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Zelena prodajalna
Kramarija

Zemljevid
narečnih imen

Na Jesenicah so odprli prodajalno
Kramarija, v kateri je po simboličnih
cenah mogoče dobiti zavržene
izdelke, ki so jim vdahnili novo
življenje.

Občina Jesenice je dobila
zemljevid starih narečnih
ledinskih imen, zaživel pa je
tudi kulturni portal.
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Sumida zgradila nove
proizvodne prostore

Stanovanjski kredit
olajšava za vrtec

Podjetje Sumida je na Blejski Dobravi zgradilo nov proizvodno-skladiščni objekt, velik dva tisoč
kvadratnih metrov.

Urša Peternel

Podjetje Sumida je del proizvodnje že preselilo v nov
proizvodno-poslovni objekt,
ki so ga zgradili ob sedanji
poslovni stavbi. Kot je povedal direktor podjetja Janez
Ločniškar, je gradnja potekala povsem po načrtih, pri čemer se je zahvalil tako Upravni enoti Jesenice in Občini
Jesenice za kooperativnost
pri pridobivanju potrebne dokumentacije kot tudi gradbenim podjetjem za pravočasen
zaključek del ter zaposlenim
in sosedom za strpnost in razumevanje v času gradnje. V
nove prostore so že preselili
del proizvodnje, skladišča in
del vzdrževanja. »Pridobili
smo dva tisoč kvadratnih metrov, od tega je tristo kvadra-

Sumida Blejska
Dobrava je od leta
2009 v lasti
japonskega koncerna
Sumida, ki je kupil
njihovo materinsko
družbo Vogt iz
Nemčije.

Novi proizvodno-skladiščni objekt na Blejski Dobravi / Foto: Gorazd Kavčič
tnih metrov skladiščnih, preostalo pa so proizvodni prostori in prostori za vzdrževalce. V objektu je tudi pet pisarn,« je povedal direktor.
Kot je dodal, se zaposleni v
novem objektu zelo dobro
počutijo, v sedem metrov visoki zračni hali so bistveno
nižje temperature kot v starih
prostorih, pa tudi sicer je
objekt funkcionalen in lep.
Naložba je stala 1,67 milijona evrov, za zemljišče pa so

pridobili stavbno pravico.
Za gradnjo so se odločili,
ker v dosedanjih prostorih
(te so imeli v najemu, del so
jih še obdržali) niso imeli
možnosti širitve in proizvodnje novih izdelkov. Tako v
novih prostorih že poteka
proizvodnja LF-anten, vse
pa je pripravljeno tudi za začetek proizvodnje drugih
novih produktov, kot so denimo elektrostator moduli,
izdelki za ksenonske luči ...

V podjetju, ki izdeluje elektronske sestavne dele za avtomobilsko industrijo, so
lani ustvarili za 23,6 milijona evrov prihodkov in 1,2
milijona evrov dobička. Ta
čas dela 280 ljudi, ob tem
pa je direktor povedal, da so
jih lani na novo zaposlili
petdeset, letos pa so zaradi
zmanjšanja obsega naročil
število zaposlenih morali
zmanjšati za deset.
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Gorenjski sonček z
novimi stanovanji

V Kosovi graščini tudi
kamnine in fosili

Vroče poletje – odlična
sezona v Pinei

Brezplačni hokejski
kamp za otroke

V nekaj tednih bo dokončana gradnja stanovanj v Hrenovci, v soseski, imenovani
Gorenjski sonček.

Letošnja pomembna novost
je preselitev paleontološke
zbirke Jožeta Bediča iz Ruardove graščine v zgornje prostore Kosove graščine.

V otroškem letovišču Zveze
društev prijateljev mladine
Jesenice Pinea v Pineti pri
Novigradu so z letošnjim
obiskom zadovoljni.

HD Jesenice je pripravil petdnevni brezplačni hokejski
kamp, ki se ga je udeležilo
skoraj petdeset mladih hokejistov z vse Gorenjske.
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Od prvega septembra naprej
bodo v jeseniški občini mladim staršem, ki imajo stanovanjski kredit za reševanje
prvega stanovanjskega problema, tega upoštevali kot
olajšavo pri plačilu vrtca.
"Dodatna subvencija Občine
Jesenice pri uvrstitvi v plačilni razred za plačilo vrtca je
eden izmed ukrepov pri
spodbujanju mladih, da si v
naši občini ustvarijo dom in
družino. Namenjena je mladim družinam, ki se poleg
plačila vrtca srečujejo tudi z
reševanjem prve stanovanjske problematike," so pojasnili na Občini Jesenice.
"Splošna definicija mladih,
ki jo uporabljajo tudi različne
mladinske in državne organizacije, določa starostno

mejo 15–29 let. Ker pa se zavedamo, da sta se doba osamosvojitve in s tem tudi reševanje stanovanjskega vprašanja zamaknila čez to mejo, se
je Občina Jesenice odločila in
prilagodila to mejo oziroma
določila kriterij na območju
naše občine na 30 let oziroma 35 let v primeru, da starša
nimata še nobenega šoloobveznega otroka," so pojasnili.
Starši morajo možnost olajšave uveljavljati na Centru za
socialno delo Jesenice, kjer
bodo dobili tudi dodatne informacije in pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije.
Občina Jesenice bo za dodatno subvencijo predvidoma
namenila 30 tisoč evrov proračunskih sredstev. Je ena
redkih slovenskih občin, ki
na ta način želi pomagati
mladim družinam.

Največ učencev na OŠ
Prežihovega Voranca
V torek, 1. septembra, je v štiri jeseniške osnovne šole prvič vstopilo 185 prvošolčkov,
največ, 72, jih imajo v Osnovni šoli Toneta Čufarja. S skupaj 633 učenci pa je v tem
šolskem letu največja jeseniška osnovna šola Osnovna
šola Prežihovega Voranca.
Na prvi šolski dan so posebno pozornost namenili varni
poti v šolo, akciji pa se je pridružil tudi jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger.
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vgradnja toplotne izolacije
(eko subvencija)





mansarde
predelne stene
spuščeni stropi
stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

Tradicija in
kvaliteta
od leta 1989
Delovni čas:
pon.–pet.: 9.–17. ure
sobota: po dogovoru

Šivanje po meri in popravila

Evelina Lah s.p., C. železarjev 14, 4270 Jesenice

Urša Peternel

Občina Jesenice je ena redkih, ki bo odslej
omogočala olajšavo pri plačilu vrtca mladim
staršem, ki imajo stanovanjsko posojilo.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
V teh dneh se zaključuje eden
največjih projektov Občine
Jesenice v zadnjem času,
izgradnja Centralne čistilne
naprave Jesenice. "Dela so v
zaključni fazi, zato bomo lahko v kratkem na pristojni
organ vložili tudi vlogo za
tehnični pregled, ki bo predvidoma septembra, in nato
pričeli tudi s poskusnim
obratovanjem. Končuje se
tudi asfaltiranje drugega dela
ceste na Malo Mežaklo, ki bo
tako povsem urejena in bo
omogočala kamionom in
drugim uporabnikom ceste
lažji dostop do same deponije," je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger.
Na Občini Jesenice veliko
pozornost namenjajo tudi
plazu v Planini pod Golico,
katerega stanje se žal hitro
slabša. Plaz se je sprožil že
pred petnajstimi leti zaradi
obilice padavin. Do leta 2006,
ko je bila cesta še makadamska, se je plaz pomikal z zanemarljivo hitrostjo, deformacije na cesti pa so pripisovali
vozilom. Leta 2006 je Občina
Jesenice cesto asfaltirala, od
tedaj naprej pa so se deformacije zaradi plazenja pokazale
kot razpoke na asfaltni površini in podpornem kamnitem
zidu. Plaz je cestni odsek na
dolžini približno 45 metrov
do zdaj premaknil za približno 90 centimetrov nižje in za
dober meter bočno v smeri
lezenja pobočja. Čelo plazu se
premika proti grapi Črnega
potoka in bi ob najslabšem
dogodku povzročil zajezitev
potoka ter v nadaljevanju še
velike posledice za prebivalce
v nižje ležečem območju. "Da
ceste ni že v celoti odneslo, je
posledica začasnih ukrepov, s
katerimi smo delno stabilizirali cesto na kritičnem odseku, predvsem pa zahvaljujoč
dejstvu, da gre za tako imenovani počasni plaz, ki ga je v
tem trenutku še mogoče nad-

Sprejeli OPPN Perun
V času javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun so zainteresirani podali
nekaj pripomb. Med drugim zahtevajo, da tovornjaki ob gradnji nasipa ne vozijo skozi Lipce.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
zorovati. Občina Jesenice je
tudi omejila obremenitev
ceste. Projektantska ocena
projekta sanacije plazu in
ceste znaša več kot pol milijona evrov, ki jih je v tem trenutku nemogoče zagotoviti
naenkrat, zato bomo projekt
skušali razdeliti na posamezne faze. Zaradi same nujnosti
je sanacija plazu in ceste postala eden od prioritetnih projektov Občine, zato bo v prihodnjem proračunu nujno
treba zagotoviti finančna
sredstva tudi za ta projekt," je
pojasnil župan.
Še ta mesec naj bi prišlo do
selitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR).
Trenutni prostori na Titovi
78/a so namreč v lasti ministrstva za obrambo, ki pa je
Občino obvestilo, da uporaba
le-teh ne bo več možna.
"Kljub prvotnemu načrtu selitve MIR v nekdanje prostore
jeseniške policijske postaje se
bo ta zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev za ureditev tamkajšnjih prostorov
zdaj preselil v stavbo Občine
Jesenice. Trenutno potekajo
vse usklajevalne dejavnosti,
MIR za zdaj nemoteno deluje
na stari lokaciji, o dokončni
spremembi lokacije, ki naj bi
bila dokončna najkasneje do
konca septembra, pa bomo
občane ustrezno obvestili," je
še povedal župan.

www.gorenjskiglas.si

Čebelarka Malči
Božnar pouči o
bogastvu medu in
čebeljih pridelkov,
kulinarični mojster
Andrej Goljat pa
nas navduši z
enkratnimi recepti
z uporabo medu.
Ne le kot sladilo ali
namaz, med lahko
uporabimo pri
pripravi hladnih in
toplih napitkov ter
številnih sladicah.
V knjigi so tudi
recepti za solate,
testenine, mesne
in ribje jedi z
medom.

Ko jedem dodamo med,

dodamo prehrani še košček narave.
Knjiga je spiralno vezana na 168 straneh.
Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.
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Jeseniški občinski svet je na
junijski seji sprejel Občinski
podrobni prostorski načrt
(OPPN) Perun. Prostorski
dokument ureja območje ob
Savi pod Lipcami, kjer sta
zdaj zavetišče ter vadbišče za
pse ter avtokamp. OPPN
določa merila in pogoje za
nadaljnjo ureditev območja,
gradnjo objektov ter komunalne in prometne infrastrukture. Predviden je avtokamp z
vso potrebno infrastrukturo,
načrtovana je umestitev gostinsko-nastanitvenega objekta
z letnim gostinskim vrtom
oziroma pokritim prostorom
za piknike, ureditev zunanjih
utrjenih in zelenih površin ter
ureditev športno-rekreacijske-

ga parka. V času javne razgrnitve so na Občini Jesenice
prejeli nekaj pripomb oziroma vprašanj glede dokumenta. Med drugim so krajani
predlagali, naj se v odlok
navede, da se prevozi za izgradnjo nasipa opravljajo po
novo zgrajeni obvoznici, nikakor pa ne skozi Lipce. Pripravljavci dokumenta so pripombo upoštevali in bodo odlok
dopolnili z določilom, da je
izvajanje 2. faze predvidene
prostorske ureditve (v kateri
je med drugim predvidena
tudi izgradnja nasipa ob akumulacijskem jezeru) dopustno šele po izgradnji nove
obvoznice Lipce–Črna vas ter
da se prevozi materiala za
potrebe izgradnje nasipa lahko opravljajo samo po novo

zgrajeni obvoznici. Prav tako
so upoštevali predlog, da se v
dokument vnese možnost
gradnje bazena in morebitnih
drugih športnih objektov,
tudi adrenalinskega in plezalnega parka. Eden od domačinov je predlagal, naj se preveri oskrba z vodo, kajti v naselju Blejska Dobrava imajo že
zdaj težave z oskrbo in ne
želijo, da bi ostali brez vode.
Tudi to pripombo so snovalci
dokumenta upoštevali, pri
JEKO-IN so preverili podatke
o zmogljivosti vodovodnega
omrežja in podatki kažejo, da
bo obstoječ vodovodni priključek za obstoječe kapacitete
in ureditev kampa zadoščal.
"V fazi načrtovanja predvidenih ureditev, ki so dopustne v
2. fazi (umestitev gostin-

sko-nastanitvenega objekta,
gradnja novega objekta za
zavetišče ...), pa je potrebno
ponovno preveriti obstoječ
vodovodni priključek ter ga
po potrebi obnoviti oziroma z
drugimi ukrepi zagotoviti
ustrezno oskrbo z vodo, denimo z izgradnjo zadrževalnega
bazena," so zapisali. Člani
sveta krajevne skupnosti pa
tudi pričakujejo, da Občina
Jesenice v prihodnje ne bo
imela dodatnih stroškov z
urejanjem območja in gradnjo objektov v območju
OPPN Perun. Pripomba sicer
ni predmet prostorskega
dokumenta, so pa na Občini
Jesenice zatrdili, da Občina v
prihodnje ne namerava prevzemati dodatnih stroškov
urejanja območja.

