje. Za vroče poletne dni je
najprimernejša hrana v obliki
briketov. Po Sloveniji je tudi
več pasjih hotelov, ki v času
dopusta poskrbijo za vašega
ljubljenca. Je pa to povezano
seveda z določenimi stroški.
O boleznih in dopustniških
poškodbah ter prvi pomoči
pa morda kdaj drugič.

Čas dopustov - kam z ljubljenčkom

Bo z vami na dopust 
potoval tudi vaš pes 

ali mačka?
Osnovna preventivna 

sredstva in zdravila, ki ne
smejo manjkati na 

potovanju, dobite v veteri-
narski ambulanti Sanovet.

Delovni čas: 
od 7. -12. ure in 
od 15. -18. ure

Sobota: od 8. -12. ure
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Telefon: 04/5860 222

Znano je, da se pred obdobjem počitnikovanja
poveča število zapuščenih in tavajočih živali. 
Odveč je pripomba, da je takšno ravnanje nevest-
nih lastnikov skrajno neodgovorno in nevarno.
Preprečiti tako ravnanje, je tudi eden izmed 
namenov uvedbe obveznega čipiranja psov. 

Mag. Karmen Klobasa

Pa začnimo pri glavi. Tam,
kjer se vse začne. Kjer raste
domišljija, kjer se rodijo ide-

je. Letošnje poletje ljubi ur-
bane kape, na temo že vide-
no, že nošeno. Svetovne bla-

govne znamke so v ospredje
postavile preplet ženskih in
moških linij, v paru je pač
lepše. Ženske glave so po-
krite z bolj moško obliko
kape, moške pa z zaobljeno
žensko obliko. Pri ženskah
je izpostavljen vintage mili-
tary look, malce scefrano in
ponošeno že mora biti. Bar-
ve pa so vzete od outdoorjev-

cev, ki prisegajo na oljčno
zeleno ali oranžno, za šče-
pec je fancy look, ki se nav-
dušuje nad barvo limete in
sončno rumeno. Takšne
kape se odlično nosijo k
športno elegantnim oblači-
lom, na plaži pa so obvezne
in nadomeščajo slamnik.
Pri moških je top izdelek
kapa iz jeansa, obvezno
temnega, ki se združi z zrač-
no mrežico na zadnjem
delu kape. Odlična funkcio-
nalna rešitev kreatorja, da
vam shladijo glave. Tako pri
ženskih kot tudi pri moških
kapah je pomembno, da so
iz mehkega stoodstotnega
bombaža, ki diha in je hla-
den. In še nekaj sem opazi-
la, kljunasti šilti so zelo izra-
ziti.
Če boste želeli biti v popol-
nem trendu, morate imeti
moden izdelek na glavi.

Modni izdelek na glavi
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Mladi
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Urša Peternel

Tudi letos je župan Občine
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger povabil vse tiste
osnovnošolce, ki so z odlič-
nim uspehom zaključili vse
razrede osnovne šole, in
srednješolce, ki so imeli od-
ličen uspeh vsa štiri leta šo-
lanja. Sprejem s kratko po-
gostitvijo jim je priredil
prejšnji petek v Kosovi graš-
čini na Jesenicah. Župan je
odličnjakom čestital za do-
sežen uspeh in jim podelil
knjižne nagrade, bodočim
srednješolcem knjigo Dese
Muck Pasti življenja, bodo-
čim študentom pa knjigo
Zvoneta Šeruge Nekam da-
leč. Župan je ob tem pouda-
ril, da je letos odličnjakov

skoraj za polovico več kot
lani, kar je dokaz, da so
učenci in dijaki jeseniških
šol iz leta v leto bolj pridni.
Odličnjakom je zaželel
uspešno nadaljevanje šola-
nja na srednjih šolah oziro-
ma uspeh na maturi in
uspešen študij.
Na osnovnih šolah občine
Jesenice je bilo vsa leta od-
ličnih 49 učencev, in sicer
na Osnovni šoli Prežihovega
Voranca 11, na Osnovni šoli
Toneta Čufarja 23, na
Osnovni šoli Koroška Bela
pa 15. Na obeh jeseniških
srednjih šolah je vse letnike
z odliko zaključilo osem di-
jakov: na Gimnaziji Jesenice
pet in na Srednji šoli Jeseni-
ce dva, dva v programu
vzgojitelj predšolskih otrok

in eden v programu eko-
nomski tehnik. 
Na Osnovni šoli Koroška
Bela so bili vsa leta odlični
Nuša Černe, Nika Teran, Ana
Šebat, Tilen Pogačnik, Jaka
Zor, Urška Fon, Tjaša Smo-
lej, Jaka Kobal, Mišo Lužnik,
Gašper Razinger, Jaka Mu-
har, Luka Škoda, Nanja Bre-
lih, Lea Grilc in Jure Jenko.
Na Osnovni šoli Prežihov
Voranc so bili odlični Selve-
dina Begić, Anida Gluhić,
Katja Mulej, Blaž Rozman,
Anja Lukan, Petra Lumpert,
Domen Mihelčič, Laura Po-
ženel, Anže Rakovec, Sabi-
na Selimanović in Melisa
Selimanović. 
Na Osnovni šoli Toneta Ču-
farja pa so bili vsa leta odlič-
ni Nina Frank, Luka Grač-

nar, Timotej Kos, Nadja Ko-
sič, Nik Prešern, Tamara
Primožič, Katjuša Rozman,
Mark Schoeffmann, Kristina
Gorenšek, Polona Klinar,
Mateja Langus, Manca Ve-
ber, Edo Bešić, Meta Bizjak,
Urban Mur, Aljoša Radić,
Ajla Suljanović, Alain Vil-
man, Anja Zupan, Matej
Trinkhaus, Rok Pretnar,
Metka Noč in Ana Krstova. 
Na Gimnaziji Jesenice so bili
vsa štiri leta odlični Bor Kos,
Janez Polda, Sara Došenovič,
Irina Bird in Vid Balek.
V Srednji šoli Jesenice pa
sta bili v programu vzgojitelj
predšolskih otrok vsa štiri
leta odlični Andreja Ličef in
Sabina Tavčar, v programu
ekonomski tehnik pa Metka
Noč. 

Bravo, odličnjaki!
Vsa leta šolanja je z odliko zaključilo kar 57 učencev in dijakov jeseniških šol.

Konec maja so na Osnovno
šolo Prežihovega Voranca Je-
senice povabili bivšega učen-
ca Anžeta Kopitarja, ki tre-
nutno igra hokej v ekipi Los
Angeles Kings. Tam je zelo
uspešen, saj je bil letos naj-
boljši strelec te ekipe in je v

prvenstvu dosegel 32 golov in
45 podaj. Učiteljica Tatjana
Otovič je povedala: "Anžeta
smo pričakali z bogato zbirko
naših hokejskih umetnin ter
grafitov. Vsi navdušenci ho-
keja so svoja vprašanja lahko
oddali v knjižnici do torka,

27. maja 2008, in v četrtek
izvedeli odgovore nanje.
Učenci, ki svojih vprašanj
niso zastavili, so imeli to pri-
ložnost storiti med prireditvi-
jo, saj je Anže potrpežljivo
odgovarjal nanja. Povedal
nam je veliko zanimivosti o

svoji športni karieri in njeni
napornosti. Med drugim
smo izvedeli, da bo v Ameri-
ki ostal vsaj še eno leto. Poleg
zastavljenih vprašanj smo
priredili tudi žreb štirih sreč-
nežev, ki so se lahko slikali v
Anžetovem dresu. Sledilo je
skupinsko fotografiranje raz-
redov predmetne stopnje z
mladim hokejistom. Kasneje
je Anže delil tudi avtograme.
Najbolj goreči navijači pa so
se smeli tudi fotografirati z
njim. Ob koncu smo mu za-
želeli še veliko uspeha ter
mu v znak hvaležnosti poda-
rili knjigo Slovenija v presež-
nikih, da se bo Slovenije spo-
minjal tudi v ZDA. Za vse ti-
ste, ki so Anžetov obisk za-
mudili, pa smo pripravili v
šolski avli razstavo fotografij
z obiska in si jih zdaj še lah-
ko ogledajo."

