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Angleška Slovenka
s knjigo o Jesenicah

Kredarica ju je
povezala za večno

Jeseničanka Sanja Moore, ki že deveto
leto živi v Veliki Britaniji, je napisala
knjigo o življenju na Jesenicah
v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja.

Mojca in Dušan sta se spoznala
na Kredarici, se tam zaročila in pred
dnevi tudi poročila. Združil ju je
datum 16. avgust.
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Srečno, šolarji in dijaki!
Šolsko leto se je pričelo in v jeseniški občini je v osnovnošolske klopi prvič sedlo 198 prvošolčkov. V
osnovnih in srednjih šolah je kar nekaj novosti.
Urša Peternel

Drugačen vrtec
na Hrušici
Na Hrušici so odprli prvi waldorfski vrtec
na Gorenjskem.
Urša Peternel

V ponedeljek se je začelo
novo šolsko leto tudi za jeseniške učence. V šolske klopi
je sedlo 198 prvošolčkov, od
tega 50 na Osnovni šoli Koroška Bela, 75 na Osnovni
šoli Toneta Čufarja ter 73 v
Osnovni šoli Prežihovega
Voranca. Skupno število
vseh učencev v štirih jeseniških osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu je 1682,
od tega imajo na Osnovni
šoli Koroška Bela 379, na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
650, na Osnovni šoli Prežihovega Voranca 603 in na
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja 50 učencev.
Šolsko leto se je pričelo tudi
za dijake. Na Gimnaziji Jesenice imajo letos 524 dijakov, v
Srednji šoli Jesenice pa 760.
Z novim šolskim letom je prišlo do nekaterih sprememb v
osnovnih in srednjih šolah. V
osnovnih šolah je največja
novost ukinitev splošnega
učnega uspeha. Ocenjevanje
bo po novem drugačno, številčno le po predmetih, medtem ko splošnega uspeha odličen, prav dober, dober ...
ne bo več. Med novostmi v
osnovnih šolah so tudi poskusna uvedba drugega tujega jezika v zadnji triadi
osnovne šole (vendar v projekt letos ni vključena nobena
jeseniška osnovna šola), mož-

Prvi šolski dan med prvošolčki na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice I Foto: Anka Bulovec
nost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence osnovne
šole ter brezplačno varstvo za
učence do vključno petega
razreda osnovne šole.
V srednjih šolah bo ena od
novosti uvedba toplega
obroka za dijake. Pri tem se
večina šol sooča s prostorskimi težavami. Kljub temu
je Gimnaziji Jesenice po besedah ravnateljice Lidije Dornig uspelo zagotoviti topel
obrok vsaj enemu razredu
na dan. To pomeni, da ima
vsak razred en dan topel
obrok v jedilnici, drugi pa

običajno hladno malico po
razredih. Razredi se tako izmenjavajo, ravnateljica pa
računa, da bodo do 12. decembra lahko uredili dovolj
veliko jedilnico, da bodo topel obrok vsak dan dobili vsi
dijaki. Tople malice jim dovaža zunanji ponudnik, jedilnik je pester in upam, da
bo dijakom všeč, je dejala
Dornigova. Dogovarjajo se
tudi s Slovenskimi železnicami in Alpetourom za prilagoditev voznega reda vlakov oziroma avtobusov, kajti
zaradi daljšega odmora za
toplo malico se bo pouk za-

čel nekoliko prej oziroma
končal malce kasneje.
Več težav pa imajo v Srednji
šoli Jesenice. Kot je povedal
ravnatelj Stane Vidmar, na
šoli nimajo prostora za ureditev kuhinje in dovolj velike jedilnice. Čeprav se sam
nagiba k možnosti, da bi topel obrok dijaki dobili v šoli,
pa se bodo bržkone prisiljeni odločiti za zunanjega ponudnika. Vidmar se o vsem
tem želi pogovoriti še s starši dijakov, zato računa, da
prej kot v oktobru toplih
obrokov dijakom ne bodo
mogli zagotoviti.

VOLITVE
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Župan in podžupan
kandidirata
za poslanca

Delničarji Lamete še
čakajo na izplačila

Pri zobozdravnikih
še prostor

Iz kuhinje v Turistu
že diši

Za mesto v državnem zboru
se potegujeta tako Tomaž
Tom Mencinger kot Boris
Kitek.

V najboljšem primeru bi denar lahko dobili sredi prihodnjega leta. Na delnico naj bi
prejeli 2,5 evra ali v povprečju 500 evrov vsak delničar.

Večina jeseniških zobozdravnikov še mora sprejemati nove paciente, saj jih
imajo opredeljenih manj, kot
je določeno.

Restavracijo Turist je prevzela Nevenka Karahodžič, ki
stavi predvsem na ponudbo
domače hrane, zlasti malic.

stran 2

stran 3

stran 4

stran 11

Potem ko se je javni vrtec
na Hrušici preselil v nove
prostore kulturnega doma,
so v bivših prostorih na
Hrušici 5 odprli waldorfski
vrtec. Gre za prvi tovrstni
vrtec na Gorenjskem, ki pomeni alternativo klasičnim
vrtcem. Vanj je vpisanih sedem otrok v starosti od dve
do šest let, njihova vzgojiteljica pa je Tadeja Štular. Kot
je povedala, je vrtec trenutno odprt od 7. do 13. ure, trikrat tedensko tudi do 16.
ure. Ko se bo vpisalo več
otrok - otroke je še mogoče
vpisati, pa bo lahko vse dni
deloval poln delovni čas. In
v čem je posebnost waldorfskega vrtca? V njem naj bi
otrokom omogočili prijetno
in toplo okolje, umirjeno
vzdušje in prijazno, vendar
dosledno in odločno ravnanje vzgojiteljic, ki se ravnajo
po načelih waldorfske peda-

gogike. Vsa oprema in igrače so iz naravnih materialov. Poudarek je na stalnem
ritmu, obilici igranja, igrače
pa še niso dokončno izdelane, s čimer spodbujajo otrokovo domišljijo. Posebnost
vrtca je tudi v tem, da je kuhinjski kotiček kar v igralnici, s čimer je vrtec karseda
podoben domu. Otrokom
zagotavljajo zajtrk in malico, prehrana pa je vegetarijanska.
Ker je vrtec vključen v javno
mrežo vrtcev, so starši upravičeni do znižanega plačila
vrtca, torej občine sofinancirajo del oskrbnine. Ekonomska cena waldorfskega vrtca
je 365 evrov, starši pa plačajo določen odstotek cene
programa, glede na plačilni
razred, v katerega so uvrščeni, torej enako kot to velja za
javne vrtce.
Ker skupina še ni zapolnjena, je otroke v waldorfski vrtec še mogoče vpisati.

Del otrok, ki obiskujejo waldorfski vrtec - Kristjan, Leon,
Amadeja in Filip skupaj z vzgojiteljico Tadejo Štular.
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Volitve
Jeseniške novice pred volitvami
V skladu s pravili o izrabi časopisnega prostora v času
volilne kampanje za volitve v državni zbor Republike Slovenije 2008, ki so bila v Gorenjskem glasu objavljena 5.
avgusta 2008, je uredniški odbor Jeseniških novic določil:
1. kandidatke in kandidati za poslanke in poslance (1.
volilna enota, 1. volilni okraj) bodo enakovredno
predstavljeni v številki Jeseniških novic, ki bo izšla 19.
septembra 2008;
2. politične stranke in liste bodo svoje kandidatke in
kandidate lahko predstavili na največ četrtini časopisne strani;
3. predstavitve pošljite na elektronski naslov urednice:
urska.peternel@g-glas.si najkasneje do četrtka, 11.
septembra 2008, do 14. ure;
4. o oglaševanju se organizatorji volilne kampanje dogovarjajo s časopisnim podjetjem Gorenjski glas, ki
izdaja Jeseniške novice.
Uredniški odbor Jeseniških novic

Župan in podžupan
kandidirata za poslanca
Za mesto v državnem zboru se potegujeta tako Tomaž Tom Mencinger kot Boris Kitek.
Urša Peternel
Znani so kandidati, ki se
bodo na bližajočih se državnozborskih volitvah potegovali za mesto poslanca. Med
tistimi, ki bodo skušali prepričati volivce v prvem volilnem okraju prve volilne
enote (gre za občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) je tudi jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger, ki
kandidira na listi Socialnih

Volitve bodo v nedeljo,
21. septembra. V
osmih volilnih enotah
bomo volili 88
poslancev, dva pa sta
poslanca narodnosti.
Na Gorenjskem bomo
dobili enajst poslancev.

demokratov (SD). Kot je povedal, se je za kandidaturo
za poslanca odločil po temeljitem razmisleku, prepričan pa je, da imajo Jesenice
s tem veliko priložnost, da
vendarle dobijo svojega
predstavnika v parlamentu.
Mesto v njem se je namreč v
preteklosti za las izmuznilo
prejšnjemu županu Borisu
Bregantu, pa tudi samemu
Mencingerju na zadnjih volitvah. In kaj bodo s tem pridobile Jesenice? Kot je prepričan župan, zelo veliko.
"Dosedanje izkušnje so pokazale, da so župani, ki so
bili hkrati poslanci, lahko
dosegli veliko več za svoje
občine. Veliko lažje so uresničevali projekte in komunikacija z državo je bila precej
bolj učinkovita." Sam bo v
primeru, če bo izvoljen, skušal najti poti za uresničitev
več jeseniških projektov, zla-

sti ureditev mejnega platoja
Karavanke, rešitev lastništva
zemljišč bivše železarne in
podobno. In kako bo združeval funkciji župana in morebitnega poslanca? "Zavedam se, da bo to zame dodatna obremenitev, a to
ceno sem pripravljen plačati," je odgovoril. Ker poslanci po zakonu ne morejo biti
hkrati tudi profesionalni župani, bo v primeru izvolitve
v državni zbor postal nepoklicni župan, imenoval pa
bo še tretjega podžupana, ki
bo prevzel del njegovih nalog (o imenu morebitnega
tretjega podžupana Mencinger še ne želi govoriti). "Vsekakor pa bom tudi sam
maksimalno skušal biti prisoten na občini, jo voditi ter
sodelovati pri najpomembnejših zadevah," je dodal.
Kandidat Slovenske demokratske stranke (SDS) je Bo-

ris Kitek (jeseniški podžupan), Nove Slovenije (NSi)
Avgust Mencinger, Slovenske ljudske stranke (SLS) in
Stranke mladih Slovenije
(SMS) Marko Zupančič, Liberalne demokracije Slovenije (LDS) Jure Žerjav
(kranjskogorski župan), Slovenske nacionalne stranke
(SNS) Andreja Kosem Dvoršak, Zaresa Vasilij Prešern,
Desusa Ljubo Jasnič, Lipe
Monja Bolte, Stranke slovenskega naroda (SSN) Stanislav Andolšek, Krščansko
demokratske stranke (KDS)
Mojca Kastelic, Zelenih Slovenije Slobodan Matarugić,
Liste za pravičnost in razvoj
Jernej Rac, Liste za čisto
pitno vodo Janez Oman,
stranke Naprej Slovenija
Matjaž Lavtižar Oman, Zelene koalicije (Zelena stranka
in Zeleni progres) pa Vojko
Bernard.

Tomaž Tom
Mencinger, SD

Boris Kitek,
SDS

Avgust Mencinger,
NSi

Marko Zupančič,
SLS in SMS

Jure Žerjav,
LDS

Andreja Kosem
Dvoršak, SNS

Vasilij Prešern,
Zares

Ljubo Jasnič,
DeSus

Monja Bolte,
Lipa

Janez Oman, Lista
za čisto pitno vodo

Stanislav Andolšek,
Stranka slov. naroda

Vojko Bernard,
Zelena koalicija

Jernej Rac, Lista za
pravičnost in razvoj

Mojca Kastelic,
Kršč. dem. stranka

Matjaž Lavtižar Oman,
Naprej Slovenija

Slobodan Matarugić,
Zeleni Slovenije

Vaš glas ZA Socialne demokrate je glas ZA

Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana

- Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva;
- Bolj pravično delitev dosežkov rasti in razvoja;
- Odločen boj proti korupciji in političnemu kadrovanju
- Zdravje in znanje - dostopno za vse;
- Lažji dostop mladih do redne zaposlitve in prvega stanovanja;
- Zasluženo varnost starejših;
- Sozvočje razvoja z naravo
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Delničarji Lamete čakajo
na izplačila

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

Prevoz in
vgrajevanje
betona

V najboljšem primeru bi denar lahko dobili sredi prihodnjega leta. Na delnico naj bi prejeli 2,5 evra ali
v povprečju petsto evrov vsak delničar.
Urša Peternel
Delničarji Lamete še niso
dobili denarja za svoje delnice, čeprav jih je vodstvo Lamete že julija lani prodalo
novemu večinskemu lastniku Slovenske industrije jekla, ruskemu Dilonu. Vzrok
naj bi bila tožba, ki jo je vložila ena od malih delničark
zoper sklepe skupščine Lamete. Zaradi sodniške stavke je bil prvi narok na sodišču preložen na 15. september. Če bi se sodni postopek
zaključil že na prvi glavni
obravnavi, bi bila izplačila
lahko izvršena sredi prihodnjega leta, sta v pismu malim delničarjem zapisala
Ludvik Bergles v imenu
uprave Lamete in Marjan

Julija letos je vodstvo Lamete vendarle vložilo
tožbo proti državi v višini devet milijonov evrov
zaradi oškodovanja malih delničarjev. Če bi
s tožbo uspeli, naj bi posamezni delničar za
delnico dobil še 7,5 evra dodatnega izplačila
oziroma v povprečju 1500 evrov, sta zapisala
Bergles in Ravnik.
Ravnik v imenu nadzornega
sveta. "V nasprotnem in ob
vlaganju novih podobnih
tožb pa termina izplačila ni
mogoče napovedati," sta zapisala. Kot lahko še preberemo v pismu delničarjem, je
bilo konec lanskega leta na
različnih računih družbe Lamete finančno premoženje
v višini tri milijone evrov.

