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Na morje 
so jo mahnili s -
skirojem!
Poletni podvig sedmih Jeseničanov je
uspel - pot do letovišča v Pinei pri
Novigradu so na skiroju premagali v 
15 urah in 38 minutah.

OBČINSKE NOVICE ŠPORT ZANIMIVOSTI RECEPTI

Pasji kakec na zelenici?
Tristo evrov!
Pozor, pasjeljubci, puščanje
pasjih iztrebkov v parkih in
na zelenicah vas lahko po
novem drago stane! 

Katjuša z velikimi 
odbojkarskimi cilji 
Mlada jeseniška odbojkari-
ca Katjuša Rozman je po
mnenju poznavalcev tega
kolektivnega športa dobra 
in talentirana igralka in ima
vse možnosti, da veliko 
doseže v odbojki. Slovenski
strokovnjaki so jo že opazili
in takoj uvrstili v reprezen-
tančne vrste. 

Recepti naših bralcev
Bralka Jelka iz Vrbe nam je
poslala zanimiv recept za
mlečni kruh, oblikovan kot
sončnica. Kot pravi, na mizo
lahko postavimo celo sonč-
nico in si vsak odlomi svoj
kos. Taka sončnica iz testa
pa je lahko tudi lepo darilo.
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Urša Peternel

V torek se je pričelo novo šol-
sko leto in vrata so vnovič od-
prle tudi štiri jeseniške osnov-
ne ter dve srednji šoli. Po po-
datkih, ki smo jih dobili na
Občini Jesenice, bo letos jese-
niške osnovne šole obiskova-
lo 1678 učencev (štirje manj
kot lani). Največ učencev,
642, imajo na Osnovni šoli
Toneta Čufarja, 602 učenca
bosta obiskovala Osnovno
šolo Prežihovega Voranca,
389 pa Osnovno šolo Koroška
Bela. Na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja bodo v tem šol-
skem letu imeli 28 učencev
ter še sedemnajst v oddelkih
vzgoje in izobraževanja. Zani-
mivo je, da imajo na Osnovni
šoli Poldeta Stražišarja letos
samo enega prvošolčka, na
preostalih treh osnovnih 
šolah pa približno enako šte-
vilo - na Osnovni šoli Koroška
Bela 61, na Osnovni šoli Pre-
žihovega Voranca 62 in na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
69 prvošolčkov.
In koliko dijakov imajo na
Srednji šoli Jesenice in
Gimnaziji Jesenice? Na
Srednji šoli Jesenice imajo
vpisanih 756 dijakov v štirih
smereh - ekonomski, stroj-
niški, zdravstveni ter v pro-

gramu vzgojitelj predšol-
skih otrok. Na Gimnaziji Je-
senice pa imajo letos 473 di-
jakov v štirih oddelkih - dveh
splošnih ter po enem evrop-
skem in športnem.
Sicer pa je ob začetku nove-
ga šolskega leta ena glavnih
skrbi skrb za varno pot učen-
cev in dijakov v šolo. V sklo-
pu aktivnosti za večjo var-
nost otrok so v Svetu za pre-

ventivo in varnost v cestnem
prometu Občine Jesenice v
prvih dneh šolskega pouka v
sodelovanju z ZŠAM Jeseni-
ce, Prostovoljnim gasilskim
društvom Jesenice in Policij-
sko postajo Jesenice poskr-
beli za varovanje na kritičnih
mestih pred osnovnimi šola-
mi. "Poskušali bomo ozaveš-
čati in opozarjati otroke in
odrasle o prometnih pravilih

in pasteh, ki nenehno preži-
jo na cesti. Za prvošolčke
bomo vsem osnovnim šolam
dostavili tudi kresničke," je
povedal predsednik sveta
Janko Zupan. Kot je pouda-
ril, je prometna varnost
učencev predvsem skrb star-
šev, ki morajo poskrbeti, da
znajo njihovi otroci varno so-
delovati v prometu, dokler
pa tega še ne zmorejo, jih
morajo spremljati ali jim za-
gotoviti spremstvo v prome-
tu, tudi na šolskih poteh. Lo-
kalne skupnosti, šole, sveti
za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ter drugi

strokovni organi in organi-
zacije pa morajo poskrbeti
za varne prometne površine,
izvajanje prometne vzgoje in
drugih preventivnih dejav-
nosti in pomoč pri prečka-
nju cest na najnevarnejših
mestih na šolskih poteh.
"Prepričan sem, da varnost
otrok prek celega šolskega
leta lahko zagotavljamo le s
skupnim prizadevanjem
staršev, šole in vseh organi-
zacij v družbi. Vse skupaj
ima en sam cilj - stoodstotno
varnost otrok na poti v šolo
in domov ter v okolici šol," je
še poudaril Janko Zupan.

Naj bo šolsko leto uspešno!
V torek je v šolske klopi jeseniških osnovnih šol sedlo 1678 učencev, od tega 196 prvošolčkov. Obe jeseniški srednji šoli bo letos obiskovalo 
skupaj 1229 dijakov.

Luna in sonce
Prekobaliti se na vrh očaka
naših siv'ga poglavarja in
poslušati njegovo pripoved
med večerno luno in jutra-
njim soncem.

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

Čista desetka!
Enajstletni Tim Pahor z 

Jesenic je eden najmlajših
skakalcev v vodo pri nas.
Pred kratkim je nastopil tudi
na tekmi za Pokal Jesenic in
občinstvo osvojil z lastovko,

predvsem pa s svojo
srčnostjo in pogumom.
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Utrinek s prvega šolskega dne na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice: dvainšestdeset
prvošolčkov, ki so razdeljeni v tri oddelke, je pričakal čarovnik, nekaj besed jim je namenil 
policist, nato pa jih je pozdravil ravnatelj. Potem so se z učiteljicami prvič podali v učilnice.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
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V vse enote 
Vzgojno-varstvene
organizacije Jesenice
je letos vpisanih 661
otrok v 35 oddelkih. Za
primerjavo - lani je
bilo prvega septembra
v vrtcih 624 otrok.

Šolski koledar za leto 2009/2010

Jesenske počitnice, ponedeljek-petek, 26.-30. oktober
Dan reformacije, sobota, 31. oktober
Dan spomina na mrtve, nedelja, 1. november
Božično-novoletne počitnice, 
petek, 25. december - sobota, 2. januar
Kulturni praznik, ponedeljek, 8. februar
Zimske počitnice za Gorenjsko, 
ponedeljek-petek, 22. do 26. februar
Velikonočni ponedeljek, ponedeljek, 5. april
Delovna sobota, 10. april (nadomeščanje 26. aprila)
Majske počitnice, ponedeljek, 26. april-nedelja, 2. maj
Konec pouka za 9. razrede, torek, 15. junij
Konec pouka za 8. razrede, četrtek, 24. junij
Poletne počitnice, petek, 25. junij-torek, 31. avgust
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Občinske novice

Urša Peternel

Na Občini Jesenice so močno
povišali globe za prekrške,
storjene na javnih zelenih po-
vršinah. To so storili s spre-
membami odloka o urejanju,
varstvu in vzdrževanju javnih
zelenih površin v občini Jese-
nice. Dosedanji odlok je bil
namreč zastarel, zagrožene
kazni za prekrške pa so bile
napisane še v tolarjih. Novi
odlok to področje natančno
ureja, vsebinsko pa je najbolj
zanimiv 17. člen, ki našteva,
kaj vse je na javnih zelenih
površinah prepovedati početi.
Tako je v javnih parkih, dre-
voredih, zelenicah in na dru-

gih javnih zelenih površinah
prepovedano voziti in parki-
rati, obsekovati in lomiti
drevje in grmovje, prepove-
dano je tudi zažigati travo in
odlagati odpadke, obrezano
vejevje in listje ... Prav tako ni
dovoljeno lepiti obvestil in re-
klam na drevje in grmovje.
Prepovedano je tudi prevra-
čati in poškodovati opremo v
parkih in graditi pomožne
objekte na javnih zelenih po-
vršinah. Po javnih zelenih
površinah je tudi prepoveda-
no hoditi zunaj urejenih poti.
Na osnovi odloka bodo kaz-
novani tudi tisti lastniki psov,
ki ne pospravljajo pasjih iz-
trebkov. Globa za vse naštete

prekrške bo za posameznike
znašala tristo evrov, kar je bis-
tveno več kot doslej, ko je
znašala (preračunano iz to-
larjev) dobrih 83 evrov. Za
nadzor nad izvajanjem odlo-
ka bodo skrbeli redarji in 
inšpektorji Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Je-
senice, je povedal vodja skup-
ne občinske uprave Boštjan
Omerzel. In pri katerih pre-
krških bodo najbolj strogo
ukrepali? "Vsekakor pri ti-
stih, ki so najbolj pogosti in
za katere dobimo tudi največ
prijav - pri parkiranju in vož-
nji po zelenih površinah, po-
škodovanju drevja, če bodo
lastniki na javnih zelenih po-

vršinah imeli spuščene pse
in bodo ti puščali iztrebke ...,"
je dejal Omerzel. Občinski
inšpektor Gregor Jarkovič pa
je dodal, da je na Jesenicah
zaradi kroničnega pomanjka-
nja prostora v zadnjih deset-
letjih izginilo ogromno jav-
nih zelenih površin. Na neka-
tere so občani nasuli pesek in
jih spremenili v parkirišča,
nanje postavili nadstrešnice
za vozila, klopce, lope za
orodje ... "Vsi, ki so izvedli
omenjene posege v javne po-
vršine brez soglasja pristoj-
nega organa občine, naj nele-
galne objekte odstranijo, po-
sege pa sanirajo," sta opozo-
rila Omerzel in Jarkovič.

Pasji kakec na zelenici?
Tristo evrov!
Pasjeljubci, pozor! Če se bo vaš ljubljenček podelal na javno zeleno površino in iztrebkov ne boste
pospravili, vas bo to stalo tristo evrov.

Urša Peternel

Tako kot v drugih občinah
se tudi v jeseniški promet iz
leta v leto povečuje. Zato na
Občini Jesenice že dalj časa
iščejo ustrezne rešitve za
boljšo prepustnost prometa
in večjo prometno varnost.
Po besedah župana Tomaža
Toma Mencingerja bi bila
po dosedanjih razmišljanjih
najboljša rešitev ureditev
treh krožišč na magistralni
cesti skozi Jesenice. Prvo
naj bi zgradili na izvozu z
avtoceste pri Hrušici, drugo
na Hrušici, tretje pa na Ko-
roški Beli v bližini bencin-
skega servisa, ob vstopu na
Jesenice iz žirovniške stra-
ni. Občina je pridobila že
precej potrebnih zemljišč,
upajo pa, da bodo z državo,
ki je pristojna za urejanje
magistralnih cest, našli
skupni jezik, je povedal žu-
pan. 
V prihodnjih tednih naj bi
se predstavniki Občine Jese-
nice z državo začeli pogo-
varjati tudi o možnosti grad-

nje pločnika od bolnišnice
proti Kopavniku. Po župa-
novih besedah je pločnik
zgrajen na več kot dveh tret-
jinah poti, ostala je še zad-
nja tretjina. "Ta pot je zelo
obiskana, zato bi jo bilo tre-
ba podaljšati do Hrušice,"
meni župan. Z državo pa bi
se morali dogovoriti tudi za
ureditev pločnika na Poto-
kih, in sicer proti avtobusni
postaji, je še dejal župan.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Letovanje otrok v občini Jesenice v letu 2009
Občina Jesenice v okviru socialnih pomoči zagotavlja sred-
stva za letovanje socialno ogroženih otrok. Letovanje orga-
nizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice v letovišču
Pineta v Kastaniji pri Novigradu, v katerem je v letošnjem
letu preživljalo počitnice 27 otrok jeseniške občine, en otrok
pa je letoval v letovišču v Beli krajini v organizaciji Kluba Ma-
rindolus iz Kranja. Letos je bilo v ta namen v proračunu za-
gotovljenih 4.618,82 evra, razpoložljiva sredstva pa so se
razdelila med učence oz. varovance vseh osnovnih šol in
vrtcev na podlagi predlogov svetovalnih služb zavodov in
Centra za socialno delo Jesenice. Pri razdelitvi sredstev se je
upoštevalo socialno stanje učencev in otrok ob smiselnem
upoštevanju meril, ki so navedena v Navodilih za dodeljeva-
nje proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov obvez-
nih vsebin osnovnih šol iz socialno ogroženih družin. Tudi
letos so se otroci z zdravstvenimi težavami z območja jese-
niške občine udeležili zdravstvene kolonije, ki je potekala v
organizaciji firme Pinesta, d. o. o., Kranj v letovišču v Novi-
gradu v Pineti. Letovali so otroci z zdravstveno indikacijo,
potrjeno s strani Otroškega dispanzerja Zdravstvenega
doma Jesenice. Tako je v letošnjem letu letovalo 43 šolarjev,
in sicer v 14-dnevni koloniji v času od 16. do 30. julija. Pri-
spevek občine (za posameznega otroka) je znašal 52,64
evra; starši so prispevali 166,70 evra, delež Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje pa je znašal 243,18 evra. V obratnem
razmerju je občina prispevala sredstva dvema šolarjema iz
socialno šibkih družin, ker so prejemniki denarne socialne
pomoči s strani Centra za socialno delo Jesenice.

Aleksandra Potočnik, Monika Makovec

Varneje mimo bolnišnice
Dela pri urejanju ceste, pločnikov in avtobusnega postaja-
lišča pri Splošni bolnišnici Jesenice se zaključujejo in
končno bomo dobili varnejšo pot v bolnišnico in iz nje prek
lepo urejenega semaforiziranega križišča. J. P.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. list RS št. 14/2007) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremem-
be), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja naslednjo 

JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE: 
Nepremičnina s parc. št. 252/2, stavbišče v izmeri 220 m2, vpisna pri vlož-
ni št. 299 k. o. Javorniški Rovt.

Nepremičnina s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt predstavlja starejšo sta-
novanjsko stavbo skupaj s pripadajočim zemljiščem. Stavba obsega pritličje in
podstrešje. V pritličju so veža v izmeri 10,81 m2, kuhinja v izmeri 7,85 m2,
sobo v izmeri 14,48 m2, shramba v izmeri 3,22 m2 in drvarnica s straniščem
v izmeri 7,25 m2. Na podstrešju pa je soba v izmeri 10,66 m2. Skupaj v neto
tlorisni površini 54,27 m2. Stavba kot celota je nevzdrževana in v slabem sta-
nju ter neprimerna za bivanje. Dostop do predmetne nepremičnine je nepo-
sredno z asfaltirane občinske ceste, ki vodi v Javorniški Rovt. Prek jugovzhod-
nega dela nepremičnine s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt poteka javni
komunalni vod - vodovod (v dolžini okrog 9 m), za katerega si bo Občina Jese-
nice izgovorila trajno brezplačno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na
nepremičnino s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt v času vzdrževanja ter
redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v
javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu s prostorskimi akti Občine Je-
senice nepremičnina s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt leži v območju zs
- površine razpršene gradnje - stanovanjski objekti.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja - prodajna pogodba v pisni obliki 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino:
- s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt znaša 21.300,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa
s strani prodajalca - Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na pod-
lagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Položena varščina se všteje v kupnino. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 23. septembra 2009 ob 12. uri v sejni sobi,
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino v viši-
ni 10 odstotkov izklicne cene, v višini 2.130,00 EUR, na podračun EZR Ob-
čine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-46621409 s pripisom "varščina za javno dražbo - nepre-
mičnina s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt. 
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v
roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
Nepremičnina s parc. št. 252/2 k. o. Javorniški Rovt se prodaja po načelu
videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 odstotka od pogodbene
vrednosti) in stroške sklenitve pravnega posla plača kupec. 

1. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 

2. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 

3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremični-
nah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 (petnajst) minut pred začetkom javne draž-
be osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih doku-
mentov in originale na vpogled ob prijavi: 
● potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega raču-

na za primer vračila varščine, 
● potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih določe-

nih z zakonom, staro največ 30 dni, šteto od dneve javne dražbe, velja za
pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda
institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potr-
dilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

● dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneva javne
dražbe,

● da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je
ponudnik pravna oseba ali s. p.,

● da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba,
● potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni

imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s. p.),
● izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni, šteto od

dneva javne dražbe; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oz. izpis iz poslovnega registra za s. p., star največ 30 dni, šteto od dneva
javne dražbe; potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic
EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS
(tujci), če gre za fizične osebe,

● izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
● morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo

za udeležbo na javni dražbi, 
● osebno izkaznico (fizične osebe, s. p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), 
● davčno številko oz. ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in

telefonsko številko. 
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v
zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

4. Izbira najugodnejšega dražitelja 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dra-
žitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva 
ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če nihče
ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za
predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 

5. Ustavitev postopka
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 

6. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. list. RS št. 84/2007 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete 
na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave 
javne dražbe do 22. septembra 2009. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem
na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si - razpisi). 

Številka: 466-21/2004
Datum: 20. avgusta 2009 Občina Jesenice

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
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Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
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UREDNIŠKI ODBOR:
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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. 16/letnik IV so priloga časopisa Gorenjski glas št. 70, ki je izšel 4. septembra 2009.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 27.400 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. 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
/ Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazni-
ki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja 
Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan
(Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 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 začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

WWW.JESENICE.SI

Urša Peternel

V petek in soboto, 25. in 26.
septembra, bodo na Jeseni-
cah potekali Dnevi zaščite in
reševanja, na katerih se bodo
predstavile vse službe, orga-
nizacije in društva, ki deluje-
jo v okviru sistema zaščite in
reševanja. Kot je v imenu
organizatorjev dejala Nataša
Štefelin, ki je na Občini Jese-
nice odgovorna za področje
civilne zaščite, na ta način že-
lijo občanom predstaviti si-
stem zaščite in reševanja ozi-
roma vse službe, organizacije
in društva s tega področja, ki
delujejo v občini. Obenem že-
lijo v ljudeh okrepiti zavest,
da v primeru naravne ali dru-
ge nesreče ne bodo prepušče-
ni sami sebi. Hkrati pa bi na
ta način ljudi radi spomnili,
da lahko sami veliko prispe-
vajo k svoji varnosti, varnosti
imetja in okolja. Ker je zani-
manja za prostovoljno delo
vse manj, pa bi radi promovi-
rali tudi prostovoljstvo, ki je
na področju zaščite in reševa-
nje zelo pomembno. In kako
bodo potekali Dnevi zaščite
in reševanja? Predstavile se
bodo vse službe, od civilne za-
ščite, uprave za zaščito in re-
ševanje, gorskih reševalcev,
policije, gasilcev, radioama-
terjev, skavtov, redarjev, reše-

valcev, Rdečega križa do Cen-
tra za socialno delo Jesenice
in Slovenske vojske. Svojo de-
javnost bodo prikazovali na
stojnicah, predstavili bodo
opremo, vozila, uniforme,
pripravili krajša predavanja ...
Najbolj zanimive pa bodo za-
gotovo prikazne vaje, v okviru
katerih bodo gorski reševalci
prikazali reševanje z višin,
konkretno z dimnika pri Spa-
ru, iskanje pogrešanih oseb s
psi, v vaji pa bo sodeloval tudi
helikopter, ki bo prikazal
transport ponesrečenca v
Splošno bolnišnico Jesenice.
Poklicni gasilci bodo prikaza-

li vžig gospodinjskega olja in
posledice napačnega ukrepa-
nja, nesrečo z nevarno snov-
jo, v sodelovanju s policijo in
reševalci pa tudi reševanje po-
nesrečenca iz vozila v pro-
metni nesreči. Prostovoljni
gasilci bodo prikazovali gaše-
nje. Policija bo pripravila poli-
gon z motorjem, pripeljala
Schengenbus, prikazala iska-
nje drog s psi, prijetje storilca
ter prisiljeno ustavljanje vozi-
la. Svet za preventivo in 
varnost v cestnem prometu
bo predstavil vidka, tehtnice,
čelade s stojalom, merili bodo
reakcijski čas na motorju,

opravljali alkoteste ... Pred-
stavniki Rdečega križa bodo
prikazali defibrilator, merili
tlak in organizirali krvodajal-
sko akcijo. Enota za neeksplo-
dirana ubojna sredstva bo pri-
kazala iskanje kovin z detek-
torjem, predstavila pa se bo
tudi služba 112. Celotno doga-
janje bo potekalo na parkiriš-
ču pod stavbo Občine Jeseni-
ce, del tudi pri dimniku pri
Sparu. Petkovo dogajanje bo
namenjeno predvsem osnov-
nošolcem, dijakom, študen-
tom, strokovni javnosti in ob-
čanom, sobotno pa širši jav-
nosti.

Velika vaja bo 
25. in 26. septembra
Na Jesenicah bodo potekali Dnevi zaščite in reševanja, na katerih se bodo predstavile vse službe 
in organizacije, ki skrbijo za zaščito in reševanje.

Za organizacijo Dnevov zaščite in reševanja skrbijo Nataša Štefelin, ki je na Občini Jesenice
odgovorna za področje civilne zaščite, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Bane 
Petrović in članica štaba Katja Novak.

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 Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:
● Stanovanje št. 9 v skupni izmeri 50,22 m2 v 4,1 etaži št. 9, na naslovu

Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
28.620,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

● Stanovanje št. 6, v skupni izmeri 40,91 m2 na naslovu Cesta revoluci-
je 11, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 25.740,00 EUR. Najemni-
ca stanovanja ima predkupno pravico.

● Stanovanje št. 13 v skupni izmeri 63,69 m2 v 5 nadstropju, na naslovu
Hrušica 71g, Hrušica. Izklicna cena znaša 43.440,00 EUR. Najemni-
ca stanovanja ima predkupno pravico.

● Poslovni prostor št. 903 s pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri
72,62 m2 v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta železar-
jev 14, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 35.511,46 EUR. Najem-
nik poslovnega prostora ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremičnini:
Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last Občine
Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj in poslovnega prostora ima-
jo predkupno 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 OD-
KUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA oz. POSLOVNEGA PROSTORA
(Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA OZ. POSLOVNE-
GA PROSTORA)" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti
na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti ku-
verti 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 ponud-
niki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-
00000009 s pripisom "varščina za nakup stanovanja (z navedbo
stanovanja oz. poslovnega prostora)". Plačana varščina bo izbranemu
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 stanovan-
ju in številka stanovanja ali poslovnega prostora, ki je predmet javne
ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponud-
niki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisano 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, 18. septembra 2009, do 13. ure. O
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni 
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 18. septembru
2009 po 13. 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, Cesta
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel.
04/5869 304.

Številka: 352-3/2009
Datum: 4. septembra 2009 Marko Markelj 

Predsednik strokovne komisije
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Občinske novice

Urša Peternel

V Občini Jesenice je izvaja-
nje pogrebne in pokopališke
službe obvezna gospodarska
javna služba. Koncesijo ima
podjetje Jeko-In, ki edino
lahko prevzame pokojnika
in poskrbi za pogreb ter po-
kop na obeh jeseniških po-
kopališčih, to je na Blejski
Dobravi in v Planini pod Go-
lico. A kot ugotavljajo v
družbi Jeko-In, pokojnike v
zadnjem času vedno večkrat
prevzemajo druga podjetja
(zlasti Akris in Novak), ki v
občini Jesenice nimajo kon-
cesije za izvajanje pogreb-
nih in pokopaliških storitev.
Doslej je bil nadzor na tem
področju bolj slab, zato je
tudi prihajalo do neupošte-
vanja občinskega odloka. A
po novem bo za nadzor skr-
bel Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Jesenice in vod-
ja Boštjan Omerzel je že na-
povedal, da bodo inšpektorji
začeli nadzorovati tudi to
področje. 
V pred nedavnim spreme-
njenem in dopolnjenem ob-
činskem odloku o pokopali-
ški in pogrebni dejavnosti
so tudi občutno povišali glo-

be za kršitelje. Tako bo pra-
vna oseba, ki bo omogočila
prevzem pokojnika drugim
pogrebnim podjetjem in ne
družbi Jeko-In, morala pla-
čati dva tisoč evrov globe,
odgovorna oseba pa bo
oglobljena s tristo evri. Kot
je povedala vodja sektorja
komunalnih dejavnosti v
družbi Jeko-In Nuša Jelenc,
so že poslali dopis Splošni
bolnišnici Jesenice in Domu
upokojencev dr. Franceta
Berglja Jesenice, s katerim
jih obveščajo, da je za pre-
vzem pokojnikov pristojno
samo podjetje Jeko-In. Kot
so poudarili, imajo v po-
grebni službi organizirano
24-urno dežurstvo, zato naj
svojcem v primeru smrti po-
sredujejo dežurno telefon-
sko številko družbe Jeko-In.
Če tega ne bodo storili, bo
družba Jeko-In podala prija-
vo inšpektorju. Po besedah
Nuše Jelenc pa so pozvali
tudi pogrebni podjetji Akris
in Novak, naj ne prevzemata
pokojnikov v občini Jesenice
(in tudi Žirovnica), saj je za
to pristojno edino podjetje
Jeko-In.
Občinski inšpektor Gregor
Jarkovič je ob tem opozoril,

da so tako svojci, pristojni
organi kot institucije po od-
loku dolžni obvestiti uprav-
ljavca, to je družbo Jeko-In, o
nastopu smrti. Upravljavec

prevzame umrlega in ga pre-
nese v za to namenjene pros-
tore na pokopališču Blejska
Dobrava ter ga tam čuva do
prenosa v mrliško vežico. 

Za prevzem pokojnikov 
je pristojen samo Jeko-In
Dogaja se, da pokojnike prevzemajo druga podjetja (zlasti Akris in Novak), ki pa v občini Jesenice 
nimajo koncesije za izvajanje pogrebnih in pokopaliških storitev. Inšpektorji obljubljajo nadzor.

Nadzidava 
Pikove dame

Župan, gospod Tomaž
Tom Mencinger v župano-
vem kotičku izraža svoje
mnenje glede nadzidave pred-
videne lekarne na lokaciji Pi-
kova dama, kjer pravi, da ne-
kaj okoliških stanovalcev skr-
bi, da bi jim nadzidava od-
vzela svetlobo ter uničila raz-
gled. Prav tako pravi, da so
negativne reakcije povsem od-
več in rezultat napačnih in-
formacij in dezinformacij.

Stanovalci na Tavčarjevi 4
in Titovi 75 menimo, da je
takšno županovo mnenje pa
resnično dezinformacija.

Resnica je namreč nasled-
nja: stanovalci omenjenih
stavb na Tavčarjevi 4 in Tito-
vi 75 smo natančno pregleda-
li načrte stavbe, ki si jo je za-
mislila investitorka Lea Poga-
čar, pri čemer poudarjamo,
da se strinjamo, da se sanira
propadajoči objekt Pikova
dama in da na tem mestu sto-
ji lekarna. Problem nastaja,
ker investitorka predvideva
nadgradnjo s tremi stanova-
nji in servisnimi prostori.

Projekt je zasnovan tako, da
na svoji južni strani, ki meji
na severni del stavbe Tavčarje-
va 4 (v tem delu je osem stano-
vanj), načrtuje servisni del
(stopnišče, dvigalo, čistilne na-
prave itd.) in doseže višino
10,78 m, kar je za 5,69 m viš-
je od obstoječega objekta. To

pomeni, da ne gre za nadzida-
vo za eno nadstropje, pač pa
za dve nadstropji. Najbolj spo-
ren pa je ODMIK MED OB-
STOJEČO STAVBO Tavčar-
jeva 4 in načrtovano, ki je le
2,76 metra.

Menimo, da je višek sprene-
vedanja utemeljitev projek-
tanta, da z umestitvijo servis-
nega dela na južni del stavbe,
ki doseže višino 10,78, prepre-
čuje stik stanovalcev predvide-
nih objektov in "povečuje kva-
liteto bivanja". Ravno na-
sprotno, stanovalci dveh nad-
stropji in delno tretjega na
Tavčarjevi 4 bodo bistveno
prizadeti z odvzemom svetlo-
be, razgleda, zračenjem in
požarno varnostjo, kar potr-
jujejo izvedeniška mnenja, ki
so jih izdelali neodvisni stro-
kovnjaki. 

Župan svoje mnenje za-
ključuje z mislijo, da je ža-
lostno, da se investitorka so-
oča s toliko težavami, mi pa
menimo, da je žalostno to, da
se po 40 letih bivanja v obsto-
ječem objektu občani sooča-
mo s tem, da nam tik pred
nosom (2,76 metra) zraste
stavba, ki popolnoma izniči
kvaliteto bivanja.

Pa še to : 21. maja 2009
smo županu, občinskemu sve-
tu in krajevni skupnosti po-
sredovali svoja mnenja o na-
črtovanem projektu s točnimi
izmerami in fotografijami,
tako da govoriti o nepoučeno-
sti in dezinformiranosti ni
umestno. Lep pozdrav!

Skupnost stanovalcev - 
Egi Biček, Tavčarjeva 4,

Jesenice

Pisma bralcev

V pogrebni službi družbe Jeko-In so lani opravili 247 pokopov
v občinah Jesenice, Žirovnica in delno Kranjska Gora.

Urša Peternel

Na parkirišču pred jeseni-
škim zdravstvenim domom
in upravno enoto že nekaj let
velja tako imenovana "modra
cona", to je območje kratko-
trajnega parkiranja. A kot
ugotavlja vodja Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva Jesenice Boštjan Omer-
zel, vozniki ne poznajo dovolj
dobro pravil parkiranja in
ravnanja v "modri coni", zato
jih mnogi tudi ne spoštujejo.
Zato Omerzel pojasnjuje:
"'Modre cone' so območja
kratkotrajnega parkiranja,
kjer sme parkiranje trajati
največ dve uri. Označena so s
predpisano prometno signa-

lizacijo, posamezna parkirna
mesta ali pas pa so označena
z modro barvo. Voznik na
teh parkirnih mestih mora
označiti čas prihoda na vid-
nem mestu in po izteku do-
voljenega časa vozilo odpelja-
ti. Najpogosteje čas prihoda
vozniki označijo s parkirno

uro ali ga napišejo na list, ki
ga pustijo na armaturni ploš-
či vozila." Kot ugotavljajo re-
darji, pa se marsikateri voz-
nik označenih parkirnih
prostorov ustraši in vozilo
pusti ob označenih parkirnih
prostorih in med njimi ali
celo na zelenici. "Zaradi tega

bi radi opozorili, da taka par-
kiranja niso dovoljena. Globa
za neoznačitev časa prihoda,
nepravilno parkiranje oziro-
ma za parkiranje zunaj ozna-
čenih parkirnih mest znaša
štirideset evrov, za parkiranje
na zelenici pa tristo evrov,"
opozarja Boštjan Omerzel. 

Kako parkiramo v "modri coni"
Mnogi vozniki še vedno ne poznajo pravil parkiranja v "modri coni" pred zdravstvenim domom 
in upravno enoto.

Globa za neoznačitev
časa prihoda, 
nepravilno parkiranje
oziroma za parkiranje
izven označenih 
parkirnih mest znaša
štirideset evrov, za
parkiranje na zelenici
pa tristo evrov.