Anže Kopitar obiskal šolo
Na Osnovno šolo Prežihovega Voranca so povabili bivšega učenca Anžeta Kopitarja, ki trenutno 
igra hokej v ekipi Los Angeles Kings.

Odličnjaki skupaj z županom v Kosovi graščini I Foto: Anka Bulovec

Anketa

Sabina Tavčar, Srednja šola Jesenice, program vzgojitelj
predšolskih otrok: "Srednja šola se mi ni zdela pretežka,
sploh če si sproti delal. Vpisala sem se na Pedagoško
fakulteto v Ljubljani, smer predšolska vzgoja."

Vid Balek, Gimnazija Jesenice: "Če se učiš in sodeluješ pri
pouku, ni težko biti odličen vsa leta. Vpisal sem se na
študij geodezije v Ljubljani, kjer bom tudi stanoval."

Luka Škoda, Osnovna šola Koroška Bela: "Šolanje bom nadal-
jeval na Gimnaziji Jesenice - za to šolo sem se odločil že dol-
go nazaj. Ker igram košarko, bom obiskoval športni oddelek."

Sabina Selimanovič, Osnovna šola Prežihov Voranc 
Jesenice: "Šolanje bom nadaljevala na Ekonomski gimnaziji
v Radovljici. Izbrala sem jo, ker daje večji poudarek matem-
atiki. Sicer pa bi rada postala pravnica.”
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Zanimivosti

Urša Peternel

Počitnice so tu in mnogi
mladi bodo - z izjemo nekaj
dni na morju - večino časa
preživeli kar doma. A tudi če
bodo ostali na Jesenicah,
jim ne bo dolgčas, kajti Za-
vod za šport Jesenice in Mla-
dinski center Jesenice pri-
pravljata pester program za
mlade, je povedala vodja
mladinskih programov Lili
Tkalec. "Ob pripravi počitni-
škega programa smo kar naj-
bolj upoštevali že izkazane
interese mladih in odziv star-
šev oziroma otrok v prejšnjih
sezonah," je povedala. Za sta-
rejše od petnajst let bodo
tako v poznopopoldanskem
času potekali tečaji igranja
biljarda, plesni tečaji moder-
nih skupinskih plesov, v so-
delovanju z društvom Udar-
ni val pa pripravljajo tečaje
tekmovalnega igranja namiz-
nega nogometa. Za mlajše
od petnajst let bodo ob dopol-
dnevih - med 10. in 12. uro
potekali mala likovna koloni-
ja, plesne delavnice, konver-
zacijski tečaj angleščine in
tečaji igranja namiznega no-
gometa in biljarda. Vsak de-
lovni dan lahko osnovnošol-
ci, stari več kot osem let, pre-
živijo čas med 10. in 15. uro v
Mladinskem centru ob vode-
nih dejavnostih, v okviru ka-
terih bo poudarek na druže-
nju ob otroških igrah, ne bo
manjkalo razvedrila na dvo-
rišču kakor tudi ne bolj umir-
jenih dejavnosti v prijetni
senci, je povedala Lili Tkalec.
"Ob ponedeljkih v poznopo-
poldanskem času bo odprt
klub za mlade nad petnajst
let, kjer željno pričakujemo
ideje za take poletne dogod-
ke, ki jih ni v programu, pa bi
jih mladi želeli le obiskati, ali
pa, še veliko bolje, tudi načr-
tovati, pripraviti in izpeljati.
Naša pomoč bi bila tolikšna,
kolikor bi je potrebovali ozi-

roma si jo želeli," je dodala
Tkalčeva.
Že znani dogodki pod skup-
nim imenom MCJ se potepa
bodo na Slovenskem Javorni-
ku, na Blejski Dobravi in v
Športnem parku Podmeža-
kla, rdeča nit bo Inline pole-
tna liga. Vsi tisti, ki ne 'rola-
jo', pa se bodo lahko hkrati
zabavali v štafetnih igrah, vle-
čenju vrvi, peli na karaokah ...
Podobno bodo k druženju

povabili osnovnošolce in mla-
de v Centru II ob torkih do-
poldne s pisanim progra-
mom v stilu 'za vsakogar
nekaj', športno obarvana dru-
ženja za mlade pa bodo ob
sredah v popoldanskem času.
Program pripravljajo tudi na
kopališču Ukova, kjer bodo
potekale ponedeljkove šport-
ne aktivnosti v in ob bazenu,
dvakrat bo organiziran tudi
desetdnevni plavalni tečaj.

Četrtega julija vabijo na 5. je-
seniški akvatlon s spremlje-
valnim programom, 11. julija
pa bodo otroke povabili na
Gusarsko zabavo. V drugi
polovici avgusta se bo na ko-
pališču odvijal 4. gorenjski
triatlon, tretja, zadnja tekma v
skokih z 10-metrskega stolpa
in 6. jeseniški akvatlon.
Dogajalo se bo tudi v Šport-
nem parku Podmežakla, in
sicer bo 11. julija potekal no-
gometni turnir, v julijskih ne-
deljah rolanje v Športni dvo-
rani Podmežakla, 2. avgusta
pa bo Balinarski turnir za po-
kal mesta Jesenic.
Kot je povedala Lili Tkalec, so
učenci vseh osnovnih šol je-
seniške občine prejeli knjiži-
co Le kaj polet počet? z več in-
formacijami o celotnem pro-
gramu. "Upamo, da si jo
ogledajo tudi starši in svoje
otroke spodbudijo k aktivne-
mu preživljanju poletnih dni
v družbi vrstnikov. Vsem
mladim želimo kar najboljši
odklop od šolskih obveznosti
in jih vabimo, da preživijo
čim več prijetnih poletnih
dni skupaj s prijatelji v druž-
bi naših animatorjev in
mentorjev."

Kaj početi poleti?
V Mladinskem centru Jesenice za počitniške dni pripravljajo pester program za mlade.

Anka Bulovec

Minuli vikend je v Cafe Tea-
tru na Jesenicah potekala za-
bava, kjer so na svoj račun
prišli predvsem ljubitelji
glasbe iz 80. let. Znane hite
izpred dveh desetletij je pre-
igravala blejsko-jeseniška
skupina Supernova, saj po-
leg svoje avtorske glasbe slo-
vi ravno po obsežnem reper-
toarju in odličnem izvajanju
uspešnic številnih avtorjev
iz omenjenega obdobja. Da
je glasba izpred dveh deset-
letij še kako živa in da jo po-
greša predvsem generacija
srednjih let, je bilo opaziti
tudi na 'plesišču', saj se je
na uspešnice avtorjev, kot so
na primer Prince, Billy Idol,
Spandau Ballet ... zavrtelo

veliko ljudi. ''Po uspešnem
žuru z naslovom Disco Fe-
ver, kjer so se izvajale uspeš-
nice iz 70. let, sem se odločil
še za zabavo, posvečeno
glasbi iz 80. let,'' je dejal
lastnik lokala Samir Sula.

''Ogromno ljudi namreč po-
greša to glasbo, zato smo se
s člani skupine Supernova
zmenili za žur. Zabava je
bila odlična. Pričakovan,
vendar vseeno presenetljiv
je bil predvsem velik obisk

ljudi srednjih let, tiste gene-
racije, ki je to glasbo poslu-
šala v mladosti, danes pa jo
posluša večinoma le še
doma, saj so zabave, ki bi
bile namenjene tej strukturi
gostov, zelo redke.''

