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Čufarjeva plaketa
po izboru publike
Planinski roži

Na Jesenice prihajajo Eights band
Supernova, Adi Smolar, Mambo
kings, Joške v'n, za silvestrovo pa
bo igrala skupina Lajf.

Najboljšo predstavo v celoti so
pripravili igralci Šentjakobskega
gledališča Ljubljana pod režijsko
taktirko Gašperja Tiča.
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Veselje ljubiteljev branja
Na Hrušici so odprli nove prostore knjižnice, ki je kar štirikrat večja od stare.

Še bolj prijazen dom
V Domu dr. Franceta Berglja so se razveselili
prostorov v mansardi, prenovljenih sob, novega
dvigala ...
Urša Peternel

Urša Peternel
Po dobrem letu dni je vrata
ponovno odprla knjižnica
na Hrušici. A namesto
majhnih, neogrevanih prostorov so ljubitelje branja pričakali novi, veliki, svetli in
prijetni prostori v pritličju
kulturnega doma. Kot je poudarila direktorica Občinske
knjižnice Jesenice Cvetka
Tropenauer Martinčič, je
bila stara knjižnica majhna,
imela je le dvajset kvadratnih metrov, ni bilo centralnega ogrevanja, pa tudi zbirka gradiva je bila trikrat premajhna. Novi prostori pa so
veliki 85 kvadratnih metrov,
v večjem prostoru je urejen
oddelek za odrasle s čitalnico, v prizidku pa otroški oddelek. Prostori so svetli, prijetni, celotna oprema pa je
nova. Občanom sta na voljo
dva računalnika z dostopom
do interneta, lahko bodo
tudi tiskali in preslikavali
dokumente. V prostorih so
uredili tudi centralno ogrevanje, vodo in sanitarije. Po
besedah Tropenauer Martinčičeve imajo na policah
4600 knjig, nekaj filmov in
glasbenih zgoščenk, po novem letu bodo dobili tudi trideset naslovov revij in časopisov. V novih prostorih
bodo začeli pripravljati različne dejavnosti za otroke,
denimo ure pravljic, ter predavanja in delavnice za

V Domu dr. Franceta Berglja
Jesenice so sredi meseca
tudi uradno predali namenu
prenovljene prostore, katerih obnova je potekala v lanskem in letošnjem letu. Pridobili so novo bivalno enoto
v mansardi, novo dvigalo, izvedli so zamenjavo prostorov uprave in sob za stanovalce ter odstranili žlindro v
oddelku delovne terapije.
Kot je povedala direktorica
doma Veronika Bregant, je s

neje pa še naslednje, tako da
dom sestavljajo kar štiri stavbe. Kljub prostorskim težavam pa je bil dom vsa leta
skrbno voden in osebje je
naredilo vse, da so se stanovalci v njem dobro počutili,
je poudarila Bregantova. Da
osebje jeseniškega doma starostnikov zna ustvarjati prijazno vzdušje in daje dušo
domu, je dejal tudi kranjskogorski župan Jure Žerjav. "V
nobenem domu ne zadoščajo zgolj stene in sobe, temveč je pomembno predvsem

V jeseniškem domu starostnikov je trenutno
192 stanovalcev, čakalna doba za sprejem pa je
daljša od enega leta.

Otroci so se razveselili otroškega kotička. I Foto: Anka Bulovec

odrasle. "Želimo si, da bo
knjižnica postala kraj srečevanja, kulturnega bogatenja
in učenja," je dejala Cvetka
Tropenauer Martinčič. Ne-

kaj manj kot 83 tisoč evrov
za obnovo knjižnice je prispevala Občina Jesenice.
Podžupan Boris Bregant je
ob tem poudaril, da nove

prostore potrebuje tudi
osrednja Občinska knjižnica
Jesenice. Po načrtih naj bi
novo, veliko knjižnico gradili na območju nekdanjega
Fiproma v bližini Stare
Save. "Bojim pa se, da se bo
to zgodilo šele leta 2012 ali
2013, če bomo uspešni pri
pridobivanju nepovratnih
sredstev. Do takrat pa bo žal
treba zdržati ...," je dejal
Bregant.
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Jeseničani dihajo
boljši zrak

Reklame so lahko
koristne

Duhovna oskrba
v bolnišnici

Srečali sta se
po 63 letih

Meritve so pokazale, da je
zrak na Jesenicah onesnažen
približno tako kot v drugih
slovenskih mestih, na onesnaženost pa vpliva predvsem promet.

Eden od stanovalcev Centra
2 je začel akcijo zbiranja papirja, ki vsakodnevno polni
nabiralnike. Odpadni papir
bo vozil na Dinos, zbrani denar pa bodo namenili otrokom.

Razburjenje je povzročil novi
pravilnik, po katerem bo bolnišnica morala zaposliti duhovnika. V jeseniški bolnišnici denarja za to nimajo.

Vsako srečanje izgnancev
prinese tudi kakšen posebej
radosten trenutek. Letos sta
ga doživeli predsednica jeseniške krajevne organizacije
Slava Biček in Eva Žumer iz
Davče.
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Knjižnica na Hrušici je odprta trikrat tedensko,
ob torkih in četrtkih od 14. do 19. ure in ob sredah od 10. do 15. ure, je povedala Cvetka Tropenauer Martinčič.

prenovo 38 stanovalcev dobilo boljše bivalne razmere, saj
so bile do sedaj mnoge sobe
premajhne, nekatere enoposteljne so bile velike samo
pet kvadratnih metrov, premalo pa je bilo tudi sanitarij.
Delati so pričeli lani poleti,
naložbo v višini devetsto tisoč evrov pa je v celoti financiralo ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
Prenova je bila nujno potrebna, kar je pokazala tudi
ocena ministrstva, po kateri
se je jeseniški dom uvrstil
med tiste, v katerih je posodobitev nujno potrebna.
Dom, ki je eden najstarejših
v Sloveniji, so začeli graditi
pred natanko sedemdesetimi leti, prve stanovalce pa je
sprejel leta 1940. Leta 1970
so zgradili prvi prizidek, kas-

vzdušje, ki vlada v teh prostorih," je poudaril. Jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger pa je med drugim povedal, da naj bi po načrtih v neposredni bližini doma zrasel
objekt z varovanimi stanovanji, s čimer bodo na Jesenicah še dodatno poskrbeli za
starejše občane, katerih število se iz leta v leto povečuje.
V kulturnem programu so
sodelovali domski pevski
zbor Večerni zvon s harmonikarico Marjano Komel,
mlada plesalca Lan Dan Kerštanj in Nadja Arhar, nekoliko starejša plesalca Melita in
Janez Brezovec ter sopranistka Natalija Š. Cilenšek
ob spremljavi Jožice Potočnik na klavirju.
Več o slovesnosti na strani
9.

Darja Radič državna sekretarka za gospodarstvo
Med novimi državnimi sekretarji, ki so jih že imenovali novi
ministri, je tudi Darja Radič s Hrušice. Postala je državna
sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Matej
Lahovnik. Radičeva je bila že doslej zaposlena na ministrstvu,
v preteklosti je bila tudi državna podsekretarka za turizem.
Njeno ime najdemo med predavatelji na Višji strokovni šoli
za gostinstvo in turizem Bled, je predsednica programskega
odbora za gospodarstvo in podjetništvo v stranki Zares, vodi
pa tudi nadzorni odbor Občine Jesenice. U. P.

občinske novice - JESENICE CMYK

28.11.2008

stran 02

Jeseniške novice, petek, 28. novembra 2008

2

Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je na seji občinskega
sveta prejšnji teden občinske svetnike seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Med drugim je izrazil zadovoljstvo, da so na
Hrušici namenu predali
nove prostore knjižnice, ki
bo velika pridobitev za kraj
in za kulturno dogajanje v
njem. Pridobitve so se razveselili tudi v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, kjer so v podstrešnih
prostorih uredili bivalni oddelek, dobili novo dvigalo in
preselili upravne prostore.
"S tem so se izboljšale razmere za bivanje oskrbovancev in vsa pohvala vodstvu
doma, da jim je uspelo investicijo pripeljati do konca,
zahvala pa gre tudi Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je obnovo financiralo," je dejal župan.
Kot je dodal, naj bi prihodnje
leto v bližini doma na Bokalovi prek javno-zasebnega
partnerstva začeli graditi
tudi varovana stanovanja.
Župan se je dotaknil tudi 21.
Čufarjevih dnevov, ki so potekali na Jesenicah. "Ta kulturni teden je pomemben in
odmeven dogodek v slovenskem prostoru, v sedmih
dneh smo si lahko ogledali
sedem kvalitetnih predstav
in veseli me, da je bilo na
vsaki res veliko gledalcev,"
je dejal župan. Vodenje
organizacijskega odbora je

Božena Ronner
(Iz gradiva za seje občinskega sveta)

letos prevzel podžupan Boris Bregant.
Glede prihodnjih aktivnosti
pa je Mencinger povedal, da
naj bi se v tem tednu na sestanku s predstavniki države
pogovarjali o začetku gradnje kolesarske poti skozi občino Jesenice. Stezo, ki bo
pomenila popestritev turistične ponudbe, naj bi pričeli graditi prihodnje leto.
Župan Tomaž Tom Mencinger, ki je odslej tudi poslanec, je povedal, da je v državnem zboru postal član
treh odborov, in sicer za kulturo, šport in mladino, za
okolje in prostor ter za lokalno samoupravo in regionalizacijo. Po njegovem gre za
odbore, ki se bodo ukvarjali
s problematiko, pomembno
za Jesenice in zgornjo Gorenjsko nasploh, zato bo s
članstvom v teh odborih lahko izpostavil probleme tega
dela Gorenjske. Že v kratkem naj bi tako govorili o
problemu karavanške vode
in sanaciji žlindre.

Kratke novice s seje
občinskega sveta
Urša Peternel
Občinski svetniki so na novembrski seji po hitrem postopku sprejeli obvezno razlago 13. člena odloka o ureditvenem načrtu Črna vas. Kot je
pojasnila vodja oddelka za
okolje in prostor Valentina
Gorišek, na tem območju
Blejske Dobrave poteka gradnja nepremičnin, pri razlagi
določenih členov ureditvenega načrta pa je doslej prihajalo do manjših odstopanj in
različnih interpretacij odloka
s strani Občine Jesenice in
Upravne enote Jesenice. S
sprejemom obvezne razlage
so določili enake postopke in
enako razlago členov odloka,
tako da v bodoče ne bo več
prihajajo do različnih tolmačenj.
Na seji so sprejeli tudi več
sprememb odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, pri čemer je šlo predvsem za uskladitev z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Pri nekaterih zavodih pa so dodali še
nekatere dejavnosti, denimo
pri Glasbeni šoli Jesenice,
Ljudski univerzi Jesenice,
Občinski knjižnici Jesenice,
Osnovni šoli Koroška Bela ...
Na seji so potrdili tudi spremembe in dopolnitve pravil-

Odgovori na vprašanja
občinskih svetnikov

nika o zamenjavi neprofitnih
stanovanj v lasti Občini Jesenice. S tem so povečali nabor
razlogov, zaradi katerih bodo
odslej lahko najemniki zaprosili za zamenjavo neprofitnega stanovanja. Po novem bodo za zamenjavo lahko zaprosili prej kot po izteku dveh let bivanja v stanovanju, saj se v tem času lahko
okoliščine bistveno spremenijo, denimo se poveča število družinskih članov. Med
razlogi, zaradi katerih bodo
najemniki lahko zaprosili za
zamenjavo stanovanja, pa so
po novem tudi neurejeni
medsosedski odnosi.
Občinski svetniki so se tudi
strinjali, da Občina Jesenice
za potrebe izvajanja javne
službe pomoč na domu
Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja Jesenice
zagotovi denar za nakup novega osebnega avtomobila
Ford Fiesta. Občina je sicer
domu rabljeno vozilo za te
potrebe podarila že lani, a
avtomobil je dotrajan in tudi
karamboliran, je pojasnila
vodja oddelka za družbene
zadeve Tea Višnar.
V Svet javnega zavoda Dom
upokojencev dr. Franceta
Berglja Jesenice so imenovali Jožeta Oblaka.

Vprašanje svetnice Merime
Nuhič
Zanima jo, zakaj je pri semaforju zraven slaščičarne
Metuljček treba tako dolgo
čakati na zeleno luč za pešce
ter zakaj je na tej lokacijo
spet postavljen znak za prepovedano zavijanje na Tavčarjevo cesto.
Odgovor Komunalne direkcije
Semaforska naprava pri
slaščičarni Metuljček, katere
delovanje se redno preverja,
tako kot tudi delovanje drugih semaforskih naprav, deluje v skladu s programom.
Semaforska naprava deluje
v "zelenem valu", kar pomeni, da je povezana s semaforskimi napravami na odseku do Gimnazije Jesenice.
Zeleni signal za pešce se
prižge na napravi v določenem trenutku programskega cikla. Čas od pritiska na
tipko za pešce za zahtevo zelenega signala za pešce do
trenutka, ko se na napravi ta
prižge, je minimalno 10 in
maksimalno 85 sekund, ko-

likor znaša dolžina cikla.
Menimo, da do pripomb posameznih pešcev prihaja iz
različnih razlogov. Včasih
pešec ne pritisne tipke za
pešce, lahko pa se zgodi, da
pešec pritisne tipko v najbolj
neugodnem trenutku, glede
na programski ciklus. Prometni znak, postavljen na
državni cesti, na odseku
pred križiščem s C. C. Tavčarja, ki prepoveduje zavijanje levo, je na tem odseku
postavljen že več let. Prometni znak je postavil vzdrževalec ceste, Cestno podjetje
Kranj, po nalogu upravljavca, Direkcije RS za ceste
Ljubljana. V času gradnje na
Tavčarjevi cesti je izvajalec
del prometni znak začasno
"obrnil", tako da ni bil viden,
zaradi možnosti vključevanja v promet z državne ceste
na C. C. Tavčarja. Po zaključku del bo prometni znak
spet postavljen v skladu z veljavno področno zakonodajo.
Vprašanje podžupanje Vere
Pintar
Stanovalci Tavčarjeve ceste
niso zadovoljni z njeno rekonstrukcijo, ker se je več
kot 15 let govorilo, da se bo
ob rekonstrukciji ceste uredila tudi kanalizacija, pa se