Namen 'modre cone' je zagotoviti občanom ustrezno uporabo storitev države in občine,
zlasti pa zdravstvenih storitev zdravstvenega doma. I Foto: Anka Bulovec

Preschern Franz, steklarski mojster
Rainweg 4, A-9582 Oberaichwald/Baško jezero

tel.: +43(0)42 54/21 04, fax: +43(0)42 54/ 50 231
gsm: +43(0)664/133 41 09, e-mail: glaspreschern@direkt.at

www.glaspreschern.at
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Urša Peternel

Na dan, ko je bil leta 1381 iz-
dan Ortenburški red, to je
24. avgusta, praznuje Kra-
jevna skupnost Planina pod
Golico. Letošnja osrednja
prireditev ob krajevnem
prazniku je potekala kar v
domači cerkvi, kjer je naj-
prej tradicionalno sveto
mašo za farane daroval žup-
nik Andrej Ojstrež, nato pa
je krajane nagovorila pred-
sednica Krajevne skupnosti
Planina pod Golico Helena
Razingar. Med drugim je
poudarila, da v svetu krajev-
ne skupnosti poleg načrtov,
ki jih skušajo uresničevati,
skušajo zasledovati tudi člo-
veške in moralne vrednote,
ki žal vse bolj izginjajo. De-
jala je tudi, da se zavedajo,
da se stvari v kraju odvijajo
počasneje, kot bi si želeli.
"Kljub vsem težavam pa
smo lahko ponosni," je do-
dala, "da smo doma v tako
lepem kraju, ki ga zaradi
Golice in narcis pozna prav
vsak Slovenec." Krajane je v
imenu Občine Jesenice po-
zdravil podžupan Boris Bre-
gant in jim čestital ob praz-
niku. Poleg Breganta sta se
praznovanja udeležila tudi
druga dva jeseniška podžu-

pana Vera Pintar in Boris
Kitek. Vrhunec letošnjega
praznovanja pa je bil kon-
cert organista Toneta Potoč-
nika in tenorista Janeza Lo-
triča, zaradi česar je celotna
prireditev potekala kar v cer-
kvi. Koncert je bil namenjen
predvsem predstavitvi cer-
kvenih orgel in je navdušil
zbrane poslušalce. Dan kas-
neje, v soboto, pa je sledil še
zabavni del praznovanja
krajevnega praznika z za-
bavnimi igrami ter ansam-
blom Slovenski pozdravi.

Organist Tone Potočnik in
tenorist Janez Lotrič na
koru cerkve v Planini pod
Golico

Koncert ob krajevnem
prazniku 
Praznovanje krajevnega praznika v Planini pod
Golico je letos zaznamoval koncert organista
Toneta Potočnika in tenorista Janez Lotriča.

Obnovljena cerkev na Blejski Dobravi
Na Blejski Dobravi je potekala slovesna sveta maša z
blagoslovom obnovitvenih del na cerkvi svetega Štefana.
Mašo je daroval nadškof in metropolit Alojz Uran. Pri temelji-
ti obnovi cerkve z zvonikom, ki je stala okrog 120 tisoč evrov,
so sodelovali župnija, številni krajani, z denarnimi prispevki
pa še Občina Jesenice ter skupina umetnikov - slikarjev in fo-
tografov, ki so pripravili prodajno razstavo umetniških del. Za
pomoč se je vsem darovalcem zahvalil župnik France
Oražem. Povedal je, da je obnova potekala zadnjih osem let,
v okviru del pa so obnovili obzidje, fasado cerkve in zvonika,
tlakovali poti okrog cerkve, v notranjosti pa so uredili novo
električno napeljavo, bakreno kritino nad zakristijo in prezbi-
terijem, bakren nadstrešek nad vhodom, nova vhodna vrata,
zaščitili kipe, prebelili notranjost, kupili nova svetila ter nove
elektronske orgle. Nazadnje pa so obnovili še zvonik. U. P.

Nova podoba cerkve sv. Štefana

Urša Peternel

Na Blejski Dobravi so se
pred leti odločili, da bo kra-
jevno praznovanje vsako
leto pripravil eden od treh
zaselkov, ki sestavljajo kra-
jevno skupnost. Letos so
bile na vrsti Lipce, kjer je
tudi potekal nogometni tur-
nir ob prazniku, osrednjo
slovesnost pa so namesto
na Lipcah kljub vsemu pri-
pravili na Blejski Dobravi,
saj so jo združili z zaključ-
kom humanitarne akcije za
sokrajana Mirana Zalokar-
ja. Prireditev, ki so jo zara-
di dežja morali prestaviti v
dvorano, je vodila Štefi Mu-
har, krajane pa je pozdravil
predsednik Krajevne skup-
nosti Blejska Dobrava Igor
Arh. V nagovoru je med
drugim dejal, da imajo naj-
več problemov na komunal-
nem področju. Zlasti nujna
bi bila gradnja obvoznice
mimo Lipc, obnove bi bila
potrebna tudi kanalizacija
in vodovod. Žal pa imajo na
Blejski Dobravi občutek, je
dejal Arh, da se rešitev vse
bolj odmika, saj občina de-
narja očitno nima dovolj.

"Prav omejenost sredstev
nam daje občutek nemoči,"
je poudaril Arh, ki pa je
obenem izrazil zadovolj-
stvo, da je Občini Jesenice
uspelo odkupiti zemljišče
za ureditev vaškega jedra
Blejske Dobrave. Župan
Tomaž Tom Mencinger, ki
se je tudi udeležil prazno-
vanja, je povedal, da se na
Občini Jesenice zavedajo,
da se problemi na Blejski
Dobravi vlečejo že predol-
go. Kot je poudaril, že pri-
pravljajo nov občinski pros-
torski načrt, v okviru kate-
rega bodo našli tudi rešitev
za promet na Lipcah in
Blejski Dobravi. 
Ob prazniku so podelili
tudi priznanja krajevne
skupnosti. Letošnja nagra-
jenca sta najstarejša krajan-
ka Lipc, 96-letna Francka
Ravnihar in Franci Šifrer,
kraju in domači krajevni
skupnosti predan krajan, ki
je vedno pripravljen prisko-
čiti na pomoč.
Za kulturni program so po-
skrbeli člani Pihalnega or-
kestra Jesenice-Kranjska
Gora pod vodstvom Domna
Jeraše.

Praznik s 
humanitarno noto
Na Blejski Dobravi so praznovali krajevni praznik. Letošnja dobitnika priznanj sta Francka 
Ravnihar in Franci Šifrer.

Urša Peternel

"Zahvaljujem se vsem, ki
ste pomagali, in vsem, ki mi
stojite ob strani. Izkazalo se
je, da je še vedno dovolj do-
brih src, na ta način sem
pridobil velik del neodvis-
nosti in spet ste mi odprli
vrata v svet. Bi pa dal vse, da
tega ne bi potreboval ..." S
temi besedami se je Miran
Zalokar z Blejske Dobrave
zahvalil vsem, ki so sodelo-
vali v dobrodelni akciji,
katere cilj je bil nakup in-
validskega dvigala zanj. Mi-
ran je namreč lani pri ure-
janju ograje na terasi hiše
tako nesrečno padel, da je
postal invalid. V humani-
tarni akciji so sodelovali kra-
jani Blejske Dobrave in
drugih krajev, podjetja, obrt-
niki, pa tudi Slovenske
železnice, kjer je bil Miran
pred nesrečo zaposlen kot
strojevodja. V sodelovanju z
Rdečim križem Jesenice so

skupaj zbrali skoraj trideset
tisoč evrov (približno polovi-
co te vsote so prispevale
Slovenske železnice) in s tem
denarjem kupili invalidsko
dvigalo, uredili dvorišče ter
predelali Miranov avto. Zdaj
se Miran, ki ima družino s
tremi otroki, lahko z invalid-
skim vozičkom sam pripelje
v stanovanje v prvem nad-
stropju ter uporablja avto, s
čimer je pridobil velik del
samostojnosti. 
Predsednik Krajevne skup-
nosti Blejska Dobrava Igor
Arh je ob tem dejal, da so
bili krajani Blejske Dobrave
vedno pripravljeni pomagati
sočloveku, pa najsi gre za
požar, naravne nesreče ali
človeško stisko. Akcija je
potekala od začetka leta,
izkazalo pa se je, da gospo-
darska kriza ni vplivala na
zbiranje denarja, nasprotno,
čut za sočloveka se je v teh
težkih časih še okrepil, je
dejal Arh.

Miranu pomagali do 
neodvisnosti
Ob prazniku Krajevne skupnosti Blejska Dobrava so zaključili akcijo pomoči sokrajanu Miranu 
Zalokarju, ki je v nesreči postal invalid.

Letošnja nagrajenca Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
Franci Šifrer in Francka Ravnihar

Mirana je ob krajevnem prazniku pozdravil tudi jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger.
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Janez Pipan

Pred kratkim je v samozaložbi
izšla pesniška zbirka Moje lju-
bezni jeseniškega avtorja Ga-
bra Knifica. Mladi pesnik sodi

v generacijo, ki se ukvarja z
različnimi dejavnostmi. Že od
rane mladosti rad poje, bil je
uspešen glasbenik, igralec, ani-
mator pa tudi likovnik in pes-
nik. V življenju mu ni dolgčas,
pravi ta tridesetletnik, ki je do-
slej napisal okrog tristo pesmi.
Za sedanjo prvo knjigo pesmi
jih je izbral 36, večinoma ljube-
zenskih, nekaj pa tudi sploš-
nim medčloveškim odnosom.
Lektorica knjige je Majda Ma-
lenšek, za ilustracije pa je po-
skrbel Anton Balakič. Ker je
Gaber zaposlen v gostinstvu
družinskega podjetja - lokala
Flamingo na Slovenskem Ja-
vorniku, že zaradi dela ustvarja
zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
zaradi tega pa je moral nekoli-

ko opustiti tudi glasbeno dejav-
nost. Je pa zanimiv sogovornik
in priljubljen v družbi, saj je
vedno pripravljen recitirati
kakšno svojo pesem ali pa jo
celo zapeti. Zanimivo je, da je

Gaber kot gardist slovenske
vojske napisal vrsto pesmi in
tudi himno Vojaška 1, ki je nav-
dušila tako njegove "sotrpine"
kakor tudi druge.

Pozabljen
Od jutra pa do mraka
te nekdo nekje čaka.
Rano na srcu ima
in ljubiti prav ne zna.
Lep dan ti želim
iz vsega srca,
da bi ga izkoristila,
kar se le da.
Nisem ljubimec,
tudi težak ne,
vendar ko zazrem v te oči se,
vidim v njih veselje.
Oči bi rade ljubile me,
a me ne sme.

Gabrove ljubezni
Pesniška zbirka Gabra Knifica prinaša predvsem
ljubezenske pesmi.

Vox Carniolus vabi nove pevke in pevce
Komorni zbor Vox Carniolus v svoje vrste vabi nove pevke in
pevce. Vse, ki jim petje v zboru predstavlja izziv, vabijo na
avdicije, ki bodo ob ponedeljkih, 7., 14. in 28. septembra
(ženski glasovi), ter v torek, 8., 15. in 29. septembra (moški
glasovi), ob 20. uri v Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice
(glasbena učilnica 1. nadstropje). Dodatne informacije
vox.carniolus@gmail.com, 040/283 723 (Maja) ali 031/330
461 (Boštjan). U. P.

Urša Peternel

"Prijetno bo, pomagali vam
bomo pozabiti na tegobe, ki
jih prinaša vsakdan, in vas
skušali razvedriti. Še več, mor-
da se boste prav temu, kar vas
je pestilo ves dan, zvečer celo
sposobni od srca nasmejati ...
Mar ni to uspeh?" S temi bese-
dami direktorica Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice Bran-
ka Smole letos nagovarja ljubi-
telje gledališča in jih vabi k vpi-
su gledališkega in glasbenega
abonmaja. Lani je v četrtkovih
oziroma petkovih abonmaj-
skih predstavah uživalo 436
abonentov, Smoletova pa upa,
da jim bo vsaj toliko ljubiteljev
gledališča k abonmaju uspelo
privabiti tudi letos. In s kakš-
nim "menijem" gledaliških
predstav jih vabijo? Tudi letos
bo abonma poln smeha: v go-
ste namreč prihajajo štiri gle-
dališča z odličnimi komedija-
mi. Po besedah Branke Smole
so izbirali takšne predstave, ki
"zažigajo" drugje, torej bodo
zagotovo odlično sprejete tudi
na Jesenicah. Tako si bodo je-

seniški abonenti lahko ogleda-
li komedijo gledališča GOML
Boksarsko srce, ki je po bese-
dah Branke Smole "čudovito
vzgojna predstava za stare in
mlade". Na "meniju" bo tudi
zmagovalka dnevov komedije
Gospa ministrica v izvedbi
SNG Nova Gorica, ker "se
spodobi, da imamo na spore-
du tudi predstavo z zmagoval-
nim pedigrejem, malo za
vabo" ... Šentjakobsko gledali-
šče Ljubljana bo uprizorilo
komedijo Tičja kletka, ŠPAS
teater pa "gledališki refren"
Hrup za odrom, ki sodi v že-
lezni repertoar vseh gledališč
in vseh časov, a je v izvedbi
ŠPAS teatra še prav posebej
zanimiva. In kako bo letos z
domačo produkcijo - vemo, da
so v lanski gledališki sezoni
imeli kar nekaj težav z doma-
čimi premierami? Branka
Smole obljublja tri domače
premiere - komedijo Čaj za
dve v režiji Iztoka Valiča je že
v delu, ekipa je izbrana, prve
vaje so že potekale, predstava
pa bo nared do Čufarjevih
dni. Sledila bo druga domača

premiera Hrup za odrom, ki
je "dolg" še od lani, pripravlja-
ti pa naj bi jo začeli konec ok-
tobra. Pri tretji domači pred-
stavi pa so za sodelovanje zo-
pet zaprosili Gregorja Čušina,
ki je z velikim uspehom upri-
zoril Kralja Arthurja in sveti
gral. Ekipa za novo predstavo
je znana, prav tako slog, sama
predstava pa ta hip še ne, pra-
vi Smoletova. Poleg vseh
omenjenih predstav v gleda-
lišču tudi letos pripravljajo tra-
dicionalne Čufarjeve dneve in
Čufarjev maraton. In kaj po-
nujajo v glasbenem abonma-
ju? Osem glasbenih večerov,
ki jih bo začela Neisha, sledile
bodo argentinske folklorne
pesmi, decembra božične
pesmi sveta, glasbena pred-
stava Kako smo ponovno od-
prli bar iz leta 1920, koncert
zasedbe Valhala, prihaja tudi
Zoran Predin in The gypsy
Swing Band, tradicionalen

pomladni koncert pripravlja
Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora, zborovski več-
er pa komorni zbor Ave. Tudi
silvestrski koncert zagotovo
bo, saj je že po tradiciji lepo
obiskan, najmlajši pa bodo -
prav tako že tradicionalno -
uživali v matineji vsako drugo
nedeljo, prva predstava bo 4.
oktobra Winx show.
Tako gledališki kot glasbeni
abonma je po besedah Branke
Smole mogoče vpisati še ves
september, vsem abonentom,
ki so ga že vpisali, pa bodo po-
darili še eno brezplačno pred-
stavo, in sicer ogled nove pred-
stave na prostem Srečno, Ke-
kec v povsem novem okolju,
na Pristavi nad Javorniškim
Rovtom. Uprizorili jo bodo 11.
septembra ob 17. uri. V nede-
ljo, 13. septembra, ob 15. uri pa
bodo pred Domom Pristava
uprizorili še opereto Planin-
ska roža.

Abonma bo spet 
poln smeha
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice letos pripravljajo tri domače premiere, v okviru gledališkega
abonmaja pa bodo zvestim obiskovalcem ponudili tudi štiri odlične komedije.

Po lanski uspešni ambientalni uprizoritvi 
operete Planinska roža v Vratih so jeseniški 
gledališčniki letos v isto okolje postavili 
predstavo Srečno, Kekec. Po besedah Branke
Smole so prav ambientalne uprizoritve trend,
zato se jim v sodelovanju z jeseniškim muzejem
že poraja zamisel o novi predstavi na prostem,
to naj bi bil Klinarjev Plavž.

