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Skrbeli so za
lepo okolico

Kje dopustujejo
znani Jeseničani

Malokdo ve, da je na
Jesenicah turistično društvo
delovalo že pred skoraj
šestdesetimi leti. Edini še
živeči ustanovni član je
Florjan Višnar z Murove.

Naredili smo kratko anketo, kje
letos proste dni preživljajo nekateri
Jeseničani.
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Ekstremnega kolesarja Jureta Robiča z Jesenic, ki je pred kratkim že četrtič zmagal na najhujši
vzdržljivostni preizkušnji prek Amerike RAAM, je sprejel jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.
Urša Peternel
"Vesel sem, da Jure povsod
ponosno pove, da je doma z
Jesenic. Takih športnikov,
kot je on, si vsaka občina
lahko le želi. Želim mu še
veliko športnih in življenjskih uspehov." S temi besedami je Jureta Robiča, ki je
pred nedavnim že četrtič
zmagal na tekmi prek Amerike RAAM, pozdravil jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger. Kot je že v navadi, je župan tudi letos po Juretovi zmagi na RAAM-u
pripravil sprejem za tega vrhunskega športnika, ki je po
svetu ponesel ime Slovenije
in Jesenic. "Njegovi uspehi
so res veliki in morda se niti
ne zavedamo, kaj zmaga na
takšni tekmi zares pomeni,"
je ob tem poudaril Mencinger. Jure je spregovoril o letošnji tekmi, ki je bila, kot je

dejal, zaradi izredno slabih
vremenskih razmer zelo
težka. Imeli so dež, neurja,
najhujši pa je bil nenehen
nasprotni veter. "Po drugi
strani pa sem letos RAAM
morda premagal še najlažje
doslej zaradi izkušenj in pripravljenosti," je dodal Jure.
In če je bil prva leta v Ameriki popoln neznanec, so letos ljudje ob poti že dobro
vedeli, od kod prihaja, da je
doma v Sloveniji oziroma na
Jesenicah. Ves čas je imel s
seboj tudi slovensko zastavo, je povedal.
Po tekmi se je njegovo telo
dokaj hitro regeneriralo in
kot je dejal, se počuti dobro
in že trenira za nove tekme.
Prva ga čaka v začetku avgusta v Švici, kjer bo v 24 urah
skušal prekolesariti neverjetnih tisoč kilometrov. Sam
je izziv poimenoval kar
"znanstvena fantastika", kaj-

Jure si je takoj po RAAM-u privoščil dva dopustniška dneva s prijatelji na barki v Puli - a tudi tja
se je podal s kolesom ... Sicer pa načrtuje tudi
nekaj dni na morju s sinčkom Nalom.

ti povprečna hitrost bo morala biti kar 43 kilometrov
na uro. "To mi je nov izziv
in nanj bi se rad dobro pripravil, saj bo konkurenca
huda," je dodal. V začetku
oktobra pa se bo udeležil vojaškega svetovnega prvenstva v cestnem kolesarjenju,
kjer bo skupaj s kolegi prav
tako ciljal na zmago.
Kaj pa odgovor na najbolj
pogosto vprašanje, ki ga
Jure sliši v teh dneh in ki se
glasi: Boš naslednje leto poskusil na RAAM-u zmagati

še petič? Kot pravi, se o tem
še ni dokončno odločil. "Pri
sebi sicer že vem, a odločitve še ne bom javno razkril,"
je dejal. Toda ... "Če bo tekmoval Lance Armstrong, pa
grem zagotovo! In tudi mislim, da ga bom premagal ...
Fizično je sicer gotovo sposoben zmagati, a psihično
bo težje, problem bo predvsem pomanjkanje spanja.
Peti dan, ko bo ves opečen,
ožuljen in neprespan, si bo
rekel: Pa kaj za vraga mi je
tega treba!"
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Nova ravnatelja
osnovnih šol

Poletni kino na Stari
Savi

Avgusta hokejisti
začenjajo s polno paro

Družina Svishta že živi
v obnovljenem domu

Osnovno šolo Koroška Bela
bo vodila Sanda Zupan,
Osnovno šolo Prežihovega
Voranca pa Robert Kerštajn.

Prvo letošnjo predstavo v
"kinu pod zvezdami" je žal
zmotil naliv, a so gledalci na
Petelinjem zajtrku kljub
temu vztrajali do konca.
Naslednja predstava bo 25.
julija.

Poleg priprav igralcev se
"dogaja " tudi v vodstvu kluba. Kar nekam v tančico
skrivnosti ostaja odeta odločitev predsednika Dimitrija
Picige, da se umakne z mesta predsednika ...

Petdeset donatorjev in sedem prostovoljcev je v dveh
mesecih v celoti obnovilo
propadajoče
stanovanje
družine Svishta na Cesti 1.
maja na Jesenicah.
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Na Gimnaziji Jesenice so več kot trideset točk na
maturi dosegli štirje dijaki.
Na Gimnaziji Jesenice so
prejšnji ponedeljek dopoldne dijakom, ki so uspešno
opravili maturo, podelili
maturitetna spričevala. Kot
je povedala ravnateljica Lidija Dornig, je maturo opravljalo 118 rednih dijakov, z
uspehom pa so zelo zadovoljni. Kar štirje dijaki so postali tako imenovani zlati
maturanti, saj so dosegli več
kot trideset točk. To so Bea
Avguštin, Irina Bird, Aleksander Kruis in Bor Kos.
Bea Avguštin iz Radovljice
je dosegla 30 točk, študirala
bo arhitekturo. Irina Bird iz
Žirovnice je zbrala 31 točk,
vpisala se bo na študij etnologije in kulturne antropologije. Bor Kos (podelitve se ni
udeležil) je zbral prav tako

31 točk. Največ točk med jeseniškimi maturanti - kar 32
pa je dosegel Aleksander
Kruis iz Zasipa pri Bledu, ki
namerava študirati biotehnologijo.
Kot je dejala ravnateljica Lidija Dornig, je bilo na maturi na žalost neuspešnih sedem dijakov, vendar pa nihče med njimi nima več kot
dveh negativnih ocen. Tako
jeseni ne bo nobenemu treba opravljati celotne mature,
temveč bodo ponavljali le
predmete, pri katerih so bili
neuspešni. Ravnateljica je
izrazila upanje, da bodo vsi
maturanti, ki so uspeli na
maturi, v prihodnjih dneh
prejeli obvestila, da so bili
sprejeti na izbrano univerzo.

Foto: Anka Bulovec

Vedno ponosno pove,
da je Jeseničan

Štirje zlati maturanti

Zlati maturanti Aleksander Kruis iz Zasipa, Bea Avguštin iz
Radovljice in Irina Bird iz Žirovnice (manjka Bor Kos).

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice
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Županov kotiček
Urša Peternel
Na zadnji predpočitniški
seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger
svetnikom predstavil nekaj
aktualnih informacij. Med
drugim je povedal, da so
podpisali pogodbo z izvajalcem za urejanje komunalne
infrastrukture na območju
nekdanjega Fiproma. Delati
naj bi pričeli še ta mesec,
končali pa naj bi v letu dni.
Uredili bodo dostop, komunalno infrastrukturo in del
parkirišč.
Predvidoma še ta mesec naj
bi pričeli tudi obnovo Ceste
Cirila Tavčarja na Plavžu od
Integrala do Čufarja. Dela
naj bi bila končana v dveh
mesecih.
Nekaj več težav pa imajo z
izbiro izvajalca za obnovo
športne hale Podmežakla.
Vsi ponudniki so ponudili
izredno visoko ceno, zato je
župan razpis razveljavil in
ga bodo ponovili.
Mencinger je tudi povedal,
da obnova stavbe Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice poteka skladno z načrti in objekt že kaže lepo
zunanjo podobo. Stavbo je

Za dan državnosti slovesno
na Pristavi
Letos sta sovpadla dva dogodka: deseti jubilejni pohod na Vajnež in srečanje ob dnevu državnosti.
Janez Pipan

Občina Jesenice (skupaj z
garažami) pred kratkim tudi
formalno odkupila od Merkurja. Po županovih besedah bodo z novimi prostori
študentom zagotovili najboljše možne razmere za izobraževanje.
Župan je izrazil tudi zadovoljstvo, ker so na Hrušici
odprli nov vrtec, na Spodnjem Plavžu pa dve sodobni
poslovni stavbi - ena je v lasti Oniks Investa oziroma
Kovinar Gradenj ST, druga
pa avtoprevozništva SIGR
Bizjak, ki se je na Jesenice
priselilo iz Kranja. Nova objekta sta po županovih besedah tudi pridobitev za občino.

Dokumentiranje umetnin
Javnost je pred časom močno razburila kraja in uničenje
bronastih kipov v Spominskem parku na Jesenicah, v Žirovnici in Dragi pri Begunjah. V takšnih in podobnih primerih
je zaradi lažjega iskanja, ocene škode in morebitne rekonstrukcije zelo pomembno, da obstajajo natančni podatki o
umetniškem delu (kipu, sliki, napisni plošči ...). Zato so se
na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije odločili, da
pozovejo občine, naj dokumentirajo vse spomenike, znamenja, napisne plošče in podobno, ki so na prostem ali na javnih krajih. Dokumentacijo naj bi sestavili v več izvodih, od
katerih naj bi enega obdržala Občina, enega lastnik (če to ni
Občina), enega pa naj bi posredovali na ministrstvo za kulturo.
Dokumentacijo o umetniških delih, ki jih imajo v zasebni lasti, pa naj bi pripravili tudi občani. To je pomembno zlasti
pri umetninah, pri katerih obstaja nevarnost kraje ali poškodovanja. Dokumentacija naj bi vsebovala fotografijo predmeta, podatke o vrsti, merah, materialu in tehniki, napisih
in označbah, datumu ali obdobju, avtorju, kratek opis ...
Mednarodni standard za opis predmeta kulturne dediščine
je na voljo na spletni strani www.object-id.com. Zasebni
lastniki naj bi dokumentacijo skrbno shranili pri sebi. U. P.

Vabilo
Ob počastitvi spominskega dne občine
Jesenice 1. avgusta prijazno vabim
na osrednjo proslavo,
ki bo v petek, 1. avgusta,
ob 16. uri na Obranci
(na območju občine Gorje).

Prekrasno vreme je bilo kot
simbol praznika dneva državnosti, ki so ga praznovali
25. junija na Pristavi nad Javorniškim Rovtom. Kar dva
dogodka sta se prepletala,
deseti jubilejni pohod na
Vajnež in srečanje občanov
Jesenic pri Domu na Pristavi z bogatim kulturnim in
zabavnim
programom.
Organizator je bila Občina
Jesenice, kulturni program
pa je pripravila Zveza kulturnih društev Jesenice.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger, ki
je spregovoril o aktualnih
vprašanjih. Program je povezovala Branka Smole,
znameniti Trubarjev predgovor Moji ljubi Slovenci je
recitiral Rado Mužan, Cankarjevo vizionarsko poezijo
pa član Gledališča Toneta
Čufarja Verovšek. Lepo
glasbeno podlago je prispevala harmonikarica Marjana Komel. Sledil je nastop

folklorne skupine KUD Triglav, pevcev Moškega pevskega zbora Vintgar, popoldne pa je za plesno glasbo
skrbel ansambel Triglavski

muzikantje. Tudi gostinska
ponudba je bila prijetno dišeča in okusna. Najbolj
vztrajnim pohodnikom na
Vajnež so podelili nagrade -

tudi tu je sodeloval župan
Mencinger. Tisti, ki so se
pohoda udeležili petkrat ali
desetkrat, so prejeli praktična darila.

Denar za učinkovito rabo energije
do konca avgusta
Na Občini Jesenice so prejeli 178 vlog za investicije v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije.
Urša Peternel
Na javni razpis za dodelitev
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih so na Občini
Jesenice prejeli 178 vlog za
196 posegov. Kot je na zadnji seji občinskega sveta

povedala Valentina Gorišek,
vodja oddelka za okolje in
prostor na Občini Jesenice,
odločbe že začeli pošiljati,
upravičenci pa denar lahko
pričakujejo do konca avgusta. Največ vlog so občani
vložili za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva,
sledita toplotna izolacija
podstrešja oziroma strehe

ter toplotna izolacija in obnova fasade. Za vgradnjo
termostatskih ventilov (ta
ukrep je v razpis letos vključen na novo) so prejeli pet
vlog, za sistem razdeljevanja
in obračunavanja stroškov
za toploto v večstanovanjskih stavbah (tudi ta ukrep
je v razpisu nov) pa dve vlogi. Za vgradnjo solarnih si-

stemov za ogrevanje vode so
prejeli šest vlog, eno vlogo
so prejeli za vgradnjo kurilne naprave na polena za
centralno ogrevanje na lesno biomaso, tri pa za prehod
na daljinsko ogrevanje.
Občina bo za naštete ukrepe
letos namenila nekaj manj
kot 113 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
razpisuje na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št.
70/01, 78/01 in 47/04) prosto delovno mesto

OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, JESENICE

Udeležence pohoda na Obranco 1. avgusta obveščamo
o odhodih avtobusov:
- odhod prvega avtobusa bo s Hrušice, ob 14.30;
- odhod drugega avtobusa bo ob 14.40 izpred parkirišča Splošne bolnišnice Jesenice in
- odhod tretjega avtobusa bo z Rodin ob 14.15.
Prvi avtobus, ki bo odpeljal s Hrušice, je namenjen tudi za
prevoz nastopajočih. Vsi avtobusi bodo ustavljali na vseh
avtobusnih postajah do Kočne (Poljane nad Jesenicami).