To naj bi se razdelilo med
delničarje, kar pomeni, da bi
vsak za delnico dobil 2,5
evra oziroma v povprečju
petsto evrov.
Poklicali smo tudi Milano
Kos Cetina, ki je kot mala
delničarka vložila tožbo v
zvezi s prodajo deleža Dilonu. Kot je povedala, s tožbo
želi predvsem dokazati, da

so bili postopki na skupščini
Lamete, na kateri so odločali o prodaji deleža Dilonu,
nepravilni in da je vodstvo
Lamete odgovornost z nadzornega sveta preneslo na
male delničarje. "Radi bi dokazali, da se tako ne dela.
Ljudje so ustvarjali to premoženje, dobivali manj izplačane plače, posledično
imajo nižje pokojnine, zdaj
pa niso nič vredni!" je dejala
Milana Kos Cetina, ki direktorju Lamete očita tudi druge nepravilnosti. Kot je dodala, je treba počakati na odločitev sodišča, sama pa bo
izkoristila vsa pravna sredstva, da dokaže, da so bili
mali delničarji ogoljufani in
oškodovani.

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice
T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net

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



NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081
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Zbirni center bodo odprli 15. septembra
Urša Peternel
IZSUŠEVANJE VLAŽNIH PROSTOROV

Na Prešernovi cesti na Jesenicah bo 15. septembra začel
obratovati zbirni center, ki
bo namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev. Vanj bodo občani
lahko pripeljali razne vrste
odpadkov. Na seznamu je
kar trinajst frakcij, in sicer
papir in lepenka, steklo, plastenke, odpadki iz kovin,
les, tekstil in obutev, jedilna
olja in maščobe, barve, lepila, črnila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji,
električna in elektronska
oprema, kosovni odpadki ter
zeleni odrez. Gradbene odpadke pa bodo sprejemali le
v manjših količinah (do ene
avtomobilske
prikolice),
medtem ko bodo večje količine občani morali peljat na
deponijo na Malo Mežaklo.
Oddaja ločenih odpadkov bo

za občane brezplačna, če
bodo pri sebi imeli odrezek
položnice za plačilo komunalnih storitev. V podjetju

Jeko-In, ki bo upravljavec
zbirnega centra, pričakujejo, da bodo na ta način
zmanjšali količino odlože-

nih odpadkov na odlagališču
Mala Mežakla. Ureditev
zbirnega centra je stala milijon evrov.

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Terenski ogled izvedenih naložb v kmetijstvu
Saša Žohar
Komisija za terenske oglede v kmetijstvu v občini Jesenice si je v mesecu avgustu ogledala nekatere naložbe, izvedene v okviru
Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Jesenice v letu 2008. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine
Jesenice za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje
konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem
prostoru, k ohranitvi kul-

turne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k
spodbuditvi učinkovitosti
in strokovnosti kmetijstva
in gozdarstva, k izboljšanju
uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi
zavarovanja posevkov, plodov in živali. Komisija je
ugotovila, da so vse pregledane naložbe v skladu z
odobrenimi naložbami na
javnem razpisu.
Javni razpis s tem še ni zaključen. Razpisna dokumentacija je na volji v sprejemni pisarni in na spletni
strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si). Vloge se
zbirajo do srede, 1. oktobra
2008.

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942
UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Nataša Harej, Joža Varl,
Cveto Erman, Urša Peternel
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 16/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 71, ki je izšel 5. septembra 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.

Sanacijo dovozne poti za preskrbo in vzdrževanje Hruške
planine je sofinancirala Občina Jesenice.

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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Energetski nasvet
Svetuje Energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice.
Vprašanje občanke s Koroške Bele: Ali so lahko pri
vgradnji sodobnih energijsko učinkovitih oken tudi
kakšne napake in katera so
dobra okna?

Foto: Martina Zbašnik Senegačnik

Odgovor Avrelija Ravnika:
Na slovenskem trgu je zelo
močna konkurenca pri ponudbi stavbnega pohištva.
Posledice so, da kupce privabljajo z nižjimi cenami
oken in balkonskih vrat. Pri
tem pa to vpliva na kvaliteto
izdelka, ki ima bodisi manj
kvaliteten PVC profil, manj
kvalitetno zasteklitev ali
okovje. Še vedno drži angleški pregovor: "Nisem tako
bogat, da bi poceni kupoval." Na Jesenicah so tudi
primeri, ko je dobavitelj znižal ceno, ker se je kupcu
zdela previsoka, potem pa
vgradil energijsko neučinkovito zasteklitev. To se preprosto ugotovi - vidno, ker
se stekla rosijo na notranji
strani v prostoru.
Napake pri izdelavi, konstrukciji in vgradnji PVC
oken so lahko napake pri
vgradnji, pri čemer so odkapne luknje PVC elementa

ji, ki so napačno montirano
okovje, slaba izvedba varjenih stikov, dimenzijska neustreznost krila - okvirja,
pretanka zasteklitev, nesilikoniran PVC končnik, posledica je vdor vode v notranjost okna. Težava je lahko
tudi slaba izvedba dekorativnega križa na zunanji strani
- ni tesnjen na spoju z okenskim okvirom, posledica pa
je vdor vode. Križ je samo lepotni in ne funkcionalni dodatek. Odsvetujemo jih med
stekli, ker se premaknejo
(na primer v Gimnaziji).
Če je vgrajeno steklo pretanko (pravilno 4 mm), tesnilo
na steklitveni letvi ne tesni
dobro. Posledica je vdor
vode pod zasteklitev in sčasoma v notranjost pod letev.
Če so odkapne reže - luknje
premajhne, pri močnem deževju ne odteka voda dovolj
hitro (visoke stavbe stolpnice), voda lahko pronica v notranjost - šibka mesta tesnjenja.
Do težav lahko pride tudi zaradi malomarnega spajanja
tesnil pri montaži - če je tesnilo prekinjeno na spodnji
strani.

prekrite z letvijo, posledica
pa je oteženo odtekanje vlage - vode iz profila, če pride
vanj voda. Drug problem je,
če so odkapne luknje deloma prekrite, posledica pa je,
da je odtekanje vode iz predkomore oteženo zaradi ozke
reže. Sunki vetra to še poslabšajo; če tesnilo ni dobro,
voda prodira v notranjost
okna.
Možna napaka je tudi puščanje pod polico - če stik
okna in okenske police ni
dobro tesnjen. Na mestih
prekinitve tesnjenja lahko
zato vdira voda v notranjost
pod polico. Voda moči parapet pod polico.
Možna napaka je tudi, da
okno ne tesni popolno.
Vzrok je lahko poškodovana
tesnilka ali pa okovje ni dobro nastavljeno, potrebna
sta korekcija in pregled nastavitve.
Lahko pa pride tudi do napak pri izdelavi - konstrukci-

Omenjamo pa še eno težavo
- če so vgrajena okna neprimernih profilov; zelo važen
je okenski profil, PVC profili so že 5- do 6-komorni, kovinski pa niso vsi primerni,
saj lahko povzročijo prekinitev toplotnega mostu.
Izbira okna je zahtevna naloga, saj ga vgrajujete za najmanj 30 let. Izberite kvalitetno okno z referencami
proizvajalca, ki je izdelano
na proizvodnih linijah, vrednih nekaj milijonov evrov.
Izberite kvalitetno zasteklitev, ki jo v Sloveniji izdelujejo KRISTAL MARIBOR,
REFLEX GORNJA RADGONA, DIAMANT MARIBOR,
INOTHERM RIBNICA. Renomirani proizvajalci izdelujejo okna samo v eni kvaliteti, da se izognejo napakam. Izberite bel PVC okenski okvir - krilo, ki je bolj odporno na UV žarke. Delno
hrapava površina se manj
umaže in lažje čisti.

Pri zobozdravnikih
še prostor
Večina jeseniških zobozdravnikov še mora sprejemati nove paciente, saj imajo opredeljenih manj, kot
je določeno.
Urša Peternel
Večina zobozdravnikov, ki
delajo na Jesenicah, ima
opredeljenih manj pacientov, kot to določa Zavod za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). To pomeni, da morajo sprejemati
nove paciente, torej take, ki
še nimajo izbranega osebnega zobozdravnika. Obstajajo
pa velike razlike med jeseniškimi zobozdravniki. Daleč
največ pacientov ima po podatkih ZZZS zobozdravnik
Domen Jensterle, ki močno
presega normativ števila
opredeljenih pacientov, za
nekaj odstotkov normativ
presegata tudi zobozdravnika Rade Pavlovič in Biljana
Oražem. Omenjeni trije torej niso dolžni sprejemati
novih pacientov, medtem ko
jih noben drug ne bi smel
odklanjati. Zobozdravnik
Željko Jakelič ima tako denimo 1173 opredeljenih pacientov, kar je le 77,8 odstotka
povprečja. Tanja Stražišar
ima 1404 opredeljene paciente, kar znaša 93 odstotkov
povprečja, še nekaj pacientov pa lahko sprejmejo tudi
zobozdravniki Jasmina Šimnic, Nedjeljko Koludrović,
Damijan Kreutz, Margita
Porenta Zupanc, Vlado Lapčevič in Katja Voh. Še največ
prostora pa je pri zobozdravnici Heleni Konobelj, ki ima
trenutno 690 opredeljenih
pacientov, kar je le dobrih
45 odstotkov povprečja opredeljenih zavarovanih oseb
na zobozdravnika na ob-

Pisma bralcev
"Berač"
K pisanju me je prisililo sobotno presenečenje, ki mi ga je
pripravil mladenič, ki na Jesenicah ''služi'' denar.
Vsak dan stoji pred pošto,
na železniški postaji, na Jesenicah in prosi za drobiž. Oblečen je v stare ponošene kavbojke, razhojene čevlje, raztegnjeno srajco, na glavi pa nosi staro obledelo čepico in vedno je
neobrit. Le komu se ne bi pogled na takem človeku ustavil

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

Po podatkih iz lanskega leta je imelo na območju
Jesenic izbranega zobozdravnika le slabih 65
odstotkov zavarovanih oseb. To je za deset
odstotkov manj od povprečja Gorenjske in
Slovenije. Možna razloga sta dva - ali posamezni
zobozdravniki ne sprejemajo novih pacientov,
čeprav bi bili to dolžni storiti, ali pa so pacienti
zobozdravnika poiskali drugje - nekateri zasebnike, nekateri pa k zobozdravnikom odhajajo
tudi v tujino, denimo na Madžarsko ali Hrvaško.
močju izpostave. Vsi omenjeni zobozdravniki torej
morajo sprejemati nove paciente, odklonijo jih lahko
šele, ko število opredeljenih
pacientov za deset odstotkov

preseže povprečno število
opredeljenih zavarovanih
oseb na zobozdravnika na
območju izpostave. Omenjeni podatki so na voljo na
spletni strani Zavoda za

in vzbudil v človeku usmiljenja, da mu v roko stisne nekaj
kovancev.
Enako sem ravnala tudi jaz.
Ponudila sem se in mu namesto denarja kupila malico, kupil si je mleko in sendvič. Videti je bil zelo zadovoljen, ob tem
pa sem bila tudi sama srečna,
da sem lahko nekomu pomagala napolniti lačen želodček.
Do tu je vse lepo in prav, a
kaj, ko zagledam, kako se ta
isti človek s kolesom vozi po
Bledu. V lepi kolesarski opravi,
z nahrbtnikom in kolesom, kakršnega si sama ne morem privoščiti. V redu, pa naj ima,
sem si rekla, mogoče pa mu je
kdo vse to "šenkal". No mesec
pozneje je imel ta naš berač
spet novo kolo, s katerim se
vozi na Jesenice v "službo"!
Za piko na i pa je bila točno
ta sobota, s katero vas vse, ki
našim beračem pomagate z nekaj kovancev, želim spomniti,
da le ni vse tako, kot se vidi.

Sedel je na klopci pred hipermarketom našega najboljšega
soseda, jedel je pico v najnovejši in najdražji motoristični obleki, zraven pa je imel parkiran motor (Jamaha, 1000
ccm), katerega bi si vsak ljubitelj motociklov želel imeti.
Berač si je verjetno vzel prosto soboto ali pa ima kolektivni
dopust.
Tak človek meče slabo luč na
vse tiste, ki res potrebujejo pomoč. VEdnar ljudje, ki jo resnično potrebujejo, ne beračijo,
ampak se tiho prebijajo iz dneva v dan.
Tako se imajo naši slovenski
berači in bog ne daj, da bi o
njih grdo govorili, čeprav živijo
bolje od vseh, ki hodijo v službo
in "šparajo" denar za boljši jutri.
Po do sedaj zbranih informacijah je mladenič iz okolice
Bleda, in ker se vsak dan s kolesom pripelje na Jesenice, se
mi zdi, da je v dobri fizični

zdravstveno zavarovanje
Slovenije, osvežujejo pa jih
štirikrat letno. Kot poudarjajo na zavodu, so podatki informativni, saj izkazujejo stanje konec maja letos in so se
lahko medtem že spremenili. Vsekakor pa na zavodu poudarjajo, da se pacient lahko
pritoži, če mu zobozdravnik
ne omogoči izbire, čeprav iz
tabele izhaja, da mu je ne bi
smel odkloniti. Prva pritožbena pot je vodstvo zdravstvenega doma, druga pa pristojna območna enota
ZZZS. V primeru zasebnih
zobozdravnikov, ki so vključeni v javno mrežo, pa se zavarovana oseba lahko pritoži
neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

kondiciji in da bi si verjetno
lahko denar služil na bolj pošten način.
Hedviga Arh

Zahvala za reševanje
golobov
Iskreno se zahvaljujem
vsem, ki so v soboto, 16. julija,
sodelovali pri reševanju ujetih
golobov na strehi bloka Tavčarjeva 7 in pri njihovem zdravljenju. Policistka Mehlmauerjeva
in policist Soklič sta vestno popisala kraj dogodka, gasilsko
društvo je pomagalo pri neposrednem reševanju živali, člani
društva za zaščito živali
(Alenka, Djuro in Polona) pa
so ptice odnesli in skupaj z drugimi sodelavci poskrbeli za njihovo čiščenje in oskrbo. Vsi so
pokazali veliko požrtvovalnost.
Dragica
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Krajevna skupnost

Praznik krajevne skupnosti
Blejska Dobrava

Praznična želja:
dvorana za prireditve

Odprli so prenovljeno pot proti soteski Vintgar. S tem se Blejski Dobravi odpirajo lepe možnosti za
razvoj turizma. Dvorana postala razstavni prostor.

