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Komedije da, a ne 
”na prvo žogo”
V letošnjem gledališkem abonmaju 
prevladujejo komedije, a bodo 
kakovostne. Domači gledališčniki 
pripravljajo tri premiere.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE ŠPORT ZANIMIVOSTI

Razvoj z evropskim 
denarjem
Revitalizacija območja Fi-
prom in obnova Tavčarjeve
ceste sta zdaj najpomemb-
nejša jeseniška projekta.

Brezplačno do znanja
računalništva, tujih 
jezikov ...
Na Ljudski univerzi Jesenice
so uspeli na še enem evrop-
skem razpisu in pridobili več
kot milijon evrov za dva pro-
jekta vseživljenjskega učenja.

Družinska sreča 
zlatoporočencev 
Angelca in Franci Oblak s
Koroške Bele sta praznovala
zlato poroko.
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Urša Peternel

Minuli ponedeljek je na
Prešernovi ulici na Jeseni-
cah pričel delovati zbirni
center, ki je namenjen loče-
nemu zbiranju odpadkov iz
gospodinjstev. Vanj lahko
občani jeseniške in žirovni-
ške občine brezplačno (po-
trebujejo le odrezek zadnje
položnice za plačilo komu-
nalnih storitev) pripeljejo
vse vrste odpadkov. V cen-
tru imajo petnajst različnih
zabojnikov, v katere bodo
občani lahko odložili papir
in lepenko, steklo, plasten-
ke, odpadke iz kovin, les,
tekstil in obutev, jedilna olja
in maščobe, barve, lepila,
črnila in smole, detergente,
baterije in akumulatorje,
električno in elektronsko
opremo, kosovne odpadke
in zeleni odrez. Kot je pove-
dal direktor javnega komu-
nalnega podjetja Jeko-In
Aleksander Kupljenik, naj
bi v zbirnem centru letno
zbrali okrog tisoč ton od-
padkov, ki jih bodo sortirali
in pripravili za nadaljnjo
predelavo. S tem naj bi se
zmanjšala količina odpad-
kov, ki jih bodo še prepelja-
li na Malo Mežaklo. 
Župan Tomaž Tom Men-
cinger je dejal, da je odprtje
zbirnega centra zelo po-
membna pridobitev za Jese-

nice in nov kamenček v mo-
zaiku ravnanja z odpadki.
Pohvalil je javno komunal-
no podjetje Jeko-In za dose-
danjo skrb za čistejše okolje,
ter povedal, da naj bi v dveh
letih na Mali Mežakli uredi-

li tudi sortirnico odpadkov.
Najverjetneje pa bodo zgra-
dili tudi center za mehansko
obdelavo odpadkov. "Ko bo
vsa ta veriga ravnanja z od-
padki zaključena, bomo na
Mali Mežakli odlagali le še

malo ostanka odpadkov,
zato bomo lahko dlje ohra-
njali prostor na odlagalnem
polju," je dejal župan. Obe-
nem je pozval občane, naj
uporabljajo zbirni center in
dovažajo odpadke ter tako
tudi sami prispevajo k čistej-
šemu okolju.
Gradnja zbirnega centra je
stala 1,2 milijona evrov, de-
nar so prispevali Občina Je-
senice oziroma Jeko-In iz
zbrane okoljske takse, sred-
stev amortizacije in iz pro-
računa. 

Za še bolj čiste Jesenice
Samo v prvih šestih mesecih letos so v družbi Jeko-In nabrali kar 250 ton na črno odloženih odpadkov.
A odslej občani nimajo več nobenega opravičila za odlaganje odpadkov v naravi, saj je pričel delovati
zbirni center.

Finale lige EBEL in 
naskok na 30. zvezdico
Hokejisti HK Acroni Jesenice
pred novo sezono ne skriva-
jo visokih ciljev. 

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

Nove jeseniške 
razglednice
Na Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske so izbrali osem fotografij 
z Javnega natečaja za izbor najlepših
fotografij občine Jesenice in iz njih 
izdelali nove razglednice Jesenic.
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Urša Peternel

Prvega oktobra bodo name-
nu predali nove prostore Vi-
soke šole za zdravstveno
nego Jesenice na Spodnjem
Plavžu na Jesenicah. Slav-
nostni govornik bo predsed-
nik države dr. Danilo Türk,
ki bo tudi uradno odprl nove
prostore šole in nagovoril
študente. Predsednik se bo v
okviru obiska na Jesenicah
sestal tudi z županom To-
mažem Tomom Mencinger-
jem, ki mu bo predstavil raz-
vojne načrte občine in naj-
pomembnejše projekte, ki
že potekajo v občini. Visoki
gost se bo predvidoma sestal
tudi z vodstvom Splošne
bolnišnice Jesenice.
Kot je povedala dekanica Vi-
soke šole za zdravstveno
nego Jesenice doc. dr. Brigita
Skela Savič, bodo novi pros-
tori velika pridobitev za šolo,
ki je prvo leto delovala v za-
časnih prostorih na Titovi 78.
Uredili so tri etaže, v pritličju
so kabinetni prostori za kli-
nične vaje ter dve veliki pre-

davalnici, ki lahko sprejmeta
po 80 študentov. V prvi etaži
sta sodobna knjižnica in ra-
čunalniška učilnica, v drugi
etaži pa še ena manjša preda-
valnica za 60 študentov, de-
kanat in kabineti. V prihaja-
jočem študijskem letu bo v
klopi sedlo 130 rednih in iz-
rednih študentov prve gene-
racije in 140 študentov druge
generacije, skupaj torej
okrog 270 študentov. Zani-
manje za vpis v šolo je bilo
veliko in po besedah dekani-
ce so že na prvem vpisnem
roku zabeležili izredno dober
vpis. Hkrati s povečevanjem
števila študentov na šoli širi-
jo tudi programe, tako so v
postopek akreditacije že od-
dali vlogo za magistrski štu-
dij zdravstvene nege. Raču-
najo, da bodo prve študente v
magistrski študij vpisali že
prihodnje leto. To je tudi
eden od pomembnih pogo-
jev za preoblikovanje visoke
šole v fakulteto, kar je dolgo-
ročni cilj tako vodstva šole
kot tudi ustanoviteljice, Obči-
ne Jesenice.

Na Jesenice prihaja
predsednik države
Danilo Türk bo 1. oktobra slovesno odprl nove
prostore Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Aleksander Kupljenik, direktor Jeko-In, na odprtju zbirnega centra I Foto: Anka Bulovec

Novi prostori Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na
Spodnjem Plavžu I Foto: Anka Bulovec

Aleksander Kupljenik, direktor Jeko-In: "V prvih
šestih mesecih letos smo našli kar 250 ton na
črno odloženih odpadkov. Po odprtju zbirnega
centra ni nobenega opravičila več, da bi občani
odpadke odlagali drugje, sploh pa ne v naravi!"
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Na Občini Jesenice so mi-
nuli torek pripravili novinar-
sko konferenco, na kateri so
predstavili dva najpomemb-
nejša projekta, ki se zdaj iz-
vajata na Jesenicah. To sta
obnova Tavčarjeve ulice na
Plavžu in revitalizacija ob-
močja Fiprom, za oba pa je
Občina Jesenice pridobila
evropski denar. Jesenice so
tako v zadnjih letih postale
primer dobre prakse in
zgled drugim občinam,
kako je treba pripraviti pro-
jekte in se z njimi uspešno
potegovati za denar iz Evro-
pe. Občini Jesenice ga je v
zadnjih letih uspelo pridobi-
ti že več kot devet milijonov
evrov.
Projekt obnove Tavčarjeve
ceste je predstavil direktor
Komunalne direkcije Tomaž

Vidmar. Povedal je, da je na-
ložba razdeljena na dva dela.
Letos bodo dokončali prvi
del obnove od križišča pri In-
tegralu do Čufarjeve ceste.
Obnovili bodo celotno ko-
munalno infrastrukturo, od
vodovoda, daljinskega ogre-
vanja do fekalne in meteor-
ne kanalizacije, uredili bodo
pešpoti, zelenice in pridobili
26 novih parkirnih mest.
Prva faza naj bi bila končana
oktobra, stala bo 606 tisoč
evrov, od tega so pridobili 85
odstotkov nepovratnih ev-
ropskih sredstev.
V začetku julija pa so začeli
tudi drugi pomemben pro-
jekt, ki so ga poimenovali
Revitalizacija območja Fi-
prom. Projekt je predstavil
podžupan Boris Bregant, ki
je dejal, da celotno območje
meri več kot 50 tisoč kva-
dratnih metrov. Leta 2006

so začeli oblikovati projekt
celovite revitalizacije, v okvi-
ru katerega bodo to opušče-
no industrijsko območje
oživili in ekološko sanirali
ter zagotovili nove možnosti
za razvoj gospodarstva in
mestotvornih dejavnosti. V
začetku julija so začeli rušiti
propadajoče objekte, ekolo-
ško sanirati območje in ure-
jati komunalno infrastruk-
turo. Dela so v polnem teku,
nekateri objekti so že poru-
šeni, kisline, lužine in druge
škodljive snovi pa odstranje-
ne. Do junija prihodnje leto
naj bi bil ta del projekta za-
ključen, območje bo takrat
komunalno urejeno, ekolo-
ško sanirano, urejeni bodo
dovozi, parkirišča in zuna-
nje površine. Ta del urejanja
naj bi stal okrog 3,6 milijona

evrov, od tega je Občini Jese-
nice uspelo pridobiti 2,2 mi-
lijona evrov evropskega de-
narja. V naslednjih fazah
projekta naj bi obnovili ob-
jekte oziroma zgradili nove.
Na južnem delu območja
naj bi prostor dobile mesto-
tvorne dejavnosti, kot so
knjižnica, center vseživljenj-
skega učenja, del muzejske-
ga kompleksa, tržnica ... V
severnem delu pa naj bi ure-
dili proizvodne prostore za
razvoj gospodarstva. Celovi-
ta revitalizacija območja naj
bi bila po ocenah vredna kar
25 milijonov evrov. Kot je
poudaril župan Tomaž Tom
Mencinger, bo s tem osred-
nje območje Jesenic dobilo
novo življenje, Jesenice pa
bodo pridobile novo mestno
središče.

Razvoj z evropskim denarjem
Revitalizacija območja Fiprom in obnova Tavčarjeve ceste sta zdaj najpomembnejša jeseniška projekta.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na pod-
lagi členov 218.c in 218.č Zakona o graditvi objektov (UL RS
110/2002 in spr.) objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo

zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča 
na območju občine Jesenice za leto 2009

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in neza-
zidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Je-
senice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb
ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o gra-
ditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazi-
danega in nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, na Jesenicah, soba P8,
v času uradnih ur, in sicer za:
- fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek,
- pravne osebe: torek in četrtek - po predhodnem dogovoru, 

od 20. oktobra do vključno 30. oktobra 2008.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega mese-
ca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če za-
vezanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šte-
je, da so podatki občine pravilni, skladno s členoma 218.a in
218.č Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
102/2004) 

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek
za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev
tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zve-
zi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidane-
ga stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih
prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci
so dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 16. čle-
nu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Jesenice (UVG št. 3/87, in sprememb UVG
21/88, UL RS, 20/93, 105/00, 79/03). 

Številka : 422-16/2008 
Datum: 19. septembra 2008

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

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

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

Obnova Tavčarjeve ulice bo zaključena oktobra. I Foto: Janez Pipan 

Območje nekdanjega Fiproma že dobiva novo podobo, do
junija prihodnje leto bodo uredili komunalno infrastrukturo,
dovoze, zunanje površine ...

Občina Jesenice znova obvešča, da je odprt 

JAVNI RAZPIS 
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 v skupni višini 38.041,31 EUR za
namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in
ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prosto-
ru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega
prostora, k spodbujanju učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva
in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev
in k spodbujanju zavarovanja posevkov, plodov in živali. 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, ob-
razce za posamezne namene javnega razpisa, Merila za vredno-
tenje naložb, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo 
v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice, ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Vloge za naslednje ukrepe se zbirajo do srede, 1. oktobra
2008, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka:

- ukrep št. 1: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (drugi rok);

- ukrep št. 2: pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
- ukrep št. 3: zagotavljanje tehnične podpore v primarnem 

kmetijstvu (drugi rok);
- ukrep št. 4: naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na

kmetijah (drugi rok);
- ukrep št. 5: nove investicije za delo v gozdu (drugi rok);
- ukrep št. 6: nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti

in gozdarstva (drugi rok);
- ukrep št. 7: šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih

in gozdarskih programih;
- ukrep št. 8: delovanje društev in njihovih združenj.

Za ukrepe št. 1, 3, 4, 5 in 6 se bodo sredstva v drugem roku
razdeljevala, če v prvem roku ne bodo porabljena vsa sredstva
oz. bodo ostala neporabljena na drugih ukrepih znotraj javnega
razpisa.

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

Jeseniške novice št. 17/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 75, ki je izšel 19. septembra 2008.
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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
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poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (en-
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Urša Peternel

Že prihodnji teden se boste
pričeli seliti v nove prostore
na Spodnjem Plavžu. Kako
velika pridobitev bo to?
"Novi prostori so zagotovo
zelo velika pridobitev. Že ob
ustanovitvi visoke šole smo
se ustanovitelj, torej Občina
Jesenice, ter vodstvo šole do-
govorili, da bomo na začasni
lokaciji le prvo leto, nato pa
naj bi uredili lastne prostore
šole. To nam je uspelo in
novi prostori so povsem pri-
merljivi s prostori podobnih
visokih šol. Pri tem bi pose-
bej rada omenila, da nam je
v preteklem letu veliko po-
magala Splošna bolnišnica
Jesenice, kjer smo lahko iz-
vajali kabinetne vaje zdrav-
stvene, prve pomoči, bioke-
mije in fiziologije. Prav tako
smo del kabinetnih vaj izve-
dli v KOPA Golnik."

