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Škrat Kuzma
dobi nagrado

Ženske, ki
navdihujejo Evropo

Zdaj boste končno lahko spoznali krivca
za menjave črk v časopisih, za nenadne
in nenavadne spremembe v radijskem
programu, krivca za prebavne motnje
iz hotelskih kuhinj, krivca za gozdne
lumparije …

V koledar Evropskega inštituta za
enakost med spoloma so uvrstili tudi
Failo Pašić Bišić z Jesenic kot eno od
Evropejk, ki s svojim delom prispevajo
k enakosti med spoloma.
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Nove učilnice v mansardi

OBČINA JESENICE
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice

VABI NA
BREZPLAČNO PREDAVANJE

Na Osnovni šoli Koroška Bela so z novim šolskim letom pridobili šest učilnic in dva kabineta
v mansardi šole, s čimer so lahko končno zaprli najstarejšo, dotrajano in za pouk neprimerno stavbo
iz leta 1904.

ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
TER PREIZKUS SPRETNOSTI PRI VOŽNJI
AVTOMOBILA

Urša Peternel

PREDAVANJE BO V TOREK,
6. NOVEMBRA, OB 18.00 URI V KOLPERNU
NA JESENICAH (1. nadstropje).
PRAKTIČNI PREIZKUS SPRETNOSTI
PRI VOŽNJI Z AVTOMOBILOM
BO PRAV TAKO V TOREK, 6. NOVEMBRA,
OD 17. URE DALJE
(zbirno mesto pred Kolpernom na Jesenicah).

Nove učilnice sta si ogledala oba jeseniška podžupana, Vera Pintar in Miha Rebolj, skupaj
z ravnateljico šole Sando Zupan.
bila že povsem dotrajana in
neprimerna za pouk. Pouk
tako odslej poteka še v dveh
stavbah, v starejši, ki so jo
odprli med drugo svetovno
vojno, in novejši iz leta

1984. Z odprtjem mansarde
pa celovita prenova šole na
Koroški Beli še ni zaključena, to je bila šele prva faza, v
naslednjih naj bi obnovili
streho nad jedilnico, nato

sanirali tla, uničena zaradi
žlindre, v zadnji fazi pa naj
bi staro stoletno šolo porušili in na njenem mestu uredili prepotrebna parkirišča.
Več na strani 3
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ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Zdaj čakajo
na Mercator

Invazivke

Znova atletika
na Jesenicah

Kaj bo z avtobusom,
ostaja neznanka

Jože Satler se je iz uspešnega športnika prelevil v odličnega trenerja. Kot trener
Atletskega kluba Jesenice je
eden glavnih »krivcev«, da je
po dolgih letih na Jesenicah
spet zaživela atletika.

Nekdanjemu najemniku počivališča Lipce Janezu Tičarju je prometni inšpektorat
zaradi domnevnega ogrožanja prometa zaprl počivališče Lipce.
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Nadaljevanje del v Hrenovci
je zdaj zavrl Mercator, ki je
lastnik vzhodnega dela. V
Aleasingu čakajo na njegovo
soglasje in upajo, da bodo
dela v Hrenovci končali do
avgusta prihodnje leto.

Invazivke so tujerodne rastlinske vrste, ki so k nam
prišle po različnih poteh in se
sedaj nekontrolirano širijo,
pri tem pa povzročajo negativne vplive na zdravje ljudi,
gospodarsko škodo in škodo
biotski raznovrstnosti.
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VLJUDNO VABLJENI!
Informacije na telefonu št. 04/5869 208

C. železarjev 14,
4270 Jesenice
tel.: 04/586-12-11
Šivanje po meri
in popravila

Delovni čas:
pon. - pet.: 8. - 15. ure
sreda: 8.-18. ure

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896

e.pošta: as.suhamontaza@jesenice.net

FASADERSTVO



vgradnja toplotne izolacije
(eko subvencija)




 mansarde
predelne stene
spuščeni stropi
stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

www.jesenice.si

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Jesenice organizira v sodelovanju z Avto šolo B&B, d. o.
o., ter Policijsko upravo Kranj brezplačno predavanje za
voznike motornih vozil ter izvedbo preizkusa praktične
vožnje z avtomobilom. Vožnja avtomobila je vsak dan
zahtevnejša. Pravila cestnega prometa se stalno spremi
njajo in dopolnjujejo. Razvoj cestnega prometa postavlja
pred voznike vedno nove in večje zahteve. Veliko promet
nih nesreč se zgodi zaradi pomanjkanja znanja. V prome
tu je zelo pomembno, da svoje znanje stalno obnavljamo
in dopolnjujemo. S sodobnimi pripomočki želimo vozni
kom predstaviti najpomembnejše vidike varnosti v
cestnem prometu ter osvežiti in posodobiti pred leti pri
dobljeno znanje.

Šiviljstvo Castello Kogoj Breda s.p., C. železarjev 14, 4270 Jesenice

Prejšnji teden so na Osnovni
šoli Koroška Bela pripravili
tudi uradno odprtje novih
prostorov v mansardi, ki so
jih urejali zadnji dve leti,
pouk v njih pa začeli septembra letos. Pridobili so šest
učilnic, dva kabineta in sanitarije za učence in učitelje,
kar skupaj pomeni 630 kvadratnih metrov novih učnih
prostorov. Novih učilnic so se
razveselili učenci dveh četrtih
in dveh petih razredov, novi
sta tudi učilnici za glasbo in
tuj jezik. V vsaki učilnici je 28
delovnih mest za učence, poleg klasične zelene table pa
imajo tudi interaktivno tablo
s projektorjem.
Ureditev mansarde je financirala Občina Jesenice iz
proračuna, stala pa je 711 tisoč evrov. Že med lanskimi
počitnicami so uredili streho, strešna okna, toplotno
izolacijo, zunanje stopnišče
in fasado, med letošnjimi
poletnimi počitnicami pa je
sledila še oprema učilnic.
Kot je povedala ravnateljica
šole Sanda Zupan, so se novih prostorov razveselili tako
učenci kot učitelji, saj so se
izboljšale razmere za šolsko
delo. Z odprtjem mansarde
so vendarle lahko zaprli najstarejšo, stoletno šolo, ki je
bila zgrajena leta 1904 in je
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Občinske novice
Odgovori na vprašanja
občinskih svetnikov

Zdaj čakajo na Mercator

Urša Peternel

Nadaljevanje del v Hrenovci je zdaj zavrl Mercator, ki je lastnik vzhodnega dela. V Aleasingu čakajo
na njegovo soglasje in upajo, da bodo dela v Hrenovci zaključili do avgusta prihodnje leto.

Občinska svetnica Ljudmila
Ilenič je postavila vprašanje
glede semaforja na križišču
proti Osnovni šoli Toneta
Čufarja. »Krajani prosijo, da
semafor na križišču proti
šoli ustrezna služba pregle
da in ugotovi, zakaj je čas za
prehod prek Ceste maršala
Tita tako kratek. Najmlajši
učenci in starejši krajani ne
uspejo priti prek ceste pri
zeleni luči,« je opozorila Ile
ničeva. Odgovor je pripravil
direktor Komunalne direk
cije Marko Markelj: »Verjet
no je mišljen semafor pri
Metuljčku. Semafor je na
menjen izključno prehodu
pešcev čez regionalno cesto.
Pobudo smo preverili in
ugotovili, da je čas za pre
hod pešcev prek državne ce
ste – dolžina zelenega signa
la za pešce, glede na širino
cestišča v tem delu, ustre
zna in zadošča za prehod
pešcev prek vozišča.«
Občinska svetnica Ljudmila
Ilenič je dala tudi pobudo
glede javne razsvetljave:
»Krajani in člani Sveta KS
Staneta Bokala so nezado
voljni s storitvami izbranega
izvajalca za javno razsvetlja
vo po mestnih ulicah. Nad
odzivnim časom so razoča
rani, saj je bilo v preteklih
letih bolje, ko so delo opra
vljali domačini. Menijo, da
pri izbiri ni pomembna le
cena, temveč tudi odzivni
čas. Pripominjajo, da bi bilo
potrebno kar se da zapolniti
delovne možnosti z domači
ni ali ljudmi iz bližnje okoli
ce. Menijo, da bi bili možni
izvajalci tudi Jeseničani –
občani Jesenic.«
Marko Markelj, direktor Ko
munalne direkcije, je odgo
voril: »Izvajalec je bil izbran
na podlagi javnega razpisa,
na katerem sta se upoštevala

cena in odzivni čas. Izbrani
izvajalec za redno vzdrževa
nje javne razsvetljave izvaja
dela po vzpostavljenem pro
tokolu. Posploševanje neza
dovoljstva krajanov in čla
nov Sveta KS bi bilo treba
dodatno argumentirati.«
Občinski svetnik Vinko
Lavtižar pa je dal pobudo
javnemu prevozniku Alpe
tour, naj razmisli in uskladi
vozni red za lokalni in med
krajevni avtobusni prevoz
ter s tem zmanjša izgubo
na lokalnem – mestnem
prevozu. »Ob konicah pri
pelje na avtobusno postajo
medkrajevni avtobus, ki je
prepoln in ustvarja s tem
zamudo v nadaljnji vožnji,
medtem pa lokalni avtobus
(pripelje takoj za medkra
jevnim) napol prazen vozi
za njim. Meni, da bi se z
uskladitvijo voznega reda
izognili nejevolji občanov
na medkrajevni relaciji, ne
planiranim zamudam in
zapolnili tudi mestni pre
voz,« je menil Lavtižar.
Odgovor Komunalne direk
cije se glasi: »Analiza voz
nih redov je bila s strani
koncesionarja izdelana in
obravnavana ter obrazlože
na občinskemu svetu pri
spremembi koncesijske da
jatve. Na podlagi analize so
bile tudi posamezne »pra
zne« linije ukinjene. Vozne
ga reda za medkrajevni pre
voz sicer s strani občine ni
mogoče spreminjati, niso pa
linije v celoti enake oziroma
pokrite tudi z linijami mes
tnega potniškega prevoza.
Nejevolja koristnikov med
krajevne linije ne more biti
odvisna od voznega reda
mestnega potniškega pro
meta, občani pa tako ali tako
lahko koristijo mestni potni
ški promet. Tudi zamud pri
izvajanju mestnega potni
škega prometa ni zaznati.«

Varčevanje tudi pri občinskih priznanjih
Občinski svetniki so potrdili spremembe odloka o občinskih
priznanjih, s katerimi sledijo potrebi po varčevanju. Po novem prejemniki plakete občine ne bodo več prejeli denarne
nagrade v višini štirih neto plač, temveč le še v višini dveh.
Kot je pojasnil direktor občinske uprave Občine Jesenice
Vitomir Pretnar, s tem sledijo zahtevi države, da občine zaradi finančne krize zmanjšajo proračunske odhodke. Napravili so tudi primerjavo z ureditvijo v sosednjih občinah, ki je
pokazala, da v Žirovnici občinski nagrajenci prejmejo denarno nagrado v višini ene bruto plače, v Radovljici in na Bledu
pa priznanja denarna nagrada sploh ne spremlja. V odloku
o priznanjih občine Jesenice je tako po novem zapisano, da
denarna nagrada za plaketo občine Jesenice znaša dve povprečni neto plači v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo
priznanja, kar v praksi pomeni okrog dva tisoč evrov. U. P.

Kadrovske zadeve
Jeseniški občinski svetniki so dali soglasje k ponovnemu
imenovanju Romane Rakovec za direktorico javnega zavoda
Gorenjske lekarne. Oktobra ji je namreč potekel drugi mandat na čelu lekarn. Na oktobrski seji občinskega sveta so
potrdili tudi spremembo v Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, v katerem bo kot predstavnico Vrtca Jesenice dosedanjo članico Nežo Ajdišek zamenjala Barbara Dežman. V svetu javnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
pa bo novem kot predstavnik ustanoviteljev sedel Branko
Noč, ki bo zamenjal Tanjo Razinger. U. P.

Urša Peternel
»Delamo in napenjamo vse
moči, da ta projekt zaključi
mo in da bo čez pet let v teh
štirih blokih živelo 62 dru
žin,« je direktor družbe Alea
sing Nikolaj Fišer zatrdil je
seniškim občinskim svetni
kom na oktobrski seji občin
skega sveta. Vodstvo Aleasin
ga, poleg direktorja se je seje
udeležila tudi njegova po
močnica Anita Erjavec – so
občinski svetniki povabili na
sejo, da bi dobili dokončne
odgovore o tem, kdaj bodo v
Hrenovci vendarle nadalje
vali gradnjo in zaključili
projekt, ki se je začel že leta
2006. Fišer je najprej na
kratko obnovil dosedanje
dogajanje v Hrenovci, kjer
je bil po stečaju Gradisa Ce
lje Aleasing prisiljen prevze
ti projekt. A pri tem so se
srečali s kopico težav, saj je
bila gradbena dokumentaci
ja nepopolna, največja teža
va pa je bila v tem, da so
manjkali gradbeni dnevniki,
brez katerih ni mogoče pri
dobiti uporabnega dovolje
nja za stanovanjske bloke.
Kar poldrugo leto dni je tra
jalo, da je Aleasingu uspelo
pridobiti potrebno doku
mentacijo pa tudi soglasja,
služnosti in idejne projekte
za gradnjo komunalne in
frastrukture, to je dovozne
ceste in nadhoda prek žele
znice. Po urbanistični po
godbi z Občino Jesenice naj
bi namreč Aleasing v zame
no za plačilo komunalnega
prispevka zgradil omenjeno

Direktor Aleasinga Nikolaj Fišer je občinskim svetnikom predstavil projekt dokončanja
blokov v Hrenovci.
cesto in nadhod. Po Fišerje
vih besedah so v tem času
tudi že izbrali tri izvajalce
del za dokončanje blokov in
gradnjo komunalne infra
strukture, pogodbe so uskla
jene, vendar pa jih še niso
podpisali. Tik pred zdajci se
je namreč zataknilo pri Mer
catorju, ki je lastnik vzho
dnega dela Hrenovce in naj
bi bil soinvestitor gradnje
komunalne infarstrukture.

V Mercatorju je prišlo do za
menjave uprave in spre
memb strategije, tako da
Aleasingu še ni uspelo pri
dobiti soglasja za gradnjo.
Direktor Aleasinga upa, da
se bodo v kratkem dogovori
li in da bodo vendarle nada
ljevali delo. Fišer je predsta
vil tudi terminski plan, po
katerem naj bi bila vsa dela
v Hrenovci zaključena do
avgusta prihodnje leto. Fišer

Aleasing je občinskim svetnikom predstavil tudi
idejni projekt nadhoda čez železniško progo do
TVD Partizan, projektant je upošteval železarsko
tradicijo Jesenic in si zamislil kovinsko
konstrukcijo nadhoda.