Žur kot v osemdesetih

Lili Tkalec, vodja 
mladinskih programov v
Zavodu za šport - MCJ

Za mlade bodo potekale različne prireditve, tudi športne.
Enajstega julija bo denimo v Športnem parku Podmežakla
nogometni turnir. I Foto: Anka Bulovec

Prva prireditev bo že danes, v petek, ko se bodo
na trgu na Stari Savi na koncertu Pozdrav pole-
tju predstavile mlade lokalne glasbene skupine,
hkrati pa se bodo mladi pod vodstvom Alenke
Peternel lahko naučili poslikave obraza. V dru-
gem delu bo vse zbrane zabavala popularna sku-
pina Rock Partyzani. Koncert pripravlja Zavod
za šport Jesenice - MCJ v sodelovanju s Klubom
jeseniških študentov, sofinancira pa ga Občina
Jesenice v sklopu projekta Sejem bil je živ. V ne-
deljo, 29. junija, se bodo na kopališču Ukova
najpogumnejši domači in tuji skakalci pomerili
v skokih v vodo z desetmetrskega stolpa za Po-
kal mesta Jesenic. Paša za oči bodo tudi trebušni
plesi, paša za okus pa sadni koktajli. 

Romana Šimbera in njeni glasbeni prijatelji

Družina Šimbera je sinonim za uspešno glasbeno družino,
ki deluje v okviru Glasbene šole Jesenice. Oba starša sta
glasbena pedagoga, hčerki pa sta glasbenici. Tokrat je svoj
glasbeni spored pripravila najmlajša družinska članica Ro-
mana Šimbera, ki igra violončelo. V bogatem in zahtevnem
programu so sodelovali tudi njeni glasbeni soustvarjalci -
Neža Torkar (harmonika), Kaja Novosel (flavta), Maja Hor-
vat (violina), Primož Mirtič Dolenec (harmonika), Valentina
Gnamuš (klavir), klavirska spremljava v nekaterih točkah pa
je bila v rokah Primoža Kerštanja. Povezovalka bogatega
programa je bila Branka Smole, zasluge za pripravo progra-
ma pa imajo še Jaroslav Cefera, Erno Sebastian, Matija
Lorenz in Diana Šimbera. J. P.

Glasbeni recital Natali in Maje

V veliki dvorani Glasbene šole Jesenice so pripravili zanimiv
recital dveh mladih glasbenic, ki imata sicer enaka priimka,
nista pa v sorodu. Obe glasbenici imata skupno zgodbo o
uspehu, saj sta odlični učenki glasbene šole. Natali Horvat
večkrat srečamo kot kitaristko na različnih kulturnih prire-
ditvah, nastopa pa tudi na različnih glasbenih tekmovanjih,
kjer osvaja visoka mesta in dobiva za svoje igranje laskave
ocene. Kitaro igra že osem let. Druga mlada umetnica pa je
violinistka Maja Horvat, ki letos zaključuje peti razred vio-
line, sicer pa je prav tako uspešna na glasbenih srečanjih in
tekmovanjih, kjer dobiva zlata in srebrna priznanja, tudi na
mednarodnih srečanjih. Uvrstila se je še med mlade glas-
benike, ki se bodo lahko pokazali tudi na nastopu v Sloven-
ski filharmoniji. J. P.

V slovo šolskemu letu
V slovo šolskemu letu so mladi glasbeniki Mladinskega
orkestra Glasbene šole Jesenice v petek, 13. junija, pripravili
večerni koncert v prostorih Cafe teatru. Več kot uro so igrali
prijetne skladbe in pokazali, da so pravi mojstri. J. P.
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Janez Pipan

V organizaciji jeseniške Ig-
ralske skupine viteza Ga-
šperja Lambergarja in s so-
delovanjem blejskega Zavo-
da za kulturo Bled so pripra-
vili tridnevne srednjeveške
dneve na Bledu, ki pa so jih
začeli na Jesenicah. Predvi-
deno prizorišče prikaza
srednjeveških plesov, meče-
vanja in siceršnjega življe-
nja je bilo na Stari Savi na
Jesenicah, kjer nastaja nov
kulturni center ob Glasbeni
šoli in Gornjesavskem mu-
zeju Jesenice. Žal pa je pri-
rediteljem močno nagajalo
vreme, zato so morali sred-
njeveški večer prestaviti v
dvorano kina Železar. V pri-
jetnem ambientu so najprej
nastopili domači vitezi s ple-
si in mečevanjem iz sred-
njega veka. Nastopili so še
mladi plesalci in mečevalci
iz Romunije ter množica za-
stavonoš in bobnarjev iz Ita-
lije, gostje iz Madžarske pa
so zaradi prometnega zasto-
ja ta večer zamudili.
Naslednji dan je bilo živah-
no na Bledu, najprej na Blej-
skem gradu, kjer so Igralska
skupina viteza Gašperja
Lambergarja, Vitezi iz Žu-
žemberka, Ostrovrharji iz
Zaloga in Vitezi okrogle
mize Janeza Kamniškega
ter skupine iz Romunije,
Madžarske in Italije predsta-
vile srednjeveške plese, po-
poldne pa so šli v sprevodu
po Bledu do vznožja gradu.
Nedelja pa je bila poleg ples-
nih točk skupine viteza
Lambergarja tudi v zname-
nju nastopov konjenikov z
različnimi viteškimi borba-
mi (kopja, sekire, zvezde,
borba z maketo viteza). Ko-
njenice pa so bile iz enot Pu-
sti grad Lancovo, Pohorska
konjenica, Šmarska in Kr-
vavška konjenica. Soorgani-

zator tega spektakla so bili
člani konjenice s Pustega
gradu Lancovo. Med konje-
niki je bila tudi (uspešna v
igri) predstavnica nežnega
spola, med politiki pa župan
občine Gorje Peter Torkar v

skupini pustograjske konje-
nice. Skupaj je nastopilo
okoli 200 nastopajočih. Za
številne gledalce je bila od-
prta srednjeveška tržnica
pod gradom. Pa še nekaj o
Igralski skupini viteza Ga-

šperja Lambergarja. Deluje
dvajset let; v začetku so
samo občasno nastopali na
Blejskem gradu za popestri-
tev porok ali pomembnih
obiskov, potem pa so svojo
dejavnost razširili in se obli-
kovali v profesionalno sred-
njeveško skupino, ki danes
že šteje 35 članov. Obvlada-
jo različne srednjeveške
družabne plese, borbene
spretnosti srednjega veka
(mečevanje, metanje kopja)
in so se povezali s podobni-
mi društvi in skupinami
doma ter v tujini. Vsako leto
izvedejo do tristo nastopov,
veliko na Bledu pa tudi na
srednjeveških srečanjih po
domovini in tujini. Letos
bodo gostovali na Madžar-
skem (Višegrad) in Hrva-
škem (Poreč). V juliju in av-
gustu nastopajo na Blej-
skem gradu ob torkih in če-
trtkih ob 17. uri z dvema
različnima programoma.
Motor skupine pa je nedvo-
mno neutrudni igralec, reži-
ser, grof Rado Mužan iz je-
seniškega Gledališča Toneta
Čufarja.