Janko Rabič

Janko Rabič
Pomembna značilnost letošnjega praznika krajevne
skupnosti Blejska Dobrava
je bil veliko večji odziv krajank in krajanov kot prejšnja leta na osrednji prireditvi v dvorani gasilskega in
kulturnega doma. To je dober obet za naprej, saj so s
tem dokazali, da si želijo
vključevanja v družabne dogodke in razvoj krajevne
skupnosti. Program je ugajal vsem, saj so ga nagradili
z lepimi aplavzi. Predsednik
sveta krajevne skupnosti
Igor Arh je v pozdravnih besedah poudaril pomen praznika, ki se navezuje na dogodke iz zgodovine narodno-osvobodilnega boja, ko
so domačini jasno dali vedeti, da svoje zemlje ne bodo
nikomur izročili.
Letošnji priznanji krajevne
skupnosti so podelili Andreju Pikonu in Antonu Reklju, ki sta dala pomemben
prispevek pri delu in razvoju krajevne skupnosti na
različnih področjih, predvsem pa pri gradnji gasilskega in kulturnega doma.
V kulturnem programu so
nastopili pevci, ki se ogrevajo
za novo ime Kvintet Zapet,
ter harmonikar Jernej Arh.

Praznovanje so tokrat obogatili še z drugimi dogodki.
V dvorani doma so se predstavili trije domači likovni
ustvarjalci Natalija Erlah,
Edo Vahčič in Toni Vogrinčič, sicer vsi člani jeseniškega Dolika. S tem so napovedali, da bo v prihodnje na
Blejski Dobravi bogatejši
tudi ta del kulturne ustvarjalnosti krajanov.
Letošnji praznik je na Blejski Dobravi postregel še z
dvema dogodkoma. Najprej
so odprli obnovljeno pot
proti soteski Vintgar. Prej je
bila tarča kritik, ker je bila
zanemarjena. Z Občino Jesenice so našli skupni jezik
za obnovo. S tem se Blejski
Dobravi odpirajo lepe možnosti za razvoj turizma.
Pred glavno prireditvijo je
bil prijeten kulturni dogodek tudi pred stavbo gasilskega in kulturnega doma.
Za nekaj veselih skladb so
poskrbeli člani Pihalnega
orkestra Jesenice-Kranjska
Gora, za splet plesov pa Folklorna skupina Društva
upokojencev Javornik-Koroška Bela. Vsem zbranim
je ob prazniku čestital župan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger.
Predsednik sveta KS Blejska
Dobrava Igor Arh je ob

V Planini pod Golico so zaradi težav z vremenom
lahko speljali le del prazničnih prireditev.

V krajevni skupnosti Planina pod Golico se vsako leto
v avgustu kljub dopustniškemu času potrudijo, da
uspešno izpeljejo praznične
prireditve. Namenijo jih
spominu na pomemben dogodek iz daljne preteklosti.
Leta 1381 je bil izdan Ortenburški red za rudnike v tem
kraju.
Letos so bili organizatorji
pri svetu krajevne skupnosti kar močno razočarani.
Po besedah predsednice
Helene Razingar so zaradi
težav z vremenom lahko izvedli le prvi del programa.
To je bila sektorska vaja, v
kateri so poleg domačih gasilcev sodelovali še člani sosednjega društva Javorniški
Rovt.

Prevozi naftnih
derivatov

Predsednik krajevne skupnosti Igor Arh
ob prazničnem nagovoru.
prazniku opozoril tudi na
nekatere probleme, ki jih
pestijo: "Praznovanje je lepa
priložnost, da ob prijetnostih opozorimo na stvari, ki
nas motijo in ovirajo naš
razvoj. Največ težav je na
komunalnem in cestnem
področju. Nujno potrebujemo obvoznico mimo Lipc in
Blejske Dobrave. Tako bi

Tomaž Vilman s. p.
Plavški rovt 7,
4270 Jesenice

razbremenili prekomeren
promet in krajanom omogočili varnejše in prijetnejše
bivanje. Tudi kanalizacija in
vodovod čakata na gradnjo
oziroma obnovo. Vsa našteta dela že imajo mesto v občinskih razvojnih programih. Denar je še vedno tista
ovira, ki nam greni življenje
in povzroča slabo voljo."

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

Poljane niso prireditveni prostor

V decembru odpira vrata novi Bohinj Park Hotel v Bohinjski
Bistrici. K sodelovanju vabimo večje število delavcev različnih
profilov, in sicer:
●
VODJO GOSTINSTVA, m/ž,
●
KUHARJE, m/ž,
●
NATAKARJE, m/ž,
●
RECEPTORJE, m/ž,
●
KUHINJSKE POMOČNIKE, m/ž,
●
SOBARICE-ČISTILKE, m/ž,
●
DELAVCE V WELLNESSU, m/ž,
●
REŠEVALCA IZ VODE, m/ž.

Travnika nad vasjo Kočna Občina Jesenice ni določila za prireditveni prostor. Tudi prvomajska srečanja so
preselili na Pristavo.

Travnik nad vasjo Kočna, na
katerem so vrsto let potekala tradicionalna jeseniška
prvomajska srečanja, v občinskih dokumentih ni določen kot prireditveni prostor. To smo izvedeli na Občini Jesenice, potem ko so
se na nas obrnili krajani
Kočne, ki jih motijo hrupni
pikniki na omenjenem travniku nad vasjo. Na Občini
Jesenice so nam pojasnili,
da je na območju Krajevne
skupnosti Blejska Dobrava
kot prireditveni prostor določeno samo območje gasilskega doma z igriščem. Za
ta prostor je Občina že pridobila elaborat za potrebe
izdaje odločbe za začasno
čezmerno obremenjevanja
okolja in tudi že izdala
ustrezno odločbo. Prostor
na Poljanah pa, kot so nam
povedali na Občini Jesenice,
ni bil določen kot prireditveni prostor in za shode in
prireditve na njem veljajo

splošne določbe ustreznih
podzakonskih predpisov.
Letos prvič na Poljanah tudi
ni potekalo tradicionalno jeseniško prvomajsko srečanje. Razlogi, zakaj so srečanje preselili na Pristavo, so
bili trije. Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije - območna organizacija Gorenjske, ki je srečanje organizirala prejšnja leta, letos tega
ni več hotela storiti, češ da
ni interesa in denarja. Po
posebnem angažiranju župana in prošnjah, da organizacijo prevzame tako imenovani jeseniški sindikat, se
je to tudi zgodilo. Organizacijo je prevzel SKEI - Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije - sindikalna podružnica družbe Acroni. Toda zapletov s tem še ni
bilo konec, kajti lastnik
zemljišča organizatorju ni
dal soglasja za uporabo travnika za parkiranje na Poljanah, smo izvedeli na Občini
Jesenice. Za nameček pa je
tudi gostinec, ki je vsa leta

Pričetek dela bo predvidoma v novembru, prijave pa sprejemamo
na naslov: Bohinj Vodni park, d. o. o.,
Triglavska c. 17, 4264 Bohinjska Bistrica
E-naslov: darja@bohinj-park-hotel.si
Faks: 04/577 02 20
Dodatne informacije na tel. št.: 04/577 02 12
vsak delavnik med 9. in 12. uro.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
Travnik nad vasjo Kočna je v zasebni lasti, Občina Jesenice
pa ga ni določila za prireditveni prostor.
sodeloval s sindikatom, najprej ponudil gostinske storitve, nato pa tik pred zdajci
sodelovanje odpovedal. Zaradi naštetih vzrokov se je v
organizacijo vključila Občina z županom na čelu in
skupaj z že omenjenim sindikatom organizirala srečanje na Pristavi. To je kljub

slabemu vremenu lepo
uspelo in naj bi postalo tradicionalno. Prvomajska srečanja na Poljanah so torej
preteklost, domačini Kočne
pa upajo, da bo konec tudi
hrupnih shodov in piknikov, ki jih organizirajo razni
zasebni organizatorji in
društva.

Andrej Oberžan s.p., Ulica Staneta Bokala 17, Jesenice

Urša Peternel

Sledila je sveta maša v domači cerkvi svetega križa in
multimedijska predstavitev
dogajanj v preteklem enoletnem obdobju v krajevni
skupnosti, ki jih je predstavil
predsednik Turističnega
društva Planina pod Golico
Franci Smolej. V drugem
delu so imeli na sporedu
praznično prireditev na prostem s priljubljenimi kmečkimi igrami. Zaradi izredno
slabega vremena so bili prisiljeni prireditev odpovedati.
V Planini pod Golico si že
dolgo časa želijo, da bi dobili primeren prostor za prireditve, družabna srečanja in
druge priložnosti.
Načrti so izdelani, in sicer
gre za dograditev gasilskega
doma v okviru vaškega jedra, kjer bo mesto našel
tudi večnamenski prostor.

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Kultura
V gledališču že vpisujejo abonmaje
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je še ta mesec čas za
vpis abonmaja, bodisi gledališkega ali glasbenega. Tudi letos so za ljubitelje gledališča in glasbe pripravili kar nekaj
"poslastic". Gledališki abonma bodo pričeli s tradicionalnim
Čufarjevim maratonom, ki bo potekal med 11. in 17. septembrom. Potem pa so v abonma vključene komedija Najemnina Andreja Rozmana Roze v izvedbi Rozinteatra, komedija
del' arte Dušana Jovanoviča Življenje podeželskih plejbojev
po drugi svetovni vojni v izvedbi SNG Drame Ljubljana, komedija Noela Cowarda Spiritistična komedija v izvedbi
GOML ter komedija Partnerski odnosi avtorja Toneta Partljiča v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj. Abonenti si
bodo lahko ogledali tudi tri predstave domače produkcije, in
sicer komedijo S tvojo hčerjo pa ne, komedijo Stara garda in
"ne tako fantastično tragikomedijo v dveh dejanjih" Od raja
do kraja. Za nameček pa bodo abonenti deležni tudi ogleda
21. Čufarjevih dni, ki bodo potekali od 14. do 17. novembra,
na sporedu pa bo šest do osem predstav. V glasbenem
abonmaju bo ponudba prav tako pestra, saj bodo abonenti
lahko uživali ob glasbi Tria Eroika, ob nastopu Jureta Torija
in Ewalda Oberleitnerja s harmoniko in kontrabasom, ob komični operi Skopuh v izvedbi Slovenskega komornega gledališča, ob jubilejnem koncertu ansambla Karavele z gosti,
ob šansonih Romane Kranjčan z naslovom Vonj po ljubezni
ter ob vokalno instrumentalnem scenskem projektu Adiemus. V abonma pa sta vključena še novoletni koncert in pomladni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora.

Poletna šola
za kljunasto flavto
Učenja pri profesorici Mateji Bajt se je udeležilo 25 nadarjenih mladih flavtistk in flavtistov iz Slovenije.
Urša Peternel
Priznana flavtistka in profesorica flavte Mateja Bajt, ki
že nekaj let živi na Jesenicah, je letos tretjič zapored
organizirala poletno šolo za
kljunasto flavto. Potem ko
so prvi dve leti gostovali v
domu Trilobit v Javorni-

škem Rovtu, so se letos preselili na Srednji vrh nad
Martuljkom. Kot je povedala
Bajtova, se je poletne šole letos udeležilo največ učencev
doslej, in sicer kar 25. "Stari
so od osem do 22 let, prihajajo pa iz vse Slovenije. Večinoma so stalni udeleženci
poletne šole, nekaj pa je tudi

novih," je povedala. Glavni
namen poletne šole je dodatno izobraževanje nadarjenih
mladih flavtistov, ki tako dobijo možnost izmenjave izkušenj in igranja v komorni
igri, za kar med letom pri individualnem pouku v glasbenih šolah nimajo priložnosti. "Učenci so zelo moti-

virani, ogromno vadijo tudi
sami, večina od njih pa ima
že izdelano vizijo nadaljnjega izobraževanja na kljunasti flavti," je o zagnanosti
mladih udeležencev povedala Mateja Bajt. Ob zaključku
poletne šole so tudi letos pripravili zaključni koncert v
Hotelu Park na Bledu.

Impresija v Toskani
V hotelu Astoria Bled se s svojimi fotografijami predstavlja jeseniški fotograf in član Fotokluba Jesenice in Fotokluba TNP
Dušan Nemeček. Naslov razstave je Impresija v Toskani. Čeprav se je s fotografijo seznanil že v osnovni šoli, se intenzivno z njo ukvarja zadnja leta. Rad ima razstavno fotografijo,
svoja dela veliko pošilja na različne natečaje doma in po svetu. V samo v dveh letih dela pri Fotoklubu Jesenice je na osnovi sprejetih fotografij na razstavah pridobil naziv fotograf 1.
stopnja, kar nekateri dosežejo šele po daljšem delovanju. Avtor o svojem delu pravi: "Privlači me narava, predvsem krajina, ki sem jo tankočutno zabeležil." Poznavalci njegove fotografije se spomnijo tudi odlične fotografije iz preteklosti, posnetka divjega petelina v naravnem okolju. Zadnja njegova
odmevna samostojna razstava pa je bila v Bohinju. J. P.

