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Zakaj se jih 
bojimo?
Kače, pajki, kuščarji - živali, ki pri 
marsikom vzbujajo strah, odpor
in celo gnus. A brez potrebe! To
lahko potrdijo učenci Osnovne
šole Koroška Bela.

OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Inovacije stalnica 
Acronija
Acroni je letošnji dobitnik
zlatega priznanja za inovaci-
je (enako Hidria inštitut kli-
ma), ki jih podeljuje Gospo-
darska zbornica Slovenije za
najboljše inovacije v državi.

Eden prvih zasebnih
zobozdravnikov
Jeseniški zobozdravnik Bran-
ko Kokošinek je zasebno zo-
bozdravstveno ordinacijo
odprl pred petnajstimi leti
kot eden prvih na Gorenj-
skem.

Dva letna časa v osrčju
Karavank 
Vreme se očitno več ne rav-
na po ustaljenih zakonito-
stih letnih časov. Komaj je
bilo v krajih Zgornje Gorenj-
ske konec poletja, je zima v
začetku oktobra kar presko-
čila jesen.

stran 3 stran 4 stran 16

Urša Peternel

Dolgoletnega parkirnega ka-
osa v okolici Splošne bolniš-
nice Jesenice bo kmalu ven-
darle konec. Pred kratkim
so začeli urejanjem zuna-
njih parkirišč, v nekaj mese-
cih pa bodo začeli graditi
tudi parkirno hišo. Kot je
povedal direktor Splošne
bolnišnice Jesenice Igor
Horvat, trenutno poteka
urejanje zunanjih parkirišč,
ki jih bo upravitelj parkirišč
asfaltiral, zarisal parkirna
mesta ter nato namestil še
zapornice in parkirne avto-
mate. Zunanjih parkirnih
mest naj bi bilo 150, za par-
kiranje pa so začasno name-
nili tudi del prostora na me-
stu nekdanje vrtnarije. Dela
naj bi bila končana okrog 15.
novembra in po tem datu-
mu parkiranje na področju
bolnišnice ne bo več brez-
plačno. Po Horvatovih bese-
dah bodo obiskovalci za uro
parkiranja morali plačati en
evro, zaposleni, ki se bodo
za to odločili, pa bodo plače-
vali mesečni pavšal. Uredili
bodo tudi krožni promet za
reševalna vozila in vhod
pred urgenco. V naslednjih
mesecih pa naj bi upravlja-
vec začel graditi še parkirno

hišo s heliportom, v kateri
bodo pridobili dodatnih 330
parkirnih mest. Dela naj bi
bila končana med aprilom
in junijem prihodnje leto.

Na strehi parkirne hiše bo
urejen heliport, za katerega
pripravljajo dokumentacijo
za uporabno dovoljenje. V
bolnišnici upajo, da bodo do

odprtja garažne hiše prido-
bili tudi uporabno dovolje-
nje, da bo tudi heliport lah-
ko zaživel. 
Splošna bolnišnica Jesenice
je stavbno pravico za grad-
njo parkirišč in garažne hiše
podelila podjetju Konstruk-
tor, ta pa jo je po Horvatovih
besedah prenesel na podjet-
je Avioprojekt Celje. Kljub
tej spremembi projekti osta-
jajo enaki in normalno pote-
kajo naprej, je dejal Horvat.

Kmalu konec parkirnega 
kaosa pri bolnišnici
Začeli so urejati zunanja parkirišča in po 15. novembru bo za parkiranje pri bolnišnici treba začeti 
plačevati.

Potep po Mežakli
Udeleženci so videli, da je
Mežakla še marsikaj druge-
ga kot zgolj nadležen hrib, ki
Jeseničane prikrajša za mar-
sikateri sončni žarek.

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

Knjiga za 
novopečene starše 
Gorenjska banka Kranj bo vsem mamicam,
ki rodijo v jeseniški bolnišnici, podarila 
knjigo Naš otrok - prvo leto. Med prvimi jo
je prejela Jeseničanka Sanela Rekič, ki je 
8. oktobra rodila prvorojenca Emana.
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Urša Peternel

Jeseniško okrajno sodišče je
tik pred iztekom svojega
mandata obiskal minister za
pravosodje Lovro Šturm. S
predsednico sodišča Majo
Kostanjšek sta govorila pred-
vsem o prostorskih težavah
sodišča. Po ministrovih be-
sedah jeseniško okrajno so-
dišče deluje v slabših pros-
torskih razmerah kot druga
slovenska sodišča. A po mi-
nistrovih besedah so dodat-
ne prostore že zagotovili, in
sicer gre za približno tisoč
kvadratnih metrov v zgor-
njih nadstropjih stavbe, v ka-
teri deluje sodišče. Ti prosto-
ri so bili nekdaj v lasti carin-
ske uprave, od leta 1992 pa
so prazni. "Dobili smo jih na
internem trgu vlade in traja-
lo je kar nekaj časa, da nam
je uspelo prepričati ministr-
stvo za finance, da nam jih je
odstopilo. V prihodnjem letu
jih bo treba temeljito preno-
viti, za kar bo treba zagotovi-
ti denar," je dejal Šturm.
Zato bo novemu ministru
priporočil, naj pri urejanju
zadev prvo prioriteto name-
ni reševanju prostorske sti-
ske jeseniškega sodišča. 
Predsednica Okrajnega so-
dišča Jesenice Maja Ko-

stanjšek je v zvezi s tem po-
vedala, da jim je bil mini-
ster Šturm doslej zelo na-
klonjen pri reševanju pros-
torskih težav. Prostore so-
dišča so nazadnje prenovili
v letih 1995 in 1996 in po-
goji za delo so bili vrsto let
dobri. S priključitvijo oddel-
ka prekrškov in povečanjem
števila zadev pa so se raz-
mere poslabšale, je poveda-
la. Tako sodnici za prekrške
zadeve obravnavata kar v
svojih kabinetih, kar ni pri-
merno, še zlasti z varnost-
nega vidika. Zato težko ča-
kajo začetek prenove pros-
torov v zgornjih nadstrop-
jih, ki pa so v zelo slabem
stanju. Po besedah Maje
Kostanjšek bodo s tem dobi-
li še enkrat več prostorov,
kot jih imajo zdaj, s tem pa
naj bi bile prostorske stiske
jeseniškega okrajnega so-
dišča dokončno rešene.
Po podatkih Maje Kostanj-
šek je na jeseniškem okraj-
nem sodišču 31 zaposlenih,
od tega sedem sodnikov, let-
no pa obravnavajo okrog 17
tisoč zadev, med katerimi je
kar dve tretjini izvršb. V 
zadnjem času imajo veliko
dela tudi s postopki vzpo-
stavljanja etažne lastnine in
osebnega stečaja.

Minister za pravosodje
na obisku
Jeseniško okrajno sodišče je obiskal minister
Lovro Šturm. Že kmalu se obetajo boljše 
prostorske razmere za delo sodnikov.

Urejanje zunanjih parkirišč bo končano do 15. novembra, ko bo za parkiranje pri bolnišnici
treba začeti plačevati. I Foto: Anka Bulovec

Pred kratkim je odstopil strokovni direktor
Splošne bolnišnice Jesenice Igor Rus. Razpis za
novega strokovnega direktorja je bil že objavljen,
novo ime pa naj bi bilo znano do sredine 
novembra.

Minister Lovro Šturm si je v spremstvu predsednice sodišča
Maje Kostanjšek ogledal prostore.
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Saša Žohar

V akciji Moja dežela - lepa in
gostoljubna 2008, ki je po-
tekala od meseca maja do
avgusta, je Gorenjska turi-
stična zveza za gorenjsko re-
gijo naseljem v občini Jese-
nice podelila naslednja pri-
znanja. V kategoriji hribov-
ski kraji/vasi sta priznanje
prejeli Planina pod Goli-
co/Plavški Rovt (3. mesto), v

kategoriji manjša mesta je
priznanje prejela Hrušica (3.
mesto), v kategoriji srednja
mesta pa so Jesenice osvoji-
le 2. mesto. Posebno prizna-
nje je prejela Lotti Svetina,
prebivalka jeseniške občine,
ki je po mnenju regijske ko-
misije vzgojila najlepše go-
renjske nageljne.
Vsebina tekmovanja: ureje-
nost kraja kot celote kot tudi
posameznih ambientov in

objektov, kakovost turistične
ponudbe, kakovost življenja
v kraju za prebivalce in go-
ste, varovanje naravne in
kulturne dediščine, varova-
nje okolja in gostoljubnost. 
Dejstvo, da so se naselja, ki
jih je Komisija za izvedbo
tekmovanja v Občini Jeseni-
ce predlagala v ocenjevanje
regijski komisiji, na regijski
ravni odlično uvrstila, je do-
kaz, da trud in skrb za ureje-

nost ožje in širše okolice bi-
vališč poleg osebnega zado-
voljstva prebivalcev in do-
brega počutja v domačem
bivalnem okolju lahko pri-
pomore tudi k širši prepo-
znavnosti naselij naše obči-
ne. Urejenost kraja kot celo-
te pa je tudi poseben izkaz
gostoljubja, ki pa je eden od
osnovnih pogojev za razvoj
turizma v naši občini, za ka-
terega si prizadevamo.

Najlepše urejeni kraji 
Priznanja Gorenjske turistične zveze so v različnih kategorijah prejeli Planina pod Golico/Plavški
Rovt, Hrušica in Jesenice. Posebno priznanje je prejela Lotti Svetina za najlepše gorenjske nageljne.

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega
sveta je župan Tomaž Tom
Mencinger svetnice in svet-
nike seznanil z nekaterimi
aktualnimi informacijami.
Med drugim je povedal, da
obnova Tavčarjeve ceste po-
teka nekoliko počasneje od
načrtov, kar pa ni krivda Ob-
čine ali izvajalca. Trenutno
največji projekt v občini je
Revitalizacija območja Fi-
prom, vodi ga podžupan Bo-
ris Bregant, pričakujejo pa,
da bodo dela izvedena v
predvidenem roku. S pro-
jektom obnove športne hale
Podmežakla se Občina Jese-
nice prijavlja na ponovljen
razpis za pridobitev sredstev
sofinanciranja. Pričakujejo,
da bodo prvo fazo obnove
začeli konec aprila prihod-
nje leto. Splošna bolnišnica
Jesenice naj bi začela asfalti-
rati makadamske površine,
pričeli pa naj bi tudi gradnjo
garažne hiše in heliporta.
Proti koncu leta naj bi stekla
tudi obnova magistralne ce-
ste z uvozom v bolnišnico
do potoka Jesenice; ta del ce-
ste naj bi v celoti obnovili.

Župan je tudi povedal, da je
bil objavljen razpis za izbiro
vodje skupnega inšpekcij-
skega organa, vendar so do-
bili eno pritožbo, tako da se
bo postopek imenovanja
glavnega inšpektorja nekoli-
ko podaljšal. Objavili so tudi
razpis za novega vodjo Od-
delka za gospodarstvo na
Občini Jesenice in opravili
razgovor s kandidati. Po žu-
panovih besedah pa razmiš-
ljajo, da bi v prihodnje osno-
vali poseben oddelek, ki bi
skrbel za razvojne projekte
in razpise, deloval pa bi kot
zavod. Tak zavod bi lahko
delal tudi za sosednje obči-
ne, ki teh organov nimajo, je
dejal župan. 

Županove novice

Župan se je sestal tudi s krajani Lipc in s svetniki
iz Krajevne skupnosti Blejska Dobrava glede
problematike vožnje težkih vozil skozi naselje
Lipce in dostopa na pokopališče na Blejski 
Dobravi ob bližajočem se prvem novembru.