Kako veliki so novi prostori,
za koliko študentov bodo za-
doščali?
"Šola ima tri etaže, v pritlič-
ju so kabinetni prostori za
klinične vaje, v prvem nad-
stropju sta dve veliki preda-
valnici, ki lahko sprejmeta
po 80 študentov. Obe se lah-
ko razdelita v dve manjši
predavalnici, kar bo omogo-
čilo seminarsko obliko dela.
V prvi etaži sta sodobna
knjižnica in računalniška
učilnica, v drugi etaži pa še
ena manjša predavalnica za
60 študentov, dekanat in ka-
bineti za visokošolske učite-
lje in strokovne sodelavce.
Prostori zadoščajo za izved-
bo sedanjega programa,
medtem ko bo za nadaljnji
razvoj programov treba raz-
mišljati o novih rešitvah."

Koliko študentov bo torej 1.
oktobra sedlo v študijske
klopi?
"V drugi generaciji študen-
tov imamo vpisanih 72 red-
nih študentov, medtem ko
bo končno število izrednih
študentov znano konec sep-
tembra. Sedaj je vpisanih 51,
25 se jih je prijavilo na drugi
prijavni rok. Vsekakor priča-
kujemo, da bo zapolnjenih
vseh razpisanih 70 rednih
in 70 izrednih mest. V prvi
generaciji pa imamo prav
tako 72 rednih in 60 izred-
nih študentov. Menim, da
se bo več kot polovici uspelo
vpisati v drugi letnik, točen
podatek o tem pa bo znan v
začetku oktobra, kajti do 25.
septembra še potekajo izpit-
ni roki."

Ob povečevanju števila štu-
dentov razmišljate tudi o ši-

ritvi programov in preobli-
kovanju v fakulteto. Kako
daleč so ti postopki?
"V postopku akreditacije je
magistrski študij zdravstve-
ne nege. V postopek smo ga
oddali že maja, vlogo dopol-
njujemo, računamo pa, da
bomo prihodnje leto že lah-
ko vpisali prve študente. To
je eden od pogojev za preob-
likovanje visoke šole v fakul-
teto. Drugi pogoj je razvoj
znanstveno-raziskovalnega
dela in tudi na tem področju
smo dejavni. V sodelovanju
s Fakulteto za management
smo pridobili prvi razisko-
valni projekt pri ARRS, prav
tako se s KOPA Golnik pri-
javljamo na skupne razisko-
valne projekte ter samostoj-
ne raziskovalne projekte.
Tretji pogoj pa je razvoj viso-
košolskih učiteljev, ki mora-
jo imeti doktorat znanosti in
enega od nazivov, kot so do-
cent, izredni profesor ali red-
ni profesor. Na to pot smo že
stopili, pridobivamo nove so-
delavce in podpiramo njihov
razvoj v tej smeri."

Na šoli dajete velik pouda-
rek praktičnemu delu. S ka-
terimi ustanovami sodeluje-
te, kje vaši študentje oprav-
ljajo prakso?
"Program ima od 4600 ur
predpisanih 2300 ur, ki jih
je treba izvesti v kliničnem
okolju. V lanskem študij-
skem letu smo sodelovali s
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce, Bolnišnico Golnik, Do-
mom upokojencev dr. Fran-
ceta Berglja Jesenice in s
CDVU Matevža Langusa

Radovljica. Obvezni poletni
praktikum pa so naši štu-
dentje opravljali v 26 zdrav-
stvenih in socialnih zavodih
po Sloveniji. V novem štu-
dijskem letu širimo učne
baze še na Psihiatrično bol-
nišnico Begunje, Psihiatrič-
no kliniko Ljubljana, Bolniš-
nico za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, Dom dr.
Janka Benedika Radovljica
in Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane. Obenem po-
večujemo nabor učnih baz
za poletni praktikum. Jasno
definirano sodelovanje z
učnimi bazami in razvoj
mentorstva je ključnega po-
mena za kakovostno izved-
bo programa."

V lanskem, prvem letu delo-
vanja visoke šole so študent-
je imeli nekaj težav z iska-
njem študentskih sob na Je-
senicah. Kako je s tem letos?
"Nekako polovica študentov
je iz Gorenjske, preostali pa
prihajajo iz vse Slovenije.
Na področju oddajanja štu-
dentskih sob opažamo, da
so se Jeseničani nekako
"sprostili", da so bolj aktivni
na tem področju, tako da
večjega problema trenutno
ne zaznavamo. Je pa res, da
so predstavniki študentske-
ga sveta opozorili, da so
cene študentskih sob na Je-
senicah enake kot v Ljublja-
ni. Zdijo se jim previsoke,
sploh glede na dejstvo, da na
Jesenicah (še) ni takšnega
kulturno-socialnega dogaja-
nja za študente kot v prestol-
nici. Se pa vodstvo šole po-
govarja z ustanoviteljico, to

je Občino Jesenice, o zago-
tovitvi organizirane oblike
študentskih sob s podelitvijo
koncesije na tem področju."

Kako je s študentsko prehra-
no?
"Tudi na področju študent-
ske prehrane so se stvari
"odprle", letos so študenti
študentske bone lahko
unovčili v gostilni Majolka
in v Kitajski restavraciji.
Upamo, da se bodo jeseni-
ški gostinci še bolj odzvali
na razpise Ministrstva za
delo, družino in socialne za-
deve in pridobili subvencije
za študentsko prehrano, kaj-
ti gre za kar velik potencial
prek 180 študentov v treh
generacijah. A zavedamo se,
da je to stvar nadaljnjega
razvoja."

Ustanoviteljica visoke šole
je Občina Jesenice, kar je
edinstven primer v državi.
Kako ocenjujete tovrstno so-
delovanje?
"Sodelovanje med ustanovi-
teljico in šolo ocenjujem kot
izjemno uspešno. Kot samo-
stojen visokošolski zavod
ohranjamo avtonomijo na
strokovnem področju delo-
vanja in razvoja, vse nejas-
nosti pa razrešujemo sproti.
Šola ima sedaj izpolnjene
tudi prostorske pogoje za
nadaljnje delo, projekti so
tekli v skladu z načrtom, kar
je lep uspeh. Menim, da je
Občina Jesenice lep zgled v
slovenskem prostoru, kako
se del javnih sredstev lahko
vloži v visoko šolstvo in
spodbuja tovrsten razvoj."

Novo študijsko leto 
v novih prostorih
Prvega oktobra bodo slovesno v prisotnosti predsednika države namenu predali nove prostore Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice. O tem, kaj to pomeni za nadaljnji razvoj šole in kakšni novi izzivi
čakajo šolo v prihodnje, smo se pogovarjali z dekanico doc. dr. Brigito Skela Savič.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON
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POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

september

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM
Alpska 37, Lesce, 
tel.: 04/531-87-57

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Nudimo vam pestro izbiro:

❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseya 
❖ blaga za svečane priložnosti

❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira 
podlog, zadrg, sukancev, gumbov 

in ostale pozamenterije.
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Doc. dr. Brigita Skela Savič I Foto: Anka Bulovec
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Občinske novice

Urša Peternel

Jeseničanke in Jeseničani,
pa tudi drugi Gorenjci so
dobili novo veliko priložnost
za pridobivanje novega zna-
nja. Ljudska univerza Jese-
nice je namreč uspela na
mednarodnem razpisu in
pridobila več kot milijon ev-
rov evropskega denarja, s
katerim bodo po vsej Go-
renjski odprli dvajset točk
vseživljenjskega učenja. Kar
sedem takšnih točk bo delo-
valo na Jesenicah, na njih pa
se bodo odrasli lahko brez-
plačno učili računalništva,
tujih jezikov, komunikacije,
zdravja, zeliščarstva, slika-
nja, oblikovanja nakita ... O
tem, kakšna priložnost je to
za občane in kako bo pote-
kalo učenje, smo se pogo-
varjali z direktorico Ljudske
univerze Jesenice Majo Ra-
dinovič Hajdič.

Na Ljudski univerzi Jeseni-
ce ste uspeli na javnem raz-
pisu v okviru Operativnega
programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013:
Centri vseživljenjskega uče-
nja in odpiranje sistemov iz-
obraževanja v širše okolje.
Pridobili ste več kot milijon
evrov, kar je ogromno de-
narja ...
"Tako je. Zelo smo veseli, da
smo bili na razpisu uspešni,
in to s kar dvema projekto-
ma. Največji in najpomemb-
nejši je projekt Center vseživ-
ljenjskega učenja Gorenjska,
za katerega smo pridobili kar
1,1 milijona evrov. Toliko de-
narja za izobraževanje odra-
slih ni prejela še nobena
ustanova v Sloveniji."

Za kakšen projekt gre,
komu je namenjen?
"V okviru Centra vseživ-
ljenjskega učenja Gorenjske
bomo povezali enajst orga-
nizacij, ki v regiji izvajajo
dejavnost izobraževanja in
vseživljenjskega učenja. V
tem sklopu bomo po vsej
Gorenjski odprli dvajset
točk vseživljenjskega uče-
nja, od tega jih bo kar sedem
delovalo v jeseniški občini.
Na teh točkah bomo priprav-
ljali različne oblike izobra-
ževanja, od učenja računal-
ništva, tujih jezikov, retori-
ke, komunikacije, zdravja,
zeliščarstva pa do ustvarjal-
nih delavnic, denimo slikar-
stva, slikanja na svilo, obli-
kovanja nakita, izdelovanja
voščilnic ... Pomembno pri
tem je, da bo udeležba brez-
plačna."

Kje točno na Jesenicah bodo
delovale te točke in kdaj
bodo pričele?
"Te točke bodo v Domu dr.
Franceta Berglja, v KS Plavž,

v DU Javorniki-Koroška
Bela, v DU Jesenice, v KS
Planina pod Golico in na
Ragorju. Delovati bodo pri-
čele zadnji teden v septem-
bru, tečaji bodo potekali
dvakrat mesečno po pet ur.
Poleg mentorjev bodo na
njih vselej prisotni strokov-
njaki z določenega področja.
Točen razpored tečajev po
posameznih točkah bo ob-
javljen na našem spletnem
portalu."

Na njem pa je na voljo tudi
veliko gradiva v elektronski
obliki, kajne?
"Tako je, na portalu je tre-
nutno na voljo osem enot e-
gradiva z najrazličnejšimi
vsebinami, od zdravilnih ze-
lišč pa do projektnega me-
nedžmenta. Dostop do zna-
nja je torej omogočen prav

vsem, tudi tistim, ki nimajo
časa obiskati tečajev. Pre-
prosto lahko sedejo doma za
računalnik in se učijo ..."

Kako dolgo bo trajal projekt?
"Do leta 2013, torej kar šest
let. Pomeni res velikansko
priložnost za občane, da se
vključijo v vseživljenjsko izo-
braževanje, in to povsem
brezplačno. S projektom
želi Evropska unija spodbu-
jati neformalno izobraževa-
nje in pridobivanje znanja,
ki ga ni mogoče pridobiti v
šolah. To s seboj prinese

večjo zaposljivost in kako-
vostnejše življenje, kar v Ev-
ropi imenujejo aktivno dr-
žavljanstvo."

Obenem boste razširili tudi
dejavnost svetovalnega sre-
dišča, kajne?
"Tako je. Svetovalno središ-
če z Jesenic širimo na enajst
dislokacij po vsej Gorenjski,
s čimer bodo občani imeli še
boljši dostop do storitev sve-
tovanja in informiranja za
izobraževanje in učenje."

Drug projekt, s katerim ste
uspeli na razpisu, pa je pro-
jekt Stari starši in vnuki.
Tudi ta je izjemno zanimiv.
"Ta projekt smo lani začeli
na Jesenicah in ker je bil iz-
redno uspešen, ga bomo le-
tos razširili še na sedem
drugih slovenskih občin.

Ideja projekta je na eni stra-
ni zelo preprosta in obenem
odlična. Dijaki srednjih šol v
vlogi digitalnih mentorjev
("vnuki") starejše odrasle
("stare starše") učijo zelo
praktičnih vsebin - brskanja
po internetu in uporabe
elektronske pošte ter drugih
internetnih storitev (e-
bančništva, e-nakupovanja,
e-uprave ...). "Vnuki" v pro-
jektu "stare starše" poučuje-
jo brezplačno v okviru svojih
obveznih izbirnih vsebin v
srednji šoli. Glavni namen
projekta je razvoj digitalne

pismenosti med populacijo
nad 55 let, vreden pa je 177
tisoč evrov. Moram reči, da
je bil to eden naših naj-
uspešnejših projektov
sploh."

Zadnji uspeh na razpisu za
evropski denar je dokaz, da
na Ljudski univerzi Jesenice
očitno veste, kako se je treba
prijavljati na tovrstne razpi-
se ...
"Na prvi evropski razpis
smo se prijavili že leta 2000
kot ena prvih izobraževalnih
ustanov. V teh letih smo se
naučili, kako je treba pripra-
viti prijavo in dobre stvari
napisati tako, da bodo šle
skozi sito. Od vseh prijav
nismo bili uspešni morda le
z desetino ... Dokaz, da zna-
mo priti do evropskega de-
narja, je podatek, da smo
lani kar 70 odstotkov vseh
prihodkov dobili iz različnih
evropskih skladov."

V prihodnje načrtujete še
kakšne zanimive projekte?
"Nov izziv za nas bo vključi-
tev v projekte evropske mo-
bilnosti odraslih. Evropska
unija namreč meni, da se
Evropejci med seboj prema-
lo poznamo, poudarek pa je
tudi tu na aktivnem držav-
ljanstvu. Izvedli bomo eno-
tedenski mednarodni tečaj
(iz kakšne zanimive prosto-
časne vsebine), ki se ga bodo
lahko udeležili odrasli iz vse
Evrope. Udeležbo, potne
stroške, nastanitev in stro-
ške tečaja jim bo financirala
Evropska unija. Prišli bodo
"navadni" ljudje, ki se bodo
na ta način naučili nečesa
novega, hkrati pa spoznali
Slovenijo, kar bo tudi pro-
mocija naše države. Podo-
bnih tečajev drugje po Evro-
pi pa se bodo lahko udeleže-
vali tudi Slovenci."