Občina bo pomagala pri
plačilu prehrane
Na Občini Jesenice so se odzvali na stisko staršev, ki odjavljajo otroke od
šolske prehrane. S spremembo odloka o občinski socialni pomoči bodo
staršem lahko pomagali tudi pri plačilu položnic za šolske malice in kosila.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so v hitrem postopku spreje
li spremembe odloka o soci
alni pomoči v občini Jeseni
ce, s katerimi bo Občina Je
senice lahko pomagala star
šem pri plačilu položnic za
šolsko prehrano otrok. Po
tem ko je država ukinila
splošno subvencijo za šol
sko malico in močno omeji
la subvencioniranje šolskih
kosil, so namreč v jeseni
ških šolah začeli opažati, da
je precej staršev otroke zače
lo odjavljati od šolske pre
hrane. Na alarmantna opo
zorila, da so nekateri otroci
zato že lačni, so se zato od
zvali na Centru za socialno

delo Jesenice in Občini Jese
nice. S spremembami odlo
ka o občinski socialni pomo
či bodo od novega leta na
prej lahko enkratno socialno
pomoč namenili tudi star
šem, ki ne bodo zmogli pla
čati položnic za šolsko mali
co in kosilo. Kot je povedala
direktorica Centra za social
no delo Jesenice Anita Bregar, natančnih podatkov,
koliko otrok je po novem
sploh še upravičenih do sub
vencionirane malice in kosi
la, nimajo. Število upravi
čencev pa se je vsekakor
močno zmanjšalo, do sub
vencije za šolsko kosilo je
tako denimo upravičena le
še peščica otrok, saj je me
sečni cenzus na družinske

ga člana le 177 evrov. Druži
nam, ki stroškov za šolsko
prehrano ne bodo zmogle
plačati, bodo tako lahko po
magali z občinsko enkratno
socialno pomočjo; to lahko
družina prejme največ dva
krat letno. Doslej so na ta
način občanom pomagali
zlasti pri plačilu stroškov
ogrevanja, položnic, nakupa
šolskih potrebščin, ozimni
ce, plačilu najemnine ¼ Na
pomisleke nekaterih, da
bodo družine lahko izkori
ščale tovrstno pomoč in de
nar namenile za druge po
trebe, pa je vodja oddelka za
družbene dejavnosti Petra
Dečman pojasnila, da o pri
dobitvi enkratne socialne
pomoči odločajo strokovni

je zatrdil, da ima Aleasing
vsekakor interes, da projekt
dokonča. Ne le da lokalno
skupnost moti sedanji videz
Hrenovce, Aleasing ima za
radi nedokončanega projek
ta tudi več deset tisoč evrov
škode mesečno. Poleg tega
morajo plačevati varovanje
objektov, saj je bilo vanje že
nekajkrat vlomljeno. Je pa
res, je dejal Fišer, da Alea
sing s projektom ne bo imel
nobenega dobička, zato si
morebitnih dodatnih stro
škov ne morejo več privošči
ti. V primeru, da se bodo ti
stroški še povečevali, obstaja
možnost, da od projekta
tudi odstopijo. Tega pa si ne
želijo niti v podjetju niti na
Občini Jesenice.

S spremembami
odloka na Jesenicah
želijo pomagati tudi
starejšim in
posameznikom s
skrajnega socialnega
roba, ki so prav tako
pogosto že lačni.
Tako naj bi tudi njim
pomagali pri
zagotavljanju osnovne
prehrane, vsaj dokler
na Jesenicah ne bodo
uredili razdelilnice
hrane.
delavci centra za socialno
delo, ki družine običajno po
znajo. Poleg tega bodo de
nar za poplačilo položnic za
šolsko prehrano nakazovali
neposredno šoli. Na podo
ben način – v primeru suma
nenamenske porabe – denar
neposredno nakazujejo tudi
v drugih primerih, denimo
Elektru Gorenjske za plačilo
elektrike ali lastniku nepro
fitnega stanovanja za plačilo
najemnine.
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- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
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na Osnovni šoli koroška bela so z novim šolskim letom pridobili šest učilnic in dva kabineta
v mansardi šole, s čimer so lahko končno zaprli najstarejšo, dotrajano in za pouk neprimerno stavbo
iz leta 1904.

AndrejOberžans.p.,UlicaStanetaBokala17,Jesenice

Nove učilnice v mansardi

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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Novembra brez
subvencij za vozovnice
ker minister še ni podpisal pogodbe, na
jesenicah ne morejo začeti izvajati
subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake in
študente.
Urša Peternel
šolski pevski zbor pod vodstvom lidie Wolf je zapel šolsko
himno.

učenci so odigrali zabavne prizore o gospodu Filodendronu.

trak sta prerezali podžupanja jesenic vera Pintar in
ravnateljica šole sanda zupan.

nove učilnice so svetle, v vsaki je prostora za 28 učencev,
opremljene pa so tudi z interaktivnimi tablami.

IZLET

/ Foto: Gorazd Kavčič

23.–25. NOVEMBrA 2012 (3 dni/2 nočitvi)

Sarajevo–Medjugorje–Trogir

Za nepoZabno vZdušje bosta poskrbela vodiča Goran in aleš ter predstavnica GG!
Vabimo vas na potovanje po Bosni in Hercegovini ter hrvaški Dalmaciji. Spoznali bomo drugačno Sarajevo, si obliznili prste ob pravih sarajevskih čevapčičih, si privoščili bosansko »kahvo« in občudovali najlepši razgled na mesto s 176 m visokega nebotičnika Avaz. Obiskali
bomo Mostar in Počitelji in eno najpomembnejših rimskokatoliških
romarskih svetišč v Evropi Međugorje. Zaključek potovanja bo pripadel dalmatinskemu biseru Trogirju.

tnem vzdušju hercegovskega
mesteca. Popoldne vrnitev proti Kranju.
Prihod domov v večernih urah.
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 2x polpenzion
v dvoposteljnih sobah v hotelu kat. 4*, kava in sladica v kavarni
stolpnice Avaz Tower, kosilo na Baščaršiji, oglede po programu z
vstopnino za Begovo džamijo, stroške odličnega slovenskega vodnika, stroške lokalnih vodnikov, nezgodno zavarovanje za vse
udeležence, stroške organizacije in DDV.

1. dan: KRANJ–SARAJEVO
Odhod iz Kranja v nočnih urah. Prihod v Sarajevo v jutranjih urah.
Ogled novega in starega dela mesta. Organizirano kosilo: čevapčiči
Cena:
in kislo mleko v sarajevski čevapdžinici. Vzpon na najvišjo razgleOrganizacija in izvedba izleta:
dno točko v Sarajevu – Avaz Tower. Nastanitev v hotelu Hollywood
GRR  à
Þ 81,72856 G
(4*). Po večerji zabava in ples v »balkanskih« ritmih žive glasbe v
7RSQL˷ND/-8%/-$1$
hotelu.
2. dan: SARAJEVO–JABLANICA–MOSTAR–POČITELJ–ČAPLJINA WHOHIRQID[
Po zajtrku ogledi mest. Prenočevanje v mestu Čapljina, v prijetnem
vzdušju hotela Mogorjelo (4*). Večerja v hotelu.
3. dan: ČAPLJINA–MEĐUGORJE–TROGIR–KRANJ
Po zajtrku vožnja proti Međugorju, enemu od najbolj znanih rimskokatoliških svetišč v svetu. Za nekatere bo to priložnost za obisk
cerkve sv. Jakoba, za druge priložnost za jutranjo kavico v prije-

171 eur

www.gorenjskiglas.si

PREDSTAVIT
EV
POTOVANJA
BO
V TOREK,
6. 11., OB 18
. URI
V AVLI GG

Za rezervacijo čimprej pokličite na tel. št. 04/201 42 41, pišite na:
narocnine@g-glas.si ali se na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju oglasite osebno.

Jeseniški občinski svet je na
septembrski seji sprejel
sklep, da bodo tudi v jeseniški občini omogočili dijakom in študentom subvencioniran prevoz. Občina Jesenice naj bi, kot so načrtovali,
dijakom in študentom, katerih bivališče je od izobraževalne ustanove oddaljeno
več kot pet kilometrov, dala
še dodatno subvencijo za
karte javnega mestnega linijskega prometa. Tako bi tudi
na Jesenicah dijaki in študenti za vozovnice mestnega
prometa plačevali dvajset
evrov. Po sprejemu sklepa
na občinskem svetu je Občina Jesenice na ministrstvo
za infrastrukturo in prostor
poslala več pozivov k podpisu pogodbe o poravnavi subvencije, ki bi bil podlaga za
izvedbo subvencioniranja

mesečnih vozovnic v javnem
mestnem linijskem potniškem prometu na območju
občine Jesenice. Pred dnevi
so vendarle prejeli odgovor
ministrstva, da minister pogodbe še ni podpisal in da
ostaja odprto vprašanje, ali
jo sploh bo. Do takrat pa bo
ministrstvo subvencioniralo
le nakup mesečnih vozovnic
za mestni občini Maribor in
Ljubljana. »Glede na prejeti
odgovor ministrstva, izvajalec prevoza Alpetour nima
pravne podlage za izdajo
subvencioniranih mesečnih
vozovnic za mestni promet v
občini Jesenice. Zato bo
koncesionar Alpetour od
meseca novembra 2012 dalje primoran zaračunavati
polno ceno vsem dijakom in
študentom po veljavnem ceniku, torej po nesubvencionirani ceni,« so povedali na
Občini Jesenice.

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OdgOvOrna urednIca
Marija Volčjak
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
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 20/letnik VII so priloga časopisa Gorenjski glas št. 88, ki je izšel 2. novembra 2012.
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.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: p04/201 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) in devet lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda:
1,50 EUR, letna naročnina 2012: 157,50 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega
preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Občinske novice
Invazivke
Mojca Klemenčič
Lipovec
Invazivke so tujerodne rastlinske vrste, ki so k nam
prišle po različnih poteh in
se sedaj nekontrolirano širijo, pri tem pa imajo negativne vplive na zdravje ljudi,
gospodarsko škodo in škodujejo biotski raznovrstnosti.
Invazivke se zelo uspešno
širijo v okolju zaradi pomanjkanja naravnih tekmecev in odsotnosti njihovih
škodljivcev, kar jim daje v
primerjavi z avtohtonimi rastlinami prednost. Večina
ljudi se je z njimi že srečala,
a ne vedo, da gre za invazivke. Nekatere od sedaj problematičnih vrst so v preteklosti ljudje celo namerno
širili in tudi gojili; npr. zlato
rozgo so gojili čebelarji in
vrtnarji, japonski dresnik je
opaziti na zelenicah kot lepo
obrezano grmovje. Invazivke, ki imajo visoko rast, vpadljive cvetove ali druge značilnosti, je dokaj lahko prepoznati, zato se jih ljudje
hitreje zapomnijo in so bolj
pozorni nanje. Taki rastlini
sta npr. zlata rozga in japonski dresnik. Težave nastopijo pri manj vpadljivih rastlinah ali pri takšnih, ki so
zelo podobne avtohtonim
rastlinam. Taka rastlina je
ambrozija, ki je zelo podobna navadnemu pelinu.
Najbolj problematična med
vsemi invazivkami je ambrozija (najpogosteje gre za
pelinolistno ambrozijo –
Ambrosia artemisiifolia L.).
Ambrozija je popolnoma
nevpadljiva rastlina s pernato zelenimi listi, zraste do 18
cm, a običajno so rastline

visoke do približno 50 cm.
Na zunaj so zlasti mlade rastline zelo podobne navadnemu pelinu, ki pa ja naša
avtohtona vrsta in je popolnoma neškodljiva. Ambrozija je izredno močan alergen.
Predvsem je alergen njen
cvetni prah, ki ga v velikih
količinah proizvaja več mesecev, največ pa v avgustu in
septembru. Ambrozija tvori
ogromno semen, tudi do trideset tisoč semen na rastlino, ki so kaljiva še neverjetnih 14 let. To pomeni, da se
nove rastline pojavljajo spomladi, čeprav redno izvajamo odstranjevanje nadzemnih delov. Semena se pogosto prenašajo z odstranjenimi rastlinami, ki končajo
na kompostu, saj semena
kompostiranje preživijo, ter
s premeščanjem zemljine
zaradi dolge kaljivost semen. Znano je tudi, da se
ambrozija širi s travnimi
mešanicami, ki se prodajajo
za zatravljanje zelenih površin. Najpogosteje je ambrozijo opaziti ob cestah. Ambrozija povzroča škodo tudi
v kmetijstvu, saj zmanjšuje
vrednost kmetijskih posevkov in hektarski donos, slabša pa tudi kvaliteto krme, saj
je živina ne mara jesti. Zaradi njenega negativnega vpliva na zdravje ljudi je bila
sprejeta Odredba o ukrepih
za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur.
l. RS, št. 63/10), ki velja od
4. avgusta 2010. Odredba
določa, da so za odstranitev
ambrozije ali stroškov, ki
nastanejo pri odstranjevanju, odgovorni lastniki zemljišč.
Se nadaljuje

Pripravljena tržni red
in cenik za novo tržnico
Koncesionar Akont se že pogovarja z morebitnimi ponudniki in obljublja, da bo nova tržnica ponujala
kvalitetne domače proizvode po dostopnih cenah. Veliko pozornosti bodo namenili tudi sodelovanju z
ekološkimi pridelovalci.
Urša Peternel
V začetku decembra bodo
odprli novo mestno tržnico
na Stari Savi na Jesenicah.
Jeseniški občinski svetniki
so se na oktobrski seji seznanili z osnutkom tržnega
reda in cenika, ki ga je pripravil koncesionar Akont. S
tržnim redom bodo določene pravice in obveznosti
upravljavca tržnice, prodajna mesta, obratovalni čas
tržnice, pogoji trgovanja ¼ S
cenikom pa bodo določili
cene najemnine za začasna
in stalna prodajna mesta, to
je za stojnice, deset zaprtih
trgovskih lokalov, gostinski
lokal, lokal s hitro prehrano,
plezalno steno¼ Na seji so
občinski svetniki imeli nekaj pripomb predvsem na
obratovalni čas, ki naj bi bil
od ponedeljka do petka od 7.
do 17. ure, ob sobotah pa do
14. ure. Menili so namreč,
da bi obratovalni čas moral
biti daljši, zlasti v poletnih
mesecih. Do dokončne potrditve tržnega reda in cenika
– o tem bodo odločali na novembrski seji občinskega
sveta – naj bi s koncesionarjem uskladili vsa odprta
vprašanja. Sicer pa po besedah Maria Ivankoviča iz
Akonta že potekajo razgovori z morebitnimi najemniki

prodajnih mest na tržnici,
zanimanje naj bi bilo precejšnje, pogodbe pa naj bi sklenili v prihodnjih tednih. »Z
izborom ponudnikov se
bomo trudili, da bo nova tržnica potrošnikom ponujala
kvalitetne domače izdelke
po dostopnih cenah in s tem
dala alternativo cenovno
agresivnim trgovskim verigam, ki vedno več pozornosti namenjajo nizki ceni, ne
kvaliteti. Veliko pozornosti
bomo namenili tudi sodelovanju z ekološkimi pridelo-

valci in proizvajalci, saj je
ponudba ekološko pridelanih izdelkov na Jesenicah
omejena,« je povedal Mario
Ivankovič. Od stare tržnice
se bo nova razlikovala predvsem po velikosti – z velikostjo 1500 kvadratnih metrov
bo največja tržnica na Gorenjskem – in širši ponudbi,
odprta bo šest dni v tednu,
tudi v popoldanskih urah. Z
odprtjem nove tržnice bo sedanja tržnica nasproti železniške postaje prenehala
obratovati. Na novi tržnici

bosta za posebno popestritev dogajanja poskrbela plezalna stena in prireditveni
prostor. »Na novi tržnici kot
celota bodo prebivalci Jesenic in okolice poleg možnosti nakupovanja dobili tudi
prostor za druženje in preživljanje prostega časa. Želimo si, da bi tržnica postala
duša mesta in osrednji
objekt na Stari Savi, ki ga
bodo tako Jeseničani kot
obiskovalci od drugod radi
obiskovali,« je še poudaril
Mario Ivankovič.