Rdeči križ Slovenije je neod-
visna humanitarna organi-
zacija nacionalnega pome-
na, ki v lokalnih okoljih
spremlja življenje ljudi in
aktivno reagira na stiske ter
nemoči še posebej ranljivih
skupin.
Med nami živi vse več dru-
žin z otroki, ki s svojimi pri-
hodki komaj shajajo iz me-
seca v mesec. Prav zaradi
svojega socialnega položaja
so ti otroci in mladostniki
odrinjeni na rob družbe in
si ne morejo privoščiti počit-
nic na morju. Na domačem
pragu pa živi tudi veliko sta-
rejših iz socialno šibkih okolij,
ki bi tudi potrebovali blagodej-

ne in zdravilne učinke mor-
skih počitnic.
Da bi tako otrokom in starej-
šim omogočili počitnice na
morju, bo RKS od junija do
septembra 2008 organiziral
vseslovensko akcijo Peljimo
jih na morje!
Cilj akcije je zbrati sredstva
za počitnikovanje vsaj petsto
otrok in sto starejših iz social-
no šibkih okolij v letoviščih
Rdečega križa Debeli rtič in
Punat na Krku. Nacionalno
akcijo RKS je tudi podprla
Barbara Miklič Türk, soproga
predsednika RS. 
Osnovni cilji, ki jih RKS želi
doseči z akcijo, so jasni: opo-
zoriti splošno javnost na pro-

bleme ljudi iz socialno šibkih
okolij, predstaviti humanitar-
no akcijo zbiranja sredstev
čim širši javnosti in zbrati
sredstva za počitnikovanje čim
večjega števila otrok in starej-
ših iz socialno šibkih okolij.
Vsa sredstva se bodo zbirala
na posebnem računu št.
03100-1234567891, sklic 11-
98990.
Posamezniki ter podjetje oz.
organizacije bodo lahko svoje
prispevke nakazali na več na-
činov:
- prek plačilnega naloga
BN02, ki bo priložen direktni
pošti, ki bo poslana v nabiral-
nike 730 tisoč slovenskih go-
spodinjstev, 

- s poslanim SMS-om z bese-
do MORJE na 1919 (vrednost
SMS-a je 1 evro),
- z nakazilom prek spletnih
bank (povezave bodo objavlje-
ne na spletnih straneh RKS:
www.rks.si/morje),
- z zbiranjem kovancev in
bankovcev v prenosnih zbi-
ralnikih, ki jih bo RKS posta-
vil v izbranih trgovinskih sre-
diščih.
Pošta Slovenije in banke ne
bodo zaračunavale provizije.
Za več informacij o akciji Pe-
ljimo jih na morje! Lahko
pokličete Matejo Krašovec, te-
lefon št.: 580 96 60 ali pa pi-
šite na e-naslov: jeseni-
ce.ozrk@rks.si. 

Peljimo jih na morje!

C. železarjev 8, 4270 Jesenice
Tel: 04/584 18 02
Fax: 04/584 18 90

ZAPOSLI

STROJNIKA ENERGETSKIH NAPRAV (m/ž)
Pogoji:
- V. stopnja strojne ali elektro smeri
- zaželene izkušnje iz energetike
- sposobnost samostojnega dela in dela v izmenah

Delovno razmerje se sklepa za določen čas z možnostjo 
zaposlitve za nedoločen čas.

Pisne prijave pričakujemo v 8-ih dneh po objavi na naslov:
ENOS-Energetika,d.o.o., Jesenice, C.železarjev 8, 4270 Jesenice.

SKUPINA 

Vida Papler Lampe, 
Zavod za gozdove, 
območna enota Bled

Lubadarji so drobni hroščki,
dolgi do štiri milimetre. V
ugodnih razmerah se zelo
hitro razmnožijo in so tako
nevarni, da lahko uničijo
cele smrekove sestoje. V zad-
njih nekaj letih so razmere
za razmnoževanje lubadar-
jev zelo ugodne: pomladi so
tople, poletja vroča in zime
mile. V gozdovih smo priča
ujmam, zaradi česar nasta-
nejo idealne razmere za raz-
voj novih generacij lubadar-
ja na odmirajočih iglavcih.
Na drugi strani pa podneb-
ne razmere, ki ustrezajo lu-
badarjem, pomenijo zelo
neugodne razmere za rast
smreke. Smreka zaradi svo-
jih plitvih korenin potrebuje
pogoste obilne padavine.
Veliko bolj ji ustreza hladna
klima kot pa vročina. Če je
vreme vroče in suho, to po-
meni za smrekove gozdove
stres ter veliko dovzetnost
za razne škodljive delavnike.
Najbolj so ogroženi smreko-
vi sestoji na plitvih tleh, pri-
sojah ali v nižini.
Vse našteto se dogaja zadnja
leta in v letu 2007 smo na
blejskem gozdnogospodar-
skem območju zabeležili re-
kordno količino lubadark.
To so drevesa smreke, ki se
zaradi napada lubadarja ne-
nadoma posušijo. Močan
napad lubadarja se nadalju-
je tudi v letu 2008, saj je
bilo do konca maja odkritih
že 14 tisoč kubičnih metrov
lubadark, za katere smo last-
nikom napisali odločbe z
zelo kratkim rokom pospra-
vila. Najbolj ogrožene loka-
cije so: Spodnja dolina v Bo-
hinju, pobočja okoli Gorij,
Radovna, Zgornjesavska do-
lina in širša okolica Radov-
ljice.
Zakonitost napada lubadar-
jev je, da se v napadenih dre-
vesih, ki se posušijo, razvije
nova generacija, ki ponavadi
takoj napade sosednja smre-
kova drevesa. Zato se nesa-
nirana jedra lubadarja zelo
hitro koncentrično poveču-
jejo. Za napadena drevesa,
ki se začenjajo sušiti, ni po-
moči. Edini ukrep je hiter
posek, ureditev sečišča in

odvoz lesa iz gozda v prede-
lavo.
Veliko večino jeder lubadark
odkrijejo revirni gozdarji
Zavoda za gozdove. S sekiri-
co in rdečo piko označijo
drevje, ki ga je nujno pose-
kati. Potem izdajo lastniku
gozda odločbo za hitro po-
spravilo. Če lastnik napade-
nih dreves ne poseka, je mož-
na tudi izvršba. Stroške zanjo
plača malomaren lastnik.
Pri nepravočasno posekanih
in izdelanih lubadarkah ukre-
pa tudi gozdarski inšpektor.
Vsi ti ukrepi in naglica pri
poseku lubadark so zato, da
se škodljivec ne bi širil v so-
sednje sestoje in parcele ter
bi zaradi malomarnosti trpe-
li škodo tudi bližnji sosedi.

Nasveti lastnikom gozdov
Ker so revirji veliki in obse-
gajo več tisoč gozdnih par-
cel, je možno, da revirni
gozdar vsakega novega jedra
lubadark ne odkrije pravo-
časno. Zato je od aprila do sep-
tembra priporočljivo, da vsak
lastnik obišče svoje gozdne
parcele in preveri, kakšna je
varstvena situacija. Če opazi
napad lubadarja, sporoči svo-
jemu revirnemu gozdarju, po
obvestilu pa lahko takoj začne
pospravilo. Gozdar bo v nekaj
dneh označil vse napadeno
drevje.
Posek in spravilo lesa sta zelo
nevarni opravili. Ta dela
opravlja v svojih gozdovih le še
pet odstotkov lastnikov goz-
dov. Če nismo vešči tega dela,
si to odkritosrčno priznajmo
in delo čim prej zaupajmo
usposobljenemu izvajalcu. 
Tudi pri rednih sečnjah v
smrekovih sestojih je treba
pospraviti vse sečne ostan-
ke, saj so neurejena sečišča
večkrat leglo lubadarja.
V primeru solastništva ali
nedokončanih zapuščinskih
postopkov je najbolje, da so-
lastniki (upravičenci) izmed
sebe izberejo pooblaščenca,
ki bo urejal posek in komu-
niciral z javno gozdarsko
službo. Če se solastniki med
seboj ne morejo dogovoriti o
izvedbi sanitarnega poseka
ali je njihovo bivališča zelo
oddaljeno, jim javna gozdar-
ska služba določi zastopni-
ka, ki bo odgovoren za iz-
vedbo varstvene odločbe. 