Svoje znanje, ki so ga izpopolnjevali v poletni šoli pri profesorici Mateji Bajt, so mladi udeleženci pokazali na
zaključnem koncertu. I Foto: Anka Bulovec

Likovna delavnica Jasna
Jubilejna fotografska razstava Iva Koželja
V Kosovi graščini so pripravili jubilejno fotografsko razstavo
magistra farmacije in umetnika Iva Koželja ob stoletnici njegovega rojstva (8. avgust 1908-1954). Že v letu 1932 je prevzel
očetovo lekarno na Jesenicah in kmalu postal eden najbolj
znanih Jeseničanov, delno kot farmacevt, delno pa kot umetnik, saj se je ukvarjal s slikarstvom, fotografijo pa tudi pisano
besedo. Na srečo je veliko zgodovinske dediščine shranil in
tako pripomogel k zanimivi razstavi njegov edini sin Janez Koželj. Med pomembnimi arhivskimi posnetki so gorenjska
kmečka ohcet, ki vsebuje več kot 150 diapozitivov v barvah in
so dragocen dokaz o jeseniškem načinu življenja pred drugo
svetovno vojno. Kot ljubiteljski slikar je ta naravni dar podedoval po svojih prednikih iz rodbine Koželj, še bolj pa se je
uveljavil na fotografski sceni, saj je prejemal številne diplome
in nagrade na razstavah v Evropi in v ZDA, član DOLIK-a in
njegov predsednik pa je bil od leta 1951 do 1954. J. P.

V razstavnem salonu Dolik so v petek, 29. avgusta, odprli
razstavo likovnih del udeležencev likovne delavnice Jasna.
Umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Damir Globočnik, ki z likovno delavnico tudi sodeluje, je ob razstavi za
tridnevno umetniško ustvarjanje razstavljavcev (srečanje je
potekalo ob jezeru Jasna v Kranjski Gori) med drugim poudaril: "Udeleženci so sodelovanje na tej delavnici razumeli kot priložnost za ovrednotenje svojega slikarskega rokopisa kakor tudi za soočenje z novim okoljem, njegovimi
barvami, svetlobo in kompozicijo." Svoja dela so tokrat
Franc Bešter, Boleslav Čeru, Igor Dolenc, Veno Dolenc,
Marta Gašperlin, Edo Gregorič, Živko Kladnik, Jaka Kobal,
Negoš Stepanjan, Franc Branko Škofic, Andrej Štular in
Ivan Žibert. J. P.

Naravna barvitost
Naravna barvitost je naslov fotografske razstave Aleksandra
Čufarja, znanega fotografa in člana Foto kluba Grča Kočevje.
Razstavo so odprli v Fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v petek, 29. avgusta. O sebi je avtor Aleksander med
drugim zapisal, da je po poklicu radiološki inženir s končano
Višjo šolo za zdravstvene delavce. Fotografiji se je resneje
posvetil pred skoraj dvajsetimi leti kot član FK Janez Puhar
Kranj, nato je sodeloval v FK Anton Ažbe in bil tam tudi dve
leti njegov predsednik, leta 1999 pa je začel aktivno sodelovati kot član FD Grča v Kočevju. Za svoje uspešno delo na
področju fotografije je pridobil visoke fotografske nazive.
Najrajši fotografira naravo, predvsem išče motive, ki so
barvno bogati, osvetljeni s posebno svetlobo in predstavljajo
v naravi nekaj posebnega. Do sedaj je na fotografskih razstavah
doma in v tujini osvojil več kot 270 nagrad in priznanj. J. P.
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Prijateljske tekme
za uvod v novo sezono

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:

Ljudska Univerza
Škofja Loka

Državni prvaki izpod Mežakle ne skrivajo velikih ambicij - ena od njih je uvrstitev v finale lige EBEL.

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka
tel.: 04 / 506 13 00
fax: 04 / 512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management (smeri:
Splošni management, Management kadrov in
Management informacijskih sistemov), ki je
enakovreden 1. letniku znanstvenega magistrskega
programa; diplomanti specialističnega programa
bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik
znanstvenega magistrskega programa.
Rok prijave je ponedeljek, 15. september.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.
Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

lja. Ne glede na napovedani
umik predsednika HK Acroni Jesenice vse aktivnosti
v zvezi z delovanjem kluba
potekajo nemoteno naprej.
Za odločanje v imenu predsednika bosta do sklica
izredne skupščine kluba

(predvidoma v mesecu oktobru) in do izvolitve novega predsednika pooblaščena oba podpredsednika kluba, Slavko Kanalec in Matjaž Skube,” je na spletni
strani kluba zapisal UO HK
Acroni Jesenice.

Tel.: 051/64 00 99

VSE NA
ENEM MESTU:
●

GRADBENI SERVIS V CELOTI
vsa dela na objektih izvajajo izkušeni
mojstri svoje obrti
● od izkopa do ključa
● brezplačna e-pošta za vas:
bajta.nova@yahoo.com
●

Petnajstletni Jaka Muhar s Slovenskega Javornika je eden od nadarjenih mladih atletov, državni
rekorder v metu kopja, državni prvak v mnogoboju za pionirje ...

BAJTANOVA, Andrej Račič s.p., Potoki 30, Žirovnica

Prednost daje metu kopja
V začetku julija je v Varaždinu potekalo odprto mednarodno tekmovanje v metu
kopja. Na njem je mladi atlet s Slovenskega Javornika,
petnajstletni Jaka Muhar z
metom 61,87 metra presegel državni rekord za pionirje in gladko premagal vso
konkurenco v svoji skupini.
Jaka je sicer vsestranski atlet, saj pod vodstvom trenerja Jožeta Satlerja v Atletskem klubu Satler Kranj trenira več disciplin, v zadnjem času pa se je usmeril
zlasti v met kopja. To se je
izkazalo za modro odločitev,
saj je z odličnimi meti letos
pomladi postal državni rekorder med pionirji v metu
700-gramskega kopja z rezultatom 59,85 metra. Jaka
v Atletskem klubu Satler
Kranj trenira zadnja tri leta,
treninge pa ima kar petkrat
tedensko. A trdo delo že
kaže rezultate, saj Jaka na
številnih tekmovanjih dosega odlične uvrstitve. Tako je
član pionirske atletske reprezentance Slovenije, na
osnovi odličnih rezultatov je
bil tudi član mladinske re-

Podiplomski študij:

NAJCENEJŠE
OGREVANJE,
DOBAVA, MONTAŽA
ELEKTRIČNIH RADIATORJEV

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. list RS, št. 33/07) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št.
1/2006 in 102/2007) župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah
in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev
(PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
- predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1,
J2, J3 in J4), ki ga je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje d.o.o.,
Jesenice (avgust 2008).
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 15. septembra 2008 do 15. oktobra
2008 javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
- v prostorih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 17. septembra 2008 ob 17. uri v sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo Odlok o
spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) 25.
septembra 2008 obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

Jaka s številnimi medaljami
prezentance in z njo na
mednarodnem tekmovanju
starejših mladincev do 18 let
osvojil drugo mesto, je petkratni skupni zmagovalec
Zlate lige Gorenjske, postal

Jaka so starši zelo zgodaj usmerili v šport,
treniral je tenis, plavanje, igral košarko,
rokomet, odbojko ...

je državni prvak v mnogoboju za pionirje ... Kot pravi
Jaka, je njegov urnik zelo
natrpan, saj mu poleg šole
in številnih obšolskih dejavnost vsakodnevni treningi
vzamejo po štiri ure časa,
sobote in nedelje pa so namenjene tekmam. Kljub
temu je mladi atlet odločen,
da bo na športni poti vztrajal. Zastavil si je visoke
športne cilje, zlasti uspeh

na državnih in mednarodnih tekmovanjih, dolgoročno pa tudi uvrstitev na evropska in svetovna tekmovanja in celo na olimpijske
igre. Pri tem pa bi Jaka, ki je
z odliko zaključil osnovno
šolo in šolanje nadaljuje v
športnem oddelku jeseniške
gimnazije, rad dobil podporo kakšnega sponzorja, da
bi svoje visoko zastavljene
cilje lažje uresničil.

III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) dajo
pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko "zadeva"
obvezno navesti ključne besede "PUP Jesenice") do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec
po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odloka o spremembah in
dopolnitvah tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
(PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4).
IV.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na
krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice in na Radiu Triglav.
Številka: 3500-6/2008
Jesenice, 26. avgusta 2008

Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

www.jesenice.si

Dve zmagi in dva poraza.
To je uvodna bilanca državnih hokejskih prvakov izpod Mežakle v novi sezoni,
v kateri ne skrivajo velikih
ambicij za uvrstitev v finale
lige EBEL.
Po začetnem "ogrevanju" na
ledu so igralci Acronija v
prvi uradni mednarodni tekmi nove sezone pred domačim občinstvom zanesljivo
odpravili francosko moštvo
Briancon z rezultatom 6 : 1.
Zatem so nastopili na 16.
poletni hokejski ligi Rudi
Hiti na Bledu. Z izkupičkom verjetno niso bili najbolj zadovoljni. Med šestimi
moštvi so zasedli 4. mesto.
Najprej so klonili proti Beljaku z 1 : 3. Na veselje svojih
navijačev so v drugem nastopu premagali večne tekmece, ljubljansko Olimpijo, z
rezultatom 4 : 2. V tekmi za
tretje mesto na poletni ligi

so izgubili z Linzem z rezultatom 1 : 4. V pripravljalnem
obdobju bodo sedaj odigrali
še nekaj prijateljskih tekem.
Zares se bo začelo 19. septembra, ko bodo na domači
ledeni ploskvi odigrali prvo
tekmo lige EBEL z moštvom
Beljaka.
Pa še tale zanimivost: slovenski mediji so šele v začetku septembra poročali,
da Dimitrij Piciga ne bo več
predsednik HK Acroni Jesenice. O tem smo v našem
glasilu pisali že v julijski
številki.
”Predsednik HK Acroni Jesenice Dimitrij Piciga je zavoljo službenih obveznosti,
ki ga večkrat tudi za daljše
obdobje zadržijo v tujini,
upravnemu odboru HK Acroni Jesenice napovedal
umik s položaja predsednika kluba. Kljub temu bo,
kolikor mu bo dopuščal čas,
še naprej sodeloval s klubom, kar je tudi njegova že-

Foto: Tina Dokl

Janko Rabič

vpisujemo v 1. letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Management;
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se
vpišejo v visokošolski strokovni program, ker se
bodo po zaključenem 2. letniku lahko prepisali
na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
pošljemo vam informativno brošuro.
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Nasveti, zanimivosti

Vadba v nosečnosti
v maternici delujejo vsaj tisočkrat močnejše adhezijske in druge sile, ki mu
omogočajo obstanek v maternici, kot je še tako povečana sila težnosti, ki pri poskakovanju lahko doseže
faktor 1,5 G. Zato je očitanje
ženskam, da so preveč poskakovale in s tem povzročile splav, neumnost brez primere, ker bi sicer človeštvo
že zdavnaj izumrlo."

Posebna vadba
za nosečnice
Gre za specifično vadbo,
prilagojeno nosečnicam, ki
se navadno izvaja v športnih
prostorih. Biti mora koristna in učinkovita, hkrati pa
tudi prijetna in prijazna.
Vaditelj mora imeti posebno licenco (DFS). Namen
vadbe je krepiti ključne mišične skupine, ki so ob in
po porodu najbolj obremenjene in opravijo največ
dela. Nosečnica, ki je redno
aktivna, ima več energije in
moči za vsakodnevno delo,
ki v nosečnosti lahko postane oteženo. Nosečnica postane bolj gibčna, obvlada
ravnotežje, je v dobri kondicijski formi, dobro se počuti, je psihično stabilna in zadovoljna, je zdrava. Vadba
se osredotoči tudi na dogajanje po porodu, saj je od
same telesne pripravljenosti
veliko odvisno, kako hitro
bo nosečnica okrevala. In
ne samo to. Po porodu nosečnica spozna povsem
nove gibe, ki jih izvaja pri
dojenju, previjanju, dvigovanju otroka ... To so gibi, ki
se ponovijo večstokrat na

Srečanje upokojencev
Medobčinska zveza društev
upokojencev Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je letos
prevzela organizacijo 18. srečanja upokojencev Gorenjske, ki je potekalo včeraj na
Breznici. Predsednik organizacijskega odbora je bil predsednik Društva upokojencev
Jesenice Boris Bregant, ki je
povedal, da so priprave potekale kar nekaj mesecev.
Uspešno so jih zaključili, zla-

sti so bili veseli, da se je na
povabilo odzval predsednik
države Danilo Turk. Po Bregantovih besedah je organizacija srečanja stala okrog 16
tisoč evrov, največji del so
prispevale občine Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica,
nekaj gorenjska društva upokojencev, sponzorji in še nekatere druge občine. Na Gorenjskem deluje 45 društev
upokojencev, vanja pa je
včlanjenih 36 tisoč upokojenk in upokojencev.

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

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice

lujejo pri zadrževanju blata
in urina in so pomembne pri
spolnem doživljanju tako
ženske kot njenega partnerja
(Martina Jurjevec, višja fizioterapevtka, Ginekološka klinika Ljubljana). Jurjevčeva
razlaga, da so v nosečnosti te
mišice bolj raztegljive, saj se
pripravljajo na porod, in iz
različnih vzrokov lahko pričnejo popuščati. Posledica je
tako uhajanje urina že ob
najmanjšem naporu. Pomembno je, da nosečnica
redno in pravilno izvaja te
vaje (Keglove vaje), saj so
učinki precejšnji. Z vajami
se mišice okrepijo, so bolj
prožne, kar pa pomeni tudi
manjše tveganje za pretrganje presredka in hitrejše
zdravljenje prerezanega ali
raztrganega in zašitega presredka (če vaje izvajamo tudi
po porodu).