Podmežakla v tej sezoni brez ledu
Zaradi dolgotrajnih postopkov na revizijski komisiji se je obnova Športne dvorane Podmežakla
zavlekla. Led v dvorani bodo lahko zagotovili šele po Eurobasketu konec septembra prihodnje leto.
Urša Peternel

Ambrozija

V letošnji zimski sezoni bo
Športna dvorana Podmežakla žal ostala brez ledu. Zaradi pritožbe na izbiro izvajalca
strokovnega nadzora na revizijsko komisijo se je začetek
druge faze obnove dvorane
zamaknil, delati naj bi začeli
ta mesec. Ker morajo v sklopu del zamenjati tudi streho
dvorane, ledu v času gradbenih del ne morejo zagotoviti,
je pokazal pogovor z izvajalci
del. To pa tudi pomeni, da
bodo led v Športni dvorani
Podmežakla lahko zagotovili
šele po košarkarskem prvenstvu Eurobasket 2013, to je
konec septembra prihodnje
leto. To je tudi odgovor Občine Jesenice na vprašanja številnih uporabnikov ledne
dvorane, kdaj bodo vendarle
lahko začeli trenirati v domači dvorani. Sicer pa so prejšnji teden pripravili tudi sestanek s predstavniki upo-

rabnikov ledne dvorane (HD
Mladi, Curling kluba Jesenice, drsalcev, kegljačev na
ledu). Na njem so predstavniki Občine Jesenice predstavili trenutno stanje glede ob-

nove dvorane, predstavniki
klubov pa so spregovorili o
težavah, ki jih imajo, ker v
domači dvorani ni ledu. »Če
bodo našli kakšno možnost,
ki jo je finančno in prostor-

sko možno realizirati, jih je
Občina pripravljena poslušati in organizirati še en sestanek,« je po sestanku povedala Ines Dvoršak z Občine Jesenice.
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Krajevna skupnost

Kotlovnica na plin
za velike prihranke
Za zelo dobro rešitev so poskrbeli stanovalci v 22 stanovanjih v stavbi Hrušica 70. Odločili so
se za ogrevanje z zemeljskim plinom. Pričakovani prihranek bo vsaj 25 odstotkov. Najsodobnejša
kotlovnica na zemeljski plin je prva v občini Jesenice.
Janko Rabič
V krajevni skupnosti Hruši
ca se prebivalci v večstano
vanjskih stavbah ubadajo z
vse resnejšimi težavami z
ogrevanjem. Kotlovnice so
dotrajane in ponekod se že
upravičeno bojijo, da bi lah
ko sredi hude zime stanova
nja ostala mrzla. Različna
dogovarjanja o rešitvah med
lastniki stanovanj in uprav
ljavci stavb tečejo počasi.
Odločajo se o različnih mo
žnostih ogrevanja: na olje,
zemeljski plin in lesno bio
maso, možen je tudi pre
klop na vročevodno omrež
je. Za zelo dobro rešitev so
poskrbeli stanovalci v 22
stanovanjih v stavbi Hrušica
70 v sodelovanju z upra
vljavcem Dominvestom Je
senice in izvajalcem, družbo
Ecop Agent iz Hotemaž.
Odločili so se za ogrevanje z
zemeljskim plinom. Investi
cijo je vodil Iztok Knific. Kot
pripovedujeta predsednik
nadzornega odbora stavbe
Srečo Nemeček in član Uroš
Novak, so najprej dosegli
enotnost vseh stanovalcev,
da je investicija potrebna in
prava. Tudi Občina Jeseni
ce, ki je lastnica skoraj polo
vice stanovanj, je dala so
glasje.

Vsako stanovanje
prispevalo 1500 evrov
Prvo leto je izvajalec name
stil delilnike toplote in ter
mostatske ventile ter izvedel
projekt hidravličnega urav
noteženja stavbe. Letos je
postavil še novo kotlovnico
za zemeljski plin. Precej

Najlepše cvetlične
zasaditve v občini
Urša Peternel
Tudi v letošnjem letu je na
območju občine Jesenice
potekala akcija za izbor naj
lepših cvetličnih zasaditev.
Izbirali so najlepše zasadi
tve v kategorijah najlepši
hišni balkon, najlepši bal
kon v večstanovanjski stav
bi, najlepši cvetlični vrt in
najlepši gorenjski nagelj.
Komisija za izbor najlepše
cvetlične zasaditve je izmed
več kot sto predlogov izbra

la najlepših trideset, ki so
jih predstavili na zaključni
prireditvi v dvorani Kol
pern. Zmagovalci v posa
mezni kategoriji so postali
Edina Vilman s Planine
pod Golico za najlepši bal
kon, Marija Doskoč s Hru
šice za najlepši balkon v
večstanovanjski stavbi, naj
lepši cvetlični vrt ima Anita
Tišov z Blejske Dobrave,
priznanje za najlepši go
renjski nagelj pa je prejel
Drago Arijani s Hrušice.

Najlepši balkon ima Edina Vilman.

dela so pri postavitvi stano
valci opravili sami. Vsako
stanovanje je prispevalo
okoli 1500 evrov, celotna
vrednost investicije pa je šti
rideset tisoč evrov. Nekaj
sredstev so pridobili iz EKO
sklada. Sedaj imajo popoln
nadzor nad omrežjem od
kotlovnice do vseh stanoval
cev. Izvajalec poudarja, da je
objekt v celoti energetsko
obnovljen, pričakovani pri
hranek pa 25 odstotkov, lah
ko tudi več. Najsodobnejša
kotlovnica na zemeljski plin
je prva v občini Jesenice in
tudi ena redkih na Gorenj
skem. Ob pomembni prido
bitvi seveda ni šlo brez ura
dnega odprtja z družabnim
srečanjem stanovalcev,
upravljavca in izvajalca.

Najlepši je cvetlični vrt Anite Tišov

Načrt upravljanja TNP
Do 29. decembra poteka javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka načrta upravljanja
Triglavskega narodnega parka (TNP) tudi v prostorih
občine Jesenice ter na spletni strani Javnega zavoda
TNP www.tnp.si. V času javne razgrnitve občani lahko
podajo pisne pripombe v
knjigo pripomb na mestih
javne razgrnitve, po pošti na
naslov Triglavski narodni
park, Ljubljanska cesta 27,
4260 Bled ali na elektronski
naslov triglavski-narodni-park@tnp.gov.si. U. P.

Najlepši balkon v večstanovanjski stavbi ima Marija Doskoč.

Drago Arijani ima najlepši gorenjski nagelj.
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Kultura
Srebrni jubilej
Čufarjevih dni
Janko Rabič
November je v hramu jese
niške ljubiteljske gledališke
ustvarjalnosti že tradicional
no rezerviran za Čufarjeve
dni. Gre za v širšem sloven
skem prostoru uveljavljeni
festival ljubiteljskih gleda
lišč, kjer se zrcalijo dosežki
igralcev v komedijah, dra
mah in drugih žanrih gleda
liške igre. Odziv na letošnji
razpis je bil spet dober, vse
predstave pa zelo kvalitetne
in raznolike. Selektor Bran
ko Kraljevič je med 25 ljubi
teljskimi gledališči in igral
skimi skupinami iz Sloveni
je in iz zamejstva izbral
osem predstav. Ocenjevali
jih bosta strokovna žirija in
publika v dvorani. Tako se
na odru Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah od 13.
do 20. novembra res obeta
prikaz bogate ustvarjalnosti
ljubiteljskih gledališč. Do
mača igralska skupina pri
Gledališču Toneta Čufarja,
ki je lani pobrala tri od štirih
Čufarjevih plaket, se bo le
tos predstavila s trilerjem
Davida Tristrana Hipnoza.
Program poleg predstav
obeta tudi nekaj drugih do
godkov. Za uvod bodo 14.
novembra ob 19. uri h kipu
Toneta Čufarja položili cve

tje. Še en spominski dogo
dek bo v četrtek, 15. novem
bra, ki bo namenjen letos
preminulemu igralcu doma
če skupine Radu Mužanu.
Ima velike organizacijske
zasluge pri organizaciji Ču
farjevih dni, blestel je v šte
vilnih vlogah, s katerimi je
domača gledališka skupina
navduševala publiko in po
birala nagrade. Lani je na 24
dnevih prejel Čufarjevo pla
keto za glavno moško vlogo
v predstavi Ogenj iz Andalu
zije. V njegov spomin bodo
15. novembra ob 18. uri v
kinu Železar zavrteli kratek
film o njegovem delu in
ustvarjanju. Še dva sprem
ljajoča dogodka sta vredna
pozornosti. V soboto, 17. no
vembra, bo pred večerno
predstavo razstava gledali
ških kostumov v sklopu pro
jekta Evropska noč gledališč.
Pa kostumi ne bodo razsta
vljeni kar tako, temveč bodo
vanje oblečeni jeseniški
igralci, ki bodo obiskovalce
pospremili v dvorano. Na
zaključni dan Čufarjevih
dni 20. novembra ne bo tek
movalne predstave, temveč
bo najprej ob 19.30 koncert
GodArt. Izvajalca bosta Jure
Godler in Tilen Artač, zatem
bodo podelili nagrade in pla
kete Toneta Čufarja.

Škrat Kuzma dobi nagrado
Zdaj boste končno lahko spoznali krivca za menjave črk v časopisih, za nenadne in nenavadne
spremembe v radijskem programu, krivca za prebavne motnje iz hotelskih kuhinj, krivca za gozdne
lumparije in drugo druščino, ki si vsak mesec ob polni luni pripoveduje svoje škratovščine.
Urša Peternel
»Jaz Kuzma sem škrat, ni
kol© ne nosim dolgih gat! Po
gozdu se podim, dokler rev
matizma ne dobim. Zvečer,
ko zaspim, glasno smrčim
¼ « Tako se glasi song iz
predstave Škrat Kuzma
dobi nagrado, ki so jo pre
mierno uprizorili 19. okto
bra na odru Gledališča To
neta Čufarja Jesenice. Pred
stavo so pripravili člani
otroške gledališke skupine
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice, ki pod mentor
stvom Nike Brgant in Katje
Stušek deluje zadnji dve
leti. Nika in Katja sta tudi
priredili besedilo pravljice
Svetlane Makarovič Škrat
Kuzma dobi nagrado. »Zdaj
boste končno lahko spozna

Nika in Katja pod okriljem Teatra za vse vodita
tudi gledališko šolo, ki poteka v Pravljični sobi v
Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica.
Namenjena je vsem otrokom, ki imajo radi
gledališče.
li krivca za menjave črk v
časopisih, za nenadne in
nenavadne spremembe v
radijskem programu, krivca
za prebavne motnje iz ho
telskih kuhinj, krivca za
gozdne lumparije in drugo
druščino, ki si vsak mesec
ob polni luni pripoveduje
svoje škratovščine. Škrato
vščine, ki vsakega od nas
presenetijo tako ali drugače,
so odkrili gozdni junaki in
vsaj gozdnemu škratu Kuz
mi vrnili milo za drago,« sta

o vsebini predstave povedali
Nika in Katja. Glavno vlogo
gozdnega škrata Kuzme je
odlično odigrala Manca
Bertoncelj, škratovščine pa
v predstavi uganjajo še škra
ti Rebeka Egart, Gašper Kli
nar, Ana Hlede, Nejc Tor
kar in Matic Toman. Nasto
pajo še Hana Klincov, Iris
Hatić, Tinkara Torkar in
Nejc Torkar kot živali oziro
ma palčici. Avtor glasbe je
Robert Humar, besedilo
songa je napisala Rebeka

Egart, za kostume je poskr
bela Sandra Džajić, za sce
no Klemen Košir, za luč pa
Miha Šest. Mladi igralci so
stari od deset do trinajst let
in prihajajo z Jesenic, iz Ži
rovnice, z Brega in iz Lesc,
predstavo so pripravljali od
pomladi, intenzivneje pa od
septembra, ko so se dobivali
dvakrat na teden po dve uri.
En konec tedna pa so preži
veli tudi na Pristavi nad Ja
vorniškim Rovtom na in
tenzivnih vajah. Predstavo
bodo ponovili 9. decembra
v sklopu matineje v jeseni
škem gledališču, dogovarja
jo pa se še za več ponovitev,
kajti sodeč po odzivu gledal
cev na premieri je Škrat
Kuzma prava uspešnica, ki
navduši tako mlade kot od
rasle ljubitelje gledališča.