Lubadar uničuje
naše gozdoveSrednjeveški dnevi

tudi na Jesenicah
V okviru srednjeveških dni na Bledu so se vitezi predstavili tudi v jeseniškem gledališču.
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Najdenčki iščejo dom

Boštjan Bogataj

Spodbuda za razmišljanje o
novih vsebinah na štirih go-
renjskih železniških posta-
jah je bil rezultat mednarod-
nega projekta Revita. Razen
kranjske naj bi postaje Bo-
hinjska Bistrica, Lesce-Bled
in Jesenice pridobile mla-
dinski hotel. Postaje so v la-
sti države, spremljevalni ob-
jekti in upravljanje je v do-
meni Slovenskih železnic,
ki si želi predvsem večjega
števila potnikov. 
Prav to je tudi glavni razlog,
s katerim želijo na Jesenicah
pristojne pri Slovenskih že-
leznicah prepričati, da bi v

prostorih železniške postaje
na Jesenicah uredili mladin-
ski hotel. "Na postaji je
ogromno neizkoriščenega
prostora, po drugi strani pa
na Jesenicah turizmu name-
njamo premalo pozornosti.
V tem trenutku smo se osre-
dotočili na mladinski turi-
zem, za katerega imamo
tudi zasebnega investitorja,"
je razložil Stevo Ščavničar,
direktor Razvojne agencije
za Zgornjo Gorenjsko. 
Ščavničarjev in investitorjev
optimizem veje iz vsako-
dnevnega povpraševanja
mladih turistov po poceni
prenočišču, torej tistih, ki
avstrijsko-slovensko mejo

prestopijo s kolesom, vla-
kom ali prištopajo. Poleg
prenočišč za mlade manjka
tudi prenočišč za pohodni-
ke, gornike, ki bi radi pre-
spali v mestu in se nato po-
dali v bližnje hribe. O tem
zgovorno govori podatek, da
za mesto obstaja tudi mož-
nost razvoja turizma - pol
milijona potnikov gre v se-
zoni mimo(!) Jesenic. "Pros-
tora na železniški postaji je
dovolj, tudi za ureditev mla-
dinskega hotela, kjer bi lah-
ko uredili tako skupna ležiš-
ča kot običajne sobe, poleg
tega pa še prostor za prehra-
no, kolesa in prtljago," po-
jasnjuje sogovornik.

Najtrši oreh bo, Ragor zgolj
pomaga potencialnemu in-
vestitorju, prepričati pristoj-
ne pri Slovenskih železni-
cah, ki morajo postaviti po-
goje najema in prenove
prostorov. "Slovenske želez-
nice načrtujejo prenovo ce-
lotne postaje v letu 2010,
vendar bi investitor želel še
letos začeti dela na postaji,
ki je sicer kulturni spome-
nik," še pravi Stevo Ščavni-
čar. Seveda pa bo mladin-
skih hotel zajel le del prostih
prostorov na jeseniški posta-
ji, po Reviti bi v njih lahko
odprli tudi muzej in razsta-
vili vlake, vendar ta ideja po-
slovno ni tako zanimiva.

Železniška postaja bo dobila
privlačnejšo vsebino
Železniška postaja na Jesenicah naj bi kmalu pridobila novo, dodatno vsebino - mladinski hotel.
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Igriva, vodljiva in poslušna psička, stara 5 mesecev.
Tel.: 041/666-187

Igriv in ubogljiv 5-mesečni samček, manjše rasti.
Tel.: 041/666-187 

Trimesečen igriv samček, manjše rasti, išče nov dom.
Tel.: 041/666-187

Živahna psička, stara 5 mesecev, si želi v nov dom.
Tel.: 041/666-187

Šestmesečna psička, željna človeške družbe, išče dom.
Tel.: 041/666-187

Na jeseniški železniški postaji bi ob privolitvi Slovenskih železnic že letos lahko začeli urejati mladinski hotel. 
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Urša Peternel

Smaragdno zelene oči so
zaščitni znak jeseniške
pevke Sente Mavsar, ki sku-
paj z mlajšo, prav tako ze-
lenooko sestro Sandro tvori
duo Green Eyes. Senta igra
klavir, kitaro in orglice, San-
dra kitaro, obe pa tudi poje-
ta. Nastopata na različnih
prireditvah, obletnicah, ro-
jstnodnevnih zabavah,
porokah ... Redno in z ve-
liko veselja nastopata tudi
na prireditvah društva po
poškodbah glave Vita. Kot
pravi Senta, sta se v dveh
letih delovanja lepo uveljav-
ili in kjerkoli sta se imeli
možnost predstaviti, sta bili
dobro sprejeti. Z glasbo sta
obe sestri "zastrupljeni" že
od malega. Vedno sta radi
peli, obe sta tudi obiskovali
nižjo glasbeno šolo,
medtem ko Sandra znanje
kitare še izpopolnjuje v
srednji glasbeni šoli. "Pred
dvema letoma sem se od-
ločila, da se glasbi bolj

posvetim. Pol leta sem pela
pri skupini Vita, ki pa je
kasneje žal razpadla. A
nastopi in oder so me 'zas-
trupili' in odločila sem se,
da začnem solistično
kariero. Zraven sem priteg-
nila še mlajšo sestro Sandro
in poimenovali sva se duo
Green Eyes," je povedala
Senta. Na odru se odlično
dopolnjujeta, saj ima Senta
nižji glas, Sandra pa višjega.
"V repertoarju imava vsaj
450 komadov - za vsaka uše-
sa nekaj. Od slovenskih
starejših do novejših,
hrvaških, dalmatinskih, tu-
jih evergreenov, nekaj itali-
janskih ..." Korak naprej v
glasbene vode sta naredili
pred kratkim, ko sta se
udeležili festivala zabavne
glasbe Z glasbo do srca.
"Festival je potekal konec
maja v Kidričevem, prijavl-
jenih je bilo 32 skladb,
izbranih pa 18, med njimi
tudi moja pesem Nisem
ustvarjena. Zanjo je besedi-
lo napisal Hajni Blagne,

glasbo pa Robert Humar,"
je povedala Senta. V hudi
konkurenci je zmagala
skupina Katrca, Senta (San-
dra je pela spremljevalni
vokal) pa je bila na koncu
deseta. "To je zame odlična
uvrstitev, saj sva bili popolni
novinki. Poleg tega so na
festivalu sodelovali avtorji
skladb, kot je Werner, Edvin

Fliser ... Tako da sem res
zadovoljna z uvrstitvijo."
Kot dodaja Senta, je bilo na
festivalskem odru toliko
adrenalina in energije, da
sta odločeni, da se ga pri-
hodnje leto spet udeležita.
Načrtov imata še veliko,
med njimi še kakšen nov
samostojen komad, mogoče
videospot ... 

Duet zelenih oči
Jeseniška pevka Senta Mavsar in njena sestra Sandra tvorita duo Green Eyes, ki si utira pot v 
glasbenem svetu.

Kingston
Petar Grašo
Orlek
Etno skupina Langa
Oldham Scotish Pipe Band
Državno prvenstvo v 
odbojki na mivki
Mednarodni program
Otroški Kranfest
Ulični program, ...