Kazalnike so celo presegli
Po direktorjevih besedah je bilo dosedanje poslovanje Razvojnega centra Jesenice zelo uspešno.
Urša Peternel
Na junijski seji občinskega
sveta so se občinski svetniki
seznanili z letnim poročilom Razvojnega centra Jesenice (RCJ), družbe, v kateri
je Občina Jesenice štiriodstotni družbenik. Kot je
povedal direktor Miha
Krisch, je bilo leto 2014 zadnje leto poslovanja, ko so
morali poslovati skladno s
pogodbo o sofinanciranju,
ki so jo podpisali z Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo. V treh letih
so prejeli 6,6 milijona evrov
subvencij ministrstva, v tem
obdobju pa so morali zaključiti več razvojnih projektov
in investicij ter doseči več
kazalnikov. Po direktorjevih
besedah je bilo dosedanje
poslovanje zelo uspešno.
Enajst novih podjetij, 42
zaposlenih, 15 mednarodnih
prijav za pridobitev intelektualne lastnine – to je le
nekaj doseženih oziroma
preseženih kazalnikov. »Vse
načrte smo uspeli uresničiti,
lani so prihodki od prodaje

znašali 3,7 milijona evrov,
kar je za 42 odstotkov več
kot leto prej. V prihodkih so
sicer udeležena še javna
sredstva v višini 1,9 milijona
evrov, s katerimi Evropska
unija oziroma Republika
Slovenija podpirata razvojne
in raziskovalne dejavnosti.
Lani nam je gospodarska
zbornica podelila tudi zlato
priznanje za najbolj inovativno podjetje gorenjske regije,« je dejal Krisch.
Občinskim svetnikom pa je
tudi povedal, da so prejeli
zahtevek ministrstva za delno vračilo sredstev za nakup
poslovne stavbe na Stari
Savi. Revizija Evropske
komisije je namreč naložila
ministrstvu, da naroči novo
cenitev vrednosti stavbe, ki
pa je pokazala razhajanje
med ceno, ki so jo plačali za
nakup (2,46 milijona evrov),
in novo vrednostjo, ki jo je
ocenil cenilec novembra
2014 (1,5 milijona evrov).
Gre za skoraj milijon evrov
razlike, polovico te vsote pa
naj bi RCJ zdaj moral vrniti.
»V RCJ menimo, da je bil

Direktor Razvojnega centra Jesenice Miha Krisch
nakup stavbe takrat gospodaren in speljan v skladu s
pogoji razpisa in zakonito;
poleg tega so na ministrstvu
imeli na voljo vse dokumente, podatke in cenitve, ko so
subvencijo odobrili. Ne
takrat ne ob kasnejših revizijah niso imeli nobene pripombe. Ni nobene pravne
podlage, da ministrstvo od
nas zahteva ta denar nazaj,
in uporabili bomo vsa prav-

na sredstva, da zaščitimo
svoje interese,« je dejal
Krisch.
Na odboru za gospodarstvo
in na seji občinskega sveta
so člani postavili več vprašanj o poslovanju, delitvi
nerazporejenega dobička,
novoustanovljenih podjetjih
in posojilih, ki naj bi jih
dajal Razvojni center Jesenice drugim poslovnim subjektom.

Proračun ob polletju
Urša Peternel
Ob polletju je Občina Jesenice realizirala za 8,3 milijona evrov prihodkov in za
8,1 milijona evrov odhodkov, izhaja iz poročila o
izvrševanju proračuna v
prvem polletju leta 2015.
Polletna realizacija prihodkov je bila okoli 37-odstotna, odhodkov pa 33-odstotna. Ob polletju so na Občini

Jesenice pripravili tudi novo
oceno realizacije do konca
leta. Ta bo na strani prihodkov nižja za 936 tisoč evrov,
na strani odhodkov pa za
dober milijon evrov nižja
glede na sprejeti proračun.
Prihodki bodo manjši zlasti
zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova dohodnine,
načrtujejo kar za 752 tisoč
evrov manjše prihodke iz
tega naslova. Obenem so

sicer prejeli za 181 tisoč
evrov finančne izravnave,
tako da bo celotna vrednost
dohodnine letos za 570
tisoč evrov nižja od prvotno
načrtovane.
Da bi zagotovili vzdržen
proračun, so morali znižati
tudi odhodke. Ti se zmanjšujejo na različnih postavkah, predvsem bo izveden
manjši obseg del od prvotno
načrtovanih. Pri nekaterih

projektih bodo izvedbo terminsko zamaknili, z nekaterimi javnimi zavodi so se
dogovorili, da bodo investicijske odhodke delno financirali s presežki iz preteklih
let. Letos tudi ne bodo izvedli prve faze investicije v
vodovodno omrežje Betel–
Planina pod Golico–Plavški
Rovt, zmanjšali pa bodo tudi
načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje.

3

Jeseniške novice, petek, 4. septembra 2015

Občinske novice

Urša Peternel
Čez dober mesec dni, predvidoma oktobra, bodo začeli
prodajati nova stanovanja v
soseski, imenovani Gorenjski sonček, v Hrenovci. Kot
je povedal direktor družbe
Anepremičnine Gregor Žvipelj, bo na voljo 62 stanovanj, od garsonjer do štirisobnih, tržna cena pa bo
odvisna od velikosti in lege
stanovanja v objektu, po pričakovanjih naj bi se gibala
med 1260 in 1380 evri na
kvadratni meter. Po Žvipljevih besedah bo Abanka Vipa
posebej za Gorenjski sonček
pripravila ugodno ponudbo
stanovanjskih posojil, medtem ko ponudba najema z
odkupom v tej fazi ni v načrtu. Po Žvipljevih besedah
zanimanje za nakup obstaja,
nekatera stanovanja so celo
že rezervirana.
Kot je znano, je štiri večstanovanjske objekte v Hrenovci začel leta 2007 graditi Gradis GP Celje, ki pa je
kasneje šel v stečaj. Projekt
je prevzel Aleasing, ki je nedokončane bloke lani prenesel na Anepremičnine, to
je nepremičninsko družbo
v lasti Abanke. Letos pomladi so v Hrenovci znova
zabrneli gradbeni stroji, v
Anepremičninah pa so se

Stanovanja v štirih večstanovanjskih blokih bodo začeli prodajati oktobra. Postavili bodo
tudi nadhod čez bohinjsko progo, steber na severni strani proge že stoji. Povezovalni most
bo dolg 62 metrov. / Foto: Gorazd Kavčič
dneh septembra, druga dva
pa konec septembra.
V skladu z urbanistično pogodbo z Občino Jesenice
bodo v Anepremičninah
uredili tudi komunalno infrastrukturo na območju
Hrenovce z dostopno cesto
s pločnikom, nadhodom
čez cesto in železniško progo do TVD Partizana ter
pešpotjo do Stare Save. Kot
je dejal Gregor Žvipelj, so
za večjo varnost postavili

odločili za dodatno prenovo
blokov: za popolno prenovo
vizualizacije fasade, prenovo hidroizolacijskih membran na strehah vseh štirih
objektov ter posodobitev
strojnih inštalacij na objektih. Opravili so elektroinštalacijska dela, uredili hidroizolacijo kleti na južni strani
in teras v pritličju, urejajo
toplotno postajo. Po napovedih naj bi bila prva dva
bloka dokončana že v prvih

tudi varovalno ograjo, ki
deli novo cesto in železniško progo. Za Jesenice bo
velika pridobitev zlasti nadhod čez železniško progo,
ki bo povezoval center Jesenic s Staro Savo. Steber na
severni strani železniške
proge že stoji, v prvi polovici septembra pa bodo postavili konstrukcijo nadhoda
čez bohinjsko progo. Povezovalni most bo dolg 62
metrov.

www.oknamba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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mo v nove projekte in iskanje novih produktov,« je
povedal direktor. Kot je dodal, pa je njihova prednost
predvsem večja samostojnost, optimiziranje procesov in uvajanje avtomatiza-

znotraj skupine velik. Konkurenca so nam zlasti sestrske družbe iz Romunije,
Mehike in s Kitajske s cenejšo delovno silo, cenejšimi prostori in energijo.
Zato veliko napora vlaga-

Občina Jesenice bo iz letošnjega proračuna namenila 69 tisoč evrov nepovratnih sredstev za razvoj gospodarstva in 28
tisoč evrov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini. Javni razpis za kmetijstvo je bil odprt do
19. avgusta, medtem ko je rok za prijavo za razpis za gospodarstvo 5. oktober. Nepovratna sredstva v razpisu za kmetijstvo bodo pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijah, za plačilo zavarovalnih premij, za
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, za
nove investicije za delo v gozdu, pomoč za izobraževanje in
usposabljanje, šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanje društev. Z razpisom za gospodarstvo pa si prizadevajo za vzpostavitev
učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike
in delujoča podjetja. Ukrepi, za katere bodo namenili nepovratna sredstva, so začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, odpiranje novih delovnih mest in
samozaposlovanje, spodbujanje poslovne dejavnosti, usposabljanje zaposlenih in promocijske aktivnosti, mentorstvo,
stroški oživljanja in ureditve poslovnih prostorov ...

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda
V sredo so pričeli z gradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in obnovo vodovodnega omrežja na območju Prosvetne ceste na Koroški Beli. "Z deli se bo pričelo
pri hišni številki Nova ulica 7 in nadaljevalo proti Potoški poti
2. Od 1. septembra do 14. oktobra je tako zaradi del predvidena popolna zapora ceste, in sicer neprekinjeno, a bo izvajalec
gradbenih del zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in
– če bo to mogoče – tudi dostop z avtomobilom. Ko se bodo
gradbena dela izvajala v križišču pri gasilskem domu pred
mostom čez potok Bela, bo onemogočen dostop za stanovalce Potoške poti 3–6, Gozdne poti, Poljske poti in Ulice Janeza
Šmida. O začetku in trajanju te zapore bodo stanovalci obveščeni naknadno. V času gradnje bo občasno motena oskrba s
pitno vodo," so sporočili z Občine Jesenice.

jeseniške novice

Podjetje Sumida je na blejski dobravi zgradilo nov proizvodno-skladiščni objekt, velik dva tisoč
kvadratnih metrov.

»Letošnje poslovno leto je
po lanskem zelo uspešnem
letu precej bolj zahtevno,
obseg naročil se je zmanjšal, saj je pritisk za posel

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

Nepovratna sredstva za razvoj gospodarstva in
kmetijstva v občini

Sumida zgradila nove
proizvodne prostore
1. stran

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488
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V nekaj tednih bo dokončana gradnja stanovanj v Hrenovci, v soseski, imenovani Gorenjski sonček.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Gorenjski sonček
z novimi stanovanji

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

cije. Obeti za prihodnje
mesece so po direktorjevih
besedah dobri, proizvodnja
pa bo do konca leta polno
zasedena. Tudi v prihodnje
leto direktor gleda z optimizmom.

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
uredNIca
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
uredNIškI OdbOr:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OblIkOVNa zaSNOVa
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
teHNIčNI uredNIk
Grega Flajnik
FOtOGraFIja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VOdja OGlaSNeGa trŽeNja
Mateja Žvižaj

Foto: Gorazd Kavčič

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.

direktor Sumide Slovenija janez ločniškar

Jeseniške novice, št. 12/letnik X so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 71, ki je izšel 4. septembra 2015.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

V novo halo se je preselilo šestdeset od skupaj 280 delavcev.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) 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, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR,
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Naj nas raznolikost
bogati!

Andrej Lavtar je občinski svetnik na Neodvisni listi Za boljše Jesenice.

Edita Oštraković je občinska svetnica na Neodvisni listi Za boljše Jesenice.

Urša Peternel

Urša Peternel

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto občinskega svetnika?
"Pet let sem bil vodja pisarne evropskega poslanca Jelka Kacina v Bruslju. Ko sem
se po osmih letih študija in
dela v tujini postopoma vračal v domovino, sem z zanimanjem opazoval, kaj počne
še en “povratnik”, dr.
Ahmed Pašić. Pristopil sem
k njemu in začela sva se
pogovarjati o vsem, kar z
neko drugačno perspektivo
opažava, da je v mestu narobe, ter o vsem, kar bi se dalo
narediti bolje. Nisva vedno
imela enakih pogledov, želela pa sva si bolj ambiciozne
Jesenice. Sredi avgusta lani
me je povabil na listo in
ponudbo sem takoj sprejel."
Katere cilje boste v štirih
letih skušali uresničiti kot
občinski svetnik?
"Vzpostavitev demokratičnega nadzora nad delovanjem občinske uprave – na
tem področju smo že pokazali zelo kritičen, a tudi konstruktiven pristop. Ne gre za
to, da bi se na Jesenicah
valjali v korupciji ali da je
vse slabo, je pa še vedno preveč stvari narejenih po
domače, dogovorno ali pa,
po drugi strani, po liniji najmanjšega odpora in zelo
neambiciozno. Sam sem
prepričan, da Jesenice zmorejo bistveno več. Hkrati bi
si želel, seveda v okviru pri-