Simfonija Queen navdušila Jeseničane
Orkester Slovenske vojske s študenti akademije za glasbo,
Akademski pevski zbor France Prešeren iz Kranja, mešani
pevski zbor Vox Carniolus z Jesenic in solisti Lucija Krišelj z
violino, Sebastian Bertoncelj z violončelom in Tomaž Zamuda pri klavirju so 18. oktobra polno dvorano gledališča Toneta
Čufarja popeljali v svet simfonične predelave uspešnic skupine The Queen. Simfonija z naslovom The Queen Symphony,
ki jo je leta 2001 na podlagi uspešnic skupine Queen napisal
britanski skladatelj in dirigent Tolga Kashif, je izvedbeno navdušila poslušalce, čeprav so številni izrazili mnenje, da je bila
okoli uro dolga izvedba nekoliko prekratka. A. S.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663

Muzejski večer z gostom
s Koroške

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Na oktobrskem srečanju, ki so ga člani Muzejskega društva Jesenice
pripravili skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice, so gostili gosta
s Koroške, profesorja Tomaža Ogrisa, ki je predstavil svojo knjigo Anisja.
Janko Rabič
Muzejski večeri v Kosovi
graščini na Jesenicah so že
vrsto let stalnica v dejavno
stih Muzejskega društva Je
senice. Vedno prinašajo za
nimive teme z najrazličnej
ših področij proučevanja
zgodovine in dogodkov iz

ožje in širše okolice Jesenic,
posežejo pa tudi v širši slo
venski in mednarodni pro
stor. Doslej se je zvrstilo več
kot 150 večerov. Na oktobr
skem, ki so ga člani društva
pripravili skupaj z Gornjesav
skim muzejem Jesenice, so
gostili gosta iz Koroške, pro
fesorja Tomaža Ogrisa,

uglednega člana Slovenske
prosvetne zveze, ki je pred
stavil svojo knjigo Anisja.
Vsebuje pripoved dveh
Ukrajink, ki sta bili med
drugo svetovno vojno kot
15letni deklici pregnani iz
domačega okolja in sta kot
prisilni delavki delali na Ko
roškem. Anisja si je tam ka
sneje ustvarila družino, av
tor knjige pa je njen najsta
rejši sin Tomaž. V knjigi
opisuje še druge usode
mnogih prisilnih delavcev,
ki so jih Nemci na Koroško
pripeljali iz Poljske, Jugosla
vije in drugih zasedenih ob
močjih. Gornjesavski muzej
Jesenice je predstavitev knji
ge na Jesenicah vključil v
izvajanje širšega projekta
vseh gorenjskih muzejev o
prisilnem izseljevanju Go
rencev med drugo svetovno
vojno.
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Petinšestdesetletni Jože Satler se je iz uspešnega športnika prelevil v odličnega trenerja, kjer je
uspešen še zdaj. Kot trener Atletskega kluba Jesenice je eden glavnih »krivcev«, da je po dolgih letih
na Jesenicah spet zaživela atletika.
Matjaž Klemenc
Kdaj ste se srečali z atletiko?
V Kranju sem se pri 13 letih
prvič srečal z atletiko. Prej
sem bil uspešen orodni telovadec, saj sem bil kot pionir
državni prvak v tem športu.
Zaradi naraščanja teže je
eleganca popuščala in usmeril sem se v atletiko. Tudi tu
sem hitro napredoval. Bil
sem uspešen v metu krogle
in troboju (op. skok v višino,
tek na 100 m in met krogle).
V troboju sem imel jugoslovanski rekord, kar je bil pojem. V skoku v višino sem
sebe preskočil za 10 cm, hitro sem tekel na 100 m in
bil zelo dober v metu krogle.
V članski reprezentanci nisem bil, bil pa sem član mlade reprezentance. Kmalu
sem šel v trenerske vode, do
45. leta pa sem bil aktivni
tekmovalec. Zdravje mi je
dopuščalo in dvigal sem uteži, kjer sem bil ekipni prvak
Jugoslavije in kar nekaj let
drugi med posamezniki.
Kdaj ste šli med trenerje?
V Beogradu sem pri devetnajstih letih naredil trenersko šolo za atletiko. S petnajstimi leti sem opravil izpit za rokometnega trenerja
in kot trener delal tudi v tem
športu.

tako kvalitetne tekmovalce
to ni najboljša rešitev. Na Jesenicah je dobro, da imamo
telovadnico, da se lahko trenira tudi pozimi.

Ste se kot atletski trener specializirani za določene panoge?
Tu nisem delal nobene razlike, saj so bile v program
vključene vse discipline,
tudi deseteroboj. Vključene
so vse starostne kategorije
od pionirjev do članov.
Kaj je po vašem pogoj, da
postaneš dober atlet?
Nekaj ti mora biti dano, moraš biti priden in delaven.
Ena stvar je premalo za
uspeh. Vsi trije dejavniki
morajo biti vključeni.

Jože Satler je na Jesenicah
znova oživil atletiko.

Kdaj se je začelo sodelovanje z Atletskim klubom Jesenice?
Začelo se je leta 2003. Raziskoval sem, zakaj na Jesenicah ni več kluba, saj sem
tudi sam v tem okolju tekmoval. Po dolini in samih
Jesenicah sem videl velik
potencial. Poizkusil sem, organiziral sem skupščino,
dobil ljudi in organizirali
smo klub, ki je po 27 letih
spet zaživel. Trenutno je aktivnih od 25 do 30 članov,
večinoma mlajših kategorij.

trenirajo v Kranju. Prva dva
sta reprezentanta. Luka Knific ni, a je potencial, da tudi
postane član reprezentance.
Do odhoda v Ameriko je v
Kranju treniral tudi reprezentant Jaka Muhar.
Kako, da so se odločili za Kranj?
Meni kot trenerju je popolnoma vseeno, ali trenirajo
na Jesenicah ali v Kranju.
Nekaj pogojev za vadbo je
celo boljših na Jesenicah. A
žal manjka ključni pogoj.
Na Jesenicah nimajo nikjer
možnosti metati kopja. S
tem je problem tudi v Kranju, a tam sem si izboril, da
lahko treniramo na pomožnem igrišču. Vendar za

V Kranju imate svoj atletski
klub in nekaj Jeseničanov je
članov tega kluba.
Res je. Matija Muhar, Manca Košelnik in Luka Knific

Navijači stojijo ob strani
jeseniškemu hokeju
V petek, 19. oktobra, so jeseniški ljubitelji hokeja le dočakali člansko tekmo.
Ekipa mladi Jesenice se je v okviru državnega prvenstva v dvorani tabor v
Mariboru pomerila z gostitelji.

JE-SE-NI-CE, JE-SE-NI-CE
je v petek zvečer odmevalo
na članski hokejski tekmi.
Žal se to ni zgodilo v jeseniški Podmežakli, temveč v
mariborski dvorani Tabor.
Čeprav je od Jesenic do Maribora približno dvesto kilometrov, članska ekipa Mladi
Jesenice, ki je s to tekmo
doživela premierni nastop
in se vpisala v hokejsko zgodovino, v štajerski prestolnici ni bila sama. Blizu dvesto
navijačev iz različnih koncev
Gorenjske, manjkali niso
niti zvesti navijači iz Baške
grape, je jeseniškim hokejistom od prve do zadnje minute z glasnim navijanjem
dajalo vso podporo. »Pozna
se nam, da ni procesa treninga, a vseeno so bili občutki na ledu dobri. Vsa čast
našim navijačem, ki so nas
prišli bodrit v velikem številu in so nam vso tekmo daja-

li glasno podporo. Navijači
so samo pokazali, kako velika marka so Jesenice in da
se tega kluba ne da kar tako
potopiti. Žal si nekateri to
želijo. Žalostno je, da selekcije, od najmlajše do članske, nimajo možnosti trenirati za tako marko, kot so jo
predstavili navijači,« je bil
po tekmi po eni strani navdušen, po drugi strani pa
močno razočaran vratar Gaber Glavič, ki je kljub petim
prejetim zadetkom dobro
opravil svoje delo. Mariborski »lisjaki« so tekmo dobili
s 5 : 2. Jeseničani so prvi povedli z zgodovinskim golom
Aleša Remarja. V nadaljevanju so z zadetkom Tomaža
Razingarja izenačili na 2 : 2.
Do konca tekme so še imeli
priložnosti, a mariborska
mreža se ni več zatresla. Na
drugi strani so gostitelji znali izkoristiti vsako jeseniško
napako, o tem, da so veliko
bolje fizično pripravljeni, pa

sploh ni treba izgubljati besed. Le trije skupni treningi
novoustanovljene članske
ekipe Jesenic so bili odločno
premalo. »Najtežje je bilo
po prvi tretjini, saj mi je bilo
slabo. V nadaljevanju je bilo
laže. Vključno s tekmo smo
bili šele četrtič skupaj, tako
da še nismo uigrani. Večina
nas je igrala rekreacijsko

Foto: Drago Cvetanovič

Matjaž Klemenc

Prej ste omenili Jaka Muharja. Kakšno je vajino sodelovanje sedaj?
Slišiva se najmanj enkrat tedensko in še vedno mu pomagam z napotki. V stiku
sem tudi z njegovim trenerjem. Jaka Muhar je letos že
bil na tem, da nastopi na
olimpijskih igrah, a mu je
rahla poškodba, ki je nastala
zaradi menjave copat, to
preprečila. Spomladi je
odlično nastopil na evropskem challengerju, kjer je
osvojil drugo mesto. Še bolj
pomemben je rezultat, saj je
do danes še vedno najboljši
za mlajše člane do 23 let.
Jaka je svetovni potencial
tako za met kopja kot za
mnogoboj.
Kaj si v prihodnosti želite
kot atletski trener?
Želim si, da bi bil kdo od
mojih varovancev nastopil
na olimpijskih igrah, se tam
uvrstil v finale ali morda še
kam višje. Glede jeseniškega kluba si želim, da bi se
kdo od občanov javil za
predsednika kluba oz. za
druge organe kluba.

ligo, enkrat tedensko, kjer
gre vse skupaj bolj počasi.
Želja je velika in verjamem,
da gre lahko samo na bolje.
Vzdušje je bilo fenomenalno. Veliko je bilo naših navijačev, in to je še en dokaz
več, kako radi imajo hokej.
Starejši igralci smo prišli z
namenom, da se ta šport na
Jesenicah spet dvigne, in
mislim, da smo s prvo tekmo dobro začeli. Važno je,
da se spet govori o hokeju.
Pozitiva je zamenjala negativo,« je bil po tekmi zadovoljen Dejan Varl, kapetan ekipe, kateremu ta prestižna
funkcija še zdaleč ni tuja.
Mariborska tekma je pokazala, da imajo igralci željo in
veliko podporo navijačev.
Trenutno je to dovolj, a do
kdaj bo?

Končana je radovljiška medobčinska malonogometna liga z
zmago jeseniške ekipe Fasaderstvo Kumalič, za katero je to
prvi naslov. Odločilno prednost so si nabrali tri kola pred
koncem, ko so v tekmi za vrh s 6 : 2 odpravili neposrednega
konkurenta Ribno in jih prehiteli za točko. Prednosti niso
samo obdržali, ampak so jo povečali na tri točke in zasluženo prišli do naslova. Lestvica v skupini A: 1. Fasaderstvo
Kumalič 44, 2. ŠD Ribno 41, 3. ŠD Brezje Studio 86 33, 4.
Lipce 30, 5. ŠD A. Gašperin 27, 6. Prva jakostna 24, 7. ŠD
Podnart 22, 8. Cifra 14 (gol razlika 29), 9. AS Primožič 14
(-39), 10. ŠD Lancovo 10. M. K.

Ekipa Fasaderstvo Kumalič z navijači

Judoisti v Ljutomeru in v Kopru
Člani judo sekcije Partizan Jesenice so nastopili na Pokalu
Ljutomer in Pokalu Koper. V Ljutomeru so se merili judoisti
in judoistke selekcije U15. Skupno je nastopilo 121 tekmovalcev iz triindvajsetih slovenskih klubov. Iz jeseniškega kluba
se je najbolje uvrstila Bianca Sovilj Stojkovič, ki je v kategoriji do 57 kg osvojila drugo mesto. Janja Razinger je bila tretja v kategoriji do 52 kg, Tim Pahor pa je bil peti do 42 kg.
Selekcija U13 je nastopila v Kopru. Nastopilo je 442 judoistov in judoistk iz Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Romunije in Slovenije. Pobliže si poglejmo rezultate Partizana
Jesenice. Nuša Ambrožič je bila prva v kategoriji do 32 kg.
Drugo mesto so osvojili Kati Ambrožič (do 36 kg), Julija
Komac (do 48 kg) in Mark Klinar (do 34 kg). Elma Hatič je
bila tretja v kategoriji do 57 kg. Peto mesto sta osvojila Benjamin Hatič (do 60 kg) in Luka Ambrožič (do 34 kg). M. K.

Karateisti z reprezentanco na Češkem
Slovenska reprezentanca tradicionalnega karateja goji dobre
odnose s češko reprezentanco. Z njimi so se dogovorili o
sodelovanju in udeležbi naše reprezentance na mednarodnem turnirju v mestu Valaške Mezeriči. V reprezentanci so
bili tudi člani iz Hude mravljice karate kluba in Karate kluba
MIKI. Hudo mravljico sta zastopala Sara Gorinjac in Amila
Paunović. Sara je v disciplini kata posamično osvojila zlato
medaljo, Ana pa se je uvrstila tik za njo. Sara je nastopila še
v disciplini kata team, skupaj z Lavro Debeljak in Nino Kustec iz karate kluba Mladina Škofja loka. Osvojile so bronasto medaljo. Karate klub MIKI so uspešno zastopale Karin
Pazlar in Aleksander Jovanovič. Karin je v disciplini kata
med deklicami osvojila bron. V isti disciplini med dečki je bil
Aleksander prav tako bronasti. M. K.

Slab začetek sezone za kegljače
Jeseniški kegljači so slabo začeli nastope v 2. ligi zahod, kjer
poleg njih nastopajo še Mas Tech, Ograjca, Calcit II, Coma,
Triglav, Novo mesto, Lokomotiva, Taborska jama in Kočevje. V prvih šestih tekmah so doživeli prav toliko porazov.
Doma so izgubili 6 : 2 s Kočevjem, 5 : 3 z Mas Tech in 8 : 0
s Calcitom II. Na gostovanju so bili od njih boljši Ograjca,
Coma in Triglav II. Vse tri tekme so izgubili s 6 : 2. Jeseničani so na zadnjem mestu brez osvojene točke. Jeseniško ekipo v letošnji sezoni sestavljajo Tadej Peinkiher, Aleš Mavsar, Marko Hočevar, Marjan Žebre, Jože Klobučar, Jože
Mulej, Robi Frelih, Sandi Larisi in Mitja Jekler. M. K.