sedaj to ni realiziralo. Pojasnjeno je bilo, da je razlog v
tem, da projekt kanalizacije
ne sodi v projekt za pridobitev evropskih sredstev. Neprimerno pa je urejeno tudi
parkirišče, saj se je pri Tavčarjevi 1/a praktično nemogoče varno vključiti na cesto, ker je izvoz popolnoma
nepregleden. Če ni druge
možnosti, potem je treba pri
tem izvozu na cesto nemudoma postaviti ogledalo.
Odgovor Komunalne direkcije
Ob rekonstrukciji Ceste Cirila Tavčarja ni bilo mogoče
urediti problematike objekta
Ceste Cirila Tavčarja 1b, ker
je objekt priključen na kanalizacijski kolektor, ki poteka
ob železniški progi, in ne na
obnovljeni kanal na Tavčarjevi cesti. Problematiko kritičnih objektov (Cesta C. Tavčarja 1b, Cesta revolucije 1 in
1b) bomo rešili v letu 2009,
in sicer z gradnjo meteorne
kanalizacije za te objekte in
javne površine ob njih.
Vprašanje svetnice Marije
Kalan
V zadnjem času se je zelo
povečal promet skozi naselje Podmežakla. Rečeno je

bilo, da se bo promet zmanjšal, ko bo urejena Prešernova cesta, zato jo zanima,
kdaj bo ta cesta dokončana.
Sedaj gre namreč ves promet na avtocesto skozi Podmežaklo, kjer pa je cesta
zelo ozka in tudi asfalt je že
uničen. Zato bo treba razmišljati, da se bo ureditev te
ceste in kanalizacije izvedla
pred letom 2011, kot je sedaj
predvideno v planih.
Odgovor Komunalne direkcije
Na Cesti 1. maja Podmežaklo je postavljena na zahodnem delu ustrezna prometna signalizacija, ki prepoveduje vožnjo tovornim vozilom, z izjemo lokalnega prometa. S smeri avtoceste ali s
smeri Podkočne pa je postavljen prometni znak, ki
prepoveduje vožnjo tovornim vozilom z izjemo vozil
Jeko-In, d. o. o., Jesenice.
Problem nastane, ker vozniki tovornih vozil ne upoštevajo postavljene prometne
signalizacije. O zadevi
bomo obvestili Policijsko
postajo Jesenice in jo zaprosili za večkratno kontrolo
spoštovanja cestno prometnih predpisov na C. 1. maja
na Jesenicah.

Jeseničani dihajo boljši zrak
Meritve so pokazale, da je zrak na Jesenicah onesnažen približno tako kot v drugih slovenskih mestih,
na onesnaženost pa vpliva predvsem promet.
Urša Peternel
Zrak na Jesenicah je onesnažen približno tako kot v
drugih slovenskih mestih,
so pokazale meritve, ki jih je
od julija do septembra letos
na Jesenicah opravljala
Agencija RS za okolje iz
Ljubljane. Onesnaženost
zraka so merili na dveh merilnih mestih, in sicer v centru Jesenic in na Koroški
Beli, meritve pa so pokazale,
da je zrak na obeh merilnih
mestih onesnažen precej
manj od mejnih vrednosti,
ki jih predpisuje slovenska
zakonodaja. Zrak na Koroški Beli je bil onesnažen
manj kot v središču Jesenic.
Po besedah Alenke Markun
iz družbe Marbo Bled, ki za
Občino Jesenice pripravlja
okoljska poročila, na onesnaženost zraka vpliva predvsem promet. "Meritve so
pokazale, da na nobenem
merilnem mestu zrak ni
čezmerno onesnažen, kar
pomeni, da dihamo dober
zrak, primeren za zdravje
ljudi. Naredili smo tudi primerjavo med letoma 2000,
ko smo prvič opravili meritve, ter letom 2008. Koncentracije ogljikovega monoksida so se povečale, kar je

predvsem posledica povečanja prometa, ki se je v osmih letih povečal za trideset
odstotkov," je povedala
Alenka Markun. A koncentracije so še vedno pod 50
odstotki dovoljenih vredno-

sti, je poudarila Markunova.
So pa meritve pokazale, da
se koncentracija ogljikovega
monoksida v centru Jesenice poveča, kadar piha veter v
smeri iz Acronija proti mestu, kar pomeni, da ima Ac-

Prihodnje leto bodo na Občini Jesenice izdelali
še karto hrupa; z njo bodo skušali ugotoviti,
koliko ljudi na Jesenicah živi v okolju, ki je
čezmerno obremenjeno s hrupom. Izvajali bodo
tudi monitoring površinskih voda, s čimer bodo
skušali ugotoviti, kakšno je stanje voda na
Jesenicah.

roni pomemben vpliv na
koncentracijo monoksida.
Tudi sicer Acroni ostaja največji masni obremenjevalec
okolja na Jesenicah. Izpusti
prahu v zrak so še vedno
čezmerni, prav tako mejne
vrednosti presegajo odpadne vode, ki vsebujejo preveč
železa in celotnega kroma.
Zato so občinski svetniki na
novembrski seji Acroni znova pozvali, naj vzhodno od
jeklarne postavi dodatno vrtino, s katero bodo ugotavljali vpliv žlindre na podzemne izcedne vode, ki odtekajo v Savo. Predlagali so
tudi, naj meritve onesnaženosti zraka na Jesenicah
opravijo še enkrat pozimi
(zaradi vpliva kurjenja na
kakovost zraka), merilno
mesto pa naj prestavijo še
na Slovenski Javornik ob
Udarno ali Dobravsko ulico.
Vse čezmerne onesnaževalce okolja v občini - to sta poleg Acronija še Gradis Skupina G in Jeko-In - pa so pozvali, naj do konca leta predstavijo ukrepe, ki so jih že
izvedli, da bi zmanjšali
obremenjevanje
okolja.
Hkrati naj predložijo terminski načrt, do kdaj bodo
čezmeren vpliv na okolje v
celoti zmanjšali.
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Nevarna vožnja tovornjakov čez Hermanov most

Žal brez zanimanja Hrušičanov

Nekateri krajani Podmežakle so opozorili, da težko naloženi tovornjaki, ki odvažajo material, ki nastaja pri komunalnem urejanju območja Fiprom, vozijo prek Hermanovega
mostu. To je potrdila tudi predsednica Krajevne skupnosti
Podmežakla Marina Kalan, ki je povedala, da je most že vrsto let v fazi obnove, zato krajane skrbi, da bi kakšen tovornjak zgrmel z mostu v vodo. Tovornjaki okoliškim prebivalcem povzročajo tudi tresljaje in škodo na stavbah, je še povedala Kalanova. Zato je v imenu krajanov pozvala pristojne, naj prepovedo vožnjo tovornjakov čez Hermanov most
in jih preusmerijo na bližnji na novo zgrajeni most. Tomaž
Vidmar, prvi mož Komunalne direkcije na Občini Jesenice,
je v zvezi s tem dejal, da bodo zaradi varnosti postavili prometni znak, ki bo prepovedoval vožnjo tovornih vozil čez
most. Hkrati bodo uredili prometno signalizacijo, ki bo voznike obveščala o obvozu. U. P.

Na Občini Jesenice so pripravili nov odlok o podrobnem
prostorskem načrtu Republika. Gre za osrednje območje
Hrušice, med domačini imenovano Na placu, kjer so prostori kulturnega doma s knjižnico, vrtcem in prostori krajevne
skupnosti, zunanja športna igrišča in otroško igrišče. Z načrtom podrobno določajo dopustne dejavnosti in gradnje na
tem območju, merila in pogoje za oblikovanje objektov, krajinsko urejanje, prometno ureditev, parkirne površine (zgradili naj bi več novih parkirnih mest na območju zahodno od
dovozne ceste do kulturnega doma in novega stanovanjskega bloka), gradnjo infrastrukture ... Gre za pomemben dokument, žal pa je bilo med Hrušičani le malo zanimanja zanj,
saj se junijske javne obravnave načrta ni udeležil prav nihče.
Odlok so zato - brez pripomb krajanov - sprejeli občinski
svetniki na zadnji seji. Ob tem je edino občinski svetnik Zoran Kramar, ki je tudi predsednik Krajevne skupnosti Hrušica, predlagal dokončno ureditev lastniških razmerij med Občino Jesenice in kulturno-športnim društvom. U. P.

Ginekologov še vedno premalo

KABELSKA TELEVIZIJA
59 TV programov

●

ANALOGNI TELEVIZIJSKI PROGRAMI

●

ANALOGNI RADIJSKI PROGRAMI

●

DIGITALNI TELEVIZIJSKI PROGRAMI

●

DIGITALNI RADIJSKI PROGRAMI 42 digitalnih radijskih programov

39 radijskih programov
109 digitalnih TV programov

mesečna vzdrževalnina

V Splošni bolnišnici Jesenice se že nekaj soočajo s hudim pomanjkanjem ginekologov, kar je privedlo tudi do tega, da prek
poletja pacientk sploh niso naročali na redne preglede. Zato
smo vprašali direktorja bolnišnice Igorja Horvata, ali se je stanje kaj izboljšalo. Povedal je: "Ginekologov imamo še vedno
enako število, poleg dveh pogodbenih zunanjih zdravnikov, ki
delata občasno. Pogovarjamo se z dvema zdravnikoma, da bi
morda prišla. Prek poletja se je problem zaostril predvsem zaradi dopustov, a stanje se je nekako uredilo in pacientke se
zdaj lahko normalno naročajo na preglede." Kot je dodal, problem nastaja predvsem zato, ker isti zdravniki v istih prostorih opravljajo delo v ginekološki ambulanti in delo v dispanzerju za žene. "Če poenostavimo, je ambulantno delo zdravnika ginekologa specialistična ambulanta na sekundarnem nivoju, torej ginekološka ambulanta v bolnišnici, dispanzer za
žene pa delo zdravnika ginekologa, ki se izvaja na primernem
nivoju, torej kot dispanzerji običajno v zdravstvenih domovih.
Pri nas pa so te stvari še vedno nehote "malo mešane", kar
občasno privede do težav," je pojasnil Horvat. U. P.

12,90 EUR

PRISTOPI NA INTERNET
●

ŽE OD 10 EUR MESEČNO NAPREJ PREKO KABELSKEGA MODEMA

●

OPTIČNA POVEZAVA OD 1 MBIT - 9,50 EUR DO 20 MBIT/SEK 26,00 EUR

D I G I TA L N A I P T E L E F O N I JA
UGODNA CENA TELEFONSKIH IMPULZOV, POSEBNO V TUJINO.
MESEČNA NAROČNINA

3,00 EUR

PONUDBA STORITEV V PAKETIH

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

●

DVOJČEK internet + kabelska TV

22,40 EUR

●

DVOJČEK: IP telefon + kabelska TV

15,90 EUR

STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942

●

TROJČEK 1: IP telefon + kabelska TV + 512 kbit/sek internet

23,00 EUR

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

●

TROJČEK 2: IP telefon + kabelska TV + 1023 kbit/sek internet 25,00 EUR

●

TROJČEK 3: IP telefon + kabelska TV + 2073 kib/sek internet

29,50 EUR

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

brez predelav hišnih instalacij, brezplačna podpora, servis največ 48 ur
Prijave in informacije: TELESAT, d. o. o., Jesenice, Cesta talcev 20, 4270 Jesenice
tel. 04/5865-250, 04/5865-251, fax: 04/5865-252
internetna prijava: www.telesat.si

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. 22/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 95, ki je izšel 28. novembra 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Zmanjšajmo porabo
papirja
Nataša Harej
Tokrat bomo pozornost posvetili zmanjševanju porabe
papirja in recikliranju uporabljenega. Vsaka tona papirja, ki jo recikliramo, reši
17 dreves. Preprosti ukrepi
za zmanjševanje porabe papirja so:
- pišimo in tiskajmo na obe
strani papirja, saj bomo tako
porabo zmanjšali za polovico,
- na pošti nabiralnik nalepimo nalepko, ki opozarja, da
ne želimo prejemati reklamnih sporočil; ko bo tako storilo več ljudi, morda ne
bodo vsakodnevno v nabiralnike trpali tudi po več reklamnih katalogov,
- časopise in revije berimo
na svetovnem spletu, naročimo ali kupimo pa le tiste,
ki jih v celoti preberemo.
Pomembno je tudi, da uporabljeni papir recikliramo.
Preprosti ukrepi so:
- skrbno ločimo papir od
drugih odpadkov,

- od papirja ločimo vse plastične dele (na primer ostanke plastičnih ovojev, pa
'okenca' na pisemskih ovojnicah),
- papir skrbno zložimo, da
bo v zabojniku za star papir
zavzel čim manj prostora,
ne mečkamo ga v kepe ali
vežemo z lepilnim trakom
oziroma vrvicami.
Ne pozabite, v občini Jesenice so v ekoloških otokih zabojniki za star papir modre
barve. Vanje sodijo: časopisi, revije, prospekti, knjige,
katalogi, zvezki brez plastičnih ovojnic, škatle, karton,
lepenka, papirnate vrečke,
ovojni papir, papirnata embalaža.
Vanje pa ne sodijo: embalaža, ki je sestavljena iz različnih materialov, plastificiran,
povoščen in voskan papir,
folija, tetrapak embalaža, celofan, tapete, plastika, lepilni trakovi, vreče od krme in
gradbenih materialov, plenice, papirnate brisače in papirnati robčki.

Še brez združitve razvojnih agencij
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR je od januarja do novembra po besedah direktorja Steva Ščavničarja poslovala v skladu z načrti. Poslovni rezultat konec leta naj bi
bil pozitiven, je napovedal Ščavničar, kar pomeni približno
17 tisoč evrov presežka. Na agenciji so pripravili tudi program dela za leto 2009, ki vsebuje vse projekte, ki jih nameravajo izvajati. Po Ščavničarjevih besedah predlog reorganizacije in združitve treh gorenjskih razvojnih agencij še vedno ni bil potrjen, zato so pripravili načrt dela za prihodnje
leto na enak način, kot so to delali doslej, torej kot samostojen pravni subjekt. Občinski svetniki so tako vmesno poročilo o poslovanju kot program dela RAGOR-ja potrdili. U. P.