Občina Jesenice objavlja na podlagi 11. člena Odloka o rebalansu
proračunu občine Jesenice za leto 2008 (Ur. list RS, št. 57/08)

RAZPIS 
ZA DODELITEV ŠE NERAZDELJENIH SREDSTEV ZA 

IZVEDBO TRADICIONALNIH OZ. SPOMINSKIH PRIREDITEV
TER OBLETNIC DRUŠTEV IN DRUGIH NEPROFITNIH

ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V OBČINI JESENICE

NAROČNIK
Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6, 4270 
Jesenice.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:
- prireditev na območju občine Jesenice, ki so spominske 

oz. tradicionalne, 
- okroglih obletnic društev in drugih neprofitnih 

organizacij s sedežem v občini Jesenice.

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV
Višina še nerazdeljenih nepovratnih sredstev, ki je v letu 2008 še
na razpolago za sofinanciranje tradicionalnih oz. spominskih pri-
reditev ter obletnic v občini Jesenice, znaša 3.120 evrov (tri tisoč
sto dvajset evrov).

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dode-
litev sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in na-
čin oddaje prijav so objavljeni na spletni strani Občine Je-
senice www.jesenice.si.

Rok za oddajo prijav je do 3. novembra 2008 do 12. ure na na-
slov Občina Jesenice, Kabinet župana, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice. 

Natančnejše podatke o tem razpisu lahko zainteresirani dobijo v ka-
binetu župana osebno v času uradnih ur, po telefonu št. 58 69 231
oz. prek elektronske pošte na naslov: alenka.justin@jesenice.si.

Številka: 620-1/08
Datum: 17. oktobra 2008

Ž U P A N:
Tomaž Tom Mencinger

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

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev

- gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)

I.

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
Dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev - gasilski dom
(ureditveno območje J2/S14/2), ki ga je izdelal Atelje Prizma,
d. o. o., Jesenice (avgust 2008).

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 24. oktobra 2008 do 24.
novembra 2008 javno razgrnjeno:

- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice 
- v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2, 

Jesenice,
- v prostorih Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška 

Bela, Cesta B. Kidriča 37 c, Jesenice.

Javna obravnava bo potekala 5. novembra 2008 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V ok-
viru javne razgrnitve bo Odlok o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev - gasilski dom (uredit-
veno območje J2/S14/2) 23. oktobra 2008 obravnavan tudi na
seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni dopol-
njeni osnutek Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev -
gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) dajo pripombe
in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamez-
niki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov 
obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko "zadeva" obvezno na-
vesti ključne besede "ZN Cesta železarjev - gasilski dom") do
konca javne razgrnitve.

O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči
pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Cesta železarjev - gasilski dom (ureditveno območje
J2/S14/2).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice 
(www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu 
Jeseniške novice.

Številka: 3500-1/2006
Jesenice, 8. oktobra 2008 

Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

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

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo

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

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

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

od 20. oktobra do vključno 30. oktobra 2008.

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

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

Datum: 17. oktobra 2008
Številka: 422-16/2008 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Želite registrirati s. p. ali d. o. o.? 
Ste dovolj informirani?
Razmišljate o poslovni ideji, pa ne veste, kako jo uresničiti? Bi mor-
da opravljali nekaj poleg zaposlitve in potrebujete nasvet? Se želite
registrirati kot s. p. ali d. o. o. in potrebujete informacije o poteku
registracije in pogojih za opravljanje dejavnosti? Opravljate kakšno
dejavnost ljubiteljsko doma in ne veste, kako bi lahko s tem tudi kaj
zaslužili? Želite prejemati svežnje informacij s področja razpisov,
zakonodaje in prireditev? Ste pravkar odprli novo podjetje? Imate v
svojem podjetju idejo razvojnega projekta, ki bi jo želeli uresničiti,
je vaše podjetje rastoče in potrebujete nasvet? Oglasite se na Raz-
vojni agenciji Zgornje Gorenjske. Poskusili vam bomo kar se da do-
bro svetovati. Vsa svetovanja so brezplačna. 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RAGOR je bila tudi letos
uspešna na javnem razpisu JAPTI - Javne agencije za podjetništvo
in tuje investicije za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih
storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalni ravni za leti 2008 in
2009. V sklopu aktivnosti vstopne točke VEM boste dobili odgo-
vore na navedena vprašanja. Za dodatne informacije nas obiščite
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270
Jesenice. Pokličete nas lahko na tel. št. 04/581 34 19 (kontak-
tna oseba Eldina Čosatović) ali pišete na elektronski naslov:
dina.cosatovic@ragor.si. Tudi na naši spletni strani www.ragor.si
boste našli veliko podjetniških informacij. 
Aktivnosti so sofinancirane s strani Javne agencije RS za podjetni-
štvo in tuje investicije, občin Zgornje Gorenjske, Ministrstva za go-
spodarstvo ter Evropskega socialnega sklada skozi izvajanje celo-
vitih podpornih storitev za vse ciljne skupine mikro, malih in sred-
njih podjetij ter potencialnih podjetnikov na lokalni ravni.

Eldina Čosatović
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Boštjan Bogataj

Acroni je zlato priznanje
prejel za razvoj tehnološke-
ga postopka za izdelavo nik-
ljevih zlitin Invar, ki so ga
na povsem novih temeljih
razvili za vodilnega evrop-
skega dobavitelja, francosko
podjetje Imphy Alloys. Pri
inovaciji so sodelovali Sta-
nislav Jakelj kot vodja pro-
jekta, Milan Klinar, Franci
Perko, Jani Novak, Franc
Zupan, Janez Katnik in Bo-
rut Lešnik. "Postopek izde-
lave z nagrajeno inovacijo v
primerjavi z doslej znano
tehnologijo predstavlja revo-
lucijo, saj v fazi izdelave je-
kla uporabljamo kontinuira-
no napravo za ulivanje jekla
v slabe, ki ji namesto kova-
nja sledi vroče valjanje v tra-
kove oziroma debelo ploče-
vino. Pred kratkim smo
osvojili tudi postopek hlad-
nega valjanja, zaradi česar
smo še bolj konkurenčni,"
pomen inovacije pojasnjuje
Avguštin Novšak.
Invar jeklo sestavljata zlitini
železa in niklja, ki so jih v
preteklosti uporabljali pred-
vsem za izdelavo instru-
mentov, v zadnjih letih pa
jih uporabljajo za gradnjo
tankerjev, terminalov za ute-
kočinjen plin, v letalski in
vesoljski industriji, medici-
ni in podobno. "Za Acroni
predstavlja uvrstitev te zliti-
ne v proizvodni program po-
memben korak k izpolnjeva-
nju cilja usmerjanja proiz-
vodnje v nišne proizvode na
področju specialnih jekel,
saj z navadnimi jekli in veli-
koserijsko proizvodnjo zara-
di majhnih kapacitet ne mo-
remo konkurirati," pravi
Novšak. Takšni proizvodi

zaradi tehnološke zahtev-
nostni in majhnih količin za
mnoge niso zanimivi, pod-
jetju pa le količina dobave
Imphy Alloys predstavlja
skoraj dva odstotka planira-
nega celotnega dobička. 

Učinkovita proizvodnja z
usposobljenimi delavci
Acroni je eno redkih sloven-
skih podjetij, ki je tudi v tež-
kih časih obdržalo lasten
razvoj, ki skupaj z oddelko-
ma za projektno vodenje in
procesno avtomatiko pred-
stavlja tri osnovne stebre
profesionalne inovacijske
dejavnosti. Leta 2000 so do-
bro utečenemu sistemu na
profesionalni ravni dodali še
sistem spontane inovacijske
dejavnosti, s katero želijo
maksimalno izrabiti izkuš-
nje, znanje in ustvarjalnost
vseh zaposlenih. "Pri tem
načrtno skrbimo za njihovo
izobraževanje in osebnostni
razvoj, razvoj kompetenc in

načrtovanje karier," pojas-
njuje Avguštin Novšak, ki v
podjetju spodbuja inovacije
zaposlenih. V razvojnem od-
delku je danes 31 sodelavcev,
od tega 15 raziskovalcev, ki
razvijajo nova jekla na glav-
nih proizvodnih programih
- nerjavna jekla, konstrukci-
ja jekla, specialna jekla in
elektropločevino in hkrati
optimizirajo tehnološke poti
za obstoječe izdelke. 
V zadnjih šestih letih so v
Acroniju prejeli kar 27 regij-
skih priznanj za inovacije,
od tega kar 16 zlatih, na dr-
žavni ravni pa kar dve zlati
in eno srebrno. Že drugo
leto zapored se uvrščajo
med deset najinovativnejših
slovenskih podjetij. O rece-
siji, ki vsak dan bolj kaže
zobe, Novšak meni, da se na
raziskovalnem področju ne
bi smela čutiti: "Nasprotno,
v času recesije inovativnost
v proizvodni verigi prinaša
konkurenčno prednost in s

tem možnost obstoja." Toda
tudi v Acroniju čutijo po-
manjkanje mladih sodelav-
cev, saj na splošno vrsto let
ni bilo zanimanja za tehni-
ške poklice. Za delo v jeklar-
ski industriji je to veljalo še
posebej, saj je veljala za eko-
nomsko neupravičeno in
ekološko sporno industrijo. 
"V zadnjih letih se situacija
popravlja, saj slovenski je-
klarji dobro poslujemo, z
vlaganji smo vse manj uma-
zani. Iz grdega račka je Ac-
roni postal tudi za lokalno
okolje sprejemljivo podjet-
je," pravi Avguštin Novšak.
V dveh desetletjih so
zmanjšali emisije ogljikove-
ga dioksida za 75 odstotkov,
v zadnjih dveh letih porabo
sveže vode za štiri akumula-
cijska jezera HE Moste.
Tudi zato je zanimanje mla-
dih vse večje, trenutno so v
podjetju trije mladi razisko-
valci, ki opravljajo doktorski
študij.

Inovacije stalnica Acronija
Acroni je letošnji dobitnik zlatega priznanja za inovacije (enako Hidria inštitut klima), ki jih podeljuje
Gospodarska zbornica Slovenije za najboljše inovacije v državi.