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

Znova atletika na Jesenicah

Fasaderstvu Kumalič prvi naslov
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Šport, zanimivosti
Presterl do uvodne zmage
V Ljubljani je bilo prvega kolo tekmovanja strelcev za Pokal
Slovenije, na katerem so nastopili tudi člani SD Triglav Javornik-Koroška Bela. Pobliže si poglejmo, kako so se odrezali. Pri pionirjih, nastopilo jih je 51, se je na sedmo mesto
uvrstil Timotej Bergelj, Franci Ovčak je bil dvaindvajseti,
Denis Hamžič pa dvaintrideseti. Ekipno so zasedli tretje
mesto. Pri pionirkah je v konkurenci 36 strelk Sara Horvat
osvojila šesto mesto. Anja Ovčak je bila devetnajsta. Pri
kadetih so imeli enega predstavnika. Matic Pretnar se je v
konkurenci 37 tekmovalcev uvrstil na dvanajsto mesto. V
mladinski konkurenci je streljalo 34 tekmovalcev. Anže
Presterel je stopil na najvišjo stopničko, Tadej Štojs je bil
peti. Pri mladinkah je v konkurenci desetih strelk Maruša
Mulej dosegla peto mesto. V članski konkurenci je nastopilo 36 tekmovalcev. Gašper Bernot je bil štirinajsti, Luka
Resman osemindvajseti in Anže Presterl trideseti. Ekipno
so zasedli deveto mesto. M. K.

Mladi hokejisti iz kola v kolo boljši
Za hokejisti mladi Jesenice U20 je že petnajst odigranih
tekem. Pogled na zadnje obdobje da povsem preprosto
ugotovitev. Mladi jeseniški hokejisti igrajo iz tekme v tekmo bolje. V zadnjih petih tekmah so dosegli prav toliko
zmag in samo sprašujemo se lahko, kako bi šele igrali, če
bi imeli maksimalne pogoje za delo. V zadnjih petih tekmah so dvakrat igrali na Bledu, trikrat pa so gostovali. Na
Bledu so bili boljši od Znojma s 7 : 2 in Graza s 3 : 1.
Proti Znojmu so v polno zadeli Lahajnar 2, Sodja 2, Hribljan, Kozar in Zupan. Proti Grazu sta bila uspešna Sodja
2 in Podrekar. V treh tekmah gostovanja jim je šlo na tesno le v Beljaku, a na koncu so le zmaga s 3 : 2 (Podrekar,
Lahajnar, Sodja). V Salzburgu so slavili s 6 : 3 (Kozar,
Zupančič, Podrekar, Sodja, Lahajnar, Zupan), proti ekipi
Stars junior pa kar z 12 : 1 (Hribljan 2, Sodja 2, Zupančič,
Zupan, Kraigher, Stan, Zupančič, Lahajnar, Čamdžič, Zajšek. M. K.

Odbojkarice z željo po modri skupini
Odbojkarice Zgornje Gorenjske, sestavljene iz igralk Jesenic, Bleda in Žirovnice, so s porazom odprle letošnje državno prvenstvo. Drugače od lanske sezone, ko so svoje
tekme igrale na Jesenicah, od letos domujejo v dvorani
Pod Stolom. V uvodni tekmi so gostile Alianso, v lanski
sezoni tretje uvrščeno ekipo. Gorenjke so se odlično upirale v prvih dveh nizih, a obakrat popustile v zaključku. Slabo
so odigrale le tretjini niz in gostje iz Šempetra so tekmo
dobile s 3 : 0. Sledile so tri minimalne zmage s 3 : 2. Najprej v gosteh proti ekipi Formis Bell, nato pa doma z ekipama Grosuplje in Vital Ljubljana. Uvodne tekme so pokazale, da so želje pred prvenstvom, uvrstitev v modro skupino, uresničljive. Po štirih odigranih tekmah je na vrhu
ekipa Aliansa z desetimi točkami. Zgornja Gorenjska je
peta s 6 točkami. Za ekipo Zgornje Gorenjske je že osmina
finala pokala. Na prvi tekmi v Kopru so izgubile s 3 : 2, na
povratnem dvoboju, ki je bil odigran na Jesenicah, pa s 3 :
0 in se poslovile od pokala. M. K.

Prva magistrica
zdravstvene nege
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice so dobili prvo magistrico zdravstvene nege, to je postala
Tanja Torkar. Podelili so tudi diplome novim 36 diplomantom.
Urša Peternel
Na Visoki šoli za zdravstve
no nego Jesenice so pripra
vili drugo slovesno podelitev
diplom diplomantkam in
diplomantom študija zdrav
stvene nege.
Na programu prve stopnje so
podelili 36 diplom, diplo
manti so se vpisali v knjigo
diplomantov in tudi izrekli
prisego Angele Boškin. Prvič
pa so podelili tudi diplomo
za študij na drugi stopnji, to
rej magistrski študij zdrav
stvene nege. Prva magistrica
zdravstvene nege je tako po
stala Tanja Torkar. Naslov
njenega magistrskega dela je
Stališča strokovnih delavcev
v šolstvu in zdravstvu do
koncepta School Nurse v
osnovnih šolah, delo pa vse
binsko posega v dva sektorja
družbene skrbi: zdravstvo in
šolstvo. Kandidatka je magi
strsko delo pripravila pod
mentorstvom izredne profe
sorice dr. Brigite Skela Savič.
Na slovesnosti je dekanja,
izredna profesorica dr. Bri
gita Skela Savič poudarila,
da je klinično okolje bogatej
še za 36 novih strokovnja
kov s področja zdravstvene
nege. Diplomantom je zaže

Tanja Torkar je postala prva magistrica zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice.
lela uspešno karierno pot,
polno izzivov, na njej bodo
tudi čeri, a so diplomanti po
besedah dekanje nanje
odlično pripravljeni. »Pono
sni smo na vas in pojdite
pogumno naprej!« jim je za
želela. Ob tem je tudi pou
darila, da je visoka šola v
postopku preoblikovanja v
fakulteto, kazalniki njene

uspešnosti pa so poleg po
polne zaposljivosti diplo
mantov tudi razvojna in raz
iskovalna uspešnost ter po
vezanost s kliničnim oko
ljem. Diplomanti si po nje
nih besedah poleg znanja,
sposobnosti in kompetenc
na šoli pridobijo tudi etično
odgovornost in znajo avto
nomno, suvereno in varno

za pacienta delovati v klinič
nem okolju.
Na slovesnosti je visoka šola
prejela tudi uradno potrdilo
o prejemu certifikatov ISO
9001:2008 in KzP MO
DEL:2008, kar jo umešča v
skupino visokošolskih zavo
dov, ki imajo urejen in certi
ficiran sistem vodenja kako
vosti.

Za začetek poraz balinarjev
Balinarji so začeli tekmovanje v Super ligi. V uvodnem krogu je ekipa Radovljica-Jesenice igrala doma z ekipo Planina
Ribnikar AS in izgubila z 8 : 14. Poleg omenjenih ekip v ligi
nastopajo še Skala, GIC Gradnje Rogaška, Luka Koper,
Hrast, Krim in branilec naslova Lokatekst Trata. M. K.

Novih 36 diplomantov, ki so se vpisali tudi v knjigo diplomantov in ponovili prisego Angele Boškin.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice
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Direktor instituta SIQ Igor Likar je dekanji izr. prof. dr.
Brigiti Skela Savič podelil certifikata kakovosti.

V kulturnem programu sta sodelovali Natalija Š. Cilenšek
in Eva Jelenc Drozg.
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Ženske, ki
navdihujejo Evropo
V koledar Evropskega inštituta za enakost med spoloma so uvrstili tudi Failo Pašić Bišić z Jesenic kot
eno od Evropejk, ki s svojim delom prispevajo k enakosti med spoloma.
Urša Peternel

Failo Pašić Bišić so za koledar Ženske, ki navdihujejo Evropo, fotografirali na Jesenicah.
revščini in socialni izključenosti. Letos je prejela priznanje ženska leta 2012 Bosne in Hercegovine v Sarajevu. EIGE je evropska agencija s sedežem v Vilni, ki pomaga vladam in institucijam
Evropske unije na področju
enakosti med spoloma. S
koledarjem Ženske, ki nav-

dihujejo Evropo, želijo opozoriti na dosežke žensk in
predstaviti njihove uspešne
življenjske zgodbe. Na ta način naj bi bile zgled in inspiracija za vse ženske Evrope.
Ekipa fotografov je Failo Pašić Bišić obiskala na Jesenicah in fotografije posnela na
sedežu društva UP na Jese-

nicah. V koledarju so poleg
fotografij predstavljeni tudi
dosežki žensk, na spletni
strani EIGE pa je vsak mesec objavljena tudi zgodba
Ženska meseca oziroma
Ženska tedna. EIGE je doslej na ta način že predstavila eno Slovenko: klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj.

V Društvu Žarek so se tudi letos odločili, da skupaj z Andrejem Debeljakom, magistrom
znanosti, zakonskim in družinskim terapevtom, organizirajo delavnice z naslovom Šola
za življenje.
Sama sem se udeležila teh delavnic že lani in prav zaradi
njihove pomembnosti sem se
jih udeležila tudi letos. Menim, da tisto, kar so nas učili o
naših življenjih, ni bilo zadosti
in da so naša življenja skupek
izkušenj. Nihče nas ni naučil,
kako se ustaviti v tem drvečem
času in pogledati vase, kdo
smo in kje smo trenutno. Ker
živimo v ne najboljših časih in
ker smo priče ogromnim spremembam v svetu, pozabljamo
najprej nase in na pomemb-

nost našega obstoja. Tovrstne
delavnice so še kako dobrodošle
v teh časih. Največ, kar lahko
naredimo zase, je, da se prebudimo in najdemo zopet sebe.
Delo na sebi je najpomembnejše. Oblikuje se osebnost in duhovna rast, ki je temelj našega
obstoja. Prek udeležencev teh
delavnic smo lahko vsak s svojo
zgodbo prepoznali, kako vplivamo na osebne situacije, ki se
dogajajo okoli nas, koliko prispevamo k temu, se pravi v kolikšni meri smo odgovorni za
dogodke v življenju.
Vseskozi nas je Andrej Debeljak
vodil postopno, po korakih do nekaterih globljih spoznanj, sprejemanja in razumevanja samega
sebe. Prav tako so mi delavnice
dale motivacijo za nadaljnje korake k osebnostnem razvoju.
Ines Salkić

Mesec boja proti odvisnosti

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani izvaja projekt Sporočilo v steklenici, katerega namen je
zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola. V okviru projekta
so oblikovali spletno stran www.nalijem.si, na kateri je poleg
informacij o alkoholu tudi anonimni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. »Z vprašalnikom želimo spodbuditi razmišljanje o pitju alkohola in njegovih posledicah. S pomočjo
vprašalnika lahko v samo petih minutah sami ocenite svoje
pitje alkohola, je povedala raziskovalka Renata Ceglar. U. P.

November je v občini Jesenice mesec boja proti odvisnosti.
Potekale bodo različne delavnice, predavanja in drugi dogodki, namenjeni preprečevanju odvisnosti. Letošnja tema je Alkoholizem – naš vsakdanji. Tako bo med drugim potekala
ulična akcija Ko postaneš lutka v rokah alkohola, predavanje
dr. Andreja Perka Otroci alkoholikov, predavanje z delavnico
na temo Alkohol med mladimi ... Glavni organizator meseca
boja proti odvisnosti je LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice. U. P.

Darila za nove naročnike na časopis
ali
palični
mešalnik
BOSCH

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica.
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga
prijazno vabi v gore.
Marija Volčjak

Kot je pojasnil predsednik Mladinskega sveta Jesenice Miha
Rezar, je Študentska organizacija Slovenije v sodelovanju z
drugimi študentskimi organizacijami pripravila predlog Zakona o štipendiranju, ki bi ga radi uvrstili v obravnavo v
Državni zbor. »Število podeljenih štipendij zadnja leta upada, mnogo študentov, ki bi štipendijo nujno potrebovali, pa
presega cenzus za državno štipendijo. Zaostrili so se tudi
kriteriji za pridobitev Zoisove štipendije,« pojasnjuje Rezar.
Študentje tako želijo z novim predlogom doseči večje število podeljenih štipendij, nazaj bi se uvedle štipendije za tuje
študente, študentje pa bi lahko prejemali več štipendij hkrati. Po Sloveniji se bodo tako v tednu med 5. in 9. novembrom pred vsemi upravnimi enotami intenzivno pobirali
podpisi za vložitev predloga zakona v uradno proceduro. Na
Jesenicah se bo akcije zbiranja podpisov lotil Klub jeseniških
študentov. A. S.

Ljubljenčki iščejo nov dom

Sporočilo v steklenici

Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

Šola za življenje

Študentski podpisi za zakon o štipendiranju

Foto: Gorazd Kavčič

Evropski inštitut za enakost
med spoloma (EIGE) bo izdal koledar za leto 2013 z
naslovom Ženske, ki navdihujejo Evropo. Na njem bo
fotografiranih dvanajst
Evropejk in predstavljeni
dosežki, s katerimi izbrane
ženske na najrazličnejše načine prispevajo k promociji
enakosti med spoloma. Za
koledar so letos izbrali tudi
Jeseničanko Failo Pašić Bišić, predsednico Človekoljubnega dobrodelnega društva UP. Faila, na Jesenicah
rojena muslimanka, se
ukvarja s pomočjo ranljivim
skupinam, zlasti priseljencem. Leta 2007 je bila razglašena za naj prostovoljko
in obraz Evropske unije leta
enakih možnosti za vse ter
humanistko leta, leta 2008
je bila nominirana za Slovenko leta, leta 2009 je bila
nagrajena z priznanjem Andragoškega inštituta za vseživljenjsko učenje, leta 2010
pa je postala ambasadorka
Evropskega leta boja proti

Prejeli smo

Male mucke so bile najdene zapuščene. Sedaj že pridno rastejo
in čakajo nekoga, ki bi jih vzel v nov dom, kjer bi za njih lepo
skrbel. Navajene so mačjega WC-ja. Tel.: 030/664 333

Jelena Justin

II

vzglavnik Dremavček

NAROČILNICA

www.gorenjskiglas.si

ali kopalna brisača s
celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon
mesarstva Čadež
v vrednosti 20 EUR

 Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

Več malih muckov išče skrbne domove. So različnih barv
in spolov. Tel.: 040/294 891
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Mladi
Gimnazijka na tujejezičnem recitalu
V Škofji Loki se je odvijal že dvanajsti tujejezični recital Jezik
– kultura in tradicija, ki ga organizira UNESCO. UNESCO
podpira razvoj in učenje materinščine in tujih jezikov. Recitala se je udeležilo 22 vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz cele
Slovenije, med njimi tudi Gimnazija Jesenice, ki je članica
Unescove mreže šol. Vsak udeleženec je pripravil točko za
recital, povezano z letošnjo temo medgeneracijskega povezovanja in pomoči. Nastopi so bili jezikovno pisani, saj so
sodelujoči nastopali v španščini, italijanščini, albanščini, bosanščini, arabščini, ruščini, francoščini, nemščini, angleščini
in slovenščini. Gimnazijo Jesenice je z glasbeno točko Read
all about it zastopala Alja Wolte - Sula in požela velik aplavz,
je povedala profesorica Renata Bok Zelenjak z Gimnazije
Jesenice. U. P.