Andrej Lavtar
stojnosti in zmožnosti občine, bistveno bolj osredotočeno gospodarsko politiko in
ambiciozen razvojni načrt.
Imamo izrazito porabniški
proračun, medtem ko se
počasi, družina za družino,
odseljuje produktivno prebivalstvo, prav tako podjetja.
Milijon ponikne v šport preko Zavoda za šport in hkrati
preko razpisov ter še en
milijon v kulturo – oboje
vsekakor potrebujemo, postavlja pa se vprašanje, kdo
bo od tega kaj imel čez deset
let, če se odseli še nekaj sto
mladih. Pri lanski obravnavi
proračuna za letos smo sicer
dosegli minimalen premik,
a če nam bo to uspelo vsako
leto, bomo korak za korakom počasi obrnili smer."
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
"Neizkoriščen potencial.
Miha Mazzini je nekoč pisal,
da smo slovenski Charleroi,
s čimer se nikakor ne strinjam, ker sem tam preživel
kar nekaj koncev tedna. Jesenice so zdravo, urejeno in
lepo mesto sredi gora, Charleroi pa je resnično eno najgrših mest v Evropi. Smo pa
v gospodarskem smislu pravi mali slovenski Detroit.
Nekoč vitalna industrija se je
skrčila na delček nekdanjega
obsega, mi pa še vedno,

menim, da odločno predolgo
in prepočasi, iščemo novo
vsebino. Do neke mere je
normalno, da se po takšnem
gospodarskem “opustošenju”, kot so ga doživele Jesenice, tudi populacija malce
zmanjša, ampak prioriteta
številka ena, dve in tri mora
biti ustvarjanje pogojev za
nova podjetja, nove panoge
in za nova delovna mesta. Tu
moramo biti čim bolj odprti,
čim bolj fleksibilni in inovativni, ker vse druge pogoje
imamo."
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
"Pohodništvo, kolesarjenje,
sprehodi s psom, potovanja.
Nekaj projektov, ki se počasi
oblikujejo, me zaposluje
med tednom, sicer pa preživljam karseda veliko časa z
družino in prijatelji v aktivnostih, ki sem jih osem let
svoje odsotnosti najbolj
pogrešal. Naj bo to gobarjenje ali smučanje, vse, kar je
v Londonu in Bruslju zahtevalo načrtovanje, pot in
denar, tu pa mi leži pred
nosom."
Zadnja prebrana knjiga
"To noč sem jo videl Draga
Jančarja. Po dolgem času
prvo slovensko leposlovno
delo, ki sem ga prebral skoraj
v kosu. Neverjetno me je prevzela sposobnost avtorja, da
težko politično tematiko poda
na tako nevtralen in oseben
način. Čeprav gre za umetnost, se mi zdi pomemben
prispevek k slovenski spravi."
Življenjsko vodilo
"Nimam življenjskega vodila. V okviru svojih moralnih
vrednot, načel in razpoložljivega razuma živim čim bolj
realistično in pragmatično,
odgovorno do sebe in do
bližnjih, leporečenje me
pravzaprav vse bolj iritira,
prav tako vkalupljanje “življenjskih resnic” v absolutne
parole."

ljudje različni in tako ima
vsak svoj problem. Svetniki
z občinsko upravo vred bi
morali poiskati rešitev, kako
zadržati in aktivirati mlade.
Mislim, da bi jih morali
začeti čim bolj upoštevati,
jih slišati in vključiti v različne sfere dogajanj v naši
občini."

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, število otrok,
kaj ste po izobrazbi, kje ste
zaposleni?
"Stara sem 32 let, samska.
Po izobrazbi sem gostinski
tehnik. Delam v Društvu UP
kot projektni manager."
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto občinske svetnice?
"Izkušenj na političnem
področju nimam. Za kandidaturo sem se odločila,
ker sem prepričana, da v
občinskem svetu morajo
biti prisotni tudi mladi, ki
bodo skupaj s starejšimi,
bolj izkušenimi svetniki
odločali o samem dogajanju v občini. Tako sem po
dolgem premišljevanju
sprejela ta novi življenjski
izziv."
Katere cilje boste v štirih
letih skušali uresničiti kot
občinska svetnica?
"Seveda je program naše
liste za naše svetnike zave-

Foto: Gorazd Kavčič

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, število otrok,
kaj ste po izobrazbi, kje ste
zaposleni?
"Star sem 28 let, samski,
brez otrok, univerzitetni
diplomant politike in upravljanja okolja, trenutno delam
na več samostojnih projektih
na področju socialnega vključevanja, socialnega podjetništva in izobraževanja."

Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice zmorejo
bistveno več

Edita Oštraković
zujoč, vendar vemo, da se
vsi ne vidimo na vseh področjih. Osebno so mi blizu
socialno in kulturno področje, delo z mladimi ter reševanje problematike prostoživečih živali."
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
"Vsi se zavedamo, da je največji problem brezposelnost
in vse večji odhod mladih v
druga mesta oziroma v druge države. Vendar smo si

Življenjsko vodilo
"Živi in pusti živeti! Ljudje
bi se morali sprejemati take,
kakršni smo, brez predsodkov, saj smo prišli na svet
kot unikat in taki moramo
tudi ostati. Tako bi bil svet
in samo življenje veliko lepše in boljše. Naj nas raznolikost bogati!"

mežakla in pri parkirišču
objekta Kolpern. Pitniki v
Spominskem parku in na
vstopnih točkah kolesarske
steze so bili, kot je bilo planirano, v mesecu maju 2015
dani v uporabo. Stari pitnik
na otroškem igrišču Stara
Sava, ki je nenehno tarča
vandalizma, ne bo več v uporabi, ker je v neposredni bližini nov pitnik pri repliki

Korenove hiše v neposredni
bližini dvorane Kolpern. Pitniki na trgu za muzejem do
nadaljnjega ne bodo v funkciji zaradi tehničnih težav,
za katere iščemo rešitev. Pitnik na Čufarjevem trgu pa je
trenutno zaprt zaradi napake na instalaciji. Odpravljena bo v najkrajšem času. Žal
je vse škode, povzročene z
vandalizmom, vsako leto za
več tisoč evrov, kar nam ni v
ponos in kar želimo z ozaveščanjem javnosti tudi zmanjšati oziroma odpraviti."

Pitniki
Urša Peternel
Občinski svetnik Uroš Lakić
je podal pobudo glede ureditve oziroma popravila nedelujočih pitnikov na Jesenicah. V občinski upravi so
odgovorili: "Letos sta bila
postavljena dva nova pitnika,
in sicer na vstopnih točkah
kolesarske steze na parkirišču pri Športni dvorani Pod-

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
obcina.jesenice@jesenice.si, http://www.jesenice.si

Reklame na dimniku
Urša Peternel
Občinski svetnik Andrej
Lavtar je postavil svetniško
vprašanje glede dimnika pri
trgovskem centru SPAR.
Zanimalo ga je, kdo je lastnik dimnika in na osnovi
kakšnega dovoljenja so na
njem postavljene oglasne
table. Menil je, da bi dimnik
moral biti ohranjen kot del
kulturne dediščine, komercialni napisi pa na tako dediščino ne sodijo. Table namreč kazijo podobo celotnega
mesta, je menil.
Odgovor so pripravili v
občinski upravi. "Po stanju

zemljiškega katastra ima
dimnik pri trgovskem centru Spar samostojno parcelno številko. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je
Hypo Leasing, podjetje za
financiranje, d. o. o. Za postavitev reklamnih tabel na
dimniku je Upravna enota
Jesenice v letu 2004 investitorju MID Investicije, d. o.
o., izdala gradbeno dovoljenje. Občina Jesenice je na
podlagi določil Zakona o
graditvi objektov v postopku
izdaje omenjenega gradbenega dovoljenja sodelovala
kot soglasodajalka k projektu, ki je bil podlaga za izdajo

gradbenega dovoljenja
(soglasje na podane projektne pogoje), in sicer kot upravljavka občinskih cest. Drugih soglasodajalcev v omenjenem postopku ni bilo. Po
razpoložljivih podatkih je
omenjeni dimnik vpisan v
register kulturne dediščine,
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo – registrirana dediščina,
ni pa razglašen za nepremični spomenik – v skladu z
določbami Zakona o varstvu
kulturne dediščine ni sprejetega akta o razglasitvi. Glede
na navedeno so reklamne
table na omenjenem dimniku legalno postavljene."

Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
"Prostega časa imam zelo
malo. Kadar se pa najde čas
zanj, ga najraje preživim z
družino in prijatelji, ob prebiranju knjig, sprehodu s
psom v naravi ..."
Zadnja prebrana knjiga
"Zadnja prebrana knjiga je
bila Pot v Meko pisatelja
Muhammad Assada."

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA RAZPISA
Obveščano vas, da je bil dne 24. 8. 2015 na
spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni
razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud
za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v
letu 2015, kjer je na voljo tudi celotna razpisna
dokumentacija.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter
ustvarjanje novih delovnih mest.
Razpisana višina sredstev: 69.000,00 €.
Letni nabor ukrepov in višina sredstev za posamezen ukrep:

– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj (15.000 €)
– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja (25.000 €)
– Spodbujanje poslovne dejavnosti (8.000 €)
– Spodbujanje usposabljanja zaposlenih v
podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij (15.000 €)
– Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve
poslovnih prostorov in obratov (3.000 €)
– Spodbujanje mentorstva (2.000 €)
– Delovanje društev, neprofitnih organizacij in
strokovnih združenj (1.000 €)
Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 1. 2015 do
5. 10. 2015
Dodatne informacije: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali
preko elektronske pošte aleksandra.orel@
jesenice.si pri kontaktni osebi Aleksandri Orel v
času uradnih ur.
Predstavitvena delavnica: torek, 15. 9. 2015,
ob 10. uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice. Prijave: do 14. 9.
2015 na dina@ragor.si.
Rok za prijavo: ponedeljek, 5. 10. 2015
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Krajevna skupnost

Bogat praznični program

Veselo praznično
pod Golico

V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava so podelili dve priznanji za velik družbeni prispevek in razvoj
krajevne skupnosti. Prejela sta ju Štefanija Muhar in Valentin Razinger.

Praznovali so tudi v Krajevni skupnosti Planina
pod Golico.
Andraž Sodja

Prikaz gašenja požara

»Letos smo pripravili še posebej bogat program, pri izvedbi so moči združila vsa društva, odziv je bil zelo dober,«
je letošnji krajevni praznik
ocenil predsednik sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar. »Na ta
način smo želeli, da društva
predstavijo dejavnosti vsem
krajanom. Pri tem je še posebej pomembno druženje, ki
ga je še premalo, in vključevanje mladih. Res nam je vse
skupaj uspelo nad pričakova-

Osrednja slovesnost ob prazniku
nji.« Celodnevni program
praznika na lepo sončno nedeljo, 30. avgusta, je obsegal
nogometni in balinarski turnir, tek za otroke, pohod na
Obranco s kulturnim programom, pohod v Vintgar, predstavitev Društva podeželskih
žensk in pokušino njihovih
dobrot, prikaz gašenja požara
in ogled novega vozila PGD
Blejska Dobrava. V petek so
obiskali spominska obeležja
in položili vence. Poseben ton
je prazniku dal obisk delegacije krajanov iz pobratene KS
Grgarske Ravne Bate. Vezi

med krajani so se začele tkati
med narodnoosvobodilno
borbo, razširili in okrepili so
jih pred štiridesetimi leti, ko
so podpisali listino o pobratenju. Na osrednji prireditvi je
predsednik KS Anton Hribar
spomnil, da praznujejo v spomin na prvo partizansko akcijo proti okupatorju med NOB
na Lipcah. V nadaljevanju je
orisal pomembnejše dosežke
v krajevni skupnosti in predstavil nadaljnje načrte. Zbrane je pozdravil župan Občine
Jesenice Tomaž Tom Mencinger in v imenu delegacije

Krajani v nedeljo na Pristavo
Urša Peternel
Svet Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška
Bela vabi krajane na prireditve ob krajevnem prazniku.

Že danes, v petek, bodo ob
17.30 uri v Parku talcev položili venčke, ob 18. uri pa v
razstavnem prostoru DPD
Svoboda odprli fotografsko
razstavo.

V nedeljo ob 10. uri bo na Koroški Beli gasilska mokra
vaja, ob 12. uri pa osrednja
prireditev na Pristavi. V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Jeseni-

krajevne skupnosti Grgarske
Ravne Bate Silvestra Fak. Podelili so dve priznanji: Štefanija Muhar z Lipc ga je prejela za dolgoletno delo v svetu
krajevne skupnosti, predvsem za naselje Lipce, ter za
delo na področje kulture, Valentin Razinger pa za dolgoletno delo pri razvoju krajevne
skupnosti, še posebej v gasilskih vrstah, in v pevskem
zboru Vintgar. V kulturnem
programu so nastopili Pihalni orkester Jesenice Kranjska
Gora, kvintet Vintgar in flavtistka Ajda Kajdiž.

ce - Kranjska Gora, folklorna
skupina Triglav in pevke društva upokojencev. Ob 12.30
uri bo sledilo streljanje z možnarji, zabavni program pa se
bo začel ob 13.30 uri. Za zabavo in ples bo igral Hajni Blagne. Popoldne bodo sledile še
športne in zabavne igre.

Zabavne kmečke igre: lov na jabolka

TECH
TECH

V podjetju DaMa.Tech, d. o. o., na podlagi jasne strategije in am
bicioznih ciljev dosegamo visoko rast obsega poslovanja,
pri tem da več kot 70 odstotkov prodaje realiziramo izven Slove
nije, predvsem v Avstriji in Nemčiji.
V DaMa.Tech, d. o. o., proizvajamo in prodajamo izdelke in storit
ve, ki temeljijo na združevanju znanja metalurgije ter strojne
obdelave specialnih jekel.
Iščemo nove sodelavce za naslednja delovna mesta:
Vodja proizVodnje in skladišča (m/ž)
Pogoji:
– visoka izobrazba na področju metalurgije ali strojništva,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj pri operativnem delu v
proizvodnih obratih,
– dobro znanje angleščine ali nemščine;
Tehnična prodaja (m/ž)
Pogoji:
– višja ali visoka izobrazba s področja metalurgije ali strojništva,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– dobro znanje angleščine ali nemščine;
PriPravnik (m/ž)
Pogoji:
– absolvent magistrskega ali univerzitetnega študija
metalurgije ali strojništva,
– solidno znanje angleščine ali nemščine.
Če bi se želeli zaposliti v dinamičnem in inovativnem podjetju
ter vas odlikuje inovativnost, samoiniciativnost ter dobra samo
organiziranost, vas vabimo, da se nam oglasite.