V Acroniju so v zadnjih letih prejeli številna priznanja za inovacije. Letos so zlato priznanje
GZS za razvoj tehnološkega postopka za razvoj nikljevih zlitin Invar prejeli iz rok Zdenka
Pavčka in Andreja Vizjaka.
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Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Nataša Harej

Šolske torbe učencev in
učenk ter dijakov in dijakinj
so polne zvezkov, knjig, raz-
ličnih pisal in drugih šolskih
potrebščin. Ni treba za vsako
novo šolsko leto kupiti nove
torbe in vseh potrebščin, saj
bodo tudi leto ali dve stara
šolska torba in potrebščine
lahko enako dobro služili
svojemu namenu. Popisanih
zvezkov iz prejšnjih šolskih
let, ki jih ne potrebujete več,
ne mečite med običajne od-
padke, ampak v zabojnike za
papir ali jih zberite in sode-
lujte v zbiralnih akcijah. Pa-
pir, ki je delno popisan, pa
uporabite za vaje. Namesto
običajnih zvezkov kupite ti-
ste, ki so izdelani iz reciklira-
nega papirja. Prav tako lahko
pri tiskanju na domačem ti-
skalniku za izpis, ki je name-
njen samo vam, uporabite že
potiskan papir. Ne tiskajte
vsega, ampak le besedila, ki
jih potrebujete za lažje delo.
Šolarji pri svojem delu upo-
rabljajo več potrebščin, ki po
uporabi sodijo med nevarne
odpadke. Naj jih naštejemo
le nekaj - lepila, baterije, pod-
črtovalniki, korekturni laki,
razne barve in barvice, tiskal-
niške kartuše, računalniki in

še kaj. Teh odpadkov ne me-
čite med običajne odpadke,
ampak jih oddajte v akcijah
zbiranja nevarnih odpadkov
ali se pozanimajte, kaj lahko
storite z njimi. Pri nakupu
novega računalnika, tiskalni-
ka ali drugih delovnih pripo-
močkov se pozanimajte, ali
vam star, odslužen predmet
prodajalci prevzamejo in po-
skrbijo za uničenje.
Za slovenske šolarje velja, da
veliko časa preživijo pri pisa-
nju domačih nalog, zato je
zelo pomembna ureditev de-
lovnega prostora. Če je le mo-
goče, pisalno mizo postavite
blizu okna, tako da bo čim
bližje naravnemu viru svetlo-
be in pri učenju ne boste po-
trebovali luči. Za večerno
delo uporabite namizne sve-
tilke, ki osvetljujejo točno ti-
sto površino, ki jo potrebuje-
te, navadne žarnice pa nado-
mestite z varčnimi sijalkami.
Bodite varčni in ugasnite luči,
ko prostora ne uporabljate. 
Ko ne uporabljate računalni-
ka, izklopite monitor, še bo-
lje pa je, če računalnik spro-
gramirate tako, da po nekaj
minutah neuporabe to nare-
di sam. Če računalnika ne
boste uporabljali dlje časa,
ga izklopite. Enako velja za
tiskalnik. 

EKO KOTIČEK

Šolske obveznosti in okolje
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Odziv na pismo 
g. Domna Jensterleta,
dr. stom., 
o zobozdravstvu

V časniku Gorenjski glas -
Jeseniške novice (stran 4) je 19.
septembra 2008 g. Domen Jen-
sterle, dr. stom., podal mnenje
o vlogi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
(ZZZS) na področju zoboz-
dravstvene dejavnosti, ki po
naši oceni ni objektivno in celo-
vito. 

Uvodoma moramo pojasni-
ti, da o vrednotenju in višini
posameznih zdravstvenih pro-
gramov ter njihovih širitvah
odločajo trije partnerji, med
katerimi je ZZZS le eden iz-
med njih. Druga dva sta Mi-
nistrstvo za zdravje in Zdrav-
niška zbornica Slovenije ter še
nekatera druga združenja in
organizacije izvajalcev zdrav-
stvenih storitev. Ti vsako leto
sklenejo o tem poseben dogovor
in ga tudi podpišejo. O vpraša-
njih, o katerih se partnerji ne
uskladijo, odloči skladno z za-
konom Vlada RS. Z dogovo-
rom so med drugim razporeje-

na tudi sredstva za posamezne
programe in dogovorjene more-
bitne širitve programov. Nave-
deno zavezuje ZZZS pri skle-
panju pogodb z izvajalci.
ZZZS ne more sklepati pogodb
zunaj dogovorjenih finančnih
okvirov, kar je sicer pogosta že-
lja izvajalcev. 

Glede opredeljevanja zava-
rovanih oseb pri zobozdravni-
kih velja, da so paciente dolžni
sprejemati vsi zobozdravniki,
ki na območju izpostave
ZZZS ne presegajo povprečne-
ga števila opredeljenih pri zo-
bozdravniku za deset odstot-
kov. ZZZS ni nikoli predpisal
števila zavarovancev za enega
zobozdravnika, so pa znani
izračuni, koliko bi jih prišlo na
zobozdravnika, če bi si jih vsi
zavarovanci izbrali, in koliko
zavarovancev je dejansko opre-
deljenih oz. registriranih pri
posameznem zobozdravniku.
Prav zaradi neenakomerne
obremenitve zobozdravnikov je
bil v pogajanjih partnerjev
sprejet dogovor, da se za izra-
čune preskrbljenosti upoštevajo
samo opredeljeni pacienti.
ZZZS je v preteklih letih spod-
bujal opredeljevanje, saj zava-
rovanci brez izbranega zoboz-
dravnika težje uveljavljajo sto-
ritve. Za območje izpostave Je-

senice je značilno, da je oprede-
ljenih podpovprečno število za-
varovancev (okrog sedemdeset
odstotkov, s Sloveniji skoraj
osemdeset odstotkov). V prime-
ru, da bi se upoštevali vsi zava-
rovanci, bi bilo območje Jese-
nic, glede na opredeljene zava-
rovance, previsoko preskrbljeno
v primerjavi z drugimi območ-
ji. ZZZS je na svoji spletni
strani objavil preglednico, iz
katere je razvidno, koliko za-
varovanih oseb je registriranih
pri posameznem zobozdravni-
ku. Zobozdravniki, ki so pre-
komerno obremenjeni, lahko
zavarovance pošiljajo k zoboz-
dravnikom, ki imajo registrira-
nih manj oseb. G. Jensterle je
eden redkih zobozdravnikov,
ki število opredeljenih pacien-
tov toliko presega, da ni zave-
zan k dodatnemu sprejemanju
zavarovancev. Na območju iz-
postave Jesenice je šest zoboz-
dravnikov za odrasle, ki pa so
dolžni vpisovati nove paciente. 

ZZZS nikoli ni trdil, da je
"mreža" popolna, si je pa v
vseh letih prizadeval za izena-
čevanje preskrbljenosti v Slove-
niji. Lahko povemo le, da se je
število financiranih zoboz-
dravstvenih timov v zadnjih le-
tih v Sloveniji povečalo, širitve
programov so bile dodeljene ob-

močjem, kjer je stanje še slabše
kot na Jesenicah, tako da so se-
daj razlike med območji med
devetdeset in 110 odstotkov pov-
prečja v Sloveniji.

Izvajanje in zagotavljanje
storitev v bolečinski ambulanti
je obveznost vsakega izbranega
osebnega zobozdravnika. Ker je
to del rednega programa, tudi
ni ločeno oz. dodatno financi-
ran, kar je g. Jensterletu znano.
Zagotavljanje storitev v bolečin-
ski ambulanti je stvar javnega
interesa, zato je kot obveznost
zasebnikov zapisana tudi v
koncesijskih pogodbah, ki jih
izdajajo posamezne občine.

ZZZS si je že pred časom
prizadeval tudi za spremenjen
način financiranja zobozdrav-
stvenih timov v odvisnosti od
števila opredeljenih zavarovan-
cev, vendar so predstavniki
Zdravniške zbornice Slovenije
temu nasprotovali. Prav tako
že vsa leta ni posodobitve t. i.
Zelene knjige, ki je dejansko
pomanjkljiva, vendar njena
prenova zahteva ustrezno so-
delovanje zdravstvene stroke in
ZZZS.

Srečko Erznožnik,
direktor ZZZS 

Območna enota Kranj

Pisma

Urša Peternel

Jeseniški zobozdravnik
Branko Kokošinek je bil
pred petnajstimi leti eden
prvih zobozdravnikov na Go-
renjskem, ki so odprli zaseb-
no ordinacijo. To je bil za ti-
ste čase kar pogumen korak,
kajti področje zasebnega
dela v zdravstvu je bilo v sa-
mostojni Sloveniji dokaj
novo. "Po študiju sem se
najprej zaposlil kot šolski zo-
bozdravnik na Jesenicah,
nato pa sprejel mesto stro-
kovnega sodelavca na medi-
cinski fakulteti. Leta 1988
sem odšel v tujino in dve leti
delal v zasebni praksi v Švici.
Potem pa sem se vrnil do-
mov in začeli smo urejati
prostore za zasebno dejav-
nost," se spominja svojih za-
četkov. Prvih deset let je
ordinacija delovala v Podme-
žakli, pred petimi leti pa so
se preselili na Titovo cesto,
kjer zdaj delata dva zoboz-
dravnika in tri zobne asi-
stentke. Vsa leta delajo brez
koncesije (to so imeli le eno
leto, a so jo vrnili), torej sa-
moplačniško. Točnega poda-
tka o tem, koliko pacientov
se je zvrstilo v teh letih, ni-
majo, zagotovo pa jih je bilo
več tisoč. In v čem je bistve-
na razlika med delom v za-

sebni samoplačniški ordina-
ciji in v ordinaciji s koncesi-
jo? Po mnenju Branka Koko-
šinka je samoplačniško zo-
bozdravstvo precej bolj tve-
gan posel, bolj si izpostav-
ljen trgu. A po drugi strani

imaš več samostojnosti pri
izbiri terapije in nisi vezan
na pogoje, ki jih postavlja
zdravstvena zavarovalnica.
Pa obstaja tudi razlika v ma-
terialih, ki jih uporabljajo pri
svojem delu? "V kvaliteti

materialov ne vidim bistvene
razlike. Glavna razlika je po
mojem mnenju v času, ki si
ga lahko vzame zobozdrav-
nik v samoplačniški ordina-
ciji. Pri zobozdravnikih s
koncesijo pač zavarovalnica
določi normativ, da bi za čim
manj denarja opravili čim
več storitev in s tem skrajša-
li čakalne vrste. Žal pa je dol-
goročno to hudo zmotno."
Sogovornik je prepričan, da
je kot zasebnik veliko manj
obremenjen z urejanjem pa-
pirjev in birokratskih zadev,
ki jih potegne za sabo konce-
sija. Tako ima več časa za
strokovno delo. "Gre torej za
razliko v kvaliteti dela, ne v
kvaliteti materialov," je pre-
pričan. A kot dodaja, javna
zobozdravstvena služb kljub
nekaterim kritikam izpol-
njuje svoje poslanstvo, pač v
okviru danih možnosti. Sa-
moplačniške ambulante so
tako zgolj dopolnilo javni
zdravniški službi. In kako
ocenjuje stanje na področju
zdravja zob na Jesenicah?
Kot pravi, je osnovni pogoj
za zdravje ustne votline do-
bra higiena. In na tem po-
dročju bi se dalo še marsikaj
narediti, je prepričan. Vseka-
kor pa svetuje redne zoboz-
dravniške preglede vsaj en-
krat ali dvakrat letno.

Eden prvih zasebnih 
zobozdravnikov
Jeseniški zobozdravnik Branko Kokošinek je zasebno zobozdravstveno ordinacijo odprl pred 
petnajstimi leti kot eden prvih na Gorenjskem.