Jeseniška gimnazijka Alja Wolte - Sula je nastopila
z glasbeno točko Read all about it.

Mladi za razvoj
Na okrogli mizi Mladi v občini Jesenice so predstavniki ajdovskega mladinskega sveta jeseniški
mladini predstavili svoje ukrepe in svoje uspehe jeseniška mladina največje težave vidi v
pomanjkanju komunikacije.
Andraž Sodja
V četrtek, 18. oktobra, so se
predstavniki mladinskega
sveta Jesenice in občine Jesenice ter predstavniki različnih društev in organizacij
sestali na okrogli mizi z naslovom Mladi v občini Jesenice. Gosta okrogle mize sta
bila tudi predsednica mladinskega sveta Ajdovščina
Helena Harej in glavni tajnik omenjenega sveta Tadej
Beočanin, ki sta Jeseničanom predstavila analizo potreb in želja mladih v občini
Ajdovščina, ki jo je mladinski svet izvedel v letošnjem
letu, na podlagi tega pa so
pripravili tudi strategijo razvoja mladih, ki je tik pred
potrditvijo v ajdovskem občinskem svetu.
Kot so poudarili predstavniki
letos ustanovljenega mladinskega sveta pod vodstvom
Mihe Rezarja, se mladi v občini Jesenice soočajo s številnimi problemi, med katerimi
so izpostavili težavno birokracijo, pomanjkanje primernih
prostorov za mlade in premalo vlaganja v izobraževanje
mladih. »Eden glavnih pro-

Helena Harej, predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina, in Tadej Beočanin, glavni tajnik
Mladinskega sveta Ajdovščina, sta predstavila rezultate delovanja ajdovskega mladinskega
sveta in njihovo strategijo razvoja mladih.
blemov pa je tudi slaba komunikacija med mladimi in
občino, kjer ocenjujemo, da
občina ni storila dovolj za
mlade niti jim ne pomaga dovolj pri spopadanju z birokratskimi ovirami,« je še dodal Rezar, očitke pa sta predstavnici občinske uprave zavrnili, mladim pa sporočata,
da so vedno dobrodošli na
njihovih vratih, kjer jim bodo

poskušali pomagati. Kot se je
izkazalo v pogovorih, med
največjimi težavami ostaja
pomanjkanje komunikacije
med mladimi in občino, kar je
bilo izpostavljeno že na
preteklih posvetih. Kot je na
pobudo Romana Savinška o
vzpostavitvi spletnega portala
za informiranje mladih odgovoril Rezar, je takšen portal v
pripravi, namenjen pa bo ob-

veščanju o vseh aktivnosti, povezanih z mladimi v občini
Jesenice. Kot glavni sklep
okrogle mize je bilo tako
izpostavljeno predvsem izboljšanje komunikacije med
mladimi in občino, s čimer
želijo postaviti temelje za oblikovanje Strategije razvoja dejavnosti za mlade v občini Jesenice, slednjo pa naj bi občinski svet obravnaval še letos.

Prvošolci znajo pomagati

Prejeli smo
Za bolje organizirano
mladino
V mesecu oktobru smo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Blejska Dobrava, Slovenski
Javornik-Koroška Bela in
Hrušica organizirali srečanja
v lokalnih skupnostih. Srečanja so bila namenjena tako
mladim posameznikom, neformalnim skupinam in mladinskim organizacijam kakor
tudi predstavnikom krajevnih
skupnosti in predstavnikom
tamkajšnjih društev. Srečanj
so se udeležili predvsem slednji. Zbranim smo predstavili
možne podpore pobudam mladih za projekte oz. aktivnosti
mladih v lokalnih skupnostih s
strani Zavoda za šport Jesenice, Mladinskega centra Jesenice ter o sodelovanju med krajevnimi skupnostmi in zavodom ter centrom v okviru teh
podpor. Poleg tega pa se je na
srečanjih predstavilo tudi vodstvo Mladinskega sveta Jesenice.

Skupna želja je bila, ugotoviti
stanje vključevanja mladih v
družbena dogajanja in lokalno
samoupravo, samoorganiziranje mladih v neformalne skupine in mladinske organizacije
ter vključevanje in obstoj mladinskih sekcij v okviru društev.
Organizirane oblike mladih
imajo namreč možnost vključitve v lokalni mladinski svet –
Mladinski svet Jesenice, katerega glavno poslanstvo je ustvarjanje in krepitev dialoga mladih z lokalno samoupravo s
področij, ki vplivajo na življenje in delo mladih.
Skupni imenovalec vse treh srečanj je bila želja, da bi se mladi v
starosti od 15. do 30. leta v večjem
številu vključevali v delo društev.
Zaželena in potrebna pa je tudi
večja prisotnost mladih pri vključevanju v družbene aktivnosti
oz. lokalno samoupravo, da bi
tudi mladi lahko v večji meri
vplivali na spremembe v smeri
njihovih potreb in želja.
Lili Tkalec,
vodja Mladinskega
centra Jesenice

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah v
sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije pripravila projekt učenja prve pomoči za prvošolce.
Andraž Sodja
Študentke visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice so
v sklopu projekta Otroci hočejo, znajo in zmorejo pomagati, ki ga izvaja Gorska reševalna zveza Slovenije s pomočjo farmacevtske družbe
Lek, prvošolce Osnovne šole
Prežihovega Voranca Jesenice naučile osnovnih postopkov prve pomoči. Najmlajši
šolarji so se tako v družbi bodočih diplomiranih medicinskih sester seznanili z osnovnim obvezovanjem ran, študentke pa so otroke poučile
tudi o klicu na številko za
pomoč v sili 112 in informacijah, ki jih morajo podati ob
tovrstnem klicu. Otroci so z
navdušenjem spremljali zabavno predstavitev, še posebej pa jih je navdušilo pravo
obvezovanje ran – sicer le narisanih s šminko.
Projekt je nastal skozi iniciativo nemške letalske reševalne službe, ki v svojih rezultatih poroča o izredno pozitivnem odzivu s strani otrok,
vzgojiteljev, študentov, učiteljev in staršev. Na izjemno
pozitiven odziv je projekt na-

letel tudi pri vodstvu OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah, pa tudi pri otrocih, ki so
z velikim navdušenjem sodelovali pri programu. Še posebej pa so se razveselili diplom
Znam pomagati in obeskov, s
katerimi se lahko pred vrstniki postavijo s svojim na novo

pridobljenim znanjem. Namen projekta predvsem v
tem, da se otroci skozi igro
naučijo ravnanja pri manjših
nezgodah in v primerih izrednih situacij, tako pa prva pomoč in ravnanje v izrednih
situacijah postane za otroke
nekaj samo po sebi razumlji-

vega in običajnega v vsakdanjem življenju.
Nad projektom so navdušeni
tudi študentje. Kot je dejala
študentka Maruša, med naloge medicinskih sester spadajo tudi preventivne aktivnosti, zato so jim tovrstni
projekti še posebej v veselje.
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Nova vremenska
postaja na Stolu

Tekmovalni duh in športno druženje
Vzor dobrega sodelovanja sosedskih občin Jesenice in Šent
jakob v Rožu na Koroškem so zagotovo športniki pri obeh
društvih upokojencev. Pobudniki so bili leta 1980 upokojen
ci v Šentjakobu in od takrat naprej se vsako leto v maju in
oktobru vrstijo tekmovanja v kegljanju na asfaltu. Jeseniča
nom se pridružijo še tekmovalci iz Društva upokojencev
JavornikKoroška Bela. Letos so bili Jeseničani v maju že v
Šentjakobu, v oktobru pa so jim sosedje onstran Karavank
vrnili obisk. To je bilo že 64. tekmovanje v 32 letih sodelova
nja. Tekmovalne vneme na kegljišču nikoli ne manjka, ven
dar vedno vsi dajejo velik poudarek druženju, izmenjavi da
ril in pogovorom starih prijateljev. Pri gostih sta bila tokrat
najboljša pri ženskah Maria Ogris in pri moških Aleks Jesen
ko, pri domačinih pa pri ženskah Jožica Smolej in pri mo
ških Zoran Krejić. Domačini so bili tokrat boljši v skupnem
seštevku točk in osvojili pokal. Med udeleženci sta bila tudi
tokrat Joseph Griebl iz Šentjakoba in Ivan Bucek z Jesenic,
ki sta bila na vseh dosedanjih tekmovanjih kegljačev. J. R.

Urša Peternel

Z razglasitve rezultatov

Odprli razstavo Pofotkaj si mesto
Minuli petek je ekipa Kluba jeseniških študentov na Čufarje
vem trgu odprla fotografsko razstavo, ki je nastala v sklopu
projekta Pofotkaj si mesto. Projekt, ki ga je prek razpisa za
sofinanciranje mladinskih programov finančno podprla Ob
čina Jesenice, je v času oktobrskih koncev tedna prijavljenim
ponujal brezplačna predavanja o fotografiji in tečaj progra
ma Adobe Photoshop za obdelavo fotografij. Projekt so za
ključili s fotolovom, ko so se udeleženci tečaja s predavate
ljem odpravili na različne lokacije mesta in poskušali ustva
riti kar najboljše fotografije. Na razstavi sodelujejo Urška
Kalan, Maruša Rezar, Blaž Lavtar, Jasmina Šabič, Mitja Ploj,
Tina Romih, Maja Volf, Simon Senica, Sandra Vidmar, Ma
tej Šranc, Azra Ramič in Primož Srna, fotografije pa so na
stale na fotolovu po mestu in v naravi od Vintgarja, Pristave,
Blejske Dobrave in drugod. Razstavo si lahko ogledate na
panojih na Čufarjevem trgu. Razstavo Pofotkaj si mesto si je
na Čufarjevem trgu mogoče ogledati do 18. novembra. A. S.

Nova vremenska postaja na Stolu I Foto: Manca Volk in Grega Bahun

Prva čistilna naprava

Podjetniške delavnice

Koča pri izviru Soče se ponaša z novozgrajeno čistilno napravo. S tem je postala prva koča v lasti
Planinskega društva Jesenice z rešenim problemom odpadnih voda.
Andraž Sodja
Potem ko so v lanskem letu
pri Planinskem društvu Jese
nice začeli priprave na več
investicij s področja odvajanja
in čiščenja odpadnih voda s
postojank, je oktobra letos
prva tovrstna investicija že
skoraj dokončana. Gre za či
stilno napravo za odpadne
komunalne vode pri Koči pri
izviru Soče. Kot so pojasnili
na Planinskem društvu Jese
nice, so se najprej morali spo
pasti s pridobitvijo vseh po
trebnih soglasij Agencije za
okolje ter Triglavskega narod
nega parka, saj koča leži zno
traj zavarovanega območja,
kjer so pogoji za pridobitev
dovoljenj še bolj strogi.
Čistilno napravo so pričeli
graditi 2. oktobra letos, dela
pa je izvedlo podjetje Regene
racija iz Lesc. Po vkopu čistil
ne naprave so morali poskr
beti še za odstranitev stare

Drugega oktobra je Planinsko društvo Jesenice ob Koči pri
izviru Soče postavilo prvo čistilno napravo, ki bo začela
obratovati s pričetkom prihodnje planinske sezone.
greznice in njeno razkužitev
ter ureditev okolice, vendar
jim je minuli teden večino del
uspelo uspešno končati. Či
stilna naprava bo začela obra
tovati konec aprila prihodnje
leto, ob začetku nove poletne

sezone, ko bodo izvedli tudi
poskusni in obratovalni mo
nitoring, zato si o končni ceni
investicije še ne upajo govori
ti, vendar zadnji podatki kaže
jo, da cena ne bo presegla
dvajset tisoč evrov.

Po informacijah društva pa so
že pričeli pripravljati doku
mentacijo za gradnjo nasle
dnjih čistilnih naprav, in sicer
za Tičarjev dom in Erjavčevo
kočo na Vršiču, s čimer se
bodo močno približali konč
nemu cilju, ki je zagotovitev
ustrezne obdelave odpadnih
voda pred uveljavitvijo evrop
ske direktive, ki začne veljati
leta 2017.
Kot še dodajajo na društvu, so
omenjene investicije zanje ve
lik finančni zalogaj, saj jih fi
nancirajo iz lastnih sredstev,
ki jih med sezono ustvarijo na
planinskih postojankah. »V
prihodnje več pomoči pričaku
jemo od svetovalne pisarne za
društva, ki jo je prav za podro
čje gradnje čistilnih naprav
ustanovila Planinska zveza
Slovenije. Del sredstev za
gradnjo čistilnih naprav bomo
skušali pridobiti tudi na različ
nih razpisih,« zaključujejo je
seniški planinci.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske organizira podjetniške
delavnice, ki bodo izvedene v sklopu projekta Vse na enem
mestu. Potekale bodo novembra, pripravili pa so praktične
teme, ki jih potrebuje vsak potencialni podjetnik ali pa že ob
stoječe podjetje. Udeleženci se bodo usposabljali s področja
projektnega menedžmenta, produktnega inženiringa, izbolj
šanja spomina, superkreativnosti in določanja lastnosti pod
jetnika skozi ajurvedo. Za udeležbo na delavnicah so potreb
ne prijave, udeležba pa je brezplačna, saj delavnice sofinanci
rajo občine Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Bled, Žirovnica,
Radovljica in Bohinj. U. P.