Branka Smole
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Matjaž Klemenc

Na dosedanjih turnirjih sta
bila s štirimi naslovi najus-
pešnejša KAC in Jesenice. Z
zmago proti Brianconu so ak-
tualni slovenski prvaki sami
na vrhu.
Hokejski klub Acroni Jesenice
je, kar se tiče igralskega kadra,
letos doživel kar nekaj spre-
memb. Športni direktor Zvo-
ne Šuvak in trener Ildar Rah-

matulin sta se podala na težko
pot in po videnem na turnirju
Poletne hokejske lige Rudi
Hiti sta ubrala pravo pot. V pri-
pravljalnem obdobju do blej-
skega turnirja je ekipa odigrala
štiri tekme. Na uvodni predsta-
vi proti beljaškemu VSV-ju, na
kateri se je poslovil Dejan Varl,
so iztržili neodločen izid 2 : 2.
Sledili sta dve tekmi z ljubljan-
sko Olimpijo. Doma so dosegli
še en remi, 2 : 2, v Ljubljani pa
so tesno izgubili z 2 : 1. V zad-
nji tekmi pred turnirjem so go-
stili zagrebški Medveščak in
srečanje končali z nogomet-
nim rezultatom 0 : 0. Na tur-
nirju so za nasprotnike dobili
VSV in tradicionalnega tekme-
ca Tilio Olimpijo. Z Beljačani
so remizirali 2 : 2, v kazenskih
strelih pa potegnili krajši ko-
nec. Tekme niso odigrali slabo,
v oči pa je bodla neučinkovi-
tost. Poraz z Olimpijo v red-
nem delu ali poraz po kazen-
skih strelih bi za Jeseničane
pomenil zadnje, tretje mesto v
skupini. Železarji so šli v boj
odločno, da v šestem poizkusu
le pridejo do prve zmage. Že
od prve minute so usmerili vse
sile v napad. Kazenski strel v
26. sekundi je dal signal, da
Olimpiji tokrat ne bo lahko. V
obrambi so igrali praktično

brez napak, dobra je bila igra z
igralcem več, posebej pa se je
izkazal trikratni strelec Andrei
Troščinski. Finalni dvoboj je
bila nova zgodba. Briancon je v
finale prišel brez poraza (5 : 4
zmaga po kazenskih strelih
proti KAC-u in 4 : 2 proti Lan-
genthalu). Tekmeca sta igrala
organizirano v obrambi, tako
da so bile priložnosti v napadu
bolj redke. Železarji so na kon-
cu še petič letos remizirali in o

zmagovalcu so odločali kazen-
ski streli. Razpletlo se je v šesti
seriji, v kateri je Kovačevič za-
del, na drugi strani pa je bil je-
seniški vratar Tortunov spre-
tnejši od Rauxa. "Včasih ima-
mo na treningih tekmo v ka-
zenskih strelih. To je priprav-
ljalni turnir in trener je malo
poizkušal, komu dati prilož-
nost. Zame se je odločil in dva-
krat sem zadel v polno. Živci
so bili vseskozi mirni. Gledal
sem vratarja, ki je kar ostal v
golu. Malo me je razjezil s tem,
ko je obranil Makrovu in se
mu posmehoval. Na priprav-
ljalnih tekmah pred tem smo
dobro igrali, a bili premalo
učinkoviti. Tako sem res vesel,
da smo takole turnir pripeljali
do konca. Presenetila nas je vi-
soka zmaga proti Olimpiji.
Mislil sem, da bo veliko težja
tekma. V dvoboj smo šli stood-
stotno in na koncu se je res
lepo izteklo," je po srečanju po-
vedal junak Sabahudin Kova-
čevič.
Pred ligo EBEL - v prvem kolu
11. septembra gostujejo v 
Zagrebu pri Medveščaku -
bodo odigrali še dve tekmi.
Danes zvečer v Celovcu proti
KAC-u in v nedeljo na gosto-
vanju z italijanskim ligašem
Pontebo. 

Peti naslov na 
Poletni ligi

Za uvod remi
Jeseniški nogometaši, ki so se ekspresno vrnili v Prvo go-
renjsko ligo, so z remijem začeli novo sezono. V prvem kolu
so na domačem igrišču gostili Alpino Žiri. Tekma se je kon-
čala z neodločenim rezultatom 1 : 1. Poleg Alpine Žirov in
Mimovrste=) Jesenic v ligi še nastopajo: Naklo - klub zma-
govalcev, Kondor, Bohinj, Velesovo, Niko Železniki, Visoko,
Bled Hirter, Polet, Hrastje in Kranjska Gora. M. K.

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

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

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

Vilma Stanovnik

Ko je 16. avgusta, na dan
prve letošnje prijateljske
tekme med Acronijem Jese-
nicami in Beljakom, na se-
maforju kazalo 10 minut in
10 sekund igre, se je ura na
njem za kratek čas ustavila,
dolgoletni kapetan Dejan
Varl, ki je za moštvo Acroni-
ja Jesenic nastopal v dresu
številka 10, pa je v slovo po-
mahal več kot tri tisoč zbra-
nim navijačem. S prilož-
nostnim darilom sta se mu
zahvalila predsednik kluba
Slavko Kanalec in športni di-
rektor Zvone Šuvak, z grom-
kim aplavzom pa so ga na-
gradili tako navijači kot soig-
ralci. Čeprav je 36-letni
športnik o slovesu od aktiv-
nega igranja razmišljal že
nekaj časa, pa je bilo to mal-
ce laže, saj je v klubu prevzel
vlogo pomočnika trenerja.

Bivši jeseniški igralci so ob
slovesu od tekmovalne kari-
ere le redko prevzemali po-
membne vloge v klubu. Vi
pa vendarle ostajate z ekipo.
Kako vam je uspelo?
"Priznam, da sem to po-
mlad in v začetku poletja
ogromno razmišljal, kaj in
kako naprej. Prvi cilj mi je
bil ostati med trenerji. Seve-
da o tem, da bi bil v prvem
članskem moštvu, sploh ni-
sem razmišljal, bolj sem
razmišljal, da bi se posvetil
mladim ter si nato poiskal
kakšno delo. Ko pa mi je
Zvone Šuvak ponudil mesto
pomočnika trenerja, sem
priložnost zgrabil z obema
rokama."

Na slovo od igralske kariere
ste bil pripravljeni, vendar
pa so bili zadnji trenutki na
ledu gotovo nekaj posebne-
ga?

"Ko je sodnik zapiskal za
prekinitev, me je malce stis-
nilo pri srcu. Za kratek čas,
ko so me soigralci pozdravi-
li z palicami in so navijači
začeli vzklikati, so mi v oči
prišle tudi solze. Bil sem
presenečen nad vsem, kar
so mi pripravili, mislim pa,
da sem imel tako z navijači
kot soigralci skozi vsa leta
korekten odnos, in rad bi se
jim zahvalil za vse."

V letih igranja za jeseniško
moštvo je bilo zagotovo veli-
ko lepih in tudi manj lepih
trenutkov. Česa se boste naj-
raje spominjali?
"Lepih spominov je res
ogromno, od prvih let, ko
sem kot mladinec prišel k
Jesenicam in sem z ekipo
osvojil prvi naslov prvakov,
do vseh naslednjih. Nekaj
posebnega je bilo naslednja
leta igrati tudi proti velikim

hokejskim zvezdnikom, kot
so Fedorov in drugi. Tudi
turnir v Moskvi in svetovna
prvenstva so bila svojevrstno
doživetje. Moram pa pouda-
riti, da je bil vsak trenutek v
garderobi in tudi na ledu ne-
kaj posebnega, vedno smo
bili res dobra ekipa in to mi
je veliko pomenilo."

Navijači so vas pospremili s
transparentom zahvale in
priznanja, da se niste nikoli
prodal k Olimpiji, da ste bil
celo skoraj vso kariero zvesti
domačemu klubu. Ste na to
ponosni?
"Res sem bil večino časa v je-
seniškem moštvu, le nekaj
mesecev sem bil na Bledu in
eno sezono v Ameriki. Treba
pa je vedeti, da imamo hoke-
jisti vsak svojo profesionalno
kariero, in čeprav je rivalstvo
med Olimpijo in Jesenicami
ogromno, mislim, da z za-
menjavo kluba ni nič narobe.
Sprememba okolja je včasih
celo dobrodošla, saj se še vsi
spomnimo preobrata, ko je
nekaj fantov prišlo iz Ljublja-
ne na Jesenice in smo po
mnogih letih spet osvojili
novo zvezdico. Tudi sam lah-
ko rečem, da sem imel po ig-
ranju v Ameriki super izkuš-
njo in vsaka izkušnja ti pride
prav."

Trak kapetana ste predali
Tomažu Razingarju. Je pri-
šel v dobre roke?
"Stoodstotno. Nisem pa se
odločil sam, saj smo imeli
pred tem v ekipi nekakšne
volitve in na njih je z veliko
prednostjo zmagal Tomaž.
Vsi namreč vemo, da je on
pravi za to delo, ekipa ga
spoštuje in mislim, da bo on
znal v vseh trenutkih, tako v
garderobi kot na ledu, spod-
bujati celo moštvo."

Kako je sedaj, ko ste v vlogi
pomočnika trenerja?
"Kljub prijateljstvu smo se
spoštovali že prej. Res je si-
cer, da imamo v garderobi
svoje interne "štose", ko pa
pridejo resni trenutki, se na-
tanko ve, kdo je v kakšni vlo-
gi, in ni nobenih težav. V
novi vlogi se dobro počutim."

Moštvo Acronija Jesenic je
letos precej pomlajeno.
Kakšne cilje ste si zadali?
"Zagotovo je prvi cilj, da si
postavimo dobre temelje za
naslednja leta. Moštvo je res
mlado, zato je treba z njimi
dobro delati. Treba jim bo
dati čim več priložnosti, si-
cer bo med generacijami
prevelika praznina. Seveda
pa je treba biti potrpežljiv in
trdo delati."

Ostalo je ogromno
spominov
Prva predstava Acronija Jesenic v novi sezoni bo za vedno ostala v lepem spominu dolgoletnem
kapetanu Dejanu Varlu, saj se je na njej poslovil od igralne kariere in se že med tekmo postavil na
mesto pomočnika trenerja.

Dejan Varl je v rdečem jeseniškem dresu odigral še zadnje minute, nato pa se je poslovil
od soigralcev in navijačev. I Foto: Tina Dokl

Dolgoletne izkušnje bo kapetan Varl uporabil pri trenerskem delu na klopi Acronija 
Jesenic. I Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti, šport

Tilka Klinar, 
Kmetijska svetovalna
služba

Podnebne spremembe so že tu-
kaj. Ni več leta, da ne bi neurja,
toča, poplave naredila ogromne
škode - pa ne le v kmetijstvu! Ali
lahko kaj naredimo? Kako se
bomo nanje prilagodili? Znan-
stveniki ugotavljajo, da je zdajš-
nja koncentracija CO2 največja v
zadnjih 650 tisoč letih. Ogreva-
nje planeta Zemlje, še zlasti sever-
ne poloble, je dejstvo in ne več le
ugibanja. Od devetih suš v zad-
njih 40 letih jih je bilo šest v zad-
njih petnajstih letih. Dunaj naj bi
leta 2050 imel klimo Madrida!
Klimatskim spremembam se ne
da izogniti, četudi takoj preneha-
mo onesnaževati, saj je naše oko-
lje že preveč onesnaženo!
Na posvetu Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije v novembru
2008, kjer so sodelovali tudi med-
narodni predavatelji, je bilo med
drugim rečeno, da podnebne spre-
membe vzamejo več življenj kot
terorizem. Do leta 2030 se bodo
emisije toplogrednih plinov še po-
večevale, predvsem v energetskem
sektorju, transportu. Kmetijstvo
(živinoreja, obdelava zemljišč,
krčenje gozdov) je onesnaževalec
v deležu 13,5 odstotka - in ni te-
meljni krivec onesnaženja, kot se
včasih sliši. 
V Evropi se bo po napovedih tem-
peratura do leta 2100 dvignila od
2 do 6,3 stopinje Celzija, v Slove-
niji od 1,2 do 7,7 stopinje. Dvig
temperature za stopinjo ali dve
nima večjega učinka, nadaljnje
ogrevanje pa ima močan učinek -
tudi na količino pridelka.
V južni Evropi in Sredozemlju se

bodo pojavljali večji vročinski va-
lovi. Dvig temperature bo posebej
izrazit v poletnem času. Več bo
vročih in bolj vročih dni. Poleti bo
tudi manj padavin, ki pa bodo iz-
razitejše spomladi in jeseni - kot
monsunska deževja. Posledica
bodo močne vodne, pa tudi vetrne
erozije. Veter bo pripomogel tudi
k prenosu škodljivcev. Skupna ko-
ličina padavin pa naj bi bila pri
nas enaka kot do zdaj. Za rast je
pomembna količina padavin v
obdobju vegetacije, ki pa se
zmanjšuje. 
Če se bo povprečna temperatura
dvignila le za dve stopinji, bo šti-
rideset odstotkov Slovenije pestila
suša. Izgubili bomo precej seda-
njih obdelovalnih površin, čeprav
smo že zdaj vedno večji neto
uvoznik hrane. Ogroženo bo
zdravje ljudi. Zajetja, tudi jezera
se nekatera lahko osušijo, manj-
kalo bo tudi pitne vode. Zaradi
vročine bo poraba vode še večja.
Več bo škodljivcev, bolezni, pleve-
lov, pojavili se bodo novi, ki jih
zdaj ne poznamo ali šele spozna-
vamo (koruzni hrošč, ameriški
škržat, kobilice, bolezen modrika-
stega jezika ...). Razvojni krogi
škodljivih organizmov se bodo
krajšali - (več rodov na leto). Ve-
getacijska doba bo krajša, manj
bo listov, rastline bodo prej zorele
- pridelki bodo manjši. Ekstenzi-
viranje pomeni slabšo gospodar-
nost, kmetov bo še manj. Gozd že
danes (z nenormalno širitvijo lu-
badarja) kaže znake propadanja
- sestava gozda se bo spremenila.
Izgubili bomo krajinsko estetiko.

Biotska raznovrstnost bo zelo sla-
ba. Pri nas se bo prostorski pre-
mik vršil v višje lege (nad 600
m), kjer pa nimamo njiv! Zaradi
hitro naraščajočega svetovnega
prebivalstva pa bi se v naslednjih
25 letih ob vseh spremembah pro-
izvodnja hrane morala podvojiti.
To pomeni, da bodo podnebne
spremembe odločilno vplivale
tudi na varnost, migracije, zdrav-
je ...
Evropska politika ukrepa na pod-
lagi ugotovljenih dejstev. EU
nima sredstev za lajšanje podneb-
nih sprememb. Vsaka država bo
morala poskrbeti sama zase, kot
bodo sprejeti dogovori. Do leta
2050 je treba izpuste zmanjšati
za šestdeset do osemdeset odstot-
kov. ZDA so se že pripravljene
vključiti s skupni program ukre-
pov, Kitajska, Indija, Rusija še
niso pripravljene veliko popustiti. 
Eden od predvidenih ukrepov je
uporaba obnovljivih virov energi-
je. Do leta 2020 mora Slovenija
dvajset odstotkov energije proizve-
sti iz obnovljivih virov, deset od-
stotkov iz biogoriv ter za dvajset
odstotkov zmanjšati onesnaženje
s toplogrednimi plini. Tako bomo
posredno tudi manj odvisni od
držav, ki razpolagajo s fosilnimi
gorivi. Tudi uporaba regionalnih
izdelkov bo postala mnogo po-
membnejša (manj transporta).
Obrzdati bomo morali svoje se-
bične potrebe po še in še in vedno
več, saj je prav sebičnost svet pri-
peljala na rob propada.
Nekaj pa nam je v kmetijstvu vse-
eno že uspelo narediti. Raven po-

rabe mineralnih gnojil se je že
zmanjšala. Znižuje se stalež
živali-prežvekovalcev, čeprav to
pomeni tudi zmanjšanje proiz-
vodnje hrane, kar verjetno ni naj-
boljši ukrep. Kmetije se že od leta
2004 vključujejo v okoljske pro-
grame in morajo izpolnjevati po-
goje za pridelavo varne hrane in
krme, pogoje glede vnosa gnojil ter
fitofarmacevtskih sredstev v tla,
za varovanje tal pred erozijo, va-
rovanje vodnih virov in podzem-
nih voda pred onesnaženjem,
preprečevanje širjenja bolezni in
prijavo bolezni, dobro počutje ži-
vali, ravnanje z odpadnim bla-
tom. Od izpolnjevanja teh pogo-
jev so odvisne tudi državne pomo-
či, kršitvam pa seveda sledijo
sankcije.
Na področju kmetijstva bo treba
za proizvodnjo hrane nujno
ohranjati najboljše kmetijske po-
vršine, uvesti več namakalnih si-
stemov, kmete obveščati, izobra-
ževati za prilagojeno kmetovanje,
intenzivirati lokalno preskrbo z
domačimi kmetijskimi pridelki,
izboljšati upravljanje vode, izbolj-
šati vodna zajetja, urediti aku-
mulacije vode, preprečiti hitro od-
tekanje vode (kaskade na poto-
kih), postaviti mreže proti toči,
senčilne mreže, uvesti naložbe v
obnovljive vire energije, v uporabo
biomase, v bioplinske naprave,
uvajanje zavarovalniške politike
v zvezi s sušo, spremeniti zakono-
dajo, kjer so ujme pogoste, opusti-
ti pridelavo kake kmetijske rastli-
ne, urediti racionalnejše mreže
poti.