Nebesa tudi v rovtah
Pri turističnem razvoju krajev pod Golico bi se lahko zgledovali tudi po nadstandardnem turističnem
naselju Nebesa nad Kobaridom.
Urša Peternel
V Planini pod Golico je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR pripravila
srečanje, na katerem so
predstavili smernice in ideje
za razvoj turistične dejavnosti v območju pod Golico.
Kot je povedal Klemen Klinar z RAGORJA, ki je tudi
sam domačin iz Rovt in je
posvet vodil, so domačinom
najprej predstavili vse tisto,
kar je bilo na področju razvoja turizma storjeno v zadnjem letu dni. Tako so izdali novo karto pohodniških
poti ter nove razglednice,
uredili vaško jedro v Plavškem Rovtu, v Planini pod
Golico pa uredili dodatne
klopi in koše za smeti. V nadaljevanju srečanja so prisotnim nanizali nekaj smernic
in idej za razvoj turizma v
krajih pod Golico. Na
RAGOR-ju so raziskali možnosti za razvoj turnega smučanja, krpljanja, teka na
smučeh in klimatskega
zdravljenja v Planini pod
Golico. Najdlje so prišli pri
projektu turnega smučanja,
kjer so že začrtali turnosmučarske smeri, pripravili opise ter preverili primernost
teh smeri. Pri krpljanju so
začrtali zgolj idejne trase
različnih dolžin in težavnosti, pri teku na smučeh pa so
za zdaj proučili možnosti
ureditve tekaških prog na
gozdnih cestah na območju
Karavank. Glede klimatskega zdravilišča pa so raziska-

li, kakšne so možnosti, da bi
Planina pod Golico znova
pridobiva ta naziv, ki ga je
že imela v preteklosti. "Na
agenciji za okolje in ministrstvu za zdravje smo izvedeli,
da tega naziva žal ni mogoče
pridobiti, saj kraj za to potrebuje zdraviliško infrastrukturo, bolnišnico, zdravstveni center ali kaj podobnega. Obstaja pa možnost,
da agencija za okolje izdela
biometeorološko analizo
Planine pod Golico, in Občini Jesenice bomo predlagali,
naj tovrstno analizo naroči,"
je povedal Klinar.

Koncert zbora
Vox Carniolus

Koncert učiteljev glasbene šole

Komorni zbor Vox Carniolus
z Jesenic, ki ga vodi Michele
Josia, vabi na koncert, kjer
bo predstavil program, s katerim bo nastopil na tekmovanju v Bratislavi v začetku
decembra. Kot gost bo nastopil Moški pevski zbora
VAL iz Ljubljane, v katerem
poje 16 uveljavljenih pevcev
pod strokovnim in umetniškim vodstvom priznanega
dirigenta Stojana Kureta.
Koncert bo v torek, 2. decembra, ob 19.30 v cerkvi
sv. Lenarta na Jesenicah.
Vstop bo prost.

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

mali oglasi

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

Klemen Klinar

Janez Pipan
Učitelji Glasbene šole Jesenice so pripravili koncert.
Za začetek so se predstavili
trio Tina Gregorc (violončelo), Saša Golob (klavir) in
Blanka Pozyczka (violina).
Sledil je nastop Uroša Go-

Na srečanju je Klemen Klinar predstavil tudi tri konkretne zamisli turistične ponudbe, ki bi jo lahko razvijali
v Planini pod Golico. Prvo je
poimenoval Kmečko opravilo
kot turistična atrakcija, kjer
bi domačini obiskovalcem
prikazovali stara kmečka
opravila, pri njih pa bi sodelovali tudi turisti. Druga zamisel je razvoj namestitev
višje kakovosti, kjer bi bilo
zgled lahko nadstandardno
turistično naselje Nebesa
nad Kobaridom. Tretja možnost pa bi bilo odpiranje
manjših družinskih penzio-

renca s klarinetom in duo
citer Urška Praprotnik in
Dejan Praprotnik. Arijo iz
opere La Boheme je zapela
Natalija Šimunovič Cilenšek
(korepetitorka Jožica Potočnik). Predstavili so se še Jan
Ulčnik na klavirski harmoniki, Eva Jelenc na kitari,

nov. Nikakor naj bi v krajih
pod Golico ne razvijali množičnega turizma, temveč
predvsem individualnega in
družinskega. Udeleženci srečanja so menili, da vsakršen
razvoj turizma mora temeljiti na ohranjanju značaja kraja, da veliki projekti nikakor
niso sprejemljivi, da je potrebna boljša promocija krajev pod Golico po vsej Sloveniji, poskrbeti pa bo treba
tudi za boljši dostop oziroma
obnovo cest. Srečanja sta se
udeležila tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger
ter podžupan Boris Kitek.

duet Karin Vrhnjak (flavta)
in Igor Vrhnjak (klarinet),
ob zaključku pa še trio Miloš Jovanič z bas kitaro,
Boštjan Gradišek na bobnih
in Klemen Smolej na kitari.
Organizatorki koncerta sta
bili Diana Šimbera in Barbara Sirc.
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Krajevna skupnost

Radi bi oživili Center 2

Anketa

Del mesta, ki ga zaznamujejo zapuščeni lokali, kopica grafitov in narodnostno mešana sestava
stanovalcev, naj bi dobil lepšo podobo.

Center 2 je tisti del mesta, ki
ima enega najslabših ugledov med vsemi predeli Jesenic. Zaznamujejo ga zapuščeni lokali, kopica grafitov
(med katerimi prevladuje
napis Mahala) in narodnostno mešana sestava stanovalcev. Nekateri Jeseničani celo
pravijo, da se ponoči ne upajo sprehoditi skozi ta del
mesta, ker naj bi se tu dogajalo marsikaj ... To je sicer
župan Tomaž Tom Mencinger zanikal, saj je pred časom dejal, da se večkrat ponoči sprehodi ali zapelje
skozi Center 2 in še nikoli
ni opazil, da bi se dogajalo
kaj posebnega. Na Občini
Jesenice si vsekakor želijo,
da bi se ta del mesta znebil
negativnega prizvoka in
znova zaživel. Zato so pričeli izvajati aktivnosti, ki naj bi

Foto: Janez Pipan

Urša Peternel

Center 2: Zapuščeni lokali, kopica grafitov ... A prvi znaki
oživljanja so tu, pred kratkim so odprli nov frizerski salon,
v nekaj dneh vrata odpira nova prodajalna čevljev.
pripomogle k lepši podobi
Centra 2 in k boljšim programom v njem, s tem pa h

kakovostnejšemu in prijetnejšemu življenju. Prvi korak v to smer bodo storili z

urbanistično delavnico, ki jo
bodo pripravili prihodnje
leto in na kateri naj bi podrobneje analizirali trenutno razmere v Centru 2 in
razloge zanje, nato pa bodo
predlagali realne rešitve, ki
bi jih bi bilo možno izvesti.
Že zdaj pa so pozvali prebivalce, občasne obiskovalce,
lastnike nepremičnin in lokalov ter podjetnike in podjetja, ki bi želeli svojo dejavnost preseliti ali razširiti na
to območje, naj Občini Jesenice posredujejo svoje predloge, izkušnje, opažanja, želje. Na Občini jih bodo zbirali do konca letošnjega leta.
"Tako želimo pridobiti informacije, ki nam bodo v pomoč pri pripravi urbanistične delavnice, hkrati pa bodo
usmeritev pri oblikovanju
predlaganih končnih rešitev," poudarjajo na Občini
Jesenice.

Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice:
"Od aprila letos v Centru 2 deluje naša mladinska
točka. Njen namen je privabiti mlade iz tega
dela mesta in jih spodbuditi, da bi sami dali
pobude, kaj bi radi počeli in kakšne dogodke bi
organizirali. Večjega odziva še ni, prihajajo bolj
posamezniki. Ob torkih izvajamo tudi tedenske
delavnice, ki so obiskane različno, prihajajo
predvsem osnovnošolci."

Reklame so lahko koristne
Eden od stanovalcev Centra 2 je začel akcijo zbiranja papirja, ki vsakodnevno polni nabiralnike.
Odpadni papir bo vozil na Dinos, zbrani denar pa bodo namenili otrokom.
Urša Peternel
Hišne nabiralnike vsakodnevno polnijo kupi reklam
in drugih obvestil, ki jih marsikdaj niti ne pogledamo,
temveč jih enostavno vržemo v smeti. Bolj ekološko
osveščeni jih odložijo v zabojnike za papir na ekoloških otokih, večina pa jih ker jo najpreprosteje - še vedno odvrže kar v običajni zabojnik za smeti. Jeseničan
Niko Kešina, ki stanuje v eni
od stolpnic v Centru 2, je dalj
časa opazoval kupe reklam,
ki se nabirajo pri nabiralnikih. Ker mu je mar za okolje
in rad pomaga tudi drugim,
je prišel na idejo, da bi začel
zbirati odpadni papir in ga
nato enkrat mesečno odpeljal na Dinos. Zato je prek
spletne strani skupnosti stanovalcev (o njej smo pisali v
prejšnji številki Jeseniških
novic) pozval stanovalce
Centra 2, naj odpadni papir
zbirajo, nato pa ga bo enkrat
mesečno prišel iskat in ga
odpeljal na Dinos. Zbrani
denar pa bodo nakazali
Osnovni šoli Toneta Čufarja.
"Iz denarja, ki ga na ta način
pridobijo, kupijo zvezke in
šolski pribor tistim učencem, ki jim tega ne morejo
kupiti starši. Nekatere učence celo pošljejo na počitnice," je povedal Niko Kešina.
Da bi preskusil, kako poteka
oddaja papirja na Dinosu, je
pred dnevi tja poskusno odpeljal paket odpadnega papirja. Žal pa se je vrnil močno razočaran nad načinom,

Listič, ki dokazuje sistem tehtanja 20 kilogramov težkega
zavoja odpadnega papirja - najprej stehtajo prazen avto,
nato polnega in iz tega izračunajo težo papirja ...
kako na Dinosu poteka sprejem odpadnega papirja. Najbolj ga je zmotilo, da sploh
nimajo tehtnice za tehtanje
manjših količin, temveč
uporabljajo kar tehtnico za
tovornjake. Pripeljani papir
tehtajo skupaj z avtomobilom. Tako je sogovornik moral najprej iz avtomobila odstraniti paket papirja, na
tehtnico zapeljati s praznim

avtomobilom, nato pa še z
naloženim. Od bruto mase
so nato odšteli taro (torej
težo avtomobila) in dobilo
neto količino odpadnega papirja - dvajset kilogramov.
Mar ne bi bilo enostavneje,
če bi tako majhno količino
papirja stehtali na navadni
tehtnici?! Pa tudi teža bi bila
zagotovo določena bolj natančno. "Da ima tehtnica ve-

Niko Kešina je stehtal kupček reklam, ki se nabere v enem mesecu. Tehtal je približno pet kilogramov, kar letno znese šestdeset kilogramov
na gospodinjstvo. V samo enem bloku se torej
letno nabere 2400 kilogramov papirja, kar ob
ceni tri cente za kilogram znese 72 evrov.

liko toleranco, dokazuje tudi
to, da sem se stehtal sam.
Tehtnica je pokazala, da tehtam osemdeset kilogramov,
v resnici pa imam 93 kilogramov!" je povedal Kešina.
Zapletlo pa se je tudi pri njegovi želji, da bi za oddani
papir dobil potrdilo. Sostanovalcem je namreč obljubil, da bo vsakič zahteval, da
mu izdajo potrdilo, koliko
papirja so zbrali, koliko to
znese v denarju in kam bo
denar nakazan. Vse podatke
bi javno objavil na portalu,
tako da bodo vsi prepričani,
da sam s tem ne služi. A
uslužbenka Dinosa mu potrdila ni želela izdati, ker postopek tega pač ne predvideva. Šele po izmenjavi glasnejših besed je sogovornik
prejel kopijo izpisa, manjšo
kot račun iz trgovine. Dinos
sicer denar za oddani papir
nakaže neposredno šoli,
vendar pa brez podatka, kdo
je pripeljal papir. "Takšen
postopek zelo odvrača ljudi,
da bi naredili nekaj dobrega
za okolje in za soljudi," je
razočaran Niko Kešina, ki
pa je kljub vsemu odločen,
da bo akcijo nadaljeval. Tako
lahko vsi stanovalci Centra 2
prek spletnega portala
www.skupnost-stanovalcev.blogspot.com sporočijo, da
imajo pripravljen odpadni
papir (lepo povezan z vrvico), Niko Kešina ga bo prišel
iskat in ga nato enkrat mesečno odpeljal na Dinos.
Tako bodo vsi skupaj naredili nekaj koristnega za otroke, pa tudi za okolje.

Simona Jotanović, lastnica novega frizerskega
salona Simona: "Z odločitvijo, da odprem
frizerski salon v Centru 2, sem zelo zadovoljna,
posel je dobro stekel, imam dovolj strank in
nikoli mi ni dolgčas. Veseli me tudi, da začenjajo
oživljati sosednji lokali, tu zraven bodo odprli
trgovino s čevlji, tako da vse kaže, da se bodo
prazni lokali počasi zapolnili. Tudi stanovalci
imajo pozitiven odnos in vsi upajo, da bo ta del
mesta spet oživel."

Niko Kešina, stanovalec stolpnice v Centru 2:
"Tako v Centru 2 kot na Jesenicah se počutim
zelo varnega. Včasih me moti komunalni nered,
grafiti v Centru 2 ter urbanistična (ne)kultura
stanovalcev. S tem mislim na zelo neokusno
narejene balkone, ki so posebnost Jesenic. Zelo
pomembni se mi zdijo medsosedski odnosi in
vsi bi se morali truditi, da bi ti odnosi tudi v
Centru 2 postali še boljši."
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Plaketa tudi Planinski roži

Razstava očeta in sina
V razstavnem salonu DOLIK je do 17. decembra na ogled
razstava slikarja Marka Rolca, člana likovnega kluba DOLIK,
in njegovega sina, grafičnega oblikovalca Miha Rolca. Slikar
Marko Rolc je domačin, po poklicu strojni inženir. V DOLIK
se je vključil leta 1987. Do sedaj je pripravil 26 samostojnih
razstav po vsej Sloveniji, sodeloval je na stotih skupinskih
razstavah, v DOLIK-u pa se predstavlja četrtič. Njegove tehnike slikanja so akvarel, gvaš, grafika in akril. Na tokratnih
razstavi prevladuje figuralika v akrilni tehniki. Njegov sin
Miha se je po končani akademiji za multimedije odločil za
poslovno kariero, a je ostal zvest umetnosti. Je zanimiv
ustvarjalec, saj ustvarja v glasbi, likovni umetnosti ... J. P.