Gornjesavski muzej Jesenice vabi
Gornjesavski muzej Jesenice zbira prijave za pedagoško
andragoško delavnico za vse generacije Izdelajmo ad
ventni venček, ki bo potekala v Konferenčni dvorani Kol
pern v sredo, 28. novembra, od 17. ure dalje. Cena delav
nice: 5 evrov. Prijave zbiramo na: tajnistvo@gornjesa
vskimuzej.si. Zimski odpiralni čas muzejskih hiš Gornje
savskega muzeja Jesenice od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013:
 Ruardova graščina na Stari Savi, Jesenice od ponedeljka
do petka: 8.00–16.00, sreda: 8.00–17.00, sobote, nede
lje, prazniki: ZAPRTO, razen: 8. 2. 2012
 Kasarna na Stari Savi, Jesenice od ponedeljka do petka:
8.00–16.00, sreda: 8.00–17.00, sobote, nedelje, prazni
ki: ZAPRTO, razen: 8. 2. 2012
 Kolpern na Stari Savi, Jesenice od ponedeljka do petka:
8.00–16.00, sreda: 8.00–17.00, sobote, nedelje, prazni
ki: ZAPRTO, razen: 8. 2. 2012
 Kosova graščina, Jesenice od torka do petka 10.00–
12.00 in 16.00–18.00, ponedeljki, sobote, nedelje in pra
zniki: ZAPRTO. Zaprto med 5. in 7. 11. 2012

www.jesenice.si

Na Stolu so postavili novo
vremensko postajo, s pomo
čjo katere si je po novem
mogoče ogledati vreme na
tem najvišjem vrhu Kara
vank. Stoji vzhodno od Pre
šernove koče na Stolu (ta je
v upravljanju Planinskega
društva Javornik Koroška
Bela), njene koordinate so:
N46° 25’ 34,50’’ in E14°
10’30, 70’’, je sporočila
Zdenka Mihelič s Planinske
zveze Slovenije.
Kot je povedal Miha Pavšek,
vodja projekta na Geograf
skem inštitutu Antona Meli
ka ZRC SAZU, vremenska
postaja stoji na višini 2180
metrov. »Pridobljeni podat
ki (temperatura, vlaga ter
smer in hitrost vetra) bodo
še posebej pomembni za
spremljanje in ugotavljanje
tamkajšnjih vetrovnih raz
mer. Omenjena postaja se je
na območju Karavank pri
družila drugim, v okviru
projekta že delujočim posta
jam: mejni na Zgornjem
Plotu nad Zelenico, pri
domu na Zelenici in pri koči
pod Košuto na avstrijski
strani meje, kjer so že pred
tem delovale nekatere druge
postaje,« je povedal Pavšek.
Novo vremensko postajo na
Stolu so postavili v okviru
projekta Naravne nesreče
brez meja/Natural Hazards
without Frontiers.
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Starejši osvajajo znanje
o računalništvu

Palačinke in
omlete
Če so palačinke in
omlete tudi vaša
priljubljena jed in
jih želite pripraviti
nekoliko drugače, je
ta knjiga odlična za
vas. V njej boste našli
čez 80 svežih idej za
hitro in preprosto
popestritev svojega
jedilnika.

Redna cena knjige je 15,00 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

www.gorenjskiglas.si

13,00

Tudi na Jesenicah so se pridružili projektu Simbioza, v sklopu katerega so mladi učili starejše
računalništva.

EUR

+ po

št ni n a

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite
po tel.:04/201-42-41 ali na:
narocnine@g-glas.si.

Hmelj in slad
božanski hlad
Borivoj Repe

www.gorenjskiglas.si

V knjigi avtor podaja
svoje bogato znanje o
pivu, o njegovi kulturni
zgodovini od začetkov
do danes, o njegovem
proizvajanju, o deželah
z največjo pivovarsko
tradicijo in to s
posebnim poudarkom
na zgodovini piva
in pivovarstva na
Slovenskem.

Redna cena knjige je 25,90 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Janko Rabič
Obvladovanje širokega
spektra računalništva in
drugih sodobnih oblik komunikacij je danes ne skorajda nepogrešljivo pri vseh
generacijah. Predvsem starejši prebivalci težko sledijo
vsem novostim oziroma
prej niso imeli možnosti
pridobivanja potrebnega
znanja. Prav njim je namenjen projekt Simbioza, ki je
letos v oktobru že drugič
potekal po vsej Sloveniji.
Gre za povezovanje dveh
generacij, starejše in mlajše, glavni cilj pa je poskrbeti za dvig računalniške pismenosti starejših, pri mladih pa vzbuditi čut prostovoljstva pri pomoči učenja.
Na ravni države projekt
vodi Zavod Ypsilon iz Ljubljane, starejšim pa je letos
na računalniških delavnicah pomagalo 3250 prostovoljcev. Na Jesenicah se je v
izvedbo projekta vključila
Občinska knjižnica Jesenice in ponudila prostor in
izvedbo. Zaradi prostorske
stiske je bila udeležba ome-

Skupina udeležencev računalniških delavnic projekta Simbioza z mladima prostovoljkama.
jena na manjše število udeležencev. Prostovoljki pri
izvajanju programa sta bili
Ana Žalohar in Milena Vra-

tinčič, ki sta povedali, da so
vsi udeleženci z Jesenic in
tudi širše okolice pokazali
veliko volje in energije pri

osvajanju znanja o osnovah
računalništva, interneta,
elektronske pošte in priljubljenega Facebooka.

21,90 Medgeneracijska druženja
EUR

+ po

v domu upokojencev

št ni n a

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Janko Rabič

Redna cena knjige je 12,50 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

9,90
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Za svoje najdražje in
prijatelje s pomočjo
priročnika pripravite
biskvitno testo
za torto, rolado,
ustvarite slastne
kreme za nadeve,
čokoladne glazure
in okrasite sladice
s figuricami iz
marcipana. Poigrajte
se s peko otroške
torte, minjonov ali
prazničnih keksov ...

V Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah veliko pozornosti namenjajo različnim dejavnostim, s katerimi stanovalcem omogočajo prijetnejši
in kvalitetnejši vsakdan.
Veliko je medgeneracijskega druženja. Že tretje leto v
dom prihajajo učenci
Osnovne šole Toneta Čufarja, prav tako je dobro sodelovanje z Osnovno šolo Poldeta Stražišarja. Letos uvajajo zanimivo novost. Začeli
so pripravljati medgeneracijske delavnice Štrikaj z
nami, ki potekajo v sodelovanju Mladinskega centra
Jesenice, Kluba jeseniških
študentov in Doma upokojencev dr. Franceta Berglja.
Šest mladih deklet in dva
fanta se bo od petih stanovalk mentoric učilo veščin
ročnih del.
Vodstvo doma si tudi stalno
prizadeva, da pri vseh dejavnostih in na prireditvah sodelujejo sorodniki stanovalcev. Za posebej prijetno raz-

Oktobrsko srečanje s stanovalci, ki so v tem mesecu praznovali rojstne dneve.
položenje so vsi poskrbeli
na oktobrskem srečanju s
stanovalci, ki so v tem mese-

cu praznovali rojstne dneve.
Zapel jim je dolgoletni član
Fantov s Praprotna, doma-

čin Franci Rebernik, s harmoniko pa ga je spremljala
Marjana Komel.
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Kaj bo z avtobusom,
ostaja neznanka
Nekdanjemu najemniku počivališča Lipce Janezu Tičarju je prometni inšpektorat zaradi domnevnega
ogrožanja prometa zaprl počivališče Lipce. Črne gradnje je Tičar odstranil, vključno z kozolci, ostal
mu je le še gostinski avtobus, ki ga želi obdržati na počivališču.

Na začetku oktobra je pro
metni inšpektorat dokončno
zaprl počivališče Lipce, kjer
se je nekdanji najemnik z
gostiščem Lev več let boril za
legalizacijo gostinskih objek
tov. Kot smo že poročali, so
bili slednji zgrajeni na črno,
vendar je Tičarju družba za
avtoceste Dars kljub temu
zaračunavala najemnino,
oktobra lani pa mu je grad
bena inšpekcija objekte tudi
porušila. Konec lanskega
leta je v poskusu rešitve svo
jega posla Tičar objekte na
počivališču nadomestil z go
stinsko predelanim avtobu
som, le nekaj dni za tem pa
mu je Dars odpovedal naje
mno pogodbo za počivališče
Lipce. Kljub odpovedi po
godbe je Tičar na počivališču
z avtobusom vztrajal – v upa
nju, da se mu bo uspelo z
Darsom vendarle dogovoriti.

»Popolnoma so me uničili,
vse, za kar smo delali dvaj
set let, smo morali podreti,
ostal mi je le še avtobus, ki
bi ga rad obdržal na počiva
lišču. Minuli teden sta me
obiskala glavna gradbena in
špektorica Velkavrh in pro
metni inšpektor Markič,
vendar kakšne bodo njihove
ugotovitve in ali bom avto
bus lahko obdržal, še vedno
ne vem,« pove obupani go
stinec Tičar.
Kot smo izvedeli na promet
nem inšpektoratu, so poči
vališče zaprli zaradi nespo
štovanja zagotavljanja pro
metnega in prostega profila
na počivališču po pravilnik o
projektiranju cest. »Upra
vljavec bo moral pred po
novnim odprtjem počivališč
zagotoviti varnost uporabni
kom, in sicer zagotoviti var
nostno širino 0,50 m od be
tonskega robnika, zagotoviti
višino prostega profila štiri

metre in pol, pločnik za peš
ce mora biti višinsko ločen
od zunanjega roba vozišča z
robnikom minimalne višine
12 centimetrov, ob pločniku
zagotoviti bankino širine pol
metra, zagotoviti minimal
no širino bankine 0,75 me
tra in zagotoviti površine za
uporabo invalidskega vozič
ka,« pojasnjujejo na inšpek
toratu. Med ugotovitvami
inšpekcijskega pregleda so
namreč ugotovili, da senčni
ki in stoli z mizami ovirajo
parkiranje, lesena monta
žna zgradba naj bi bila zgra
jena brez upoštevanja grad
benih predpisov in predsta
vlja nevarnost za parkirana
vozila, sega v prometni pro
fil in naj bi bila celo v nevar
nosti, da jo lahko podre ve
ter.
Kot so še povedali na Darsu,
bo počivališče lahko spet
odprto za parkiranje in upo
rabo sanitarij, ko bodo z

129.99

99.

99

njega odstranjeni vsi objek
ti, za katere je bila nekda
njemu najemniku izdana
odločba za rušenje s strani
pristojne inšpekcije, kakor
tudi avtobus z vso opremo.
Opravljanje gostinske dejav
nosti na počivališču pa bo
znova mogoče po izvedbi
razpisa za oddajo počivali
šča v najem.
S strani številnih prevozni
kov in nekdaj rednih obi
skovalcev počivališča smo
izvedeli, da je avtobus med
poletno turistično sezono
postal prava atrakcija, pre
vozniki pa so povedali, da
se po radijskih zvezah raz
širil tudi podatek o dobri
ponudbi hrane na počivali
šču. Zato je številne jesen
sko zaprtje počivališča še
posebej presenetilo, poja
vlja pa se jim tudi vpraša
nje, zakaj se je z zaprtjem
čakalo do zaključka turistič
ne sezone.

Počivališče bo po podatkih Darsa odprto šele, ko bo Tičar
počivališče popolnoma izpraznil, slednji pa vseeno upa, da
bo lahko na počivališču ostal vsaj z avtobusom.
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SALOMON CALGARY GTX

moška ali ženska zimska obutev I Winter Contragrip I EVA I Thinsulate za
popolno toplotno izolacijo I Goretex

PRIDRUŽITE SE NAM NA
www.facebook.com/hervissports.si
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KETTLER AXOS SPRINTER
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tekalna steza I mere 180 x 80 x 134 cm I maximalna obremenitev 120 kg I računalnik meri: porabo kalorij,
čas, hitrost, razdaljo I ima 6 programov

* To je izbor Hervisovih strokovnjakov na podlagi testiranj asortimentov izdelkov v Hervisu.
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Sudoku s končno rešitvijo



























































































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 = R, 2 = E, 3 = I, 4 = V, 5 = T, 6 = N, 7 = A, 8 = O, 9 =
H), od leve proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PALINDROM.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo se glasi NOVI MODNI STILI ZA DEKLETA.
Sponzor križanke je trgovina z modnimi dekliškimi oblačili
Bellus Fashion na Cesti železarjev 4b na Jesenicah (nad trgovino Tuš). Za izžrebane reševalce so prispevali pet enakovrednih nagrad, nakup v vrednosti 10 EUR: Helena Žakelj,
Jesenice; Zdenka Grdja, Kranj; Marjeta Dolenc, Jesenice;
Ana Kelenc, Jesenice; Veronika Odar, Radovljica. Čestitamo,
za nagrade se oglasite v trgovini Bellus Fashion.

Torta bajadera in rezine
za odrasle
Jelka Koselj
Bajadera nizka torta
Potrebujemo: 40 dag sladkorja, 1 dl vode, 12 dag masla ali
margarine, 30 dag polnozrnatih ali navadnih maslenih (albert) piškotov, 10 dag zmletih
orehov ali kokosove moke, 1 dl
ruma (ali pol vode in pol
ruma);
za obliv pa: 15 dag jedilne čokolade, 8 dag masla ali margarine, nekaj kapljic olja, tortni dekor v tubi in bonbone za
dekoriranje (smarties in žele
zelene bonbone proti kašlju).
Priprava: sladkor skuhamo v
dl vode do stopnje, ko tekočina teče kot po niti iz kuhalnice, če jo pomočimo vanjo. Maslene piškote zmeljemo v električnem mešalcu ali stremo z valjarjem na
mizi. V vročo sladkorno tekočino damo zdrobljene
maslene piškote, orehe ali
kokosovo moko, maslo in
rum (ali vodo z rumom).
Vse sestavine zmešamo.
Maso nalijemo v okroglo ponev, obloženo s papirjem za

peko. Maso, ki naj bo visoka
2 cm, poravnamo in postavimo za nekaj ur na hladno.
Ohlajeno torto prelijemo z
oblivom, ki smo ga pripravili iz stopljene čokolade, margarine in olja. Obliv pripravimo tako, da čokolado zrežemo na koščke, pokapljamo z oljem, dodamo margarino in nad toplo vodo mešamo, da se počasi stopi. Čokolade ne smemo ogreti čez
50 stopinj, ker bi se sesirila.
V topel obliv damo bonbone. Ko pa se obliv ohladi,
dekoriramo in pišemo še s
tortnim dekorjem v tubi, ki
se dobi v različnih barvah.
Torto režemo s toplim nožem.

nožem. Rezine po želji dekoriramo.

Rezine bajadera

Jesenska sadna solata

Pripravimo iz istih sestavin
kot za torto bajadera, le da
maso vlijemo na pomaščen
nizek pekač ali na pekač,
obložen s papirjem za
peko. Ohlajeno maso oblijemo z oblivom, in ko se
popolnoma vse ohladi, zrežemo na rezine s toplim

Potrebujemo: 1 jabolko, 2 hruški, sok pol limone, 20 modrih
grozdnih jagod, 1 pomarančo,
3 žlice sladkorja, orehova jedrca za obložitev in sladko smetano ter čokoladne mrvice po
želji.
Priprava: očiščena jabolka
in hruške narežemo na

Sponzor današnje križanke je nova trgovina za profesionalno športno opremo, TRGOVINA PROSPORTS JESENICE na Cesti Toneta
Tomšiča 4 (nasproti OŠ Prežihovega Voranca). Tel.: 040 754 727, e-naslov: jesenice@prosports.si, web: www.prosports.si. Vabljeni, da
jih obiščete, strokovna postrežba in bogata izbira. Za naše reševalce so namenili pet enakovrednih nagrad: nakup v vrednosti 10 EUR.