Vprašanje občanke iz nase-
lja Plavž Jesenice: Poleg
službenih obveznosti sem
tudi gospodinja, ki kuham s
plinom iz jeklenke. Plin mi
maže posodo in kuhinjske
elemente. Kaj naj naredim,
da se stanje izboljša ?
Odgovor Avrelija Ravnika:
Kuhate na energijsko učin-
kovit način, to je z "UNP"
utekočinjenim naftnim pli-
nom v jeklenki, ki vsebuje
10 kg utekočinjenega plina.
Izkoristek kuhanja je od 91
do 92 odstotkov. Cena plin-
ske jeklenke je okrog 17,20
evra. Kurilnost UNP je 12,8
KWh/kg, pri 92-odstotnem
izkoristku je cena na pragu
kuhanja 0,146 EUR/KWh. 
Za primerjavo naj vam pri-
kažemo: steklokeramična
električna kuhalna plošča
ima izkoristek 60-odstoten.
Pri ceni osnovnega paketa 2
moč 7 KW za stanovanja v
blokih je cena kuhanja pri
VT tarifi z izkoristkom
0,230 EUR/KWh. Pri MT
tarifi z izkoristkom ob sobo-
tah in nedeljah pa 0,155

EUR/KWh. Kuhanje s plin-
sko jeklenko je cenejše za
0,084 EUR/KWh med ted-
nom, v vikendih pa za 0,01
EUR/KWh.
Velika prednost je tudi, da je
energetski vir za kuhanje
vedno na razpolago, elektri-
ka pa pri klimatskih spre-
membah žal ne vedno.
Kaj sploh je utekočinjeni
naftni plin UNP? Je mešani-
ca plinov butan : propan v
razmerju 50 : 50, največkrat
pa 60 : 40. Več ko je težko
hlapljive frakcije butana, tež-
je se uplinja v jeklenki. Je na-
raven plin, ki se pridobiva
pri predelavi nafte v rafineri-
jah. Utekočinja se pri majh-
nih tlakih med 1,7 do 7 ba-
rov. Ni strupen, je brez vo-
nja, barve, ima nizko eksplo-
zijsko mejo in počasno difu-
zijo v ozračje. Vnetišče plina
je pri 480 do 510 stopinj Cel-
zija, to pomeni, da vžge plin-
sko-zračno mešanico vsaka

iskra. Kurilnost je 12,8
KWh/kg ali jeklenka 10 kg
ima 128 KWh. Ker ima zelo
nizko mejo eksplozivnosti
1,5 do 10 volumskih odstot-
kov v zraku, morajo biti plin-
ske inštalacije popolnoma
tesne. UNP butan-propan je
težji od zraka, zato se nabira
pri netesnosti - izhajanju pri
tleh. Če sumimo, da kaj ni v
redu, moramo vonjati plin
na tleh, ker je umetno odi-
šavljen (odoriran). UNP Pro-
pan je veliko bolj hlapen,
zato se lahko skladišči v nad-
zemnih rezervoarjih in se
uplinja tudi pri nizkih tem-
peraturah pozimi. Ima manj
primesi, na primer olj - ga-
zolina in je veliko bolj čist.
Polni se tudi v jeklenke, tako
kot mešanica butana in pro-
pana. Temperatura plamena
je višja kot pri mešanici, zato
je kuhanje nekoliko hitrejše.
Teža plina je pri 0 stopinjah
Celzija in 760 mm Hg stolp-
ca 2,01 gr/liter. Propan je
kot nasičeni ogljikovodik
najbolj idealno plinsko kuri-
vo. Pri zgorevanju propana

nastajata samo vodna para
in CO2 (ogljikov dioksid).
Njegov plamen je zelo vroč,
ker ima izredno veliko kuril-
no vrednost. Zaradi vseh teh
lastnosti ga priporočamo za
kuhanje v gospodinjstvih:
kjer vam mešanica maže po-
sodo ali kuhinjsko opremo;
če stoji jeklenka na hladnem
mestu in je priključena na
štedilnik v prostoru na pri-
mer v shrambi; če ogrevate
prostor s katalitično plinsko
pečjo itd.; pri gorenju ne
povzroča posebnega vonja; v
deževnem vlažnem vreme-
nu ne kuhajte dolgotrajno
na plin, ker zgoreva v vodno
paro, ki se kondenzira na
oknih.
Kako rešiti vaš problem? Na
Jesenicah lahko po naročilu
kupite jeklenke polnjene s
plinom Propanom v podjet-
ju Plinstal.
Vsak problem je rešljiv, tudi
vašega smo skupno rešili!

Energetski nasvet
Svetuje Energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice.

Vse več ljudi odhaja na tako imenovani 
"zobozdravstveni turizem" na Madžarsko, 
v Bosno ... A po mnenju Branka Kokošinka je to
zelo tvegano početje, saj v tednu dni zobozdravnik
ne more rešiti vseh problemov. Pacienta je 
namreč treba spremljati dalj časa. Žal tudi 
probleme, ki nastanejo po tovrstnih posegih 
v tujini, morajo reševati naši zobozdravniki.

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

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

Nudimo vam pestro izbiro:

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

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

in ostale pozamenterije.

K
AR

IS
, 

G
or

en
js

ka
 c

. 
3

3
 c

, 
R

AD
O

VL
JI

C
A

Vprašanja za energetskega svetovalca lahko 
naslovite na Občino Jesenice, Božena Ronner,
telefon 04/586 92 33, e-naslov: 
bozena.ronner@jesenice.si.
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Janko Rabič

V krajevni skupnosti Sava
na Jesenicah se od leta 1998
v septembru s krajevnim
praznikom spominjajo po-
membnega dogodka iz dalj-
ne preteklosti. Leta 1538 je
kraj Sava prvič omenjen in
takrat se je začela pisati zgo-
dovina rodov prebivalstva v
dolini med Mežaklo in Ka-
ravankami. Danes šteje kra-
jevna skupnost 4300 prebi-
valcev. Lahko se pohvali z
bogatim življenjskim utri-
pom, saj je na njenem ob-
močju osrednje gledališče,
kino, knjižnica, glasbena
šola in železniška postaja. Z
razvojnimi načrti tam na-
staja upravni center mesta,
obeta se še kup novogra-
denj. 
Na osrednji praznični prire-
ditvi v dvorani gledališča To-
neta Čufarja na Jesenicah je
zbrane najprej pozdravila
predsednica sveta krajevne
skupnosti Majda Gomilšek.
V prazničnih besedah je po-
udarila, da v tem delu mesta
živijo različni ljudje. Mešajo

se kulture, šege, navade in
različne miselnosti. Skupno
življenje si vsi lahko ustvar-
jajo le s strpnostjo in razu-
mevanjem. 
Uvodni del prireditve je bil
namenjen prikazu zgodovi-
ne dela krajevne skupnosti
imenovan Zaštreka. Znani
raziskovalec dogodkov iz
zgodovine Jože Vindišar je s
pomočjo Pavla Smoleja s pri-
kazom fotografij nekdaj in
danes predstavil hiše in nje-
ne prebivalce od leta 1900

naprej, ko so se začeli nase-
ljevati na tem delu Jesenic.
Zbranim je ob prazniku če-
stital župan Tomaž Tom
Mencinger. Priznanji za
uspešno delo v krajevni
skupnosti sta prejela Olga
Prezelj in Jože Vindišar.
Oba sta vsak na svojih po-
dročjih prispevala k delu in
napredku. Olga Prezelj je
večino delovnih letih preži-
vela v vrtcu Julke Pibernik
na območju krajevne skup-
nosti, od tega 14 let kot vod-

ja. Pod njenim vodstvom so
prvo znanje osvajale genera-
cije otrok. Večkrat se je z nji-
mi vključevala v dogodke
krajevne skupnosti. 
Jože Vindišar je kljub cere-
bralni paralizi vse življenje
poln energije in optimizma.
Bil je pedagog v bivšem
ŽIC-u in kasneje v Centru
Srednjega usmerjenega izo-
braževanja na Jesenicah. Je
dolgoletni prizadeven druž-
beni delavec na Jesenicah in
raziskovalec zgodovine in
dogodkov na tem območju. 
Ob zaključku so podelili pri-
znanja udeležencem bali-
narskega turnirja, ki so ga
letos poimenovali po umr-
lem krajanu Dragu Tarma-
nu, ki je vrsto let vodil šport-
na tekmovanja v krajevni
skupnosti. Prvo mesto za
osvojila Ljubo Markovič in
Milan Rijavec, drugo Krešo
Smrke in Jože Faletič ter
tretjo Edo Cvetek in Henrik
Lužnik.
Letošnji praznik v krajevni
skupnosti Sava so zaokrožili
s pohodom in srečanjem v
Črnem Vrhu nad Jesenicami. 

Bogat utrip v KS Sava
Ob prazniku Krajevne skupnosti Sava so obudili tudi spomine na Zaštreko in njene prebivalce.

Predsednica KS Sava Majda Gomilšek z nagrajencem 
Jožetom Vindišarjem

Pozdravna pesem
V veliki dvorani Doma upokojencev dr. Franceta Berglja na
Jesenicah so 2. oktobra nastopili ljudski pevci Mešane skupi-
ne Nagelj Hrušica. Koncert so pripravili ob praznovanju
mednarodnega dneva starejših 1. oktobru in trinajstletnici
ustanovitve skupine Nagelj. Pozdravna pesem je bila uvod v
popoldanski koncert te znane pevske skupine, ki večkrat let-
no nastopa tudi v tem domu. Zborovodkinja Helenca Grze-
tič tudi sama napiše veliko pesmi za svoj zbor. Poleg pevske-
ga zbora imajo pri Kulturno športnem društvu Hrušica tudi
folklorne skupine in ena izmed njih je otroška folklorna sku-
pina Rožle, ki jo vodi Saša Kejžar. V domu upokojencev se je
predstavila tudi ta, in sicer ob glasbeni spremljavi harmoni-
karja Stanka Sekardija. J. P.

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

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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Preverjanje znanja ekip prve pomoči
Območno združenje Rdečega križa Jesenice in Izpostava
Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj sta v sodelovanju z
Občino Žirovnica organizirala XIII. Regijsko preverjanje znanja
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Regijsko
preverjanje je bilo izvedeno v obliki poučne vaje v soboto, 27.
septembra, pred Osnovno šolo Žirovnica. Med seboj se je po-
merilo devet ekip iz gorenjske regije in ekipa iz Šentjerneja, ki
je tekmovala zunaj konkurence. Največ znanja je pokazala eki-
pa Mestne Občine Kranj, drugo mesto je pripadlo PGD Radov-
ljica, tretje mesto pa domačinom PGD Smokuč-Zabreznica.
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Urša Peternel

V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je na ogled razstava Tri
tisočletja železarstva na Slo-
venskem. Razstavo so pri-
pravili v Koroškem pokra-
jinskem muzeju v sodelova-
nju s slovenskimi muzeji.
Železo je močno zaznamo-
valo tudi razvoj na Jeseni-
cah, in kot je ob odprtju raz-
stave dejal župan Tomaž
Tom Mencinger, so na žele-
zarsko zgodovino na Jeseni-
cah zelo ponosni. Pri pri-
pravi razstave so sodelovali
številni strokovnjaki, kusto-
si, metalurgi, strojniki in
drugi. Prispevali so gradivo
in oblikovali besedila, tako
da je skoraj tri tisočletna
zgodovina ter dediščina že-
leza in železarstva predstav-
ljena s številnimi fotografi-
jami in originalnimi želez-
nimi predmeti, kot so dra-
gocene arheološke najdbe
železnih mečev, sulic in fi-
bul, kovaško orodje, različni
stroji in naprave ter izdelki.
Po besedah koordinatorke
projekta Karle Oder z raz-
stavo javnosti predstavljajo
zgodovinski oris železarje-
nja od začetkov železne
dobe do novejšega časa.

Predstavljeni so tudi nekate-
ri posamezniki, ki so bili
tesno povezani z železar-
stvom - nekateri kot lastniki
obratov, drugi kot izumitelji
in uspešni nosilci razvoja
podjetij ter velika množica
danes skoraj anonimnih de-
lavcev, fužinarjev, ki so dan
za dnem talili surovo železo

ter ga razžarjenega kovali,
valjali in obdelovali. Žele-
zarstvo jim je bilo izziv in
dali so mu svoj pečat. Med
njimi so tudi nekateri Jese-
ničani, ki so predstavljeni
na razstavi, in sicer Gregor
Klančnik, France Torkar 
ter Matevž Hafner. Razsta-
va je del projekta Slovenska

pot kulture železa, katerega
namen je varovanje in pro-
mocija železarske in tehni-
ške dediščine v Sloveniji ter
povezovanje v Evropsko pot
železa. V projekt je vklju-
čenih več slovenskih muze-
jev in ustanov, med njimi
tudi Gornjesavski muzej Je-
senice.