Učinki vadbe
med nosečnostjo
Izboljša se delovanje srca,
mišice se okrepijo, posledica je razširitev in razvejanost krvnih žil, s tem tudi
boljši krvni obtok. Sklepi so
močnejši, kosti so okrepljene. Izboljša se videz telesa,
koža je bolj napeta in prožna, zmanjša se možnost za
nastanek strij. Vadba dokazano pripomore k lažjemu
premagovanju stresa in k
boljšemu psihičnemu počutju. Izboljšajo se nekatera
stanja, kot so zaprtje (pospešimo delovanje metabolizma), utrujenost, slabosti, zaspanost ... Z glasbo in plesom preženemo slabo voljo,
ob druženju pa si izmenjajo
izkušnje in pridobijo nova
poznanstva.

Mišice medeničnega dna
Vaje za krepitev mišic medeničnega dna so nepogrešljiv in najpomembnejši del
vadbe za nosečnice. Te mišice vzdržujejo pravilno lego
medeničnih organov, sode-

Pomen sproščanja
Pomemben del vadbe predstavljata tudi sproščanje in
meditacija. Napete mišice se
sprostijo, saj so pogosto v
krčih ali pa so preobremenjene. Sproščanje ima pozitiven vpliv na zavest nosečnice in na otrokov duševni

razvoj, gre za trenutke popolne duševne umiritve.
Nosečnica se nauči zavestnega sproščanja, saj ji je to
lahko v veliko pomoč pri porodu - v času med dvema popadkoma. Nosečnica lahko
tudi utrdi dihanje, ki lajša
boleče popadke.

Varno na vadbo
Prvo pravilo, ki se ga drži
večina vaditeljev, je, da srčni
utrip nosečnice med vadbo
ne sme preseči 140 udarcev
na minuto. Gibi se izvajajo
počasi, tek in poskoki se izvajajo minimalno. Vaje na
hrbtu in trebuhu niso zaželene. Ob preveliki zadihanosti in naporu ali občutku nelagodja vadbo takoj prekinemo. Oblačila nosečnice naj
bodo udobna, zračna, enako
velja za prostor, v katerem
se vadba izvaja. Nosečnica
naj med vadbo poskrbi za
zadosten vnos tekočine.
Vadi naj le zdrava nosečnica
po posvetu s svojim ginekologom. V nekaterih primerih se namreč vadba odsvetuje: rizična nosečnost, slabosti, omedlevice, zvišan
krvni tlak, nestalen pulz
srca, predležeča posteljica.

CENTER AEROBNE VADBE, C. maršala Tita 86, JESENICE
T: 04 58 36 162 M: 031 755 013, E-mail: novela@studio-vital.si
www.studio-vital.si

Aktivni jeseniški upokojenci
Društvo upokojencev Jesenice je praznovalo 60-letnico.
Urša Peternel

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

Urša Peternel

dan. Za mišice to pomeni
hudo obremenitev, in če
niso dobro pripravljene, se
pojavijo krči in bolečine v
križu, ramenih. Te gibe je
treba izvajati pravilno, lahko tudi s pomočjo dodatnih
opor (blazina za dojenje,
razne blazine, sedenje na
žogi). Z redno vadbo bodo
te mišice tudi pridobile
moč. Na vadbi se nosečnica
nauči tudi pravilnega dvigovanja in nošenja bremen ter
pravilnega vstajanja iz ležečega položaja.

Novela d.o.o., C. maršala Tita 86, Jesenice

Natalija Bohinc,
licenčna vaditeljica
aerobike v Studiu Vital

Nosečnost in porod sta za
žensko zagotovo največji
življenjski doživetji, na kateri se temeljito pripravi,
spremeni način življenja in
tudi razmišljanja. Nosečnica je nenadoma postavljena
pred kup vprašanj, kaj sme
in česa ne, le da bo otrok
zdrav. Ob vsej zmešnjavi informacij v današnjem času
se zdi, da nosečnost postaja
posebno bolezensko stanje,
zaradi česar si nosečnica ne
dovoli niti najmanjšega napora ali dejavnosti, da ne bi
škodila sebi ali plodu. Te
omejitve so najpogosteje
nepotrebne in neutemeljene.
Vsaka zdrava nosečnica lahko nadaljuje telesno aktivnost, še posebej, če je bila
aktivna tudi pred nosečnostjo; telesna aktivnost je v
času nosečnosti celo priporočena. Redno vadbo naj bi
začela v 12. tednu nosečnosti po posvetu s svojim ginekologom.
Ginekolog Stanko Pušenjak
pravi, da zdrava nosečnica
lahko živi aktivno, če se ob
tem dobro počuti. Veliko
nosečnic je namreč mnenja, da razne aktivnosti in
poskoki lahko povzročijo
spontani splav ali prezgodnji porod. Dr. Pušenjak navaja, da ni tako: "Med dogajanjem na ravni potovanja
spermijev po rodilih ali ovulacije v jajčniku in med fizično aktivnostjo je približno takšna povezava kot med
gibanjem atomov v nekem
kamnu in med gibanjem
celega kamna, če ga vržemo
v zrak ali ob tla. Na zarodek

Društvo upokojencev Jesenice je 8. avgusta proslavilo
60-letnico delovanja. Ob
praznovanju so se ozrli na
pretečeno obdobje, se zavzeli za nove aktivnosti in se
poveselili ob prazniku, je
povedal predsednik društva
Boris Bregant. Društvo je
zaživelo leta 1948, ko so začeli ustanavljati podružnice
Društva upokojencev Ljudske republike Slovenije. Na
Jesenicah so podružnico
ustanovili med prvimi, saj
je bilo v tem delavskem središču veliko upokojencev s
številnimi težavami, željami

in potrebami. Ves čas so dobro sodelovali s tedanjo Železarno Jesenice in občinskimi organi. S pridobitvijo
in posodobitvijo lastnega
doma je društvo rešilo tudi
prostorske probleme. Vsa
leta so bili člani zelo aktivni,
skrbeli so za kulturo, šport
in rekreacijo, posebno pozornost so namenjali socialni problematiki predvsem
starejših članov, aktivno pa
so sodelovali tudi v boju za
pravice upokojencev. Kot je
dejal Boris Bregant, so v šestih desetletjih delovanja
člani dosegli veliko uspehov
na vseh področjih dela.
"Med večje uspehe štejemo

V Društvu upokojencev Jesenice imajo
1055 članov. Skoraj tisoč članov ima tudi drugo
upokojensko društvo v občini, Društvo
upokojencev Javornik-Koroška Bela. Skupaj je
torej na Jesenicah v obe društvi upokojencev
včlanjenih prek dva tisoč upokojencev.

Boris Bregant, predsednik Društva upokojencev Jesenice
vključevanje članov iz vrst
neavtohtonega prebivalstva
in vzdrževanje števila članov. Vse to je rezultat pestrega dogajanja v društvu,
kjer vsak lahko najde nekaj,
kar ga zanima," je poudaril.
Bogata je dejavnost športnikov, rekreativcev, pohodnikov in kulturnikov, društvo
je eno vidnejših v državi na
področju vseživljenjskega
učenja. Prek sto aktivnih

članov se vedno udeležuje
vseh aktivnosti. Med bodočimi nalogami, ki jih je izpostavil Boris Bregant, so
posodobitev doma, vzpostavitev točke vseživljenjskega
učenja ter delo na socialnem področju. Pa še drobna
zanimivost - ob 60-letnici
društva je praznovalo tudi
25 članov, ki so bili rojeni v
letu nastanka društva, torej
leta 1948.
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Angleška Slovenka
s knjigo o Jesenicah
Jeseničanka Sanja Moore, ki že deveto leto živi v Veliki Britaniji, je napisala knjigo o življenju na
Jesenicah v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Urša Peternel
"Naše mesto se je sredi poletja,
zadimljeno in težko od sopare,
ki se je nabirala pod vrhovi
gora na obeh straneh doline,
skoraj popolnoma izpraznilo.
Kino, mesarije in mestne frizerije so šle na "kolektivne". Železarna je delala "na pol pare",
medtem ko je nekako pol prebivalstva odšlo na morje, pol pa v
Bosno ..."
To je kratek odlomek iz knjige Se spomnite, tovariši (in
tovarišice), ki bo izšla prihodnji mesec in ki opisuje življenje na Jesenicah v letih 1970
in 1980. "Opisuje dogodke,
ljudi, institucije, infrastrukturo in podobno, vse strnjeno v pripovedi in začinjeno s
kancem humorja," pravi avtorica knjige Sanja Moore,
rojena Jeseničanka, ki pa že
deveto leto živi v Veliki Britaniji, v Nottinghamu. Kot pravi, se je tja preselila zato, ker
je to domovina njenega
moža Andyja. Imata dva
otroka, 16-letnega sina Matijo in petletno hčerko Morno

Vem, kdo je tvoj ata!
Radulović je bil miličnik.
Eden tistih pravih miličnikov,
ki so ob sobotah ponosno polirali svoje belo-modre PZ-jce in
stoenke, za katere se je govorilo, da so posebej sfrizirane in
mnogo hitrejše kot "ta navadne stoenke".
Vsako mesto je imelo vsaj enega takega miličnika, s katerim
so starši strašili svoje potomce
in jih je spoštovala vsa okolica.
Radulović je bil visok in vse
mesto je večkrat na dan prehodil po dolgem in širokem. Poleti si je šaparico potisnil prav
na tilnik in debele kaplje potu
so mu oblivale obraz, po katerem se je trepljal z ogromnim
belim robcem. Pozimi je imel
oblečen težak plašč s svetlečimi
gumbi in je na glas preklinjal
"preklete komunalce, ki še skidati ne znajo!", medtem ko je
prestopal visoke kupe snega na
pločnikih.

Vzgoja na psa
Ob sobotah, kmalu po tistem,
ko so sirene odtulile poldne, so
se po nekem nenapisanem
redu začela odpirati balkonska in vhodna vrata na stolpnicah, v stopniščih, pa okna in
lopute v blokih, starši pa so klicali svoje otroke.
"Zdenka! Zdenka! Prid gor i
prived Denisa!"
Droban, ukazljiv glasek je
zavpil nazaj:
"Zakaj pa, ati?"
"Kosilo je! Prid gor, takoj!"
"Kaj pa je za kosilo, ati?"

Francesco. Sanja ima v Angliji kar tri službe. "Dopoldan delam v službi za stike z
javnostjo za cerkve mestnega
jedra v Nottinghamu, kjer
sem tudi civilni kaplan za
Church of England, in sicer
sem vodja oddelka za svetovanje ekonomskim imigrantom. V prostem času pa pišem članke za tukajšnje in
tudi za slovenske revije in časopise," je povedala. Ob tem
pa se je lotila še pisanja knjige, v kateri je obudila spomine na svoj rojstni kraj, Jesenice. "Branje je predvsem namenjeno ljudem moje generacije in starejšim, ker se
bodo v njem prepoznali in se
spomnili podrobnosti, ki so
jih morda že pozabili. Upam
pa tudi, da bo zanimivo za
mlajše bralce, ker jim bo ponudilo okno, skozi katerega
lahko vidijo, kako je bilo včasih. Knjiga, seveda napisana v
slovenskem jeziku, vsebuje
kar nekaj stavkov "jugoslovanščine", mešanice med slovenščino in srbohrvaščino,
ker se mi zdi, da samo tako

"Krompirček i kromonadli, pa
puding za kraj!"
Hrkićeva Zdenka in mali bratec Denis sta se z roko v roki
odpravila proti domu, oče pa
je zadovoljno zapahnil balkonska vrata.

Hiša v Bosni
Naše mesto se je sredi poletja,
zadimljeno in težko od sopare,
ki se je nabirala pod vrhovi
gora na obeh straneh doline,
skoraj popolnoma izpraznilo.
Kino, mesarije in mestne frizerije so šle na "kolektivne". Železarna je delala "na pol
pare", medtem ko je nekako
pol prebivalstva odšlo na morje, pol pa v Bosno. Tisti sošolci, ki so jih starši odpeljali n v
Bosno, so se veselili, da bodo
videli dedke, babice in neštete
bratrance, medtem ko so starši
že računali, koliko prikolic
opek si bodo lahko tokrat privoščili in kateri sosedje jim
bodo pripravljeni pomagati
pri gradnji njihove hiše. Ljudje so namreč leta in leta garali, namensko varčevali in si trgali od ust, zato da so si nekje
v gozdnatih pogorjih Bosne
gradili hiše, ki nikoli niso bile
prav dokončane. Ponavadi so
bile vse po vrsti neometene,
brez oken in vrat, namesto
ograj na balkonih so v zrak
štrlele jeklene palice in ljudje
so vsak dopust porabili za to,
da so dogradili še eno nadstropje ali pokrili garažo.
Očetje so s ponosom slikali te
svoje dosežke in potem izme-

lahko odraža čas, v katerem je
zastavljena," je dejala Sanja.
Za knjigo si je zamislila poseben koncept. Ker si želi, da
bi se knjiga brala in ne obtičala na knjižnih policah, bo
njena cena minimalna, zato
da bo dosegljiva čim več bralcem. "Želim si, da bi bila
take vrste knjiga, kar tukaj
imenujejo "tube book", kar

pustiti kar nekaj zastonj izvodov na javnih mestih po Jesenicah; prav tako, kot je to storilo nekaj avtorjev tukaj v Veliki Britaniji - z velikim uspehom!" Sanja dodaja, da je
koncept nov v Sloveniji, zlasti
pa na Jesenicah. "Zato z njim
želim dokazati Sloveniji, da
smo tudi tu kulturno napredni in da ljudje radi berejo, če

Sanjin dekliški priimek je Povirk, medtem ko
Jeseničani njeno družino poznajo kot Baturjeve
iz Kurje vasi. "Predvsem pa po tem, da je bil
moj stari ata Franjo (kateremu je knjiga tudi
posvečena) policaj, stara mama Francka pa
natakarica v Kazini," je povedala Sanja.
pomeni, da jo ljudje, ko jo
preberejo, pustijo na javnem
mestu, kjer jo potem lahko
pobere in uživa kdo drug, recimo ženske, ko čakajo, da se
jim posušijo lasje pri frizerju, pa ljudje v zdravniških
ambulantah in na avtobusih
in vlakih. Zato nameravam

jim je literatura všeč in še posebej, če jim je dosegljiva."
Sanja načrtuje, da bo knjigo
prvič uradno predstavila 29.
novembra, in to prav na Jesenicah.
Za pokušino objavljamo nekaj zanimivih odlomkov iz
knjige.