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjevati še naslednje pogoje; in sicer, da imajo:

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko znova imenovan.

- končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne,
ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
ali
- končano VI. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne,
ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 8 let delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
- najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva;
- organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda (reference o dosedanjem delu);
- predložen program dela - vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko
reševalna služba Jesenice.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v 15 dneh po objavi pošljejo na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS
ZA DIREKTORJA GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE JESENICE.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Župan
Tomaž Tom Mencinger

OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, JESENICE

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE
Župan
Tomaž Tom Mencinger
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Začetek obnove Tavčarjeve ceste

Ukrepi za čistejše okolje

Občina Jesenice bo v teh dneh začela obnovo Tavčarjeve ceste, in sicer s prvo fazo - od križišča pri Integralu do objekta Tavčarjeva 6, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. V
prvi fazi bodo obnovili fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, cestno razsvetljavo in cestišče. Izvajalec bo Cestno
podjetje Kranj, dela pa bodo končana septembra letos.
Vrednost prve faze obnove je 660 tisoč evrov, projekt pa je
delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot zagotavlja izvajalec, v času obnove do daljših popolnih zapor ceste ne bo prišlo, s prometno signalizacijo pa
bodo označeni morebitni obvozi. Občina Jesenice vse udeležence v prometu, zlasti pa stanovalce na tem delu Tavčarjeve ceste prosi za razumevanje in strpnost v času obnove.
Zlasti pa je treba posebno pozornost posvetiti otrokom, da
ne bi prišlo do neprijetnosti ali celo nesreč. U. P.

Prah iz Regeneracije, hrup z avtoceste pri Lipcah, premalo ločeno zbranih odpadkov in radon v
nekaterih prostorih šole Prežihov Voranc - to je nekaj nerešenih okoljskih problemov Jesenic.
Urša Peternel

Bivšo kadrovsko bodo podrli
Stavbo bivše kadrovske službe ob Občini Jesenice naj bi še
letos porušili. Na njenem mestu bodo zgradili nov objekt, v
katerega se bo predvidoma leta 2010 preselila Upravna enota Jesenice. U. P.

kla, tisoč odstotkov več odpadne plastike, odložijo pa
za 35 odstotkov manj odpadkov na prebivalca kot na Jesenicah. Zato je občinski
svet naložil javnemu podjetju JEKO IN, da prouči možnosti za izboljšanje ločenega
zbiranja odpadkov.
Glede meritve svinca v krvi
otrok iz poročila izhaja, da
vsebnost svinca ni bila presežena pri nobenem otroku
(pregledali so kri 116 otrok,
starih tri leta, iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica). Povprečna vrednost izmerjene koncentracije svinca je znašala od 17 do
22 mikrogramov na liter

Konec junija so pričeli meriti onesnaženost zraka na dveh merilnih mestih v občini, in sicer na
Jesenicah in na Koroški Beli. Meritve bodo na
vsakem merilnem mestu trajale po mesec dni.

krvi, kar je okrog 20 odstotkov mejne orientacijske referenčne vrednosti. Vsebnost svinca v krvi ni odvisna od kraja bivanja in od
kraja, kjer je otrok v varstvu,
je pokazala analiza. Tako
tudi otroci s Slovenskega Javornika in Koroške Bele ne
izstopajo, čeprav so tla v teh
delih občine najbolj onesnažena s svincem.
Manj razveseljive pa so meritve radona v osnovnih šolah, ki so pokazale, da je
koncentracija radona presežena v nekaterih prostorih
Osnovne šole Prežihov Voranc (v pisarni hišnika,
varstveno-delovnem centru
in telovadnici). Po besedah
Valentine Gorišek so vodstvu šole že dali navodila, po
katerih je omenjene prostore treba nenehno temeljito
zračiti, kajti radon prihaja iz
tal. Meritve bodo do prihodnje pomladi ponovili.
Glede hrupa različnih prire-

ditev so na Občini Jesenice
že prejeli dva okoljevarstvena elaborata za začasno čezmerno obremenitev s hrupom za Blejsko Dobravo in
območje Stare Save, šest elaboratov za druga prireditvena mesta pa še čakajo.
V zvezi s hrupom gostinskih lokalov pa je Valentina
Gorišek povedala, da je meritve hrupa doslej opravilo
20 od 38 lokalov, ki obratujejo po 22. uri. Maja letos so
tiste, ki tega še niso storili,
vnovič pozvali, naj opravijo
meritve. Pozive jim vroča
občinski redar in tiste, ki
kljub vsemu niso pripravljeni sodelovati, bodo prijavili
inšpekcijskim službam.
Glede hrupa z avtoceste pa
je Goriškova dejala, da so
problem rešili na Verdnikovi, na Lipcah pa žal še vedno
ne. Ministrstvo za okolje so
prosili za prednostno obravnavo, odgovora pa še nimajo.

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV
POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
V OBČINI JESENICE V LETU 2008

Razpisna dokumentacija, ki obsega celotno besedilo
javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega
razpisa, merila za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce
pogodb in Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa 27. junija 2008 v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo
zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 8 (3. nadstropje), ali na tel. št. 04/5869260 pri
kontaktni osebi Saši Žohar.

2. Rok za oddajo vlog za ukrep Spodbujanje naložb v
gospodarstvo
Vloge bo banka obravnavala po vrstnem redu prejema, in
sicer do porabe sredstev oz. najpozneje do petka, 7. novembra 2008.
Vloge zbira banka na sedežu enote banke na Jesenicah.
ŽUPAN Tomaž Tom Mencinger

Čez dve leti, ko se bo Upravna enota Jesenice predvidoma
izselila iz stavbe Zdravstvenega doma Jesenice, se bo v objektu spraznilo kar nekaj prostora. Kot je na zadnji seji
občinskega sveta povedal župan Tomaž Tom Mencinger,
naj bi se v zgornja nadstropja preselili zobozdravniki iz stare
železarske ambulante, tako da bo vsa zobozdravstvena dejavnost združena na enem mestu. V stavbo zdravstvenega
doma pa ne bodo preselili lekarne, je povedal župan. Razdalja do druge lekarne - Lekarne Plavž, ki naj bi nove prostore dobila v Pikovi dami, je namreč premajhna (v koncesijski pogodbi so opredeljene najmanjše razdalje med
posameznimi lekarnami). Lekarna Gorenjskih lekarn Kranj
naj bi tako ostala na Titovi. Ker pa imajo velike težave s pomanjkanjem parkirnih mest, že potekajo pogovori o
morebitnem odkupu paviljona, ki stoji med sedanjo lekarno
in trgovino DM. V paviljonu bi tako uredili nove prostore
lekarne ali pa dodatna parkirišča za potrebe lekarne, je še
povedal župan. U. P.

WWW.JESENICE.SI

Vloga in dodatne informacije za ukrep Spodbujanje naložb
v gospodarstvo
Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in pridobijo
dodatne informacije osebno na sedežu enote Nova ljubljanska banka, d. d., Ljubljana, Podružnica Gorenjska in
Kamnik, Poslovalnica Mercator, Sp. Plavž 5, Jesenice, in
na telefonski številki 04/5834 008.
Rok in način oddaje vlog
1. Prosilci oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na
naslov: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
Vloge se zbirajo do srede, 3. septembra 2008, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena
pošiljka.

Lekarna se ne bo selila v zdravstveni dom
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Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za:
- spodbujanje naložb v gospodarstvo;
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
- spodbujanje podjetništva;
- spodbujanje delovanja društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.

Foto: Janez Pipan

Foto: Anka Bulovec

Stanje na področja varovanja okolja na Jesenicah ni
odlično, se pa izboljšuje. S
temi besedami bi lahko povzeli razpravo na junijski seji
občinskega sveta, na kateri
so obravnavali drugo letošnje poročilo o realizaciji akcijskega programa varstva
okolja za leto 2008. Poročilo
je predstavila vodja oddelka
za okolje in prostor na Občini Jesenice Valentina Gorišek. Iz poročila izhaja, da so
v družbi Acroni izpusti v
zrak povsod pod mejnimi
vrednostmi, razen izpustov
prahu iz Regeneracije. Namestitev dodatnih šob je sicer prinesla izboljšanje, a po
mnenju Občine bi Acroni
moral v najkrajšem času izdelati program celotne sanacije teh izpustov. Tako na
Občini Jesenice kot v Acroniju pa nestrpno čakajo tudi
na strokovno oceno vpliva
Acronija na okolje, ki bi jo
morali prejeli že januarja letos.
Glede kazalnikov okolja pri
javnih podjetjih poročilo
kaže, da je jeseniška občina
v primerjavi z blejsko (ta se
je edina odzvala vabilu za
sodelovanje) slabša pri ravnanju z odpadki. Na Bledu
tako zberejo skoraj sto odstotkov več papirja na prebivalca, 450 odstotkov več ste-

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4.
Jeseniške novice št. 13/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 51, ki je izšel 27. junija 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Občinske novice
Energetski nasvet
Svetuje energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice.
Vprašanje novograditelja z
Jesenic: Kakšna okna naj
vgradi v stanovanjsko hišo lesena ali pvc?
Odgovor: Izbira stavbenega
pohištva ni preprosta naloga. Na trgu so najrazličnejši
izdelki iz lesa in iz PVC materiala. Vsak izdelovalec
"hvali svojo malho", bi rekli
na Kranjskem. Lesena okna
so preizkušena. Tehnologija
izdelave se je zelo spremenila. Nekdaj so bila izdelana iz
enega kosa lesa, danes so iz
lepljencev debeline 75 mm
in najsodobnejša za nizkoenergijske in pasivne hiše
tudi 130 mm in več. PVC
okna so bila izdelana prvič v
sedemdesetih letih, vendar
je bil razvoj do danes dolg.
Iz dvokomornih PVC profilov do današnjih šestkomornih. Veliko se vgrajujejo v
večstanovanjske stavbe. V
pasivne montažne hiše pa

nje z žlahtnim plinom: argonom, kriptonom in ksenonom. Notranja stekla imajo
na zunanji strani nizkoemisijski nanos LOWE za preprečitev vstopa UV žarkov,
na notranji strani pa za preprečitev izstopa IR žarkov toplotnih infra rdečih. Dobre
zasteklitve so trislojne z enakim razmakom 16 mm ali
eno steklo z večjim. Toplotna prehodnost zasteklitve je
od 0,6 do 0,8 W/m2 Kelvina, odvisna od kvalitetnih sestavin - materialov in plinskega polnjenja. Rahlo prednost bi dali lesenim oknom,
ki so žal dražja.
Vprašanje bralke s Kočne:
Kakšna naj bodo učinkovita
senčila?
Odgovor: Senčila so nujno
potrebna v poletni pripeki.
Senčila morajo biti nameščena na zunanji strani zaste-

Vprašanja za energetskega svetovalca Avrelija
Ravnika lahko naslovite na Občino Jesenice Boženo Ronner, telefon: 04/5869 233,
e-naslov: bozena.ronner@jesenice.si.
se vgrajujejo lesena okna.
Toplotna prehodnost celotnega okna se giblje med U
max = 1,4-1,3 W/m2 Kelvina,
najboljših oken pa le do U =
1,1 W/m2 Kelvina. Standardna zasteklitev je danes že U
= 1,1 W/m2 Kelvina, stekla
4/16/4 mm. Medstekelni
prostor ima plinsko polnje-

Pisma bralcev
Ukinitev razstavnega
salona DOLIK
Ali smo bili premalo razumljivi ali slabi računarji v dopisu, ki sem ga podpisani v
imenu razširjene seje izvršnega odbora pri KD Svoboda
Tone Čufar Jesenice poslal na
Občino Jesenice in v njem sporočil, da ne bomo zmogli v letošnjem letu uresničiti programa razstav v razstavnem salonu DOLIK, ker nam manjka okroglo 4600 evrov za pokrivanje visokih materialnih
stroškov? In če te razlike ne
moremo dobiti iz občinskega
proračuna, za kar so objektivne možnosti, bomo morali zapreti oziroma ukiniti razstavni salon DOLIK in s tem bo
paralizirana celotna dejavnost društva (razstavni salon
DOLIK, KoPZ Vox Carniolus, ŽePZ Milko Škoberne, likovni klub DOLIK, krožek
ročnih del, uprava društva).
Po enem mesecu smo dobili iz
Občine Jesenice odgovor, da
"so sklenili, da se z ukinitvijo
salona ne strinjajo in da bodo
proučili možnost, da bi s pro-

klitve. V medstekelnem
prostoru niso učinkovita,
prav tako ne znotraj. PH pasivne hiše v Nemčiji imajo
pomična senčila na vodilih
na fasadi - elektro pomična,
ki so najbolj energijsko
učinkovita. Roletne lamele
so danes polnjene z izolacijskim poliuretanom.