26. tradicionalna

Kranjska noč
25. in 26. julij 2008

www.tourism-kranj.si

Kot pevki sta se Senta in Sandra v preteklosti
obe preizkusili na Prvem glasu oziroma Glasku
Gorenjske. Senta je na Prvem glasu zasedla tret-
je mesto, Sandra pa je na Prvem glasku zma-
gala.

Sandra in Senta Mavsar - duo Green Eyes

Obvezna uporaba parkirne ure

Ob pleskanju talnih oznak v bližini jeseniškega zdravstvene-
ga doma in Upravne enote Jesenice so postavili tudi nove
prometne zanke za parkiranje, in to v skladu z ureditvijo, ki
omogoča parkiranje do dve uri ob obvezni uporabi parkirne
ure. Parkiranje brez parkirne ure bo tako kar nekaj dražje od
samega nakupa ure ... J. P.

Janez Pipan

Četrtkov koncert učencev
Glasbene šole Jesenice so v
glasbenem programu pripra-
vili kvartet harmonik v sesta-
vi Vid Kokalj, Jernej Lindič,
Jon Ažman in Zilhad Džana-
novič, Nina Pogačar na flavti,
Irena Višnar na kitari, Pri-
mož Mirtič Dolenec na har-
moniki, Vita Mesec na kla-

virju, Annemarie Lotti Gosar
na flavti, Tom Cvetkovič na
harmoniki, Pavle Mesec kot
pevec, Arina Denič na violi-
ni, Peter Kunstelj na troben-
ti, sekstet harmonik v sestavi
Lejla Raković, Tom Cvetko-
vič, Žiga Federl, Jaka Ovse-
nek, Marko Čušin in Primož
Mirtič Dolenec ter klavirski
trio Crescendo v sestavi Va-
lentina Gnamuš (klavir),

Maja Horvat (violina) in Ro-
mana Šimbera (violončelo).
Za dobro izpeljani program
imajo zasluge tudi glasbeni
pedagogi kot mentorji. To so
bili Zilhad Džananovič, Ka-
rin Vrhnjak, Darko Šimbera,
Diana Šimbera, Elizabeta
Demšar Zupan, Barbara
Sirc, Andreja Geržina, Nata-
lija Š. Cilenšek, Franci Rich-
ter in Matija Lorenz.

Zaključni koncert
glasbene šole

MOSTE PRI ŽIROVNICI, v nizko-
energijskih objektih prodamo več
stanovanj velikosti od 48 - 94 m2,
sončna lega ob vznožju Karavank
z izjemnim pogledom na Julijce s
Triglavom, Blejski grad, Pokljuko,
4 km do priključka na AC, cena od
158.000 - 258.000 EUR. 

Več na: www.prom-re.si, 
inf: 041/658-027 
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi MARA-
TONSKI HLEBČEK PLANIKA. Sponzor križanke je Pekarna
Planika, trgovina Žirovnica, GSM: 051/686 620, ki podarja
pet nagrad - nakupov v prodajalni v Žirovnici. Nagrajenci so:
1. nakup v vrednosti 10 EUR: Majda Jasnič, Jesenice
2. nakup v vrednosti 5 EUR: Ljudmila Žniderčič, Jesenice
3. nakup v vrednosti 5 EUR: Jasna Mravlje, Jesenice
4. nakup v vrednosti 5 EUR: Urška Štefe, Kranj
5. nakup v vrednosti 5 EUR: Jano Vovk, Tržič

Nagrajenci naj se po nagrade oglasijo v prodajalni Planika v
Žirovnici. Čestitamo!

Nagrade za križanko podarja Vulkanizerstvo Čop. 
Nagrade se obračunajo pri opravljenih storitvah v višini: 1. nagrada v višini 28 evrov, 2. nagrada v višini 28 evrov,
3. nagrada v višini 12 evrov.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 11. julija 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Pogovor z županom na ATM TV
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 27. junija, ob 20. uri.
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, pokli-
čite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151. 

Pecivo z malinami in 
borovnicami
Potrebujemo: 200 g masla,
175 g sladkorja, ščep soli, 5
jajc, 375 g moke, pecilni pra-
šek, 5 žlic mleka, 500 g malin,
500 g borovnic, 300 g kisle
smetane, 3 jajca, 50 g sladkor-
ja, 1 žlico jedilnega škroba, 1
vaniljin sladkor.

Priprava: maslo, sladkor in
sol penasto stepemo z me-
šalnikom. Postopno dodaja-
mo jajca. Moko zmešamo s
pecilnim praškom. Izme-
nično dodajamo moko in
mleko k masi iz margarine
in jajc. Pekač obložimo s pa-
pirjem za peko. Vanj zlije-
mo testo in ga lepo poravna-
mo. Za nadev operemo in
osušimo maline in borovni-
ce. Enakomerno jih razpo-
redimo po testu. Pečemo 20
minut na 180 °C. Medtem
ko se pecivo peče, zmešamo
kislo smetano, jajca, slad-
kor, jedilni škrob in vaniljin
sladkor. Preliv polijemo
prek peciva in pečemo še 25
minut. Pečeno pecivo posu-
jemo še s sladkorjem v pra-
hu.

Pita z borovnicami
Potrebujemo: 1 jajce, 3 žlice
sladkorja, 250 g skute, 3 dl bo-
rovnic, zavitek listnatega te-
sta, rumenjak.

Priprava: v skledi zmešamo
jajce, sladkor, skuto in bo-
rovnice. Testo razvaljamo
na kvadrat velikosti približ-
no 30-krat 30 cm. Na eni
polovici testa z nožem ali
kolescem naredimo zareze
v mrežastem vzorcu. Na
drugo polovico pa razpore-
dimo nadev. Vse štiri robo-
ve testa premažemo s stepe-
nim jajčnim rumenjakom
in polovico testa z nadevom
prekrijemo z narezano po-
lovico in jo previdno razteg-
nemo v mrežo. Robove do-
bro stisnemo in mrežo pre-
mažemo z rumenjakom.
Pito položimo na pekač, ob-
ložen s peki papirjem, in pe-
čemo približno 25 minut na
200 °C.

Borovničevi mafini
Potrebujemo: 100 g masla,
100 g sladkorja, 1 jajce, 200 g
moke, 2 žlički pecilnega pra-

ška, 175 g kisle smetane, 175 g
borovnic.

Priprava: Maslo in sladkor
penasto umešamo in doda-
mo jajce. Zmešamo moko in
pecilni prašek. V maso nato

umešamo kislo smetano in
vse skupaj dodamo k moki.
Narahlo premešamo in doda-
mo borovnice. Model za ma-
fine namažemo z maslom in
testo prelijemo v modele. Pe-
čemo 20 minut na 180 °C.

Pecivo z borovnicami
S spletne strani mojirecepti.com povzemamo nekaj receptov odličnih sladic z borovnicami.