Brezplačno do znanja 
računalništva, tujih jezikov ...
Na Ljudski univerzi Jesenice so uspeli na še enem evropskem razpisu in pridobili več kot milijon 
evrov za dva projekta vseživljenjskega učenja odraslih.

Direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič

Odziv na članek 
Pri zobozdravnikih 
še prostor

Veseli me, da ste napisali
članek o jeseniških zobozdrav-
nikih, vendar ugotavljam, da
niste korektno informirali svo-
jih bralcev, saj so napisani nor-
mativi, ki jih čivkajo vrabci na
zavarovalniških strehah. Sam
naslov, da je pri zobozdravni-
kih še prostor, podprt z norma-
tivi ZZZS, drži samo v bistrih
glavah snovalcev politike slo-
venskega zobozdravstva. Ti ra-
čunajo, da mora imeti vsak zo-
bozdravnik, ki dela v javnem
zobozdravstvu, 1800 pacien-
tov, po vaših podatkih sedaj
1500, kar je iz prve roke pove-
dano odločno preveč, saj po
mojih podatkih ordinacija s
polnim delovnim časom lahko
sprejme do 2500 obiskov na
leto. To pomeni eno plombico
in pregled. Hecno, da se v števi-
lu, koliko pacientov naj bi imel
- oziroma koliko jih še lahko
strokovno oskrbiš, ne primerja-
mo z Evropo!

Mogoče bo bolj slikovit pri-
kaz v evrih - ZZZS nameni za
koncesijo odraslega zobozdrav-
stva sto tisoč evrov na leto, kar
pride okrog petdeset evrov na
leto na zavarovano osebo. Če
imaš opredeljenih več kot 1800
pacienov, ne dobiš niti centa
dodatnega denarja.

Ali mogoče veste, da ZZZS
šteje za njihova silna preraču-
navanja samo paciente, ki
imajo opravljeno registracijo,
tisti, ki je nimajo, pa so "izbri-
sani". Ali se vam ne zdi čudno,
da za trideset tisoč Jeseničanov
dela le 11 zobozdravnikov in
ZZZS prikazuje, da je mreža
skoraj popolna? Ali res verja-
mete temu, da zobozdravniki
tako sovražimo Jeseničane, da
jih nočemo registrirati? Zakaj
zobozdravniki ne registrirajo
novih pacientov? Vprašanje je

preprosto, če se ne sprenevedaš.
Z enako vsoto denarja podalj-
šuješ čakalne dobe starim paci-
entom, poleg tega imaš z opre-
deljenim pacientom kar nekaj
minusov - ob morebitnih bole-
činah mu moraš dati brezplač-
no prvo pomoč, saj štejejo, da
dobiš plačano storitev potem,
ko zob zdraviš naprej.

Sam si že kar nekaj časa
prizadevam za izboljšanje
razmer v zobozdravstvu. Ugo-
tavljam, da so stvari precej bolj
komplicirane, kot se zdi na
prvi pogled. Največ je za stanje
kriva zavarovalnica, saj s svo-
jim avtokratskim nastopom ne
dovoli nikakršnih sprememb v
korist pacientov in izvajalcev.
Dela in plačuje se po 26 let sta-
rih normativih, na vsakoletnih
področnih dogovorih se dogo-
varja 6 pogajalcev - 2 ZZZS, 2
ministrstvo, 1 javni zavod in 1
koncesionar. Vsak od 6 članov
ima po en glas - rezultate gla-
sovanj pa lahko predvidite ...

Zadovoljni niso ne pacienti
ne izvajalci, zavarovalnica pa,
če bi kaj dala na mnenje obeh,
tudi ne.

Velika težava se mi zdi v
tem, da so ljudje nekako nava-
jeni, da verjamejo zavarovalni-
cam in njihovim agentom, na
zobozdravnike pa gledajo kot
na nekakšne bleferje, ki izkoriš-
čajo sistem. Pri tem pa nekate-
ri izgubljajo zobe, medtem ko
čakajo na prazne obljube. Pet-
deset evrov letnega proračuna
ne zadošča, pa obrnimo stvar,
kakor hočemo.

Za stanje smo precej krivi
tudi zobozdravniki, ki smo do-
pustili, da so se stvari pripeljale
tako daleč, saj se po mojem
mnenju podcenjuje sposobnost
kreatorjev slovenskega javnega
zobozdravstva, ki znajo zelo
profesionalno prodajati meglo.

Ljudje vsak mesec plačujejo
kar veliko za zdravstvo, dobijo
pa bolj malo, nekateri nič - pa
ne zato, ker bi zobozdravniki
pobrali razliko ... 

Domen Jensterle, dr. stom.

Pisma bralcev

”Na portalu je trenutno na voljo osem enot 
e-gradiva z najrazličnejšimi vsebinami, od 
zdravilnih zelišč pa do projektnega 
menedžmenta. Dostop do znanja je torej 
omogočen prav vsem, tudi tistim, ki nimajo 
časa obiskati tečajev. Preprosto lahko sedejo
doma za računalnik in se učijo ...”
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič 

V krajevni skupnosti Slo-
venski Javornik-Koroška
Bela se vsako leto z več pri-
reditvami spomnijo 4. sep-
tembra 1941, ko je pod stre-
li okupatorjev padlo pet tal-
cev. Čeprav se čas tega
mračnega obdobja vse bolj
odmika, pri spomeniku v
Parku talcev na Koroški Beli
na ta dan pripravijo spo-
minsko slovesnost. Letos je
v uvodu predsednica sveta
krajevne skupnosti Maja
Otovič obudila spomin na
tragičen dogodek, zatem pa
je predsednik krajevne orga-
nizacije ZB za vrednote
NOB Milan Baloh orisal
zgodovino in vlogo narod-
no-osvobodilnega boja. V
kulturnem programu so na-
stopili Pihalni orkester Je-
senice-Kranjska Gora in
učenci Osnovne šole Koro-
ška Bela. 
4. september so si krajani iz-
brali tudi za krajevni praznik
in letos so ga zares obogatili
s paleto najrazličnejših do-
godkov. Člani DPD Svoboda
Slovenski Javornik-Koroška
Bela so skupaj s Foto klu-
bom Jesenice v razstavnem
salonu pripravili razstavo av-
torja Francija Črva z naslo-
vom Štirje letni časi. To je že
njegova 27. samostojna raz-
stava, sicer pa je sodeloval na
več kot petsto razstavah
doma in v drugih državah ter
prejel več kot 130 nagrad in
priznanj; 29 njegovih moti-
vov narave bo na ogled do
24. septembra. Razstavo je
odprl župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger.
Lepega sobotnega popol-
dneva so se predvsem razve-

selili krajani v jeseni svoje-
ga življenja: tisti, ki so do-
polnili 80 let in več. Letos
so se domačinom pridružili
še iz sosednje krajevne
skupnosti Blejska Dobrava.
Po pozdravih besedah pred-
sednika Društva upokojen-
cev Javornik-Koroška Bela
Vinka Cerarja in predsedni-
kov svetov obeh krajevnih
skupnosti Maje Otovič in
Igorja Arha so prisluhnili
pevkam društva, za dobro
razpoloženje pa je zatem
skrbel pevec Hajni. Vsi so
se razveselili drobne pozor-
nosti, spominka s posveti-
lom: Včerajšnji dan je prete-
klost, jutrišnji dan je skriv-
nost, današnji dan je darilo. 
Vrhunec letošnjih praznič-
nih dogodkov v krajevni
skupnosti je bilo nedeljsko
srečanje ob prenovljeni
stavbi na Pristavi. Po poho-
du, ki se ga je udeležilo lepo
število krajanov, so najprej
člani domačega prostovolj-
nega gasilskega društva Ja-
vorniški Rovt skupaj z gasil-
ci s Koroške Bele prikazali
mokro vajo gašenja bližnje
Kurirske koče. Sledila so
športna tekmovanja v nogo-
metu, odbojki in streljanju
z zračno puško. Bilo je to
prijetno razvedrilo za vse,
čeprav ni manjkalo tekmo-
valnega duha. Srečanje so z
nastopom obogatile pevke
društva upokojencev in fol-
klorna skupina KUD Tri-
glav Slovenski Javornik. 
Za praznik so letos v krajev-
ni skupnosti organizirali še
več drugih tekmovanj. Člani
TVD Partizan so izvedli tek-
movanje v namiznem teni-
su, na Osnovni šoli Koroška
Bela skupaj z Mladinskim

centrom Jesenice tekmova-
nja v nogometu in košarki. 
Predsednica sveta KS Slo-
venski Javornik-Koroška
Bela Maja Otovič je ob praz-
niku povedala tudi nekaj
spodbudnih besed o seda-
njem stanju in načrtih na
različnih področjih: "V naši
krajevni skupnosti, ki je naj-
večja v občini, nam je veliko
stvari v veselje in ponos, pa
tudi problemov ne manjka.
Pomembna novica je, da se
bo na Slovenskem Javorni-
ku kmalu začela gradnja
otroškega igrišča. Po zago-
tovilu investitorke Občine
Jesenice bo zgrajeno do pri-
hodnje pomladi. Nanj čaka-
mo že desetletja, od naše
mladosti. Tudi pri cestah je
napredek. Na novo je asfal-
tiranih več cest na Sloven-

skem Javorniku in Koroški
Beli. Prihodnje leto bo na
vrsti Mladinska cesta in ce-
sta skozi Trebež ter ureditev
pešpoti s Tomšičeve ulice
proti železniški postaji na
Slovenskem Javorniku.
Tudi na drugih področjih se
premika. Pošta se seli v
prostore stavbe Turist, kjer
je na novo spet odprta re-
stavracija. Ponosni smo na
obnovljeni dom na Pristavi.
V okolici se bo kmalu začela
obnova Zoisovega parka.
Skratka, svet krajevne skup-
nosti se skupaj z občinski-
mi službami prizadeva
uresničiti čim več pobud in
idej naših krajanov. Seveda
moramo razumeti, da ob-
činski proračun ni vreča
brez dna in je včasih treba
nekoliko potrpeti." 

Pestra paleta prireditev
Ob krajevnem prazniku so v Krajevni skupnosti Koroška Bela pripravili vrsto dogodkov.

Janko Rabič

Skrb za lepo in urejeno oko-
lje s cvetjem na balkonih in
zelenicami vedno bolj postaja
del vsakdana vseh krajev v
občini Jesenice. To vsako leto
v poletnih mesecih potrjujejo
obiski ocenjevalne komisije
akcije Najlepši balkon, ki jo
od leta 2003 organizira obči-
na Jesenice v sodelovanju z
Zavodom za šport. Ocenje-
valna komisija je letos prejela
več kot 150 predlogov za so-
delovanje v omenjeni akciji,
ki so jih s pomočjo vodstev
krajevnih skupnosti predla-
gali občani in občanke. Last-
niki 34 najlepše ocenjenih
balkonov so na zaključni pri-
reditvi v dvorani Kina Železar
prejeli priznanja, ki jim jih je
izročil župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger.
Petim lastnikom oziroma
družinam je komisija priso-
dila največ točk. Priznanje 
za najlepši nagelj je prejela

Marjeta Razingar s Hrušice,
za najlepše urejeno okolico
hiše družina Razingar iz 
Planine pod Golico, za naj-
lepši balkon v večstanovanj-
ski hiši družina Seršen s
Hrušice, za najlepši balkon
v stanovanjski hiši pa Jasna
Hmeljak Jasnič z Jesenic in
Maja Radinovič z Lipc pri
Blejski Dobravi. 

Na prireditvi so si obiskoval-
ci na velikem platnu na odru
lahko ogledali pestro paleto
najrazličnejšega cvetja, ki so
ga lastniki prizadevno vzga-
jali, zalivali in negovali v po-
letnih mesecih. Predsednik
komisije za izvedbo akcije
Zoran Kramar je povedal, da
je glede na veliko zavzetost
številnih občanov težko iz-

brati najlepše, obenem pa
pozval, da se jim v prihodnje
pridružijo še drugi. 
Za skromno oddolžitev za
njihov trud so se letošnji do-
bitniki priznanj naslednji
dan odpeljali na izlet na
Vrhniko, kjer so si lahko
ogledali številne zanimive
zbirke in predmete v Tehni-
škem muzeju Slovenije. 

Cvetoči balkoni - najlepše ogledalo okolja

Janko Rabič

Na sedlu Rožca v Karavan-
kah se vsako leto v septem-
bru srečujejo prebivalci ob-
čin na obeh straneh Kara-
vank, iz Šentjakoba na Koro-
škem in z Jesenic. Dež je
prejšnjo soboto preprečil
sedmo srečanje na sedlu ozi-
roma na jeseniški planini.
To pa ni bilo ovira, da bi si
stari in novi prijatelji segli v
roke in poklepetali o vsakda-
njem življenju in načrtih.
Namesto na sedlu Rožca so
se zbrali pri Čopu v Planini
pod Golico. Vsi so bili eno-

tnega mnenja, da ni bilo tre-
ba novih vznesenih govorov
o sodelovanju in prijatelj-
stvu, saj je to del vsakdanjika
na obeh straneh Karavank.
To so na krajšem uradnem
delu poudarili župan sosed-
nje občine Šentjakob Jo-
hann Obiltchnig, podžupan
občine Jesenice Boris Bre-
gant, predsednica krajevne
skupnosti Planina pod Goli-
co Helena Razingar in po-
budnik srečanja, domačin
Franci Smolej. Dogovorili so
se le, da bodo na podlagi
podpisane listine o sodelova-
nju okrepili kulturne stike. 

Dež ni ovira za krepitev
prijateljstva 
Zaradi dežja so tradicionalno srečanje na sedlu
Rožca prestavili v Planino pod Golico.