POHIŠTVO ŽAKELJ D.O.O., GOROPEKE 1, ŽIRI

Janko Rabič

V Planini pod Golico so
predzadnji avgustovski konec tedna pripravili praznovanje krajevnega praznika.
Tridnevno praznovanje so
začeli v petek z gasilsko vajo,
na kateri so sodelovali prostovoljni gasilci PGD Planina pod Golico in PGD Javorniški Rovt. Zvečer so v prostorih krajevne skupnosti
pripravili še kulturni program z odprtjem fotografske
razstave Andreja Mavra. Prisotne sta pozdravila predsednica KS Planina pod Golico
Nevenka Klinar in podžupan
občine Jesenice Miha Rebolj.
Vrhunec praznovanja je bil v
soboto, ko so na prireditvenem prostoru pri gasilskem
domu pripravili veselico z že

tradicionalnimi 13. kmečkimi
igrami, na katerih se je pet
ekip pomerilo v raznovrstnih
kmečkih opravilih, od prenašanja sena v rjuhi, sestavljanja lojtrnika in drugih. Ob
tem je potekala tudi polžja
dirka, za zabavo pa je skrbel
ansambel Topliška pomlad. V
nedeljo pa so v cerkvi svetega
Križa pripravili še praznično
sveto mašo. Kot je pojasnila
predsednica sveta krajevne
skupnosti Nevenka Klinar, s
praznikom krajevne skupnosti obeležujejo spomin na rudarski red grofov Ortenburških, ki nosi datum 24. avgust
1381, s tem dokumentom, ki
je eden najstarejših tovrstnih
dokumentov, pa je grof Friderik Ortenburški določil pravice in dolžnosti rudarjev v Planini pod Golico.

Če se vam zdi naše podjetje oz. ponudba zanimiva, vas prosimo,
da nam posredujete prošnjo za zaposlitev na mateja.mikec@
damatech.com. Če nas boste prepričali, vas bomo povabili na
razgovor.

TECH

DaMa.Tech, d. o. o.
Cesta Franceta Prešerna 63
SI4270 Jesenice
www.dama-tech.com
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Kultura
Moja, slovenska Istra
V Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku drevi ob 18. uri
odpirajo razstavo fotografij člana Fotografskega društva
Jesenice Lada Brišarja z naslovom Moja, slovenska Istra.
"Zato vem, da bom zmerom hodil tja dol na obalo, med
griče in trte, tja dol v našo, mojo slovensko Istro, saj bom
tam vedno našel radost življenja in svetlobo jutra," je svoja
občutja opisal avtor. Razstava bo na ogled do 24. septembra, in sicer vsak dan od 16. do 20. ure.

V Kosovi graščini
Letošnja pomembna novost je preselitev paleontološke zbirke Jožeta Bediča iz Ruardove graščine v
zgornje prostore Kosove graščine. Na ogled bo od sredine septembra naprej.
Janko Rabič

Enostavno obrazi in cvetovi
V razstavnem salonu DOLIK je do 15. septembra na ogled
razstava likovnih del Srne Mandič z naslovom Enostavno
obrazi in cvetovi. Avtorica se je opisala kot "ljubiteljsko slikarko realizma". Rojena je bila leta 1953, po izobrazbi je doktorica socioloških ved. Šele zadnja leta se ukvarja s slikanjem, bila je na več tečajih in delavnicah. Razstavljene slike
zajemajo dve temi, in sicer portrete in cvetice.

Vpis abonmajev
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice še do 11. septembra
vpisujejo nove gledališke in glasbene abonmaje. V novi
sezoni pripravljajo tudi matinejo za otroke z dvanajstimi
domačimi in gostujočimi otroškimi predstavami.

Gornjesavski muzej Jesenice
v letošnjem letu v galerijskih
prostorih Kosove graščine
Jesenice nadaljuje z organizacijo likovnih in muzejskih
razstav. V prvem polletju so
si obiskovalci lahko ogledali
dve likovni razstavi avtorjev
Brigite Požegar Mulej in
Davida Premrla ter muzejski
razstavi Zgodovina zdravstva
na Jesenicah in Vojni plakat.
Poleg razstavljenih del in
gradiva so pripravili tudi pestre spremljevalne programe

s predavanji, predstavitvami,
pogovore in vodenje po razstavah. Po besedah kustosa
za kulturno zgodovino in
galerijsko dejavnost Aljaža
Pogačnika je obisk galerijskih prostorov Kosove graščine dober in se v letošnjem
letu povečuje. Predvsem so
odmevne muzejske razstave,
kjer se Jeseničani in okoličani lahko seznanjajo s predmeti in vsebinami posameznih obdobij, ki so tudi del
njih in njihovega življenja. V
avgustu je bila Kosova graščina zaprta in v tem času so

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št. 478-58/2014, sprejetega na
2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20. 11. 2014, objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE:
– nepremičnina/stavbno zemljišče s parc. št. 429/31, v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.
Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži
v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce–Hrušica
in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda
Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo
Mala Mežaklja – naselje Hrušica.
Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste Hrušica–Spodnji Plavž, št. 653611. Za
priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo
bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.
V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži
nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica v območju J1/IG3-OPPN, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone
(območje urejanja z OPPN).
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA
VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 429/31 k.o. 2172
- Hrušica znaša 399.210,00 EUR (z besedo: tristo devetindevetdeset tisoč dvesto deset EUR, 00/100). V izhodiščno ceno
ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni
najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun
prodajalca.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 30. 9. 2015 ob 15. uri v mali
sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno z 28. 9. 2015 morajo dražitelji, ki
želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 39.921,00

opravili redna vzdrževalna
dela. Letošnja pomembna
novost je preselitev paleontološke zbirke Jožeta Bediča iz
Ruardove graščine v zgornje
prostore Kosove graščine.
Zbirko so postavili na novo
in jo osvežili, od začetka
septembra je na ogled ob
stalni zbirki mestne zgodovine. To si zagotovo zasluži,
saj predstavlja največjo in
najpomembnejšo zbirko
paleozojskih fosilov Slovenije in je ena najimenitnejših
tovrstnih zbirk v jugovzhodni Evropi. V zbirki so kam-

5*
6*
7*

EUR (devetintrideset tisoč devetsto enaindvajset EUR
00/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 012410100007593, sklic 18 75400-7221002-47811015 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina s parc. št.
429/31 k.o. 2172 - Hrušica«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica se
prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in
stroške zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i. d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju
Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom
javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
1* potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR
računa za primer vračila varščine,
2* potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno,
da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z
zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi,
enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
slovenske državljane; če takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
3* dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto
od dneve objave razpisa:
– da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.;
– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
4* potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa

5.

6.

7.

nine in fosili praživali, koral,
polžev, školjk, trilobitov,
mahovnjakov ... Zbirka bo
na ogled od sredine septembra naprej.
Jesenski program v galerijskih prostorih Kosove graščine začenjajo z gostovanjem Društva za likovno
umetnost Kranj. Gre za
avtorje in avtorice, ki se profesionalno ukvarjajo z likovno umetnostjo. Tokrat bodo
razstavljale predvsem avtorice, med njimi bo tudi domačinka z občine Jesenice Brina Torkar.

(samo za pravne osebe in s. p.). Če ima dražitelj odprtih
več računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila
vseh bank,
potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav
članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe
(glej točko IX.),
morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj
poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru
komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi
povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).
Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni
številki oz. ID-številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno,
nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna
cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če
izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne
pogodbe.
Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v
času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 29.
9. 2015.
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodarske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
Številka: 478-11/2015
Datum: 5. 8. 2015
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Šport

Diabetes ni ovira
za šport

Poraza, ki pa nista
zaskrbljujoča

Dejan Manojlovič, 39-letnik s Slovenskega Javornika, je pred trinajstimi leti izvedel, da ima diabetes.
Hrabro se je spopadel z njim in danes živi povsem običajno življenje. Je zavzet športnik, tudi član
malonogometne diabetične reprezentance Slovenije.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc
Konec julija ste nastopili na
evropskem malonogometnem prvenstvu za diabetike. Kako ste postali del te
ekipe?
"Lanskoletno sodelovanje
na maratonu Balaton na
Madžarskem je vzbudilo zanimanje pri predsedniku
Nogometne diabetične reprezentance Slovenije Dominiku Sobanu. Prišla sva v
stik, predstavil sem mu svojo vključitev v šport in vse
skupaj je prineslo poziv v
reprezentanco."
Kako ste se pripravljali za
Romunijo?
"Dva meseca pred odhodom
na prvenstvo smo imeli tridnevne priprave v Rogaški Slatini, mesec pred prvenstvom
pa smo imeli še tridnevne priprave v Novi Gorici."
S kakšnimi cilji ste šli v Romunijo?
"Sam predsednik ima zelo
visoko postavljene cilje, saj si
želi, da bi v roku osmih let
prvenstvo gostila Slovenija
(gostitelj turnirja je zadnji
zmagovalec, o. p.). Tokrat
smo šli na prvenstvo z mešanimi občutki, saj smo bili prvič skupaj. Leto pred tem je
Slovenija že nastopila na prvenstvu, a z nekonkurenčno
ekipo. Po tem prvenstvu je
predsednik stopil v akcijo in
Nogometna zveza Slovenije
je naši reprezentanci dodelila
priznanega trenerja za mali
nogomet Simona Rošiča."
Kako se je reprezentanca odrezala v Romuniji?
"Dosegli smo dve zgodovinski zmagi. Belgijo smo pre-

magali s 5:0, Ukrajino pa po
kazenskih strelih s 4:3. Poraz 1:2 smo doživeli proti
kasnejšim finalistom Madžarski in na koncu 0:6 proti Bosni in Hercegovini."
Je bil še kakšen Jeseničan v
reprezentanci?
"Z Jesenic je v Romuniji igral
še vratar Alan Halilovič."
Kdaj se je pri vas pojavil diabetes?
"To je bilo pred trinajstimi
leti. Tri tedne sem bil na
morju in v tem času sem izgubil deset kilogramov. Po
vrnitvi sem obiskal zdravnika in ta mi je ugotovil zvišano raven glukoze v krvi. Drugi okrog mene so iz tega delali velik problem. Sam sem
po naravi optimist in resno
sem se lotil problema. Velik
plus zame je bil gotovo ta, da
sem se veliko – in tudi zdaj
ni nič drugače – ukvarjal s
športom. To je dobro za diabetika, saj je tako potrebno
dajati manj inzulina v telo.
Diabetik lahko vse dela, kar
dela zdrava oseba, s tem, da
ima vse pod kontrolo. Tu mislim na prehrano, na odmerek inzulina in da je vse v
normalah. Treba je dobro
poznati svoje telo, da veš,
kdaj ti pade sladkor in kako
prej in v danem trenutku
ukrepati. Pri vsakem diabetiku se kaj razlikuje, pri vseh
pa je skupni imenovalec povečana raven glukoze v krvi."
Nogomet je že dolgo vaš sopotnik?
"Začel sem ga trenirati šele
pri 13 letih, najprej na Bledu,
kasneje v Lescah. Prepotrebno tehniko sem se naučil
doma pred blokom, v igri z

Dejan Manojlovič
vrstniki. Ko sem začel trenirati, sem bil doma v Kropi in
vsakodnevna vožnja s kolesom na trening na Bled mi
ni predstavljala prav nobenega problema. Danes je nekaj
podobnega težko izvedljivo."
Po končani karieri ste ostali
v nogometu kot sodnik. Sodniki morajo biti še kako
dobro pripravljeni. Kako vi
vzdržujete dobro telesno
pripravljenost?
"Veliko tečem. Prej sem že
omenil maraton. Na Madžarskem nas je pet diabetikov
tvorilo štafeto in skupaj smo
pretekli 212 kilometrov. Veliko je polmaratonov in 10-kilometrskih tekem. Pri sojenju je zelo pomembna dobra

Dvojni program na
kopališču Ukova
Plavanje in tek je v članski konkurenci najbolje združila Tjaša Žnidar, ki je
za več kot tri minute in pol ugnala najboljšega moškega, Jureta Rupnika.
Matjaž Klemenc
Na kopališču Ukova je že kar
stalnica, da se v času kopalne
sezone izvedeta dva akvatlona. Na tokratnem, že 20. po
vrsti, je nastopilo šest članov,
dve članici, dve štafeti, tri deklice in dva dečka. Plavanje
in tek je v članski konkurenci
najbolje združila Tjaša Žni-

Do prve tekme INL – ta bo na sporedu 19.
septembra, ko na Jesenice prihaja Zell am See –
bodo »železarji« odigrali še tri prijateljske tekme.

dar, ki je za 1000 m plavanja
in 3400 m teka porabila 38
minut in 22 sekund (plavanje 17:24, tek 20:58). Zmaga
je bila precej prepričljiva, saj
je drugouvrščeni Jure Rupnik za Tjašo zaostal za več
kot tri minute in pol (42:09).
Sledijo Igor Zabavnik 46:12,
Miro Savič 46:27, Aljoša Ulčar 49:52, Miro Ražman

52:43, Damjan Mladenović
54:23, Romana Smagin
57:45. Na štartu sta bili tudi
dve štafeti. Zmage se je veselila dvojica Gaja Poeschl,
Draga Žbontar (38:04). Boljša je bila od dvojice Tomaž
Biol, Milan Mavsar (45:47).
Deklice in dečki so odplavali
dolžino bazena in dvakrat
tekli okrog bazena. Deklice:

psihološka priprava, saj se je
velikokrat treba odločiti v trenutku. Če ne bi bil sodnik, bi
še bolj strastno obiskoval
naše lepe gore, kamor res
rad zaidem. V prostem času
rad igram tenis, sem pa tudi
učitelj smučanja."
Imate cilj preteči še večjo
razdaljo od maratona?
"Cilj mi je preteči razdaljo
75 km, od Celja do Logarske
doline. To je bilo v planu že
letos. Pripravljenost ni problem. Problem je poškodba
levega kolena. Nisem tak, da
bi šel na tekmo polovično."
Na kaj ste v življenju posebej ponosni?
"Na sinova Gala in Lana."