Najboljšo predstavo v celoti so pripravili igralci Šentjakobskega gledališča Ljubljana.
Urša Peternel
Na jeseniškem gledališkem
odru se je uspešno zaključilo 21. srečanje ljubiteljskih
odrov iz Slovenije in zamejstva, imenovano Čufarjevi
dnevi. V sedmih dneh od
14. do 20. novembra so si
ljubitelji gledališča lahko
ogledali sedem predstav, ki
jih je izbral selektor Matjaž
Šmalc. Odziv jeseniške publike je bil enkraten, saj so
organizatorji v sedmih dneh
našteli kar okrog 1500 obiskovalcev, nekaj predstav pa
je bilo razprodanih. Po zadnji, sedmi predstavi so na
zaključni slovesnosti podelili štiri Čufarjeve plakete. Za

častni občan občine Jesenice Miha Baloh, ki je svojo
igralsko pot začel na jeseniških odrskih deskah.
Plakete po izboru publike so
se razveselili domači igralci

najboljšo predstavo v celoti
je strokovna žirija, ki so jo
sestavljali Alenka Bole Vrabec, Boris Kuburič in Rastislav Rastko Tepina, izbrala predstavo Bog Woodyja

Režiser zmagovalne predstave Gašper Tič je
dejal, da je nagrade še posebej vesel, ker se je na
Jesenicah začela družinska gledališka zgodovina.
Njegov dedek Srečko Tič je bil namreč eden
prvih jeseniških režiserjev.
in pevci, saj so obiskovalci
najvišjo oceno 4,89 podelili
opereti Planinska roža Radovana Gobca v režiji Miha
Alujeviča in izvedbi Gledališ-

Allana v režiji Gašperja Tiča
in izvedbi Šentjakobskega
gledališča Ljubljana. Plaketo je podelil legendarni gledališki in filmski igralec,

ča Toneta Čufarja Jesenice.
Plaketo za najboljšo moško
vlogo je prejel Rok Kravanja
za vlogo Ivana v predstavi
Počitnice? Tina Grabnarja
in izvedbi Kulturno umetniškega društva Moment iz
Maribora. Plaketo za najboljšo žensko vlogo je dobila Sonja Gruden za vlogo
hčerke Jessie v predstavi
Lahko noč, mama Marshe
Norman v izvedbi Gledališke skupine KUD Dolomiti
Dobrova. V tej kategoriji je
bila med nominirankami
tudi Metka Frelih za vlogo
Melite Koritnik v opereti
Planinska roža v izvedbi
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice.

Slikarska razstava
V razstavnem salonu kulturnega doma na Slovenskem
Javorniku so odprli slikarsko razstavo Rozi Žnidaršič Rož,
članice Društva likovnikov Ljubljana, ki zase pravi, da je
Tržičanka iz Kranja. Likovno je začela ustvarjati po upokojitvi, opravila pa je kar nekaj tečajev slikanja in risanja. Veliko
motivov najde v mestu Tržič, portreti pa so nastali na
šolskih tečajih društva likovnikov. Doslej je imela trinajst
samostojnih razstav, rada pa sodeluje tudi na skupinskih. J. P.

Občinstvo je največ točk podelilo opereti Planinska roža.

Utrinek z ene od predstav - Primorske zdrahe I Foto: Anka Bulovec

Foto: Anka Bulovec

Na Hrušici že trinajst let delujejo Ljudski pevci mešane skupine Nagelj. Pevski zbor deluje pri KŠD Hrušica, vseskozi pa
ga vodi neutrudna zborovodkinja Helenca Grzetič. Zbor
vedno nastopa ob spremljavi harmonikarja Stanka Sekardija in kitarista Stanka Razingerja. "Za seboj imamo že mnogo nastopov, največ v domačem kraju, Zgornjesavski dolini,
v radovljiškem in bohinjskem okolju. Pa tudi onkraj Karavank smo že zapeli lepo slovensko pesem, saj se pevci
zavedamo, da s petjem lepih pesmi ohranjamo slovensko
besedo," je povedala Dragica Medja. Zbor ohranja tudi partizanske pesmi in velikokrat zapojejo na komemoracijah ali
pri spominskih znamenjih padlim partizanom. "V spomin
na nepozabne trenutke vojnih dni je tudi zborovodkinja
sama napisala nekaj zelo lepih pesmi v te namene," je dodala Medjeva. Duša zbora je Helenca Grzetič, ki ni le zborovodkinja in pesnica, temveč skrbi tudi za sestavljanje programa, povezovanje na nastopih, organiziranje koncertov ...
"Ker pa je to preobsežno in prezahtevno delo, ima naš pevski zbor društveni odbor petih članov, vsakdo izmed njih pa
vestno opravlja svojo funkcijo. Najbolj je aktivna predsednica zbora Dora Jakopič, ki je zborovodkinji v veliko pomoč.
Ker pa smo vse aktivne pevke že v zrelih letih, vse, kar se dogovorimo in sklenemo, tudi zapišemo," je povedala Dragica
Medja. Odbor društva se vsakomesečno sestaja, obravnava
tekočo problematiko, načrtuje prireditve in delo za naprej,
ne pozabi pa tudi na praznovanje rojstnih dni ...

Foto: arhiv GTČ

Ohranjajo lepo slovensko pesem

Čufarjeve plakete za najboljšo predstavo v celoti so se
veselili igralci Šentjakobskega gledališča Ljubljana pod
režijskim vodstvom Gašperja Tiča. I Foto: Anka Bulovec

Plaketo za najboljšo predstavo po izboru občinstva za predstavo
Planinska roža sta prevzela Borut Verovšek in Metka Frelih, ki
je bila tudi nominirana za najboljšo žensko vlogo.

Prepevanje in prijateljski duh
Ženski pevski zbor Milko Škoberne je praznoval štiridesetletnico obstoja.
Urša Peternel
Ženski pevski zbor Milko
Škoberne je pred dnevi z jubilejnim koncertom v dvorani jeseniškega gledališča
praznoval štiridesetletnico
obstoja. Pogovarjali smo se s
predsednico zbora Vasiljko
Kokalj, ki je tudi pevka z najdaljšim stažem, saj v zboru
poje že 34 let; pela je še v časih, ko je zbor vodil Milko
Škoberne, po katerem je
zbor tudi dobil ime. Kot je
povedala, v zboru trenutno
poje 18 pevk, vodi pa ga zbo-

rovodja Marko Mulej. Vadijo dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih zvečer.
Na repertoarju imajo slovenske ljudske in umetne pesmi, pa tudi kakšno tujo, črnsko duhovno pesem, včasih
pa v program vključijo celo
kakšno popevko (kot so denimo na jubilejnem koncertu skladbo Zemlja pleše),
včasih se odločijo tudi za inštrumentalno spremljavo ...
In kje nastopajo? Po besedah Vasiljke Kokalj bi si želeli več nastopov, sicer pa
največkrat pojejo v DOLIK-

u, vsako leto pripravijo letni
koncert, nastopali so na
Dovjem, v Kranjski Gori, v
Trstu ... "Po praznovanju
obletnice smo imeli sestanek in sklenili smo, da
bomo v bodoče začeli bolj
delati na kvaliteti, da bomo k
delu pristopili še bolj resno,
začeli posegati po resnejši
glasbeni literaturi, radi bi
pridobili tudi kakšno novo
pevko," je povedala Kokaljeva. Kot je dodala, je zbor leta 1998 zašel v krizo, ki pa
jo počasi premoščajo. Tako
pevke kot dirigent so po

uspešnem jubilejnem koncertu dobili še več volje
in energije, da nadaljujejo
in nadgrajujejo dosedanje
delo, kajti ob prepevanju čutijo tudi posebno povezanost
in prijateljski duh. Imajo vizijo bodočega razvoja in načrte, zlasti na tekmovalnem
področju, zavedajo pa se, da
bo za uspeh na tekmovanjih
treba še veliko trdega dela.
Kot je poudarila Vasiljka Kokalj, se ji zdi zelo pomembno, da ohranjajo kulturno izročilo, ki ga je zbor ustvarjal
v zadnjih štiridesetih letih.
"Ob tem se zahvaljujemo
Jožu Varlu, ki je v tej štiridesetletni zgodovini prispeval
pomemben delež, zahvaljujemo pa se tudi sponzorjem
in Občini Jesenice, ki so
nam pomagali," je še povedala Kokaljeva.
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Hokejska barka pluje
v pravo smer
"Poleg pohval moštvu moram poudariti, da je naša hokejska barka sedaj tudi glede upravnega odbora
oziroma vodstva kluba povsem usklajena. Na njej so ljudje, ki vidijo pravo smer," poudarja športni
direktor Matjaž Mahkovec.

Zmage in porazi so sestavni
del vsake športne igre. Mimo
njih ne morejo niti hokejisti
Acronija, ki še naprej igrajo
eno vodilnih vlog v elitni avstrijski ligi EBEL. Kmalu bo
prva polovica rednega dela
mimo in Jeseničani so z doseženim lahko zelo zadovoljni. V novembru se jim je po
zmagi nad Albo v 22. krogu
lige na domačem ledu s 3 : 1
v naslednjih dveh krogih kar
precej zalomilo. Dva poraza
sta jih "odpihnila" z vrha lestvice. Najprej so klonili proti
Olimpiji na tivolskem ledu. V
407. večnem derbiju je bil rezultat 3 : 4. Marsikdo je imel
spet občutek, da imajo Jeseničani neko nevidno tremo,
ko se spopadejo z Olimpijo.
To je bilo tokrat še posebej
očitno, saj so bili pred tekmo
Jeseničani na prvem mestu
lestvice lige EBEL, Olimpija
pa na zadnjem. Prejšnjo ne-

deljo pa so doživeli še kar
precej boleč poraz doma proti Salzburgu s 3 : 5.
Športni direktor HK Acroni
Matjaž Mahkovec dosedanje
nastope moštva v ligi EBEL
ocenjuje: "Res pohvala igralcem, ki dajejo maksimum od
sebe. Okrepitve na začetku
sezone so bile prave, saj smo
domače fante spet pripeljali v
klub. Kot kaže, je bil to res zadetek v polno. O kakšnih
okrepitvah sedaj ne razmišljamo, saj fantje igrajo super. Le
če bi prišlo do kakšnih poškodb, ki jih seveda ne želimo, bomo morali hitro reagirati. Poleg pohval moštvu moram še poudariti, da je naša
hokejska barka sedaj tudi glede upravnega odbora oziroma vodstva kluba povsem
usklajena. Na njej so ljudje, ki
vidijo pravo smer, in le tako
bomo nekaj naredili na Jesenicah za razvoj hokeja. Provizije in dobički niso smernice
kluba. Če bi tako delali, bi ga

V nedeljo, 9. novembra, je bil v Mariboru 27. mednarodni
judo turnir Iršičev memorial 2008, na katerem je nastopilo
dvesto judoistov in judoistk v članski in kadetski konkurenci iz Avstrije, Hrvaške, Kosova in Slovenije. Judo sekcijo Partizan Jesenice sta zastopala Tina Jazbec in Miha Kavčič. S
tremi zmagami in enim porazom je Tina Jazbec pri kadetinjah v kategoriji nad sedemdeset kilogramov osvojila drugo
mesto, Miha Kavčič pa je klonil proti Spasojeviču iz Kopra,
nato pa je v repasažu izgubil z Imamovičem - Impol in osvojil končno sedmo mesto. zos
lahko le zaprli." Kot je dodal
Mahkovec, so v klubu ves čas
veseli spodbude navijačev.
”Navijači so sestavni del kluba. Zvestobo dokazujejo na
tekmah, kjer s tribun bodrijo
igralce na ledu. Tudi mi
se maksimalno trudimo, da
bi jim še naprej pomagali.
Omogočili smo jim sindikalne cene za letne karte, za
kaj več pa ni sredstev. Račune
za avtobusne prevoze, ki naj

bi jih lansko leto plačevale osebe, ki so se širokoustile, da jih
plačujejo iz svojega žepa, sedaj plačuje klub. Mi pa v
letošnji sezoni žal nimamo
sredstev za plačevanje prevozov navijačem. Z navijači si
želimo še naprej dobro sodelovanje, vendar kaj več od
sedanje pomoči proračun kluba ne omogoča,” je o odnosu z
navijači in navijaškimi klubi
dejal Matjaž Mahkovec.

Varovanje okolja in športna rekreacija
Narava je največji in najlepši športni poligon, zato jo moramo varovati. Razvoj naravi prijaznega
športa je priložnost tudi za Jesenice.
Urša Peternel
Na Jesenicah je sredi meseca
potekal posvet o športni rekreaciji, ki ga je pripravila
Športna unija Slovenije v sodelovanju s Partizanom Jesenice, Triglavskim narodnim
parkom in Občino Jesenice.
Naslov posveta je bil Varovanje okolja in športna rekreacija. Po besedah predsednika
Športne unije Slovenije Mira

in športa nasploh," je poudaril Ukmar. Športniki in rekreativci so vse bolj potratni,
pa tudi prireditelji športnih
dogodkov še ne varčujejo.
Mnoge športne prireditve so
prehrupne, potekajo pod izjemno potratnimi reflektorji,
obiskovalci se pripeljejo z avtomobili, za seboj pustijo odpadke ... "Želimo, da bi vsi
začeli uresničevati misel: Z
majhnimi koraki za nas in

V Športni uniji Slovenije so pripravili natečaj Za
naravi prijazne športe. Prihodnje leto bodo izbrali deset najbolj naravi prijazno organiziranih
športnorekreativnih prireditev. Namen natečaja
je spodbuditi organizatorje in udeležence, da ne
onesnažujejo in obremenjujejo narave.
Ukmarja želijo ljudi ozaveščati o pomembnosti ohranjanja narave in razvoju takšne
športne rekreacije, ki bo prijazna do okolja. "Narava je
največji in najlepši športni
poligon, zato jo moramo varovati. V Športni uniji Slovenije se zavzemamo za pospešeno zmanjševanje prekomernega obremenjevanja
narave in onesnaževanja
okolja na področju športnega
turizma, športne rekreacije

velikimi za naravo," je poudaril Ukmar. Posveta so se
udeležili predstavniki jeseniških športnih društev in župan Tomaž Tom Mencinger,
ki je dejal, da so Jesenice mesto jekla in cvetja, pa tudi
mesto športa. V različne
športne klube je vključenih
kar deset odstotkov vseh prebivalcev, v občini imajo kar
nekaj vrhunskih športnikov,
na območju od Žirovnice do
Rateč pa je kar sto olimpij-

V začetku meseca je v Račah pri Mariboru potekal mednarodni strelski turnir z zračno puško za 1. Memorial Bruna
Skodiča. Tekmovanja se je poleg predstavnikov iz sedmih
držav udeležila tudi mešana mladinska ekipa Strelskega
društva Triglav Javornik-Koroška Bela in Strelskega društva
Radovljica. Pri tem so posamezno po rednem delu zasedli
naslednja mesta: 3. mesto Grega Potočnik s 582 krogi, 7.
mesto Luka Resman s 572 krogi in 8. mesto Gašper Bernot
s 572 krogi. V finalu je Grega Potočnik 3. mesto obdržal, Gašper Bernot je napredoval na 7. mesto, Luka Resman pa je
bil na koncu 8. Ekipno so z doseženimi rezultati osvojili 1.
mesto. Dan kasneje je v Kranju potekalo 1. kolo 2. državne
lige v streljanju z zračnim orožjem. Pri tem so strelci SD Triglav v streljanju s puško posamezno zasedli naslednja mesta: 2. mesto Gašper Bernot, 385 krogov, 3. mesto Anže Bernot, 384 krogov, 9. mesto pa Luka Resman, 379 krogov.
Ekipno so osvojili 1. mesto.