Pri spomeniku v Parku talcev na Koroški Beli so pripravili
spominsko slovesnost. I Foto: Janez Pipan

Udeleženci izleta na Vrhniko

Predstavniki občin Šentjakob in Jesenice ter Helena Razingar
in Franci Smolej

Pohod krajanov Plavža
V hitrem življenjskem tempu vsakdo kar pozablja na različ-
ne oblike zdrave rekreacije in druženja. Da vedno ni tako,
dokazujejo v krajevnih skupnostih Mirka Roglja Petka, Cirila
Tavčarja in Staneta Bokala na Jesenicah. Čeprav jim je v
prejšnjih mesecih nekajkrat ponagajalo vreme, so vztrajali
in v začetku septembra pripravili pohod prek Plavškega rov-
ta v Planino pod Golico. Med potjo jih je pozdravila in jim
postregla z osvežilno pijačo predsednica sosednje krajevne
skupnosti Helena Razinger. Zaključek pohoda je bil pri Be-
telu v Planini pod Golico. Tam so uživali v družabnih igrah
in klepetu. Pohoda in srečanja se je udeležila pisana drušči-
na ljudi v starosti od pet do 75 let. Veseli so bili, da se jim je
kljub številnim obveznostim pridružil tudi župan Tomaž
Tom Mencinger. Vse tri predsednice svetov krajevnih skup-
nosti Anica Korošec, Mili Ilenič in Vera Pintar so ob lepi ude-
ležbi na pohodu izrazile željo, da bi takšne oblike sprostitve
v prihodnje postale še bolj množične. J. R. 

Potep po Mežakli
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 27. septembra 2008,
na Svetovni dan turizma, pripravlja pohod, imenovan Potep
po Mežakli. Med vodenim pohodom po skritih kotičkih
gozdnate planote bomo spoznali bolj ali manj znane narav-
ne in kulturne znamenitosti na območju občine Jesenice:
Poljansko Babo, planino Obranco, Snežno jamo, naravni
most na Mežakli, partizansko bolnišnico, z roba planote pa
bomo lahko občudovali tudi edinstven pogled na Jesenice.
Zbrali se bomo ob 8. uri pred Turistično-informacijskim
centrom Jesenice, od koder nas bo avtobus odpeljal do Koč-
ne. Od tam se bomo podali na pot, ki jo bomo zaključili v
Podmežakli na Jesenicah predvidoma ob 16. uri. Udeležen-
ci za okrepčilo na poti poskrbijo sami, prav tako jim pripo-
ročamo ustrezno pohodniško opremo in primerno fizično
pripravljenost. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete
na elektronski naslov klemen.klinar@ragor.si ali telefonsko
številko 581 34 16. Zaželene so prijave. K. K.

Udeleženci srečanja v Planini pod Golico
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Štirje letni časi
Razstava barvnih fotografij Štirje letni časi avtorja Franca
Črva iz Foto kluba Jesenice je sovpadla s praznovanjem 
krajevnega praznika KS Javornik-Koroška Bela. Razstavo z
kulturnim programom so v sodelovanju z DPD Svoboda
Slovenski Javornik in Foto klubom Jesenice pripravili v javor-
niškem kulturnem domu in bo na ogled do 24. septembra
vsak delovni dan od 16. do 19. ure. Mojstra fotografije 
Francija Črva večina dobro pozna. Kot so zapisali v katalogu,
začetek njegovega sodelovanja na skupinskih razstavah
sega v leto 1959. Več kot petstokrat je sodeloval na razsta-
vah doma in v tujini, njegove fotografije so objavljene v 
medijih, koledarjih in knjigah, pripravil pa je tudi 24 samo-
stojnih razstav doma in v svetu. Kot predsednik jeseniškega
Foto kluba je deloval dobrih 16 let, sedaj je njegov tajnik, po-
membne funkcije pa je imel tudi pri Fotografski zvezi Slove-
nije. Za delo na področju fotografije je prejel plaketo Janeza
Puharja pri FZS (2002), tri leta kasneje naziv Mojster 
fotografije FZS in mednarodno priznanje naslov Excellence
FIAP. O motivih tokrat razstavljenih del je kritik Marko 
Mugerli med drugim zapisal: "Razstava je posvečena 
življenjskemu ritmu vseh živih bitij, ki imajo tako kot narava
svoje začetke, vzpone in padce. Življenje je podvrženo 
večni menjavi, kakor letni časi." Franciju Črvu gre zasluga,
da se bomo spet vrnili k naravi in bomo za hip postali njen
najlepši cvet. Na ogled je 28 fotografij. J. P.

Urša Peternel 

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah so že vstopili 
v novo gledališko sezono, 
ki se je pričela s tradicio-
nalnim Čufarjevim marato-
nom. Kakšne gledališke in
glasbene poslastice še čakajo
ljubitelje gledališča in glasbe
v prihajajočih mesecih, pa
smo vprašali direktorico 
gledališča Branko Smole.

Še do konca meseca vpisu-
jete abonmaje, katere pred-
stave si bodo abonenti lahko
ogledali v okviru gledališke-
ga abonmaja?
"Število predstav ostaja ena-
ko kot v prejšnjih letih, 
tudi letos pa prevladujejo 
komedije. Gre za žanr, ki 
še vedno "vleče", ob tem pa
skrbimo, da gre za kvalitetne
predstave, ne komedije "na
prvo žogo". Tako bomo de-
nimo imeli komedijo vedno
priljubljenega Toneta Part-
ljiča Partnerski odnosi, pa
Najemnino Andreja Rozma-
na Roze in Spiritistično ko-
medijo v izvedbi GOML-a.
Tako kot vsako leto bo tudi
letos z eno predstavo gosto-
vala ljubljanska Drama, kar
je nekakšen "žig" kakovosti
abonmaja. Naša želja je, da v
abonmaju združimo različ-
ne predstave, da ljudem ni
treba hoditi po Sloveniji,
ampak "doma" dobijo čim
več. V abonmaju pa bodo
tudi tri domače predstave."

Tri domače premiere so že
tradicija, s katerimi boste

ljubitelje gledališča razvese-
lili letos?
"Prva bo komedija Stara
garda, v kateri bo igrala Tat-
jana Košir, ki letos praznuje
70-letnico in hkrati 50-letni-
co dela v gledališču. Te pre-
miere se res veselim. Druga
bo krstna izvedba "ne tako
fantastične tragikomedije v
dveh dejanjih" Od raja do
raja, tretja pa spet komedija
S tvojo hčerjo pa že ne."

Vztrajate tudi pri glasbenem
abonmaju, kaj ponujate?
"Abonentom bomo ponudi-
li koncert Tria Eroika, ki je
navdušil s silvestrskim kon-
certom na Jesenicah, vese-
lim se šansonov Romane
Krajnčan s posebnim go-
stom Janezom Škofom, pri-
haja Slovensko komorno
gledališče s komično opero
Skopuh, nekaj posebnega
bo tudi vokalno instrumen-
talni scenski projekt Adie-
mus s Primožem Keršta-
njem. Gre za posebno zvrst,
glasbo brez besedila, ki pa

je tako polna, da ne moreš
ostati ravnodušen. Potem je
tu še tradicionalni novoletni
koncert in pomladni kon-
cert Pihalnega orkestra Je-
senice-Kranjska Gora. Žal
pa v abonmaju ne bo jubi-
lejnega koncerta ansambla
Karavele, kajti slavljenci so
koncert vzeli tako resno, da
so ugotovili, da potrebujejo
mnogo več vaj in da jim 
do oktobra ne bo uspelo pri-

praviti koncerta. Tako bodo
program naštudirali do pri-
hodnjega poletja in upam,
da bomo takrat lahko pri-
pravili koncert na Stari Savi.
V abonmaju bomo tako Ka-
ravele morali nadomestiti z
drugimi izvajalci."

Po štiridesetih letih ste letos
na Jesenicah spet oživili
opereto, Planinska roža se
je res zacvetela in navdušila
publiko. Že snujete kakšno
novo opereto?
"Za zdaj ne, kajti Planinska
roža je bila organizacijsko

in stroškovno izredno za-
hteven projekt, ki še ni do-
končan. Veseli smo, da je
bila krasno sprejeta, vselej
je bila razprodana in res je
postala uspešnica. V prihod-
njih tednih pripravljamo
ponovitve, čakajo nas go-
stovanja ... Tako da bomo 
Planinsko rožo skušali čim
dlje "zalivati" in ohranjati
pri življenju, o kakšnem no-
vem podobnem projektu pa
bomo razmišljali čez čas ..."

Velika poletna uspešnica je
bil tudi letni kino na Stari
Savi. Boste tudi tega "prezi-
mili" in spet oživili prihod-
nje poletje?
"Vsekakor upam, da ga
bomo. Poletni kino na Stari
Savi je bil odlično obiskan,
ambient je krasen, ljudje
res radi pridejo in drugo
predstavo Seks v mestu si je
ogledalo prek tristo ljudi. To
očitno ljudi pritegne in za
prihodnje leto bom predla-
gala, da bi letni kino oživel
še večkrat, dvakrat v juliju
in dvakrat v avgustu."

Po drugi strani pa Kino 
Železar sameva, gledalce
štejete na prste ...
"Žal je res tako. Lani je bil
povprečni obisk 38 gledal-
cev na predstavo ... Nekaj
več gledalcev pritegnejo
družinski filmi, sinhroni-
zirane risanke, kakšne film-
ske uspešnice in šolske
predstave. Na to bomo sta-
vili tudi v bodoče in kino
vsekakor skušali ohraniti
pri življenju."

Komedije da, 
a ne "na prvo žogo"
V letošnjem gledališkem abonmaju prevladujejo komedije, a bodo kakovostne. Domači gledališčniki
pripravljajo tri premiere.

Branka Smole je opozorila na velik problem s
plačevanjem avtorskih pravic Sazasu. "Strinjam
se, da je za intelektualno lastnino treba 
plačevati, a želeli bi si, da bi bili zneski v 
zmernejših mejah. Za novoletni koncert Eroike
smo denimo samo za avtorske pravice morali
plačati osemsto evrov, v povprečju pa za vsak
koncert moramo odšteti tristo evrov samo za 
avtorske pravice. To komaj še zmoremo plačevati
in je res boleča plat glasbenega abonmaja."

Branka Smole I Foto: Anka Bulovec

Na ogled likovna dela slikarjev z usti
Razstavni salon DOLIK pri KD Svoboda Tone Čufar Jeseni-
ce ima na široko oprta vrata za likovne in fotografske ustvar-
jalce iz celotnega slovenskega prostora in širše. Na deseti
letošnji razstavi gostijo s spominsko razstavo likovnih del
slikarja Jeseničana Janija Bevca s sodelovanjem slikarja Be-
njamina Žnidaršiča - Bena iz Postojne. Oba, prvi po usod-
nem skoku v morje, drugi po padcu s češnje, sta postala te-
traplegika in po likovnem usposabljanju uspešna slikarja.
Jani Bevc (1951-2008), ki je bil tudi štipendist mednarodne-
ga združenja slikarjev, ki slikajo z usti in nogami, se je po-
skušal v temperi, pastelu in grafiki, zadnji čas pa je pred-
vsem slikal v olju. V svojih likovnih sporočilih je bil zvest na-
ravi in si je prizadeval ohraniti njeni podobo ter ji z novo
preobleko vdihnil svoj osebni, čuteči pečat. Devetinštiride-
setletni Benjamin Žnidaršič - Beno se je po poškodbi najprej
izražal v vezani besedi in izdal tri pesniške zbirke. Od leta
1994 pri Zvezi paraplegikov Slovenije vodi kulturno dejav-
nost in med drugim tudi organizira likovne tečaje. Začel je
slikati tudi sam in slikanje je postalo njegov način življenja.
Njegova ustvarjalnost je tematsko razgibana, od krajinske
motivike, tihožitij in druge figuralike. Najraje slika v akvarel-
ni in oljni tehniki. Njuno razstavo bodo v Razstavnem salo-
nu DOLIK Jesenice odprli v petek, 26. septembra, ob 18. uri
s krajšim koncertom ženskega pevskega zbora Milko Ško-
berne pod vodstvom zborovodja Marka Muleja. J. V.

Sejem bil je živ - folklorni večer
Na Stari Savi je bil petek, 22. avgusta, posvečen folklori, pes-
mi in plesu v izvedbi treh jeseniških folklornih skupin. Orga-
nizatorji so bili Občina Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja
in Zveza kulturnih organizacij Jesenice. Kot prvi so nastopi-
li člani Folklorne skupine Julijana Hrušica (na medobčin-
skem regijskem srečanju so za svoj splet plesov prejeli viso-
ke ocene in tudi pohvale), sledila je folklorna skupina Triglav
Jesenice z gorenjskimi plesi. Kot so povedali, v skupini so-
deluje 50 članov v petih sekcijah, nastopajo pa v osmih raz-
ličnih postavitvah s šestimi različnimi nošami. Njihova zelo
priljubljena točka je Gorenjska ohcet. Zadnji pa so bili na vr-
sti člani Folklorne skupine Društva upokojencev Javornik-
Koroška Bela, ki deluje od leta 1978, letos pa so prešli pod
okrilje KUD Vintgar Blejska Dobrava. V tej skupini sodeluje
20 plesalcev in dva muzikanta, povprečna starost pa je 60
let, zato vabijo k sodelovanju tudi malo mlajše plesalce. Do-
bra ura programa je hitro minila v pesmi in plesu, žal pa ni
bilo veliko gledalcev. Toda pomembno je, da ima sedaj naše
mesto primeren prostor za srečevanje in za kulturno dejav-
nost in obisk tovrstnih prireditev na Stari Savi se bo v bodo-
če zagotovo povečeval. J. P.
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Janko Rabič

Po dveh sezonah nastopov v
elitni avstrijski ligi EBEL so
pričakovanja v taboru jeseni-
ških hokejistov pred novo se-
zono spet velika. Še bolj zav-
zeto bodo jurišali na tako že-
leno uvrstitev v finale te lige.
Na slovenskem hokejskem
prizorišču pa je glavni cilj
nov naslov državnega prvaka.
Nasmiha se jim že trideseta
klubska zvezdica, kar je svo-
jevrsten rekord med sloven-
skimi športnimi kolektivi.
Omenjena glavna cilja so čla-
ni vodstva HK Acroni pose-
bej izpostavili na septembr-
ski novinarski konferenci.