Tri tisočletja železarstva
Gostujoča razstava v Kosovi graščini prinaša zgodovinski oris železarjenja od začetkov železne dobe
do novejšega časa.

Likovna razstava Stanke Urbas
V prostorih Kulturnega hrama in organizaciji Farnega kul-
turnega društva Koroška Bela so ob koncu septembra odpr-
li likovno razstavo avtorice Stanke Urbas z Jesenic. Stanka je
sicer zaposlena kot frizerka, vendar za svojo dušo že dobrih
dvajset let živi tudi za likovni svet. Ustvarja v akrilni tehniki,
izbira motivov pa je zelo široka. Kot je zapisala oblikovalka
Andreja Mavc ob razstavi, je "zaradi Stankine svetlobe 
na platnu sporočilo razstave Novo upanje, svetel pogled na
življenje, lepota trenutka, žar iz dna srca ali iz duše". J. P.

Lutkovna predstava Igi in Pegi vesoljčka
V nedeljo, 5. oktobra, so v okviru tedna otroka pripravili
ogled lutkovne igrice za otroke od treh do desetih let v 
dvorani Kulturnega doma na Slovenskem Javorniku. Avtor
igrice Igi in Pegi vesoljčka je Aleš Rotar, za režijo je poskrbe-
la Maja Dežman, za lutke Tjaša Pristov, igralke pa so bile
Magda Papič, Ksenja Šest in Doris Orel. J. P.

Srečanje literatov tretjega življenjskega obdobja
V sklopu vsakoletnega programa Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti pripravi regijska srečanja
literatov tretjega življenjskega obdobja. Srečanja potekajo v
sodelovanju z revijo Mentor, kjer objavijo izbrane literarne,
likovne in druge umetniške prispevke. Srečanja potekajo po
šestih regijah in gorenjsko srečanje izbranih 25 avtorjev 
literatov je potekalo v Kulturnem domu na Slovenskem 
Javorniku. Vsak udeleženec je prebral eno ali dve svoji deli,
sledila je okrogla miza na temo ustvarjalnosti, nato pa so si
udeleženci izmenjali izkušnje o svojem delu. Pred delovnim
srečanjem so si ogledali razstavo umetnice Andreje Mavc 
in ob tej priložnosti dobili tudi njeno darilo. Gorenjsko
srečanje je organizirala jeseniška območna enota javnega
sklada za kulturne dejavnosti. J. P. 

Razstava bo v Kosovi graščini na ogled do 12. decembra. I Foto: Anka Bulovec

Janko Rabič

Čufarjevi dnevi so že dve
desetletji globoko zakoreni-
njeni med ljubitelji gledali-
ške umetnosti na Jesenicah
in tudi širše na Gorenjskem
in v Sloveniji. Upravičeno
nosijo naziv Festival ljubi-
teljskih gledališč in so po-
imenovani po jeseniškem
pisatelju, dramatiku, pesni-

ku in publicistu Tonetu Ču-
farju. V dveh desetletjih so
se na jeseniškem odru zvr-
stile predstave številnih gle-
daliških skupin iz vse Slove-
nije in iz zamejstva. 
Člani organizacijskega od-
bora so v septembru začeli
priprave na letošnje 21. Ču-
farjeve dneve, ki bodo od 14.
do 19. novembra. Na razpis
se je prijavilo 21 gledaliških

skupin, med njimi dve iz
zamejstva v Italiji. Domače
gledališče je letos prijavilo
opereto Planinska roža, ki je
že na dosedanjih uprizorit-
vah naletela na lep odziv pu-
blike.
Selektorja Matjaža Šmalca
čaka zahtevno delo, da bo
izbral predstave, ki bodo
uprizorjene v tekmovalnem
delu Čufarjevih dni. 

Člane organizacijskega odbo-
ra čaka še sedaj kup obvezno-
sti, da velik gledališki dogo-
dek spet izpeljejo v zadovolj-
stvo vseh. Vmes je prišlo do
zamenjave predsednika od-
bora. Srečku Mlinariču, ki je
bil na čelu odbora od vsega
začetka, to je 20 let, so se za-
hvalili za trud in opravljeno
delo. Novi predsednik odbora
je Boris Bregant.

Priprave na Čufarjeve dneve
Za 21. Čufarjeve dneve je prijavljenih 21 gledaliških skupin.

Joža Varl

Razstava likovnih del pokoj-
nega Janija Bevca, ki so jo
odprli 26. septembra v Raz-
stavnem salonu DOLIK na
Jesenicah, je bila izpolnitev
njegove poslednje želje, da
se s svojimi likovnimi deli
predstavi na rodnih Jeseni-
cah. Z razstavo naj bi rod-
nim Jesenicam vrnil del
sebe.
"Razstava, ki je zaradi Janije-
ve prezgodnjega slovesa spo-
minska, ne sme postati zna-
menje njegove smrti. Naj za-
znamuje njegovo življenje.
Naj pokliče v spomin njego-

vo tiho, a vselej nasmejano
podobo človeka, ki je znal
uživati življenje, ljubiti in
biti prijatelj. Človeka, ki je
stoično prenašal udarce uso-
de in obrnjen naprej - v pri-
hodnost. Neskončnost živ-
ljenjske energije, ki jo je Jani
tako vztrajno vnašal v svoje
delo, bo za vedno ostala shra-
njena v slikah." (Nekaj misli
študenta 4. letnika umet-
nostne zgodovine Jaka Rac-
mana ob odprtju razstave.)
Spominska razstava likovnih
del Janija Bevca, ki je zaradi
invalidnosti slikal z usti, je v
Razstavnem salonu DOLIK
na ogled od 22. oktobra. 

Z razstavo je Jesenicam vrnil del sebe

Potret Janija Bevca, avtor: Branko Rupnik

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



občinske novice - JESENICE CMYK 17. 10. 2008 stran   07

Jeseniške novice, petek, 17. oktobra 2008

Šport

7

Janko Rabič

Večno rivalstvo dveh naj-
uspešnejših slovenskih ho-
kejskih klubov je v nedeljo
obrnilo nov list v dolgoletni
zgodovini. 406. večni derbi
med igralci Acronija Jesenic
in ljubljansko Tilio Olimpi-
jo v nabito polni dvorani
Podmežakla se je izšel po
okusu Gorenjcev. Kljub do-
bremu začetku v novi sezo-
ni lige EBEL so Jeseniča-
nom serijo zmag prekinili
prav tekmeci iz Tivolija.
Težko so prenesli ta poraz
in težko čakali, da se spet
spopadejo, tokrat na doma-
čem terenu. 
Nedeljski uvod v prvi tretji-
ni je bil sanjski, saj so Jese-
ničani povedli kar s 6 : 0.
Tribune so bile na nogah,

ob vsakem golu pa je v dvo-
rani gromko odmevala Av-
senikova Golica, ki so jo
tudi domači hokejisti na
tekmah vzeli za svojo. V na-
daljevanju so sicer nekoliko
popustili, vendar so ob kon-
cu z rezultatom 8 : 2 več kot
porazili Ljubljančane. Po
desetih krogih lige EBEL
Jeseničani tudi krepko vodi-
jo na lestvici lige EBEL, saj
imajo pred zasledovalci štiri
točke naskoka.
Po veličastni zmagi je cela
dvorana z izjemo manjše
skupine Ljubljančanov nav-
dušeno zaploskala, ko so se
igralci priklonili publiki.
Nekaj trenutkov zatem se je
oglasila trobenta in zname-
nita pesem Prelepa Gorenj-
ska. To lepo dejanje v čast
domači zmagi je pred leti

začel velik prijatelj jeseni-
škega hokeja, pokojni Franc
Košir. Sedaj to tradicijo leto
in pol nadaljuje znani go-
renjski trobentač Niko Le-
gat. "Vedno z veseljem zaig-
ram jeseniškim fantom ob
zmagi, še posebej pa na der-
bijih z Olimpijo," je navdu-
šen povedal v nedeljo. 
Zanimivo je spremljati tudi
zakulisje večnih derbijev, ki
marsikdaj prinašajo tudi kaj
razburljivega, še posebej, ko
se med seboj udarijo navija-
či. V nedeljo je bilo v dvora-
ni in okoli nje razmeroma
mirno, le nekaj manjših iz-
gredov so zaznali. Tudi av-
tobus očitno bolj mirnih na-
vijačev je športno prenesel
sicer visok poraz, sicer z ne-
kaj grdimi izrazi, ki jih ne
bomo obelodanili. 

Vodja prireditve Zvone Jur-
kovič je povedal, da se mo-
rajo na vsako tekmo dobro
pripraviti. "Derbiji z Olim-
pijo zahtevajo še posebej te-
meljite priprave z natančno
izdelanim varnostnim načr-
tom. Obstajajo normativi,
koliko navijačev lahko sprej-
me dvorana, da je še zago-
tovljena varnost za vse. V
nedeljo jih je bilo štiri tisoč,
morda kakšen več. Zanima-
nje za tekmo je bilo izredno,
tako da vsem nismo mogli
zagotoviti vstopnic."
Vsak derbi med igralci Ac-
ronija in Olimpije je tudi
velik medijski dogodek. Po
besedah tiskovnega pred-
stavnika kluba Zorana Rači-
ča takšen derbi spremlja
kar okoli 25 slovenskih me-
dijev. 

Tudi Olimpija je padla!
Derbiji z Olimpijo imajo v dvorani Podmežakla vedno poseben čar.

Anketa med navijači
Tri nedeljske navijače Jesenic smo povprašali, kaj
menijo o derbijih z Olimpijo in ligi EBEL.

Veselje ob vsakem zadetku je bilo nepopisno.

Tadej Rustja: "Derbiji z Olimpijo imajo vedno
svoj čar. V nedeljo smo še posebej uživali ob vi-
sokem vodstvu v prvi tretjini. Malo me je potem
zmotilo, da so se najbolj glasni navijači umirili,
saj bi jim morali ves čas dajati glasno spodbudo."

Jure Golanda: "Že skoraj 25 let sem navijač 
jeseniškega moštva. Derbiji z Olimpijo so zame
prav adrenalinski. V nedeljo je bilo po visokem
vodstvu Jeseničanov vzdušje fenomenalno.
Želim jim, da se v nadaljevanju lige EBEL, ki je
zelo kvalitetna, še bolj izkažejo."

Ljudmila Ključevič: "Z možem Antonom tekme
v dvorani Podmežakla spremljava že desetletja.
Derbiji z Olimpijo so vedno nekaj posebnega in
sem navdušena nad njimi. Na vseh tekmah
posebej navijam za vnuka Roka Jakopiča, ki igra
v moštvu Acronija."

Jesenski kros
Razlog za tekaško obarvan
dan je bil jesenski medob-
činski kros, ki je prireditev z
dolgoletno tradicijo. Pravico
nastopa na tekaškem tek-
movanju imajo šole iz Upra-
vne enote Jesenice, ki lahko
v vsaki kategoriji prijavijo tri
tekmovalce. Letos je tekaške
moči med seboj merilo 216
učencev in učenk iz osnov-
nih šol: Žirovnica, Koroška
Bela, Prežihovega Voranca,
Toneta Čufarja, Mojstrana,
Kranjska Gora ter dijakinje
iz gimnazije Jesenice. Na
kros pridejo le najboljši te-
kači iz vsakega razreda, le-
tos smo dobili zmagovalce
v 18 kategorijah. Kros sta
organizirala Zavod za šport
Jesenice in Športna zveza
Jesenice, s pomočjo šol in
njihovih športnih pedago-
gov. G. Š.

www.gorenjskiglas.si

Ko so Jeseničani povedli s 6:0, so tribune ponorele.