1. Petra Prezelj 3:54, 2. Olja
Cetinski 3:57, 3. Eva Rupnik
4:10. Dečki: 1. Vid Rupnik
3:38, 2. Kristjan Mlakar 3:53.
K pestrosti na bazenu je prispeval še turnir trojk v košarki. Merili so se v dveh
kategorijah: letnik 2001 in
mlajši ter v absolutni konkurenci. V absolutni konkurenci, igralo se je do 11. točke, je ekipa Pipa dosegla vse
tri zmage. Javna uprava je
bila uspešna dvakrat, FishBone enkrat, Veverice pa so
turnir končale brez zmage.
V kategoriji letnik 2001 in
mlajši so igrali do 7. točke.
Ekipa Orke so gladko dobile
vse tri tekme. Miške so bile
uspešne dvakrat, HotWhels
enkrat, Ukova pa ni okusila
zmage in tekmovanje končala na četrtem mestu.

Domača tekma z ljubljansko
Olimpijo je bila četrta v nizu
članske hokejske ekipe Jesenic. Prav Olimpija je bila prvi
tekmec Jesenic v letošnji sezoni. Za zaprtimi vrati so bili
gostitelji boljši s 7:1. Sledila je
zmaga proti madžarski ekipi
Budimpešta s 5:4 po kazenskih strelih ter zmaga s 7:3
proti selekciji U-20 Medveščak. Prejšnjo soboto so se
»železarji«, tokrat doma, še
enkrat pomerili z Olimpijo in
izgubili z 1:4. Po sobotni tekmi nam je nekaj besed namenil glavni trener jeseniške
ekipe Dejan Varl in se najprej
usmeril na zadnjo tekmo z
Olimpijo. »V prvi in tretji tretjini, ko smo bili potrpežljivi,
smo odigrali dobro in si tudi
priigrali priložnosti. V drugi
tretjini smo izgubili veliko
pakov v nevtralni tretjini, kar
smo potem težko ubranili. V
danih trenutkih smo imeli
prepočasne reakcije.« Izmed
treh tekmecev je bila Olimpija najtežji nasprotnik, Budimpeša na jeseniški ravni,
selekcija U-20 Medveščak pa
slabši tekmec. »Na prvi tekmi
z Olimpijo smo bili v polni
fazi priprav. Igrali smo na štiri napade in vsi so dobili priložnost z igralcem več ali
igralcem manj. Zanimalo me
je, kaj lahko naredijo v dani
situaciji in če se držijo določenih dogovorjenih stvari. Proti

Madžarom so me prijetno
presenetili, saj sem se bal, da
bo preveč prisotna utrujenost, saj smo dan prej igrali z
Olimpijo. Ob tem so pokazali
pravi karakter in se po zaostanku 2:4 vrnili. Tekma, kot
je bila proti Medveščaku, je
problem pristopa, saj se je hitro videlo, da smo močnejša
ekipa. Take tekme je potrebno izkoristiti za to, da se poizkušajo določene situacije, za
katere proti močnejšim tekmecem ni priložnosti.« Za
člansko ekipo je že skoraj mesec dni priprav. Varl je na
kratko ocenil opravljeno. »Zadovoljen sem s trenutno situacijo, kako peljemo naš
»voz«. Seveda so še pomanjkljivosti. Na zadnji tekmi z
Olimpijo smo delali napake,
ki se jih ne sme delati niti v
nižjih selekcijah. Izpostavil bi
še neučinkovitost in igro z
igralcem več. Temu se bomo
bolj posvetili zadnjih štirinajst dni pred začetkom lige
INL. Rezerve so tudi v fizičnem smislu. Vseeno mislim,
da smo v tem mesecu naredili korak naprej.« V nedeljo so
se srečali še z reprezentanco
Slovenije U-20 in zmagali z
1:0. Liga INL se začne 19.
septembra. Vmes bodo Jeseničani odigrali še tri prijateljske tekme: 9. septembra v
gosteh s Kapfenbergom, 12.
septembra v gosteh s Cortino
in 15. septembra doma s Kapfenbergom.

V drugi tekmi do točke
Matjaž Klemenc
Jeseniški nogometaši, povratniki v 3. Slovensko ligo, so v
dveh tekmah, obe so igrali
doma, osvojili eno točko. Za
uvod so nogometno igrišče
Podmežakla obiskali Zagorjani in se domov vrnili s popolnim izkupičkom in zmago z
2:0. Jesenice niso bile brez
priložnosti. Še najbližje častnemu zadetku so bili v sodnikovem podaljšku, a so bili
dvakrat iz neposredne bližine
premalo zbrani. Sledil je obračun s sosedi z druge strani

Mežakle. V enakovredni tekmi so gostitelji povedli na začetku drugega polčasa z golom Samirja Nuhanovića.
Blejci so izenačili iz enajstmetrovke. Kaj lahko rečemo po
dveh kolih? Jesenicam se pozna, da so novinci, a verjamemo, da bodo varovanci Suada
Beširoviča iz kola v kolo igrali
boljši nogomet. Obisk na
obeh tekmah je bil zadovoljiv.
Na prvi tekmi z Zagorjem so
v pomoč prišli hokejski navijači, ki so bili glasni vseh 90
minut. V tretjem kolu Jeseničani gostujejo pri Kolpi.

8

Jeseniške novice, petek, 4. septembra 2015

Zanimivosti
Vroče poletje – odlična
sezona v Pinei

Vsak val prinese novo
(gusarsko) zgodbo

V otroškem letovišču Zveze društev prijateljev mladine Jesenice Pinea v
Pineti pri Novigradu so z letošnjim obiskom zadovoljni. Sezono so začeli z
novimi kopalnicami in sanitarijami.

Janko Rabič

Andraž Sodja
Z letošnjo sezono v otroškem letovišču Pinea v Pineti
pri Novigradu so v Zvezi
društev prijateljev mladine
Jesenice zadovoljni, saj je
letovalo bistveno več gostov
kot v lanski, zaradi vremena
prav katastrofalni sezoni.
Kot je povedal vodja letovišča Boštjan Smukavec, je
letošnji obisk bistveno boljši
od lanskoletnega, podatkov,
koliko nočitev so zabeležili,
pa še niso zbrali. V minulem tednu so v Pineo prispeli še šolarji na šolo v naravi,
pri čemer si v Zvezi društev
prijateljev mladine Jesenice
želijo, da bi se za prestajanje
šole v naravi v Pinei odločile
tudi druge šole z območja
nekdanje skupne občine
Jesenice. V letošnjem letu
so se sicer za letovanje v
Pinei odločili tudi v Gledališču Toneta Čufarja, kjer so
pripravili gledališki tabor,
na pripravah v Pinei so bili
smučarji smučarskega klu-

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah nadaljujejo z
načrtnim delom z mladimi,
ki imajo veselje do nastopanja
na odrskih deskah in kasneje
želijo postati gledališki igralci.
Gledališka šola zajema tudi
poletne tabore, kjer si nabirajo še posebej zanimive in dragocene izkušnje. Po treh taborih v gorskem okolju Pristave

so ga letos v avgustu prvič
organizirali v obmorskem
ambientu, v letovišču ZDPM
Jesenice v Pinei pri Novigradu. 17 mladih, predvsem že
stalnih obiskovalcev gledališke šole in nekaj novih je pod
vodstvom mentoric Katje Stušek in Nike Brgant spoznavalo čare gledališke igre. Poudarek so dali raziskovanju teme
za zgodbo, odnosom med
ljudmi, improvizaciji in obli-

kovanju likov. Naslov tabora
je bil Vsak val prinese novo
zgodbo. Glede na morsko
vzdušje so oblikovali zgodbo
za kratko igro o gusarjih, ki so
jo predstavili zbranim na letovanju. Vsi so pokazali resen
odnos do dela in pri tem tudi
uživali. Ponosni pa so bili na
kratek film, ki so ga posneli v
okviru priprav na igro. Časa je
bilo dovolj tudi za kopanje in
prijetno druženje.

V Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice se trudijo za
urejenost letovišča.
ba z Blejske Dobrave, Košarkarji in številni drugi, med
drugim so letovali tudi otroci iz Osnovne šole Žirovnica, ki jih je med letovanjem
obiskal tudi župan Leopold
Pogačar z Aleksandrom
Mežkom.
Kot je poudaril Boštjan
Smukavec, je bilo pred pri-

četkom letošnje sezone precej postorjenega, tako so v
celoti prenovili centralne
kopalnice in sanitarije, prenovili so kopalnice po nekaterih hiškah, razširili teraso,
zamenjali nekaj oken in
sanirali dele plaže. Sezona v
"Jesenicah na morju" se bo
končala 12. septembra.

Navdušeni udeleženci poletnega gledališkega tabora

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

GSM-R

Digitalni radijski komunikacijski

sistem za železnice

Z UVEDBO SISTEMA GSM-R ŽELEZNICE VARNEJŠE IN ZMOGLJIVEJŠE
Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice (GSM-R) na slovenskem železniškem
omrežju, katerega izgradnja je v zaključni fazi, bo sestavljalo 246 baznih postaj in 110 repetitorjev.
V okviru projekta bo položenih 1.200 kilometrov optičnih kablov, zgrajen bo dispečerski sistem in
odstranjene analogne bazne postaje. Sistem GSM-R bo celotno omrežje glavnih in regionalnih prog
vzdolžno pokril z radijskim signalom, s čimer bo zagotovljena kakovostna, neprekinjena ter zanesljiva
komunikacija pri izvajanju železniškega prometa.
Gre za zahteven infrastrukturni projekt, vreden dobrih 117 milijonov evrov, pri čemer sofinancerski
delež Kohezijskega sklada Evropske unije znaša 85 odstotkov oz. slabih 100 milijonov evrov.

NEGATIVNI VPLIVI SEVANJA BAZNIH POSTAJ NA ZDRAVJE NISO ZNANI
Doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja je pojasnil, da so bazne postaje GSM-R,
ki sodijo med neonizirna sevanja, oddajno-sprejemni sistemi, ki prek svojih anten oddajajo
in sprejemajo visokofrekvenčna
elektromagnetna sevanja (VF EMS)
v območju mikrovalov. Delujejo v
frekvenčnem območju med 921 in 925
MHz ter med 876 in 880 MHz.

V letošnjem rekordno vročem poletju je bilo tudi otroško letovišče Pinea odlično obiskano,
sezona v "Jesenicah na morju" pa se bo zaključila 12. septembra.

SVET ROLET

®
www.asteriks.net
www.asteriks.net
 tende - markize
žaluzije - zunanje in notranje
 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese


SENČILA ASTERIKS d.o.o.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: 041 733 709
žaluzije (zunanje
in notranje)
E: info@asteriks.net

SVET SENČIL

rolete panelne zavese
screennas
roloji
roloji
komarniki
Obiščite
v našem
rolo garažna
vrata plisesalonu.
zavese
razstavnem

Svetovanje, izdelovanje,
montaža in ServiS
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170

Prevladujoče znanstveno mnenje, ki
ga podpira tudi Svetovna zdravstvena
organizacija, je, da na voljo ni znanstveno
potrjenih rezultatov raziskav, ki bi
potrdili preobčutljivost na VF EMS in s
tem nespecifične simptome. Konsenz
stroke je strnjen v izjavi Svetovne
zdravstvene organizacije, ki pravi, da
pregled najpomembnejših razpoložljivih
znanstvenih raziskav ne daje prepričljive
podlage za sklep, da bi lahko VF EMS
baznih postaj na človeku dostopnih
mestih v okolju negativno vplivala na
zdravje.
Svetovna zdravstvena organizacija tako
navaja, da vsi pregledi znanstvenih
raziskav jasno kažejo, da sevalne
obremenitve v celotnem frekvenčnem
območju od 0–300 GHz, ki so nižje od
mednarodnih smernic Mednarodne
komisije za varstvo pred neionizirnimi
sevanji (ICNIRP), slednje so pri gradnji
baznih postaj dosledno upoštevane, ne
povzročajo poznanih negativnih vplivov
na zdravje.
Več informacij o projektu najdete na
spletnem mestu: www.gsm-r.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013; razvojne prioritete: železniške
infrastrukture KS; prednostne usmeritve železniške infrastrukture.
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Zelena prodajalna

Sprejemni center
društva Žarek

Na Jesenicah na stari Titovi cesti so odprli prodajalno Kramarija, v kateri je po simboličnih cenah
mogoče dobiti zavržene izdelke, ki so jim dali novo življenje.

Odprt je vsak torek od 16. do 20. ure.

Urša Peternel
V zbirnih centrih na Jesenicah in v Žirovnici so junija
začeli zbirati odvržene, a še
vedno uporabne predmete, ki
so zdaj dobili novo življenje.
Očiščene, obnovljene in popravljene namreč po simboličnih cenah prodajajo v naravi prijazni, zeleni prodajalni
Kramarija na stari Titovi cesti
na Jesenicah. Kot je povedal

Urša Peternel

Aljaž Primožič iz zavoda Carnus, ki deluje kot socialno
podjetje, zbrane predmete
očistijo, obnovijo, po potrebi
tudi predelajo, pri čemer sodeluje restavratorski mojster
Danilo Bertoncelj iz Strahinja. V prodajalni Kramarija
so naprodaj po simboličnih
cenah, za večino bo treba odšteti od pol evra do deset
evrov. Po Primožičevih besedah s ponovno uporabo izdel-

Na Jesenicah že vrsto let
uspešno deluje Društvo Žarek, ki se ukvarja z delom z
mladimi v stiski. Pod okriljem društva delujejo dnevni
centri Naj mladih ne vzgaja
ulica, imajo pa tudi komuno
Skupnost Žarek. Kot je povedala Barbara Omerzel iz
društva, so letos program
komune vsebinsko preoblikovali v dva sklopa, in sicer v
samo komuno in v spreje-

nicah je odprt vsak torek od
16. do 20. ure, Ivanka Berčan pa je dosegljiva tudi po
telefonu 040/790 345. Nudimo informacijske, svetovalne in motivacijske razgovore, ki pomagajo pri prepoznavanju odvisnosti in iskanju nadaljnjih korakov za
aktivno soočanje z njo. Pomoč nudimo tudi pri postopnem reševanju problematike z vidika vključenih svojcev. V sprejemnem centru
potekajo tako skupinska sre-

V komuni Skupnost Žarek na Bitnjah v Bohinju
jutri, v soboto, od 10. do 14. ure pripravljajo dan
odprtih vrat.
Aljaž Primožič iz socialnega podjetja Carnus / Foto: Gorazd Kavčič

Cene so simbolične in se gibljejo od pol evra do deset
evrov.