Tina druga, Miha sedmi

Foto: Črt Slavec

Janko Rabič

Dve ekipni zmagi za strelce

Športne igre Jesenic
Zavod za šport Jesenice v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice pripravlja različna tekmovanja v ekipnih in posamičnih športnih panogah v okviru tekmovanja Prve športne igre
Jesenic. Igre so se začele z ligo v nogometu na umetni travi, kjer je bil odigran jesenski del, z mesecem aprilom pa se
prične še drugi, spomladanski del lige. Trenutno so v vodstvu predstavniki Gasilcev z Jesenic, drugo mesto zaseda
ekipa Zavoda za šport Jesenice, tretje pa predstavniki Bolnišnice Jesenice. Poleg omenjenih v ligi nastopajo še ekipa
Rotomatike in Jeko-In. Poleg nogometa je bilo izvedeno posamezno tekmovanje v kegljanju, katerega se je udeležilo
več kot 60 tekmovalcev. Prva mesta tako v moški kot v ženski konkurenci pa so osvojili predstavniki društva upokojencev Jesenice. V četrtek, 20. novembra, pa se je začela liga v
odbojki za mešane ekipe, ki poteka v telovadnici gimnazije
Jesenice. Liga poteka vsak četrtek od 18. ure dalje, udeležuje se je šest ekip, trajala pa bo predvidoma do začetka februarja. Tekmovanja so med seboj točkovno povezana, šteje
tudi sama udeležba, tako da ima rahlo prednost tista ekipa,
ki zagotovi večje število ekip ali tekmovalcev. V prihajajočih
mesecih na Zavodu za šport Jesenice pripravljajo še tekmovanja v namiznem tenisu, badmintonu, kegljanju, košarki, balinanju, veleslalomu in šahu. Vse organizacije v
občini Jesenice ob tej priložnosti vabijo, da se jim pridružijo na Prvih športnih igrah Jesenic (več informacij na spletni
strani Zavoda za šport Jesenice ali po elektronski pošti
zsj.programi@siol.net). G. Š.

Matjaž je dobil bronasto medaljo

Predsednik Športne unije Slovenije Miro Ukmar in strokovni
direktor Iztok Retar
cev. Mencinger se je strinjal,
da bo v prihodnje povezava
športa z ohranjanjem narave
vse pomembnejša. Jeseniška
občina meji na Triglavski narodni park in je na območju
Nature 2000, zato je razvoj
naravi prijaznih oblik športa
in ponudbe, povezane z naravo in neokrnjenim okoljem, lahko velika priložnost
za Jesenice. Jože Mihelič iz
Triglavskega narodnega parka je posebej poudaril, da naj
v naravo ničesar ne prinašamo in ne odnašamo, ter
predstavil primer uspešne
prakse "projekt Dobrač" iz
sosednje Avstrije. Valentina
Gorišek, vodja oddelka za
okolje in prostor na jeseniški

občini, je opozorila, da lahko
nepremišljeni posegi (tudi s
športno infrastrukturo) trajno degradirajo naravo. Poudarila je še, da je pred posegi potrebna poglobljena in
strokovna presoja vplivov na
naravo. Miro Ukmar je srečanje sklenil z mislijo, da bo
posvet spodbudil kritičen
premislek in učinkovite
ukrepe na področju ohranjanja narave na področju športa. Športna unija Slovenije se
bo zavzela za pospešeno
zmanjševanje prekomernega obremenjevanja narave in
onesnaževanja okolja tudi na
področju športnega turizma,
športne rekreacije ter športa
nasploh.

Matjaž Hudeček je mladi karateist, član Huda mravljica
karate kluba Jesenice, ki ga vodi Almin Gorinjac. Matjaž
ima sedem let, in kot je povedal, na karate hodi, da se nauči
kaj o obrambi. Za zdaj ima beli pas, njegov cilj pa je, da bi
dosegel oranžni pas, potem pa še rjavega. Kaj se je doslej naučil, je pokazal tudi na nedavnem tekmovanju v tradicionalnem karateju, ki je potekal na Jesenicah, kjer je v konkurenci
karateistov iz desetih klubov iz Slovenije in Italije v kategoriji malčkov zasedel odlično tretje mesto. Podobne odlične rezultate so dosegli tudi nekateri drugi njegovi prijatelji iz karate kluba Huda mravljica. U. P.
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Nasvet, zanimivosti

Vadba in artritis
Natalija Bohinc,
licenčna vaditeljica
aerobike v Studiu Vital

Jabolka kakovosti tudi
na Jesenice
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za šolstvo in
šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja so podelili nacionalna
priznanja Jabolka kakovosti
2008 za projekte mobilnosti
v programu Vseživljenjsko
učenje. Jabolka kakovosti
2008 so bila podeljena v osmih kategorijah in kar v dveh
so priznanja odšla v občino
Jesenice. Jabolko kakovosti v
projektih mobilnosti Leonardo da Vinci v kategoriji mentorji je prejela Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske univerze Jesenice, za projekt Usposabljanje nosilcev
Centrov vseživljenjskega učenja. Jabolko kakovosti za študijski obisk pa je prejela Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice Gimnazije Jesenice, za študijski obisk na
Finskem. Priznanja so prejele najboljše mobilne organizacije oziroma posamezniki,
ki so s svojimi projekti prinesli dodano vrednost in številne pozitivne učinke mednarodnega sodelovanja in
mobilnosti. U. P.

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

Dolga leta je veljalo, da ljudje, oboleli za artritisom, s telovadbo lahko še dodatno
poškodujejo sklepe oziroma
poslabšajo stanje. Danes
zdravniki in terapevti vedo,
da se s pravilno vadbo in vajami, ki ne poškodujejo in
ne obremenijo sklepov, stanje artritisa pri bolnikih lahko vidno izboljša. Vadba pri
artritisu je lahko zelo pomembna, saj pripomore k
boljši gibljivosti sklepov,
okrepijo se mišice, vezi
okrog sklepov, kostno tkivo
in hrustanec, izboljša se
splošna dnevna fizična aktivnost, pridobimo moč in
energijo, okrepi se srce, počutje je boljše, pa tudi zadovoljstvo in samozavest sta
neizmerno večja. Primerna
vadba lahko prepreči nadaljnje poslabšanje sklepov in
napredek bolezni.
Če so sklepi boleči, nam ni
do telovadbe. Žal nič vadbe
pomeni še bolj toge, okorele
in boleče sklepe. Primerne
vaje vidno okrepijo mišice,
kosti in sklepe, zato je nujno, da kar najbolj vzdržujemo in krepimo mišice.
Močnejše bodo mišice in
tkivo okrog sklepov, bolje
bodo podpirale in ščitile
sklepe - celo tiste, ki so močno prizadeti zaradi artritisa.
Sklepi pri artritisu so v upog-

njenem, usločenem položaju, saj to za malenkost olajša bolečino oziroma je tak
položaj sklepov najbolj ugoden. Če so sklepi v takšnem
položaju dolgo časa (brez
premikanja), se zmanjša
zmožnost njihove izravnave oziroma iztega. Tudi za
preprečitev tega pojava je
vadba ključnega pomena,
saj prisili sklepe k boljši
gibljivosti in upogljivosti,
kar pomeni tudi lažje opravljanje povsem vsakdanjih
opravil.
Vadba je odvisna od tipa artritisa ter od tega, kateri
sklepi so prizadeti in koliko.
Posvetovati se je treba z
zdravnikom oziroma terapevtom, pri vadbi pa s kvalificiranim vaditeljem, zato
bodite previdni pri izbiri
vadbe in se prepričajte o
ustrezni licenci vaditelja.
Za bolnike z artritisom je
pomembno, da imajo uravnoteženo sestavljen vadbeni
program, ki naj vključuje
različne tipe vaj:
Vaje za gibljivost pripomorejo k manjši togosti in večji gibkosti sklepov, sklepi
postanejo bolj elastični, prožni, kar pomaga pri vsakdanjih opravilih. Merilo za
vajo je razdalja ali smer, v
katero lahko obračate sklepe.

Vaje za krepitev pripomorejo k večji moči mišic. Močna in okrepljena mišica bo
lažje "nosila" in premikala
sklepe, sklepi bodo tako stabilnejši in lažje bo opravljati vsakdanja opravila, npr.
breme boste lažje dvignili,
če boste imeli močne mišice, ki pri dvigu ne bodo
obremenile sklepa, ampak
bodo delo opravile same.
Vaje so izometrične - krepijo mišice, a pri tem NE
obremenijo sklepov; izvajamo pa tudi izotonične vaje,
pri katerih gre za krepitev
tako mišic kot tudi sklepov.
Vaje za vzdržljivost so pomembne za boljše delovanje srca. Izboljšal se bo vaš
spanec in na splošno se boste počutili bolje. Najbolj
pomembne in pogoste
vzdržljivostne vaje pri bolnikih z artritisom so v resnici
zelo preproste: hoja, plavanje ali vadba v vodi, kolesarjenje na sobnem kolesu in
prilagojene vadbe v dvorani
pod nadzorom strokovnjaka.
Ob nizki fizični pripravljenosti ter bolečih in otopelih
sklepih sprva pričnemo z
vajami za gibljivost in
vzdržljivost. Čez čas pa
vključimo še vaje za krepitev mišic. Začnemo počasi,
npr. najprej po pet minut,

trikrat na dan in potem postopoma dodajamo minute.
Ni nujno, da vadimo vsak
dan, priporočljivo pa je, da
imamo red in vadimo ob
določenih dnevih, naj vaje
postanejo del vsakdana.

Namigi za boljšo vadbo
Pred vadbo obložimo sklepe
s hladno (10 do 15 min) oz.
toplo oblogo (največ 20 min).
Tople obloge bodo olajšale
boleče sklepe in mišice, hladne obloge pa hkrati olajšajo
bolečino in pomagajo preprečiti otekline. Pomembno je
tudi, da se pred vadbo ogrejemo in s tem preprečimo morebitne poškodbe (15 min).
Nežno in počasi zavrtimo
sklepe v vse smeri, zelo počasi začnemo z vajami za
vzdržljivost. Intenzivnost
nato z občutkom stopnjujemo. Oblečena imejmo udobna oblačila, ki omogočajo
lahko gibanje, premikanje,
zračnost. Obutev mora biti
dobra opora za gležnje, prožna, ne sme drseti.
Med vadbo ne hitimo! Vaje
izvajamo tako, da nam je
udobno, dihamo normalno,
tako da se lahko med vadbo
še normalno pogovarjamo.
Takšno dihanje je priporočljivo, saj ima mišica vmes
čas, da se sprosti in pripravi

na novo obremenitev. Pri intenzivnejši vadbi diha ne zadržujemo. Ko mišico napnemo, vedno izdihnemo skozi
usta, ko mišico sprostimo,
globoko vdihnemo skozi
nos. Bodimo pozorni na
morebitne "opozorilne znake": stiskanje v prsih, omotičnost, vrtoglavica, primanjkovanje zraka - vadbo takoj
prenehamo in se posvetujemo z zdravnikom. Ob krčih
mišico nežno in počasi raztegnemo, dokler gre, in jo
previdno zmasirajmo. Ko
bolečina izgine, manj intenzivno nadaljujemo vadbo.
Kakršnakoli ostra bolečina
pomeni konec vadbe.
Po vadbi se nujno ohladimo
in nežno raztegnemo aktivne mišice. Srce se umiri,
biološki procesi se vrnejo na
normalno raven in mišice
se počasi sprostijo in oddajo
kisik nazaj v obtok. Ohlajanje je lahko že sprehod,
hoja, rahlo tresenje mišic
oz. okončin ali pa izvajanje
lažjih elementov joge. Poskusimo se tudi povsem
sprostiti, namestimo se v
najbolj udoben položaj, se
naslonimo, da hrbtenica ni
obremenjena, osredotočimo
se na obrazne mišice in jih
povsem sprostimo, poskusimo narediti izdih, daljši od
vdiha ob prijetni glasbi.