računom 2009 (!) zagotovili
sredstva za ogrevanje, elektriko in komunalne storitve za
DOLIK s tem, da naj bi bil
upravitelj salona krovna organizacija ljubiteljskih kulturnih društev ZKD, ki bi poskrbela za reorganizacijo in ureditev prostorov". Predlagajo
tudi, da bi v delu salona uredili stalno prodajno galerijo,
ki bi pomenila dodaten vir zaslužka članom DOLIK-a in
ZKD-ju, občanom pa novo
ponudbo, ki je na Jesenicah
nimamo. V zvezi z navedenimi predlogi oziroma možnimi
rešitvami bo v mesecu avgustu
tudi organiziran sestanek. K
temu dodajam pojasnilo, da
so bili prostori na Cesti maršala Tita 12, o katerih je govor,
pomladi leta 1983 dodeljeni v
uporabo KD Svoboda Tone
Čufar, vpisan je v register društev pri Upravni enoti Jesenice
pod številko 107, in kot zakoniti zastopnik društva Joža
Varl, ker se je društvo moralo
izseliti iz Delavskega doma
zaradi nevarnosti rušenja
stropov. In vsa ta leta je društvo vzorno skrbelo za vzdrževanje in izboljševanje prostorov (preurejeni kletni prostori
v klubski prostor, zamenjava

Jeseni novosti v šolah
Splošnega učnega uspeha ne bo več, v srednjih šolah bodo dijaki imeli topel obrok, v vrtcih bo drugi
otrok v družini imel brezplačno varstvo.
Urša Peternel
Z jesenjo se na osnovnih in
srednjih šolah obeta kar nekaj novosti. Največja novost
bo prav gotovo ukinitev
splošnega učnega uspeha.
Gre za mejnik pri ocenjevanju, je ob zaključku šolskega leta dejal minister za šolstvo Milan Zver. Uspeha odličen, prav dober, dober ...
tako ne bo več, s čimer se bo
Slovenija izenačila z modernimi evropskimi šolskimi
sistemi. Tako bo ocenjevanje po novem drugačno, številčno le po predmetih.
Med novostmi v osnovnih
šolah so tudi poskusna
uvedba drugega tujega jezika v zadnji triadi osnovne
šole, možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence
osnovne šole ter brezplačno
varstvo za učence do vključno petega razreda osnovne
šole. Na razpisu za poskusno uvedbo drugega tujega
jezika je bilo izbranih 48
šol, ki bodo imele že v sedmem razredu (začetku zadnje triade) drugi tuj jezik.

Med njimi pa ni nobene
osnovne šole z Jesenic, iz
Gorenjske so bile izbrane tri
šole, in sicer iz Kranja, Naklega in Tržiča.
V srednjih šolah bo ena od
novosti uvedba toplega obroka za dijake. Pri tem se večina šol sooča s prostorskimi
težavami, med njimi tudi

V vrtcih pa se s prvim septembrom obeta razbremenitev plačila za tiste starše, ki ima v vrtcu
dva ali več otrok. Po novem bo namreč vrtec za
drugega in vsakega naslednjega otroka v družini
brezplačen.

oken, izložbenih stekel in vrat,
ureditev izložbenega okna,
napisne table ...). Društvo
ima v teh prostorih večletno
obvezno arhivsko gradivo,
zelo veliko število podarjenih
umetniških slik, inventar, ob
razstavišču, v katerem se letno
izmenja trinajst razstav, in
prostoru za sestajanje, tečaje
in podobno. Kaj se je v teh
prostorih dogajalo zadnjih 25
let, ste lahko prebrali v Jeseniških novicah 30. maja 2008.
In namesto da bi Občina Jesenice pomagala z dodatnimi
sredstvi premostiti te težave,
za kar so objektivne možnosti
(ne prihodnje leto), so izrekli
društvu nezaupnico in upraviteljstvo nad prostori namenili ZKD, ki naj bi tudi poskrbela za reorganizacijo in ureditev prostorov!?
Joža Varl

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

obe jeseniški, Srednja šola
Jesenice in Gimnazija Jesenice. Kot je opozoril ravnatelj Srednje šole Jesenice
Stane Vidmar, bodo imeli
precej težav pri organiziranju malice za vseh osemsto
dijakov, saj bi morali imeti
res veliko restavracijo, da bi
v kratkem času 25-minutnega odmora lahko postregli
vsem. Postavlja se tudi vprašanje, ali bodo vsi dijaki
sploh hoteli jesti topli obrok.
Več o tem, kako bodo organizirali malico, naj bi bilo
znanega po obisku posebne
skupine ministrstva za šolstvo, ki bo pregledala stanje

po šolah. To skupino pričakujejo tudi na Gimnaziji Jesenice, kjer imajo manj
prostorskih težav, saj jedilnico že imajo, treba bi jo bilo le
povečati, kuhinjo pa opremiti. Vendar pa po besedah ravnateljice Lidije Dornig za
ureditev prostorov potrebujejo vsaj nekaj mesecev.
Obenem bi organiziranje toplega obroka za 550 dijakov
za sabo potegnilo spremembo urnika, zaradi česar se bo
treba dogovoriti tudi s Slovenskimi železnicami in avtobusnimi prevozniki za nekoliko drugačen odhod vlakov oziroma avtobusov.

Nova ravnatelja osnovnih šol
Osnovno šolo Koroška Bela bo vodila Sanda Zupan, Osnovno šolo
Prežihovega Voranca pa Robert Kerštajn.
Urša Peternel
Dve jeseniški osnovni šoli
bosta z novim šolskim letom
dobili nova ravnatelja.
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so za novega ravnatelja izbrali Roberta Kerštajna, ki je bil na šoli zaposlen zadnjih trinajst let kot
profesor športne vzgoje. Kot
je povedal, se je na razpis za
ravnatelja prijavil, ker v vodenju šole, ki jo dobro pozna, vidi nov izziv. Večjih
sprememb vsaj prvo leto ne
načrtuje, za eno prvih nalog
pa si je zadal ureditev igral
oziroma otroškega igrišča
ob šoli. Novi ravnatelj prihaja iz Kranjske Gore, vrsto let
se je uspešno ukvarjal s
smučarskim tekom, sodeloval na olimpijskih igrah in
na svetovnih prvenstvih, nekaj let je bil pomočnik trenerja slovenske reprezentance v tekih. Dejaven je
tudi v organih Smučarske
zveze Slovenije. Dosedanje
ravnateljica Alenka Robič, ki

Sanda Zupan

Robert Kerštajn

je konec maja odstopila iz
osebnih razlogov, ostaja na
šoli kot pedagoginja.
Na Osnovni šoli Koroška
Bela pa je nova ravnateljica
postala Sanda Zupan. Na
šoli je zaposlena že 19 let kot
profesorica slovenskega jezika in pedagoginja. "Na razpis sem se prijavila, ker se
mi zdi, da bi po 19 letih dela
na šoli lahko sprejela ta izziv. Šolo dobro poznam in

odločila sem se, da poskusim in nadaljujem delo dosedanje ravnateljice, ki je šolo
dobro vodila," je povedala
nova ravnateljica, ki prihaja s
Sela pri Bledu. Večjih sprememb nova ravnateljica ne
načrtuje, saj namerava nadaljevati delo dosedanje ravnateljice. Zora Kos, ki je šolo
vodila doslej, se na razpis ni
vnovič prijavila in ostaja na
šoli kot pedagoginja.
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Krajevna skupnost

Praznik treh krajevnih
skupnosti na Plavžu
Vse tri krajevne skupnosti že vrsto let dobro sodelujejo in tudi praznujejo vsako leto skupaj.
Janko Rabič
Četrtega julija so tri krajevne skupnosti - Mirka Roglja
Petka, Staneta Bokala in Cirila Tavčarja praznovale. Na
osrednji prireditvi v Spominskem parku na Plavžu
so se krajani in krajanke
spomnili dogodka iz leta
1941, ko se je začel aktiven
odpor proti okupatorju na
tem območju.
Predsednica krajevne skupnosti Cirila Tavčarja Vera
Pintar je v govoru med drugim poudarila pomen dobrega sodelovanja med vsemi tremi krajevnimi skupnostmi na Plavžu. Ta se
odraža pri izvedbi skupnih
nalog urejanja okolja in skrbi za lepe in urejene balkone. Skupno organizirajo novoletno praznovanje starejših krajanov in pohod v Planino pod Golico. Pri tem je
pozvala krajane, da se še v
večjem številu vključijo v
razvoj krajevnih skupnosti
in reševanje skupnih problemov.
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je v
pozdravnih besedah predvsem izpostavil letošnje največje investicije. Ena od njih

je obnova Tavčarjeve ulice
na Plavžu, ki se začenja v letošnjih poletnih mesecih.
Poleg celotne obnove infrastrukture, cestišča in pločnikov bo tam tudi več novih
parkirnih prostorov. Na prireditvi so priznanje podelili
Apoloniji Pavlič iz Krajevne
skupnosti Cirila Tavčarja in
Ivani Pretnar iz Krajevne
skupnosti Mirka Roglja Petka za dolgoletno delo pri
razvoju krajevnih skupnosti
ter krepitvi dobrih medsebojnih odnosov. V kulturnem programu sta nastopila
Pihalni orkester Jesenice
Kranjska Gora in recitatorka
Nataša Pristov Trček.
V okviru letošnjega krajevnega praznika so vse tri
predsednice svetov krajevnih skupnosti Ana Marija
Korošec, Mili Ilenič in Vera
Pintar učencem tretjih razredov na Osnovni šoli Toneta Čufarja, ki je na njihovem
območju, predstavile zgodovino in sedanjo podobo krajevnih skupnosti. Poleg tega
so za praznik organizirali
srečanje s sosednjo krajevno
skupnostjo Sava, pohod v
Planino pod Golico pa so zaradi slabega vremena morali preložiti.

Jeseniška korita
Sindrom Joško Joras in cvetlična korita se je očitno razpasel
tudi na Jesenicah, je sporočil naš bralec. Kavarna Čedo je
tako, kot nas je obvestil, zagradila parkirni prostor s koriti,
kar je močno vznejevoljilo okoliške prebivalce. "Stanovalci
blokov tudi ne moremo kar tako zagraditi parkirnih mest, če
je to javna površina. Se morda motim!?" je bil ogorčen eden
od njih in se obrnil na Občino Jesenice, naj ukrepa. A odgovor, ki ga je dobil, ga je močno presenetil. Na Komunalni direkciji so mu namreč pojasnili: "Občina Jesenice je pred začetkom obnove Tavčarjeve ceste pridobivala služnostne
pogodbe z lastniki zemljišč, prek katerih bo potekala obnova. Sklenjena je bila vzajemna služnostna pogodba, na podlagi katere so si nasprotne stranke izgovorile služnost ureditve terase za kadilce, in sicer na štirih parkirnih prostorih
pred lokalom v zameno za služnost obnove komunalne infrastrukture in izgradnje pločnika po njihovih parcelah.
Glede na predloženo sliko je vidno, da je postavitev
cvetličnih korit v skladu s sklenjeno služnostno pogodbo in
da ni prišlo do nikakršne samovolje." Tako so bile torej pritožbe okoliških stanovalcev neupravičene, cvetlična korita
pa so že dobila tudi ograjo, ki je pritrjena na asfalt. Tako
bodo po vsej verjetnosti kmalu postavili še nadstrešek za
senco za kadilce, sklepa ogorčeni občan, ki je dregnil v problem "jeseniških korit". U. P.

Merilca hitrosti na Cesti železarjev ni več
Ravno smo se navadili na fiksni merilec hitrosti na Cesti
železarjev pri gasilskem domu, že so ga odstranili. Škoda,
kajti bil je zelo učinkovit, saj je marsikateri voznik prav po
njegovi zaslugi ugotovil, da je pridrvel kilometer ali dva prehitro in je potem hitrost po Cesti železarjev nadaljeval v
predpisani hitrosti 50 kilometrov na uro. J. P.
Prejemnici priznanj

Dvajset let gasilcev iz Javorniškega Rovta
Prostovoljno gasilsko društvo Javorniški Rovt je najmlajše med gasilskimi društvi v občini Jesenice.
Janko Rabič

Obvestilo o podaljšanem razpisu
nagradne akcije za najlepši balkon
v občini Jesenice v letu 2008
Občina Jesenice je v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice organizirala nagradno akcijo NAJLEPŠI BALKON
V OBČINI JESENICE V LETU 2008. Besedilo razpisa je
bilo objavljeno v tretji aprilski številki Jeseniških novic, ki
so izšle 30. aprila 2008.

Letos v juniju so proslavili
20-letnico delovanja. Najprej
so izvedli sektorsko vajo, na
kateri so poleg domačih gasilcev sodelovali člani sosednjih društev s Koroške Bele
in Planine pod Golico ter poklicni gasilci z Jesenic.
Sledila je slavnostna seja,
največji dogodek pa je bila

parada z zaključno prireditvijo na Pristavi. Tam so med
drugim podelili več priznanj
in odlikovanj zaslužnim članom društva. Odlikovanja
Gasilske zveze Slovenije so
prejeli: Branka Modic Šmid,
Marija Zupančič, Andrej Zupančič, Klemen Razingar,
Janez Smolej, Marko Zupan-

čič in Dušan Klinar. Priznanja Gasilske zveze Slovenije
pa so prejeli: Miran Zupančič, Mojca Zupančič, Miha
Zupančič, Blaž Zupančič,
Anton Smolej, Božena Jan
Koblar, Simona Klinar, Alojzij Noč, Franci Razinger,
Matjaž Zupančič, Klemen
Koblar in Edi Vengar.