Naprodaj so pohištvo, mali gospodinjski aparati, igrače,
posode, knjige, kolesa ...

kov zmanjšujejo kopičenje
odpadkov, obenem pa zagotavljajo delovna mesta ranljivejšim skupinam, kot so invalidi, starejši, bivši odvisniki ...
V prodajalnici in pri zbiranju
ter obnovi izdelkov bodo namreč delali težje zaposljivi
posamezniki iz zavoda Jelša
in prostovoljci društva UP.
Kupci tako z nakupom rabljenih in obnovljenih izdelkov
podpirajo socialno podjetništvo in omogočajo delo težje
zaposljivim posameznikom.
In kdo bodo kupci? Aljaž Primožič je dejal, da je prodajalna namenjena tako šibkejšemu sloju kot tudi ljudem, ki
si želijo unikatne, vintage ali
retro izdelke.
V zavodu Carnus računajo,
da bodo na ta način vsako
leto ponovno uporabili kar
pet ton predmetov, ki bi sicer končali na odlagališču
odpadkov. Torej bodo s tem
pridobile tudi občine, predvsem pa narava, saj se s ponovno uporabo zmanjšujeta
tako količina odloženih odpadkov kot nenehno proi-

zvajanje novih izdelkov. V
projektu sodelujejo komunalno podjetje JEKO-IN ter
jeseniška in žirovniška občina, prostore za prodajalnico
Kramarija na stari Titovi na
Jesenicah (gre za prostore
nekdanje trgovine Ambient)
pa jim je v brezplačen v najem oddala Lorna Resman.

Lebdenje v breztežnostnem stanju v sterilni
razstopini grenke soli (Magnezijev sulfat, Epsom
sol)-Mrtvo morje!
Vzemite si urico časa samo zase in telo in um
vam bosta hvaležna!
Lebdenje se še posebno priporoča:
poslovnežem, študentom, ljudem, ki imajo zelo
naporno in stresno delo z ljudmi, športnikom
(vrhunskim in rekreativcem), kot preventiva za
uravnoteženost, sprostitev in hitro regeneracijo
po izjemnih naporih.

nekateri člani vadili tudi poleti, in sicer na igrišču
Osnovne šole Prežihovega
Voranca. Društvo bo svojo
veščino prikazalo tudi to
nedeljo na Šuštarski nedelji
v Tržiču. "Gibanje ni le
zdravo, ampak je lahko zelo
zabavno in daje veliko osebnega estetskega užitka. Pravo vrednost občutijo vsi tisti, ki že nekaj let vztrajajo
v tej čudoviti veščini. Ko gibanje ni več napor, bolečine
in tekmovanje, ko roke in
noge, glava in telo v enotnem ritmu valovijo v povezani celoti, zunanje gibanje
pa se prelije v notranjo harmonijo, taiči prevzame celotno telo," je povedal Bedina. Več informacij je na
voljo na spletni strani društva Taiji – Zlati petelin.

V Float Spa kapsuli je počitek tako globok in
dobrodejen, da ura lebdenja lahko nadomesti 4
ure normalnega spanca!
Po eni uri lebdenja boste kot prerojeni!

USTAVITE ČAS, DOŽIVITE

NEDA KOVAČIČ S.P., KOROŠKA UL. 7, KRANJSKA GORA

Društvo Taiji – Zlati petelin
bo tudi v novi sezoni pripravljalo vadbo taičija na
Jesenicah. Kot je povedal

Marko Bedina iz društva, se
redna vadba v telovadnici
Gimnazije Jesenice začne
11. septembra, začetniki ob
19. uri, nadaljevalna skupina pa ob 20. uri. Sicer so

čanja kot individualna svetovanja," je povedala Barbara
Omerzel. "Vključeni so spoznali, da medsebojna izmenjava izkušenj ter strokovno
usmerjanje opogumlja in
dodaja osebno moč. Če se
srečujete s problemom odvisnosti, pridite. Skupno nam
bo šlo lažje," še dodaja Barbara Omerzel.

Novo!

Z vadbo taičija v jesenske večere
Urša Peternel

mni center. Sprejemni center deluje na sedežu društva
na Jesenicah na Cesti maršala Tita 78 v kletnih prostorih stavbe zdravstvenega
doma. "S sprejemnimi centri smo se lokacijsko približali občanom, predvsem tistim, ki se srečujejo s problemom odvisnosti oziroma
ga rešujejo. Center na Jese-

V WELLNESS & FLOAT SPA BREZOV GAJ V KRANJSKI GORI

Koroška ul. 7
4280 Kranjska Gora

TEL: 040 545 345
e-mail: info@brezov-gaj.si
www.brezov-gaj.si
Penzion Brezov Gaj
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Mladi

Največ učencev na OŠ
Prežihovega Voranca

Prvošolci še ne
smejo sami v šolo
Urša Peternel
Ob začetku šolskega leta je
Bojan Kos s Policijske uprave Kranj pripravil nekaj
nasvetov za varnost otrok v
prometu. Kot je poudaril,
naj starši otroke že v zgodnjem otroštvu seznanjajo s
situacijami v prometu, z varnim prečkanjem ceste in
nevarnimi mesti, pred vstopom v šolo pa naj poskrbijo,

spremljevalci tudi otroci, starejši od deset let, če to dovolijo otrokovi starši. Otroci v
prvem in drugem razredu
osnovne šole morajo na poti
v šolo in iz nje okoli vratu
nositi tudi rumeno rutico. V
vozilih morajo biti otroci pripeti, kar je obvezno na vseh
sedežih v vozilu, pri čemer
mora biti otrok, manjši od
150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je pri-

V torek, 1. septembra, je v štiri jeseniške osnovne šole prvič vstopilo 185 prvošolčkov, največ, 72, jih
imajo v Osnovni šoli Toneta Čufarja. S skupaj 633 učenci pa je v tem šolskem letu največja jeseniška
osnovna šola Osnovna šola Prežihovega Voranca.
Urša Peternel
V torek se je začelo novo šolsko leto in na Jesenicah je v
osnovnošolske klopi prvič
sedlo 185 prvošolčkov. Največ, 72 prvošolčkov, imajo
letos na Osnovni šoli Toneta
Čufarja, 68 na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca, 43 na
Osnovni šoli Koroška Bela,
dva pa na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Povsod so
jim na prvi šolski dan pripravili prisrčne sprejeme, da
bi jim začetek šolanja ostal v
karseda lepem spominu.
Največ učencev, 633, bo v
tem šolskem letu obiskovalo
Osnovno šolo Prežihovega
Voranca, Osnovno šolo
Toneta Čufarja bo obiskovalo 621 otrok, Osnovno šolo
Koroška Bela pa 429.
Vrtec Jesenice bo v novem
šolskem letu obiskovalo 667
malčkov.
Veliko pozornost v prvih šolskih dneh namenjajo varni

Na cesti morajo na otroke zelo paziti tudi drugi
prometni udeleženci, predvsem vozniki
motornih vozil, ki naj vozijo varno, po omejitvah,
v okolici vrtcev in šol še kakšen km/h počasneje,
otrokom pa naj vedno omogočijo varno
prečkanje ceste.
da bo otrok pot do šole poznal na pamet. "Predvsem na
tej poti mora otrok poznati
barve na semaforju in njihov
pomen, ustaviti se mora na
robu ceste in se pred prečkanjem s pogledi prepričati, da
ima prosto pot. Otrok mora
vedeti, da najkrajša pot ni
vedno najvarnejša, zato naj
na svoji poti izbira označene
ali semaforizirane prehode
za pešce, nadhode oziroma
podhode, pravilno pa naj
hodi po pločniku ali ob robu
ceste, če pločnika ni."
Mlajši otroci morajo imeti
na poti v vrtec in prvi razred
osnovne šole ter domov
spremstvo polnoletne osebe,
razen če v šolo prihajajo v
območju umirjenega prometa in v območju za pešce,
vendar morajo starši to
dovoliti. Sicer pa so lahko

meren njegovi telesni masi.
Varnostni pas naj vedno
uporabljajo tudi starši, saj
otroku s tem nudijo dober
zgled, svetuje Kos.
Če se bo otrok v šolo vozil s
kolesom, mora vedeti, da
kolo samostojno lahko vozi
šele, ko je star osem let in
ima kolesarsko izkaznico –
brez kolesarskega izpita
otroci med 6. do 14. letom
lahko vozijo kolo samo v
spremstvu polnoletne osebe.
Do 14. leta starosti morajo
otroci uporabljati zaščitno
čelado.
Uporaba prevoznih sredstev,
kot so rolerji, skiroji, rolke in
podobno je pogojno dovoljena na pločnikih, poteh za
pešce in kolesarskih poteh
ter na območjih za pešce in v
območjih umirjenega prometa.

Akciji za varno pot v šolo se je na prvi šolski dan pridružil tudi župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger. / Foto: Gorazd Kavčič
poti otrok v šolo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Jesenice
(SPV) že vrsto let prvi šolski

Na Gimnaziji Jesenice imajo v prvem letniku 97
dijakov, na celi šoli pa skupaj 350. Na Srednji
šoli Jesenice imajo skupaj 645 dijakov, od tega
203 v prvem letniku.

teden skrbi, da predvsem
mlajši otroci varno pridejo v
šolo. Skupaj s Policijsko
postajo Jesenice, Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom Jesenice ter
lokalnimi prostovoljnimi
gasilskimi društvi v bližini
osnovnih šol skrbijo, da se
promet odvija nemoteno in
varno. Na prvi šolski dan se
je akciji pridružil tudi župan

Jesenic Tomaž Tom Mencinger, ki je pri Osnovni šoli
Toneta Čufarja in Osnovni
šoli Prežihovega Voranca
del poti v šolo spremljal
otroke. Ob tem je župan
tudi javno pozval voznike,
naj bodo v teh dneh še posebej previdni in strpni, da
bodo otroci lahko pravočasno, predvsem pa varno sedli
v šolske klopi.

Otroke učijo pomagati
Študentke Fakultete za zdravstvo Jesenice sodelujejo pri učenju otrok o osnovah prve pomoči.
Simon Šubic

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Z vami že 20 let

Fakulteta za zdravstveno nego
Jesenice tudi letos sodeluje v
zanimivem projektu Otroci se
učijo pomagati, v okviru katerega bodo do konca leta 2016
osnov prve pomoči naučili dva
tisoč predšolskih otrok in
učencev prve triade, med njimi tudi učence Osnovne šole
Prežihov Voranc Jesenice.
Projekt sicer že nekaj let poteka pod koordinacijo Gorske
reševalne zveze Slovenije
(GRZS), po besedah vodje
projekta Vasje Žemve pa so
prvo fazo projekta po vzoru
švicarskih in nemških kolegov
izvedli v letih 2012 in 2013, ko
je prilagojeni tečaj prve pomoči uspešno opravilo 1347 otrok
iz 21 šol in vrtcev. »Otroci se
hitro naučijo prevzemati
odgovornost, včasih izredno
situacijo obvladajo celo z manj
predsodki in strahu kot odrasli. Tisti, ki se že zgodaj naučijo
ukrepanja v izrednih situacijah, bodo tako, ko odrastejo,
znali samostojno pravilno in

Študentki zdravstvene nege med seznanjanjem otrok z osnovami prve pomoči / Foto: Gorazd Kavčič
pravočasno ukrepati ter pomagati, s tem pa izkoristiti dragocene minute do prihoda poklicnih reševalcev,« je poudaril.
Sedem študentk takratne
Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice je pod vodstvom dveh učiteljic sodelova-

lo že v prvi fazi projekta pred
tremi leti, letos pa ekipo
poleg dveh mentoric sestavlja osem študentk, je razložila mentorica Sedina Kalender Smajlović iz jeseniške
Fakultete za zdravstvo. Na
delavnicah se otroci najprej

seznanijo s pomenom prve
pomoči, predstavijo pa tudi
svoje izkušnje z nesrečami
oz. poškodbami. Kasneje se
naučijo poviti manjše rane,
namestiti nezavestnega v
pravilni položaj in poklicati
številko 112, je pojasnila.
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Brezplačni hokejski
kamp za otroke

Optimizem pred novo
drsalno sezono
Znanje umetnostnega drsanja si pod vodstvom
Anje in Kaje Otovič nabira okoli petnajst deklet in
en fant.

HD Jesenice je pripravil petdnevni brezplačni hokejski kamp, ki se ga je udeležilo skoraj petdeset
mladih hokejistov z vse Gorenjske.