Državno tekmovanje Računanje je igra 
Na Jesenicah je organizacijski odbor na Osnovni šoli Polde-
ta Stražišarja v juniju uspešno izvedel deseto državno tek-
movanju Računanje je igra za učence osnovnih šol, ki izva-
jajo prilagojene programe. V reševanju matematičnih nalog
se je pomerilo več kot 80 učencev in učenk 29 šol iz Sloveni-
je. 
Na odprtju je zbrane pozdravil ravnatelj Osnovne šole
Poldeta Stražišarja z Jesenic Alen Kofol, ki se je ob tem tudi
najlepše zahvalil vodstvu Osnovne šole Toneta Čufarja, ki
vsako leto odstopi prostore za izvedbo obsežnega tek-
movanja. Poudaril je tudi, da je ponosen, da vse naloge za
tekmovanje pripravijo strokovni delavci šole sami. Učencem
je uspešno reševanje nalog zaželel tudi župan občine Je-
senice Tomaž Tom Mencinger.
Od gorenjskih šol sta najboljše rezultate dosegla učenca
Osnovne šole Poldeta Stražišarja z Jesenic. Mark Jonke Noč
je postal državni prvak, Nik Ovsenek pa je zasedel drugo
mesto. J. R. 
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Julij 2008

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Skupinska programska razstava likovnih del slikark in slikarjev
likovnega kluba DOLIK ob 25-letnici Razstavnega salona Dolik (na
ogled do 2. julija)
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

KOSOVA GRAŠČINA od 8. do 14. ure in od 16. do 18. ure
Razstava ob 80-letnici gledališkega in filmskega igralca Miha Baloha
Od Tugomerja do Omer Paše (na ogled do 18. julija)
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

KOSOVA GRAŠČINA od 8. do 14. ure in od 16. do 18. ure
Razstava o Josefu Resslu Od vijaka do junaka (na ogled do 18. julija)
Info: Tehniški muzej Slovenije in Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

RUARDOVA GRAŠČINA 
Ogled stalne železarske in rudarske razstave ter nove razstave 
Savski fužinarji - znani Evropejci 
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

KASARNA NA STARI SAVI 
Ogled stalne etnološke zbirke
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

Petek, 27. junija 

TRG NA STARI SAVI od 18. ure dalje 
Koncert Pozdrav poletju nastop mladih neuveljavljenih skupin,
izbranih na natečaju NMS - New Music on Stage, gostje večera Rock
Partyzani
Info: ZŠJ, KJŠ in Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Nedelja, 29. junija 

KOPALIŠČE UKOVA ob 16. uri 
SKOKI V VODO Pokal mesta Jesenic v skokih z 10-metrskega stolpa
se bodo pomerili domači in tuji skakalci
Info: ZŠJ in Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Ponedeljek, 30. junija 

DOM DU JAVORNIK - KOR. BELA ob 18. uri 
Predavanje Savinjske Alpe
Info: DU Javornik-Kor. Bela, 031/662 956

Četrtek, 3. julija 

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA JESENICE ob
7. uri 

POHOD: Vogel (1540 m)-Rodica (1966 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/813 730

Petek, 4. julija 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Razstava ročnih del Helene Kramar, članice krožka ročnih del KD Svo-
boda (na ogled do 30. julija)
Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

Četrtek, 10. julija 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri 
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Gorje-Lancovo-Talež-Radovljica-Je-
senice (pribl. 60 km)
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041/402 739 ali 031/813 730

Četrtek, 17. julija 

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA JESENICE ob
7. uri 

POHOD: Ukve (800 m)-Zahomska pl. (1650 m)- Ojstrnik (2052 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/813 730

Pripravil: TIC Turistično-informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, Fax.: 04/581 34 11, 
http://www.jesenice-tourism.net
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih ja-
vili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v mediju.

Prireditve

DATUM DOGODEK KRAJ
30. 6. ob 9.00 Konverzacijski tečaj angleščine - za osnovnošolce Mladinski center Jesenice,

Zbiramo prijave! Kejžarjeva 22, Jesenice

30. 6. do 18. 7. Vodeno preživljanje prostega časa Mladinski center Jesenice
ob 10.00 do 15.00 - za otroke in mlade od 8 do 14 let

30. 6. ob 10.00 Mala likovna kolonija Mladinski center Jesenice
- likovne delavnice za otroke in mlade od 9 do 15 let - 
- različne tehnike različnih tematik in na različnih lokacijah
Zbiramo prijave!

30. 6. ob 10.00 Tečaj namiznega nogometa in biljarda Mladinski center Jesenice
- za otroke in mlade od 12 do 15 let 
Zbiramo prijave!

30. 6. ob 15.00 Vodene aktivnosti na kopališču Ukova Kopališče Ukova

30. 6.ob 17.00 Ponedeljkov MCJ klub Mladinski center Jesenice
- za mlade nad 15 let

30. 6. ob 17.00 "Tečaj namiznega nogometa z zaključnim turnirjem" Mladinski center Jesenice
- za mlade nad 15 let Zbiramo prijave!

30. 6. ob 17.00 Tečaj biljarda z zaključnim turnirjem Mladinski center Jesenice
- za mlade nad 15 let
Zbiramo prijave!

30. 6. ob 18.00 Tečaj plavanja Kopališče Ukova
Zbiramo prijave!

1. 7. Utrip poletja Mladinski center Jesenice,
- natečaj digitalnih fotografij in kratkega filma Kejžarjeva 22, Jesenice
- več na www.mc-jesenice.si 

1. 7. od 10. do 14.00 Vodene dejavnosti za otroke in mlade Mladinska točka Center II

2. 7. ob 16.00 Športne aktivnosti in turnirji za mlade Mladinska točka Center II

3. 7. ob 10.00 MCJ se potepa:  Inline poletna liga & zabavni mix Igrišče OŠ Koroška Bela

4. 7. ob 16.30 Cuba libre party Kopališče Ukova
- Kuba na tisoč in en način ...

4. 7. ob 17.30 5. jeseniški akvatlon Kopališče Ukova

7. 7. ob 9.00 Konverzacijski tečaj angleščine - za osnovnošolce Mladinski center Jesenice
Zbiramo prijave!

7. 7. ob 10.00 Mala likovna kolonija - likovne delavnice za otroke Mladinski center Jesenice
in mlade od 9 do 15 let - - različne tehnike različnih 
tematik in na različnih lokacijah. Zbiramo prijave!

7. 7. ob 10.00 Tečaj namiznega nogometa in biljarda Mladinski center Jesenice
- za otroke in mlade od 12 do 15 let 

7. 7. ob 15.00 Vodene aktivnosti na kopališču Ukova Kopališče Ukova

7. 7.ob 17.00 Ponedeljkov MCJ klub - za mlade nad 15 let Mladinski center Jesenice

7. 7. ob 17.00 Tečaj biljarda z zaključnim turnirjem Mladinski center Jesenice
- za mlade nad 15 let. Zbiramo prijave!

7. 7. ob 17.00 Tečaj namiznega nogometa z zaključnim turnirjem Mladinski center Jesenice
- za mlade nad 15 let. Zbiramo prijave!

8. 7. od 10.00 do 14.00 Vodene dejavnosti za otroke in mlade Mladinska točka Center II

9. 7. ob 16.00 Športne aktivnosti in turnirji za mlade Mladinska točka Center II

10. 7. MCJ se potepa: Inline poletna liga & zabavni mix Igrišče na Blejski Dobravi
Igrišče na Blejski Dobravi

11. 7. ob 14.00 Gusarska zabava - za otroke in mlade Kopališče Ukova

11. 7. ob 17.00 Nogometni turnir Športni park Podmežakla

13. 7. ob 19.00 Rekreacijsko rolanje Športna dvorana Podmežakla

14. 7. ob 9.00 Konverzacijski tečaj angleščine - za osnovnošolce Mladinski center Jesenice
Zbiramo prijave!

14. 7. ob 15.00 Vodene aktivnosti na kopališču Ukova Kopališče Ukova

14. 7.ob 17.00 Ponedeljkov MCJ klub - za mlade nad 15 let Mladinski center Jesenice

15. 7. od 10.00 do 14.00 Vodene dejavnosti za otroke in mlade Mladinska točka Center II

16. 7. ob 16.00 Športne aktivnosti in turnirji za mlade Mladinska točka Center II

17. 7. MCJ se potepa: Inline poletna liga & zabavni mix Šp ortni park Podmežakla

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Počitniške prireditve Mladinskega centra Jesenice
www.mc-jesenice.si
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Zgodovinska 
Robičeva zmaga
Juretu Robiču je kot edinemu doslej na ultra kolesarski dirki čez Ameriko uspelo zmagati štirikrat. Bo
prihodnje leto startal na peto zmago? Na to vprašanje še ni dal odgovora. 