njavali fotografije, ko so se vrnili na delo. Ponavadi so bile
to podobe skupin brkatih moških brez srajc, stoječih pred
neometanimi hišami, kupi
strešnikov in z vrečami cementa ob straneh, držeč se okoli
ramen, s steklenico šljivovice v
roki in sedeminpetdesetko v
ustih. Ali pa "gasilske", ko se
je vsa moška populacija vasi
namestila pred oranžnim mešalcem cementa in zabojem
piva.

smradu po sajah in šmiru, postanih sedeminpedesetkah in
zadahih po pivu prejšnjega
večera. Ljudje so stali v gručah
na pločnikih pred malimi, popljuvanimi in na gosto plakatiranimi stekli. Nekaj neudobnih in mrzlih sedal je bilo ponavadi polomljenih ali pa mokrih, pločniki pa na debelo
prekriti z ostanki žvečilcev.
Cigaretne ogorke so kadilci ponavadi med dvema prstoma v
visokih lokih frcali nekam na
cesto, nihče ni uporabljal za to
namenjenih posod v kotih postaj, ki so itak smrdeli po urinu, za povrh pa so bili ponavadi pobruhani, ali pa je pod
njimi ležal Groharjev Franček, mestni pijanček. Zanj so
pravili, da je bil včasih "čisto
normalen". Mnenja, zakaj je
postal kupček po Encijanu
smrdeče žalosti, so bila deljena.
"Baba ga je zjebala, baba!" so
bili simpatetični moški.
"Kaj baba, baba ni imela nič
pri tem, pijača ga je, pijača!"
so jim odvračale njihove žene,
Franček pa se je v večni omotici brezzobo in brezoblično
smehljal sam sebi in njihovim
besedam.

Vsega so krive babe
V časih, ko so pred našo železarno še stali piramidno visoki kupi koksa in so se iz debelih opečnatih kauperjev pod
bele oblake vili stebri oranžno
rdečega prahu in jih barvali
otožno sive barve, se je na stotine delavcev na delo in nazaj
domov prevažalo v "lokalcih".
To so bili dolgi, umazani in
glasni lokalni avtobusi, ki so
od zgodnjih jutranjih ur pa do
poznega večera drug za drugim, bolj ali manj ob določenem času, naveličano hropli
od postaje do postaje in v svoja
nedrja spuščali na stotine ljudi. Vrata so se hreščavo in ob
rezkih piskih hidravličnih
vzmeti odpirala kot v počasnem posnetku, večkrat pa so se
zataknila in jih je moral šofer
brcniti, da so se odprla.
Postaje so bile ob Titovi cesti
nanizane tako pogosto, da se
je včasih bolj splačalo iti peš
kot pa drenjati se med neštetimi preznojenimi pazduhami,

Naše malo misto
Kadar je bilo na programu
Naše malo misto, na ulicah
našega malega mesta ni bilo
nič ljudi, naslednji dan pa
smo se v šoli klicali Papundek,
Svetilničar in Marijeta kot karakterji, ki so včasih govorili v

nam, otrokom, nerazumljivem dialektu. Prav tako smo
se, kadar smo se igrali Odpisane, klicali Milan, Mrki, Tihi
in Prle, sovražniki pa so bili
vsi po vrsti Krugerji.
Tako kot mi otroci v šoli so
tudi odrasli uporabljali stavke
iz priljubljenih nadaljevank.
Moj oče je, na primer, velikokrat zafrkaval mami, da je
"taka kot tista iz Krajevne
skupnosti, ki jo vedno boli glava", moj stric pa je, ko mi je v
glavo skušal vbiti nekaj drugorazredne matematike, včasih
potarnal, da to ni nobena
"tehnika gumarabika" in ni
razumel, kako težka se je zdela meni.

Stenmark, Mkenro
ali Kičanović
Kadar so odrasli vprašali mojega brata, kaj bo postal, ko bo
velik, je bil odgovor odvisen od
letnega časa.
Pozimi se je na svojih malih
Elanovih RCjkah spuščal po
hribčku za hišo, potem pa se
spet povzpel. Vsakič, ko se je
spustil, je z zavidljivo spretnostjo in glasnim komentarjem imitiral Rožmana, Milutinoviča ali Stareta:
"... 3, 2 iiiiin Ingemar se je
spustil ..."
Ker je bil hribček prekratek za
kaj drugega, je seveda vsakič
zmagal, in ko je dosegel dno,
se je komentar nadaljeval:
"Ingemar je spet pokazal, kaj
zna ... Neverjetno!"
Potem pa je s palicami, dvig-

njenimi v zrak, mahal neobstoječi publiki in polglasno posnemal rjovenje množice: "Inge-mar, In-ge-mar ..."
Včasih je bil Križaj, pa Jure
Franko, pa Franz Klammer,
vendar so ti vedno dosegli le
drugo ali tretje mesto, Stenmark je vedno, pa čeprav le za
stotinko sekunde zmagal.
Poleti je z loparjem za badminton, kateremu je manjkalo
nekaj žic, udarjal teniško žogico ob steno hiše in sam pri
sebi ponavljal: "Mkenro, Konors, Mkenro, Konors, Mkenro ... in set! Mkenro ..."
Stari ata je nekega poletja
okoli oreha, ki je rastel v kotu
dvorišča in ni nikoli obrodil,
namestil košarkarski obroč.
Pobral ga je z velikega kupa
za osnovno šolo, kamor ga je
dal "za na DINOS" hišnik
Juso ko so obnavljali telovadnico. Od takrat naprej je po
dvorišču odmevalo: "Kičanović. Kičanović. Kičanović. Kičanović. Kičanović. Dalipagić.
Dalipagić. Kičanović. Kičanović. Kičanović. Kičanović. Dalipagić."
Potem pa kakšni neverjetni rezultati: "Sto oseminosemdeset
proti devetindevetdeset. Kičanović. Kičanović ..."
Pa rjovenje namišljene množice.
"Kaj boš, ko boš velik?" smo
ga dražili otroci in odrasli.
"Stenmark, Mkenro ali pa Kičanović. Verjetno Stenmark
...," je čisto resno odgovarjal in
se spet zatopil v svoj svet, kjer
so ga občudovale množice.
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Vse bolj pisana
druščina počitnikarjev

Pobiralci krompirja

Otroci, mlade družine, športniki - v priljubljenem letovišču Zveze prijateljev mladine v Pinei pri
Novigradu je bilo prek poletja spet živahno.
Janko Rabič
Na območju jeseniške občine ni le mesto jekla in cvetja,
marveč tudi podeželje z enimi od najlepše obdelanih njiv
zgornje Gorenjske.

Za Zvezo društev prijateljev
mladine Jesenice je še ena
razgibana sezona v otroškem letovišča Pinea v Istri.
Značilnost edinega kotička
jeseniške občine ob morju
je vse bolj raznolika druščina počitnikarjev, ki si tam
ob pestrih animacijskih programih nabira novih moči.
Letos so sezono spet odprli
najmlajši otroci, ki so tam
skupaj z vzgojiteljicami uživali morske radosti. Vodstvo
letovišča na čelu z Ireno Lah
je vsem namenilo še poseb-

Tudi otroci vedo, da hrana ne zraste v trgovini, ampak je z
njeno pridelavo veliko dela.

Zmagali so fantje z Blejske Dobrave
Prijeten četrtkov popoldan, napeto vzdušje, razgreti navijači, igralci pa v najboljši formi do sedaj. Zadnji turnir v
hokeju na rolarkah to poletje je bil po mnenju udeležencev
res zakon. Prepričljivi zmagovalci celotne lige so po
napetem boju postali fantje iz ekipe Blejska Dobrava, drugo
mesto si je prislužila ekipa JAG, tretji so bili Tigersi, četrto
mesto pa so zasedli člani Belih risov. Fantje so bili po koncu turnirja prijetno utrujeni, vseeno pa pripravljeni na še
eno tekmo, in sicer v izvajanju kazenskih strelov na gol. Poleg že tako pestrega dogajanja so mlajši gledalci odigrali še
partijo balinčkanja na tarčo, pri kateri so se prav tako
odlično zabavali. Najboljši tekmovalci so bili na koncu nagrajeni z medaljami in praktičnimi nagradami. T. Z.

Zvoki jeseniških godbenikov v Poreču
Člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora so avgustovsko nedeljo zaokrožili s prijetnim in koristnim dejanjem. Odpeljali so se proti Poreču, kjer so preživeli lep dan
ob sprostitvi in kopanju. S seboj so vzeli tudi instrumente in
za zaključek pripravili promenadni koncert v hotelu Delfin,
kjer so ta dan beležili 1800 gostov. V prijeten poletni večer
ob morju so zadonele skladbe, ki jih ima orkester v svojem
repertoarju. Seveda je po pričakovanju spet na lep odmev
naletela legendarna skladba bratov Avsenik Na Golici. Program so popestrile mažoretke TVD Partizan Jesenice, ki orkester spremljajo na različnih nastopih. J. R.

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

mali oglasi

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

Mladi udeleženci Levčkovega tabora pred odhodom domov s počitnic

Pedagoška vodja Saša
Blažič
no skrb in pozornost, za kar
je bilo upravičeno deležno
pohval.
Julij in avgust sta bila v znamenju desetdnevnih izmen
različnih skupin, od učencev
osnovnih šol do mladih družin, športnikov in drugih.
Prvič so letos v letovišču gostili Levčkov tabor. V tej izmeni so bili otroci iz družin,
kjer jim poletnih radosti ob
morju ne morejo omogočiti.
Čeprav so bili iz vse Gorenjske in se niso poznali med
seboj, so takoj ustvarili izjemno vzdušje.
Pedagoška vodja Saša Blažič, ki je za izvedbo tabora
skrbela skupaj s Petro Grzetič, je povedala: "Zares smo
v nekaj dneh postali kot velika družina. Poleg plavanja
smo imeli različne delavnice
in športne igre. Izdelovali
smo nakit, pripravili karaoke, modno revijo, veliko
smo plesali, skratka vsega je
bilo več kot dovolj. Vsi so
med seboj postali veliki prijatelji in ob koncu so izrazili
željo, da bi še kdaj skupaj letovali. Morda je to ta trenutek še težje izvedljivo, morda pa uresničitev želje ni nemogoča. Moram še dodati,
da sem bila letos v letovišču
tudi na začetku sezone z
otroki iz vrtcev kranjskogor-

ske in jeseniške občine in
prav tako je bilo res veselo in
prijetno."
Predsednica ZDPM Jesenice
Albina Seršen je bila vesela,
da so lahko v letovišču gostili
Levčkov tabor: "Ob vrnitvi
otrok domov sem govorila z
njihovimi starši in dobila izredno pohvalne odzive. To je

zame in našo Zvezo najlepši
občutek. Vesela sem tudi, da
je Leo klubu Brdo za izvedbo
tabora izbral naše letovišče in
da smo lahko ponudili prijetno izvedbo pestrih počitnic."
Letovišče v Pinei je letos premierno doživelo tudi premiero orientalskih plesov. Tam
so pripravili delavnico, kjer

Julij in avgust sta bila v znamenju desetdnevnih
izmen različnih skupin, od učencev osnovnih šol
do mladih družin, športnikov in drugih. Prvič so
letos v letovišču gostili Levčkov tabor. V tej
izmeni so bili otroci iz družin, kjer jim poletnih
radosti ob morju ne morejo omogočiti. Čeprav
so bili iz vse Gorenjske in se niso poznali med
seboj, so takoj ustvarili izjemno vzdušje.

Odbojkarice med treningom

je skupina navdušenk vadila
indijske, egipčanske in druge plese. Skupina se imenu
Layali in vodja Januša Dražič
je napovedala, da bodo plesalke še letos na Jesenicah
pripravile pester plesni program.
Poleg mladih družin, ki vse
raje zahajajo v letovišče, so
močan ton dogajanjem dali
športniki v zadnji avgustovski izmeni. To so bile predvsem mlade jeseniške odbojkarice in košarkarji. Vsi si v
novi sezoni želijo dobrih rezultatov in zmag.
In za povrh ni odveč poudariti, da je ekipa v kuhinji letovišča res skrbela za pester in
raznolik jedilnik in marsikdo
se je ob vrnitvi domov moral
spopasti s kakšnim novim
odvečnim kilogramom.
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Zanimivosti

Iz Turista že diši

Psiček Janez

Restavracijo Turist je prevzela Nevenka Karahodžič, ki stavi predvsem na ponudbo domače
hrane, zlasti malic.
Urša Peternel
Potem ko je bila restavracija
Turist na Slovenskem Javorniku kar nekaj časa zaprta,
so jo prvega avgusta (malce
simbolično - ob spominskem dnevu Občine Jesenice) vnovič odprli. Restavracija je dobila novo najemnico
Nevenko Karahodžič, ki je
prostorom dala povsem
novo podobo in tudi vsebino. Kot je povedala, stavi

V objekt kulturnega
doma na Slovenskem
Javorniku se bo prihodnje leto preselila
tudi pošta. Kot je povedala Megi Jarc s Pošte
Slovenije, so že začeli
projektirati in pridobivati investicijskotehnično dokumentacijo. "Gradbeni posegi
se bodo pričeli v začetku leta 2009, preselitev v nove prostore pa
načrtujemo v drugem
trimesečju leta 2009,"
je povedala.

Jeseniška maskota, psiček Janez, se je odločil, da bo dopustniški čas zaradi starosti še naprej preživljal v bližini jeseniške bolnice. V teh pasjih časih nikoli ne veš, kdaj ti prav
pride prva pomoč ... J. P.