V kmetijstvu bo treba prilagoditi
načine obdelave tal (obvezno je-
sensko oranje - manjše posledice
suše v prihodnjem letu, ozelenitev
tal čez celo leto, zgodnejša setev,
sejanje zgodnejših, odpornejših
sort, premokrih tal ne obdeluje-
mo, proti plevelu uporabljamo če-
sala, brane ...). Skrbeti je treba za
dosledno zatiranje plevelov in
škodljivcev, dosledno izvajati ko-
lobar. Uvesti je treba nove rastlin-
ske vrste, ki bodo odporne na to-
ploto (krmni sirek za zrnje, su-
danska trava in lucerna, več
ozimnih žit). Potrebnega bo več
ekološkega kmetovanja, ekstenzi-
viranje proizvodnje, dosledno
upoštevanje dobre kmetijske prak-
se, učinkovitejša reja domačih ži-
vali, več reje na paši, protipožar-
na paša, ustreznejši načini vhle-
vitve (hladni hlevi), ustrezna
raba in vnos dušika s poudarkom
na učinkoviti izrabi dušika, na-
ložbe v mehanizacijo, ki je okolju
prijazna, v gozdarstvu pa optimi-
zacija izrabe lesa kot obnovljive-
ga vira energije.
Žal po anketi devetdeset odstot-
kov Slovencev meni, da je kmetij-
stvo največji onesnaževalec. Ven-
dar, kot smo že omenili v uvodu,
to ne drži. Kmetijstvo je kot prvo v
Sloveniji tudi pripravilo Strategijo
prilagajanja podnebnim spre-
membam z zmanjšanjem emisij
toplogrednih plinov, čeprav je po
panogah najmanjši med onesna-
ževalci. Kmetijstvo namreč že vse-
skozi živi z roko v roki z naravo,
kot prvo občuti spremembe in se
tako tudi kot prvo nanje odziva.

Podnebne spremembe in kmetijstvo 

Hokejski vratarji do novih izkušenj
Na Jesenicah je potekal že četrti kamp za hokejske vratarje.
Petdnevnega treninga so se poleg domačih vratarjev udele-
žili vratarji iz Celja, Ljubljane, Kranja in Milana. Devetnajst
udeležencev je vadilo pod budnim očesom češkega strokov-
njaka Romana Višnaka, reprezentančnega trenerja v selekci-
jah U-17 in U-18. Vsak dan so imeli dva drsalna treninga, dva
suha treninga, ob tem pa ni manjkala teorija. Taki kampi so
vsekakor dobrodošli, saj si mladi vratarji ob takem strokov-
njaku, kot je Roman Višnak, naberejo nove izkušnje. M. K.

Matjaž Klemenc

S tretjo tekmo skokov v vodo
se je končal Pokal Jesenic.
Kako ste videli te tri tekme?
"Moja ocena teh treh tekem je
dobra. To so edine tri tekme
na jeseniškem kopališču. Sam
sem tekmoval na prvi in tretji
tekmi. Na uvodni tekmi sem
bil tretji, na zadnji pa sem
zmagal. V Sloveniji je okrog
dvajset tekmovalcev, ki se
ukvarjajo s tem športom. Tako
sem z udeležbo trinajstih tek-
movalcev povsem zadovoljen.
Žal mi je le to, da ni bilo več
gledalcev. Res je, da so bili časi
dopustov, a prišli so le tisti, ki
jim je ta šport pri srcu."

Jesenice imajo kot edini kraj v
Sloveniji ob bazenu skakalni-
co. Kako to, da v železarskem
mestu noben klub ne goji tega
atraktivnega športa? 
"Res je, kluba ni. Svoj čas je bil
v tem športu aktiven žal že po-
kojni Beno Ramuš. V Sloveni-
ji ni trenerja za skoke v vodo,
razen Mateja Grgureviča. Vse
bolj glasne so govorice, da se
bo bazen na Ukovi podrl, kar
bi pomenilo tudi "slovo" še
edine skakalnice ob bazenih v
Sloveniji. Sam sem popoln sa-
mouk in iz tega so prišle napa-
ke, ki se mi še danes pojavlja-
jo. S kolegom iz Maribora sva

šla na tridnevni trening v Za-
greb. Tam so naju opozorili,
da naj tisto, kar sva se "nauči-
la" v preteklosti, čim prej poza-
biva. Pokazali so nama, kako
je prav, in tega se skušava čim
bolj držati."

Kako ste vi začeli? 
"Poleti smo imeli med počitni-
cami veliko časa. Blejsko jeze-
ro in Šobec sta bila preveč od-
daljena. Ostal je jeseniški ba-
zen. Z desetimi leti sem prvič
skočil z vrha skakalnice, z de-
setih metrov, na glavo. Začeli
so se poizkusi, veliko trenira-
nja. Vključil sem akrobatiko,
kot bivši telovadec pa mi je ve-
liko dobrih nasvetov dal tudi
oče. Postopoma sem začel do-
bivati občutek za višino. Žal
danes pri nekaterih mladih vi-
dim, da delajo prevelike pre-
skoke glede višine."

Udeležujete se tudi tekem v
drugih krajih?
"Tekmovati sem začel leta
2000. Od maja do konca sep-
tembra se gotovo najde ena
tekma na teden. Če ne doma,
pa v tuji. Brez pokroviteljev -
izkoriščam priložnost in se
jim toplo zahvaljujem - ne bi
šlo. Nastopam za Športni klub
Adrenalinko. Poleg Jesenic
sem nastopil na morju, na
Soči, na Dravi, na Savi, na

Krki. Preizkusil sem se tudi
zunaj naših meja."

Kaj je potrebno, da lahko po-
staneš vrhunski skakalec v
vodo?
"Tu bi v prvo vrsto postavil
pravilen trening in veliko trde-
ga dela. Kot sem že prej ome-
nil, je treba skakati "po kora-
kih". Po višini 20 metrov se
vsakega pol metra še kako spo-
zna. Če dam primerjavo: sko-
čiti s 17 metrov v Mostu na
Soči ali s 24 metrov, kolikor se
skače v svetovnem pokalu, je
velika, velika razlika."

Kaj imate za svoj največji us-
peh v tem športu?

"Zmago na tradicionalnem
tekmovanju v Mostu na Soči
držim od leta 2006. Letos sem
že četrtič nastopil v Mostarju
in bil sedmi v finalu. Ne
smem pozabiti še dveh let na-
stopanja v svetovnem pokalu.
Višina 24 metrov res ni malo
in za uspeh imam, da sem
tekme zaključil brez poškod-
be. Odkar sem se odločil, da
nisem obremenjen s uvrstit-
vijo med prve tri, skačem še
bolj sproščeno. Če mi uspe
dober rezultat, se ga ne bra-
nim."

Se spominjate tudi kakšne
neprijetne situacije?
"Vsekakor so bili to skoki, ki
niso bili uspešni, predvsem
takrat, ko poizkušaš nove sko-
ke. Nikakor pa niso prijetni
ponesrečeni skoki z desetih
metrov."

Motivov vam ne manj?
"Nikakor ne. Bi pa še dodal,
da je moj triletni sin Matija
moj največji navijač, in če se
le da, je prisoten na vseh tek-
mah."

Letos ste se predstavili v sko-
kih v vodo tudi malo drugače?
"Res je, bil sem sokomentator
na televiziji. Res zanimiva iz-
kušnja, in če bo še priložnost,
se bom z veseljem odzval."

Želim si, da skakalnica ostane
Jernej Klinar je eden od peščice tistih, ki skrbi, da skoki v vodo na Jesenicah ne gredo v pozabo.

Jernej Klinar

Matjaž Klemenc

V Rimu je na svetovnem pla-
valnem prvenstvu iz Plaval-
nega kluba Žito Gorenjka Ra-
dovljica nastopila tudi Jeseni-
čanka Anja Klinar. Nastopila
je v svojih dveh paradnih dis-
ciplinah: 200 m mešano in
400 m mešano. Skupaj s
Saro Isakovič, Nino Sovinek
in Niko Karlino Petrič je na-
stopila še v štafeti 4 X 200 m
prosto. 200 m mešano je bila
bolj priprava za njeno para-
dno disciplino 400 m meša-
no. Na 200 m mešano je
osvojila petindvajseto mesto,
na 400 m mešano je bila šti-
rinajsta. Enako uvrstitev je
dosegla tudi ženska štafeta. A
v isti sapi je treba dodati, da
so s časom 8:06,91 popravile
državni rekord. Še posebej se
je izkazala Anja, ki je s
2:00,73 plavala svoj osebni
rekord. "200 m mešano je
bilo samo ogrevanje pred
mojo glavno disciplino. Pred
odhodom v Rim sem imela
zelo dobre občutke. Žal se ti

niso prenesli v vodo. V celoti
gledano nisem preveč zado-
voljna, saj sem pričakovala
boljše rezultate. Vem, da sem
sposobna več. Po tihem sem
pričakovala finale v paradni
disciplini. Posebej mi je žal,
ker se mi vedno izmuzne fi-
nale na tako velikem tekmo-
vanju. Upam, da se mi na na-
slednjem prvenstvu vse po-
klopi in da bo sreča na moji
strani. Zadovoljna sem z na-
stopom v štafeti. Moramo ve-
deti, da je 200 m prosto Sari-
na disciplina, druge smo
močnejše v drugih discipli-
nah. Potrudile smo se, za na-
grado pa dobile državni re-
kord," je svetovno prvenstvo v
Rimu ocenila Anja. Na držav-
nem prvenstvu v Radovljici je
nastopila dva dni in dosegla
dve zmagi, na 200 m delfin
in 200 m mešano. Ob tem je
bila uspešna v štafeti 4 x 100
m prosto, kjer je skupaj z 
Isakovičevo in sestrama Majo
in Nino Cesar popravila 
državni rekord, ki sedaj znaša
3:48,97. 

Anja je pričakovala več
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Društva - pipčarji in 
coklarji
Na Jesenicah je delovala cela
vrsta društev, od katerih so
nekatera delovala v povezavi s
prej omenjenimi tremi ali celo
v njihovem okviru, druga pa
so bila povsem neodvisna.
Posebej opisujem le delovanje
pipčarjev in njihovih nasled-
nikov coklarjev, dveh za-
nimivih in za družabno živ-
ljenje pomembnih društev.

Pipčarji 
Pipčarski klub s sedežem v sa-
lonu Tancarjeve gostilne je
zaživel leta 1905. Načeloval
mu je sam gostilničar Tancar,
ki je bil eden od pomembnih
soustanoviteljev. Društvo je

bilo vsaj delno namenjeno
ohranjanju slovenstva v je-
seniškem društvenem življen-
ju, saj je bilo ustanovljeno
ravno v času, ko je bilo med je-
seniškimi društvi kar dosti
nemških.
Temeljno pravilo pipčarjev je
bilo, da mora vsak član s seboj
vedno nositi žepni nožek -
pipec. Zato je društvo že na za-
četku delovanja kupilo veliko
količino raznobarvnih pipcev,
ki so jih razdelili med člane -
moške, ženske in otroke. Člani
so bili v glavnem s Save in iz
Kurje vasi, nekaj jih je bilo tudi
iz Planine pod Golico in
Hrušice. Če so člana kdaj za-
lotili brez pipca, je moral
plačati kazen. "Vsi člani so se
namreč med seboj dobro poz-

nali in vsak je imel pravico, da
mu sočlan pokaže pipec. Če ga
le ta slučajno ni imel pri sebi,
je plačal v blagajno predpisano
denarno kazen ...". Največ
denarja so nabrali ob po-
nedeljkih in dnevih ob praz-
nikih, saj je marsikdo pozabil
prestaviti pipec iz žepa ne-
deljske v žep delovne obleke.
Baje so ženske pipec kar všile v
spodnje krilo, da so ga tako
zagotovo vedno imele pri sebi.
Pipčarji so se navadno zbrali
na štefanovo, tedaj dela prost
dan. Odločili so se, kako pora-
biti zbrani denar. Navadno so
priredili srečanje ali veselico v
naravi, pogosto v Milanovem
logu ob Savi, če je bilo slabo
vreme, pa v salonu pri Tan-
carju. Videti je, da so del

denarja namenili tudi dobro-
delnosti. Slovenčev dopisnik ta-
ko navaja: "Vsak ud mora
pipec pokazati, kadar mu
pokaže svojega kak tovariš, če
ne plača 2 vinarja za Ciril -
Metodovo družbo. Gorje mu,
ako ga je pozabil doma ali
izgubil in ga tovariši obsujejo
ter mu pod nos pomole vsak svoj
pipec. To je žetev za Ciril -
Metodovo družbo!"
Na sredo stropa v Tancarjevem
salonu so pipčarji pritrdili dva
metra velik lesen pipec z napi-
som Klub slovenskih pipčarjev -
ustanovljen na Jesenicah l.
1903. Zraven je visela še rekla-
ma za sprejem novih članov.
Pipčarski klub je s prekinitvijo
med prvo svetovno vojno delo-
val do leta 1927.

Coklarji
Leta 1934 so na Murovi
skušali obnoviti delovanje
pipčarjev. "Navdušenje mla-
demu rodu so dali takrat še
živeči, prenekateri člani
pipčarjev". Ker pa tedaj ni
bilo mogoče dobiti tako ve-
like količine pipcev, so člani
kot razpoznavni znak začeli
s seboj nositi majhne lesene
coklice. Od tod izvira njiho-
vo ime - coklarji. Zbrani de-
nar so coklarji porabili za
vsakoletni izlet v naravo.
Njihov znak, velika lesena
planšarska cokla na dva me-
tra dolgem drogu, je "spreml-
jala pohodnike coklarjev na
čelu kolone z obvezno har-
moniko in drugimi instru-
menti".

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (5. del)

Prijetno poletno druženje jeseniških 
invalidov na Pristavi 

Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice veliko po-
zornosti namenjajo družabnim srečanjem in izletom. Kaj
slehernemu članu z vsemi vsakdanjimi problemi in tegoba-
mi pomeni druženje v naravi, se je spet izkazalo na avgus-
tovskem srečanju v lepem naravnem ambientu doma na
Pristavi v Javorniškem Rovtu. Zbralo se je več kot 120 članov
in ves dan so zapolnili z različnimi dejavnostmi. To so bile
športne in družabne igre, vsak pa se je veselil tudi izžreba-
nih srečk, ki so prinašale različna darila. V uvodu je zbranim
lep dan zaželela predsednica društva Marina Kalan, župan
Tomaž Tom Mencinger pa je izrazil veliko zadovoljstvo nad
zavzetostjo vodstva društva, ki članom omogoča takšne ob-
like razvedrila. Srečanja na Pristavi so se udeležili tudi pred-
stavniki drugih invalidskih društev iz Gorenjske. Posebej so
bili vsi veseli gostov iz pobratenega društva Ravne na Ko-
roškem. Predsednik Ivan Hočevar je znova poudaril pri-
jateljske vezi, ki se med člani spletajo že več kot 30 let. J. R.