DRSALKE,
HOKEJSKE PALICE,
HOKEJSKA OPREMA,
ROLERJI,
INLINE OPREMA,
FLOORBALL,
POPRAVILO IN BRUŠENJE
DRSALK...
WWW.PROSPORTS.SI

majhne koščke in takoj
zmešamo z limoninim sokom. Grozdne jagode razpolovimo. Pomarančne krhlje zrežemo na koščke.
Vse sadje in sladkor zmešamo. To pustimo v marinadi
20 minut. Nato zmes porazdelimo po skodelicah in
obložimo s polovicami orehovih jedrc. Po želji solati
dodamo stepeno sladko
smetano ali čokoladne mrvice ali pa oboje.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon
iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 12. novembra 2012, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Koledar prireditev
Novembrske prireditve
Petek, 2. novembra
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od
8. do 18. ure
Razstava pasemskih malih živali (kunci, golobi, morski prašički, perutnina) od petka, 2. do nedelje, 4. novembra 2012
Info: Društvo rejcev malih živali Jesenice, 041/817 386

TVD PARTIZAN JESENICE od 10. do 12. ure

Petek, 9. novembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju

Film v spomin na Rada Mužana

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Skupinska razstava DOLIK-ovcev (do 5. decembra)
Info: Dolik, 051/426 049

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje BURMA – DEŽELA PRIJAZNIH LJUDI, predava Dušan
Prašnikar. Info: KJŠ in ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 12. do 13. ure

Sobota, 10. novembra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE ob 14. uri

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju

Nedelja, 11. novembra
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Otroška matineja PAVLIHA NOČE V ŠOLO, predstava v izvedbi
Loškega odra . Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

OŠ PREŽIHOV VORANC od 15.30 do 17.30
Brezplačno igranje košarke pod strokovnim vodstvom
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

DOM UPOKOJENCEV dr. Franceta Berglja Jesenice ob 15.30
ŠTRIKAJ Z NAMI!, medgeneracijske delavnice učenja pletenja za
mlade med 13 in 30 letom; Delavnica poteka v sodelovanju med ZŠJ
– Mladinskim centrom Jesenice, Klubom jeseniških študentov in
Domom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice.
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Sobota, 3. novembra
KINODVORANA JESENICE ob 18. uri
Otroški risani film
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Koncert dekliškega pevskega zbora Carmen Manet Pesem o biserni
reki. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Nedelja, 4. novembra
KINODVORANA JESENICE ob 11. uri
Otroški risani film. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 5. novembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, namiznoteniška dvorana od
18. do 21. ure

Ponedeljek, 12. novembra
ULICE JESENIC
Ulična akcija v okviru Meseca boja proti odvisnostim: IGRE NA (NE)
SREČO. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

DVORANA LORENZ GLASBENA ŠOLA ob 18.30
Javni nastop. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

25. Čufarjevi dnevi 2012 – predstava HIPNOZA, GTČ Jesenice
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Petek, 16. novembra
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 12. uri
25. Čufarjevi dnevi 2012 - predstava MULARIJA, Gledališka šola Prve
gimnazije Jesenice
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice, 051 685 240 ali 041 676 554

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30
RAGOR (Sp. Plavž 24e) ob 9. uri
Delavnica Produktni inženiring: kako narediti prodajno uspešen produkt/
storitev; delavnico bo vodil g. Blaž Branc. Udeležba je brezplačna, prijave
so obvezne. Info: RAGOR, 04/581 34 19, dina@ragor.si

MLADINSKI CENTER JESENICE od 12.30 do 14.30
Ulična akcija z mladimi: IGRE NA (NE)SREČO
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

25. Čufarjevi dnevi 2012 - predstava BURKA O JEZIČNEM DOHTARJU, SKD Tabor, Občine-Trst
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Društvo Prvi Korak, Tel: 040 888 028,
andrejka.koprivec@gmail.com
vsak ponedeljek ob 19. uri
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22): vadba – joga za
razstrupljanje telesa

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, namiznoteniška dvorana od
18. do 21. ure
Občinska liga v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

DOM DU JESENICE ob 18. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 13. novembra
VRTEC JESENICE, enota Ivanke Krničar, Blejska Dobrava ob
17. uri
Rezervirano za starše Otroška igra in vloga odraslega v njej (starši
predšolskih otrok)
Info: Vrtec Jesenice – enota Ivanke Krničar, Blejska Dobrava

Občinska liga v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

Muzejski večer: dr. Verena Vidrih Perko Vinska trta in vino v rimski
dobi. Info: Muzejsko društvo Jesenice, 031/580 727

Modulna maketa vlakov Jesenice. Info: MMJ vlaki, 040 706 740

Brezplačno kegljanje za mlade
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30

Brezplačno igranje nogometa pod strokovnim vodstvom
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

Četrtek, 15. novembra
KINODVORANA JESENICE ob 18. uri

OŠNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 17.30

vsako sredo ob 19.30
GIMNAZIJA JESENICE (učilnica 105): Redna tedenska meditacija –
spoznavanje in praktično izkušanje različnih meditativnih tehnik

vsak petek dopoldan od 8.30 do 9.30
TVD PARTIZAN: Vadba – joga za razstrupljanje telesa

Prireditve za otroke in mladino
Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81; dmcj@siol.net
29.–31. oktober in 2. november 2012 – Vodene počitniške dejavnosti
za osnovnošolce in počitniške aktivnosti za mlade nad 15 let (več informacij: www.mc-jesenice.si)

Mladinska točka Center II, Titova 41
7. in 14. 11. ob 16. uri – VESELA SREDA: vodene dejavnosti za
osnovnošolce

Predstava KATARINA (učenci 9. razredov in njihovi starši)

DOM DU JESENICE ob 18. uri

Info: OŠ Tone Čufar Jesenice

Predavanje v sliki in besedi z naslovom Narodni park Krka pri Šibeniku
Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 6. novembra
KINODVORANA JESENICE ob 18. uri
Filmsko gledališče: KAKO ZAČINITI ZAKON, komedija
Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE od 19. do 21. ure
Občinska rekreacijska liga v odbojki
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

KINODVORANA JESENICE ob 18. uri

Občinska knjižnica Jesenice – oddelek za otroke, 04/583 42
01; info@knjiznica-jesenice.si
9. in 16. 11. ob 10. uri – Brihtina pravljična dežela

Filmsko gledališče: MOJ TEDEN Z MARILYN, biografska drama

5., 7., 12. in 14. 11. ob 17. uri – Ustvarjalna delavnica

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

6. in 13. 11. ob 16. uri – Angleške urice / zaključena skupina

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE od 19. do 21. ure

8. in 15. 11. ob 17. uri – Ura pravljic

Občinska rekreacijska liga v odbojki
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 ali 041/676 554

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30
Otvoritev 25. Čufarjevih dni 2012 s predstavo LIMONADA SLOVENICA, Dramska družina F. B. Sedej, Števerjan

Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
PROSTORI DRUŠTVA ZA DELO Z MLADIMI V STISKI (Titova 78 a) od 16. do 21. ure
Druženje z otroci in mladostniki, različne ustvarjalne delavnice,
družabne igre, medsebojni pogovori ¼

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Četrtek, 8. novembra
ZBOR NA HRUŠICI ob 7.50
POHOD: Žiri (487 m)–Sivka (1008 m). Info: DU Jesenice – sekcija za
pohodništvo

RAGOR (Sp. Plavž 24 e) ob 9. uri
Delavnica Usposabljanje s področja projektnega menedžmenta –
Priprava projekta; delavnico bo vodil dr. Iztok Palčič. Udeležba je
brezplačna, prijave so obvezne.
Info: RAGOR, 04/581 34 19, dina@ragor.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje skupinske razstave Likovnega društva Kranj (do 30. novembra).
Info: Likovno društvo Kranj in Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

Sreda, 14. novembra
GIMNAZIJA JESENICE ob 8. uri
Projektni dan na temo VODA za učence osnovnih šol
Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 55

RAGOR (Sp. Plavž 24 e) ob 9. uri
Delavnica Postanimo uspešni podjetniki – izboljšajmo spomin; delavnico bo vodil g. Metod Čufar. Udeležba je brezplačna, prijave so
obvezne. Info: RAGOR, 04/581 34 19, dina@ragor.si

Delavnice na temo SAMOPODOBA IN SAMOVREDNOTENJE v mesecu boja proti odvisnosti z izdelovanjem
plakatov
5. in 6. novembra od 16. do 18. ure – otroci od 8.–11. leta
12. in 13. novembra od 16. do 18. ure – otroci od 11.–14. leta
19. in 20. novembra od 16. do 19. ure – mladi od 14.–17. leta
Info: Društvo Žarek Jesenice, 040 790 345

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri
Polaganje cvetja ob kipu Toneta Čufarja

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Tel.: 04 586 31 78, http://turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net

DVORANA LORENZ GLASBENA ŠOLA ob 18.30

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30

Koncert pianista Tomaža Petrača

25. Čufarjevi dnevi 2012 – predstava VRAŽJI FANT ZAHODNE STRANI, Loški oder, Škofja Loka

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih
javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost
podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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jeseniške novice
»Dobro srce« za Staneta V Planini pod Golico našel
velikanskega jurčka

Stekla je zanimiva akcija pomoči Stanetu z
Jesenic, v kateri skušajo prodati njegove knjige,
pohištvo in druge stvari, da bi lahko poplačali
njegove kredite in pokrili življenjske stroške.
Urša Peternel
»Gospod Stane je prijeten
možakar, ki mu je usoda na
menila posebno pot. Ko je v
mladosti izgubil očeta, je
mama ostala sama z dvema
otrokoma. Sestra se je na
srečo poročila in si ustvarila

bodo skušali prodati in z de
narjem od prodaje pokriti
Stanetove kredite, življenj
ske stroške in vsaj delne
stroške za bivanje v domu.
Zato je Adriana na Faceboo
ku odprla posebno stran
Adrianina akcija Dobro srce,
na kateri predstavlja pred

Andraž Sodja
Darko Klinar je minulo sre
do na pašniku v Planini pod
Golico našel kar 1,7 kilogra
ma težkega gobana – jurč
ka. Kot je povedal srečni
gobar, se je zjutraj odpravil
na gobarski pohod in sprva
našel le nekaj manjših jurč
kov, ob vračanju pa se je od
ločil, da preveri še mesto
kjer je v preteklosti že našel

večje jurčke, tako le pred
nekaj tedni našel primerek,
težak 1,2 kilograma. Na sko
raj istem mestu na pašniku
pa je tokrat odkril kar 1,7
kilograma težkega in še iz
redno dobro ohranjenega
velikana, ki so ga le delno
objedli polži, pod lastno
težo pa se je zlomila tudi
kapa. Kaj bodo iz velikana
skuhali, se v času našega
obiska še niso odločili.

OKNO V SVET

Govorili smo tudi z gospodom Stanetom, ki je
povedal, da počasi okreva po amputaciji noge
nad kolenom, ki je bila nujna zaradi tromboze.
Hvaležen je Adriani in vsem drugim za pomoč v
stiski, v kateri se je znašel.

TELESAT JESENICE

okno v svet iz vašega stanovanja:
●
●

K&Dd.o.o.,CestaMaršalaTita22a,Jesenice

družino. Ker je mamo kma
lu nato načelo zdravje, je bil
kot pošten mož brez svoje
družine primoran svoje že
lje za nekaj časa potisniti na
stran. In pri tem je žal tudi
ostalo. Mama je potrebovala
vse več pomoči, časa in po
zornosti, tako da je pri tem
začela trpeti tudi njegova
služba. Kljub vsemu trudu
je konec leta 2011 mama
umrla. Pred kratkim pa se je
zdravje poslabšalo tudi Sta
netu in tako je ostal brez
svoje leve noge.« Takole se
začenja pripoved Adriane
Kar z Bleda, ki je sprožila
akcijo pomoči Stanetu. Ker
prijatelji in sorodniki ne
morejo vsakodnevno skrbeti
zanj, so mu poiskali sobo v
domu s posebno nego v Or
možu, kjer v bližini živijo
njegovi sorodniki. Njegovo
stanovanje na Jesenicah
bodo zato prodali in ga je
treba izprazniti. Ker se je z
leti nabralo precej stvari, kot
so knjige, posoda, pohištvo
(marsikaj je še nerabljeno),
se je Adriana odločila, da jih

mete, ki so naprodaj. Pred
mete prav tako prodaja na
različnih prodajnih portalih
(Bolha, Moj oglas, Moj ogla
snik, Salomon). »Ne prosim
za miloščino, ampak za to,
da čim več ljudi izve za po
nudbo, da bi se stvari čim
prej prodale. Na ta način že
lim vsaj delno olajšati Stane
tove skrbi, da bi se on lahko
posvetil svoji rehabilitaciji.
Saj je tudi on meni namenil
veliko prijaznosti in lepih
besed, mojega sinčka pa je
pri njem zmeraj čakala kak
šna poslastica ali igračka.
Četudi ni imel veliko, je to
rad delil z drugimi,« je pove
dala Adriana, ki je manjše
predmete pripravljena po
slati tudi po pošti. Na podo
ben način pa je pripravljena
pomagati tudi drugim lju
dem s prodajo stvari, ki jih
ne potrebujejo več in da
bodo z izkupičkom pokrili
življenjske stroške. »Poma
gati pomoči potrebnim in
nič zahtevati v zameno,« se
glasi Adrianino dobrodelno
geslo.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice
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●
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digitalnih televizijskih programov
digitalnih radijskih programov
analognih televizijskih programov
analognih radijskih programov

Internetne povezave s hitrostmi od 2 do 50 Mbit/sek
IP telefonija z brezplačnimi klici v telefonsko
omrežje DETEL

TELEVIZIJSKI PROGRAMSKI PAKETI:
● paket HBO filmskih programov
● paket 6 programov PINK PLUS
● paket 6 programov POP NON STOP
Ugodne cene internetnih povezav - tudi na optičnem omrežju
Brezplačni telefonski klici v telefonsko omrežje DETEL, zelo ugodne cene telefonskih
impluzov v tujino.
Paketi TROJČEK - naročnina na TV, internet in IP telefonski priključek po ugodnih cenah
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