Na derbiju se je zbralo štiri tisoč zagretih navijačev.

Jeseničani krepko vodijo na lestvici lige EBEL. I Foto: Matic Zorman

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

Vida Mihelčič s.p.
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Nasvet 

Ker delam v šoli, naj pouda-
rim, da je napisano izključ-
no moje mnenje. Tokrat
me žulijo dijaške malice.
Ministrstvo za šolstvo se je
velikodušno odločilo, da bo
po novem dijaška malica
zastonj. Lepo. Pa poglejmo
podarjenemu konju v zobe!
Odločitev je padla ravno v
predvolilnem času. Na-
ključje? Kje pa, samo pre-
mišljena politična poteza.
Zakaj zastonj samo malica
za dijake, vrtec in malico
osnovnošolcev pa starši
drago plačujejo? Reven je
marsikdo, otroci pa so na
sploh "drag špas". Razlik
med ljudmi nihče ni upoš-
teval! Je tudi otrokom star-
šev, ki mastno služijo, treba
podarit malico? Jo bodo ti
vsega presiti otroci sploh
hoteli jesti ali pa bo končala
v smeteh? Mar ne bi bilo
bolje, če bi malico podarili
samo zares revnim? Precej
naših otrok je predebelih
ali anoreksičnih. Tega ni
krivo pomanjkanje hrane,
pač pa nezdrava prehrana.
Pa lahko to popravijo šole z
zastonjsko malico? Kaj jedo
otroci do srednje šole, je
vseeno, potem jih bomo pa
čez noč navadili na zdravo

prehrano. Pa kaj še! Navaja-
nje na zdravo prehrano se
začne doma, v družini. Pro-
blem je, da je zdrava pre-
hrana danes tako draga, da
si je mnogi ne morejo pri-
voščiti, zaradi služb pa star-
šev pogosto ves dan ni
doma. Kdo naj bi otrokom
kuhal zdrave tople obroke?

Ironično je, da naši vrtci in
osnovne šole otroke navaja-
jo na nezdravo prehrano.
Ker je vse vezano na denar,
otroci večinoma dobijo naj-
cenejšo hrano, ki je ponava-
di tudi najmanj kvalitetna.
Ob tem se lahko vprašamo,
kaj je mogoče zagotoviti di-

jakom za 2,41 evra dnevno.
Visoko kvalitetne zdrave
malice nikakor ne.
Ministrstvo od srednjih šol
zahteva, da dijakom zagoto-
vijo toplo malico, najmanj
pet različnih menijev, tudi
vegetarijanskega, sicer de-
narja ne da. Kako naj bi šole
to izpolnile, ministrstva ne

zanima, čeprav dobro vedo,
da večina šol nima jedilnic,
kuhinj, ogromne količine
posode, pribora ... Šole tega
tudi ne morejo urediti, če
ministrstvo ne da denarja.
O tem pa ministrstvo mol-
či. Oni bodo dali samo de-
nar za malico. Ne znam si

predstavljati, kako naj bi
šole z nad petsto ali celo
nad tisoč dijaki stvar orga-
nizirale tako, da bi v bore
pol ure vsi dobili in tudi v
miru pojedli toplo malico.
Kaj takega ne funkcionira
niti v vojski! Ministrstvo
pravi, da naj šole, ki tega ne
zmorejo, najdejo zunanjega
ponudnika, gostinca, ki to
lahko zagotovi. Je to črni
humor?! Koliko restavracij
ali gostiln v neposredni bli-
žini šol pa je sposobnih v
manj kot pol urice postreči
s toplim obrokom vsaj dve-
sto ljudem? Kaj pa mož-
nost, da bi tople obroke pri-
peljali v šole in jih delili po
razredih? V pol ure se to ča-
sovno ne izide. Pomislite
tudi, kakšen bi bil tak topli
obrok! Pizza, nekaj iz mi-
krovalovke, mlačno ali kdo
ve kolikokrat pogreto. Je to
zdrava prehrana?! Zaradi
številnosti dijakov je zahte-
ve ministrstva možno izpol-
niti le ob daljšanju odmo-
rov in pouka. Številni voza-
či, ki so prej prihajali do-
mov pozno popoldne, bodo
po novem prišli domov zve-
čer. Imeli bodo toplo "soci-
alistično" malico, kosila pa
ne potrebujejo. Kdaj naj bi

se učili in pisali naloge, pa
ministrstva nič ne briga.
Kaj si mislim? Da gre za po-
skus pridobivanja volivcev,
ne da bi dali obljubljeni de-
nar, saj dobro vedo, da nji-
hovih pogojev večina ne
more izpolniti. Zelo me za-
nima tudi to, kam bo šlo ne-
malo denarja, ki ga bodo za
kršitev odloka plačale vse
šole, ki tega še niso uredile,
in po kakšnem ključu bo
ministrstvo potrjevalo po-
nudbe gostincev. Kaj pa
šole ali gostinci, ki bi jim
uspelo narediti nemogoče?
V resnici ministrstvo nič ne
podarja, ampak deli denar
davkoplačevalcev. Lahko se
je igrat dobrodelnika s tu-
jim denarjem! Glede na to
kako nas gulijo z davki, bi
vsi otroci morali imeti mali-
co zastonj. Pa ne samo repo
in krompir! O tem, da po
načelih zdrave prehrane
sploh ni nujno, da je malica
topla, pa ministrstvo noče
nič slišati. Hladno malico
bi se namreč dalo hitro ure-
diti in potem bi morali dati
obljubljeni denar. Nekateri
so zelo velikodušni, vse do-
kler jim ni treba dati denar-
ja - celo tujega, kaj šele last-
nega!

Poglejmo podarjenemu konju v zobe

Mag. Silvana Gasar

Navajanje na zdravo prehrano se začne doma, 
v družini. Problem je, da je zdrava prehrana 
danes tako draga, da si je mnogi ne morejo 
privoščiti, zaradi služb pa staršev pogosto ves
dan ni doma. Kdo naj bi otrokom kuhal zdrave
tople obroke? Ironično je, da naši vrtci 
in osnovne šole otroke navajajo na nezdravo 
prehrano. Ker je vse vezano na denar, otroci 
večinoma dobijo najcenejšo hrano, ki je 
ponavadi tudi najmanj kvalitetna. 

Peter Ramuš, dr. vet. med.

Vsak lastnik svojega psa po-
zna najbolje, a nekaterim
spremembam v ustaljenih
navadah ali obnašanju ne
posveča zadosti pozornosti.
Zgodnje odkrivanje znakov
bolezni je velikokrat ključ-
nega pomena za uspešno
zdravljenje. Eden izmed po-
gosto spregledanih bolezen-
skih znakov je tako imeno-
vana polidipsija. Ta strokov-
ni izraz pomeni povečano
pitje vode našega ljubljenca.
Lastniki ta pojav pogosto
pripisujejo vplivom okolja
(vročina, suh zrak ...) ali pre-
hrani (briketirana hrana, sol
...). Res je, da v določenih
mejah ti dejavniki povečajo
konzumacijo tekočine, ven-
dar gre v takih primerih za
enkraten dogodek. Za vete-
rinarja je povečano pitje
vode skozi daljši čas, neod-
visno od drugih faktorjev,
alarmanten znak, ki pogosto
nakazuje resno obolenje.
Poleg tega je ponavadi to
tudi eden prvih znakov bo-
lezni, zato moramo temu
pojavu nameniti posebno
pozornost. Koliko vode pes
popije na dan, je torej odvis-
no tudi od okolja in hrane,
vendar ta količina ne prese-
ga 100 ml/kg telesne teže.
Kdaj pes začuti žejo in koli-
ko vode zaužije, uravnava
zapleten mehanizem, ki je
pod vplivom hormonalnega
sistema. Na tega pa vpliva
predvsem tekočinsko ravno-
vesje izvenceličnega prosto-
ra, celične plazme in količi-

ne krvi. Seveda imajo glavno
funkcijo pri tej regulaciji
tudi ledvice. Prav zaradi te
kompleksnosti sistema ni
čudno, da se lahko zaradi
številnih obolenj poruši
uravnava tega mehanizma.
Polidipsija pa ponavadi tudi
sovpada s pojavom, ki ga
strokovno imenujemo poliu-
rija. Gre pa za povečano pro-
dukcijo urina, ki sicer znaša
okrog 50 ml/kg telesne teže.
Urin je ponavadi manj kon-
centriran, bolj voden, pes
težko zadržuje vodo in zato
čez noč urinira tudi v stano-
vanju oziroma pesjaku. Na
splošno se s tem problemom
srečujejo lastniki starejših
psov. Oba simptoma pona-
vadi nastopata hkrati.
Poglejmo nekaj najpogostej-
ših obolenj, pri katerih je
poliurija/polidipsija eden
evidentnejših kliničnih zna-
kov:
1. kronično ledvično popuš-
čanje nastopi, ko je uniče-
nih že več kot šestdeset od-
stotkov funkcionalnih led-
vičnih telesc, poveča se pro-
dukcija urina, ki je nekon-
centriran, pes popije veliko
vode;
2. sladkorna bolezen je po-
gosta pri starejših, nesterili-
ziranih psicah. Glukoza v
krvi in urinu vpliva na teko-
činsko ravnovesje in pro-
dukcijo urina, prva simpto-
ma sta povečano pitje in
produkcija urina;
3. bolezni jeter se kažejo s
številnimi simptomi, med

katerimi sta zelo pogosta po-
liurija in polidipsija;
4. hiperadrenokorticizem je
obolenje, ki ga povzroča po-
večano delovanje nadledvič-
ne žleze, ki s svojimi hor-
moni vpliva na tekočinsko
ravnotežje. Vzrok so najpo-
gosteje tumorozne spre-
membe na sami žlezi ali
centralno, se pravi v predelu
možgan, ki uravnava delova-
nje nadledvične žleze;
5. piometra pomeni gnojno
vnetje maternice pri psicah,
ki se pojavi tipično en 
do dva meseca po gonitvi.
Eden prvih znakov je pove-
čano pitje. Zdravljenje je 
le kirurško.
S tem seznamom pa še nis-
mo zajeli vseh možnih obo-
lenj, našteta so le tista naj-

pogostejša. Zdravljenje in
terapija ter seveda tudi pro-
gnoza, so odvisni od vrste
obolenja, kot tudi od stop-
nje napredovanosti bolezni.
Pri določenih obolenjih je
možna popolna ozdravitev,
spet pri drugih poskušamo
zgolj upočasniti potek bo-
lezni, pri tretjih zdravimo
simptomatsko. Včasih je
tudi sama diagnostika zelo
zahtevna, draga in nedo-
stopna, zato ni nujno, da se
vedno dokopljemo do dia-
gnoze. Natančna anamne-
za, klinični pregled in nekaj
osnovnih hematoloških in
urinskih parametrov je prav
gotovo ključ do postavitve
prave diagnoze. Kaj pa pre-
ventiva? Splošnega recepta
pri tako kompleksni zadevi

ni, vendar naj na tem mestu
ponovimo nekatera dejstva,
ki jih sicer zelo pogosto po-
navljamo. To je ustrezna
prehrana, prilagojena potre-
bam in starosti živali (to ni-
kakor niso ostanki hrane, ki
jo konzumiramo ljudje) in
sterilizacija živali, ki niso
namenjene za razplod. Pri
sterilizirani psički na pri-
mer ne more priti do pio-
metre, veliko manjša je
možnost za nastanek slad-
korne bolezni.
Simptoma poliurija in poli-

dipsija sta torej v veterinar-
ski medicini zelo pogosta,
zato pri natančni anamnezi
nikoli ne sme manjkati
vprašanje: "Ali vaš pes popi-
je v zadnjem času več vode
kot ponavadi?"