Duhovna oskrba v bolnišnici
Razburjenje je povzročil novi pravilnik, po katerem bo bolnišnica morala zaposliti duhovnika. V jeseniški
bolnišnici denarja za to nimajo.
Urša Peternel
V kleti osrednje stavbe
Splošne bolnišnice Jesenice
je poseben prostor, ki ga
označuje tabla: kapela Marije Pomagaj. Kapela je namenjena bolnikom in njihovim
svojcem, ki se v času bivanja
v bolnišnici znajdejo v duhovni stiski in potrebujejo
mir, čas za razmislek in
tudi molitev. Kapela v bol-

jo svojci, da pride naredit
maziljenje bolniku, ki se
mu izteka življenje. Po Ojstreževih besedah vsak teden po zakramente pride
kar od štirideset do petdeset
bolnikov. Poleg tega je v bolnišnični kapeli vsako sredo
ob pol osmih sveta maša.
Kot je povedal župnik Ojstrež, njegovo delo v bolnišnici poteka brez težav in
tudi osebje ga lepo spreje-

Duhovnika v bolnišnico pokličejo, če to želi
bolnik ali njegovi svojci. To je najpogosteje takrat,
ko je zdravstveno stanje bolnika tako slabo, da
se bojijo, da se bo njegovo življenje izteklo.
nišnici je ves čas odprta, je
lepo vzdrževana in urejena.
Tovrstne kapele imajo urejene v večini slovenskih bolnišnic, poskrbljeno pa je
tudi za duhovno oskrbo.
Tako v Splošno bolnišnico
Jesenice redno prihaja katoliški duhovnik, in sicer jeseniški župnik Andrej Ojstrež. Povedal je, da enkrat
tedensko obišče bolnike, tistim, ki to želijo, pa podeli
tudi zakramente. Včasih kar
cela soba postane kapela, je
povedal. Pogosto ga pokliče-

ma. Spominja pa se, kako je
pred leti, ko so bili še drugi
časi, tedanji župnik moral v
bolnišnico prihajati skoraj
naskrivaj, ob petih zjutraj,
da ga zdravniki in drugo
osebje niso videli ... Danes
so stvari drugačne in na željo bolnika ali svojcev negovalno osebje pokliče duhovnika, bolnika pa tudi odpeljejo v kapelo, če sam ne
more hoditi.
Poleg katoliškega duhovnika pa v jeseniško bolnišnico prihajajo tudi duhovniki

Kapela Marije Pomagaj v kleti jeseniške bolnišnice je ves
čas odprta, vanjo zahajajo pripadniki vseh veroizpovedi.
drugih veroizpovedi, zlasti
islamske in pravoslavne, je
povedala glavna sestra
Zdenka Kramar. Sodelovanje z vsemi veroizpovedmi
poteka dobro in brez težav,
je dodala.
Zato jih je v zadrego spravil
novi pravilnik, ki ga je pod-

pisala zdaj že nekdanja ministrica za zdravje, po katerem bodo bolnišnice z duhovniki morale skleniti pogodbe o zaposlitvi za poln
ali skrajšan delovni čas oziroma podjemne pogodbe.
Doslej so namreč duhovniki
v bolnišnico prihajali kot

prostovoljci, torej brezplačno, po novem pa bo bolnišnica njihove obiske morala
začeti plačevati. V bolnišnicah, kjer imajo v povprečju
petsto hospitaliziranih pacientov dnevno, bodo morali
zaposliti enega duhovnika.
V jeseniški bolnišnici, kjer
imajo nekaj manj kot tristo
postelj, naj bi tako glede na
pravilnik dobili približno
"pol" duhovnika. A direktor
Splošne bolnišnice Jesenice
Igor Horvat je povedal, da v
bolnišnici denarja za plačilo
duhovnikov nimajo, kajti te
storitve niso opredeljene v
zdravstvenih storitvah, ki
jih pokriva zdravstvena zavarovalnica. Horvat se tudi
sprašuje, kako bodo zagotovili enakopravnost vseh veroizpovedi, saj bi potemtakem morali zaposliti tako
katoliškega kot pravoslavnega, islamskega, protestantskega duhovnika ... Na pravilnik pa so se odzvali tudi v
Zbornici zdravstvene in babiške nege, kjer se sprašujejo, kako bodo ob neprestanih racionalizacijah in ob
soočanju s pomanjkanjem
denarja za zaposlovanje medicinskih sester zagotovili
denar za zaposlovanje profesionalnih duhovnikov.
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Še bolj prijazen dom starostnikov
V Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah so se razveselili novih prostorov v mansardi, prenovljenih sob, novega dvigala ... Ob slovesnem odprtju so
pripravili tudi dan odprtih vrat.

Domski pevski zbor Večerni zbor pod vodstvom Metke Piber Rutar ob spremljavi Marjane
Komel na harmoniki je zapel nekaj narodnih.

Da je ples lahko tudi dejavnost tretjega življenjskega obdobja, sta dokazala Melita in Janez
Brezovec, ki imata skupaj kar 150 let.

Trak sta prerezala direktorica doma Veronika Bregant in župan Tomaž Tom Mencinger.

Prijetno urejene sobe v mansardi je dobilo petnajst stanovalcev.

Skupni prostori v sončnem oddelku

Štiriinosemdesetletna Marija Trost se je v dom vselila šele pred tedni in je dobila povsem
novo sobo v mansardi. "Prostori so krasni, boljši ne bi mogli biti!" je zatrdila.
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Otroške predstave v glasbeni šoli

Knjiga ”Gorenjska Vodnik”
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

www.gorenjskiglas.si

V torek, 11. novembra, je v Glasbeni šoli Jesenice gostovala
lutkovna skupina Osnovne šole dr. Josipa Plemlja z Bleda.
Pouk so popestrili učencem glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Odigrali so tri igrice z naslovi Pridite, predstava je, Marja in prijatelji ter Vojna zvezd 7. Prva
predstava govori o tem, kako naj bi se obnašali v gledališču.
Avtorica druge predstave je mentorica lutkovne skupine Elizabeta Žnidaršič S. - Erži, odigrali pa so jo tudi 20. aprila, na
dan zemlje v Velikih Laščah v spomin na pokojnega nekdanjega predsednika Janeza Drnovška. Avtorji, izdelovalci lutk
in člani animacijskega vložka za tretjo predstavo pa so fantje iz te lutkovne skupine (Luka Mugnaioni in prijatelji). Vse
tri predstave so bile uvrščene na regijsko srečanje lutkovnih
skupin v Kranju, na tem srečanju pa je bila Vojna zvezd 7 izbrana še za republiško srečanje.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

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

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Vzgoja mladih športnikov
"Ljubezen do športa je nekaj najlepšega, kar se človeku lahko pripeti," poudarja Viki Krevsel, avtor
nove knjige Vzgoja mladih športnikov.
Branko Jeršin
Pred dnevi je na Jesenicah
potekala okrogla miza z naslovom Vzgoja mladih športnikov. Povod zanjo je bil izid
knjige Vikija Krevsla Vzgoja
mladih športnikov (založba
Forma 7), namen pa po predstavitvi knjige in uvodnem
predavanju Vikija Krevsla z
izmenjavo mnenj trenerjev,
športnih pedagogov, športnih delavcev in staršev osvetliti probleme in dileme, ki
nastajajo pri vzgoji mladih
športnikov. Viki Krevsel je na
njemu lasten način opisal pot
nastanka knjige in izpostavil
njen namen. Poudaril je, da
je vzgoja mladih športnikov
umetnost, ki jo je težko obvladati, predvsem pa v raznolikosti in velikem razponu
športnega področja ni mogoče uporabljati enega recepta
vzgoje. Zato je bil njegov namen predvsem opozoriti, na
kaj je treba biti pozoren in kaj
je treba upoštevati pri delu z
mladimi športniki. Pri svojem izvajanju je slikovito,

Jeseniški upokojenci
na obisku
pri trboveljskih
Prijateljstvo je velika vrednota, ki jo je treba vedno
spoštovati in negovati. Tega
se že več kot tri desetletja
zavedajo upokojenci v občinah Jesenice in Trbovlje. Ne
le občini, tudi društvi upokojencev sta pobrateni, člani pa z vsakoletnimi srečanji
krepijo medsebojne vezi, si
izmenjujejo kulturne programe in poglede na življenje ter razvoj obeh mest.
Letošnji novembrski dan so
upokojenci skupaj preživeli
v Trbovljah. Jeseniški so s
seboj popeljali predvsem
pevke in pevce, pa tudi nekaj igralcev. V polni dvorani
tamkajšnjega doma se je
lepo razlegal glas mezzosopranistke Melite Jelen in
harmonikarice Marjane Komelj, moškega pevskega
zbora Društva upokojencev
Jesenice in ženskega pevskega zbora Društva upokojencev
Javornik-Koroška
Bela. Za popestritev so s
skečem poskrbeli Hinko
Lužnik, Marja Jalen in Darka
Rebolj, ki je bila tudi povezovalka programa. Svoj del
kulturnega programa so dodali še domači upokojenci.
Na srečanju ni manjkalo pozdravov in lepih misli predsednikov Janeza Malovrha
in Borisa Breganta ter drugih članov, izmenjali so si
tudi darila. J. R.

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

tudi na primerih iz svoje bogate trenersko-pedagoške
prakse izpostavil nekaj vročih
tem za kasnejši razgovor. Na
zadnji platnici knjige je zapisal: "Pomembno je dojeti, da
je ljubezen do športa nekaj
najlepšega, kar se človeku
lahko pripeti." In v slogu tega
citata je tudi izpeljal svoje
uvodno predavanje.
V nadaljevanju okrogle mize
so udeleženci - prišlo je 52 trenerjev, staršev, športnih delavcev - razpravljali o tem, da
je bil šport nekoč dostopen
vsem. Večina starejših generacij športnikov je lahko vadila v TVD Partizan, pri Sokolu
... Danes pa televizija, video in
računalnik postajajo središče
zanimanja naših otrok; starši
so preobremenjeni s službo,
za športno dejavnost otrok in
družine pa ostane malo časa.
Udeleženci so se spraševali
tudi o motivih, ki vodijo starše pri vključitvi otrok v določeno športno vadbo. Je motiv
otroku omogočiti prijetno,
zdravo, razgibano preživljanje prostega časa, mu ponu-

Kdaj otroka vključiti v tekmovalni proces na
podlagi velike količine treninga? Izkušnje
kažejo, da so mnogi mladi športniki, ki so v
cicibanskih in pionirskih kategorijah zmagovali,
kmalu izginili s prizorišč. Malo je vrhunskih
športnikov, ki so zmagovali od zgodnjega
otroštva do tekmovalne zrelosti ...
diti možnost uspeha na določenem področju; ali pa na ta
način starši skušajo izživeti
svoje ambicije?
Gaber Šorn z Zavoda za šport
Jesenice je poudaril, da opažajo zmanjševanje udeležencev
v klubskih programih. V tradicionalne športe v občini, kot
so hokej, nogomet, košarka,
odbojka je vključenih konstantno število otrok, medtem
ko upada število mladih tekmovalcev v smučanju ter pri
športih, ki zahtevajo več denarja. Opozoril je še, da se
društva v veliki večini srečujejo s pomanjkanjem kadra, in
sicer tako trenerjev kot vodilnih ljudi. V razpravi so udeleženci opozorili na problem

dragega najema telovadnic v
občini, menili so, da je v šolah
premalo ur športne vzgoje, da
se profesorji športne vzgoje
srečujejo s številnimi problemi, od izogibanja otrok športni vadbi, slabih gibalnih sposobnosti otrok do vedno večje
individualnost in nesposobnosti otrok za delo v skupini.
Vprašali pa so se tudi, ali
društva ponujajo dovolj zanimive in kvalitetne programe.
Ob koncu okrogle mize so
odprli tudi možnost, da na
temo Vzgoja mladih športnikov svoja mnenja in poglede
predstavijo občani, in sicer prek elektronske pošte:
zsj.koordinator@siol.net ali
na zsj.programi@siol.net.
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Srečali sta se po 63 letih

Ocvirek

Vsako srečanje izgnancev prinese tudi kakšen posebej radosten trenutek. Letos se je ta zgodil
predsednici jeseniške krajevne organizacije Slavi Biček in Evi Žumer iz Davče.
Janko Rabič
Izgnanci v letih 1941-1945
so organizirani v Društvu izgnancev Slovenije, ki šteje
sedemnajst tisoč članov.
Ena od 85 krajevnih organizacij deluje tudi na Jesenicah in združuje člane iz treh
občin. Največ, 176 jih je iz občine Jesenice, po 30 pa iz občin Kranjska Gora in Žirovnica. Po več kot 50 letih jim je
šele uspelo uveljaviti nekatere
pravice, ki jim pripadajo.
Večina jih prejema rento,
vsote so različne, glede na čas
v izgnanstvu. Imajo plačano
dodatno zdravstveno zavarovanje in imajo možnosti
zdraviliškega zdravljenja. Še
vedno se morajo boriti za materialno vojno odškodnino.
Jeseniška krajevna organizacija deluje v prostorih Združenja za vrednote NOB.
Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure.
Na Gorenjskem krajevne
organizacije dobro sodelujejo
in si med seboj pomagajo in
pri načrtovanju in izvajanju
nalog. Letos je koordinirala
delo na Gorenjskem jeseni-

Nekatere občane je zmotil tovornjak, ki je že dalj časa
parkiran na parkirišču pri Splošni bolnišnici Jesenice. Kot
so nam povedali, tovornjak tam stoji dan in noč in je očitno namenjen reklamiranju, kar dokazujejo veliki napisi na
vozilu. Ob vsesplošnem pomanjkanju parkirnih mest pri
bolnišnici se marsikdo jezi, da omenjeni tovornjak zaseda
parkirno mesto, ki bi ga veliko koristneje lahko uporabil
kakšen bolnik, ki težko hodi, mamica z dojenčkom ... A ker
je tovrsten "premični reklamni pano" parkiran na javnem
parkirišču, lastniku očitno nihče nič ne more ... U. P.
ška krajevna organizacija. Za
velik organizacijski uspeh si
šteje izvedbo majskega srečanja gorenjskih izgnancev v
čudovitem gorskem okolju,
med ključavnicami v Planini
pod Golico. Izgnancem takšna druženja pomenijo veliko.
Z njimi želijo tudi mlajše rodove opozoriti na hude čase z
željo, da se ne bi nikoli več
ponovili.

Neprijetnim spominom se
želijo izogniti, vsako srečanje
pa prinese tudi kakšen posebej radosten trenutek. Letos
se je ta zgodil predsednici jeseniške krajevne organizacije
Slavi Biček in Evi Žumer (na
sliki) iz Davče. Po spletu naključij, tudi s pomočjo slike,
ki jo hrani Slava iz izgnanstva
v Nemčiji, sta se v Planini
pod Golico srečali po 63 letih.

"Saj kar nisva verjeli, da sva
po toliko letih skupaj. Kot
štiriletni deklici sva se spoznali in postali prijateljici po
izgnanstvu leta 1941 v
Wernfels v Nemčiji.
"Res enkratno, saj bi vsakdo
rekel, da je to nemogoče,"
sta pripovedovali, ko sta si
planili v objem in ko so z
njunih oči kanile solze sreče.

Muzejske delavnice za ljudi
vseh starosti
Potem ko so med udeleženci doslej prevladovali najmlajši, zadnje čase zanimanje za muzejske
delavnice raste tudi med dijaki in odraslimi.

Prosti čas in osebnost mladih
V Mladinskem centru Jesenice v sredo, 3. decembra, ob 16.
uri v sejni sobi Upravne enote Jesenice pripravljajo okroglo
mizo z naslovom Prosti čas in osebnost mladih. Kot je
povedala vodja Mladinskega centra Jesenice Lili Tkalec, v jeseniški občini kar precejšnje število organizacij ponuja različne vodene aktivnosti za otroke in mlade. "Skupaj z njimi
želimo čim bolj realno oceniti, koliko je teh organizacij, kako
raznovrstne so ponujene vsebine, kolikšen je odziv, s kakšnimi ovirami se srečujejo in kolikor se, kakšna so razmišljanja o načinih in možnostih izboljšanja. Z anketami, ki smo
jih razposlali več kot petdesetim organizacijam, želimo
zbrati osnovne podatke o njihovih aktivnostih za otroke in
mlade. Podatke bomo uredili, jih predstavili in uporabili kot
izhodišče za debato," je povedala Lili Tkalec. U. P.