Triglavski muzikantje najboljši debitanti  
Med gorenjskimi narodno-zabavni ansambli se Triglavski
muzikanti po petih letih delovanja vse bolj uveljavljajo. Vodja
Primož Vilman, doma s Koroške Bele, je letos ob vrnitvi z
nastopa na znanem zamejskem festivalu v Števerjanu ves
žarel od sreče. Ansambel je bil s postavnimi fanti in sim-
patično pevko Melito izbran za najboljše debitante letošnjega
festivala. Uspeh jim je prinesla skladba z naslovom Gorenjs-
ki valček. Glasbo in besedilo je prispeval član ansambla Si-
mon Gnamuš, opeva pa lepote gorenjskega gorskega sveta,
med drugim tudi Vajnež, najvišji vrh občine Jesenice. Primož
je še dodal, da so se vsi tega priznanja zares razveselili in jim
bo velika spodbuda na nadaljnji glasbeni poti. J. R.

Janko Rabič

V rosnih mladih letih sta jo
najprej navduševala dva
športa: tenis in odbojka. Po
zavzetih treningih in prvih
spodbudnih uspehih je 16-
letna Katjuša Rozman z Je-
senic teniški lopar postavila
v kot in sklenila, da bo nada-
ljevala le z odbojko. 

Začela si s tenisom in dosega-
la kar velike uspehe ...
"Uspehov na teniških igriš-
čih se vedno rada spomi-
njam. Največji je bil 3. me-
sto na državnem prvenstvu
v kategoriji do 12 let."

Zakaj potem odločitev le za
odbojko? 
"To je predvsem kolektivni
šport, si v večji družbi prija-
teljev in prijateljic. Zame
igra vedno pomeni motiv in
željo po uspehih. Odbojko
sem začela trenirati v dru-
gem razredu osnovne šole
in vse bolj me je navduševa-
la. Doslej sem šla skozi vse
starostne skupine, od mini
odbojke do članic. V lepem
spominu mi ostajajo tri se-
zone igranja v šolski ligi
ŠKL. Z našo ekipo Osnovne
šole Toneta Čufarja smo se
vedno uvrstile v finale in po-
stale slovenske prvakinje.
Vedno sem bila izbrana za
najboljšo igralko."

Že v osnovnošolskih letih si
začela nastopati v ligaških
tekmovanjih za Odbojkarski
klub Jesenice mladi, s 14 leti
pa si postala najmlajša igral-

ka sploh doslej v članski ligi
v Sloveniji. 
"Zame je bila to velika pre-
lomnica in zelo sem bila po-
nosna. Z našo ekipo smo se
v tej sezoni uvrstile v prvo
državno ligo in upam, da
bomo kljub finančnim teža-
vam dobro igrale in se obdr-
žale v ligi. Odbojka ima na
Jesenicah tradicijo in želim,
da mlade igralke spet pose-
žemo po dobrih uvrstitvah." 

Na dosedanji odbojkarski
poti si se s klubsko ekipo ve-

selila uspehov ob osvojitvi
naslovov državnih prvakov
pri starejših deklicah, kadeti-
njah in mladinkah ter še šte-
vilnih drugih zmag na različ-
nih tekmovanjih in turnirjih.
Poznavalci tega kolektivnega
športa so prepričani, da si do-
bra in talentirana igralka in
imaš vse možnosti, da veliko
dosežeš v odbojki. Slovenski
strokovnjaki so te že opazili
in takoj uvrstili v reprezen-
tančne vrste. 
"Najprej so me povabili v ka-
detsko reprezentanco in ve-

sela sem bila, da sem že na
začetku upravičila zaupanje.
Letos spomladi sem bila z
reprezentanco na kvalifika-
cijah za evropsko prvenstvo
v Italiji. Uvrstitev na prven-
stvo nam ni uspela, vendar
nismo bile razočarane. Novo
priložnost imamo že pri-
hodnje leto, ko se bom z
drugimi slovenskimi igral-
kami potegovala za nastop
na evropskem prvenstvu, ta-
krat že v mladinski konku-
renci."
Slovenska odbojkarska pra-
vila so takšna, da mlada ig-
ralka lahko naenkrat igra v
več starostnih selekcijah. Ne-
kaj časa si bila prava rekor-
derka, saj si nastopala kar v
šestih, vključno tudi v repre-
zentančnih vrstah. Kako je
lahko ob vsem uskladiti vse te
obveznosti? 
"Tempo je res hud. Štirikrat
na teden so treningi, vse vi-
kende pa tekme. Težko je vse
še uskladiti s šolskimi obvez-
nostmi. Po končani osnovni
šoli sedaj obiskujem jeseni-
ško gimnazijo. Ker imam od-
bojko res rada, se da vse
uskladiti. Nekega dne želim
zaigrati v slovenski članski vr-
sti. Če bodo možnosti, so
moji cilji še višji, saj bi zaigra-
la tudi v kakšnem dobrem tu-
jem klubu. Pomembne iz-
kušnje sem si po letošnji se-
zoni nabirala v sestavi kadet-
ske reprezentance, s katero
sem se junija udeležila tur-
nirja v Sacramentu v ZDA
in kjer smo zmagale, čas pa
je bil tudi za oglede mesta in
različnih zanimivosti."

Katjuša z velikimi
odbojkarskimi cilji 
Mlada jeseniška odbojkarica Katjuša Rozman je po mnenju poznavalcev tega kolektivnega športa 
dobra in talentirana igralka in ima vse možnosti, da veliko doseže v odbojki. Slovenski strokovnjaki 
so jo že opazili in takoj uvrstili v reprezentančne vrste.

Dobra popotnica za Katjušino uspešno športno pot so že
osvojene lovorike. V svoji sobi s ponosom pokaže več 
kot 70 pokalov, medalj in drugih priznanj, ki jih je doslej
osvojila v obeh športih, najprej v tenisu in sedaj v odbojki. 
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Stol - Podobno kot drugod v
hribih so tudi na Stolu, ki je
z 2236 metri najvišji vrh Ka-
ravank, junija in v začetku
julija zaradi slabega vreme-
na našteli manj planincev.
"K sreči se je nato vreme po-
pravilo, tako da smo do kon-
ca avgusta našteli že 2900
obiskovalcev, medtem ko jih
je bilo v istem obdobju lani
2500. V povprečni sezoni si-
cer zabeležimo okoli tri tisoč
obiskovalcev," je pojasnil
Leon Palčič, oskrbnik Pre-
šernove koče na Stolu, ki jo
upravlja Planinsko društvo
Javornik-Koroška Bela.
Kljub boljšemu obisku pa
lanskega finančnega izku-
pička v Prešernovi koči še
niso dosegli. Glavni razlog
za slabši rezultat oskrbnik
vidi v recesiji, zaradi katere
marsikateri planinec vso
hrano in pijačo prinese s se-
boj. "Predvsem slovenski
planinci, ki so na Stolu prvič,
imajo vso hrano s seboj. Pri
kasnejših vzponih je nato
ponavadi ne prinašajo več,
saj vedo, da je tu dobra hra-
na. Pivo je drago, pri nas sta-
ne 3,5 evra, a v Portorožu bi

zanj dali štiri evre, s to razli-
ko, da ga tja pripeljejo s to-
vornjakom, k nam pa s heli-
kopterjem, pri čemer vsak
na vrh pripeljan kilogram
stane evro," je razložil Pal-
čič, ki upa, da bodo kljub
vsemu do 20. septembra, ko
bo koča po treh mesecih in
pol obratovanja zaprla vrata,
vendarle dosegli lanski po-
slovni rezultat. Tudi nočitev
so našteli manj. "Na voljo
imamo 45 ležišč, doslej smo
zabeležili približno tristo no-
čitev, medtem ko smo jih
lani našteli čez štiristo. Mis-
lim, da v tem primeru ni kri-
va recesija, pač pa se planin-
ci vse pogosteje odločajo za
etapne vzpone in s tem zbi-
rajo žige za transverzalo,"
meni Palčič.
Največ pohodnikov se proti
vrhu poda po strmejši, Ži-
rovniški poti, nekateri pa
tudi po poti čez Zabreško
planino, ki jo znana tudi kot
konjska pot, saj so po njej še
pred dvanajstimi leti na vrh s
konji tovorili hrano in druge
stvari. "Med tujimi pohodni-
ki je največ Avstrijcev, ki pri-
dejo po avstrijski plezalni
poti, vračajo pa se običajno
po melišču proti Zelenici in

potem na Celovško kočo," je
razložil Palčič. Kot opaža, je
večina planincev primerno
opremljena: "Le turisti, ki

letujejo na Bledu, na primer
Angleži in Nizozemci, vča-
sih pridejo na vrh Stola v ne-
kih čudnih 'supergah'."

Obisk boljši,
izkupiček slabši
Na Stolu so do konca avgusta našteli že 2900 obiskovalcev, kar je štiristo več kot v celotni lanski 
sezoni, kljub temu pa je zaslužek v Prešernovi koči za zdaj slabši od lanskega.

Ljubljenčki iščejo dom

V dober dom oddamo bele in belo-črne mucke, stare 2,5
meseca, razvajene, veterinarsko pregledane in razglistene.
Kasneje možen popust pri sterilizaciji ali kastraciji. 
Tel.: 051/358-234, Polona, Bled - Gorje 

Oddamo dva mucka, ki sta stara 11 tednov. Oba sta moškega
spola, eden je črn, drugi črno-bel. Mucka sta razbolhana in
razglistena. Tel. št.: 041/518 192, Mojca, Jesenice 

Oddamo socializirane mucke, stare 2 meseca. 
Tel.: 040/311 422, Jesenice

Oddamo dvomesečno temno dolgodlako mucko. Kasneje
možen popust pri sterilizaciji. Tel.: 051/358 234 Polona,
Bled - Gorje 

Oddamo 8 muckov, starih od 2 do 3 mesece. Mucki so
povečini sivi tigrasti, dva pa sta črne barve. Navajeni so 
bivanja zunaj in so neboječi. Tel.: 051/246 176 Helena,
Kranjska Gora 

Leon Palčič, oskrbnik Prešernove koče na Stolu

Slikarska razstava Ljubice Zorko
V razstavnem salonu DOLIK Jesenice so v petek, 21. avgus-
ta, odprli zanimivo razstavo likovnih del slikarke Ljubice
Zorko iz Žirovnice, sicer pa rojeno na Jesenicah leta 1957.
Slikanje je osvojila in vzljubila že v rani mladosti, in čeprav
jo je življenjska pot vodila v druge, neumetniške vode, so jo
leta zorenja in želja po likovnem izražanju vseeno usmerila
tudi v umetnost. Rezultat prebujenega veselja do slikanja in
ljubezen do narave je razstava v DOLIK-u, na kateri so 
upodobljene predvsem rože, avtoričin zaščitni znak pa so
platna s podobami sončnic v vseh izraznih možnostih. Kot
sama pravi: "Sonce nosim v svoji duši in ga želim deliti z
drugimi okoli sebe." J. P.

RAV4. Že od 20.900€.

Yaris. Že od 8.990 €.

www.toyota.si

Today
Tomorrow
Toyota

Toyota Verso. Sanjska priložnost.
Brezpla�ni paket Dream v vrednosti do 3.600 €. 

Urban Cruiser. Že od 15.200 €.
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AC LOVŠE
Jarška cesta 11
Domžale
(01) 729 9000

AC LOVŠE
Cesta Staneta Žagarja 65b
Kranj
(04) 280 9000

naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Boštjan Fon

Dilema na skalni polici je
vsekakor prisotna: ali na
Kredarico ali na Planiko?
Ker tema že počasi odeva
temnejše in temnejše ko-
prene, je res vrag, če te izda
baterija v naglavni lučki, ko
bi se moral spopadati z gra-
vitacijskimi zakoni nekje
nad previsom. Ker je nad
zvezdami samo še nebo,
vsake toliko pa se mimo pri-
smukata ali mesec ali son-
ce, je odločitev za marsika-
terega navadneža neumna,
ampak za takega, ki se je
bolj kot z drugimi pogovoril
sam s sabo v tej ali oni ska-
li, pa kristalno jasna. Nika-
mor se ne gre pred temo. Za
dve škljoci z objektivom se
splača čepeti nekaj ur, no
dobro, nekaj nočnih ur, nad
deželo in počakati na pod-
zvezdna popotnika. Najprej
luno, ki se je tega večera na-
povedala v vsej svoji baročni
debelosti, in potem še son-
ce, ki je jutranje najbolj
umito prav v času, ko pše-
nično zlate žarke položi po
robovih gora.
Vmes je dolgčas, boste me-
nili. Ne, ne, dragi moji Slo-
vani! Smo bili tam, nad va-
šimi spalnicami. Grodo in
Pohada, pa nekaj škratom
in škrmucom podobnega se
je malček nergavo, sploh,
ko je zapihalo, posmukalo
okoli nog, bil je Kurent, ne-
kaj lučajev preč je sedel
Provo, blizu skupaj Rade-
gast in Živa. Perun je bil za-
seden, Svetovid nekam
utrujen, a živo jasnih oči.
Ne da bi se premaknil s tro-
na, je mrmrajoče brundal v
brado Triglav. Med prižiga-
njem zvezdnatih utrinkov,
ko je piš vetra malo popu-
stil in je oblačna odeja šla
pod skalnimi policami do
Primorske, čez Gorenjsko
in se potegovala na Dolenj-
sko, Štajersko, Koroška pa
je bila zavita kot dete v per-
nico, je povedal zgodbo, ki
se je začela, preden se je
človek spomnil, da bi prete-
čen čas meril. Izvedela se je
resnica: ko so nekoč delili
zemljo, si je Slovenec stež-
ka priboril mesto v vrsti
pred seboj. Vsi veliki narodi
so bili spredaj, kot svinje
pri koritu so si trgali obilne
kose. Tik preden je Slove-
nec prišel na vrsto, so ga
zgrabili veliki za vrat in ga
pahnili nazaj na rep. Več-

krat se je to ponovilo, vedno
je bil na koncu, in ko je pri-
šel zadnji na vrsto, pred
njim ni bilo več vrste. Sam
pred Triglavom je Slovenec
moledoval: "Košček zemlje
bi prosil, za hčere in sinove,
košček, kjer bi rodilo žito in
bi se pasla kravica za toplo
mleko vnukinjam in vnu-
kom. Nič več ne potrebu-
jem." A kaj ko se je pred
njim vse razgrabilo. Nič več
ni bilo! Niti zaplate najbolj
zanikrne zemlje bog ni
imel in skomignil je z ra-
meni. Hotel se je obrniti
stran od njega, pa se Slove-
nec ni vdal. Prosil in vrtal
je, ni in ni odnehal. Bil je
zadnji, najmanjši, slaboten

in nepomemben. Triglav je
spoznal, da ima pred seboj
poštenega in spoštovanja
vrednega Slovenca, pa je se-
gel v nedrja in od srca po-
nudil košček, majcen, da bi
skoraj težko bil drobnejši:
"Podarim ti košček, ki sem
ga hranil zase. Pest zemlje,
kjer sem hotel postaviti
svoje kraljestvo zato, ker je
to najlepši del pod soncem.
Moje kraljestvo naj bo tvo-
je, le vrh najvišjega dela de-
žele bom imel sebi postav-
ljen tron." In da bo Slove-
nec, on in njegovi potomci,
tam vsakokrat dobrodošel,
je še povedal Triglav. "Vse
imam v dlani, svetlobo in
temo, bedim nad nebesi,
zemljo in za vas tako ne-
znanim podzemljem. In
bedim nad narodom, ki so
ga tisočletja poniževali, ga
hoteli razčlovečiti, in ko
jim ni uspelo, so se najbolj
brihtni spomnili najboljše-
ga, kar lahko store Sloven-
cem: zasejali so seme mrž-
nje med vas. Za zastonjsko
kupico vina ali pest plesni-
vega žita, za naplesk ugleda
in postavljaštvo ste se pri-

pravljeni zgristi do kosti
med seboj, medtem ko se
vam smejijo izza vogala ti,
ki vas sprejo. Pa ne samo
to! Namesto da bi uporabili
svoje znanje in stopili
vkup, ste se naučili vsakrš-
nih podlosti od drugih in
dvigovali roko drug nad
drugega. Če ne pustite ža-
lostne preteklosti tam, kjer
je, v prahu pozabe, ki se na-
bira na njej, bodo spet vaši
vnuki rezila dregali drug
drugemu v srca. Zato ker
še v sedanjosti ne zmorete
odpustiti nekdanjosti za
lepšo prihodnost," je proti
jutru povzel Triglav ter s
pogledom šel po grebenu
navzdol. Prvi popotniki z
živopisnimi nahrbtniki so
sopihali navkreber. Tišina,
ki je povedala zgodbo, je
šla v dan. Le še škrmuc, po-
reden kot je vedno bil, je z
vetrom razprl toplo oblači-
lo, da je mraz poskočil
spodaj. Ali pa je bil hlad
morda zaradi drugega, ti-
stega slišanega v noči na
Triglavu, ko je bila luna ba-
ročno debela in je sonce še
dremalo?