Pes veliko pije - znak za alarm

V veterinarski 
ambulanti je na voljo
široka paleta hrane, 

ki je prilagojena
posebnim potrebam
vaših psov in mačk.

Delovni čas: 
od 7. -12. ure in 
od 15. -18. ure

Sobota: od 8. -12. ure
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Urša Peternel

V sklopu Splošne bolnišni-
ce Jesenice je pred nedav-
nim začel delovati Center za
zdravljenje bolečine in bla-
žilno oskrbo neozdravljivih
bolnikov. A novo je zgolj po-
imenovanje, kajti center je
kot ambulanta za bolečino
deloval že od leta 2004.
Svoje prostore ima v pritlič-
ju upravne stavbe v bolniš-
nici, gre pa za edini tovrstni
center na Gorenjskem. V
njem delajo zdravnica asist.
mag. Mateja Lopuh, specia-
listka anesteziologije, ter
dve medicinski sestri, Irena
Pergarec Žansky in Nataša
Selan. Ob desetem oktobru,
svetovnem dnevu hospica
in paliativne oskrbe, so po-

drobneje predstavile svoje
delo. Kot je povedala Mateja
Lopuh, je center namenjen
vsem bolnikom s kronično
bolečino ter vsem onkolo-
škim bolnikom. Onkološki
bolniki prihajajo v center,
ko še poteka zdravljenje na

Onkološkem inštitutu, po-
magajo pa jim lajšati težave,
ki se pojavljajo ob kemote-
rapiji ali obsevanju, pred-
vsem bolečino, slabost, za-
prtje ... V primerih, ko se iz-
kaže, da ni več mogoča no-
bena terapija ali da tudi on-
kološko zdravljenje ni
uspešno, pa v centru poskr-
bijo za blažilno oskrbo bol-
nika. "Ko ni več nobene
druge rešitve, skušamo po-
magati bolniku, da čim bolj
kvalitetno preživi čas, ki mu
je še odmerjen. Bolniku ne
moremo obljubiti, da bo
ozdravel. Lahko pa mu za-
gotovimo, da mu bomo po-
magali na vse možne nači-
ne, da bo čas, ki mu je še os-
tal, preživel kar najbolj kva-
litetno, brez bolečin," je po-

vedala sogovornica. Zato je
zelo pomembna tudi psihič-
na pomoč bolniku, pogovor
o njegovih strahovih, skr-
beh ... "Pomembno je, da
bolniki in njihovi svojci
vedo, da ne bodo ostali
sami, ko bodo v najhujši sti-

ski, in da ne bodo trpeli ne-
znosnih bolečin. Želimo, da
vedo, kam se lahko obrnejo.
Zato si prizadevamo, da bi
se pri nas bolniki počutili
karseda domače. Dobijo
kavo, čaj, na voljo imajo ča-
sopise, zelo pomemben je
tudi pogovor med bolniki
samimi." Po besedah Mate-
je Lopuh je pri tem zelo po-
membno, da bolniki v cen-
ter prihajajo le čez dan, si-
cer pa ostajajo v domačem
okolju. V centru imajo zgolj
dnevno bolnišnico, v kateri
bolniki, če je potrebno, osta-
nejo čez dan in dobijo proti-

bolečinsko terapijo. "Za bol-
nike je zelo pomembno, da
gredo konec dneva lahko
domov, da jim ni treba osta-
ti v bolnišnici," poudarja so-
besednica. Kot dodaja, sode-
lujejo tudi s svojci in jih na-
učijo rokovanja s protibole-
činsko črpalko, dajanja
zdravil pod kožo, lajšanja
dihalne stiske ... V mrežo
pomoči pa so vključeni še
osebni zdravniki in patro-
nažna služba, ki so glavni
nosilci blažilne oskrbe na
terenu, lekarne ter medicin-
ska sestra za težko bolne iz
društva Hospic. 

Zdravijo bolečine in 
izvajajo blažilno oskrbo
V Splošni bolnišnici Jesenice deluje Center za zdravljenje bolečine in blažilno oskrbo 
neozdravljivih bolnikov.

Asist. mag. Mateja Lopuh, specialistka anesteziologije, in
medicinska sestra Irena Pergarec Žansky

Posebnost centra je v tem, da deluje 24 ur 
na dan, sedem dni v tednu, in bolnik ali njegovi
svojci (če denimo ponoči dobi neznosne 
bolečine) lahko pokličejo, kadarkoli so v stiski in
potrebujejo pomoč. 

Mateja Rant

"Moj poklic in moje delo z
otroki in odraslimi osebami
s posebnimi potrebami je
bilo zame ne le delo, ampak
tudi poslanstvo. Biti učitelj
je poseben privilegij, poseb-
na prednost, darilo," je po-
udarila nagrajenka Mirjana
Pretnar. Bila je vodja prve-
ga razvojnega oddelka na
Gorenjskem. Zanj je tudi
oblikovala program in obe-
nem vodila strokovni aktiv
specialnih pedagogov, ki so
delali v teh oddelkih. Zad-
njih šest let svojega dela je
bila ravnateljica osnovne
šole s prilagojenim progra-
mom in varstveno-delovne-
ga centra za odrasle osebe s
posebnimi potrebami na Je-
senicah. 
"Pri poučevanju otrok in
mladostnikov s posebnimi

potrebami je znala poiskati
njihova močna področja,
ustvarjati toplo in obenem
delovno vzdušje v skupini
ter zanje oblikovati številna
kakovostna in zanimiva
učna gradiva, izvirne učne
pripomočke in didaktične
igre," so med drugim zapi-
sali v obrazložitvi nagrade.
Organizirala je številna dr-
žavna tekmovanja s podro-
čja matematike za učence
osnovnih šol s prilagojenim
programom, poleg tega je
avtorica več izvirnih mate-
matičnih nalog za šolska,
regijska in državna tekmo-
vanja. Ob svojem rednem
delu je bila aktivna tudi na
drugih strokovnih podro-
čjih. Med drugim je dva-
najst let vodila eno prvih
specialnopedagoških sveto-
valnic v Sloveniji, veliko
svojega prostega časa je po-

svetila tudi otrokom s cere-
bralno paralizo. "Dolgolet-
no delo seveda prinese veli-
ko preizkušenj, dvomov, ra-

zočaranj. Ampak večinoma
se to da premagati, če verja-
meš v svoje delo," je še de-
jala Mirjana Pretnar.

Biti učitelj je darilo
Tako razmišlja upokojena profesorica defektologije Mirjana Pretnar, ki je prejela nagrado 
za življenjsko delo na področju šolanja otrok s posebnimi potrebami.

Mirjana Pretnar I Foto: Anka Bulovec

Mladi na taboru v Franciji
Konec septembra se je ekipa Mladinskega centra Jesenice
pod mentorstvom Vladimirja Radića odpravila v Francijo na
mednarodni tabor za mlade z manj priložnostmi Raid Perig-
ord. Jeseničani Nika, Luka, Simon in Vanja so iz Slovenije
odšli polni pričakovanj, vrnili pa so se še bolj polni vtisov in
lepih spominov. O tem, kako so preživeli devet dni v Fran-
ciji, pa so strnili v naslednje stavke.
"V Franciji sem doživel veliko novih, lepih, nepozabnih in
zanimivih stvari. Spoznal sem veliko novih prijateljev iz vse
Evrope, s katerimi sem še vedno v stikih." (Luka)
"Ta teden se je vsekakor izkazal za neverjetnega. Mislim, da
je vsem nam veliko do tega, da bi to ponovili. Resnično, na-
jbližja beseda tistemu, kar smo doživeli, je ABSOLUTNO
FANTASTIČNO, pa še ta beseda ne opiše vsega. Sploh se
ne da opisati vseh občutkov, od veselja pri spoznavanju ter
zabave skozi celoten kamp, do žalosti in nezavedanja, da je
konec, ob slovesu. Prepričani ste lahko, da nam bo ta tabor
ostal v lepem, najlepšem spominu vse življenje." (Nika)
"Imel sem se zelo lepo in seveda sem užival." (Simon) T. Z.

Urša Peternel

V kraju Forni di Sopra v ita-
lijanskih Dolomitih so ko-
nec septembra potekale
Unescove delavnice z naslo-
vom Vzgoja za mir, ki se jih
je udeležilo pet italijanskih
šol ter po dve avstrijski in
slovenski. Iz Slovenije sta
bili to Gimnazija Nova Gori-
ca in Gimnazija Jesenice.
Kot je povedala profesorica
Andreja Kosem Dvoršak z
jeseniške gimnazije, se je
delavnice udeležilo deset
njihovih dijakinj. Dekleta so
lahko izbirala med delavni-
cami z naslovi Vzgoja za
mir, Slikarska delavnica (vo-
dil jo je akademski slikar
Milovan Valič), Favna in flo-
ra Dolomitov, Plesna delav-
nica ter Umetnost v naravi
(Donne del bosco). Medtem

so učitelji spremljevalci pri-
sostvovali predavanjem in
delavnicam, ki jih je vodila
svetovno znana antropologi-
nja belgijskega rodu Pat
Patfoort. Vse delavnice so
imele skupno temo - vzgoja
za mir. Zadnji dan je pote-
kala zaključna prireditev, na
kateri so dijaki predstavili
svoje izdelke. "Dekleta so na
delavnicah resnično uživala,
se naučila veliko novega ter
spoznala vrstnike iz Italije
in Avstrije. Pogoj za udelež-
bo je bilo znanje italijanske-
ga jezika. Gimnazijke so
lahko svoje znanje preizku-
sile tudi v praksi, tako da so
sedaj še bolj motivirane za
učenje jezika. Sklenili smo,
da se bomo Unescovih de-
lavnic udeležili tudi prihod-
nje leto," je povedala Andre-
ja Kosem Dvoršak.

Gimnazijke na delavnici
Vzgoja za mir
Deset jeseniških gimnazijk se je udeležilo 
Unescovih delavnic v Italiji.

Skupinska slika jeseniških in novogoriških gimnazijcev
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Potep po Mežakli
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske so 27. septembra, na svetovni dan turizma, organizirali 
pohod po Mežakli. Udeležencem so predstavili novo karto pohodniških poti po občini Jesenice. Med
sedmimi predlaganimi izleti je najmanj znana, vendar zelo zanimiva prav tura, imenovana 
Potep po Mežakli.

Na planini Obranca smo si ob pastirski koči privoščili prvo
malico in jo nekaj delili tudi s konji in kravami. Manjkalo ni
niti "šnopčka" za preventivno preganjanje prehlada.

Ob obisku Snežne jame je marsikdo odkril v sebi 
raziskovalni duh. Kljub umazanim hlačam ni bilo nikomur
žal, da se je spustil v kraško podzemlje Mežakle.

Ob vzponu na Mežaklo s Kočne smo uzrli okamnelo 
Poljansko Babo. Ob njej smo spoznali "znanstveno" 
razlago nastanka tega skalnega osamelca, ki pravi, da je to
okamnela graščakova hči, ki je zaradi svojega hladnega
srca okamnela in še vedno čaka rojstvo svojega rešitelja.

"Gasilska" fotografija vseh 33 udeležencev pohoda, ki so videli, da je Mežakla še marsikaj drugega kot zgolj nadležen hrib,
ki Jeseničane prikrajša za marsikateri sončni žarek. 