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

Urša Peternel
V Kasarni na Stari Savi Gornjesavski muzej Jesenice vsako prvo sredo v mesecu pripravlja brezplačne muzejske
delavnice. Kot je povedal
Marko Mugerli iz muzeja, na
ta način želijo pripomoči k
ustvarjalnemu in zabavnemu
spoznavanju naše kulturne in
tehnične dediščine. "Delavnice so bile prvotno namenjene
osnovnošolski mladini. Zanimanje za tovrstne dejavnosti
pa raste tudi pri dijakih in
med odraslimi, zato bo v prihodnje treba razmišljati tudi
o njim namenjenih delavnicah," je povedal. Delavnice, ki
jih pripravljajo, imajo različne
vsebine, vse pa so povezane z
železarsko, paleontološko in
etnografsko zbirko, ki jih hranijo v muzeju. "Do sedaj je
bilo na voljo petnajst različnih
delavnic: rudarski vozički, koledarji, maketa Ruardove
graščine, izdelava kozolcev,
skrinj, zibk ...," je povedal
Marko Mugerli. Delavnice so
doslej obiskovali predvsem
predšolski otroci in osnovnošolci. Prejšnji mesec pa so
muzej obiskali dijaki Srednje
šole Jesenice in na posebni
delavnici razvijali fotografije,

Utrinek z muzejske delavnice, ki so se je udeležili dijaki Srednje šole Jesenice. I Foto: Metka Žnidar
izdelali spominčke v obliki fosilov in plavžev, sončne ure in
kovaška kladiva. "Izkazalo se
je, da se interes pri teh skupinah povečuje in da jim bo treba v prihodnje namenjati več
pozornosti. Nabor delavnic je
treba uskladiti z njihovim
učnim programom," je dejal
Marko Mugerli. Zanimivo pa
je, da se za delavnice zanimajo tudi starejši občani. "S svojimi bogatimi izkušnjami so
vedno koristni sogovorniki in
svetovalci naših kustosov.

Zato bi lahko enkrat mesečno
organizirali delavnico, namenjeno spodbujanju kvalitete
tretjega življenjskega obdobja.
Z delavnicami bi se porajale
nove ideje in rešitve tudi za
posodobitev obstoječih in nastajajočih stalnih razstav," je
povedal Marko Mugerli. Kot
je dodal, razmišljajo predvsem o delavnicah na temo
martinarne, žebljarne, valjarne in ozkotirne železnice, kajti prihodnje leto bo glavna naloga muzeja priprava predsta-

vitve železarske dediščine 20.
stoletja v prostorih skladišča
nekdanjih
predelovalnih
obratov Železarne Jesenice.
Muzejske delavnice bi bile
tako idealna priložnost za zbiranje idej in razmišljanje o
njihovi izvedbi, prišli bi nekdanji zaposleni in vsi, ki jih
določena tema zanima. Zagotovo bi tako nastala kvalitetna
razstava, ki bi privabila nove
obiskovalce, so še prepričani
v Gornjesavskem muzeju Jesenice.

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

December na
Čufarjevem trgu
Na Jesenice prihajajo Eights band Supernova, Adi Smolar, Mambo kings, Joške v'n, za silvestrovo
pa bo igrala skupina Lajf.
Urša Peternel
Na Čufarjevem trgu se tudi
letos v predprazničnih in
prazničnih decembrskih
dneh obeta pestro dogajanje
s koncerti in prireditvami za
otroke. Kaj vse pripravljajo,
smo vprašali glavnega organizatorja Samirja Sulo iz
Tea-ter bara.
Na razpisu Občine Jesenice
za organiziranje decembrskih prireditev na trgu ste
bili - tako kot lani - izbrani
tudi letos. Kakšne so izkušnje iz lanskega leta, so bile
prireditve uspešne, dobro
obiskane, kako je bilo s prihodki?
"Izkušnje so pozitivne,
obisk je bil na nekaterih prireditvah dober, na drugih
malo slabši. Vsekakor upamo, da bo letos obiskovalcev
še več. Zadovoljni smo tudi
z odličnim sodelovanjem z
lokalno skupnostjo. Prihodki so bili na žalost manjši od
odhodkov, saj je izvedba takih prireditev povezana z visokimi stroški. Tudi cene
nastopa glasbenikov se v
mesecu decembru zvišajo
za deset do dvajset odstotkov. Poleg tega organizacija
zunanjih prireditev zahteva
večjo in dražjo infrastruktu-

Samir Sula
ro. Tu mislim na oder, ki
mora biti pokrit, na močnejše ozvočenje, večje število
varnostnikov, ogrevanje na
odru, prisotnost reševalnega
vozila ..."
Ali za letošnje leto načrtujete kakšne spremembe, obogatitve programa?
"Nekaj koncertov bo potekalo na trgu Toneta Čufarja,
nekaj pa v Teater baru. Predvsem smo obogatili program za najmlajše, saj v so-

delovanju z vrtci z Jesenic
pripravljamo veliko rajanje z
božičkom na Trgu Toneta
Čufarja, ki bo 17. decembra
ob 17. uri. Božiček je obljubil, da bo imel za vse otroke
zadosti daril. Otroci pa mu
bodo pripravili zanimiv program, ki ga bodo izvajali na
odru."
Kaj vse se bo še dogajalo v
decembru na trgu?
"Začeli bomo z koncertom
Eights banda Supernova, ki
bo 12. decembra, 13. decem-

bra bo nastopil Adi Smolar,
26. Mambo kings, 27. decembra pa bo koncert slovenske popularne glasbe s
skupino Joške v'n.”
Kaj pa silvestrovo? Bo tudi
letos potekalo silvestrovanje
na Čufarjevem trgu?
"Vsekakor. Poskrbeli bomo
za dobro popotnico v novo
leto. Zabavala nas bo skupina Lajf, opolnoči pa bo nebo
nad Jesenicami obsijal veličasten ognjemet."

Hiša Zdravja GG

Izbrane
zdravstvene teme
od a do ž
Brezplačna predavanja v sprejemni dvorani
Gorenjskega glasa (Bleiweisova cesta 4).

www.gorenjskiglas.si

naročnine

Predstavitev zdravju koristnih izdelkov, brezplačne degustacije in diagnostični testi.
Mini zdravstveni priročniki in DVD, spletno
svetovanje o zdravju: hisazdravja@g-glas.si

V Sloveniji ima sladkorno bolezen okrog 8 odstotkov ljudi, številka naj bi se do
leta 2025 podvojila. Posebej zaskrbljujoče je, da zboleva vse več otrok in mladostnikov.
Ali in kako lahko sladkorno bolezen preprečimo, kako jo prepoznamo in kaj so
najnovejše smernice v zdravljenju, boste izvedeli na predavanju Karmen Janša,
dr. med., ki bo 28. NOVEMBRA 2008 ob 17. uri v sprejemni dvorani Gorenjskega glasa. Na predavanju vam bomo tudi brezplačno izmerili raven sladkorja v krvi. Predavanje sta omogočili Novo Nordisk in Roche.
Na elektronskem naslovu hisazdravja@g-glas.si bo na vaša vprašanja o sladkorni
bolezni odgovarjal strokovnjak.
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Zasvojenost - starši
lahko vplivamo

Ocvirki in pohvale

Žal se je okrogle mize z naslovom Preprečimo zlorabo prepovedanih drog udeležila le ena mamica,
čeprav so vabila za okroglo mizo dobili vsi starši učencev višjih razredov.

Mesec november je v občini
Jesenice že deset let namenjen aktivnostim za preprečevanju različnih zasvojenosti.
Čeprav se o tem veliko govori
in piše, so marsikje prisotni
še veliki problemi. Najhuje je,
ko se v vrtincu odvisnosti
znajdejo mladi ljudje. Pomembno vlogo je od leta
1998 odigrala Lokalna akcijska skupina. Koordinatorka
Pavla Klinar je povedala:
"Skupino smo leta 1998 ustanovili zato, ker smo se takrat
predvsem zavedali problematike trdih drog. Z analizami
smo ugotavljali, da se stvari
hitro spreminjajo. Treba se je
ves čas prilagajati problemom in hkrati s tem izvajati

preventivne in kurativne programe. Mislim, da smo v desetih letih dosti naredili, tudi
s pomočjo vodstva občine Jesenice in drugih članov, ki
tvorimo skupino. Povezani
smo z vrtci, osnovnimi in
srednjimi šolami, Policijsko
postajo Jesenice in drugimi
društvi. Več let je bil z nami v
skupini jeseniški župnik."
In kateri problemi na področju zasvojenosti izstopajo?
"Na začetku našega dela so
bile to trde druge. Naredili
smo pravi "halo" in dosegli
rezultate. Delovati je začelo
društvo Žarek, ustanovljena
je bila metadonska ambulanta. Vedno aktualen problem
je zasvojenost z alkoholom, v
novejšem času je še s spolnostjo, prehranjevanjem, ra-

Številka: 352-22/2008
Datum: 20. novembra 2008
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in spr.) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in spr.) ter 238. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. novembra 2007 objavlja Občina
Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE

www.jesenice.si

1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 12 v skupni izmeri 72,72 m2 v 4,1 etaži št. 12,
na naslovu Cesta revolucije 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 49.740,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno
pravico.
2. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 61,56 m2 v 2,1 etaži št. 1, na
naslovu Cesta revolucije 1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 42.360,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno
pravico.
3. Stanovanje št. 4 v skupni izmeri 38,97 m2 v 2,1 etaži št. 4, na naslovu Cesta revolucije 1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
26.460,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 11 v skupni izmeri 70,74 m2 v 4,1 etaži št. 11,
na naslovu Cesta revolucije 1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 48.174,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno
pravico.
5. Stanovanje št. 9 v skupni izmeri 79,87 m2 v 4,1 etaži št. 9, na
naslovu Cesta maršala Tita 100, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 46.140,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 101 v skupni izmeri 46,74 m2 v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 19.700,00 EUR.
7. Poslovni prostor št. 103 v skupni izmeri 41,92 m2 v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270
Jesenice. Izklicna cena znaša 28.800,00 EUR.

čunalnikom. Gre za prepleteno mrežo problemov na tem
področju," je povedala Klinarjeva.
Letošnji novembrski program poteka pod geslom Zasvojenost - starši lahko vplivamo. Doslej se je zvrstilo več
predavanj za starše, učence in
dijake, filmska predstava in
zabava brez drog. Društvo
Žarek je pripravilo Dan odprtih vrat.
In prav v zvezi z navedenim
geslom sta se v petek, 21. novembra, močno omajala pogum in volja vseh, ki sodelujejo pri teh aktivnostih. Policijska postaja Jesenice je bila
ta dan organizator okrogle
mize z naslovom Preprečimo
zlorabo prepovedanih drog.
Te naj bi predstavil sektor kri-

minalistične policije Policijske uprave Kranj in Društvo
Žarek s konkretnim primerom. Ob napovedani uri je
dvorana v Osnovni šoli Prežihovega Voranca samevala, čeprav so vabila za okroglo
mizo dobili starši učencev
višjih razredov omenjene
šole ter menda še vseh drugih šol v občini Jesenice.
Organizatorji so na okroglo
mizo vabili prek sredstev javnega obveščanja, tudi Jeseniških novic. In rezultat? Prišla
je le ena mamica, in še to prvošolke. Kot je povedala, jo
tema zanima, zato se je odzvala. Seveda ne gre ta primer
posploševati, da gre sedaj vse
v napačno smer. Je pa vendarle opozorilo, nad katerim
se je treba zamisliti.

prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ
- PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter enaslov pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so
dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine
Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000008 s pripisom "varščina za
nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja ali poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisano dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za
okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Ograja na mostu čez Savo proti Podmežakli je že dalj časa
poškodovana in zato zelo nevarna. Kaj lahko bi se zgodilo,
da bi kakšen nepreviden otrok skoznjo padel v vodo ...

Koši za odpadke so marsikje na Jesenicah v zelo slabem
stanju. Fotografija je nastala na Tomšičevi, kjer so se
vandali spravili na čisto vse koše. Očitno bodo na Občini
Jesenice morali razmisliti o zamenjavi uličnega pohištva po zgledu sosednje kranjskogorske občine.

Prometni znak, ki prepoveduje parkiranje na Tomšičevi, je
tako uničen, da komajda še opravlja svojo nalogo. Ga tudi
zato mnogi vozniki spregledajo in parkirajo kar na
pločniku? I Besedilo in fotografije: U. P.

Rok za oddajo ponudb je petek, 12. december 2008, do 12.
ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 12. decembru 2008 ob 12. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

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

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

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo

Pripravila:
Marija Lah, dipl. upr. org.

Predsednik strokovne komisije
Tomaž Vidmar

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič
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Psička Flika išče prijazen dom

Miklavževi piškoti
Rdeča večerna in jutranja zarja kažeta, da Miklavž že peče piškote in druge dobrote. Specimo jih še mi!
Otroško veselje

Ura bo kmalu spet kazala točen čas
V prejšnji številki Jeseniških novic smo objavili "ocvirek" o
nedelovanju ure na stavbi Gimnazije Jesenice. Kot vse kaže,
bo ura kmalu spet začela kazati točen čas. Ravnateljica gimnazije Lidija Dornig je pojasnila: "Ura na fasadi gimnazije je
priključena na centralno uro v pritličju. Na bivšem podstrešju gimnazije so zdaj zaradi adaptacije odstranjene vse
stare inštalacije, nove pa še niso dokončane. Ura bo v
kratkem prek nove napeljave priključena na centralno uro,
prav tako tudi osvetlitev ure." U. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi NAGRADNA IGRA TIVOLI TREASURE. Sponzor križanke Casino Tivoli, Hraška cesta 21, Lesce, podarja pet nagrad - žetonov v
vrednosti po 20 evrov. Nagrajenci so: Ivan Jenko, Zgornji Brnik, Jože Šolar, Škofja Loka, Martin Ferčej, Jesenice, Aljaž Malej, Jesenice, Darinka Dragan, Tržič. Čestitamo! Nagrajenci
naj nagrade prevzamejo z osebnim dokumentom in unovčijo v Casinoju Tivoli Lesce, telefon 04/532 55 60.