Prijave za najlepši balkon se zbirajo na Zavodu za
šport Jesenice, Ledarska 4, Jesenice, na telefonski
številki: 586 33 64 oz. po elektronski pošti:
zsj.jesenice@siol.net, in sicer do 31. julija 2008. V prijavi se navedeta ime in priimek ter naslov predlaganega
lastnika balkona. V akciji sodelujejo tudi sveti krajevnih
skupnosti, ki lahko imenujejo svojo komisijo za ocenjevanje balkonov.
Akcija se bo zaključila septembra s prireditvijo, na kateri
bodo predstavljene slike izbranih balkonov, lastnikom pa
bodo podeljena posebna priznanja ter praktične nagrade.
Za nagrajence bo organiziran še izlet z ogledom ene
izmed slovenskih vrtnarij.
Zoran Kramar
Predsednik komisije

OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, JESENICE

Krajani so Prostovoljno gasilsko društvo Javorniški
Rovt leta 1988 ustanovili z
namenom preventivnega in
operativnega delovanja zaradi vse večje požarne ogroženosti. Prej je v kraju osem
let delovala gasilska desetina, ki je bila pod okriljem
PGD Koroška Bela. Za ustanovitev društva so imeli vse
pogoje. Ob pomoči krajanov
in organizacij so zgradili
nov gasilski dom, ki ima poleg prostorov za gasilsko dejavnost večnamensko dvorano. Namenjena je tudi za sestanke, za predavanja in kulturne prireditve za vse krajane. Od ustanovitve dalje ves
čas skrbijo za izobraževanje
članov, udeležujejo se tekmovanj ter dopolnjujejo
opremo. Danes društvo šteje 69 članov in članic. 43 jih
ima opravljen izpit za gasilca, 12 jih ima status pripravnika. Mladincev in pionirjev je 13, Poleg tega imajo še
81 podpornih članov. Predsednica društva je Marija
Zupančič, poveljnik pa Dušan Klinar.
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Kultura
Balet na Stari Savi

Poletni kino na Stari Savi
Prvo letošnjo predstavo v "kinu pod zvezdami" je žal zmotil naliv, a so gledalci na Petelinjem zajtrku
kljub temu vztrajali do konca. Naslednja predstava bo 25. julija.
Urša Peternel

Ob zaključku šolskega leta Glasbenena šole Jesenice so
pripravili še veliki nastop svojih učencev Stari Savi oziroma
pred Kasarno, kjer domuje glasbena šola. Na baletnem
nastopu so nastopile učenke baletne šole, med njimi pa
lahko pohvalimo tudi dva nadebudna plesalca. Za koreografijo in mentorstvo sta poskrbela Nada Zorn in Andrew.
J. Stevens. Nastop mladih balerin in baletnikov je sodil v
okvir projekta Sejem bil je živ, ki ga financira Norveška in
katerega namen je oživitev starih mestnih jeder. J. P.

V sklopu letnih prireditev
na prostem je na jeseniški
Stari Savi 4. julija zaživel
kino pod zvezdami. V čudovitem okolju trga na Stari
Savi je bila na ogled uspešnica letošnjega leta Petelinji
zajtrk. Film je privabil kakih
sto obiskovalcev, željnih nekoliko drugačnega filmskega
večera. In čeprav se je sredi
filma ulil dež, je večina obiskovalcev vztrajala do konca
in nekaj pred polnočjo odšla
domov z lepimi občutki. Odličen film, lepo prizorišče in
posebna atmosfera - kaj bi si

še lahko želeli ljubitelji filmov?
Letošnjo prvo kinopredstavo
na Stari Savi je organiziralo
Gledališče Toneta Čufarja.
Kot je povedala direktorica
Branka Smole, so letni kino
na tej novi jeseniški prireditveni lokaciji prvič pripravili
lani. Odziv je bil zelo lep, saj
je bila to ena najbolje obiskanih letnih prireditev na Stari
Savi. Zato so se odločili, da
bodo letni kino odprli tudi v
letošnjem poletju, in sicer
dvakrat. Prva filmska predstava je tako že za nami, naslednja pa bo prihodnji petek, 25.
julija. Vstop v letni kino je

Letni kino sodi v okvir letnih prireditev na Stari
Savi, ki jih financira Občina Jesenice pod okriljem
projekta Sejem bil je živ. Do jeseni se bo tako
zvrstilo še nekaj kulturnih in drugih dogodkov.
prost, običajno pripravijo
okrog dvesto stolov, vendar
pa si film lahko ogleda še več
obiskovalcev, saj prizorišče trg pred Kasarno - ni ograjeno. Lokacija je primerna tudi
zato, ker v bližini ni stanovanjskih objektov in tako tudi
poznovečerne prireditve ne
motijo stanovalcev. Pred tremi leti, ko so pripravili letni

kino s filmom Cvetje v jeseni
na Čufarjevem trgu, so se namreč okoliški stanovalci pritoževali nad hrupom, zato
novih filmskih predstav na
Čufarjevem trgu niso več pripravljali. Upati je, da bo letni
kino na Stari Savi imel več
sreče in si bo v prihodnje v
"kinu pod zvezdami" mogoče
ogledati še več filmov!

V deželi kondorjev

V sredo, 2. julija, so v fotogaleriji Gledališča Toneta Čufarja
odprli šesto samostojno fotografsko razstavo Lada Brišarja,
člana Fotografskega društva Jesenice. Na potovanju po
Južni Ameriki, predvsem po Peruju, je posnel vrsto zanimivih posnetkov iz teh oddaljenih krajev. Na ogled so
slike iz potovanja, portreti, pokrajina, živali. Razstava je na
ogled do 31. julija. O svojem srečanju s kondorjem pa je avtor razstave napisal tudi pesem. J. P.

Lado Brišar: Kondor
Ko se je dvignil iz globeli
in se vzpel nad mano,
takrat je nebo zapelo:
el condor pasa.
Pribilo me je na tla,
sedel sem, poslušal
in akordi
so grmeli vame.
Doživel sem čisto glasbo
z nikoli napisanimi notami.

Poletna šola za učitelje kljunaste flavte
V okviru dodatnega glasbenega izobraževanja za učitelje je
v začetku julija na Glasbeni šoli Jesenice potekala poletna
šola kljunaste flavte za učitelje, ki jo je vodila profesorica
Mateja Bajt. Glavni namen poletne šole je bilo izpopolnjevanje na področju komorne glasbe od renesanse, baroka do
modernejših zvrsti. Udeleženci so prišli iz različnih krajev
Slovenije. J. P.

Petelinji zajtrk v letnem kinu na Stari Savi si je ogledalo okrog sto ljudi, naslednja predstava bo prihodnji petek, 25. julija.

Razstava ročnih del Helene Kramar
V razstavnem salonu DOLIK Jesenice so v petek, 4. julija, odprli razstavo ročnih del iz slovenske kulturne dediščine Helene Kramar, članice krožka ročnih del. Kot je v katalogu zapisal Joža Varl, krožek ročnih del pri KD Svoboda Tone Čufar
Jesenice deluje od ustanovitve leta 1974 dalje. Članice so do
sedaj organizirale številne tečaje in imajo redna srečanja, žal
pa se z leti njihovo število manjša tudi zaradi starosti članic.
Tokratna avtorica je začela izdelovati ročna dela že v rani
mladosti in se s tem ukvarja praktično že vse življenje. Temu
primerna je tudi bogata zbirka teh del. Na ogled so izdelki v
različnih tehnikah vezenja, kvačkani izdelki in izdelki, narejeni v drugih tehnikah. Razstavljeni izdelki dokazujejo njeno
domiselnost, spretnost in estetski čut, ob neizmerljivemu
številu delovnih ur, ki jih je vložila v delo. J. P.

www.toyota.si
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Zaradi kilogramov
ostal brez olimpijade

Velik uspeh jeseniških odbojkaric v Celovcu

Odbojkarski sodnik, Jeseničan Peter Končnik, ni mogel soditi na olimpijskih igrah. Razlog je prav
nenavaden - prevelika telesna teža.
Janko Rabič
Peter Končnik z Jesenic je
športna osebnost svetovnega
formata. Njegove velike vrline odličnega in poštenega odbojkarskega sodnika poznajo
v številnih državah. Po dokaj
kratki športni poti kot igralec
odbojke je zatem kot sodnik
naredil izjemno kariero. Ko je
opravil izpite za domačega in
mednarodnega sodnika, je v
33 letih sodil na več kot sedemsto najpomembnejših
mednarodnih tekmovanjih.
To so bila svetovna in evropska prvenstva ter pokalna
tekmovanja. Najzahtevnejša
in hkrati častna so bila sojenja na finalih. Tako je med
drugim sodil na finalih evropskih prvenstev v Moskvi
in Rimu, desetkrat na finalih pokala šampionov in številne druge. Poleg tega je
sodil na več kot tisoč tekmah državnih prvenstev
bivše Jugoslavije in Slovenije, kar doslej ni uspelo še
nobenemu sodniku. Kasneje je naredil tudi izpit za sojenje na odbojkarskih tekmah invalidov. Sodeloval je
paraolimpijskih igrah in
drugih tekmovanjih. Tekme
je sodil na vseh kontinentih
razen v Avstraliji.
Lani je konec leta moral
prenehati soditi, saj pravila

Peter Končnik
dovoljujejo do 55 let starosti.
Ko danes brska in ureja spomine, skoraj težko dojame,
da je vse to res. Edino en cilj
je ostal neizpolnjen: sojenje
na olimpijskih igrah.
"Zgodba je nenavadna, vendar resnična," se danes spominja Peter, "moja telesna
postava ne dosega norm, ki
jih je uvedel predsednik

In morda še drobna zanimivost. Vsa leta je
Peter za piskanje na tekmah uporabil le štiri
piščalke. Da so trpela njegova usta in da so se
piščalke pošteno obrabile, pa ni treba posebej
poudarjati.

svetovne odbojkarske zveze.
Višina namreč ni skladna s
težo. Trudil sem se na vse
načine, da bi shujšal. To mi
ni uspelo kljub dietam in izdatnim športnim aktivnostim. Dvakrat sem bil na
seznamu za sojenje na
olimpijskih igrah in obakrat
so me črtali zaradi neizpolnjevanja omenjene norme.
Za korektno sojenje je bil
Peter spoštovan in cenjen
na vseh tekmah. In kako si
je pridobil te vrline?
"Ključ uspeha je, da si nevtralen, pošten in pravičen.
Odločaš se v delčku sekunde, zato moraš biti zbran in
dobro pripravljen pred tekmo. Stalno se moraš izpo-

polnjevati, študirati pravila,
upoštevati praktične izkušnje. Danes sem vesel, da
sem vedno zmogel vse to
združiti in sem uspel. Za
menoj je sanjska kariera,
kakršne si na začetku poti
nisem mogel predstavljati.
Marsikateri sodnik si jo želi,
a je ne doživi."
Na zadnjih sojenjih na tekmah po svetu so mu namenili izjemno pozornost in se
mu z darili zahvalili za korektno sojenje. Le doma je
Odbojkarska zveza Slovenije nanj pozabila.
"Očitno je to kar slovenska
navada. Edinole gorenjsko
društvo odbojkarjev, kjer
sem njihov član, so se mi
zahvalili. Od Odbojkarske
zveze Slovenije do danes nisem srečal nikogar, ki bi mi
vsaj stisnil roko in rekel:
Peter, hvala za sodelovanje.
Ne počutiš se sicer prijetno,
vendar tako pač je."
Peter se od odbojkarskega
sojenja vendarle ne bo povsem poslovil. Sedaj bo med
drugim kontrolor sodnikov
na tekmovanjih. Že septembra odhaja v Peking, kjer bo
to funkcijo opravljal na paraolimpijskih igrah za invalide. Da je Peter lahko sodil
po vsem svetu, je imel veliko razumevanje pri družini
in v službi.
"Hvaležen sem družini; ženi in hčerkama, ker zaradi
velike odsotnosti nikoli nisem doživel očitkov, vedno
sem imel podporo. Tudi v
službi je moj šef Branko
Noč vedno imel razumevanje, da sem koristil letni dopust takrat, ko so bila največja tekmovanja."

Avgusta hokejisti začenjajo
s polno paro

Za zaključek letošnje izredno uspešne sezone so igralke Odbojkarskega kluba Mladi Jesenice dosegle še velik mednarodni uspeh. Udeležile so se prvenstva United World Game v Celovcu. V različnih kategorijah in disciplinah so nastopili športniki iz 35 držav Evrope in Združenih držav Amerike. Jeseničanke so v kadetski odbojkarski konkurenci med 16 ekipami osvojile odlično drugo mesto. Boljše od njih so bile le finske športnice, proti katerim so klonile v finalu. Za ekipo so nastopile:
Katjuša Rozman, Nina Frank, Vanesa Karič, Nadja Kosič, Nika
Blagne, Maša Tišlar, Metka Noč, Alja Suljanovič, Kim Seničak,
Tanja Ambamovič, Nadja Kozminčuk in Anja Štros. Ta uspeh
je bil le še pika na "i" vsem letošnjim velikim dobrim rezultatom. Jeseniški klub je edini v Sloveniji, katerega igralke so se
v treh kategorijah uvrstile v finale. Mladinke so osvojile naslov
prvakinj, starejše deklice so bile tretje, kadetinje pa četrte. Na
te rezultate so še posebej ponosni zato, ker v kategorijah mladink in kadetinj igrajo mlajše igralke. V prihodnji sezoni v
obeh kategorijah ciljajo na osvojitev državnih naslovov. J. R.