Luna in sonce
Prekobaliti se na vrh očaka naših siv'ga poglavarja in poslušati njegovo pripoved med večerno luno in
jutranjim soncem.

"Namesto da bi uporabili svoje znanje in stopili
vkup, ste se naučili vsakršnih podlosti od drugih
in dvigovali roko drug nad drugega. Če ne 
pustite žalostne preteklosti tam, kjer je, v prahu
pozabe, ki se nabira na njej, bodo spet vaši 
vnuki rezila dregali drug drugemu v srca. Zato
ker še v sedanjosti ne zmorete odpustiti 
nekdanjosti za lepšo prihodnost."

Devetnajstletna dijakinja Katarina Gorza z Jesenic je služila
počitniški denar kot natakarica v restavraciji Galerija na
Titovi. Jeseni bo nadaljevala šolanje na visoki zdravstveni
šoli, morda pa bo ostal še kakšen teden prostega časa za
skok na morje. J. P.

Luna se je tega večera napovedala v vsej svoji baročni debelosti.

Sonce je jutranje najbolj umito prav v času, ko pšenično zlate žarke položi po robovih gora.

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

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Potem ko so lani pomagali
obnoviti dom družine Svish-
ta, v Človekoljubnem dobro-
delnem društvu UP nadalju-
jejo projekt Moj dom. Letos
bodo pomagali družini Klja-
ho z Jesenic, ki se je na Jese-
nice preselila v zgodnjih de-
vetdesetih letih kot begunska
družina iz Bosne in Hercego-
vine. Stoodstotni invalid Ibro
se je skupaj z materjo začas-
no nastanil v kletnem prosto-
ru družinske hiše v Podme-
žakli. Stanovanje, ki ga imata
v najemu, pa ni primerno za
bivanje invalida in njegove
ostarele matere. Na Občini
Jesenice so jima zato zagoto-
vili neprofitno občinsko sta-
novanje, ki ga še obnavljajo.
Ker pa se Ibro in njegova
mati preživljata s skromno
socialno pomočjo, nimata de-

narja za nakup stanovanjske
opreme. Zato jima bodo po-
magali v društvu UP in po be-
sedah Faile Pašić Bišić bodo
skušali zbrati denar za nakup
stanovanjske opreme, tako da
bodo stanovanje uredili v pri-
jeten in prijazen dom. "Potre-
bujemo kuhinjo, omare, šte-
dilnik, jedilno mizo s stoli,
preproge, posodo, kopalniško
opremo, posteljo in drobni
inventar. Za nakup vse te
opreme potrebujemo denar.
Če nas želite podpreti v naših
iskrenih dejanjih, to lahko
storite tako, da sredstva naka-
žete na račun društva UP Je-
senice, in sicer: TRR: 03186-
1000301790," je povedala Fa-
ila Pašić Bišić. Kot je dodala, v
akciji poleg društva UP sode-
luje tudi Besim Bytyqi iz pod-
jetja Beso B, ki se je izkazal že
lani pri obnovi doma družine
Svishta.

Invalidu bi radi
opremili dom
V Človekoljubnem dobrodelnem društvu UP
bodo Ibru Kljahu iz Podmežakle pomagali
opremiti stanovanje.

Ibro Kljaho z materjo

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Čista desetka!
Enajstletni Tim Pahor z Jesenic je eden najmlajših skakalcev v vodo pri nas. Potem ko je pred tremi
leti začel skakati s poltretji meter visoke skakalnice, se danes pogumno odžene v vodo s kar desetih
metrov! Pred kratkim je nastopil tudi na tekmi za Pokal Jesenic in občinstvo osvojil z lastovko, 
predvsem pa s svojo srčnostjo in pogumom.

Ocvirki in pohvale

Fasada našega kulturnega hrama, Gledališča Toneta 
Čufarja, ostaja še naprej najbolj ogrožena, saj "dežurni
fasadarji" neprestano mažejo in popisujejo stene objekta. 

Poslovna stavba poleg Gimnazije (nekdanji Big Bang in še
prej Kovinotehna) sedaj dobiva novo podobo z obnovo
fasade, žal pa so steklene površine še naprej brezplačna
oglasna deska za razne plakate in sporočila. 

Je to nova oznaka za parkirane delovne stroje? Talne črte
namreč lahko pomenijo tudi rezervirani parkirni prostor za
valjarje in podobne stroje ... I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Tokrat lahko pohvalimo urejenost gostinskega lokala 
Pastel, kjer so uredili veliko igral za najmlajše in poskrbeli
za obilo cvetja.

Tim se pripravlja na skok z desetmetrske točke na
skakalnici bazena Ukova. V vodo je pričel skakati pred 
tremi leti, skače tudi njegov oče, Timov trener pa je znani
jeseniški skakalec v vodo Jernej Klinar.

Odriv ... Tim s trenerjem Jernejem trenira, ko se 
kopališče začne zapirati, in na vsakem treningu 
običajno naredi kakih deset skokov. 
Strah? Kaj pa je to?

Lastovka ... "Jaz skočim, Jernej pa mi pove, kaj sem naredil
narobe in kaj naj naslednjič popravim," o poteku treninga
pravi Tim, ki obiskuje šesti razred Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice.

Čof!!! Poleg skokov v vodo Tim že pet let zelo uspešno
trenira tudi judo, doslej si je priboril že 34 medalj v judu, v
šoli igra košarko, med počitnicami pa je igral tudi hokej na
rolerjih.

Zmaga!!! Tim ima v šoli seveda najraje športno vzgojo, med počitnicami pa je bil vsak dan - kje drugje kot na bazenu
Ukova. V prihodnje se želi naučiti še več skokov in raznih akrobacij. I Besedilo Urša Peternel, fotografije Gorazd Kavčič 
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RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI -
ZNANI EVROPEJCI. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK 
Likovna razstava slikarke Ljubice Zorko; do 16.09.2009

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
VIII. Čufarjev maraton; festival sosednjih gledališč. Info: Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00, http://www.gledalisce-tc.si

Petek, 4. septembra
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA
ob 9. uri

Turnir v namiznem tenisu med člani Javornik - Koroška Bela

Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

SLOVENSKI JAVORNIK-KOROŠKA BELA
Počastitev krajevnega praznika KS Slovenski Javornik-Koroška Bela:
ob 13. uri voden ogled proizvodnih obratov družbe Acroni, ob 17. uri
komemoracija v Parku talcev in ogled stalne zbirke fotografij olimpij-
cev iz naše KS v avli OŠ Koroška Bela, ob 19. uri razstava fotografij av-
torice Marije Heberle Perat v Kulturnem domu - DPD Svoboda na Slo-
venskem Javorniku. Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04/586
61 50 (Sonja Zupanc), ks-javornik@jesenice.net

BLEJSKA DOBRAVA - BALINIŠČE JURČ od 14.30 do 20. ure
Srečanje športnikov veteranov

Info: Športna zveza Jesenice in Športno društvo Jesenice, 
Brane: 041/ 676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO KOROŠKA BELA od 16. do
21. ure

1. LUBETOV MEMORIAL ''VEČNI DERBI''; turnir v malem nogometu
- v spomin na Ljubčaa Filipova. Info: Mladinski center Jesenice, OŠ
Koroška Bela, KS Javornik-Koroška Bela + prijatelji, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje razstave likovnih del Rudija Reichmana, do 25. septembra
2009

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. do 20. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ...

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sobota, 5. septembra
DU SLOVENSKI JAVORNIK ob 16. uri 

Sprejem in pogostitev starejših krajanov v domu upokojencev na Ja-
vorniku. Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04/586 61 50 
(Sonja Zupanc), ks-javornik@jesenice.net

Nedelja, 6. septembra
PRISTAVA

Počastitev krajevnega praznika KS Slovenski Javornik-Koroška Bela: 

Pohod na Pristavo: ob 9. uri zbor pohodnikov in odhod izpred sede-

ža krajevne skupnosti na Slovenskem Javorniku (ob 11. uri organizi-
ran tudi prevoz z istega mesta), družabno srečanje na Pristavi (za kul-
turno zabavni program ter športne aktivnosti bodo poskrbela društva
iz naše KS. Igral bo ansambel Triglavski muzikantje). V primeru dež-
ja pohod in srečanje na Pristavi odpadeta. Ob 10. uri gasilska bo mo-
kra vaja - kmetija Čop na Koroški Beli.Info: KS Slovenski Javornik-Ko-
roška Bela, 04/586 61 50 (Sonja Zupanc), ks-javornik@jesenice.net

Ponedeljek, 7. septembra
DVORANA PODMEŽAKLA od 17.15 do 18.15 

Pričetek 5-dnevnega drsalnega tečaja. Info: HD Mladi Jesenice, Drsal-
ni klub Jesenice, Zavod za šport Jesenice, Brane: 041/676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net 

Torek, 8. septembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 16. ure

Pričetek kegljaške šole. Trajanje 20 ur.

Info: Zavod za šport Jesenice in Kegljaški klub Jesenice, Brane,
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKLA od 17. do 19. ure
Nogometni turnir za mlade igralce na umetni travi: 4 igralci + vratar,
čas igranja: 2 x 8 min; v primeru slabega vremena se prireditev pre-
stavi za en teden..Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Razstava fotografij člana FD Jesenice Ivana Šenvetra - Pogled z okna

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
http://www.gornjesavskimuzej.si/, info@gornjesavskimuzej.si

Sreda, 9. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. ure

Prvič v vrtec ali varstvo: Zinka Ručigaj bo svetovala staršem predšol-
skih otrok in predstavila lastno knjigo Otroško srce je zaklad

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 10. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESE-
NICE ob 7. uri

Pohod: Srednji vrh (960 m)-Mojstrovica (1861 m). Info: DU Jesenice
- Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824, 
dujesenice@gmail.com 

DOM UPOKOJENCEV FRANCETA BERGLJA ob 9. uri
(prostori društva bolnikov z osteoporozo Jesenice) 

Izdelava voščilnic za vse priložnosti z Metko Pezdernik

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, Marija Borstnik, 070/875 956,
http://www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Petek, 11. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. do 20. ure

Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ...

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Septembrske prireditve  
Sobota, 12. septembra
SEDLO ROŽCA

Srečanje na Rožci. Info: TD Golica; TIC Jesenice, 586 31 78, 
tic.jesenice@siol.net, www.jesenice-tourism.net

TRG NA STARI SAVI - KASARNA
Poletne prireditve na Stari Savi - Odprtje fotografske razstave Jeseni-
ce - mesto jekla in cvetja

Info: RAGOR, FD Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice, 04/581 34
15, info@ragor.si, www.ragor.si

VAJNEŽ
Tradicionalni pohod na Vajnež: start pohodnikov bo od 6. do 8. ure
pri domu Trilobit na Javorniškem Rovtu, odhod avtobusa bo ob 6. uri
s Hrušice; vrnitev s Pristave pa ob 16. uri. Info: PD Javornik-Koroška
Bela (Olga Oven), pd.jav.kor.bela@telesat.si 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (sejna soba) ob 18. uri 
Predavanje: Prva pomoč v našem vsakdanjiku (dr. Janez Poklukar,
specialist internist)

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, Marija Borstnik, 070/875 956,
http://www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si

Nedelja, 13. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, KARAVANKE od 10. do 16. ure

Kolesarski izlet z gorskimi kolesi v Karavanke. Poleg izleta z gorskimi
kolesi tudi izlet za otroke in ena lažja tura; v primeru slabega vreme-
na prireditev odpade.

Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber, 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

Torek, 15. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, NOGOMETNO IGRIŠČE Z
UMETNO TRAVO od 18. do 20. ure

Pričetek lige v nogometu v okviru 2. športnih iger Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber: 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

Četrtek, 17. septembra
Hip Hop dogodek

Info: Mladinski center Jesenice in mladinska pobuda, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Predavanje Marko Mugerli: Gornjesavska dolina v 17. stoletju

Info: Muzejsko društvo Jesenice, Dušan Prešeren, 031/580 727 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 

Tel.: 04/586 31 78, faks: 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 javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE, LESCE

www.optika-berce.si

imamo vse, kar imajo drugi, 

IN ŠE VEČ
Gorenjska turistična zveza

Kranj, Komisija za 
ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj,
telefon: 04/20-10-500

E-naslov: gtz@siol.net,
www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2009

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, 
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2009.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na
naslov:  Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj 

fotografijo cvetočih nageljnov. 
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.

Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2009. 

Zimski delovni čas TIC-a Jesenice
Urša Peternel

V Turistično informacij-
skem centru (TIC) Jesenice
so prešli na zimski delovni

čas. Vrata TIC-a, ki ima svo-
je prostore v stavbi nasproti
železniške postaje sredi Je-
senic, so tako po novem od-
prta od ponedeljka do petka

od 8. do 16. ure; ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa
imajo zaprto, so sporočili iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.
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Urša Peternel

Mlečni kruh "sončnica"
(Recept bralke Jelke iz Vrbe)

Potrebujemo: 1 kg pšenične
moke TIP 500, 4 do 5 dag
kvasa, 1 žličko soli, pol žlič-
ke sladkorja, 3 žlice raztop-
ljenega masla ali olja, 1 na-
vaden jogurt, 1 jajce, mlač-
no mleko, razžvrkljano jajce
z mlekom za premaz, sonč-
nična semena.
Priprava: pripravimo kvasec
iz 2 dl mlačne vode, kvasa,
pol žličke sladkorja in žličke
moke. Postavimo na toplo,
da vzhaja. Iz sestavin zame-
simo bolj gosto testo, ki naj
na toplem vzhaja, da se pod-
voji. Oblikujemo sončnico.
To storimo tako, da iz testa
naredimo tri krogle. Ena
krogla je za sredino sončni-
ce, dve krogli pa razvaljamo
v pravokotnik in zvijemo po
dolžini. Zvitke testa potem
cikcakasto razrežemo. Ožje
dele narezkov - venčnih li-
stov položimo proti krogli

na sredini. En del odrezkov
je za eno polovico sončnice,
drugi del pa za ostalo polovi-
co kroga. Sončnico prema-
žemo z jajcem in mlekom.
Na srednji del posujemo
sončnična semena ali kakš-
na druga zrna. Sončnica naj
na pekaču še nekoliko vzha-
ja (pet do deset minut), nato
jo damo v pečico, ogreto na
200 stopinj Celzija za deset
minut. Nato temperaturo

zmanjšamo na 170 stopinj
in jo pečemo še dobrih tri-
deset minut oziroma toliko
časa, da se svetlo rumeno
zapeče. Če med peko zgoraj
preveč hitro porumeni, jo
pokrijemo s papirjem.
Na mizo postavimo celo
sončnico, vsak si lahko odlo-
mi svoj kos. Venčni listi spe-
čene sončnice se namreč
lepo lomijo. Taka sončnica iz
testa je lahko tudi lepo darilo.