Čokoladni kupčki
Potrebujemo: 200 gramov
masla, 340 gramov čokoladnih koščkov, 300 gramov
moke, 400 gramov rjavega
sladkorja, 250 gramov čokolade v prahu, 200 gramov
fino mletih ovsenih kosmičev, 2 jajci, 200 gramov poljubnih oreščkov (grobo mletih), ščepec sode, ščepec
soli, 1 pecilni prašek in 1 vaniljin sladkor.
Priprava: maslo, sladkor in
vaniljin sladkor penasto
umešamo ter dodamo jajca.
V zmes vsujemo moko, kosmiče, sol, sodo in pecilni

prašek. Dobro premešamo
in dodamo še čokolado v
prahu, koščke čokolade in
oreščke. Iz mase oblikujemo kroglice in jih polagamo
na pekač. Pečemo deset minut pri 180 stopinjah Celzija.

Kokosovi piškoti
Potrebujemo: 25 dag masla,
20 dag rjavega sladkorja, 20
dag kokosove moke, 40 dag
moke, pol pecilnega praška,
1 vaniljin sladkor, 2 jajci.

Nagrade podarja Direndaj Jesenice, Sp. Plavž 5, 4270 Jesenice, tel.: 04/583 30 12.
1. nagrada osebna tehtnica 2. nagrada prenosni sesalnik 3. nagrada dežnik Direndaj

Priprava: v moko narežemo
maslo, naredimo jamico in
vmešamo vse druge sestavine. Vgnetemo voljno testo
in oblikujemo piškote različnih oblik - z modelčki ali
s testomatom. Pečemo jih
pri 180 stopinjah Celzija, da
zlato porumenijo.

"Mlini"
Potrebujemo: 200 g moke,
150 g surovega masla, 100 g
rjavega sladkorja, 15 g dišav
(fino zmeljemo in zmeša-

mo 30 g cimeta, 10 g nageljnovih žbic,
10 g muškatnega oreščka, 5
g belega popra, 5 g janeža in
5 g koriandra), 100 g mletih
mandljev, 1 do 2 žlici vode.
Priprava: zamesimo vse sestavine in testo dobro pregnetemo. Razvaljamo in izrežemo piškote z modelčki.
Pečemo 25 minut na 180
stopinj Celzija. Piškoti so
domača verzija tistih, ki jih
kupimo v trgovini kot "speculaas" oziroma "mline".

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 8. decembra 2008, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

www.jesenice.si

Zaradi selitve dobrim ljudem nujno podarimo triletno
psičko mešanko Fliko. Psička je sterilizirana, navajena bivanja v stanovanju in je zelo nežna. Informacije: 041/508
390, Pipan

Potrebujemo: 3 jajca, 37 dag
sladkorja, 1 vaniljin sladkor,
25 dag masla, 70 dag moke,
1 pecilni prašek.
Priprava: penasto vmešamo
jajca in sladkor, vaniljin sladkor in zelo razmehčano maslo. Počasi dodajamo moko,
pecilni prašek, naribano limonino lupino ter zgnetemo
v kepo. Testo pustimo počivati, nato razvaljamo in z modelčki izrežemo piškote. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija, da zlato porumenijo.
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Koledar prireditev
Novembrske prireditve
Petek, 28. novembra
PLANINA POD GOLICO (prostori PGD) ob 16. uri
Delavnica: izdelava venčkov. Info: Krajevna skupnost Planina pod
Golico; tajnica Nada Popovič, 04/ 5871 260

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje MAROKO, Gašper Kleč in Alenka Hribar
Info: Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680,
04/5884 681 in Klub jeseniških študentov, www.kjs-klub.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri

Ustvarjalna delavnica: novoletno darilo - mehki copati (šivanje, filc
in usnje). Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DOM DU JAVORNIK-KOR. BELA ob 18. uri
Proslava ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna; nastopajoči: Ženski
pevski zbor DU Javornik-Koroška Bela pod vodstvom Francija Richterja, mezzosopranistka Melita Jelen ob spremljavi harmonikarice Marjane Komel; prireditev bo povezoval Jože Vindišar. Info: DU JavornikKor. Bela in DU Jesenice, 031/662 956

KOSOVA GRAŠČINA od torka do petka, od 10. do 12. ure in
od 16. do 18. ure
Muzejska razstava: Tri tisočletja železarstva na Slovenskem; na ogled
do 5. decembra. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Filmsko gledališče: POKRAJINA ŠT. 2 (triler). Info: Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice, 04/583 31 00, http://www.gledalisce-tc.si/,
gtc@gledalisce-tc.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
VDC Škrat; razstava izdelkov, na ogled do konca januarja 2009
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, http://
www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Sreda, 3. decembra
RAZSTAVNI SALON DOLIK
Razstava likovnih del Marka Rolca, člana DOLIK-a; na ogled do 17.
decembra. Info: Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

KOSOVA GRAŠČINA

Brihtin dan z Andrejem Rozmanom Rozo. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

SEJNA SOBA UPRAVNE ENOTE JESENICE ob 16. uri
Okrogla miza PROSTI ČAS IN OSEBNOST MLADIH, ocena stanja o
možnostih organiziranega preživljanja prostega časa otrok in mladih
v jeseniški občini (MBO 2008). Info: Mladinski center Jesenice,
www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

RUARDOVA GRAŠČINA vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od
10. do 17. ure, sobota: odprto za vnaprej najavljene skupine

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri
Ustvarjalna delavnica: moss nakit (uhančki, zapestnice ... iz moss
gumija in perlic). Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
KASARNA NA STARI SAVI vsak dan od 8. do 14. ure,
sreda od 10. do 17. ure, sobota: odprto za vnaprej najavljene
skupine
Fotografska razstava DREVESA, avtor Janez Kramar, član Fotokluba
Jesenice, na ogled do 24. decembra. Info: Gornjesavski muzej
Jesenice, 04/583 35 00, http://www.gornjesavskimuzej.si/,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Muzejska delavnica: kovaško kladivo. Info: Gornjesavski muzej
Jesenice, 04/583 35 00, http://www.gornjesavskimuzej.si/,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri
Miklavžev koncert Big banda z gosti Glasbene šole Tržič, vstopnine ni
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, http://g-jesenice.
kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

ERJAVČEVA KOČA NA VRŠIČU
Silvestrovanje; rezervacije na PD Jesenice. Info: Planinsko društvo Jesenice, 04/586 60 70, 041/733 036, plan.drustvo@siol.net

Izlet v neznano; prijave z vplačili (8 EUR za člane in 14 EUR za druge)
sprejemajo samo na upravi društva do 4. decembra do 18. ure oz. do
zasedbe prostih mest. Info: Planinsko društvo Jesenice, 04/586 60
70, plan.drustvo@siol.net

Ponedeljek, 8.decembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri
Ustvarjalna delavnica: novoletno darilo - mehki copati (šivanje, filc
in usnje). Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Torek, 9. decembra
DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Filmsko gledališče: WILSONOVA VOJNA (komična drama).
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sreda, 10. decembra
KS PODMEŽAKLA (Dvorana Društva Biser, Ledarska 4)
ob 16. uri
Novoletni sprejem starejših krajanov z družabnim srečanjem in obdaritvijo. Info: tajnica KS Sava Darka Rebolj, 031/787 363

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica: novoletne kroglice (stiroporne kroglice, servietki z novoletnimi motivi, akrili). Info: Občinska knjižnica Jesenice,
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 11. decembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 8. uri
Pohod: Gozd (889 m)-Tolsti vrh (1715 m). Info: Društvo upokojencev
Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824,
dujesenice@volja.net

Delavnica ročnih spretnosti v povezavi z osebnim dopolnilnim delom
- izdelovanje nakita, obvezne prijave. Info: RAGOR Jesenice (Dina
Čosatović), 04/581 34 19, dina.cosatovic@ragor.si, www.ragor.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Veselo miklavževanje. Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri
Ura pravljic.Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
KARAVELE: zgodovina rock in pop skupine z Jesenic; na ogled do konca januarja 2009. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice

Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, Kranj

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

DAN BOJA PROTI AIDS-u: 'Seks na eks' ali rdeče pentlje?; preventivna akcija ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u Info: Mladinski
center Jesenice ob podpori Gorenjskih lekarn - lekarne Jesenice in
Združenja DrogArt, www.mc-jesenice.si, 04/5884 680, 04/5884
681

Počastitev sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Info: TD Golica, Franci
Smolej, 031/222 250

Novoletni sprejem starejših krajanov z družabnim srečanjem in obdaritvijo. Info: tajnica KS Sava Darka Rebolj, 04/583 15 53 ali 031/787 363

Četrtek, 4. decembra
PODJETNIŠKI INKUBATOR JESENICE (Sp. Plavž 24e) ob 15. uri

TRG TONETA ČUFARJA ob 16.30
Ponedeljek, 1. decembra
TRG TONETA ČUFARJA od 12.30 do 15. ure

PLANINA POD GOLICO

DU JESENICE ob 16. uri

DOM UPOKOJENCEV DR. F. BERGLJA
Srečanje s članicami in člani. Info: ZBU NOB Jesenice (Škrlj), 04/586
02 26

Veselo miklavževanje. Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob 10. uri

Likovna razstava člana DOLIK-a, EVGENA GUŠTINA, gradbenika
in slikarja; na ogled do 5. decembra. Info: Gornjesavski muzej
Jesenice, 04/583 35 00, http://www.gornjesavskimuzej.si/,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

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

Petek, 5. decembra
TRG TONETA ČUFARJA ob 16.30

Nedelja, 7. decembra
HRUŠICA - zgornja postaja ob 7. uri

Torek, 2. decembra
DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri

Decembrske prireditve

3. javni nastop učencev. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

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
■

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

www.gorenjskiglas.si
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Skrita in nedostopna
lepotica

Ocvirek

Le nekaj sto metrov nad naseljem Hrušica se skriva soteska, ki v svojih nedrjih skriva slapove.
Janko Rabič
Skoraj neverjetno se sliši, da
se le nekaj sto metrov nad
naseljem Hrušica začenja
prava divja gorska narava.
Soteska Dobršnik v svojih
nedrjih skriva slapove, ki se
predvsem ob obilnem
deževju spuščajo skozi
sotesko. Omenjeni so v knjigi Slapovi v Sloveniji, ki jo je
leta 1983 napisal Anton
Ramovš. Po njegovih virih
je že pred prvo svetovno vojno do slapov vodila
zavarovana turistična pot.
Skupaj je sedem slapov različnih višin, največji je šesti
z 22 metri. Soteska je polna
bogatih kamnin, ki so po
ocenah strokovnjakov stare
kar 240 milijonov let. O
nekdanji zavarovani poti
danes skorajda ni več sledu.
Še dokaj dobro dostopno pot
do prvega slapa ob vhodu v

sotesko je letošnje oktobrsko deževje še dodatno
uničilo. Na usmerjevalni
tabli sredi Hrušice je sicer
soteska omenjena, vendar je
sedaj že poskus dostopa do
prvega slapa skrajno tvegan.

Občina Jesenice je sotesko
Dobršnik pred leti razglasila
za naravni spomenik. Sedaj
je vse več pobud, da bi jo
uredili in kot znamenitost
ponudili obiskovalcem. Kot
nam je povedala vodja Od-

Či
m

delka za okolje in prostor
občine Jesenice Valentina
Gorišek, je za leto 2009
planiran denar v občinskem
proračunu za obnovo poti
do začetka soteske.
Tudi krajevna skupnost
Hrušica ne skriva želja, da
bi to naravno znamenitost
uvrstila v turistično ponudbo kraja. Leta 2005 je izdala
turistični vodnik po Hrušici
in v njem pomembno mesto
zavzema prav soteska Dobršnik. Predsednik sveta
krajevne skupnosti Zoran
Kramar vidi v načrtovani obnovi priložnost, da Hrušica
najde mesto v širši turistični
ponudbi občine Jesenice in
Gorenjske. Skozi urejeno
sotesko Dobršnik bi lahko
pohodniška pot vodila do
Rogarjevega rovta in naprej
do Hruščanske planine,
Rožce, Golice in na druge
vrhove v Karavankah.

Fasada jeseniškega kulturnega hrama, Gledališča Toneta
Čufarja, je iz dneva v dan bolj popisana z različnimi grafiti.
To je še posebej bodlo v oči v času 21. Čufarjevih dnevov
in številni obiskovalci so se strinjali, da si gledališče takšne
podobe ne zasluži ... J. P.

Se spomnite, tovariši (in tovarišice)
Poklicalo nas je kar nekaj bralcev, ki bi radi kupili knjigo Sanje Moore Se spomnite, tovariši (in tovarišice). Knjiga je izšla
v samozaložbi, zato jo je mogoče kupiti samo na določenih
prodajnih mestih na Jesenicah - v trgovini z darili Ambient,
v frizerskem salonu Studio C na Plavžu, v trgovinici Tom na
železniški postaji Jesenice ter v trafiki pri Čufarju. Kdor bi
knjigo želel kupiti, lahko pošlje tudi elektronsko sporočilo
Sanji Moore na naslov sanjamoore2002@yahoo.co.uk.
U. P.
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NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

In kaj jim boste zaželeli čez deset let?
Ni nujno, da odgovor poznate že danes, zagotovo pa boste vsi tudi takrat
potrebovali ﬁnančna sredstva. Pametno je poznati načine, kako sredstva
plemenititi skozi čas ter zraven biti življenjsko zavarovan. Z življenjskimi
zavarovanji NLB Vite, življenjske zavarovalnice, lahko poskrbite za uresničitev
vaših želja in brezskrbno prihodnost vaše družine.
Naj vaše družinsko drevo še naprej uspešno raste.
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Ob sklenitvi katerega koli življenjskega zavarovanja NLB Vita
do 31. decembra, boste prejeli posebno novoletno darilo.
Za več informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici, pokličite na
brezplačno telefonsko številko 080 1585 ali poiščite informacije na spletni
strani www.nlbvita.si.

www.nlbvita.si
b ta s
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d., Ljubljana | Zavarovanje tržijo: Poslovne enote NLB d.d. in Banke Celje. Banki pri tem nastopata kot zavarovalna posrednika ter za donose in izplačila glavnice ne jamčita. Življenjska
zavarovanja niso depoziti in niso vključena v sistem zajamčenih vlog. | NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d., Ljubljana jamči za izplačilo v višini zavarovalnih vsot. Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot investicijskih skladov. Tveganje,
da bi bil znesek izplačila ob zaključku življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila, prevzema sklenitelj zavarovanja.