Še en parkirni ocvirek

Restavracija je dobila povsem novo podobo, pri urejanju so posebej pazili na barvno
usklajenost, upoštevali pa so tudi načela feng-shuija. I Foto: Janez Pipan
predvsem na ponudbo dobre domače hrane, zlasti cenovno ugodnih malic, pa
tudi jedi po naročilu. Prostore so v celoti prenovili in v
prenovo vložili kar okrog sto
tisoč evrov. "Prostori so povsem prenovljeni, uredili
smo kuhinjo, elektriko,
vodo ...," je povedala Karahodžičeva in dodala: "Pri
tem bi se posebej rada zahvalila županu in njegovim

tudi morebitnega odkupa.
Karahodžičeva bosta obdržala tudi gostinski objekt na
Kresu, ki ga vodita že 28 let,
preusmerili pa so se predvsem v organiziranje dogodkov za zaključene družbe. Z
gostinstvom se ukvarja tudi
sin Edvin, ki ima skupaj z
življenjsko sopotnico Alenko Dovžan restavracijo Ejga
sredi Jesenic in gostinski lokal na Koroški Beli.

Posebna soba za zaključene družbe I Foto: Janez Pipan

Eden od bralcev nam je poslal fotografijo, ki vnovič dokazuje brezvestnost nekaterih voznikov. Tokrat je voznik svoje
vozilo pustil malo na cesti, malo na pločniku, malo na prehodu za pešce in tik pod semaforjem ... Ob tem, da je imel
dva metra stran na voljo prosto parkirno mesto ... U. P.

Reklamni panoji v bližini rondoja po svoje dajejo pečat
mestnemu središču. J. P.

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Lepo urejena senčna terasa I Foto: Janez Pipan

sodelavcem na Občini Jesenice za veliko razumevanje
in pomoč." V prenovljeni restavraciji je okrog štirideset
sedežev, dodatnih dvajset na
lepo urejeni terasi, imajo pa
še ločen prostor za zaključene družbe. Zdaj so v restavraciji štirje zaposleni. Kot je
povedala Karahodžičeva,
ima najemno pogodbo sklenjeno za dobo petih let, a z
možnostjo podaljšanja in

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

Opereta Planinska roža, ki je nastala pod okriljem Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, je
zadnjo avgustovsko nedeljo zaživela v prav posebnem okolju - v Vratih. Za izvajalce je bil
nastop na prostem, v naravnem planinskem okolju, poseben izziv, ki pa so ga odlično prestali. Obiskovalci so bili nad opereto navdušeni. i Foto: Anka Bulovec

predpisovanje očal

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
www.optika-berce.si
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Zanimivosti
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007)
ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe)
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja naslednjo

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list
RS, št. 1/2006 in 102/2007) župan Občine Jesenice sprejme

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

SKLEP

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
II. PREDMET PRODAJE:
a) Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku - Strelska ulica, parc. št.
2199/1, travnik v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe
vpisani pri vložni št. 960 k. o. Jesenice.
Zemljišči se prodajata izključno skupaj.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste - na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost
predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam - na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št.
2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice v območju J2/S15/1-e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e - enodružinska zazidava.
b) Stavbni zemljišči na Kočni:
parc. št. 145/34, travnik v izmeri 710 m2, vpisana pri vložni št. 20
k. o. Blejska Dobrava in
parc. št. 145/35, travnik v izmeri 901 m2, vpisana pri vložni št. 20
k. o. Blejska Dobrava.
●

●

Zemljišči se prodajata skupaj ali ločeno.

7221002-47860708 s pripisom "varščina za javno dražbo - zemljišče s
parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice se prodajata izključno skupaj, zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35 k. o. Blejska Dobrava pa
se prodajata skupaj ali ločeno, vsa pa se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije;
Dražitelji se morajo najpozneje 1/2 (pol) ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti, za katera zemljišča bodo dražili, ter
predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila varščine,
potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za
pravne osebe in s. p.),
potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni
imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s. p.),
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oz. izpis iz poslovnega registra za s. p., staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe,
izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX)
morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
osebno izkaznico (fizične osebe, s. p. ter zastopniki in pooblaščenci
pravnih oseb),
davčno številko oz. ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
●

Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35 k. o. Blejska Dobrava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni
vodi (vodovod, plinovod). Zemljišče s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava
neposredno meji na javno cesto tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava pa je mogoče urediti prek zemljišča s parc. št. 722/8 k. o. Blejska Dobrava, ki je po katastrskih
podatkih pot, v zemljiško knjigo pa vknjiženo kot javno dobro, upravljavec Občina Jesenice (v naravi dostop še ni vzpostavljen in ga je treba urediti). Občina Jesenice bo kupcu podelila pravico vzpostavitve in uporabe neposrednega dostopa iz javne ceste do zemljišča s parc. št. 145/35 k. o. Blejska
Dobrava preko zemljišča s parc. št. 722/8 k. o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške vzpostavitve in uporabe dostopa nosi kupec. Za komunalno
opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam - na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št.
145/34 in 145/35 k.o. Blejska Dobrava v območju J4/S1/1-ve in sta namenjeni stanovanjski gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružinska zazidava.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča) - Prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA
a) Izklicna cena za zemljišči:
s parc. št. 2199/1 k. o. Jesenice znaša 73.875,00 EUR (brez DDV),
s parc. št. 2199/2 k. o. Jesenice znaša 27.825,00 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 101.700,00 EUR (brez DDV).

●

●

●

b) Izklicna cena za zemljišči:
s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava znaša 51.318,80 EUR
(brez DDV),
s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava znaša 58.610,05 EUR
(brez DDV).
●

●

●

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše
v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
2. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 24. septembra 2008 ob 12. uri v sejni sobi,
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

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

VII. VIŠINA VARŠČINE:
IX. DODATNE INFORMACIJE O ZEMLJIŠČIH
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za
zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer:
za zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice v višini
10.170,00 EUR (10 % izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860708 s pripisom "varščina za javno dražbo zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice;
za zemljišče s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava v višini 5.131,88
EUR (10 % izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-722100247860708 s pripisom "varščina za javno dražbo - zemljišče s parc. št.
145/34 k. o. Blejska Dobrava;
za zemljišče s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava v višini
5.861,00 EUR (10 % izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice,
odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400●

●

●

III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Hrenovca dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov
obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko "zadeva" obvezno navesti ključne
besede "OLN Hrenovca") do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca.
IV.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na
krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice in na Radiu Triglav.
Številka: 3500-66/2007
Jesenice, 26. avgusta 2008
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS, št. 33/07) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list
RS, št. 1/2006 in 102/2007) župan Občine Jesenice sprejme

●

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

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 15. septembra 2008 do 15.
oktobra 2008 javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
- v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 1. oktobra 2008 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve
bo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca 25. septembra 2008 obravnavan tudi na seji
Občinskega sveta Občine Jesenice.

●

●

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.

I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
- predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Hrenovca, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti d.o.o.,
Celje (avgust 2008).

●

●
●

o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na
tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne
dražbe do 23. septembra 2008.
Vzorci prodajnih pogodb in izjav iz VIII. točke tega razpisa ter fotografije
zemljišč so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si - razpisi).
Številka: 478-6/2007
Datum: 20. avgusta 2008

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežaklja
I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu športno rekreacijski park Podmežaklja, ki ga je izdelal Atelje za
prostorsko projektiranje, d. o. o., Jesenice (avgust 2008);
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 15. septembra 2008 do 15. oktobra 2008 javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
- v prostorih Krajevne skupnosti Podmežaklja, Mencingerjeva ulica 1, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 17. septembra 2008 ob 15.30 v sejni sobi
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve
bo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
športno rekreacijski park Podmežaklja 25. septembra 2008 obravnavan
tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežaklja dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis
v knjigo pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko "zadeva" obvezno navesti ključne besede "UN Podmežaklja") do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec
po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežaklja.
IV.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter
na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice in na Radiu Triglav.
Številka: 350-8/2007
Jesenice, 26. avgusta 2008

Občina Jesenice
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger
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Drvijo v pesku, blatu,
snegu ...

Ocvirki in pohvale

Jeseničana Milenko Cvetkovič in Mensud Sulič uspešno tekmujeta v offroadu.
Urša Peternel
Člani Kluba ljubiteljev terenskih vozil ORC 4x4 Gorenjska so se med 24. in 27.
avgustom udeležili mednarodnega tekmovanja v ekstremnem offroadu LILA
TAGE 2008, ki je potekalo
v Passauu v Nemčiji. Kot
edina slovenska predstavnika v konkurenci 54 posadk
iz desetih držav sta nastopila Jeseničana, Milenko
Cvetkovič in Mensud Zulič,
prvi je državni prvak, drugi
pa podprvak v tako imenovanem hard offroadu. Na
tekmovanju sta se dobro
odrezala, saj sta zasedla
dvanajsto mesto v skupni
razvrstitvi in osmo mesto v
kategoriji vozil z električnimi vitli. Mešana slovenskoavstrijska posadka Schellander - N. Zulič pa je zasedla osmo in šesto mesto. "S
tem nastopom smo člani jeseniškega kluba dokazali,
da se slovenski tekmovalci
z dobrim delom in treningom lahko enakovredno kosamo tudi s posadkami iz
držav, kjer je ta šport veliko
bolj razvit," je po tekmovanju zadovoljen povedal Milenko Cvetkovič, ki se že
nekaj let ukvarja s to zanimivo dejavnostjo, polno
blata, peska, snega in glasnega brnenja motorjev.

Nova deponija odpadnega gradbenega materiala, ki so mu
hitro priložili še druge smeti, se je pojavila v neposredni
bližini pokopališča na Blejski Dobravi, ob samem
parkirnem prostoru. Optimistična misel: morda ne bo
dolgo?

Na Blejski Dobravi je kažipot za smer Vintgar lepo urejen,
levo za avtomobilski dovoz in desno za pešpot. Ob koncu
pokopališča pa je na tej makadamski cesti, ki vodi do
soteske Vintgar, prometni znak, ki prepoveduje vožnjo za
motorna vozila. Nekoga je ta netaktnost spodbudila k
prebarvanju samega znaka, zato mnogi (sodeč po polnem
parkirnem prostoru pri vhodu za Vintgar) lahko brez slabe
vesti vozijo do cilja.

Zabava, odbojka
in balinčkanje
Anka Bulovec
Mladinska točka Slovenski
Javornik-Koroška Bela je
tudi v letošnjem poletju
organizirala prijateljska tekmovanja v odbojki. Minulo
soboto so se na igrišču TVD

Partizana na Koroški Beli
udeleženci turnirja pomerili
še zadnjič, obenem pa je potekalo tudi družabno tekmovanje v balinčkanju.
''Športno druženje oziroma
turnir v odbojki organiziramo vsako leto v mesecu av-

gustu,'' je povedala Senka
Pajič, voditeljica mladinske
točke Slovenski Javornik-Koroška Bela. ''Žal gre za edini
dogodek v poletnih počitnicah na Koroški Beli, kjer se
mladi resnično zberejo. Dogodek je namenjen pred-

vsem druženju in zabavi, na
žalost pa se vsako leto zbere
malo manj, vendar še vedno
zadovoljivo število otrok.''
Pri organizaciji dogodka je
pomagal tudi jeseniški Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Voditeljica pravkar omenjenega centra Špela Reš je poskrbela za praktične nagrade, pijačo in toplo
pico, pri štetju balinčkov pa
je pomagal strokovni sodelavec mladinskih programov
Mladinskega centra Jesenice
Mitja Blažič.

Ob isti poti pa je tudi jasno sporočilo jeseniške Komunale,
da ni treba vsak prostor v naravi zasuti z odpadnim
materialom, toda nekateri imajo težave z branjem opozoril.
Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Jeseniške mažoretke, ki so skupaj z godbeniki gostovale v
Poreču. J. R.
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Krompirjev fant in srce
Družina Valjavec z Blejske Dobrave je v letošnjem pridelku
krompirja našla tudi ta dva lepotca, eden je v obliki nasmejanega fantka in drugi bolj romantičen, v podobi srca. J. P.

Gobje jedi
Iz knjige Kuharske bukve slovenskih gospodinj povzemamo nekaj receptov za jedi iz gob.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi DOMINA
JESENICE IN RADOVLJICA. Sponzor križanke je trgovina
Papirnica Domina s poslovalnicama na Jesenicah in v Radovljici, ki podarja naslednje nagrade:
1. nagrada, torba (pokončna): Ana Kelenc, Jesenice,
2. nagrada, torba šolska: Marjeta Jenko, Mavčiče,
3. nagrada, vrečka za copate: Irena Žakelj, Žiri,
4. nagrada, karta Julijske Alpe: Anica Justin, Hrušica,
5. nagrada, topografska karta Kepe: Eva Schmitt, Rodine.
Čestitamo! Nagrajenci naj se oglasijo v poslovalnici Papirnice Domina na Jesenicah na Titovi 53/b, telefon 04/586 16 04,
kjer s predložitvijo osebnega dokumenta lahko prevzamejo
nagrade.

Gobe v smetanovi omaki

Palačinke z gobami

Ocvrte dežnikarice

Potrebujemo: 40 dag gob, 8
dag masla, 2 dl kisle smetane,
5 dag čebule, 2 dag moke, šopek peteršilja, poper in sol,
vodo za zalivanje.

Potrebujemo: 10 dag šunke, salame ali nekaj manj pancete,
žlico olja, 2 čebuli, 25 dag raznih gob, 4 žlice drobtin, 2 jajci,
malo soli in popra, žličko sladke paprike, sesekljan peteršilj.

Potrebujemo: nekaj dežnikaric, 4 jajca, 2 dl mleka, žlico
sesekljanega peteršilja, strt česen, žlico belega vina, 2 veliki
žlici moke, sol.