Športni direktor Matjaž Mah-
kovic je poudaril, da je moš-
tvo sestavljeno po najboljših
močeh: "Nazaj nam je uspelo
pridobiti štiri odlične napa-
dalce, ki so med 15 najboljši-
mi v EBEL ligi. V pripravljal-

nih tekmah so se pokazala še
nihanja v igri. Imamo naj-
manj tujcev, saj prisegamo
na domače fante. Prepričan

sem, da bodo naše zaupanje
potrdili z dobrimi igrami in
spet razveseljevali vse ljubite-
lje jeseniškega hokeja." 
Trener Doug Bradley je po-
udaril, da bo treba v tekme
vložiti veliko truda, zadovo-
ljen pa je z dobrim razpo-
loženjem in motivacijo med
igralci.  Kapetan moštva
Marcel Rodman je napove-
dal: "Po napornih treningih
še nismo povsem uigrani in
ne sledimo še dovolj dosled-
no novim trenerjevim taktič-
nim zamislim. Utrditi mora-
mo samozavest. Najbolj po-
memben bo štart v ligi
EBEL, kjer bodo prav zmage
okrepile samozavest."

Naskok na 30. zvezdico
Hokejisti HK Acroni Jesenice pred novo sezono ne skrivajo visokih ciljev. 

Prvo tekmo v ligi
EBEL bodo Jeseničani
odigrali danes ob 19.15
na domačem ledu 
proti VSV Beljak. 
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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 
■■    predpisovanje očal

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
www.optika-berce.si
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Nasveti, zanimivosti

Mag. Karmen Klobasa

Priporočljivo je iti z nižje
nadmorske višine na višjo,
zato se z eksotičnega Fidžija
selimo na najvišje vrhove.
September je tako kot av-
gust odličen za pohodništvo,
alpinizem in gorništvo. To
so aktivnosti, ki zahtevajo
specifična oblačila in opre-
mo. Med funkcionalnimi
oblačili, ki jih "outdoor"
navdušenci dobro poznate,
bom danes predstavila več-
funkcionalni čudež, za kate-
rega so mnogi mislili, da bo
zgolj modna muha. To je
soft shell. Mnogi, ki so ga 
že preizkusili, pravijo, da
odlično nadomešča termo-
velur in vetrovko. Torej ima-
mo eno oblačilo s funkcija-
ma dveh. 

Soft shell je jakna, ki je pov-
zela ime po materialu, iz ka-
terega je izdelana. To je teh-
nični material, kjer je notra-
nja plast odlično termično
izolirana, zunanjost pa je z
obdelavo 3XDRY odbojna na
vodo, umazanijo, omogoča
hiter prenos vlage navzven
in izjemno hitro sušenje.
Prav tako so oblačila soft
shell tudi vetrna in dobro 
zaščitijo pred vetrom. So
mehka na otip in raztegljiva.
Zagotavljajo odlično počutje
pri najintenzivnejših aktiv-
nostih, kot so ledno in skal-
no plezanje, gorništvo, ko-
lesarjenje, tek ... in še kaj 
bi se našlo. 
Če iščete torej oblačilo s
funkcijama dveh, je soft

shell na mestu. Vendar, bo-
dite pozorni, da bo pravi!
Presenečeni boste, kaj vse
nekateri prodajajo kot soft
shell. Pravi soft shell stane
med 150 in 200 evri. Našli
pa ga boste v specializiranih
outdoor trgovinah. V mehki
alternativi se boste odlično
počutili tako moški kot tudi
ženske. Pa da ne boste mis-
lili, da je samo za aktivne.
Če vas rado zebe, ga vzemi-
te s seboj na sprehod. 

Mehka alternativa

Ko temperature močno na-
rasejo, se naše telo pregreva
in možgani nam radi kako
"zagodejo": porodijo se nam
razna čudna razmišljanja,
nenavadna vprašanja in še
bolj nori odgovori. Nekaj na-
slednjih "cvetk" se je "utrni-
lo" meni, marsikaj pa sem
pobrala od drugih. Noro ali
ne, presodite sami!
Zakaj rinemo iz ene preno-
ve šolstva v drugo? Zato, da
se na Ministrstvu za šolstvo
in Centru za poklicno izob-
raževanje lahko pohvalijo,
da so naredili nekaj velike-
ga, v resnici pa umetno
ustvarjajo delo za svoje lju-
di, ki bi sicer izpadli tehno-
loški višek.
Zakaj morajo po zakonu vsi
psi imeti mikročipe, ko pa
ljudje nimajo čitalca, da bi
odkrili lastnika izgubljen-
čka? Čip služi predvsem
temu, da lastnika kaznujejo
za tisto, kar ušpiči njegov
pes. Čipom v čredah goveda
pa se da satelitsko slediti. So

pasji čipi morda tudi name-
njeni temu, da kdo z lahko-
to sledi, kje se gibljejo last-
niki psov?
Zakaj moramo imeti vinje-
te? Ali ne bi bilo bolj eno-
stavno, če bi ob registraciji
avta nekaj več plačali za ce-
ste, vinjete pa zahtevali
samo od tujcev? Hja, samo
potem se gibanju državlja-
nov ne bi dalo tako lepo sle-
diti, kot se da zdaj. Če nam
že čipov ne morejo vsaditi,
so pa vinjete, mobilni telefo-
ni, GPS v avtih ... krasen na-
domestek sledilnih naprav.
Zakaj imajo vsi novi raču-
nalniki že vgrajen modem
za brezžično povezavo z in-
ternetom? Nekdo je načrtno
poskrbel za možnost vdora v
vsak računalnik. Včasih ste
bili varni, če ste fizično iz-
klopili internetni kabel, da-
nes pa vam lahko vedno
vdrejo tudi brezžično.
Zakaj nekateri zdravi odrasli
ljudje sploh ne vozijo avta ali
celo nimajo vozniškega dovo-

ljenja? Menda to počnejo kri-
minalisti, ki se bojijo podtak-
njenih bomb. Avtomobilska
znamka in registracija sta ve-
liko bolj prepoznavni, med-
tem ko je zunanji videz člo-
veka dokaj lahko spremeniti.
Mogoče pa "ljudje brez avtov
in vozniških" nočejo razkriti
svoje prave identitete?
Zakaj nekateri ljudje javno
razglašajo svoja kazniva de-
janja, zasvojenost z drogami
ipd., pa jim nihče ne stopi
na prste? Kako, da se ne bo-
jijo policije? Mogoče je pa
vse to izmišljeno in izgovor-
jeno z namenom, da bi se
jim drugi "odprli" in sprego-
vorili o svojih "grehih", po-
tem bi pa hitro slišali: "Hop
Cefizelj, pa te imam!"
Kako je mogoče, da vaš novi
znanec v detajlih deli vaš
okus za glasbo, knjige, hra-
no itd.? Se vam ne zdi ver-
jetno, da se je predhodno te-
meljito pozanimal o vas, da
podobnost z vami hlini, ker
vam skuša "zlesti pod kožo",

pri tem pa nima ravno čistih
namenov?
Zakaj nekateri sposobni
ljudje neprestano menjajo
zaposlitve, se selijo in nikjer
ne zmorejo ostati dalj časa?
Kaj pa, če sploh niso tisto,
za kar se izdajajo, ampak
"špiclji", ki vohljajo za kršit-
vami zakonov, nepravilnost-
mi poslovanja, industrijski-
mi skrivnostmi, drogami
ipd.?
Zakaj mobilni telefoni vča-
sih čudno nepravilno delu-
jejo: sami spreminjajo tip
zvonjenja, SMS izginejo ne-
znano kam, klicanemu
vklopljen telefon sploh ne
zvoni, klicatelj sliši čudna
nestandardna obvestila itd.?
Ste kdaj pomislili, da se kdo
načrtno vmešava v vaše živ-
ljenje in vam s filtriranjem
informacij, ki pridejo do
vas, močno kroji usodo?
In ne nazadnje, zakaj je ta-
kih vprašanj za celo knjigo?
Zato, ker se godijo čudne
stvari. Danes nič več ni tako,

kot je videti, tako kot ljudje
razglašajo in kažejo nav-
zven. Vsepovsod je polno
laži, prevar in prikrivanja
resnice. Da so to samo na-
ključja? Nak! Se kar stri-
njam z literarno junakinjo
Agathe Christie gospodično
Marple, ki je rekla: "Vsako
naključje je vedno vredno
pozornosti. Če je samo na-
ključje, ga lahko zavržeš po-
zneje." Deepak Chopra pa
pravi: "Stvari, ki se omejeni
zavesti zdijo naključne, do-
bijo točno določen smisel,
ko se zavest razširi."
In kaj lahko sploh ugoto-
vim? Vprašanja, kakršnakoli
že, nikoli niso neumna.
Kdor sprašuje, se uči in izve
kaj novega. Razmišljati z
lastno glavo je vedno pamet-
no, za odgovore pa ne vem.
Morda so neumni, nori, pa-
ranoični ali pa "zadevajo bis-
tvo". Če slučajno poznate
pravi odgovor, mi ga lepo
prosim javite, da ne bom ži-
vela v nevednosti in zablodi.

Vročica vremenskih sprememb

Mag. Silvana Gasar
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Volitve

9

Pred štirimi leti so nam volivke in voliv-

ci zaupali, da popeljemo Slovenijo po

novi poti. Danes imamo visoko gospo-

darsko rast, evropsko primerljiv izobra-

ževalni sistem, prijazno in učinkovito

državno upravo, stimulativno davčno

okolje in najnižjo brezposelnost doslej.

V tem obdobju so se povečale pokojni-

ne, povečalo pa se je tudi število roj-

stev. Slovenska demokratska stranka

sledi trajnim vrednotam, pravičnosti,

poštenju in solidarnosti. Za nas je vsak

človek najpomembnejši. Zavedamo se

pomena zdravega okolja in radi ima-

mo Slovenijo. 

Kandidat Boris Kitek se bo zavzemal

za spodbujanje tehnološkega razvoja,

za razvoj novih poslovnih lokacij, še

več višjih in visokih šol v občini in za

še višjo kakovost na vseh področjih.

Nove naložbe v infrastrukturo in pro-

metne povezave bodo na področju

celotne regije usklajene z razvojem

gospodarstva in turizma.

Boris Kitek je oče treh otrok in z druži-

no živi v Planini pod Golico. Vaš glas

zanj in za Slovensko demokratsko

stranko ga bo zavezoval, da Slovenija

na tej poti tudi ostane, za blaginjo

vseh in vsakogar.

11
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Urša Peternel

V nedeljo, 21. septembra, se
bodo ob sedmi uri zjutraj
odprla volišča, na katerih
bomo lahko oddali svoj glas
za liste, ki bodo dobile svoje
predstavnike v državnem
zboru. V prvem volilnem
okraju prve volilne enote, ki
obsega območje občin Jese-
nice, Kranjska Gora in Žirov-
nica, se bodo volivci odločali
med šestnajstimi listami. Na
volilnem lističu bodo po vrsti
zapisane takole: 1. SLS - Slo-
venska ljudska stranka in
SMS - Stranka mladih Slove-
nije: Marko Zupančič, 2. Ze-
lena koalicija: Zelena stranka
in Zeleni progres: Vojko Ber-
nard, 3. Slovenska demokrat-
ska stranka - SDS: Boris Ki-
tek, 4. DeSUS - Demokratič-
na stranka upokojencev Slo-
venije: Ljubomil Jasnič, 5.
Slovenska nacionalna stran-
ka - SNS: Andreja Kosem
Dvoršak, 6. KDS Krščansko
demokratska stranka: Mojca

Kastelic, 7. LPR - Lista za
pravičnost in razvoj: Jernej
Rac, 8. Zeleni Slovenije: Slo-
bodan Matarugić, 9. Nova
Slovenija krščanska ljudska
stranka: Avguštin Mencin-
ger, 10. Naprej Slovenija -
NPS: Matjaž Lavtižar Oman,
11. Socialni demokrati: To-
maž Tom Mencinger, 12.
Zares - Nova politika: prof.
dr. Vasilij Prešern, 13. Lipa:
Monja Bolte, 14. LDS Libe-
ralna demokracija Slovenije:
Jure Žerjav, 15. Stranka slo-
venskega naroda (SSN): Sta-
nislav Andolšek ter 16. Lista
za čisto pitno vodo: Janez
Oman.
Na glasovnici bomo glasova-
li le za enega kandidata 
oziroma kandidatko, tako da
bomo obkrožili zaporedno
številko ob imenu liste, ki je
pred imenom kandidata 
oziroma kandidatke. Na Go-
renjskem bomo izvolili ena-
jst poslancev od skupaj 
90 (dva sta poslanca narod-
nosti). 

V nedeljo bomo volili

V prvem volilnem okraju prve volilne enote, ki
obsega območje občin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica, se za sedež v parlamentu poteguje
šestnajst list.
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dr. Vasilij
Prešern 12

21. septembra bomo zares odločali o prihodnosti Sloveni-

je. Odločali se bomo za svežo moč v našem političnem

prostoru, s katero lahko usmerimo razvoj Slovenije v

sodobno razvito družbo, ki se bo sposobna odzivati na

vse izzive globalizacije, klimatskih sprememb in drugih

razvojnih izzivov. Zato 21. septembra v 1. volilnem okraju

obkrožite številko 12 in glasujte za zares nov obraz v poli-

tiki, za dr. Vasilija Prešerna. 

Avguštin
Mencinger, 
dr. med.

Sem eden od kandidatov za 
poslanca v Državnem zboru v 
1. volilnem okraju, v katerega 
spada tudi občina Jesenice.