Predprodaja sezonskih hokejskih vstopnic
Pri Hokejskem klubu Acroni Jesenice so prejšnji torek že
pričeli predprodajo letnih vstopnic za sezono 2008/2009, in
sicer vsak torek in četrtek med 17. in 19. uro na blagajni pred
dvorano Podmežakla, trajala pa bo do 15. avgusta. Po tem datumu sezonskih vstopnic ne bo več mogoče kupiti, so
sporočili iz kluba ter pozvali vse ljubitelje hokeja, naj pohitijo
z nakupom, saj je količina sezonskih vstopnic omejena. U. P.

Prevozi naftnih
derivatov
Tomaž Vilman s. p.
Plavški rovt 7,
4270 Jesenice

RAZVOZ IN DOSTAVA KURILNEGA OLJA
GSM: 031 218 038
e-mail: tomaz.vilman@siol.net

Poleg priprav igralcev se "dogaja " tudi v vodstvu kluba. Kar nekam v tančico skrivnosti ostaja odeta
odločitev predsednika Dimitrija Picige, da se umakne z mesta predsednika ...

Nova sezona je v jeseniškem
hokejskem taboru v polnem
razmahu. Julij je sicer še
bolj dopustniško obarvan,
avgusta pa bo šlo zares. Vodstvo HK Acroni je že konec
maja predstavilo glavnino
novega moštva. Izbrani vrsti
se je priključil še Anže Terlikar, ki je podpisal pogodbo
za prihodnji dve leti. Tako je
sedaj poln seznam 22 igralcev, kolikor jih klub lahko

prijavi v kvoto igralcev, starejših od 21 let, za novo sezono v EBEL ligi.
V začetku avgusta bodo hokejisti najprej odšli za teden
dni na kondicijske priprave
v Moravske Toplice. Od 11.
avgusta bodo začeli s polno
paro, saj bo takrat v dvorani
Podmežakla že led.
Prvi del sezone bodo v
ospredju nastopi v avstrijski
ligi EBEL, kjer je cilj jasen v tretji sezoni vendarle uvrstitev v finale. Pred začet-

kom bodo odigrali osem
prijateljskih tekem, predvsem bodo to tekmeci iz
lige EBEL. Otvoritvena tekma v dvorani Podmežakla
bo 26. avgusta proti moštvu
Briancon iz Francije. Začetek lige EBEL bo 19. septembra.
Poleg priprav igralcev pa se
"dogaja" tudi v vodstvu kluba. Kar nekam v tančico
skrivnosti ostaja zavita odločitev predsednika Dimitrija
Picige, da se umakne z me-

sta predsednika. Po napol
uradnih informacijah naj bi
odšel zaradi velikih službenih obveznosti, boljši poznavalci pa zatrjujejo, da je
odločitev povezana z odhodom Jureta Koširja, ki mu
upravni odbor ni potrdil podaljšanja pogodbe z marketinško agencijo CM Sports.
Novo ime na mestu predsednika naj bi bilo znano v
prihodnjih mesecih, do takrat pa to delo opravlja eden
od podpredsednikov kluba.

IZSUŠEVANJE VLAŽNIH PROSTOROV

K&D, d.o.o., c. Maršala Tita 22/a, Jesenice

Janko Rabič

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.
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Neizmerno lepi spomini
na staro hrušiško šolo
Ob odprtju novega vrtca na Hrušici je spomine obudila dolgoletna učiteljica Cilka Ščavničar,
ki je pred natanko petdesetimi leti na Hrušici podpisala zadnje spričevalo.
Urša Peternel
Ob nedavnem odprtju vrtca
na Hrušici je bila med gosti
tudi dolgoletna učiteljica, ki
se jo spominjajo številne
generacije Hrušičanov in
Jeseničanov, Cilka Ščavničar. Cilka je presenetila s
podatkom, da je ravno v
dneh odprtja novega vrtca
minilo točno petdeset let,
odkar je na Hrušici podpisala zadnje spričevalo.
"Seveda sem poučevala še
naprej, a na Hrušici je bilo
to moje zadnje šolsko leto,"
je povedala ta nekdanja
učiteljica, ki je v šoli nabrala
vseh 38 let delovne dobe. Na
Hrušici je bila nastavljena
leta 1947 in spomini na tiste
čase so neizmerno lepi, je
povedala. Zlasti zaradi krajanov, ki so držali skupaj in
bili vedno pripravljeni pomagati. Podružnična šola
na Hrušici je takrat stala

Cilka Ščavničar

zraven Pajerja, na vrhu
klanca. Cilka - takrat je
imela 22 let - je poučevala
prvi in drugi razred. Kot se
spominja, so drugošolčki
prišli v šolo prej, prvošolčki
pa nekoliko kasneje. Ure
telovadbe, petja in ročnih
del pa so imeli skupaj.
"Fletne otroke smo imeli.
Radi so se učili in z njimi ni
bilo težav," se spominja.
Zlasti slovesen je bil sprejem prvošolčkov med pionirje - takrat so pripravili
sprevod od šole do placa. Za
dedka Mraza so domačinke
za vse otroke napekle dobrot in vsakdo je dobil škrnicelj s sladkarijami. Cilka
je nato še isto leto, torej leta
1947, za nekaj časa odšla
poučevat na Čufarjevo šolo
na Jesenice, a se je leta 1952
vrnila nazaj na Hrušico.
"Hrušičani so organizirali
celo tovornjak, da so mi z
Bleda pripeljali pohištvo,"

26. tradicionalna

Kranjska noč

25. in 26. julij 2008

Radio Belvi z glasbenimi gosti

Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, Kranj

Da Phenomena, Yuhubanda, Petra Slapar,
Turbo Angels, Eva Moškon, Stereotipi

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

www.tourism-kranj.si

pripoveduje. Na Hrušici je
nato ostala do leta 1958,
nato pa je za stalno odšla na
Jesenice, kjer je na Čufarjevi šoli poučevala vse do upokojitve. In kako gleda na
šolo nekoč in danes? Kot
pravi, primerjava skoraj ni
mogoča. Po vojni je bilo vse
zelo skromno, delovnih
zvezkov in knjig niso imeli,
učitelji so imeli le tablo in
kredo. "Zelo rada pa sem
otroke peljala na izlet.
Enkrat sem v vojašnici v
Radovljici prosila za tovornjak in smo šli na ogled bolnišnice Franje, ki je simbol
solidarnosti in človečnosti.
Konec šolskega leta pa smo
šli na izlet v gmajno, na
Mežaklo in z nami so šli
celo nekateri vaščani." Cilka
je tudi kasneje na Jesenicah
vodila krožek mladih planincev in otroke vodila na
različne planinske pohode
po okoliških hribih. V vseh

letih poučevanja se je
nabralo ogromno čudovitih
spominov in pravi, da ji
nikoli ni bilo žal, da se je odločila za učiteljski poklic.
Zlasti je srečna, ko sreča
nekdanje učence in se je
spomnijo. "Ko jih srečam,
sem še bolj počaščena, kot
če bi mi povišali pokojnino!" pravi. Razveselila se je
tudi pred dvema letoma, ko
jo je skupina nekdanjih
učencev obiskala na njenem
vikendu v Radovni, kjer z
možem običajno preživljata
poletne dni. Sicer pa je po
njenih poklicnih stopinjah
šla tudi hčerka Zora, ki je
bila vrsto let ravnateljica na
Koroški Beli, uspešna v poklicu sta tudi sinova Ivo in
Stevo, Cilka pa se lahko pohvali tudi s šestimi pridnimi vnuki. Prav družinsko
sožitje je po njenih besedah
največja sreča, ki ji lepša
dneve v jeseni življenja.
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Skrbeli so za lepo okolico
Malokdo ve, da je na Jesenicah turistično društvo delovalo že pred skoraj šestdesetimi leti.
Edini še živeči ustanovni član je Florjan Višnar z Murove.

Čas včasih prekrije preteklost
z debelo kopreno prahu. Ko
umrejo akterji dogodkov, z
njimi umrejo tudi spomini ...
Da se to ne bi zgodilo, se je na
nas obrnil Florjan Višnar, domačin z Murove, potomec
znane umetnokovaške rodbine Višnar. Florjan Višnar je
letos praznoval že osemdeseti rojstni dan, kljub temu pa
je še vedno zelo vitalen, čil in
odličnega spomina. Zato je
brez večjih težav pripovedoval o časih pred skoraj šestdesetimi leti, ko so na Jesenicah
ustanovili turistično društvo
in je bil sam eden od akterjev
ustanovitve. Vsi drugi ustanovni člani so že umrli, Višnar edini lahko obudi spomine na tiste čase. Kdaj točno je
bilo društvo, ki se je uradno
imenovalo Turistično olepševalno društvo, ustanovljeno,
žal ne ve natanko. Pisnih virov iz tistih časov namreč ni
našel, tako da lahko le približno pove, da je bilo to okoli leta
1950. Morda leto prej, morda
leto kasneje. Vsekakor pa je

bil prvi predsednik društva
Janez Černe (tedanji posestnik, ki je imel tudi žago in pekarno), nepogrešljiva tajnica
je bila Marija Rostohar, bolj
znana kot Tancarjeva Mici,
med ustanovnimi člani pa so
bili še Jaka Čop, dr. Bartol Kržan, Pavel Sedej, Mirko Ramovš, Mirko Razingar in
Joža Klinar (Lešn'kov s Svetega Križa nad Jesenicami, kot
se je tedaj imenovala Planina
pod Golico). Kot se spominja,
so prvi sestanek imeli v Kogojevi vili nasproti železniške
postaje, kasnejše sestanke
(obvezni sestanek so imeli
vsak prvi četrtek v mesecu) pa
tudi v gostilni pri Tancarju
(kjer je danes restavracija
Ejga). Tajnica Mici pa je delala kar doma, in če je kdo potreboval žig ali kaj drugega,
se je oglasil kar pri njej. V tistem času so bile meje tesno
zaprte, zato turistov na Jesenice ni bilo. Tudi zdraviliški
turizem v Planini pod Golico,
ki je cvetel v času pred vojno,
je po osvoboditvi povsem zamrl. Tako je turistično društvo skrbelo predvsem za

lepo okolico in ena prvih akcij
je bila nakup klopi in košev
za smeti za kostanjev drevored, ki se je tedaj vil od postaje do gimnazije. V tistih časih
je turistično takso pobirala
občina, in kot se spominja
Florjan Višnar, so bili hude
bitke, da bi taksa pripadla
društvu. Žal niso uspeli, se je
pa tedaj občina zavezala, da
bo komunala vzdrževala red
in čistočo na Jesenicah. Med
večjimi prireditvami, ki so jih
začeli organizirati v tistem
času, je tudi praznik narcis.
Tedanji upravnik hotela v
Planini pod Golico je postavil
štant, za ples v gasilskem
domu pa je poskrbel harmonikar. In tako smo začeli, se
spominja. Kasneje so se "rovtarji" osamosvojili in ustanovili svoje turistično društvo,
ki je začelo organizirati teden
in nato mesec narcis ter izbirati mis narcis. Jeseniško turistično društvo pa je skrbelo
predvsem za lepo okolico na
Jesenicah. Florjan Višnar je
čez nekaj let nehal dejavneje
sodelovati v društvu. Je pa ves
čas delal v turizmu, saj je bil

Za vaš popoln oddih smo posebej za vas pripravili pestro in
cenovno ugodno izbiro mesnih dobrot.
Vabljeni v naše prodajalne: Kranj: Jezerska cesta 3 in Koroška cesta 26
Škofja Loka: Cankarjev trg 1, Jesenice: Cirila Tavčarja 6

naročnine

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

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

www.gorenjskiglas.si

Anton Čadež s.p., Visoko 7g, Visoko

Na dopustu naj uživajo tudi brbončice!

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

kar štirideset let zaposlen v
Putniku oziroma kasnejšem
Kompasu.
Turistično društvo je vrsto let
še delovalo, predsedniki so se
menjali, pod vodstvom zadnjega predsednika Janka
Rabiča je v prostorih društva
začel delovati Turistično-informacijski center (TIC), pričeli so pripravljati koledar dogodkov, postavili so spletno
stran. Društvo je v tistem
času imelo med petdeset in
osemdeset članov. Žal pa je,
potem ko je zaradi drugih obveznosti odstopil predsednik
Janko Rabič, dejavnost društva pred nekaj leti skoraj povsem zamrla. Pred časom so
sicer obstajale pobude, da bi
ustanovili turistično društvo
Stara Sava, a so te ideje za zdaj
ostale neuresničene. A mnogi
si želijo, da bi društvo spet začelo delovati. Bodisi na ostankih prejšnjega bodisi povsem
na novo. Ker na Občini Jesenice v prihodnjih letih vidijo
veliko priložnost tudi v razvoju turizma, bi svoje mesto zagotovo našlo tudi Turistično
društvo Jesenice.