Maja Bertoncelj

Brnik - V nedeljo se je iz
Združenih držav Amerike
skupaj z ekipo, katere vodja
je bil Uroš Velepec, vrnil ul-
tramaratonski kolesar Jure
Robič. 43-letni Jeseničan je
na dirki čez Ameriko
(RAAM) v svojem šestem
nastopu zabeležil četrto
zmago. Za 4800 km dolgo
progo je potreboval 8 dni, 23
ur in 33 minut.

Na letošnji RAAM ste šli
najbolje pripravljeni doslej. 
"To drži. Pozna se preteklo
delo, poznajo se izkušnje.
Poleg tega sem zelo veliko
in pametno treniral. Že na
dirkah pred odhodom na
RAAM sem videl, da sem
dobro pripravljen, tako da
sem šel v dirko zelo samoza-
vestno in sproščen. Konku-
renca je bila letos morda
malce slabša. Samo za Ger-
harda Gulewitza sem na pa-
pirju vedel, da mi je lahko
konkurenčen. Zaradi po-

škodbe je potem odstopil.
Voziti sem moral svojo dir-
ko, tako da sem imel malce
težav z motivacijo. Imaš ve-
liko prednost pred konku-
renco, treba pa je ves čas pa-
ziti, kaj delaš, saj lahko za
eno samo napakico dobiš
tudi po več ur časovnega pri-
bitka."

Primerjava z dosedanjimi
dirkami čez Ameriko?
"Letos je bila dirka zaradi
vremena zelo težka. Imeli
smo hudo vročino, izreden
mraz, nalive, nevihte, pa
tudi zelo močan nasprotni
veter, ki je največji sovraž-
nik kolesarjev."

Ste šli v dirko enako kot pre-
tekla leta ali je bilo kaj spre-
memb?
"Približno enako. Imam že
toliko izkušenj, se dobro po-
znam, da točno vem, kaj mi
manjka, kaj moram še nare-
diti, da sem stoodstoten sam
vase, in to sem letos kar s
pridom izkoristil."

Ste imeli med dirko kaj te-
žav?
"Seveda so bile težave. Za-
gnojil se mi je noht na nogi,
tako da so mi ga morali re-
zati. Zaradi suhega zraka
sem imel težave s pljuči, še
večje kot na dirki okoli Slo-
venije. Potem so tu še po-
škodbe na prstu na rokah,
levo stopalo sem imel ranje-
no, tako da sem zelo težko
pritiskal na pedal. Vsi imajo
takšne težave. Na RAAM-u
brez težav ne gre."

Letos ste nastopili šestič. Je
trasa vedno ista?
"Ne. Letos je bila tretjina pro-
ge drugačna. Bila je težja kot
lansko leto. Več je bilo vzpo-
nov, zelo veliko je bilo prede-
lov, ki so bili izpostavljeni ve-
tru. Veter zelo upočasni vož-
njo in ubija psiho. Zaradi del-
no spremenjene trase in na-
sprotnega vetra, ki je pihal
dva dni in kjer sem izgubil
najmanj šest, sedem ur, mor-
da tudi več, sem imel slabši
čas kot lani. Drugače pa sem

odpeljal optimalno. Lahko bi
šel še hitreje, vendar ni bilo
potrebe. Nima smisla podira-
ti časovnih rekordov." 

Koliko ste počivali?
"V slabih devetih dneh sem
spal slabih enajst ur." 

Kako v Ameriki gledajo na
vas?
"Imam občutek, da me ima-
jo ljudje v Ameriki kar radi,
so pozorni name. Sem kar
prepoznaven." 

S četrto zmago ste dosegli
cilj. Boste šli še po peto?
"Vedel sem, da me boste to
vprašali. Nič ne bom rekel.
Na to ne bom odgovoril. Že
lani ob vrnitvi sem dejal, da
ne bom šel več, pa sem šel.
Sem športnik. Dirkal bom
zagotovo še naprej, kje,
bomo pa videli. Letos bom
avgusta nastopil na 24-urni
dirki v Švici, jeseni na sveto-
vnem vojaškem prvenstvu.
Verjetno se bo vmes našla še
kakšna dirka."

Jure se je ob prihodu domov najbolj razveselil sinčka Nala, ki bo jeseni dopolnil štiri leta.

Kopališče Ukova že
ponuja osvežitev v vodi
Dnevna vstopnina stane štiri evre za odrasle in
2,5 evra za otroke. 

Urša Peternel

Prejšnjo soboto so odprli let-
no kopališče Ukova, ki že
privablja kopalce. Kot je po-
vedal direktor Zavoda za
šport Jesenice Zoran Kra-
mar, večjih novosti letos na
kopališču niso pripravili.
Potekal bo ustaljen pro-
gram, po katerem bo rekrea-
tivno plavanje možno vsak
dan med 9. in 10.30, kopa-
nje pa med 10. in 18. uro.
Trikrat tedensko (ob pone-
deljkih, sredah in petkih) bo
potekalo večerno rekreativ-
no plavanje med 20. in
21.30. Na bazenu bodo pote-
kali tudi treningi plavalnega
kluba, skakalcev v vodo s
stolpa in potapljaškega klu-
ba. Vsak ponedeljek popol-
dne bodo pripravljali različ-
ne športne in zabavne igre
za mlade. Na bazenu bodo

prek poletja organizirali še
tri tekmovanja v skokih v
vodo s stolpa, dva duatlona
(kombinacija plavanja in
teka) ter en triatlon (plava-
nje, tek in kolesarjenje).
Vstopnina za odrasle znaša
štiri evre, za otroke 2,5 evra,
popoldanska pa tri evre za
odrasle in dva evra za otro-
ke. Cene v primerjavi z lan-
skim letom ostajajo nespre-
menjene. Mesečna vstopni-
ca za odrasle stane 62 evrov,
za otroke pa 42 evrov. 
Na kopališču Ukova Plavalni
klub Jesenice in Zavod za
šport Jesenice tudi letos
organizirata plavalni tečaj za
začetnike (otroke, stare vsaj
pet let). Tečaj bo trajal dvaj-
set ur, od ponedeljka do pet-
ka od 18. do 19.30, in sicer v
dveh terminih, od 30. junija
do 11. julija ter od 21. julija
do 1. avgusta.

Jeseničani na letnih igrah specialne olimpijade
V Ljubljani so med 13. in 15. junijem potekale 14. letne igre
specialne olimpijade Slovenije. Udeležili so se jih tudi jese-
niški športniki iz Varstveno delovnega centra Škrat pod
mentorstvom Sama Čarmana. Kot je povedala Nataša P. Tr-
ček, so se odlično odrezali, kajti v judu so Neda Marjanović,
Željko Najdek in Melita Komac dosegli prvo mesto, seveda
vsak v svoji zmogljivostni skupini, Nejc Vidic je bil tretji, Ir-
fetu Vukaliću pa je za las ušlo prvo mesto. V kolesarstvu je
bil nepremagljiv Elvir Bašić. Tudi Aleš Svenšek je stal na
stopničkah, ko si je na 25 metrov prosto priplaval tretje me-
sto. V metu žogice se je Asmir Avdić uvrstil na tretje mesto.
Na žalost pa v hudi konkurenci tokrat ni uspelo stati na
stopničkah Jožetu Sajovicu, ki je na koncu osvojil četrto me-
sto, Janku Kalanu, ki je zasedel peto mesto, in Iztoku Hre-
nu, ki je bil osmi - vsi pa so se z vrstniki pomerili v posamez-
nih elementih košarke. U. P.

Naslednja številka Jeseniških novic izide 
18. julija.