Rodil sem se l. 1938 na Jesenicah, kjer sem obiskoval gimnazijo, ter se po končanem
študiju medicine vrnil na Jesenice in kot zdravnik delal do upokojitve. Tako so Jeseni-
ce zaznamovale večji del mojega življenja in zato sem tudi s ponosom sprejel ponud-
bo, da kandidiram za "jeseniškega" poslanca.
Če mi boste zaupali mandat, bom v državnem zboru deloval predvsem na področjih, s
katerimi sem se ukvarjal vse življenje in na katera se spoznam; to pa sta področji zdrav-
stva in socialnega varstva. Zastopal bom tudi tisto skupino državljanov, ki v državnem
zboru nimajo svojega zastopnika, to pa so bolniki, ostareli in socialno ogroženi.
Ker sem toliko desetletij živel v nacionalno in versko mešanem okolju, si bom prizade-
val za nadaljevanje kulturnega dialoga.
Dobra vzgoja, ne samo posredovanje podatkov, je osnova za zdrav razvoj naroda, zato
si bom prizadeval, da bo vzgojni proces zajemal tudi posredovanje vrednot mladim lju-
dem. Ker pa sem bil dolga leta zdravnik športnikov in se zavedam vzgojnega pomena
športa, mora tudi šport dobiti pomembnejšo vlogo v vzgojnem procesu.
Po začeti obnovi Stare Save so Jesenice dobile svojo "dušo", Jeseničani pa so se zave-
deli svoje identitete, kajti Jesenice niso bile več le železarsko-industrijsko mesto, am-
pak vse lepše mesto z bogato zgodovino in arhitekturno-zgodovinskimi biseri, kot sta
Marijina cerkev in Ruard-Bucellenijeva graščina z okolico na Stari Savi. Trudil se bom,
da bo ta "duša" Jesenic čim prej in čimbolj kvalitetno obnovljena. Menim, da sem to
dolžan mestu, kjer sem se rodil in preživel lepa in najplodnejša leta svojega življenja. 

Marko Zupančič

Spoštovane volivke, 
cenjeni volivci!

Sem Marko Zupančič, rojen
10. oktobra 1976 na Jeseni-
cah. Po končani osnovni šoli
na Koroški Beli in srednji
tehnični šoli na Jesenicah
sem se vpisal na študij stroj-
ništva na fakulteti v Ljubljani.
Do zaključka študija mi manj-
ka samo še diploma. Za-
poslen sem kot kontrolor v

kmetijstvu pri Inštitutu za kontrolo in certifikacijo Maribor. 
Vseskozi živim v Javorniškem Rovtu.
Sem aktiven član v domačem Gasilskem društvu Javorniški
Rovt, pri domačem planinskem društvu delujem kot
markacist, nekaj časa pa namenim tudi delu na kulturnem
področju.
Zakaj sem se odločil, da kandidiram na listi SLSSMS?

1. Zato, ker sem dolgoletni član SLS, več kot pet let tudi
predsednik OO Jesenice, ter predsednik RO SLS Zgornja
Gorenjska.
2. Zato, ker so me h kandidaturi nagovorili prijatelji, ki jim za-
upam in vem, da stojijo za menoj in mi pomagajo.
3. In ne nazadnje zato, ker sem že deset let aktiven na občin-
ski ravni, najprej sem bil član NO Občine Jesenice, trenutno
pa mi teče že drugi zaporedni mandat v občinskem svetu
občine Jesenice. Želim stopiti stopnico višje in se po svojih
najboljših močeh truditi za lepši in boljši jutri.
Preden pa sem stopil pred volivke in volivce, sem si zastavil
naslednje vprašanje:
Zakaj bi volil listo SLSSMS?
Moj odgovor je naslednji:
Ker prihajam s podeželja, se zavzemam za enakomeren
razvoj podeželja v tesni povezavi z razvojem večjih centrov,
saj je večina ljudi s podeželja tam zaposlena in ta povezanost
lahko prinese koristi tako podeželju, kot mestu. Tako stranka
kot jaz osebno bom vedno zagovarjal uspešen in hiter razvoj
podeželja. Če želimo ohraniti naše podeželje, morajo na tem
prostoru živeti in delati ljudje, ki z naravo živijo, jo obdelujejo
in ohranjajo za prihodnje rodove. Narava ni dana samo nam,
ampak jo moramo v čim večji meri ohraniti za naše vnuke.
Prav pa je, da se na podeželju še bolj razvije turizem, da
bomo vsi ljudje spoznali pomen ohranjanja našega podeželja.

Zelo pomembna se mi zdi tudi pridelava varne domače
hrane. Mislim, da bi morala država bolje poskrbeti, da bi
uživali čim več doma (v Sloveniji) pridelane hrane, kot pa da
uživamo manj kakovostno hrano, dobro domačo pa
izvažamo, tu mislim predvsem na mleko in meso.
Veliko pozornosti in odgovornosti bomo v prihodnosti morali
nameniti okolju v povezavi s preskrbo z energijo, ekologijo in
preskrbo z vodo. Zavzemam se za večje in boljše izkoriščan-
je obnovljivih virov energije, še posebej tam, kjer obstajajo
takšne možnosti. Fosilna goriva (nafta) so v omejenih količi-
nah in se jim tedensko cena povečuje. 
Zelo pomembno pa se mi zdi tudi področje zaščite in reše-
vanja. Sami smo priče dogodkom, ki se in se še bodo doga-
jali pri nas in okoli nas. Kot aktiven operativni član prosto-
voljnega gasilskega društva se zavzemam, da država že
enkrat reši vprašanje odsotnosti gasilcev, ki izvajajo inter-
vencijske ukrepe. Mi, gasilci, svoj prosti čas namenimo izo-
braževanju, vajam in tekmovanju, vendar, ko pride interven-
cija, nastopijo težave, saj zakonsko ni urejeno tako, da bi
gasilec lahko brez težav z delodajalcem odšel na intervenci-
jo. Izgubo, ki nastane, ko je delavec odsoten z dela, pa mora
pokriti država.
Vedno bom podpiral, da ostanejo dobra in perspektivna pod-
jetja v naši domači lasti, menim, da smo sposobni ta podjet-
ja voditi in upravljati. Vse preveč imamo negativnih izkušenj
z lastniki iz tujine.
Zelo pomembno vprašanje je tudi čimprejšnja obnova
državne ceste od Hrušice proti Kranjski Gori: ni prav, da
država ne poskrbi za lep dostop do turistično lepo razvite
Kranjske Gore.
Veliko stvari je še treba postoriti in premakniti na bolje, zato
vas vabim, da se 21. septembra udeležite volitev in svoj glas
namenite meni. Obljubim Vam, da če bom izvoljen za poslan-
ca v državni zbor, bom še bolj odprt za vaše predloge, ki
bodo pripomogli k boljšemu in lepšemu življenju na Zgornjem
Gorenjskem.

Hvala Vam, da ste si vzeli čas in prebrali mojo predstavitev.

GREMO V AKCIJO - NA ZGORNJI
GORENJSKI.

Jesenice, 
Kranjska Gora,
Žirovnica
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Ocvirki, pohavle

Sprememba lune, noč ali pa nekaj tretjega - ni znano, kaj 
je vodilo za zdaj neznanega storilca, ki se je lotil osebnega
vozila BMW karavan. Posledica nočnega, sicer kratkega, 
a zelo doslednega uničenja vozila je vidna na fotografiji.
Preiskava je v teku, toda mirnega spanja na Tavčarjevi 
cesti še nekaj časa ne bo ... J. P.

V središču mesta, v Centru 2, v bližini novega frizerskega
salona, gostinskega lokala in banke, so v začetku meseca
vendarle odstranili velik kup kosovnih odpadkov, ki so tam
ležali več kot mesec in pol. Okoliški stanovalci, ki so dolgo
opozarjali nanj, so si oddahnili. A še vedno jim ni jasno,
kako je mogoče, da je tak velik kup odpadkov tako dolgo
kazil podobo središča mesta, sploh glede na dejstvo, da
ima povsem zraven sedež javno komunalno podjetje 
Jeko-in, ki je pristojno za odvoz tovrstne nesnage ... U. P. 

Teža buče velikanke
Izvirne domislice so se spomnili v novo opremljeni okrepče-
valnici Lisa na Titovi v Centru 2. Gostje lokala, ki slovi tudi
po originalno pripravljenem prekmurskem bograču, bodo
namreč lahko ocenjevali težo razstavljene buče velikanke in
4. oktobra jo bodo uradno stehtali in ugotovili, kateri stavec
je najbližje teži tega pridelka. Seveda bo nagrajen s kulina-
ričnimi produkti okrepčevalnice. J. P.
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Ana Hartman

Na 18. srečanju upokojen-
cev Gorenjske, ki je v orga-
nizaciji Medobčinske zveze
društev upokojencev Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Žirov-
nica v začetku septembra
potekalo na Breznici v so-
sednji občini Žirovnica, se
je zbralo prek tri tisoč upo-
kojencev. Slavnostni govor-
nik, predsednik republike
Danilo Türk je uvodoma de-
jal, da je prav generacija da-
našnjih upokojencev ustva-
rila gospodarske in družbe-
ne razmere za napredek in
današnji uspeh Slovenije.
Poudaril je, da moramo raz-
viti medgeneracijsko soli-
darnost in poiskati nove ob-
like uporabe izkušenj upo-
kojencev, ki so z znanjem in
energijo koristen in po-
memben del družbe. Po nje-
govem mnenju problemi
upokojencev zahtevajo veli-
ko pozornosti in spadajo
med prioritete naše družbe.
Na tegobe upokojencev je
opozoril tudi predsednik
organizacijskega odbora Bo-
ris Bregant. "Tisti, ki so
imeli dobro delo, živijo z

normalnimi pokojninami,
žal pa je 20 do 25 odstotkov
ljudi pod robom revščine,"
je dejal Bregant in dodal, 
da je na Gorenjskem tudi
precej upokojencev, ki so
delali v tekstilni in čevljarski
industriji in imajo izjemno
nizke pokojnine. "Hudo mi
je, da v jeseniškem društvu
mesečno vsaj tridesetim po-
magamo s paketi Rdečega
križa." 
Srečanja so se udeležili tudi
predsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije Ma-
teja Kožuh Novak, predsed-
nik gorenjske pokrajinske
zveze društev upokojencev
Janez Šolar, obrambni mini-
ster in predsednik DeSUS
Karl Erjavec ter večina go-
renjskih županov. Program
so obogatili Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora,
moški kvintet KD dr. France
Prešeren Žirovnica, harmo-
nikarica Marjana Komel,
mezzosopranistka Melita Je-
len, folklorna skupina Tri-
glav KUD Slovenski Javor-
nik, v zabavnem delu sreča-
nja pa sta nastopila ansam-
bel Tip-top in skupina Tur-
bo angels.

Türk med gorenjskimi
upokojenci
Problemi upokojencev zahtevajo veliko pozornosti in sodijo med prioritete naše družbe, je predsednik
Danilo Türk poudaril na srečanju upokojencev Gorenjske v Žirovnici. V jeseniškem društvu mesečno
vsaj tridesetim pomagajo s paketi Rdečega križa.

Goste so ob prihodu pozdravili zvoki Pihalnega orkestra 
Jesenice-Kranjska Gora.

Predsednik organizacijskega odbora Boris Bregant in 
osrednji gost srečanja, predsednik države Danilo Türk

... nato pa še mladi člani zasedbe Turbo angels, ki so prav
tako navdušili ... I Fotografije: Janez Pipan

Ansambel Tip-Top - Sandi Vovk, Barbara Kos in Marsel
Gomboc - ki je poskrbel za zabavo in ples ...

Odlomki iz knjige Se spom-
nite, tovariši (in tovarišice)
avtorice Sanje Moore

Djurova violina
Mnogo družin v našem mestu,
katerih starši niso mogli dobiti
stanovanja v blokih in stolpni-
cah, ker niso delali v železar-
ni, bolnici ali na pošti, je žive-
lo v hišah, ki so v dneh pred
drugo svetovno vojno pripada-
le bogatim družinam, po
kakšnih petdesetih letih pa so,
zapuščene, nevzdrževane,
vlažne in žalostno nagibajoč
se stale v zgornjem delu mesta.
Tudi mi smo imeli stanovanje
v eni izmed takih hiš, bivši
"Kostanjškovi vili", stari, vlaž-
ni in hladni hiši, katere ru-

menkasti omet se je že zdav-
naj oluščil in s katere strehe so
v rednih presledkih padali
strešniki in se razbili na tisoče
koščkov, katere smo potem
otroci uporabili kot krede in
na stene hiše z njimi kracali.
Imeli smo en sam "kiperbuš",
premog pa je bil shranjen v
kleti, odkoder sta ga starša pri-
našala v starem vedru, na ka-
terem je pisalo "Jupol". Če
smo pustili vrata odprta, se je
stanovanje sicer malo ogrelo,
ampak potem je bilo treba peč
še bolj napolniti s premogom,
ki ga je vsako jesen z Univer-
zala pripeljal velik tovornjak
in ga stresel pred kletno okno,
to pa je bila draga zadeva.
Tako smo ponavadi imeli to-

plo samo kuhinjo, spalnici pa
sta bili tako mrzli, da so se
pred usti delali oblački dima,
kadar si govoril. Stara okna so
pozimi kar šklepetala, kadar
je zunaj pihalo, zjutraj pa so
bila okrašena s čudovitimi le-
denimi rožami, ki sva jih z
bratom občudovala, mami pa
je vzdihovala, da bomo itak
tako vsi od pljučnice pomrli.