Florjan Višnar

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

Alpska 37, Lesce,
tel.: 04/531-87-57

Nudimo vam pestro izbiro:
❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseya
❖ blaga za svečane priložnosti
❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.
Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Karis d.o.o., Gorenjska cesta 33c, radovljica

Urša Peternel
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Ne dajte priložnosti
nepridipravom!
Urša Peternel
Na naše uredništvo se je
obrnil občan, ki je opozoril
na ponovni pojav kraj na območju Murove na Jesenicah. Takole je napisal: "Danes zjutraj okoli sedme ure
je v večstanovanjsko hišo
vstopila ženska srednjih let
in se mirno sprehajala po
stanovanjih neprevidnih stanovalcev, ki so pustili vhodna vrata odklenjena. To se ni
zgodilo prvič, saj sta v podobnem primeru pred nekaj
meseci iz enega izmed stanovanj izginila denarnica in
mobilni telefon. Če gospo
zalotiš, se izgovarja, da nekoga išče oziroma da nekaj

vlomijo skozi stranska okna,
balkonska vrata ali pa v objekt vstopijo kar skozi odprta
vrata. "Zato opozarjamo občane, naj ključev stanovanja
ne puščajo na okenskih policah, v koritih za rože ali pod
predpražniki. Zapirajo naj
vrata in okna ter obvezno zaklepajo za seboj, tudi če gredo samo na vrt," je dejal Simon Sušanj. Če gredo na dopust, naj se dogovorijo s sorodniki ali sosedi, da redno
praznijo pisemski nabiralnik
in občasno pogledajo v stanovanje ali hišo.
Glede pojava raznih goljufov, ki hodijo po hišah, pa je
Sušanj dejal: "Goljufi najraje obiskujejo starejše ljudi,

Na Jesenicah so v teh poletnih dneh policisti že
zabeležili tatvine na počivališčih ob avtocesti.
Storilci voznike na različne načine zamotijo in
nato izkoristijo njihovo nepazljivost ter jih
okradejo. Zato policisti opozarjajo občane, naj
čuvajo svojo lastnino, zaklepajo vozilo, četudi ga
zapustijo le za kratek hip, zaprejo vsa okna in
prtljažnik, ne puščajo prtljage na strehi vozila,
na vidnih mestih v vozilu pa naj ne puščajo
denarnic, mobilnih telefonov ...
prodaja, čeprav nima nič s
seboj ..." Občan zato meni,
da bi bilo dobro pozvati stanovalce, naj zaklepajo vhodna vrata, tudi če le za nekaj
minut zapustijo stanovanje,
saj podobne "prodajalke" ne
potrebujejo veliko časa za
krajo. Da je samozaščitno
ravnanje zares potrebno, zlasti v teh poletnih mesecih,
opozarjajo tudi na Policijski
postaji Jesenice. Simon Sušanj, pomočnik komandirja,
je povedal, da so v zadnjem
času obravnavali več vlomov,
predvsem v poslovne objekte. Vsako leto, predvsem
prek poletja, pa se povečajo
vlomi tudi v stanovanjske
objekte. Vlomilci največkrat

PREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

B OHINE C
Peter Bohinec s. p.
Tomšičeva 98d,
4270 Jesenice
Tel.: 04/583 21 31,
GSM: 031 678-763

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje
z grabežem
in odvoz ruševin
- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih
mestih z mini nakladačem

naročnine

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

za katere vedo, da so sami
doma. Predstavijo se jim z
lažnimi podatki in s ponarejenimi potrdili društev ali
podjetij in skušajo iztržiti
denarne prispevke. Zato
opozarjamo občane, naj bodo pozorni na takšne obiskovalce in naj v stanovanje ne
spuščajo neznancev." Če torej v bližini svojega doma
opazite sumljive osebe, ki se
nenavadno obnašajo ali celo
že skušajo vlomiti, o tem takoj obvestite policiste na telefon 113 in si poskušajte zapomniti čim več podrobnosti o osebi, vozilu in drugih
okoliščinah, ki bi lahko pomagale policistom pri njihovem delu.

industrijski tlaki
■ strojni estrihi
■ adaptacije
■ zaključna
gradbena dela
■

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice
T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net
NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

Da bodo poletne radosti
v vodi res brezskrbne
Policisti obiskovalce kopališča Ukova opozarjajo na pazljivost pri čuvanju denarnic in mobilnih
telefonov. Parkiranje na cesti ob kopališču je prepovedano.
Urša Peternel
Kopalna sezona na letnem
kopališču Ukova na Jesenicah je v polnem razmahu. Ob
tem ne bo odveč nekaj opozoril obiskovalcem, ki jih je pripravil Jurij Bertoncelj, odgovoren za področje splošnih
policijskih nalog na Policijski
postaji Jesenice.
Glede reda in varnosti na kopališču je pomembno, da se
obiskovalci kopališča ravnajo
po kopališkem redu, navodilih osebja, predvsem reševalcev iz vode in redarjev. Vsak
kopalec mora sam oceniti
svoje plavalno znanje in se
zadrževati v tistem delu bazena, kjer je globina vode primerna plavalnemu znanju
posameznika. Kot poudarja
Jurij Bertoncelj, je nevarno in
zato prepovedano predvsem
plezanje po objektih na kopališču. Dovoljene niso igre z
žogo, metanje predmetov,
lovljenje in prerivanje na kopališču, saj s tem motimo
druge obiskovalce kopališča
in ogrožamo njihovo varnost.
Vstop na kopališče in zadrževanje v bazenu nista dovoljena osebam pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.
Policisti na osnovi preteklih

sezon, ko so zabeležili nekaj
tatvin mobilnih telefonov na
kopališču, opozarjajo obiskovalce tudi na samozaščitno
ravnanje. "Priložnost namreč
dela tatu, zato je treba vrednejše predmete, kot so denarnice, zlatnina, mobilni telefoni in podobno ustrezno zavarovati, najbolje pa pustiti
doma ali shraniti v posebnih
omaricah, ki so na voljo v
zgradbi kopališča," opozarja
Bertoncelj. Prav tako so lani
policisti zabeležili tatvino kolesa pred kopališčem Ukova,
zato pozivajo obiskovalce, naj
ustrezno zavarujejo kolesa in
druga prevozna sredstva.
V bližini jeseniškega letnega
bazena je precejšen problem
tudi parkiranje. Ustreznih
parkirišč namreč ni, zato
mnogi obiskovalci parkirajo
kar ob cesti, ki pa je ozka, zato
s tem ovirajo promet. Do težav bi prišlo zlasti v primeru
intervencije, saj reševalne
enote ne bi mogle peljati
mimo parkiranih vozil. Zato
policisti svetujejo obiskovalcem kopališča, naj parkirajo
za zgradbo gledališča ali na
drugih bližnjih urejenih parkiriščih.
Poleg kopališča Ukova pa si
mnogi Jeseničani poiščejo

V primeru, da pride do kaznivega dejanja,
prekrška ali drugega pojava, občani lahko
pokličejo na telefonsko številko policije 113 ali
Policijske postaje Jesenice 04/581 38 00.

Jurij Bertoncelj

Obiskovalci kopališča parkirajo kar ob cesti.
poletno vodno osvežitev tudi
v rekah in jezerih. A policisti
opozarjajo, da s kopanjem v
"divjih" kopališčih, denimo
na obrežjih reke Save, močno
ogrožajo svojo varnost. Taka
kopališča so namreč podvržena vsem muhavostim narave,
od močnih tokov, nedostopnosti obale do onesnaženosti

in drugega. Prav tako ob morebitni nesreči ni takoj na voljo reševalcev in reševalnih naprav. Zato policisti opozarjajo,
da je z zakonom kopanje na
takšnih mestih prepovedano,
in svetujejo občanom, naj obiskujejo samo urejena kopališča, ki jih tudi na zgornjem
Gorenjskem ne manjka.

Varna vožnja tudi za najmlajše
Otroci praviloma težje prenašajo daljše potovanje z avtomobilom kot odrasli.
Matjaž Gregorič
Pri daljši vožnji z otroki je
treba upoštevati nekaj pravil, da bo potovanje udobno
in varno. Poletje je običajno
čas za daljša ali krajša potovanja z avtomobili. Starši ob
pripravi prtljage in načrtovanju poti pogosto pozabljajo
na najpomembnejši "tovor",
otroke, ki lahko potovanje v
štirikolesni pločevini prenašajo slabše kot odrasli. Otroški sedeži naj bodo varni;
najboljši otroški sedež je tisti, ki ustreza otrokovim telesnim meram, je enostaven
za uporabo in je prilagojen
avtomobilskim sedežem.
Pred vožnjo je treba preveriti, ali je varnostni pas dobro
zategnjen oziroma da otroka
ne tišči. Poleg tega, da majhne otroke in malčke pravil-

no vstavimo v otroške sedeže, je treba poskrbeti še za
druge podrobnosti, na primer omejitev uporabe hrupnih igrač, ki otroke zaposlijo
in zamotijo med vožnjo, lahko pa zmotijo tudi voznika,
ki zato ne sliši hupanja ali
siren reševalnih vozil. Tudi
prepiri med otroci niso redkost, če morajo dlje časa sedeti skupaj pogosto pride
tudi do tepeža. Prepir je bolje prekiniti in se o tem
predčasno pogovoriti z otroki, če pa stvar postane resna,
zapeljati ob rob cestišča in
zaplet rešiti tam. Otrok nikoli ne puščamo samih v
avtu; mlajšim otrokom lahko v segretem avtu hitro postane vroče oziroma zadušljivo. Starejši otroci si lahko
odpnejo varnostni pas in
splezajo na voznikov sedež,

zaženejo motor, če je voznik
pozabil kontaktni ključ in
posledično povzročijo nesrečo. Nekaj pozornosti je treba
nameniti tudi igračam; otroci se lahko razburijo in začnejo metati igrače v starše,
kar lahko vodi v izgubo obla-

sti nad vozilom. Otroke je
najbolje zamotiti z iskanjem
idej za varno vožnjo; otroci
radi sami dajejo pobude,
zato jih lahko na primer
prosimo, naj se spomnijo
ukrepov za večjo varnost
družine med vožnjo.
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Veselo v poletni čas
Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice sta tudi za letošnje poletje pripravila zelo pester in raznolik program poletnih aktivnosti.
Zadnji petek v juniju je potekal koncert Pozdrav poletju, dva dni kasneje pa še skoki v vodo za pokal mesta Jesenic.

Mlada jeseniška rock skupina ChillOut se je na svojem prvem javnem nastopu odlično
odrezala. Fantov trema ni prav nič motila, presenetili pa so tudi s svojo avtorsko glasbo.

Rock Partyzani so z uspešnicami tujega, jugoslovanskega in domačega pop rocka pospešili
utrip prav vsakomur, poleg glasbe pa so poskrbeli še za svojevrsten šov.

Na koncertu je veliko pozornost vzbujala tudi priznana umetnica body - paintinga Alenka
Peternel, ki je priredila začetne delavnice oziroma začetni tečaj poslikave telesa.

Na zadnjo nedeljo v juniju je potekalo tekmovanje v skokih v vodo za pokal mesta Jesenic.
Z desetmetrskega stolpa je skočilo petnajst domačih in tujih skakalcev.

Trebušne plesalke plesne skupine Oriental Bellydance Superstars. Po njihovem nastopu je
bila ohladitev nujno potrebna. Poleg skoka v vodo se je bilo možno ohladiti tudi z
osvežujočimi koktajli.

Najstarejši udeleženec, 72-letni Pino Auber iz Italije, ki je dosegel 2. mesto, zmagovalec
Aleš Karničnik iz Maribora, tretjega mesta pa se je veselil domačin Jernej Klinar. I Besedilo in
fotografije: Anka Bulovec
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Ocvirki in pohvale

Družina Svishta že
živi v obnovljenem domu

Foto: Janez Pipan

Petdeset donatorjev in sedem prostovoljcev je v dveh mesecih v celoti obnovilo propadajoče
stanovanje družine Svishta na Cesti 1. maja na Jesenicah.
Urša Peternel

Foto: Janez Pipan

V stavbi Osnovne šole Poldeta Stražišarja deluje
tudi VDC Škrat, kjer varovanci pridno ustvarjajo
različne umetniške izdelke. Da pa njihov trud
ne bi bil popolnoma neznan, so dve izložbeni
okni spremenili v razstavni prostor. Vse pohvale!

Šemsija in Ramo Svishta s Failo Pašić Bišić ob vhodu v obnovljeno stanovanje.
mov, zlasti socialno izključenost, ki je posebej huda
za oba otroka," je dejala.
Oba starša sta bolna in zato
nesposobna za delo, preživljajo pa se s socialno podporo in štipendijama otrok.
Kljub hudi stiski pa člani
družine niso nikoli potarnali, je dodala Pašić Bišićeva.
Ko je denimo vprašala njihovega najstniškega sina,
kaj si želi, da bi mu kupili,
je dejal: "Dva zvezka s trdi-

mi platnicami, da bom lahko pisal domače naloge ..."
No, zdaj se je razveselil lepo
opremljene sobe, kupili pa
so mu tudi računalnik.
Člani društva UP bodo družini Svishta pomagali tudi v
prihodnje, je napovedala
Pašić Bišićeva, načrtujejo pa
tudi nove humanitarne akcije. Tako naj bi že prihodnje leto obnovili dom novi
družini. "To je bil pionirski
projekt, ki je odlično uspel,

Foto: Janez Pipan

Parkirnih prostorov ob večstanovanjskih objektih običajno primanjkuje. Dobro ohranjena petica pa seveda nekoliko vznemirja tiste, ki imajo
registrirane jeklene konjičke in jim občasno
zmanjka vsaj eno parkirno mesto.