Priprava: Gobe zdušimo na
maščobi. Posebej prepražimo na maslu sesekljano čebulo, dodamo gobe, potresemo z moko, popražimo,
dodamo kislo smetano in
začimbe, zalijemo z vodo ali
juho in na blagem ognju pokuhamo. Na koncu dodamo
sesekljan peteršilj.

Priprava: Na malo maščobe
prepražimo šunko in čebulo
in dodamo očiščene gobice.
Zdušimo in ohladimo. Dodamo drobtinice in stepeni
jajci. Nadev začinimo po
okusu in z njim napolnimo
palačinke, ki jih paniramo
in ocvremo.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

www.jesenice.si

Sponzor današnje križanke je Restavracija Turist na Slovenskem Javorniku, kjer ponujajo kosila, malice in
hrano po naročilu.
Nagrade: 1. plošča Turist za dve osebi; 2. kosilo za dve osebi; 3. malica; 4. malica

Priprava: Dežnikarice ostrgamo (ne smemo jih prati) in
posolimo. Počivajo naj pet
minut. Medtem stepemo jajca, mleko, vino in vse druge
sestavine, na koncu vmešamo še moko. Segrejemo olje,
gobe pomakamo v jajčno
zmes in jih ocvremo. Ocvrte
polagamo na papirnate serviete, da se lepo odcedijo.

Pohorska rižota
Potrebujemo: 50 dag prekajenega svinjskega mesa brez kosti, 30 dag mešanih gob (jurčki, lisičke, šampinjoni), 1 dl
kisle smetane, 20 dag sesekljane čebule, 2 žlici sesekljanega
peteršilja, 2 žlici česna, 1 dl
olja ali masti, 1 žlica paprike
v prahu, pol litra že kuhanega
fižola v zrnju, 25 dag dušenega riža, sol in poper po okusu.
Priprava: Na maščobi prepražimo čebulo, dodamo na

kocke narezano prekajeno
meso in počasi pražimo deset minut. Med praženjem
po žlicah dolivamo vodo.
Dodamo gobe, česen, sol in
poper in počasi pokrito dušimo še deset minut. Nato dodamo papriko v prahu, premešamo in prilijemo 2 dl
vode. Jed naj dobro prevre,
na koncu pa dodamo fižol v
zrnju, dušen riž in kislo
smetano. Narahlo pomešamo in postrežemo s solato.

Gosta gobova juha
Potrebujemo: različne gobe, 3
krompirje, rdeč in rumen korenček, čebulo, sol, poper, majaron, lovorov list, žlico kisle
smetane.
Priprava: Na prepraženo čebulo damo gobe, ki smo jih
prej prevreli, dodamo naribano korenje in krompir,
zalijemo in dodamo začimbe. Juho skuhamo in izboljšamo še z žlico kisle smetane. Pomokati je ni treba, ker
se bo zgostila zaradi naribanega krompirja. Za dobro
gobovo juho je treba uporabiti vsaj pet vrst gob.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 15. septembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve, zanimivosti
Septembrske prireditve
KOSOVA GRAŠČINA od 8. do 14. ure in od 16. do 18. ure
Razstava o Josefu Resslu Od vijaka do junaka (na ogled do 12. septembra)
Info: Tehniški muzej Slovenije in Gornjesavski muzej Jesenice,
04/583 35 00

KOSOVA GRAŠČINA
Razstava del Jeseničana Iva Koželja ob stoletnici njegovega rojstva
(na ogled do 3. oktobra)
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

Torek, 9. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II JESENICE od 16. do 18. ure

Najdenčki iščejo dom

"Lahko se ti dogaja ...," aktivnosti za mlade
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

KOSOVA GRAŠČINA ob 20. uri
Jesenske serenade 2008 - Musica Toccare (Jože Bogolin, tolkala)
Info: Združenje glasbene mladine Jesenice, 040/175 278

Četrtek, 11. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA JESENICE ob
7. uri
POHOD: Pecol (1550 m)-Hude police (2395 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo 041/402 739 ali 031/813 730

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II JESENICE od 16. do 18. ure
"Lahko se ti dogaja ...," aktivnosti za mlade
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Petek, 12. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II JESENICE od 16. do 18. ure
"Lahko se ti dogaja..." aktivnosti za mlade
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Utrip poletja, sklepni dogodek poletnega MCJ natečaja digitalne fotografije in kratkega filma
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

KOSOVA GRAŠČINA ob 20. uri
Jesenske serenade 2008 - Večer ljudske glasbe (Volk Folk)
Info: Združenje glasbene mladine Jesenice, 040/175 278

Oddamo 4 lepe tigraste mucke, stare 2 meseca, mucki so
socializirani in zdravi. Tel.: 031/590-082, Lucija

Sobota, 13. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 10. uri
Turnir v nogometu na umetni travi
Info: Zavod za šport Jesenice, 051 685 240

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Ogled razstave likovnih del udeležencev likovne delavnice JASNA (na
ogled do 24. septembra)
Info: Razstavni salon Dolik, 04/586 03 87

Sreda, 3. septembra
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
Muzejska brezplačna delavnica - izdelava jeseniškega spominčka
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 16. uri
Turnir v nogometu - šola nogometa NK Jesenice
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Četrtek, 4. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Kranjska Gora-Belopeška jezera-Jesenice (ok. 68 km)
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041 402 739 ali 031 813 730

Petek, 5. septembra
PARK TALCEV NA KOROŠKI BELI ob 17. uri
Komemoracija. Info: KS Sl. Javornik - Koroška Bela 04/586 61 50

KULTURNI DOM SL. JAVORNIK ob 18. uri
Razstava fotografij Francija Črva
Info: KS Sl. Javornik-Koroška Bela, 04/586 61 50

SEDLO ROŽCA ob 12. uri
Srečanje na Rožci - Srečanje dveh občin St. Jakob in Jesenice
Info: TD Golica, TIC Jesenice, 04/586 31 78

Nedelja, 14. septembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Koncert skupine Funtango v okviru turneje History
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 04/583 31 00

Ponedeljek, 15. septembra
DOM DU JESENICE ob 17. uri
Srečanje članov, ki bodo/so v letošnjem letu praznovali 80. ali 85.
rojstni dan, in vseh, ki so stari 90 let in več
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 16. septembra
TRIM STEZA ŽERJAVEC od 9. do 16. ure
Dan Trim steze Žerjavec
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

MLADINSKA TOČKA CENTER II JESENICE od 16. do 18. ure
"Lahko se ti dogaja ...," aktivnosti za mlade
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje razstave likovnih del z motivi Nagolda in Jesenic slikarjev
Günterja Krügerja iz Nagolda v Avstriji ter Janeza Mohoriča MOKRN'KA z Jesenic (na ogled do 30. septembra)
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

TRG NA STARI SAVI ob 20. uri
Koncert POZDRAV JESENI, prvi jesenski žur za mlade - VSTOPNINE NI!
V primeru dežja bo koncert v petek, 12. septembra, ob 20. uri na isti
lokaciji.
Info: Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice v sodelovanju
s Klubom jeseniških študentov; koncert omogoča Občina Jesenice v okviru projekta Sejem bil je živ www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 81

Sobota, 6. septembra
DOM DU JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob 16. uri
Srečanje krajanov, starih 80 let in več
Info: DU Javornik-Koroška Bela, 031/662 956

Nov dom išče trimesečni črn mucek. Navajen je bivanja v
hiši z vrtom. Tel.: 04/5315-706, Majda

KOSOVA GRAŠČINA ob 20. uri

Oddamo dva popolnoma bela trimesečna mucka.
Tel.: 041/452-319

Jesenske serenade 2008 - Večer francoske glasbe
Info: Združenje glasbene mladine Jesenice, 040/175 278

Četrtek, 18. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA JESENICE ob
7. uri
POHOD: pl. Blato (1088 m)-dolina sedmerih Triglavskih jezer (1683
m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II JESENICE od 16. do 18. ure
Nedelja, 7. septembra
ZBOR PRED KS SL. JAVORNIK ob 9. uri
Pohod na Pristavo s športnimi igrami ter družabno srečanje (ob 11.
uri organiziran tudi prevoz). V primeru slabega vremena pohod in prireditev odpadeta. Info: KS Sl. Javornik-Koroška Bela, 04/586 61 50

Ponedeljek, 8. septembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18. uri
Pričetek drsalnega tečaja za mlade
Info: Zavod za šport Jesenice 041 676 554

"Lahko se ti dogaja ...," aktivnosti za mlade
Info: Mladinski center Jesenice 04/588 46 80, 81

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.

Oddamo belega dvomesečnega mucka. Mucek je
razglisten in razbolhan ter veterinarsko pregledan.
Tel.: 051/358-234 Polona
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Kredarica ju je
povezala za večno

Prijave za Prvi glasek Gorenjske

Mojca in Dušan sta se spoznala na Kredarici, se tam zaročila in pred dnevi tudi poročila. Združil ju je
datum 16. avgust.

Radio Triglav bo tudi letos dal možnost mladim glasbenim
talentom, da pokažejo svoje pevsko znanje. V soboto, 25.
oktobra, bo v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah že
dvanajsta prireditev Prvi glasek Gorenjske. K sodelovanju
vabijo vse tiste mlade, ki radi in dobro pojejo, stare od pet
do vključno dvanajst let. Prijave bodo zbirali do 13. septembra na naslovu Radio Triglav, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice s pripisom Prvi glasek Gorenjske in po elektronski
pošti na naslov info@radiotriglav.si. V prijavi je treba navesti rojstni datum, naslov, telefonsko številko ter naslov treh
slovenskih skladb, primernih za otroke, s katerimi se bodo
predstavili komisiji. Na prireditvi bodo nastopili tisti, ki se
bodo pravočasno prijavili na razpis in uspešno prestali avdicijo, je povedala vodja prireditve Eva Stare z Radia Triglav. U. P.

Urša Peternel
Dušan iz Loškega Potoka je
bil 16. avgusta 2002 s
sodelavci prvič na Triglavu.
Leto kasneje, prav tako 16.
avgusta, je bil na najvišjem
slovenskem vrhu drugič,
takrat s prijatelji. In tistega
dne je na Kredarici spoznal
Mojco, Gorenjko iz Planine
pod Golico, ki je na Kredarici delala. Višinski zrak je
naredil svoje in Dušan in
Mojca sta se zaljubila ... Leto
dni kasneje, spet 16. avgusta, sta se vnovič povzpela na
Kredarico. Tokrat skupaj in
tistega dne sta se tudi
zaročila. Sklenila sta, da se
na Kredarici tudi poročita,
in sicer leta 2008, ko 16. avgust pride ravno na soboto.
Svoj sklep sta pred dnevi seveda 16. avgusta - tudi
uresničila. Potem ko sta se
9. avgusta že civilno poročila v Vili Bistrica v Tržiču, sta
se za cerkveno poroko teden
dni kasneje povzpela na
Kredarico. Kot pripovedujeta, je okrog 35 svatov na pot
krenilo že ob peti uri zjutraj
iz Krme. "Vreme nam zjutraj ni bilo ravno naklonjeno, saj je takoj začelo
močno deževati in je
neprekinjeno deževalo cele
tri ure, tako da smo bili res
do kože premočeni. Kljub
temu so vsi vztrajali in po

Dan odprtih vrat v komuni Skupnost Žarek
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, ki ima sedež na Jesenicah, vabi na dan odprtih vrat v komuno Skupnost Žarek
v Bitnje 17 v Bohinju v nedeljo, 7. septembra, od 10. do 14.
ure. Kot je povedala predsednica društva Žarek Ivanka Berčan, si bodo obiskovalci lahko od blizu ogledali življenje v
skupnosti in prostore. "Skupaj se bomo zadržali v preprostem druženju in sproščenem pogovoru. Za dan odprtih
vrat smo se odločili, ker ljudje velikokrat sprašujejo, če lahko pridejo pogledat življenje v komuni. Med letom to ni žal
mogoče, zato smo se odločili za dan, ko odpremo vrata obiskovalcem. Povabili smo tudi župane in predstavnike ministrstva za delo, družine in socialne zadeve," je povedala
Berčanova. U. P.

Vox Carniolus išče nove pevce
Komorni zbor Vox Carniolus z Jesenic vabi nove pevce in
pevke. Pridružite se nam na prvi skupni vaji, ki bo v torek, 9.
septembra, ob 20. uri v Kulturnem domu na Blejski Dobravi.
Avdicije po dogovoru z dirigentom. Več informacij dobite
tudi na: vox.carniolus@gmail.com ali 040/283 723 (Maja),
031/330 461 (Boštjan).
Dušan in Mojca po cerkveni poroki na Kredarici
približno šestih urah (nekateri več, drugi manj) smo vsi
srečno prispeli na Kredarico, kjer nas je pričakal celo
sneg ..." Vendar pa se je
vreme kmalu razjasnilo in
ob 14. uri, ko je bila poroka,
je že sijalo sonce. "Poročila
sta naju župnik z Dovjega
Franc Urbanija in župnik iz
Loškega Potoka Primož Lav-

tar. Po poroki je nato v koči
na Kredarici sledila zabava
do poznih večernih ur ...,"
pripovedujeta Mojca in
Dušan, ki se zdaj oba pišeta
Levstik. V nedeljo zjutraj se
je manjša skupina svatov
podala še na vrh Triglava,
drugi pa so se po isti poti po
dolini Krme vrnili v dolino.
Mojca in Dušan pravita, da

je bila poroka res nekaj
posebnega in nepozabnega
in vsi udeleženci po vrsti so
zatrdili, da take zabave še
niso
doživeli.
Mladoporočenca trenutno živita
pri Mojci doma v Planini
pod Golico, nameravata pa
graditi hišo na Zgornjem
Otoku. Zdaj pa uživata na
medenih tednih na Baliju.

www.gorenjskiglas.si

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

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

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

nino@jesenice.net
ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p.,
Cesta železarjev 8, Jesenice