Juso je car!
Naša nova šola je bilo arhitek-
turno, postmodernistično čudo.
Osnovna šola Toneta Čufarja
se je od zunaj zdela kot velika
oranžna vesoljska ladja z ne-
štetimi okni, od znotraj pa je
bila oh in sploh in ravnatelji

iz vse države so prihajali na
dnevne ekskurzije, da bi si jo
ogledali. Sivkasti linolej se je
svetil, da se je po hodnikih kar
bleščalo, v razredih za kemijo
in biologijo pa so bili namešče-
ni kromasti lijaki in pokriti
steklenjaki. 
Šola je bila razdeljena na niž-
jo in višjo stopnjo in vsak raz-
red je imel dovolj prostora za
vsaj trideset učencev. Učiteljski
kabineti so bili prostorni in
opremljeni s tistim, kar so uči-
telji potrebovali pri poučeva-
nju. V biološkem kabinetu je
tako stal čisto pravi okostnjak,
katerega smo se bali, v likov-
nem pa je smrdelo po špiritu
in tempera barvah. Hodniki
so bili dolgi in po njih je glas-

no odmevalo. Imeli smo svojo
zobno ambulanto, bogato
knjižnico in pa ogromno kuhi-
njo, katere zelenkasto sivi sto-
li in mize so se po kosilu zapr-
li kot harmonika in naredili
prostor čistilkam. 
Dve telovadnici z visokimi
stropi sta bili opremljeni z
najnovejšimi Elanovimi ko-
nji, gredmi, bradljo in koši za
košarko ter goloma za nogo-
met. V manjši je bil postavljen
betonski bazenček, napolnjen
s kvadratastimi gobami.
Vzporedno s to pa smo imeli
čisto svoj bazen, kjer so se pri-
rejala medrazredna, medšol-
ska, pokrajinska in celo repu-
bliška tekmovanja v plavanju.
Kabinice za tuširanje so bile

čiste, na mizico poleg učitelj-
skega kabineta pa so čistilke
vsake toliko razvrstile izgub-
ljene kopalke, pozabljene bri-
sače in majhna plavalna oča-
la s strganimi gumicami, pa
uhane brez para in gumice za
lase. 
V kleti so bile garderobe, za
njimi pa zaklonišča z ne-
znansko debelimi vrati na ne-
kakšno vzmet. Ta zaklonišča
so oživela vsako leto enkrat,
ko so v šolo prišli gasilci, poli-
caji in nekaj oskrbovancev iz
doma za Franca Berglja, ki so
skupaj medicinskim osebjem,
stanovalci okoliških blokov in
nam učenci izvedli akcijo
NNNP - Nič nas ne sme prese-
netiti. 
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Zanimivosti

S koncertom v jesen
Prvi petek v septembru je bil na Trgu na Stari Savi pod okriljem občine Jesenice v sklopu projekta Se-
jem bil je živ potekal celovečerni koncert. Dogodek so organizirali jeseniški zavod za šport, Mladinski
center Jesenice in Klub jeseniških študentov. 

Programi za najmlajše
Polžki - Ta program je na-
menjen najmlajšim, t.j.
otrokom od 2. do 3. leta sta-
rosti. Izvaja se v obliki rit-
mičnih igric, ki se nanašajo
na osnovno športno in mo-
torično gibanje. Pri tem so-
delujejo tudi starši otrok.
Program se izvaja vsak po-

nedeljek in sredo od 16.30
do 17.15.

Želve - Program je name-
njen skupini otrok od 4 do 5
let in nadgrajuje znanje, pri-
dobljeno v skupini polžkov.
Izvaja se po možnosti že
brez staršev. 
Program se izvaja vsak po-
nedeljek in sredo od 17.30
do 18.15.
Za polžke in želve se izvaja-
jo vsak mesec tekmovanja s
posebnimi poligoni.

Programi za šolsko
mladino
Gimnastična delavnica -  Ta
program je namenjen otro-
kom, ki že obiskujejo osnov-
no šolo. Udeleženci osvajajo
osnove akrobatike in ele-
mente na telovadnih orodjih
ter se učijo skokov s kanva-
som. 

Program se izvaja vsak po-
nedeljek in sredo od 18.30
do 19.30. 

Mažoretke - Program je na-
menjen dekletom in poteka
v treh skupinah. Prva skupi-
na deklic lahko pričenja vad-
bo že s 6 leti starosti. 
Vadba se izvaja ob petkih od
15.15 do 16.15 ure za prvo
skupino, od 16.15 do 17.15 za
drugo in od 17.15 do 18.30 za
tretjo skupino. 

Judo program - Programi
so namenjeni mlajšim in
starejšim deklicam in deč-
kom, kadetinjam in kade-
tom, mladinkam in mladin-
cem, članicam in članom.
Izvajajo v naslednjih termi-
nih:
- šola juda: otroci, stari 5-10
let, ob torkih in četrtkih od
18.-19.30, 
- nadaljevalni tečaj: otroci,
stari od 10-15 let, ob pone-
deljkih, sredah in petkih od
18.-20. ure, 
- tekmovalni judo: kadeti,
mladinci in člani, vsak dan
od 18.-21. ure.

Programi za odrasle
Aerobika - Program poteka v
več skupinah:

ob ponedeljkih od 19.30 do
20.30; sredah od 19.30-20.30;
četrtkih od 20.30-21.30.

Splošna vadba za ženske -
Program se izvaja ob torkih
od 19.30-20.30.

Rekreacija moški - Name-
njena je moškim in zajema
osnove razgibalnih vaj in
igre z žogo - košarka. Izvaja
se vsak ponedeljek od 20.30
do 21.45. 

Odbojka ženske - Program
se izvaja ob sredah od 20.30
do 21.30. 

Program za upokojenke -
Zajema osnovne vaje za raz-
gibavanje in ohranjanje tele-
sne kondicije. 
Poteka ob torkih in četrtkih

od 17. do 18. ure. 

Judo za odrasle in samoo-
bramba - Program je name-
njen vsem starostnim skupi-
nam.
Izvaja se ob ponedeljkih od
18.-19.30 ter ob četrtkih in
petkih od 20.-21.30.

Program badminton - Izvaja
se od ponedeljka do sobote
od 8. do 14. ure.

Dejavnosti v fitnesu - So na-
menjene je vsem starostnim
skupinam. Vadba je lahko
individualna ali pa skupin-
ska pod strokovnim vod-
stvom. 

Fitness center je odprt :
od ponedeljka do petka od
9.30. do 12.30. in od 15.30.
do 21.30. ob sobotah od
9.30. do 12.30. 

Rekreacija za sindikalne in
druge skupine - Po dogovo-
ru je možno organizirati
različne vrste rekreacije pod
vodstvom strokovnjaka, ki
ga da na razpolago naše 
društvo, možen pa je tudi
samo najem prostora.

Savna - Savna je na voljo
vsak dan v času, ko se izvaja-
jo drugi programi, ali po do-
govoru.

Vpis
Vpis v članstvo se izvrši ob
prvem obisku posameznega
programa. 

Več informacij lahko dobite
na društveni oglasni deski
ali na telefonu 04/5831 651. 
Programi se že izvajajo.

dr. Vasilij
Prešern 12

Tudi učenje je lahko
prijetno

Priročnik za samostojno učenje

Knjiga stane: 

10,43€

za naročnike Gorenjskega glasa
20% popusta.

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

Programi športnih dejavnosti društva
Partizan Jesenice v sezoni 2008-2009

Beer Belly so navdušili z irsko, škotsko in keltsko glasbo. Magic Brane - Phenomena med čarovniško točko

Kitarist hard rock skupine Lady's First

Svoje glasbene talente so predstavile solistke Anja Zima,
Petra Čebulj, Lea Grilc in Ajda Hribernik (na sliki). 

Glasbeno-artistična skupina Čupakabra je prikazala spretno-
sti žongliranja in ognjeni šov. I Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Za trše ritme so poskrbeli Maršali.
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Prireditve, oglasi
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Petek, 19. septembra

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri 
KOLESARSKI IZLET: Jesenice-Bled-Bohinjsko jezero-Jesenice (ok. 74 km)
Info: DU Jesenice - sekcija za kolesarjenje, 041/402 739 ali 031/813 730

BALINIŠČE BAZA JESENICE ob 16. uri
Srečanje članov ŠD Jesenice
Info: Brane, 041 676 554

TRG NA STARI SAVI ob 19.30 
Komedija Kralj Arthur in Sveti gral, vstop prost, v primeru slabega
vremena bo predstava v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

KOSOVA GRAŠČINA ob 20. uri
Jesenske serenade 2008 - Poklon Trubarju (Komorni ženski pevski
zbor Mens sonora, zborovodkinja Marta Močnik)
Info: Združenje glasbene mladine Jesenice, 040/175 278

SSoobboottaa,,  2200..  sseepptteemmbbrraa

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE (Kurilniška
13a, III. nadstropje) od 14. do 18. ure 

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej
Info: Milan Hribar, 040/706 740

STUDIO VITAL JESENICE ob 17. uri
Predavanje in predstavitev knjige REŠI SVOJE DOJKE, REŠI SVOJE

ŽIVLJENJE avtorice Marine Butala
Info: www.studio-vital.si, 04/583 61 60 ali 04/583 61 62 ali 031/755 013 

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 19. uri
Hip-hop The Way Of Living 2 / Hip-hop = kultura gibanja: nastopajo
Klemzy, Žana, Nany, Spinz, Locky in gost večera Zlatko - Zlatan Čor-
dić; glasba: ZEP - Kocka
(open mic + nagrade + presenečenja)

Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,
04/588 46 81

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Opereta v treh dejanjih Planinska roža
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Nedelja, 21. september

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Enodejanki Čudna bolezen in Stari grehi 
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Torek, 23. septembra

BALINIŠČE PRI STAVBI DU JESENICE ob 14. uri
Odprti balinarski turnir
Info: tajnica KS Darka Rebolj, 04/583 15 53 ali 031/787 363 

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

Sreda, 24. septembra

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) ob 14. uri 
EVS - Evropska prostovoljna služba, predstavitev projekta EVS - SPO
za organizacije, potencialne prijaviteljice
Info: Mladinski center Jesenice v sodelovanju z mladinsko mrežo
MaMa, www.mc-jesenice.si, 04/ 588 46 80, 04/ 588 46 81

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) ob 16. uri 
EVS - Evropska prostovoljna služba, predstavitev projekta EVS - SPO
za mlade, ki želijo nabirati delovne izkušnje v tujini
Info: Mladinski center Jesenice v sodelovanju z mladinsko mrežo
MaMa, www.mc-jesenice.si, 04/ 588 46 80, 04/ 588 46 81

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

Četrtek, 25. septembra 

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 16. uri 
Šport, zabava, družabne igre, ideje, zabaven in aktiven popoldan
Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80,

04/588 46 81

Petek, 26. septembra 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 16. uri 
Mini cicibanova olimpijada, aktivnosti za najmlajše
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/586 33 64

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri 
Spominska razstava likovnih del slikarja Janija Bevca s sodelovanjem
slikarja Benjamina Žnidaršiča - oba slikata z usti (na ogled do 22. ok-
tobra)
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE ob 18. uri
Slovesen sprejem maturantov generacije 2008 s krajšim kulturnim
programom
Info: Gimnazija Jesenice, mag. Lidija Dornig, 04/580 94 56

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Opereta v treh dejanjih Planinska roža
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Sobota, 27. septembra 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER JESENICE ob 8. uri
Potep po Mežakli: voden pohod z ogledom manj znanih naravnih in
kulturnih znamenitosti (zaželene prijave)
Info: Ragor (Klemen), 04/581 34 16, www.ragor.si, info@ragor.si

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 18.30 
Osrednja slovesnost s kulturnim programom in podelitvijo priznanj
krajevne skupnosti SAVA za leto 2008
Info: tajnica KS Darka Rebolj, 04/583 15 53 ali 031/787 363

Nedelja, 28. septembra

KOČA NA ČRNEM VRHU ob 11. uri
Pohod na Črni vrh, dobimo se na kopališču na Ukovi ob 9. uri, ob 11.
uri družabno srečanje pri koči na Črnem vrhu
Info: tajnica KS Darka Rebolj, 04/583 15 53 ali 031 787 363

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Moliere: Georg Dandin ali kaznovani soprog (KD Rudija Jedretiča Ribno)
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 29. septembra

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

Sreda, 1. oktobra

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 15. uri 
MEDOBČINSKI KROS občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/586 33 64

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.30 
Ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta naprej 
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01 

KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
Muzejska brezplačna delavnica 
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

Četrtek, 2. oktobra 

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA JESENICE ob 7. uri 
POHOD: Prtovč (1025 m)-Ratitovec (1678 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 17. uri
Ure pravljic za otroke od 4. leta naprej 
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/ 583 42 01 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Septembrske prireditve

Oktobrske prireditve

Ponudba za samostojne podjetnike,
majhna in srednje velika podjetja

PAKET ZVESTOBE
Gre za ugodnosti, ki jih pridobite komitenti, ki z banko že 
poslujete. Nagrajeni boste:

• z brezplaènim izvajanjem elektronskih eksternih nalogov. Število
brezplaènih elektronskih eksternih nalogov je odvisno od obsega
poslovanja v preteklem letu,

• èe imate najmanj 3 leta odprt transakcijski raèun le v Gorenjski banki, vam vodenja
transakcijskega raèuna en mesec ne bomo zaraèunali.

POSLOVNI PAKET I
Je namenjen novoustanovljenim podjetjem in komitentom, ki boste odprli transakcijski
raèun v Gorenjski banki. Prinaša vam:

• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za šest mesecev,
• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko LINK+  LINKc,
• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za 

tri mesece,
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard in
• 25 odstotni popust pri stroških odobritve prvega kratkoroènega oz.dolgoroènega 

kredita.

POSLOVNI PAKET II
Vseh ugodnosti boste deležni, èe ste v  letu 2007 imeli veè kot 250.000 EUR
prihodkov od prodaje in v celoti prenesete poslovanje na Gorenjsko banko. Koristite lahko:

• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za eno leto,
• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko LINK+ in  LINKc,
• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece,
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard,
• poloviène stroške prve odobritve limita na TRR,
• poloviène stroške odobritve prvega posojila,
• brezplaèno uporabo POS terminala za eno leto in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za eno leto.

POSLOVNI PAKET III
Èe ste imeli v letu 2007 veè kot 250.000 EUR prihodkov od prodaje in boste na banko 
prenesli 50 odstotkov plaèilnega prometa, vam pripadajo vse ugodnosti iz »Poslovnega 
paketa I« in še:

•  polovièni stroški prve odobritve limita na TRR,
• brezplaèna uporaba POS terminala  za 6 mesecev in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za 6 mesecev.

P n dba velja
o u  

za bstoj čo e e

komite te.n

z
Ponudba velja a 

nove komitente, ki 

boste račun odprli 

do 31. 12. 2008.