Veselje, ki ga ni znal izraziti z besedami, je sijalo iz oči
Rama Svishte, ko se je prvič
sprehodil po povsem obnovljenem stanovanju na Cesti
1. maja. Ramo, žena Šemsija in hčerka ter sin stanovanja skoraj niso prepoznali ...
Dobili so povsem novo kuhinjo, kopalnico, dnevno
sobo, otroka vsak svojo
sobo, ... Poleg tega je stanovanje toplotno izolirano,
ima urejeno električno napeljavo, pobeljene stene ...
"Stanovanje smo res v celoti obnovili. V tem času smo
družino izselili v najemniško stanovanje, nato pa dva
meseca intenzivno delali.
Sodelovalo je petdeset donatorjev in sedem prostovoljcev, ki so vsakodnevno
opravljali razna dela. Izpostavila bi zlasti podjetje
Beso B, ki je zastonj opravilo vsa gradbena dela," je ponosno povedala Faila Pašić
Bišić iz Človekoljubnega
dobrodelnega društva UP, v
okviru katerega so speljali
projekt obnove. "Problem
družine Svishta je bil eden
najhujših socialnih problemov na Jesenicah. Pomagamo jim že dalj časa s hrano
in denarnimi prispevki,
zdaj pa smo rešili še njihov
stanovanjski problem, ki je
rodil nešteto drugih proble-

Res je, da je Cerkev ločena od države, sakralni
objekti pa so lahko v lasti Cerkve ali Občine. Še
najmanj primerni pa so grafiti, ki se pojavijo na
stenah te naše znamenite cerkvice na Stari Savi.

... in po obnovi.

Otroška soba pred obnovo...

...in danes.

Foto: Janez Pipan

Kuhinja pred dvema mesecema ...

Končno so popravili vhodna vrata v trgovini
najboljšega soseda na Titovi cesti nasproti
železniške postaje. Tudi zaposlene so vesele, saj
je bila njihova prodajalna vedno prodajalna
odprtih vrat (do sedaj žal z napako, ki pa so jo
po naši objavi popravili).

zato bomo z njim nadaljevali. Na tej humanitarni poti
smo srečali ljudi, ki so pripravljeni pomagati tudi v
bodoče, hkrati pa so se nam
javile družine, ki potrebujejo pomoč," je povedala. Prek
društva UP pomagajo tudi
sirotam iz Srebrenice, zanimiv projekt pa je tudi izdelava volnenih mil za studio
Oloop, prek katerega je delo
dobilo osem žensk, zlasti
pokritih muslimank.
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Zanimivosti, prireditve

Dvajset let jeseniških kinologov
V tem obdobju se je na vadišču zvrstilo več kot petsto tečajev za pse vseh pasem.
Janko Rabič
Vzgoja človekovih štirinožnih prijateljev vse bolj postaja del vsakodnevnih kulturnih navad. Tega so se
leta 1988 zavedeli člani takrat ustanovljenega Kinološkega društva Jesenice. Pobudnik je bil Brane Pirc, ki
je okoli sebe zbral skupino
ljudi, ki so v šolanju in vzgoji svojih psov videli pomembno družbeno poslanstvo. Idealno mesto za vadbo so našli na Lipcah ob
umetnem jezeru Hidroelekrarne Moste. V tem obdobju se je na vadišču zvrstilo
več kot petsto tečajev za pse
vseh pasem. Vsa leta jih
vodi Brane Pirc, ki je tudi 17

let predsednik društva.
Organizirajo vzrejne preglede, vrstijo se različne kinološke prireditve s predstavitvami šolanih psov. Pred leti
so člani organizirali mednarodno razstavo CAC, na kateri je sodelovalo 1338 psov.
Člani društva na razstavah s
psi dosegajo lepe uspehe.
Ob dvajsetletnem jubileju so
na vadišču na Lipcah pripravili celodnevni program.
Različne veščine in premagovanje ovir so predstavili
psi in lastniki Enote vodnikov službenih psov Sektorja
uniformirane policije Policijske uprave Kranj, Carinske
uprave republike Slovenije in
enote reševalnih psov Slovenije, ki deluje v okviru Kino-

Julijske prireditve
Sobota, 19. julija
KOPALIŠČE UKOVA ob 16. uri
Skoki v vodo za pokal mesta Jesenic - druga tekma
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/5884 665

Nedelja, 20. julija
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 19. uri
Rekreacijsko rolanje
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/5884 665

Četrtek, 24. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Gorje-Krma-Mojstrana-Jesenice
(ok. 60 km).
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041/402 739 ali 031/813 730

Petek, 25. julija
TRG NA STARI SAVI ob 21.30
Letni kino
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Prvi Lenartov oratorij
V tednu od 7. do 12. julija je bil na Stari Savi prvi Lenartov
oratorij. Oratorij je tedenski, večinoma počitniški program
za otroke, ki omogoča mladim, da v svojem kraju koristno
preživljajo počitniške dneve. Vsako leto ga med počitnicami
pripravijo v prek 240 župnijah. Običajno se tega dogodka
udeležijo osnovnošolski otroci, na Jesenicah pa so bili povabljeni tudi najmlajši, od treh let starosti naprej. Kot je povedala vodja oratorija Urška Kelvišar, je 83 udeleženk in udeležencev na Stari Savi spoznavalo življenjsko pot svetega
Pavla. Oratorij pod naslovom Odpri oči se je pričel z dvigom
zastave, himno ter dramsko uprizorjeno zgodbo, sledilo je
delo po skupinah, delavnice, popoldanske igre z različnimi
motivi ... Organiziran je bil celodnevni izlet iz Plavškega
Rovta v Savske jame, na katerem so skavti z Breznice pripravili zanimivo in zabavno pot. Ta se je v popoldanskih urah
zaključila s sveto mašo kar na travniku. Na Stari Savi so se
odvijale tudi vodne igre, na katerih je poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice razkazal gasilski avtomobil
ter udeležencem v kopalkah omogočil osvežitev, je še povedala Urška Kelvišar. U. P.

Prikazane vaje reševalnih psov
loškega društva Storžič Tržič. Članom so za dolgoletno
uspešno delo podelili več priznanj Kinološke zveze Slovenije. Prejeli so jih Tatjana

Klinar, Primož Glavič, Irena
Vidic, Rasim Suljkanovič,
Danilo Svetlin, Filip Slivnik,
Dušan Špendal, Zvone Jereb
in Ksenja Brelih Klincov.

Petek, 8. avgusta
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri
Prireditev ob dnevu Društva upokojencev Jesenice
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Sobota, 9. avgusta
TRG NA STARI SAVI ob 10. uri
Koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora z gosti
(Godba Črnomelj z več kot 140-letno tradicijo in mažoretke TVD
Partizana Jesenice)
Info: Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, 031/386 706

ZAKOP NA MEŽAKLI ob 10.30
Srečanje ob spominskem znamenju in družabno srečanje krajanov
Zbor pohodnikov ob 8. uri pri podvozu avtoceste (Cesta heroja Verdnika) in odhod avtobusa ob 9. uri pri Hermanovem mostu
Info: KS Podmežakla, 031/787 363

Četrtek, 14. avgusta
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 7. uri
POHOD: Čemernica (720 m)-Arihova peč (1090 m)Bertahuette (1572 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali
031/813 730

Z "veselo kravo" do nagrade
Na osnovni šoli Poldeta Stražišarja so se v mesecu marcu
udeležili likovnega natečaja na temo Slovenski kmet prideluje kakovostno hrano, ki ga je razpisala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Sodelovali so učenci četrtega razreda pod mentorstvom Magde Češek, ki je povedala, da so pri
delu uporabili kombinirano tehniko bele tempere, črnega
tuša in pastelov. V konkurenci 108 šol in skoraj tisoč prispelih del je glavno nagrado prejela učenka Dalila Markelj Rant.
Upodobila je veselo kravico na cvetočem travniku. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Peter Vrisk je s
svojimi sodelavci obiskal jeseniško šolo in Dalili podelil
glavno nagrado, digitalni fotoaparat. U. P.

IGRIŠČE OŠ KOROŠKA BELA
Sobota, 26. julija
BALINIŠČE BAZA ob 9. uri
Balinarski turnir za pokal mesta Jesenice
Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

Nedelja, 27. julija
SPOMENIK NA BELEM POLJU ob 19. uri
Spominski dan
Info: KS Hrušica, 04/587 12 60

Ponedeljek, 28. julija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOR. BELA
ob 18. uri
Predavanje Gorsko cvetje
Info: DU Javornik-Koroška Bela, 031/662 956

MCJ se potepa: Inline poletna liga & zabavni mix
Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680,
04/5884 681

Sobota, 16. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 16. uri
Eksplozija sonca in zabave in Skoki v vodo za pokal mesta
Jesenic - zaključek
Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice

Četrtek, 21. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Begunje-Tržič-Podnart-RadovljicaJesenice (cca. 67 km)
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041/402 739 ali
031/813 730

IGRIŠČE NA BLEJSKI DOBRAVI

Avgustovske prireditve
Petek, 1. avgusta
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 7. uri
POHOD: Kočna (674 m)-pl. Obranca (1035 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/813 730

OBRANCA ob 16. uri
Srečanje in slovesnost v počastitev spominskega dneva občine Jesenice
Info: ZBU NOB Jesenice in Občina Jesenice

MCJ se potepa: Inline poletna liga & zabavni mix
Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680,
04/5884 681

Posebej omenjamo
Osnovna šola Koroška Bela organizira planinski tabor, ki bo potekal
od 22. do 24. avgusta 2008 v Koči na gozdu. Tabor je primeren za
starostno skupino otrok od 3. do 9. razreda.
Info: Mojca Klavžar, Rok Vengar, 04/580 64 05

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Društvena foto razstava Fotografskega društva Jesenice (na ogled do
27. avgusta)
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

Četrtek, 7. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Bled-Bohinjska Bistrica-Jesenice
(ok. 64 km)
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041/402 739 ali 031/813 730

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

Afrika te potrebuje!
V petek, 20. junija, je v prostorih Mladinskega centra Jesenice (MCJ) potekala predstavitev projekta, ki nosi skupen naslov Afrika te potrebuje. Kot je sporočila Nina Hribar iz MCJ,
so gostili Ano Pincolič, sicer predstavnico organizacije Humana people to people. Ana se bo letos prvič spopadla tudi
s programom alternativnega študija na Danskem, imenovanega Develop Yourself - Develop the World! Gre za štiriletni
program, ki vključuje življenje v danskem TVIND-u, štirimesečno izobraževanje v Aziji, enoletno učiteljsko prakso na
Danskem - delo z otroki s posebnimi potrebami, šestmesečno poučevanje v Angoli oziroma Mozambiku ter individualen zaključni projekt. "Za vse tiste, ki se vam štiri leta zdijo
bistveno preveč, pa bi se kljub temu radi vključili v prostovoljni program, namenjen pomoči Afriki, pa je na voljo projekt Volunteers Needed in Africa, ki traja zgolj 14 mesecev in
prav tako vključuje družbeno delo in izobraževanje na Danskem, delo na terenu na območju Afrike, ter evalvacije in
promocijo programa po Evropi. Če bi se radi vključili v katerega od opisanih programov ali vas zgolj zanimajo podrobnejše informacije, vas vabimo, da nas o tem obvestite in
pomagali vam bomo, da boste potrkali na prava vrata," je
sporočila Nina Hribar iz MCJ.
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Zanimivosti
Zabava v kubanskem stilu
Biti bi moral vroč petkov popoldan. Sijati bi moralo sonce in
na domačem kopališču bi se moralo treti zabave željnih domačinov. Na žalost pa jo je zagodlo vreme in organizatorji
iz Mladinskega centra Jesenice so samo čakali, kdaj se bodo
usule dežne kaplje. A so kljub temu začeli zabavo v kubanskem stilu, ki so jo poimenovali Kuba Libre Party. Najprej so
pripravili ustvarjalno delavnico izdelovanja kubanskega nakita z Jagodo Hmeljak. Nato je potekal 5. jeseniški akvatlon
- najhitrejša sta bila Tjaša Žnidar in Aleksander Naglič. Vsi
sodelujoči so dokazali, da jim energije res ne zmanjka nikoli, saj so se z veseljem pridružili zbrani skupini ter se pod
vodstvom domačina Olofa Lenardiča naučili osnovnih korakov salse. Da Kuba res ni le ena, pač pa jih je več, sta s fotografijami s popotovanja po Kubi pokazala zakonca Sajevic. Kljub neugodnim vremenskim razmeram in za ta letni
čas prenizkim temperaturam pa obiskovalcev ni zeblo. Za to
je poleg vročih kubanskih ritmov, plesa in zabave poskrbela
tudi točajka Mojca s čisto pravimi Cuba Libre Coctaili. N. H.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi HITRI
SERVIS MENJAVA PLAŠČEV. Sponzor križanke je Vulkanizerstvo Čop, Heroja Verdnika 23a, Jesenice, telefon:
04/583 34 00. Nagrade se obračunajo pri opravljenih storitvah. 1. nagrada v višini 28 EUR: Melita Brešan, Jesenice;
2. nagrada v višini 28 EUR: Janko Bajde, Valburga; 3. nagrada v višini 12 EUR: Pavlina Žagar, Planina pod Golico.
Nagrajenci naj se po nagrade oglasijo v Vulkanizerstvu Čop
na Jesenicah. Čestitamo!