Lena pita
(recept bralke Brine iz
Zgornje Besnice)

Potrebujemo: 3 jajca, pol
jogurtovega lončka sladkorja,
pol lončka mleka, pol lončka
olja, dva lončka moke, en
pecilni prašek, sadje po izbiri.

Priprava: Najprej stepemo
jajca in sladkor, dodamo
olje, moko s pecilnim
praškom in mleko. V na-
mazan pekač vlijemo dve
tretjini mase, damo v pečico
za deset minut, nato pa
naložimo sadje in prelijemo
z ostankom testa. Pečemo
še dobrih 30 minut pri 200
stopinjah Celzija.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 
11. septembra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p.
124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Recepti naših bralcev
Bralka Jelka iz Vrbe nam je poslala zanimiv recept za mlečni kruh, oblikovan kot sončnica. Kot pravi,
na mizo lahko postavimo celo sončnico in si vsak odlomi svoj kos. Taka sončnica iz testa pa je lahko
tudi lepo darilo.

Tudi majhen balkon je lahko ves v cvetju
Da tudi majhen balkon lahko polepša videz večstanovanj-
skega objekta, dokazuje fotografija s Koroške Bele. Lojzka
Mikolič s Svetinove ulice ima več kot očitno pravo roko za
rože, saj je njen balkon poln prečudovitih cvetov. U. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi KVIZ PA-
KETEK POTUJ IN ODKRIJ. Sponzor križanke je Poslovalnica
Loto v Mercator centru, Spodnji Plavž 5 na Jesenicah, ki za
izžrebane reševalce križanke prispeva tri enakovredne na-
grade: obisk Wellness centra Živa na Bledu za 2 osebi. Na-
grade prejmejo: Aljaž Plahuta, Bohinjska Bistrica; Helena Ju-
van, Domžale; Albina Rauh, Jesenice. Čestitamo! Darilne
bone dobite v Poslovalnici Loto pri Marjanu. 

Sponzor križanke CASINO TIVOLI - IGRALNI SALON LESCE podarja pet nagrad. 1. žetoni v vred-
nosti 20 evrov, 2. žetoni v vrednosti 20 evrov, 3. žetoni v vrednosti 20 evrov, 4. žetoni v vrednosti
20 evrov, 5. žetoni v vrednosti 20 evrov 

Mlečni kruh v obliki sončnice

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

Vida Mihelčič s.p.



PROGRAM PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU ZA MERCATOR CENTER JESENICE

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 ure
PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

V Simple združujejo vizijo s talentom
Frizerski saloni SIMPLE so najsodobnejši in najaktualnejši saloni v
nakupovalnih centrih po Sloveniji in v tujini. Najnovejše tehnike
striženja, barvanja, trajnega kodranja las in oblikovanja las so vam na
voljo v vseh naših salonih. Trudimo se, da bi bila storitev prilagojena
samo vašim potrebam. 
Naši stilisti imajo vizijo, talent ter se neprestano izobražujejo, da bi
lahko oblikovali Vaše lase. Poleg tega vam bodo svetovali in vam za-
upali trike, kako so lahko vaši lasje vide-
ti čudovito vsak dan. V vseh naših sa-
lonih vam je na voljo široka paleta vaših 
najljubših profesionalnih izdelkov za domačo
rabo.
V salonu na Jesenicah so vam tako na voljo izdelki
blagovnih znamk: L'Oreal, Tigi in Artego.
Ne zamudite priložnosti in preverite, kaj lahko saloni
SIMPLE naredijo za vas. Vzemite si minuto časa in se
brezplačno posvetujte z našimi stilisti. Naše salone boste
enostavno našli, saj so v vseh večjih nakupovalnih središčih. 
Z veseljem vam bomo ugodili. 

Po perilo iz bambusa v Mili
V jeseniškem Mercatorjevem centru je trgovina Mili, v kate-
ri najdete največjo ponudbo nogavic za vsak dan, športnih,
smučarskih in pohodnih nogavic ter dokolenk. Dnevno
vam nudijo nove vzorce in barve nogavic. Pri njih dobite
tudi nogavice brez elastike za otekle noge. Poleg nogavic
lastne proizvodnje lahko izbirate tudi med številnimi modeli
ženskih hlačnih nogavic in dokolenk modnih vzorcev.
Ste že slišali za spodnje perilo iz bambusa z antibakterij-
skim učinkom? Dobite ga v Mili. Več si o tem preberite na
spletni strani www.mili.si. Na izbiro pa je še žensko, otro-
ško in moško spodnje perilo različnih blagovnih znamk:
Zuja, Komet, Pletisa, Linne, Intima fashion, Free Vogue,
Skiny, Pierre Cardin ... 
Pri njih najdete tudi nedrčke z večjim obsegom in večjih
košaric. Lahko pa se naročite na osebno svetovanje in iz-
delavo spodnjega perila pri modni kreatorki, ki jih obišče
enkrat na mesec. 
Različne akcije in popusti pa so že redni mesečni sprem-
ljevalci kupcev trgovine Mili.

Jesen v znamenju plodov
Kupovanje dekoracij za dom in pripomočkov za delo v vrtu je prava radost med tako bogato
založenimi policami, kot so v prodajalni Kalia v Mercator centru na Jesenicah. Vse leto so
naprodaj lončnice, kupci pa lahko najdejo tudi pestro izbiro rezanega cvetja in izdelke iz cvet-
ja za različne priložnosti. Vsak letni čas prinese tudi svoje prikupne dekoracije za okrasitev
vrta, stanovanja in hiše, namenjene različnim izbranim okusom in v skladu z modnimi trendi.
Tako se na tem področju ves čas nekaj spreminja, od spomladanskih prazničnih dekoracij, do
poletja, ki ga zaznamuje morje in podobe iz narave, ki krasijo vrtove. Jesen je v znamenju
plodov, najbolj pa se podoba prodajalne Kalia spremeni novembra in decembra, ko se začne
prednovoletno vzdušje. V prodajalni Kalia na Jesenicah so nepogrešljive tudi vrečice s se-
meni, okrasne čebulnice in čebulček, sadike zelenjave, cvetlic in nižje drevnine ter pripo-
močki za uspešno vrtnarjenje, kot je delovno orodje, zaščitna oprema, substrati, gnojila in os-
talo, kar je potrebno za vzgojo in nego rastlin ter spravilo pridelkov. 
Več sonca, več ugodnosti v Klubu Kalia
Pridružite se članom kluba Kalia in si pridobite kartico ugodnih nakupov Kalia. S kartico boste ob vsakem nakupu prejeli bonus, ki
vam bo pomagal pridobiti celoletni osebni popust. Vsak mesec vam izbrane izdelke ponudimo tudi po cenah samo za člane kluba.

Vsak mesec v vrtnem centru Kalia
Poiščite izbrano Ponudba meseca z aktualnimi artikli po posebej ugodnih cenah, vsak teden pa Sonček tedna z dodatnimi ugod-
nostmi.

www.kalia.si

Petek, 4. septembra, ob 17. uri:
Spominček na počitniške dogodivščine/
otroška delavnica
PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE (5. in 6. 9.):
Sobota, 5. septembra, od 10. do 13. ure:
Vikend najboljšega soseda - 8. rojstni
dan in Spoznajmo Belo krajino

Nedelja, 6. septembra, ob 10. uri:
Kekec in Prisank/igrana predstava

Petek, 11. septembra, ob 17. uri:
Maketa mojega mesta/otroška delavnica

Sobota, 12. septembra, ob 10. uri:
Ansambel Gruden

Petek, 18. septembra, ob 17. uri:
Šolski urnik/ otroška delavnica

Petek, 25. septembra, ob 17. uri:
Vrečka za copate/ otroška delavnica

Sobota, 26. septembra, ob 10. uri:
Turnir pikada 

OPISI PRIREDITEV:
Ansambel Gruden: v goste so povabili znani gorenjski
ansambel, ki vam bo z izvajanjem narodnozabavne glas-
be polepšal prijetne in ugodne nakupe v centru.

Vikend najboljšega soseda in 8. rojstni dan MC Jesenice
- Spoznajmo Belo krajino
- v soboto, 5., in nedeljo, 6. septembra, se obetajo dvojne pike
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Janko Rabič

Jeseniškim športnim nav-
dušencem nikoli ne zmanj-
ka idej za nove podvige. V
znanem Max baru ve-
likokrat beseda da besedo in
vsi so takoj pripravljeni za
nov izziv. Potem, ko so že
večkrat vrteli pedala koles
od Jesenic do jeseniškega
otroškega letovišča Pinea v
Istri, je v letošnjih vročih
dneh hitro dozorela ideja za
nov, verjetno zaenkrat edin-
stven podvig. Sklenili so, da
pot do letovišča premagajo s
skirojem. 
Rečeno, storjeno! V četrtek,
27. avgusta, točno ob 16.25

je sedem najbolj zagrizenih
začelo poganjati skiro. Naj-
prej po jeseniških ulicah,
zatem pa po bolj stranskih
cestah do cilja. Vse je šlo kot
namazano. Na skiroju so se
menjavali vsakih 12 minut.
V letovišče so prispeli
naslednji dan v jutranjih
urah in to veliko prej, kot so
načrtovali, tako da so
dosegli še lep časovni reko-
rd. Skupaj so opravili pot,
dolgo natanko 233,5 kilome-
tra. Premagali so jo v 15
urah in 38 minutah.
Povprečna hitrost je bila
15,3 kilometra na uro. 
Denis Bakonič - Bako, ki je
bil še z nekaterimi prijatelji

pobudnik podviga, je bil na
cilju navdušen: "Smo ekipa
rekreativnih športnikov, ki
vedno iščemo nove izzive.
Ta s skirojem je bil res
poseben in originalen. Na
poti praktično ni bilo težav,
le vzpone na klancih smo
nekoliko težje premagovali.
Vse je potekalo v športnem
duhu, brez alkohola ali
drugih poživil. Še najbolj
nam je ponoči teknila gove-
ja juha, ki jo je pripravila
Nataša iz Max bara."
Junaško ekipo so sestavljali
Denis Bakonič - Bako, Bošt-
jan Ravhekar, Denis Srpak,
Miha Vindišar, Erik Zu-
pančič, Rok Brun in Dino

Muratovič. S seboj so imeli
dobro utečeno spremljeval-
no ekipo v dveh kombijih,
njihovi prijatelji pa so pot
ves čas lahko spremljali
prek spletne strani. 

Na morje so jo 
mahnili s - skirojem!
Poletni podvig sedmih Jeseničanov je uspel: pot do letovišča v Pinei pri Novigradu so na skiroju
premagali v 15 urah in 38 minutah.

Janko Rabič

Skromna, a hkrati prijetna
druščina pravih planinskih
zanesenjakov se je v nedeljo
zbrala pri Koči na Golici.
Škoda, da več Jeseničanov in
okoličanov ni izkoristilo le-
pega dneva, da bi prisostvo-
vali spominskemu srečanju
na nekdanjega predsednika
Planinskega društva Jeseni-
ce Janeza Košnika, ki ima ve-
like zasluge za gradnjo ome-
njene koče. Ob priložnost-
nem nagovoru se je njegovih
velikih društvenih zaslug

spomnil predsednik Planin-
skega društva Jesenice Bran-
ko Bergant.
Letos mineva četrt stoletja od
odprtja, v tem času pa vsako
leto, predvsem v maju kočo
obišče na tisoče planincev,
ko se vzpenjajo na Golico
oziroma se vračajo z vrha.
Med potjo smo ujeli tudi
mnenje starejšega domačega
planinca, ki je poočital, da Je-
seničani premalo obiskujejo
Golico. Menda kar tri četrti-
ne prebivalcev mesta še ni
osvojilo tega priljubljenega
vrha v Karavankah.

Jeseničani skromni
obiskovalci Golice
Menda kar tri četrtine prebivalcev mesta še ni
osvojilo tega priljubljenega vrha v Karavankah.

Začetek vožnje s skirojem po jeseniških ulicah, čakalo jih
je še 233,5 kilometra.

Skupina sedmih športnih navdušencev skupaj s 
spremljevalno ekipo na začetku poti na Jesenicah.

"Vse je potekalo v
športnem duhu, brez
alkohola ali drugih
poživil. Še najbolj
nam je ponoči teknila
goveja juha, ki jo je
pripravila Nataša iz
Max bara."

Nedeljskega spominskega srečanja na Golici se je
udeležilo le nekaj več kot dvajset Jeseničanov.

Urša Peternel

Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice je po lanskem veli-
kem uspehu ambientalne
uprizoritve operete Planin-
ska roža letos pripravilo še
eno predstavo na prostem.
Tokrat so v čudovitem oko-
lju pod mogočnimi gorski-
mi vrhovi v dolini Vrat pri-

pravili ambientalno pred-
stavo Srečno, Kekec. Za
priredbo Vandotovega be-
sedila (gre za zgodbo o
Kekčevem iskanju kapljic
za slepo Mojco) in režijo je
poskrbel Franci Koražija,
za kulise Dore Južna, glas-
bo pa je napisal Franc Pod-
jed. V vlogi Kekca uživa
Primož Mirtič Dolenec,

slepa Mojca, ki zna tako
ganljivo zapeti, je Manca
Kobal, nadvse prepričljivo
"rožletovski" je Matevž
Smolej, Pehto igra Miri
Bolte, Mojčinega očeta
Rado Mužan, mater Irena
Leskovšek, vaščana, ki po-
skrbi za uvod in zaključek
predstave, pa Simon Brlo-
gar. Premiera je potekala

zadnjo avgustovsko nedeljo
v Vratih v okviru Aljaževih
dnevov, ponovitvi v Vratih
bosta 5. in 6. septembra,
nato pa jo bodo preselili še
na Pristavo nad Javorni-
škim Rovtom, uprizorili jo
bodo 11. septembra, je po-
vedala direktorica Gledališ-
ča Toneta Čufarja Branka
Smole.

Srečno, Kekec v Vratih
Pod mogočnimi gorskimi vrhovi v dolini Vrat je oživila zgodba o Kekčevem iskanju kapljic za slepo
Mojco.
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Pogled od zgoraj
V avli gledališča, kjer je med drugim tudi fotogalerija Foto-
grafskega društva Jesenice, se tokrat s svojimi fotografijami
predstavlja Oskar Karel Dolenc, slovenska fotografska le-
genda, z najvišjimi fotografskimi nazivi, dolgoletni predsed-
nik Fotogrupe ŠOLT Ljubljana, sedaj pa tudi Fotokluba Ljub-
ljana. Svoje foto zapiske je pričel beležiti pred 56 leti, ko so
mu doma kupili Agfa box, ni pa pričakoval, da bo v svojem
življenjskem poslanstvu postal profesor fotografije na Sred-
nji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, zaradi svoje
uspešne dejavnosti pa še častni član različnih foto klubov,
dobitnik številnih priznanj in nagrad, med drugim najvišje
priznanje FZS - nagrada Janeza Puharja ter naslov medna-
rodnega združenja FIAP z naslovom excellence. Sodeloval je
na 420 skupinskih razstavah ter več kot petdesetih samo-
stojnih. Tokratni motivi ali delovni naslov razstave je Pogled
od zgoraj - fotografiral je ljubljansko Barje iz balona pod raz-
ličnimi koti in izrezi. Utrip narave na ljubljanskem Barju
spremlja že od mladosti in za vse je dovolj jasna njegova
misel: "Barje je in ostaja moj pojoč odmev ene od ljubezni
do narave." J. P.