V vročih poletnih dneh je na
ledu dvorane Podmežakla
potekal petdnevni hokejski
kamp, namenjen mladim
hokejistom. Posebnost kampa je bila, da je bila udeležba
brezplačna. Tudi zato ne preseneča, da se ga je udeležilo
skoraj petdeset nadobudnih
hokejistov z Jesenic pa tudi
iz Kranja, z Bleda in celo iz
Ljubljane. Treninge so vodili
glavni trener članske ekipe
HDD Jesenice Dejan Varl,
selektor članske reprezentance Nik Zupančič, vodja
stroke pri HD Jesenice in
trener vratarjev članske reprezentance Gaber Glavič,
pridružil pa se je tudi Ivo
Jan, legenda slovenskega hokeja. V dvorani se je oglasil
tudi generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan
Kontrec. Otroci so vadbo
opravili v dveh enournih terminih, razdeljeni po starosti.
"Ob devetih so tako na led
najprej zadrsali najmlajši.
Videti je bilo še kak negotov

Foto: Marko Lukan

Urša Peternel

korak, pa zdrs in padec, a veselje na otroških obrazih je
seveda govorilo samo zase.
Ob desetih so bili na vrsti © taveliki© , pri teh pa negotovi
koraki in padanje seveda odpadejo. No, razen kadar si
razigrani fantje nekoliko pomagajo k takim dosežkom ¼
" je utrip na ledu opisal Marko Lukan iz društva.
Predsednik društva HD Jesenice Miha Rebolj pa je poudaril, da so na brezplač-

nem kampu mladi hokejisti
dobili priložnost, da so izpopolnili svoje hokejsko znanje, seznanili pa so se tudi z
načinom dela v starejših kategorijah, zlasti v članski reprezentanci. "V poletnem
predsezonskem času so tako
imeli možnost treniranja na
odlično pripravljeni ledeni
ploskvi Športne dvorane
Podmežakla v družbi svojih
vrstnikov ter nekdanjih vidnejših reprezentantov in

Utrinek s treninga umetnostnih drsalk na ledu Športne
dvorane Podmežakla

sedaj vrhunskih slovenskih
trenerjev hokeja na ledu. Ob
tej priložnosti bi se rad zahvalil Niku Zupančiču ter
Ivu Janu za njun čas ter njuno pripravljenost za sodelovanje. Upravni odbor HD
Jesenice je vodila želja, da
tovrstno izkušnjo doživijo
tudi mladi borci, ki si iz različnih razlogov ne morejo
udeležiti plačljivih hokejskih kampov," je povedal
Miha Rebolj.

Janko Rabič
Pri Drsalnem klubu Jesenice optimistično vstopajo
v novo tekmovalno sezono.
Od konca julija imajo redne treninge na ledeni ploskvi v dvorani Podmežakla,
ki jih vodita Anja in Kaja
Otovič. Že nekaj časa v klubu prevladujejo predvsem
dekleta in tako je tudi letos. Redno trenira in si nabira znanje umetnostnega
drsanja okoli 15 deklet in
en fant v starosti od 4 do 14

Počitnice v Anžetovem
hokejskem kampu

Tečaj drsanja za otroke
HD Jesenice organizira začetni in nadaljevalni tečaj drsanja
za otroke, ki bo potekal v Športni dvorani Podmežakla v
času od 7. do 11. septembra. Cena tečaja je dvajset evrov,
vsak udeleženec pa mora imeti drsalke, rokavice in čelado.

Jesenice – »Ko sem videl
oglase za hokejski kamp,
sem atija vprašal, ali me lahko prijavi in ni mi žal. Ves
teden smo se imeli zelo lepo,
še bolj kot na ledu pa mi je
bilo všeč druženje z drugimi
fanti in večerne zabave, saj
smo res uživali. Tudi na
ledu sem se naučil nekaj novih © fint© , izvedel sem marsikaj o tem, kako igrati na telo,
pa tudi, da je hokej ekipna
igra in si moramo veliko po-

Ožbej Rep

dajati,« je ob zaključku kampa povedal desetletni Ožbej
Rep iz Zabreznice, ki je hokejsko znanje začel nabirati
na Bledu, od lani pa trenira
na Jesenicah.
»Anže Kopitar je moj vzornik, ves čas spremljam,
kako igra v Ameriki. Tudi
jaz si nekoč želim zaigrati v
ligi NHL ter v državni reprezentanci,« je še povedal Ožbej, ki je tako kot drugi fantje preživel nepozaben teden
v družbi vrstnikov in hokejskih strokovnjakov.
Za mlade hokejiste je namreč v kampu skrbelo šest
trenerjev, od Aleša Burnika
do trenerja vratarjev Uroša
Puša. V starejši skupini je
bilo šestnajst fantov, zanje
pa sta skrbela Gorazd Rekelj
in Mike Marshall iz Kanade.
Večja je bila mlajša skupina,
v kateri je bilo 32 hokejistov,
zanje pa sta skrbela Andraž
Burazin in Robi Pesek.
Seveda se je na ledu, v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku
ter na izletih mladim večkrat pridružil tudi Anže Ko-

Anže Kopitar se je mladim pridružil na nekdaj domačem
ledu v Podmežakli.
pitar, ki je z veseljem odgovarjal na vprašanja radovednih hokejistov.
»V začetku so bolj opazovali
in so me vsi vikali, potem pa
smo se hitro zmenili, da sem
še zadosti mlad, da se lahko
sproščeno pogovarjamo in
družimo. Veliko so me spraševali o hokejski opremi pa
tudi o nasprotnikih in o tem,
kateremu vratarju najteže zabijem gol. Fantje so uživali

tudi ob druženju z drugimi
reprezentanti, saj so bili z
njimi na ledu tudi Žiga Pavlin, David Rodman in Andrej Tavželj. Peter Prevc jih
je v Planici peljal na velikanko in mislim, da so preživeli
lepe dneve,« je povedal Anže
Kopitar in priznal, da se je ob
druženju z mladimi razvedril tudi sam, saj je že v juniju začel kondicijske priprave
na novo sezono.

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

V avgustu je na Jesenicah in v Gozdu - Martuljku potekal prvi hokejski kamp našega asa Anžeta
Kopitarja, mladi pa so uživali tako na ledeni ploskvi kot v naravi.
Vilma Stanovnik

let. Treningi obsegajo
usvajanje različnih drsalnih elementov in utrjevanje telesne pripravljenosti.
V klubu imajo sedaj tekmovalke predvsem v mlajših kategorijah, ki so zelo
resne in prizadevne. Med
njimi je nekaj zelo perspektivnih in imajo lepe
možnosti, da se uveljavijo
v umetnostnem drsanju. V
novi sezoni vse čakajo različna domača in mednarodna tekmovanja in želijo si
novih uspešnih nastopov.

OPTIKA MESEC BLED

tel + 386 (0)8 205 77 97
OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11,
Bled
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
tel + 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com
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Jeseničani na
Jadranskih igrah
V Kranju je konec avgusta potekal prvi polfinale
Jadranskih iger v Sloveniji, kjer smo med šestimi
ekipami lahko navijali tudi za jeseniško Tutti
Frutti.
Alenka Brun
Športno-zabavni spektakel na
Letnem kopališču v Kranju je
gostil šest ekip, ki so tekmovale v letečem vaterpolu, streljanju z velikim samostrelom
v tarčo, košarki v vodi oziroma mošarki; v igri © pršut© ,
kjer je moral tekmovalec naj-

Film Drevo pod lipo na trgu
Urša Peternel
V torek je potekala še zadnja letošnja Torkova kinoteka, v sklopu katere so vsak
poletni torek zvečer v Kolpernu potekale brezplačne
projekcije izbranih filmov.
Za zadnjo kinoteko pa so

izbrali čisto posebno lokacijo na prostem, pod lipo na
muzejskem trgu. "Pred cerkvijo na Stari Savi raste
lipa, ki so jo zasadili že
Ruardi. Ob nedeljah se je
tam ustavljal občinski klicar z bobnom in razglašal
novice. Okrog drevesa so

na klopeh posedali delavci
in razpravljali, otroci pa so
si v njegovi krošnji uredili
svoje skrivališče," je izbiro
lokacije pojasnila Nina Hribar iz Gornjesavskega
muzeja Jesenice. Na ogled
je bila slovenska komorna
drama Drevo avtorice Sonje

Prosenc. Film je bil premierno prikazan v tekmovalni
sekciji Vzhodno od zahoda
na festivalu v Karlovih
Varih.
Zadnjo Torkovo kinoteko so
pripravili v sodelovanju s
Kinoluna – Zavodom
MONO-O iz Ljubljane.

prej odplavati do vrvi, potem
pa se po njej povzpeti do
pršuta; tekmi sodov, kjer so
dekleta v njih veslala od ene
do druge točke, in v vleki vrvi.
Največ točk so zbrale Štajerske vijolice, medtem ko
Jeseničanom kljub trudu in
športni zagnanosti ni uspel
preboj v finale.

OKNO V SVET

Razposajena jeseniška ekipa / Foto: Tina Dokl

TELESAT JESENICE –
okNo v SvET Iz vAšEgA STANovANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:

Določene igre so zahtevale natančnost. / Foto: Tina Dokl

106 programov v začetnem paketu
126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket
Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

Foto: Tina Dokl

AKCIJA ZA NAROČNIKE
Z ANALOGNIM PAKETOM PROGRAMOV:
V zahtevni igri 'pršut' je šlo Jeseničanom dobro.

Srečanje na Rožci bo dvanajstega septembra
V soboto, 12. septembra, bo na sedlu Rožca potekalo tradicionalno prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob v
Rožu. Ob 11. uri se bodo prijatelji z obeh strani nekdanje
meje srečali na sedlu Rožca, sledilo pa bo družabno srečanje ob planinski koči na planini Rožca na koroški strani. Srečanje poteka vsako leto drugo soboto v septembru, druženje pa organizirajo eno leto Turistično društvo Golica in
Občina Jesenice, eno leto pa Občina Šentjakob v Rožu, vsak
na svoji strani nekdanje meje.

do konca leta 2015 dobite brezplačno v uporabo zunanji
digitalni sprejemnik

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

www.telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.
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Zemljevid narečnih
ledinskih imen
Občina Jesenice je dobila zemljevid starih narečnih ledinskih imen, zaživel pa je tudi kulturni portal.
Urša Peternel

Na zgornjem Gorenjskem poteka projekt Anima Sana, ki je
financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma,
del sredstev pa zagotavljajo občine, tudi jeseniška. Namenjen
je krepitvi duševnega zdravja, v njegovem sklopu pa delujejo
štiri brezplačne psihoterapevtske svetovalnice, in sicer na Jesenicah, v Kranjski Gori, v Lescah in na Bohinjski Bistrici. Kot
je povedala vodja projekta Urška Železnikar, so pred kratkim
pripravili brošuro, s katero želijo čim širši krog občanov opozoriti na problematiko duševnega zdravja. Brošuro so konec
avgusta v svoje nabiralnike prejela vsa gospodinjstva na zgornjem Gorenjskem. "Na ta način želimo opozoriti, da je duševno zdravje pomemben dejavnik, ki vpliva tako na kakovost
naših življenj kot tudi celotne družbe," je povedala Železnikarjeva. Jeseni bodo začeli tudi z izvedbo brezplačnih delavnic za širše ranljive ciljne skupine in strokovne delavce. Nosilec projekta je RAGOR v sodelovanju z društvom Pot svetlobe, Psihiatrično bolnišnico Begunje, Fakulteto za zdravstvo
Jesenice in Skupnostjo centrov za socialno delo.

Veseli dnevi v Žirovnici 2015
Prireditveni prostor KK Stol pod vasjo Breznica

Petek, 4. september


Žur s skupino Calypso in Učiteljicami
od 20.00 dalje

Sobota, 5. september

MEDENI dan v Žirovnici
Tekme v spretnostnem jahanju za pokal KK Stol
od 10.00 dalje
»Čebelarske« veselo-zabavne igre
od 14.00 dalje
Tekme v vožnji enovpreg in dvovpreg za pokal KK Stol
od 16.30 dalje
Veselica s skupino Vagabundi
od 19.00 dalje






Klemen Klinar z zemljevidi starih narečnih ledinskih imen / Foto: Gorazd Kavčič



vzpostavili enotno metodologijo, imena pa so natisnjena na zemljevidih. Občina
Jesenice je tako dobila zemljevid z naslovom Ledinska imena v občini Jesenice.
Kot je povedal Klemen Klinar (RAGOR), so imena
zbrana in zapisana v narečju, pri čemer je strokovno
sodelovala dr. Jožica Škofic
z Inštituta za slovenski jezik

Frana Ramovša, ki je za zemljevid pripravila tudi zanimiv zapis o narečni podobi
krajev v občini Jesenice. Kot
je poudarila direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič,
imajo zbrana imena svojevrsten doprinos tudi k proučevanju zgodovine, imena z
območja Jesenic denimo
pričajo o železarstvu, kot so

ledinsko ime Plavž, Savske
jame, domača imena rudnikov ... Zemljevidi so na voljo
brezplačno v občinah in v
turistično-informacijskih pisarnah. V sklopu projekta je
nastal tudi spletni portal
(www.ledinskaimena.si oziroma www.flurnamen.at),
kjer so shranjena zbrana
imena in različne slike ter
multimedijske datoteke.

Nedelja, 6. september

KONJENIŠKI dan v Žirovnici
Tekme v ENDURANCE JAHANJU državno prvenstvo
ob 8.00 pričetek tekmovanja
Tekma v DRESURNEM JAHANJU za pokal Slovenije
ob 10.00 pričetek tekmovanja

KONJENIŠKI KLUB STOL, ŽIROVNICA 59 C, ŽIROVNICA

Na Jesenicah, v Kranjski
Gori in Tržiču ter v štirih občinah avstrijske Koroške (Bekštanj, Šentjakob v Rožu,
Bistrica v Rožu in Šmarjeta v
Rožu) je zadnja tri leta potekal čezmejni projekt FLU-LED, v sklopu katerega so
zbirali stara narečna ledinska in hišna imena. Projekt
je zdaj zaključen in partnerji
z obeh strani meje so na novinarski konferenci na Jesenicah predstavili rezultate:
izdali so zemljevide narečnih ledinskih in hišnih imen
za vseh sedem sodelujočih
občin, zaživel pa je tudi interaktivni kulturni portal na
spletu. Kot je dejal Janko
Malle iz Slovenske prosvetne
zveze v Celovcu, ki je bila vodilni partner v projektu, so
stara ledinska in hišna imena del kulturne dediščine,
zlasti pri koroških Slovencih
pa so pomemben del kulturne in narodne identitete. Pri
zbiranju imen so sodelovali
številni domačini ter društva.
Na slovenski strani sta bila
projektna partnerja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) in Gornjesavski muzej Jesenice. Popise
starih narečnih imen so izvajali na terenu, v zbiranjih
v jeseniški občini je sodelovalo 47 domačinov, zvečine
starejših, ki se še spominjajo starih poimenovanj. Pri
zbiranju in beleženju so

Za duševno zdravje





Sobota

Sejem čebeljih izdelkov in pridelkov, sejem domače hrane in obrti.