NA GRADIMO

SODELOVANJE

S

PAKETI UGODNOSTI

(d)

Razstave 
Gornjesavskega muzeja 
Razstava likovnih del udele-
žencev 29. planinske slikar-
ske kolonije VRATA 2008 je
na ogled do 26. septembra v
KASARNI (C. Franceta Pre-
šerna 24, Jesenice) ob tor-
kih, četrtkih in petkih od 9.
do 16. ure ter ob sredah in
sobotah od 10. do 17. ure.
Od 28. avgusta do 3. okto-
bra so v Kosovi graščini na
razstavi fotografije in slike
(pasteli in risbe) mr. ph. Iva
Koželja.
Od 16. do 30.9. si lahko v
Kosovi graščini ogledate
razstavo Günterja Krügerja
in Janeza Mohoriča: akvareli
z motivi Nagolda in Jesenic.
V četrtek, 2.oktobra, ob 18.
uri bo odprtje likovne raz-
stave slikarja in gradbenika
Evgena Avguština. Na ogled
bo do 25. oktobra.

Bukvarna vendarle 
odprta
Ko smo že mislili, da buk-
varne oziroma knjižnega
antikvariata na obstoječi lo-
kaciji v Centru 2 ne bo več,
se je zadeva razvila in že
pridno polnijo police z novi-
mi in rabljenimi knjigami.
Odprtje bo ta mesec, odprli
pa bodo še nekaj takih buk-
varn po Sloveniji. J. P.

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

Vida Mihelčič s.p.

www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 29. septembra 2008, na Go-
renjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Breskov kompot
Potrebujemo (za sedem ko-
zarcev): 4 kg breskev, 2 l vode,
60 dag sladkorja, sok limone,
limonino lupino, 2 dl belega
vina.

Priprava: ne prezrele bre-
skve (še čvrste) olupimo ali
pa tudi ne, po želji, Razpol-
ovimo jih, izkoščičimo, jih
poškropimo z limoninim
sokom. Sladkor skuhamo z
vodo in limonino lupino.
Dodamo še vino, vložimo
breskve, prevremo in vroče
polnimo v kozarce.

Hruškov kompot
Potrebujemo (za sedem ko-
zarcev): 2 kg hrušk viljamovk,
0,5 l vode, sok polovice limone,
2 klinčka, limonino lupino,
skorjico cimeta, 1 dl rdečega
vina, 15 do 20 dag sladkorja.

Priprava: še čvrste hruške
olupimo ali pa tudi ne, po
želji. Razpolovimo jih, od-
stranimo peške, poškropi-
mo z limoninim sokom.
Sladkor skuhamo z vodo, li-
monino lupino in cimetom.
Vložimo hruške, dodamo
vino, prevremo in vroče pol-
nimo v kozarce.

Češpljeva marmelada z
malo sladkorja
Potrebujemo: 10 kg češpelj, 1
do 2,5 kg sladkorja, 2 g cimeta,
lupinica dveh limon.

Priprava: iz poznih jesen-
skih in zelo zrelih češpelj
odstranimo koščice, nato jih
damo v dve do tri plitve ko-
zice in jih skuhamo na
majhnem ognju v gosto
kašo, ki ji nazadnje dodamo
sladkor, cimet in limonino

lupinico. Vse dobro preme-
šamo in pokuhamo. Ko je
marmelada že precej gosta,
še vročo napolnimo v pri-
pravljen ogrete kozarce. Po-
krijemo z alupokrovčki in
dobro zapremo. Zložimo na
delovno površino, pokrije-
mo in pustimo, da se popol-
noma ohladijo. Ohlajene
etiketiramo z nazivom vse-
bine in datumom vkuhava-
nja.

Stročji fižol v kisu
Potrebujemo (za šest do se-
dem kozarcev): 5 kg stročjega
fižola, 3 l vode, pest soli, 2 dl
kisa za vlaganje.

Priprava: fižol očistimo,
operemo in skuhamo v treh
litrih vode, ki smo ji dodali
pest soli. Ko je fižol kuhan,
dodamo 2 l kisa. Še vroč fi-
žol napolnimo v kozarce in
zalijemo z vodo, v kateri se
je kuhal fižol. Še vročim ko-
zarcem obrišemo robove,
tesno zapremo, pokrijemo
in pustimo, da se popolno-
ma ohladijo. 

Vložena rdeča pesa
Potrebujemo (za deset kozar-
cev): 6 kg sveže rdeče pese, sol,
2 l vode, 6 dl vinskega kisa, 2
žlici soli, 2 žlici sladkorja,
mleto kumino.

Priprava: peso skuhamo,
odcedimo, ohladimo in
olupimo. Nato jo narežemo
na lističe. Pripravimo vodo,
kis, sol, sladkor in mleto
kumino po okusu. S tako
pripravljenimi sestavinami
prelijemo narezano peso,
narahlo premešamo in mo-
rebiti še dosladkamo, soli-
mo in okisamo (odvisno od
sorte pese, ki je lahko bolj
ali manj sladka). Pripravlje-
no peso polnimo v čiste ko-
zarce, skrbno obrišemo ro-
bove kozarca ter pokrijemo
s pokrovčki. Nato vkuhava-
mo na klasičen način - ena-
ko velike kozarce zložimo v
lonec, zalijemo do dveh
tretjin z vodo in kuhamo.
Segrevati moramo počasi,
sicer kozarci lahko popoka-
jo. Kuhamo približno pol
ure.

Jesenski shranki 
Iz knjige Kuharske bukve - vlaganja, shranjevanje in zamrzovanje živil povzemamo nekaj receptov za
vloženo sadje in zelenjavo.

Sponzor današnje križanke je Trgovina spodnjega perila Tijana v pritličju nekdanjega hotela Korotan,
Titova 29, telefon 031/704 159. Lastnica trgovine Mojca Kejžar prispeva nagrade oziroma nakupe v trgovini
Tijana v višini: 1. nagrada 20 EUR, 2. nagrada 15 EUR, 3. nagrada 10 EUR, 4. nagrada 5 EUR

Novi maskoti doma upokojencev
V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja imajo novo
maskoto. Ugotavljajo namreč, da na stanovalce in na
obiskovalce pozitivno vplivajo različni hišni ljubljenčki, in
pred kratkim so dobili še en tak zanimiv in ljubek primerek.
Prvemu, večjemu zajčku bele barve se je pridružil manjši
(seveda mladiček), ki pa mu v prvotnem domu ni bilo lepo,
saj je tam pustil tudi del uhlja. Novega doma se je takoj pri-
vadil in postal prijatelj večjemu bratu. Oba sta nastanjena v
kotu prostora za dnevno bivanje in vsem vidna in doseglji-
va za božanje. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi RESTAV-
RACIJA TURIST VAS VABI. Sponzor križanke je Restavracija
Turist na Slovenskem Javorniku, kjer ponujajo kosila, mali-
ce in hrano po naročilu. Nagrajenci so:
1. plošča Turist za dve osebi: Marija Zalokar, Blejska Dobra-
va, 2. kosilo za dve osebi: Miro Frelih, Šenčur, 3. malica: Vla-
dimir Sodja, Belca, 4. malica: Anton Šandor, Bled.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Restavraciji Turist na
Slovenskem Javorniku. Fo
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Podarite sebi ali vam najdražjim
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. Ne pozabite
na posebno ponudbo tega meseca
in ugodne cene. 

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

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

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Nogavice 
za vse priložnosti

Spodnje perilo, 
pižame, 

modni dodatki

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

Pri nas dobite medicinske in ortopedske pripomočke, ki jih
predpiše zdravnik na naročilnico ZZZS.

Za več informacij pokličite v prodajalno! Tel. 04/5836 460.

Mercator Center Jesenice, Spodnji plavž 5, Jesenice, tel.: 04 58 33 914 Odpiralni čas:  - od ponedeljka do sobote:  od 8.00 do 20.00 ure
- nedelje: od 8.00 do 13.00 ure

V Mercatorjevem trgovskem
centru na Jesenicah sem pred
časom že nakupovala, tokrat pa
sem med čakanjem na prijatelji-
co naletela na trgovino Wit B z
oblačili blagovne znamke Two
way. Spomnila sem se njihove

spletne strani in si rekla 'zakaj
pa ne'. Poleg oblačil ima je-
seniška trgovina še široko
ponudbo modnih dodatkov
(pasovi, šali, torbice, kape),
razdeljeno pa imajo tudi po lini-
jah: W je linija za močnejše,

Crocodile & Hitch predstavlja
bolj odbit športen stil, Twoway
vsebuje vse od elegance, casu-
ala, športa, jeansa. Ker imajo
na enem mestu pester izbor
tako za mlade kot starejše in
močnejše, lahko prav vsak kaj

najde zase in svoj stil. Tako
moški kot ženske, pa še cene
so ugodne. 
Tudi z akcijami prav nič ne 'škr-
tarijo'. Imajo sicer sezonska
znižanja kot večina tekstilcev in
po znižanjih potem še zelo
nizke, pravzaprav nore cene.
Znana je tudi 'kartičarska' akci-
ja, ko omogočajo lastnikom nji-
hovih kartic določen popust. 
Pa nova kolekcija? Nova kolek-
cija Jesen/zima 08/09 je že na
policah. Široke hlače, tunike,
pletenine, pisani vzorci, med ka-
terimi prevladujejo geometrijski
in rožasti. Za tiste, ki jih moda
ne zanima toliko, pa imajo še
vedno kar nekaj klasičnih stvari
v modnih zimskih barvah. 
Našla sem svojo športno ele-
gantno majico, v nakupovalni
vrečki pa so ji na koncu delali
družbo še jeans krilo in še dve
majici. Privlačen je bil tudi
pisan puli s kratkimi rokavi,
vendar ta pride na vrsto pozi-
mi.
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PROGRAM PRIREDITEV
V MESECU 
SEPTEMBRU ZA 
MERCATOR CENTER
JESENICE

Sobota, 20. septembra, 
ob 10. uri
Izdelovanje risalnega 
bloka / otroška delavni-
ca:
- otroci ste vabljeni na ust-
varjalno delavnico, kjer
boste skupaj z animatorko
izdelovali pravi risalni blok.

Sobota, 27. septembra,
ob 10. uri
Brendi & Korado 
/ glasbeni nastop:
- v goste so povabili znana
slovenska pevca, ki bosta s
svojim izvajanjem zabavne
glasbe popestrila in
polepšala sobotno
dopoldne.

●  ●  

●  

Novo v igri
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Odslej 18 Odslej 18 
vrst dobitkov vrst dobitkov 

vsako sredo in vsako sredo in 
nedeljo!nedeljo!

Športno elegantna majica
Na spletnih straneh sem se znašla na twoway.si. Iskala sem športno 
elegantno majico in naletela na zanimive modele.
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Nove  razglednice
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske so izbrali osem fotografij z Javnega natečaja za izbor 
najlepših fotografij občine Jesenice in iz njih izdelali nove razglednice Jesenic. Dobiti jih je mogoče v
Turistično-informacijskem centru na Jesenicah.

Panorama Jesenic, avtor Saša Manojlović, Ljubljana Turbina, avtor Barbara Klinar, Hrušica

Naravni most na Mežakli, avtor Saša Manojlović, Ljubljana Nedelja na Jesenicah (Stara Sava), avtor Jure Kravanja, Celje

Zoisov park, avtor Saša Manojlović, Ljubljana Ključavnica, avtor Ivan Šenveter, Jesenice

Kozolec, avtor Bogdan Bricelj, Mojstrana Klek, avtor Nejc Pogačnik, Jesenice

Janko Rabič

Družinska sreča je nekaj
najlepšega v življenju dveh
zakoncev. Z velikim vese-
ljem jo že desetletja uživata
68-letna Angelca in 72-letni
Franci Oblak s Koroške
Bele, ki sta letos v avgustu
praznovala zlato poroko. Bil
je to dogodek s kupom lepih
čestitk in želja, da še naprej
ostaneta tako mladostna in
polna vedrine. 
Angelca je po rodu z Ilove
gore na Dolenjskem, Fran-
ci s Koprivnika v Poljanski
dolini. V gostišču Osvald v
Žirovnici so se med njima
začele plesti ljubezenske
niti. Pred matičarja sta
pred 50 leti stopila v Ljub-
ljani. Družinsko gnezdo sta
si začela spletati najprej v
Radovljici, nato na Jeseni-
cah in potem sta pristala na
Koroški Beli. Franc se je
vso delovno dobo zapisal
Železarni, mama je delo
opravljala v več kolektivih.

Na težko mladost obeh da-
nes ostajajo vse bolj odda-
ljeni spomini, živita za se-
danji čas, ki ga želita uživa-
ti v polni meri. Dnevi jima
minevajo ob vsakdanjih
opravilih, rada zaideta v na-
ravo in sta zavzeta gobarja.
Petdeset let njunega skup-
nega življenja je bil velik do-
godek, ki se ga bosta še dol-
go spominjala. Najprej sta si
v poročni dvorani Kosove
graščine na Jesenicah še en-
krat izmenjala prstana. Še
bolj vedro je bilo potem v
družinskem gnezdu ob si-
novih Bojanu in Dušanu ter
hčerki Darji in ob štirih vnu-
kih ter eni pravnukinji. An-
gelca in Franci sta še enkrat
lahko spoznala, da je sreča
na njuni strani. "Presrečna
sva, da imava take otroke in
vnuke. Radi se srečujemo in
izmenjujemo obiske. Midva
imava rada njih in oni naju.
Da bi bila le zdrava še naprej
in da bi skupaj tako uživa-
la," sta dejala.

Družinska sreča 
zlatoporočencev 
Angelca in Franci Oblak s Koroške Bele sta
praznovala zlato poroko.

Ocvirek

Da odsluženi avto ni vedno samo nepotreben tehnološki
odpadek, dokazuje lastnik starega odsluženega vozila
nasproti kopališča. Lahko je tudi primeren za cvetje v
lončkih. 
Besedilo in fotografija: Janez Pipan