Poletni jedilnik
Na vrtu so že dozorele bučke, stročji fižol, kumare, grah, korenček,
s Primorske prihajajo slastne marelice ...
Urša Peternel
Grahova juha
s korenčkom
Potrebujemo: 80 g zdroba, 1
korenje, 200 g graha, 1 jajce,
olje, jušna kocka, peteršilj.
Priprava: v lonec damo
malo olja in na njem prepražimo pšenični zdrob in
nariban korenček. Prilijemo
približno 1 liter in pol vode,
v kateri smo raztopili jušno
kocko. Vse skupaj kuhamo.
Medtem v drugem loncu
skuhamo grah. Skupaj z nekaj vode, v kateri se je kuhal, ga stresemo v juho.
Proti koncu v juho ubijemo
še raztepeno jajce in dobro
premešamo. V juho damo
še sesekljan peteršilj.

Makaronova solata
Potrebujemo: 500 g testenin polžkov, sol, 150 g tune iz pločevinke, 200 g stročjega fižola,
150 g kisle smetane, 350 g jogurta, 1 žlica gorčice, sol, poper, peteršilj, kis.
Priprava: testenine skuhamo v slani vodi, jih odlijemo

in ohladimo. Dodamo kuhan stročji fižol, kislo smetano, jogurt, gorčico, poper,
sol in kis, na koncu pa še
malo drobno narezanega
peteršilja. Postrežemo dobro ohlajeno.

Polpeti iz bučk
Potrebujemo: 500 g bučk, 1 rezina belega kruha, mleko, 2
jajci, 2 stroka česna, čebula,
sol, poper, peteršilj, 4 žlice
moke, drobtine, olje.
Priprava: bučke dobro operemo, prerežemo in naribamo. V posodo nadrobimo
kruh in ga prelijemo z malo
mleka. Bučke nato dobro
ožamemo in jih damo v posodo s kruhom. Dodamo še
jajci, strt česen, sesekljano
čebulo, sol, poper in peteršilj. Vse skupaj dobro premešamo, dodamo moko in
toliko drobtin, da postane
zmes nekoliko trda, da
bomo lahko oblikovali polpete. V ponvi segrejemo olje
in vanj polagamo oblikovane bučne polpete. Pečemo
jih toliko časa, da dobijo
lepo rjavo skorjico.

www.jesenice.si

Sponzor križanke Trgovina Magušar na Tomšičevi 61 podarja naslednje nagrade: 1. nakup v vrednosti 10 EUR; 2. nakup
v vrednosti 5 EUR; 3. nakup v vrednosti 5 EUR; 4. nakup v vrednosti 5 EUR; 5. nakup v vrednosti 5 EUR; Nagrajenci naj
se po nagrade oglasijo v Trgovini Magušar na cesti Toneta Tomšiča 61 na Jesenicah.

Kumarična solata
Potrebujemo: 200 g krompirja, sol, 500 g kumar, 3 jajca,
olje, kis, drobnjak, čebula,
poper.
Priprava: krompir skuhamo
v slani vodi. Nato ga olupimo in narežemo na lističe.
Kumare operemo in narežemo na lističe. Damo jih h
krompirju. Jajca trdo skuhamo, olupimo in narežemo
na kolobarje. Dodamo jih
h krompirju in kumaram.
Premešamo, nato pa dodamo še olje, sol, kis, drobnjak, narezano čebulo in
poper.

Marelično pecivo
Potrebujemo: 150 g margarine, 150 g sladkorja, 2 jajci, 3
žlice mleka, 150 g moke, 700 g
marelic, 2 žlici marelične
marmelade.
Priprava: penasto umešamo
sladkor in margarino. Rumenjake ločimo od beljakov
in jih dodamo k sladkorju,
dolijemo mleko in premešamo. Dodamo še moko. Vse
skupaj gladko zmešamo. Iz
beljakov stepemo trd sneg
in ga narahlo umešamo k
testu. Pekač namastimo, potresemo z malo moke in
vanj stresemo testo. Lepo ga
poravnamo. Marelice operemo, osušimo in razpolovimo. Odstranimo jim koščice. Nato jih naložimo na testo, tako da je prerezana
stran obrnjena navzgor. Pečemo približno pol ure na
180 °C. Ko je pecivo pečeno,
ga prelijemo s segreto marelično marmelado.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 15. avgusta 2008, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Nogavice
za vse priložnosti

Spodnje perilo,
pižame,
modni dodatki

● ●

Podarite sebi ali vam najdražjim
katero od prelepih cvetlic,
rezanih ali v lončku. Ne pozabite
na posebno ponudbo tega meseca
in ugodne cene.

Obiščite nas v butiku cvetlic
tel.: 04 / 586 56 78

18.07.2008

Pri nas dobite medicinske in ortopedske pripomočke, ki jih
predpiše zdravnik na naročilnico ZZZS.
Za več informacij pokličite v prodajalno! Tel. 04/5836 460.

vse za gospodinjstvo ideje za darila vseh vrst
aranžiranje po najnovejših trendih
●●

● ●

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila
za najstnike in odrasle.

VELIKA IN PESTRA IZBIRA:
● korekcijskih očal ● sončnih očal ● kontaktnih leč
● paleta dodatkov za nego očal
OKULISTIČNI PREGLEDI
PUSTITE SE PRESENETITI !!! UGODNE CENE !!!
VABLJENI !

<[VcdV¢a`cekRÎ_V

PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Loterija Slovenije
Loterija Slovenije je lani praznovala 35. obletnico samostojnosti. Smo prireditelji klasičnih iger
na srečo, med katerimi je vsekakor najbolj znana in priljubljena
igra Loto. Poleg Lota naš prodajni program sestavljajo še igre Astro, 3x3 plus 6 ter Deteljica in
srečke s trenutno znanim dobitkom, kamor uvrščamo ekspres
loterijo, hip loterijo, kviz ter izredno srečko.
Zgodovina Lota sega v začetek
daljnega leta 1962, ko je bila na
jugoslovanskem ozemlju uvedena skupna igra na srečo - Loto.
Žrebali so šest številk od 49. V
igri so bile štiri vrste dobitkov.
Skozi čas se je spreminjala in januarja leta 1964 so žrebali šest
številk od 39, od septembra leta
1965 je bil Loto pet številk od 36
in s tremi vrstami dobitkov. Konec julija leta 1985 je bil uveden
Loto sedem številk od 39, kot ga
prirejamo še danes. Takrat je

bilo v igri pet vrst dobitkov. Junija 2001 smo uvedli dodatno igro
Lotko in število dobitkov povečali na šest vrst dobitkov. Februarja lani smo dodali dobitek 3+1 in
s tem bistveno povečali število
dobitnikov v igri. V želji osrečiti
čim več ljudi smo aprila letos
uvedli dodatno žrebanje Loto
PLUS s šestimi vrstami dobitkov
ter povečali število dobitkov v igri
Lotko. Odslej je v igri Loto kar 18
vrst dobitkov.
Loterija Slovenije je od septembra 1998 organizirana kot delniška družba. Delovanje družbe
skladno z zakonom o igrah na
srečo nadzira Urad Republike
Slovenije za nadzor prirejanja
iger na srečo, ki deluje v okviru
Ministrstva za finance.
Naša vizija je biti najboljši pri zaznavanju sanj igralcev in prevajanju le-teh v igre ob upoštevanju
družbeno odgovornega ravnanja.

PROGRAM PRIREDITEV ZA
MERCATOR CENTER JESENICE

Poslanstvo Loterije Slovenije je
preko realizacije osnovnih človeških potreb po igri zadovoljevati
potrebe uporabnikov koncesijskih dajatev. Del sredstev zbranih s prirejanjem iger na srečo
se pretaka v invalidske, humanitarne in športne organizacije.
Zavezani smo družbeno odgovornemu prirejanju iger na srečo. Ta zavezanost je vtkana v vse
ravni vodenja podjetja, v vse procese poslovanja in je vodilo za
razvoj poslovne etike.
Hitrost razvoja tehnologije v svetu presega vsa pričakovanja in
tudi v Loteriji Slovenije sledimo
tem trendom. Smo člani Evropskega in Svetovnega loterijskega
združenja, pripravljamo se na
povezovanje z drugimi evropskimi prireditelji iger na srečo, v pripravi imamo nove projekte, ob
tem pa naš cilj tudi v prihodnje
ostaja družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.

Mercator Center Jesenice, Spodnji plavž 5, Jesenice, tel.: 04 58 33 914

JULIJ:
Sobota, 12. julija, ob 10.00 uri: Morski piknik
Sobota, 26. julija, ob 10.00 uri:
Otr. del. Morska zvezda
AVGUST:
Sobota, 2. avgusta, ob 17.00 uri:
Geza in skupina Halgato
Sobota, 9. avgusta, od 10.00 do 17.00 ure in
nedelja, 10. avgusta, od 10.00 do 13.00 ure:
"Vikend najboljšega soseda" - 7. obletnica rojstni dan
Sobota, 16. avgusta, ob 10.00 uri:
ansambel Resonanca
Sobota, 30. avgusta, ob 10.00 uri:
Otr. del. Moja mala knjiga
OPISI PRIREDITEV:
Vse prireditve - otroške delavnice ob petkih, tako v juliju kot v avgustu v MC KRANJ PRIMSKOVO Izvaja KUD ŠČEPEC SOLI
PSM
DOGODEK - MIP PSM
Lutkovna predstava Izdelajmo si lutko Gusarja: Otroci naučili vas
bomo tehniko izdelave ročne lutke Gusarja ter tehniko animacije.
Viteški dnevi: Pripravili bomo predstavo z naslovom Rešimo
princesko, otrokom pa bomo predstavili srednjeveško delavnico,
kjer bomo izdelovali čelade, tunike, meče, prav tako pa se bomo
igrali napad na grad s katapultom. Tudi za starejše obiskovalce
pripravljamo zanimiv program.

Odpiralni čas: - od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure
- nedelje:
od 8.00 do 13.00 ure

AHA

Odslej 18
vrst dobitkov
vsako sredo in
nedeljo!

www.loterija.si
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Kje dopustujejo znani Jeseničani
Naredili smo kratko anketo, kje letos proste dni preživljajo nekateri Jeseničani.
Urša Peternel
Jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger je znan po
tem, da si privošči le malo
dopustniških dni. Kot pravi,
je tako že osemnajst let in
tudi letos z Jesenic nikoli ne
bo odsoten več kot 24 ur.
"Moj dopust je bolj tak na
obroke ali na ure," pravi. Z
ženo se sicer včasih zapeljeta tudi do morja, a običajno
obisk združita s službeno
potjo. Župan tako sprostitev
najde predvsem na krajših
planinskih turah, denimo v
Planino pod Golico ali na

Pristavo, rad si privošči tudi
kakšen piknik v naravi, kjer
najde užitek tudi v pripravi
mesa in rib na žaru.
Zoran Kramar, direktor Zavoda za šport Jesenice, ima
že vrsto let prikolico na otoku Krku. Tako bo tudi letošnji dopust preživel tam,
kamor se odpravi tudi za
kakšen vikend, če mu le dopušča čas.
Občinska svetnica Merima
Nuhić je glavni del dopusta
že izkoristila, saj sta bila z
možem konec maja v Turčiji. Kot je povedala, zadnja
leta običajno dopustujeta kje

v tujini. Avgusta pa gresta še
za dva tedna v Bosno.
Ivanka Berčan, predsednica
Društva Žarek, načrtov za letošnji dopust še nima podrobno izdelanih. "Kakšna dva,
trije dnevi hribov, malo Bohinjskega jezera, hoja v naravi in mogoče kakšen dan slovenskega morja," je odgovorila na vprašanje, kakšne počitnice si bo privoščila letos.
Daljšega dopusta zanjo tudi
letos ne bo, saj dela z mladimi, ki potrebujejo pomoč, žal
nikoli ne zmanjka.
Samir Sula, lastnik lokala
Teater bar, že nekaj let z

družino dopust preživlja v
kampu na otoku Pelješcu.
Tudi letos bo tako, privoščili
si bodo kakih deset dni počitnic.
Novinar Radia Triglav Janko Rabič bo na dopustu ves
avgust. Najprej bo deset dni
preživel v letovišču Pinea
pri Novigradu, kjer ima jeseniška zveza prijateljev
mladine svoje priljubljeno
letovišče. Ostale dopustniške dni pa bo planinaril
po bližnjih in bolj oddaljenih hribih in kot je dejal,
odklopil telefone in službene obveznosti.

Sanjski dopust? "Z možgani na off ..."

Tomaž Tom Mencinger

Zoran Kramar

Merima Nuhić

Ivanka Berčan

Samir Sula

Janko Rabič

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

e-pošta: nino@jesenice.net

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p.,
Cesta železarjev 8, Jesenice

www.gorenjskiglas.si

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:

mali oglasi

www.gorenjskiglas.si

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

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

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Prevoz in
vgrajevanje
betona
Tarman Robert s. p.
Planina pod Golico 64,
4270 Jesenice
Telefon: 041 645 230