VABLJENI V IMENU OBČINE ŽIROVNICA
IN ORGANIZATORJEV - KONJENIŠKEGA
KLUBA STOL IN DRUŠTVA TRIM
TIM ŽIROVNICA.

Poletni pikniki za starostnike
Janko Rabič
V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah v letošnjem letu življenje teče po ustaljenih tirnicah. Nadaljujejo z različnimi dejavnostmi, s katerimi
želijo zagotoviti čim bolj
prijetno in kvalitetno življenje stanovalcev. Pod vodstvom prostovoljcev se sestajajo različne skupine, vrstijo se prireditve in praznovanja rojstnih dni, poudarek
dajejo medgeneracijskemu
sodelovanju in izletom. Po
besedah vršilke dolžnosti
direktorja doma Dušanke
Žakelj je v poletnih dneh
dejavnosti nekaj manj, čeprav si kljub vsemu prizadevajo za dobro počutje vseh
stanovalcev. K sreči jim vroči dnevi niso povzročali večjih težav. Poletje so popestrili s pikniki na domski
terasi. Stanovalcem so postregli s sladoledom in lube-

JESENICE
- LESCE
OPTIKA
IN O^ESNA ORDINACIJA
BERCE

Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34
LIBERTY ŽE OD 69 EUR ZA EN
www.optika-berce.si

Vroče poletne dni so v jeseniškem domu starostnikov popestrili s pikniki s sladoledom in
lubenicami na domski terasi.
nicami, pripravili so družabne igre. Sedaj v septembru pripravljajo tradicional-

ni piknik za vse stanovalce,
na katerega vedno povabijo
tudi svojce in druge obisko-

valce. V objektiv smo stanovalce ujeli na sladolednem
pikniku.

Akcija velja od 01.09. do 31.12.2015.

* Slika je simbolična. V primeru naročila dveh cenovno različnih stekel, so zastonj cenejše.

SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni

Zanimivosti

rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=G, 2=A, 3=J, 4=E, 5=L, 6=C, 7=K, 8=R, 9=U, od leve proti
desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v križanki.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je SKRŽOLICA.

Sudoku s končno rešitvijo

1 3

7 5

9

6

9 5 2
6 4
7
2 5

Blitva s krompirjem
Blitva je široko uporabna zelenjava. Pri stebelni blitvi porabimo tudi stebla in jih pripravimo podobno
kot beluše. V Dalmaciji je ta zelenjava kar pogosta, posebno ob ribah. Pri nas dobro uspeva in pokrita
s kopreno prezimi. Je bogata z vitamini, minerali, balastnimi snovmi.
Jelka Koselj

3 5

4
9 8
5 1 4
1
2
7 6
9 4
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=G, 2=A, 3=J, 4=E, 5=L, 6=C, 7=K, 8=R, 9=U), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v
križanki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je SKRŽOLICA.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je DREAM FRIZERSKI STUDIO JANJA. Sponzor križanke je D.R.E.A.M. Frizerski Studio, Janja Smolej, s. p.,
Cesta Cirila Tavčarja 19, Jesenice, GSM 041 990 283. Nagrajenci so: 1. žensko striženje: Meta Čirovič, Jesenice; 2. moško striženje: Slavko Pajntar, Blejska Dobrava in 3. fen frizura: Marija Volčini, Jesenice. Za nagrade se oglasite v
D.R.E.A.M. Frizerski Studio.

Blitva v krompirjevem
testu
Potrebujemo za testo: 75 dag
krompirja, 2 žlici kisle smetane, 2 jajci, 25 dag ostre moke,
2 žlici olivnega olja, sol in
maslo za pekač. Za nadev pa:
pol kg blitve, 1 čebulo, nekaj
strokov česna, 2 žlici moke, 1
dl mleka, 2 žlici olja, sol, poper
in muškatni orešek.
Priprava nadeva: Blitvo operemo in tanko narežemo.
Čebulo in česen sesekljamo
ter ju na olju steklasto prepražimo. Dodamo narezano
blitvo in jo na hitro prepražimo, da upade. Nato vmešamo še moko in mleko. Solimo in začinimo s poprom in
muškatnim oreškom.
Priprava testa in izgotovitev:
Krompir skuhamo, olupimo
in pretlačimo. Dodamo še
preostale sestavine in jih
vmesimo v testo. Testo raz-

valjamo na pomokanem
prtiču 1 cm debelo. Na testo
namažemo nadev, ga zvijemo s pomočjo prtiča in zvitek damo peči na pomaščen
pekač (brez prtiča). Blitvin
zvitek po vrhu namažemo z
maslom in ga pečemo pri
temperaturi 180 stopinj C
toliko časa, da po vrhu zlato
porumeni, kar traja uro in
pol. Blitvin zvitek narežemo
na debele rezine in ponudimo k mesu z omako. Za
vegetarijance priložimo
namesto mesa popečen polnjen paradižnik in ocvrto jajce na oko ali poširano jajce.

Blitva s krompirjem za
prilogo po dalmatinsko
Na otoku Dugi otok v Dalmaciji, kjer vsako leto letuje
veliko dopustnikov iz
Gorenjske, v hotelu pripravijo okusno blitvo ob ribah.
Vprašala sem za nasvet.
Povedali so mi naslednje:

Sponzor križanke je BISTRO OAZA, Iztok Morič, s. p., Cesta maršala Tita 55, Jesenice. Hrano lahko naročite po telefonu
04 586 43 96 in vam jo dostavijo na dom. Odlična hrana in postrežba, vljudno vabljeni. Za naše reševalce so pripravili
tri nagrade: prva zapitek 20 evrov, druga in tretja pa 15 evrov. Nagrade se postrežejo v restavraciji Oaza.

BISTRO OAZA,

Cesta maršala Tita 55,
Jesenice

»Krompir olupimo in narežemo malo debelejše kot za
čips. Blitvo operemo, večje
liste in stebla narežemo.
Krompir damo kuhati v hladno osoljeno vodo in ko ta
zavre, dodamo blitvo in malo
sode bikarbone (za lepo barvo, okus in hitro zmehčanje

krompirja). Ko se krompir
zmehča, je kuhana tudi blitva. Vse pretlačimo. Po okusu
še dosolimo, dodamo olivno
olje in malo sesekljanega
česna. Vse dobro zmešamo.
Jed mora biti gosta. Toplo
jed ponudimo poleg ribe in
mesnih jedi.«

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 14. septembra 2015, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Septembrske prireditve
Petek, 4. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA, ob 8. uri
Pohod na Srednji vrh (koča za Lepim vrhom),

TELOVADNICA OŠ KOROŠKA BELA, ob 16.30
7. Lubetov memorial

TRG NA STARI SAVI, PROJEKT NATURA, www.
projektnatura.si

ob 17. uri – Triatlonček – športne igre, ob 18. uri – Triatlonec, Plavalec,
Kolesar, športne igre, ob 19. uri – Ulične igre

PARK TALCEV KOROŠKA BELA, ob 17.30
Polaganje venčkov k spomeniku

RAZSTAVNI SALON SLOVENSKI JAVORNIK, ob 18. uri

Sreda, 9. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
Info točka na Srednji šoli: promocija dejavnosti Mladinskega centra
dijakom

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA, ob 19. uri
Fotografska razstava avtorice Jožice Terstenjak

Četrtek, 10. septembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 11. uri
Brezplačna delavnica: Izdelava elektronskega Port folija. Obvezne prijave, kontakt: 04/5833 809, 051 363 319, e-pošta: info@lu-jesenice.net

Petek, 11. septembra
TRG NA STARI SAVI, PROJEKT NATURA,
www.projektnatura.si
Ob 17. uri – Triatlonček – športne igre; ob 18. uri – Triatlonec, Plavalec, kolesar, športne igre; ob 19. uri – Ulične igre

Sobota, 12. septembra
SEDLO ROŽCA, ob 11. uri

Dan odprtih vrat z vožnjami miniaturnih vlakcev

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 16. uri
Sprejem za starejše krajane

Tradicionalno prijateljsko srečanje Občin Jesenice in Šentjakob v
Rožu

Ponedeljek, 14. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
Promocija dejavnosti Mladinskega centra dijakom

Nedelja, 6. septembra
PARKIRIŠČE PRED DVORANO TURIST NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU, ob 9. uri

Srečanje krajanov s kulturno-zabavnim programom in športno popoldne

Torek, 8. septembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 15. septembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri
Brezplačno vrednotenje komunikacijskih kompetenc s Sašo Einsiedler. Obvezne prijave na: 04/ 5833 809, 051 363 319, e-pošta: info@lu-jesenice.net

SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri

Info točka na Srednji šoli: promocija dejavnosti Mladinskega centra dijakom

Četrtek, 17. septembra
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, prostori
Društva bolnikov z osteoporozo, ob 9. uri

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Nataša Kokošinek in Zdenka Torkar Tahir »Kako so v
Javorniškem Rovtu včasih živeli?«

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert akustične skupine Artistik

Prireditve za mlade
MLADINSKI CENTER JESENICE, MLADINSKA TOČKA
Center II
9. in 16. 9. – Vesele srede na Titovi 41 v mladinski točki centra II –
vodene dejavnosti za osnovnošolce
ob 16. uri Pozdrav jeseni: delavnice, štafetne in spretnostne igre za
osnovnošolce, ob 17.30 – Pozdrav jeseni: športne igre, glasba, miselne 3D-igre in promocija Festeelvala, zanimiv in zabaven program za
mlade +15

DOM DU JESENICE, ob 17. uri

Pohod po Gajškovi poti na Pristavo

PRISTAVA–JAVORNIŠKI ROVT, ob 11. uri

Predstavitev javnega razpisa o dodeljevanju finančnih vzpodbud za
razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Obvezne prijave
do 14. 9. 2015 na dina@ragor.si

Delavnica ročnih del: Izdelava reliefne slike

Odprtje razstave fotografij Moja slovenska Istra avtorja Lada Brišarja

Sobota, 5. septembra
PROSTORI CP ŽP, od 14. do 18. ure

SEJNA SOBA OBČINE JESENICE, ob 10. uri

promocija dejavnosti Mladinskega centra dijakom

Stalne razstave
FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA,
fotografsko društvo Jesenice
Fotografska razstava avtorice Marije Gašperšič (na ogled od 12. avgusta do 6. septembra)
Fotografska razstava avtorice Jožice Terstenjak, članice FD Jesenice
(na ogled od 7. septembra)

Nagrade: 3-krat fotografiranje za dokumente. Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 16. septembra 2015, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Septembrska
akcija!
–20 % na fotografije
10 cm x 15 cm

(popust velja ob nakupu nad 10 €)
Fotografije za dokumente
+
1 portretna fotografija GRATIS

Presnemavanje iz VHS
na DVD

FOTO VIDMAR, GREGOR VIDMAR S.P., C. MARŠALA TITA 84, JESENICE

Fotografiranje

porok, cerkvenih zakramentov,
družinsko fotografiranje
v studiu, naravi ali doma.

Foto darila!

Fotografije natisnemo
na skodelice, majice, podloge
za miške ali pa
izdelamo koledarje in
3D-platna.

Studio se nahaja
v Tuš centru na Jesenicah,
kjer lahko kupite
tudi okvirje, albume,
baterijske vložke.
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jeseniške novice
Avsenikova Golica na Golici
Letošnje srečanje jeseniških planincev na Golici je bilo še posebej veselo, saj je bil med skoraj tisoč udeleženci tudi Ansambel Saša Avsenika, ki je pri
Koči na Golici prvič v živo zaigral Golico. S tem so na najlepši možni način praznovali 60-letnico te legendarne Avsenikove polke. Obenem so obeležili
110-letnico Kadilnikove koče; jeseniški planinci so na vrhu Golice postavili tudi tablo o zgodovini koče, ki je bila med drugo svetovno vojno požgana.

V vročem poznoavgustovskem dnevu se je pri Koči na Golici zbralo okrog tisoč planincev,
ki so uživali v pravem planinskem vzdušju, Avsenikovi glasbi in čudovitih razgledih na
okoliške vršace, tudi na Triglav. Mnogi med njimi so se podali tudi na vrh Golice 1835
metrov visoko.

Ansambel Saša Avsenika med planinci. Kot je povedal Sašo Avsenik, ki je harmoniko sam
prinesel do Koče na Golici, je prvi Avsenik na Golici, saj se ded nikoli ni povzpel na vrh, po
katerem nosi ime legendarna polka. "V čast nam je igrati ob tej priložnosti in med
jeseniškimi planinci!" je dejal Sašo Avsenik.

Vrh Golice, kot ga je v objektiv ujel Vinko Lavtižar.

Planinci so se zavrteli ob Avsenikovih polkah in valčkih.

Med veselimi planinci sta bila tudi Mojca Kobentar in njen
zet Egon Kepic; bodoči nevesti so prijatelji ob tej
priložnosti pripravili majhno presenečenje ...

Povezovalka programa Branka Smole s predsednikom
Planinskega društva Jesenice Vladom Hledetom, ki je orisal
zgodovino Kadilnikove koče na vrhu Golice.

Med udeleženci je bila tudi jeseniška podžupanja Vera
Pintar; na fotografiji v družbi znane jeseniške
mezzosopranistke Melite Jelen. / Besedilo: Urša Peternel