Dobro obuti in planinsko opremljeni smo bili kos tudi 
najbolj strmim vzponom in spustom. Motilo nas ni niti
hladno, vetrovno in oblačno vreme.

Kmalu po dosegu najvišje točke pohoda Planskega vrha
(1299 m) smo pod severnim robom zagledali naravni most,
ki se boči v 15 metrov dolgem in 8 metrov visokem loku.

Na mnogih razglediščih z roba planote so pohodniki 
opazovali Jesenice in Karavanke na drugi strani doline.
Marsikdo je z zanimanjem iskal svojo hišo ali stolpnico.

Obiskali smo tudi obnovljeno partizansko bolnišnico pod
skalnim robom Mežakle, ki je  sovražniki niso odkrili celo
2. svetovno vojno. I Besedilo in fotografije: Klemen Klinar
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Urša Peternel

Prejšnjo soboto so pripravili
uradno odprtje in dan odpr-
tih vrat v waldorfskem vrtcu
Sončnica, ki deluje v prosto-
rih nekdanjega javnega vrtca
na Hrušici. Vrtec sodi pod
okrilje Waldorfske šole
Ljubljana in je alternativa
javnim vrtcem. Trenutno ga
obiskuje osem otrok, starih
od dve do pet let. Kot je po-
vedala waldorfska vzgojite-
ljica Tadeja Štular, se wal-
dorfski vrtec v marsičem
razlikuje od javnega vrtca.
"Igrače so drugačne, lesene,
iz naravnih materialov, čim
bolj nedodelane, da spodbu-

jajo domišljijo. V programu
je velik poudarek na prizade-
vanju, da se otroci počutijo
čim bolj varno in da je oko-
lje čim bolj podobno domu.
Vsak dan poteka po ustalje-
nem ritmu, največ časa na-
menjamo igri, vsak dan pa
tudi umetniško ustvarja-
mo," je povedala Štularjeva.
Tako ob ponedeljkih rišejo z
voščenkami, ob torkih imajo
glasbeno urico, ob sredah
oblikujejo čebelji vosek, ob
četrtkih rišejo z mineralni-
mi barvami, ob petkih pa pe-
čejo kruh. "Odnos do otrok
je individualen, otrok k ni-
čemur ne silimo, ampak jih
z zgledom pritegnemo k 

dejavnosti. Mislim, da se
otroci v vrtcu dobro počutijo
in da radi prihajajo," je do-
dala Tadeja Štular. A pot do
odprtja prvega gorenjskega
waldorfskega vrtca ni bila
lahka, je povedala ravnate-
ljica jeseniške organizacij-
ske enote waldorfskega vrtca 
Simona Pajk. "Treba je bilo
najti ustrezen prostor, pri-
dobiti ljudi in jih prepričati,
da je to dobra ideja in da se
splača otroka vpisati v wal-
dorfski vrtec in šolo. Treba
je bilo tudi preurediti pros-
tore in zunanje igrišče, a z
veliko dobre volje in prosto-
voljnega dela nam je uspe-
lo," je povedala Simona

Pajk. Dodala je, da je otroke
v vrtec še mogoče vpisati,
sprejmejo jih lahko še osem. 
Naslednji korak pa bo od-
prtje waldorfske šole na Je-
senicah in upajo, da jim bo
to uspelo že v prihodnjem
šolskem letu. 
Uradnega odprtja waldorf-
skega vrtca se je udeležil
tudi jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger, ki je po-
udaril, da so zelo ponosni,
da je prvi waldorfski vrtec
na Gorenjskem svoja vrata
odprl prav v jeseniški obči-
ni. "To je še en dokaz več,
da smo na Jesenicah odprta
družba," je dejal župan in
vrtcu zaželel veliko uspeha. 

Dan odprtih vrat
v waldorfskem vrtcu 
Na Hrušici je prvega septembra vrata odprl prvi waldorfski vrtec na Gorenjskem. 

Del otrok, ki obiskujejo waldorfski vrtec, skupaj z 
vzgojiteljico Tadejo Štular.

Prijetno urejen spalni kotiček

Ravnateljica jeseniške organizacijske enote waldorfskega
vrtca Simona Pajk z Erikom in Jako.

Devet (bodočih) waldorfskih vzgojiteljic in učiteljic, ki so
zaslužne za to, da je vrtec odprl svoja vrata.

Urša Peternel

"Ima prav mehke bodice in
čisto fino ga je božati!" sta
zatrjevali Janina in Rosanda,
učenki osmega razreda
Osnovne šole Koroška Bela,
ko sta v rokah držali kuščar-
ja s čisto točnim imenom
bradata agama. Tudi strahu
pred kačo, ameriškim rde-
čim gožem, so se učenci hi-
tro znebili in mnogi, med
njimi tudi Alja, so si jo "na-
deli" okrog vratu ... Spozna-
vanje živali, ki jih sicer ne vi-
dijo prav pogosto, pred mno-
gimi od njih pa ima večina
tudi strah, je sodilo v okvir
projekta z naslovom Zakaj
se jih bojimo? Kot je poveda-
la profesorica biologije in go-
spodinjstva Manca Martin-
čič, projekt na šoli poteka že
drugo leto. Njegov glavni na-
men je spoznavanje nene-
varnih živali in odpravljanje
predsodkov pred njimi. "Ker

strah vodi do neprimernih
dejanj, kot sta mučenje in
ubijanje živali, smo se odlo-
čili, da bomo pri učencih
naše šole poskušali odpraviti
predsodke pred določenimi
živalskimi vrstami," je pove-
dala Martinčičeva. Zato so
medse povabili Iztoka To-
mažiča z Biotehniške fakul-
tet v Ljubljani, ki je s seboj
pripeljal več zanimivih živa-
li: od želv, žab, morskega
prašička pa do kuščarja, paj-
kov in kače. Živali je najprej
predstavil osmošolcem, nato
pa so ti pridobljeno znanje
posredovali naprej prvošol-
čkom. Mlajši učenci so opa-
zovali, kako se živali gibljejo,
kaj jedo, kako se oglašajo,
vsako žival pa so lahko tudi
prijeli ali pobožali. In začet-
ni strah se je skoraj pri vseh
čisto razblinil! "Večina otrok
ima na začetku predsodke,
na živali reagirajo z odpo-
rom, gnusom ali strahom. A

ko enkrat pridejo v stik z nji-
mi, se ta čustva spremenijo v
pozitivna. Ko jih vprašam,
katere živali se najbolj bojijo,
večina reče, da kače. A ko jih
nato vprašam, katero bi naj-
raje videli, spet rečejo, da
kačo. Ta njihov strah jih 
torej poganja naprej, da se
hočejo srečati z neznanim.

In ko žival spoznajo, ravnajo
z njo nežno, previdno in
spoštljivo. Negativna čustva
se torej spremenijo v pozitiv-
na. In prav neverjetno je, 
koliko bolj so motivirani, da
se učijo še naprej, iz knjig,
potem ko enkrat žival spo-
znajo od blizu," je povedal
Iztok Tomažič. 

Zakaj se jih bojimo?
Kače, pajki, kuščarji - živali, ki pri marsikom vzbujajo strah, odpor in celo gnus. A brez potrebe! To
lahko potrdijo učenci Osnovne šole Koroška Bela.

Prvošolčki z želvo močvirsko sklednico

Alja s kačo ameriškim rdečim gožem

Osmošolki Janina in Rosanda s kuščarjem bradato agamo

Tjaša in Tina Siega: "Tjaša bo januarja dopolnila šest let in
v waldorfski vrtec smo jo vpisali predvsem zato, ker bo šla
tudi v waldorfsko šolo. Meni in možu zelo ustreza način,
kako poučujejo v waldorfskem vrtcu in šoli."
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Pričetek občinske lige v namiznem tenisu
Zavod za šport Jesenice je organizator lige v
namiznem tenisu, ki po novem poteka drugo leto
zapored. Liga se je 9. oktobra pričela s prvim
kolom in bo trajala do predvidoma aprila prihod-
nje leto. V lanskem letu je nastopalo osem ekip, v
letošnjem letu pa jih je za zdaj devet, vendar se do
pričetka 2. kola tekmovanja lahko prijavi še kaka
ekipa. Liga nima starostnih omejitev niti omejitev
glede znanja, predpisano je le to, da registrirani
igralci ne smejo igrati, ker s tem želimo ohraniti
ligo na rekreativni ravni. Četrtki bodo torej
namiznoteniško obarvani, vabljeni ste tudi vi, da
se mogoče preizkusite v namiznem tenisu ali pa si
ogledate kak zanimiv dvoboj. Celotno tekmovanje
poteka v športni dvorani Podmežakla, v
namiznoteniški dvorani. G. Š.

Strpno na cestah 
Pred bližajočim se prvim novembrom in krajšimi šolskimi
počitnicami policisti Policijske postaje Jesenice opozarjajo
voznike, naj bodo na cestah in v bližini pokopališč strpni in
obzirni do šibkejših udeležencev v prometu, prav tako naj
upoštevajo navodila policistov in rediteljev. Avtomobile naj
na parkiriščih dosledno zaklepajo in ne puščajo denarnic in
drugih vrednejših predmetov na vidnih mestih. Obenem
policisti opozarjajo vse, ki bodo v tem času za dalj časa
odšli od doma, naj poskrbijo, da hiša ne bo videti prazna,
sosedje ali sorodniki naj redno praznijo nabiralnike ...
Vlomilci namreč tudi med prazniki ne počivajo. U. P.

Praznovali so evropski dan jezikov
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so letos že drugič
zapored praznovali svetovni dan jezikov 26. september. "Ev-
ropski dan jezikov nam daje priložnost, da javnost opozori-
mo na velik pomen učenja jezikov skozi vse življenje, hkrati
pa se spoznavamo z različnimi kulturami," je povedala Ma-
rija Burnik iz šole. Lansko leto sta na prireditvi sodelovali
tudi bivši učenki - študentki, ki sta predstavili španski in ki-
tajski jezik s kulturo, kasneje pa so na šoli organizirali tudi
tečaja španščine in kitajščine. Letos pa so učenci pod men-
torstvom učiteljic angleškega jezika spet skušali približati
malo evropske raznolikosti. Po uvodnem Aninem pozdravu
so Patricija, Nataša in Ema zapele evropsko himno v nem-
škem in angleškem jeziku. Začetnika v nemščini Adi in Lara
sta predstavila kratek skeč. Izvrstni mladi igralci Lovro, Juli-
ja, Erika, Lara, Armina, Selma, Alenka, Lea in Aljaž so zaig-
rali dva skeča v angleščini: Happy Holidays in Old Friends.
Taraja je prebrala odlomek iz nagrajenega potopisa učenca
Marka Shoeffmana z naslovom Potovanje od Jesenic do
Abu Simbla. Tamara in Sara, ki sta lani obiskovali tečaj
španskega jezika, sta odigrali dialog v tem jeziku. Za konec
pa sta nam Lejla in Julija zapeli pesem v španskem in angle-
škem jeziku, je še povedala Marija Burnik. U. P.

Aljaž in Lovro kot angleška džentelmena

K A B E L S K A  T E L E V I Z I J A

● AN ALOGNI  TELEVIZIJSKI  PROGRAMI 59 TV programov

● AN ALOGNI  RADIJSKI  PROGRAMI 39 radijskih programov

● DIGITALNI TELEVIZIJSKI PROGRAMI 109 digitalnih TV programov

● DIGITALNI RADIJSKI PROGRAMI 42 digitalnih radijskih programov

mesečna vzdrževalnina 12,90 EUR

P R I S T O P I  N A  I N T E R N E T

● ŽE OD 10 EUR MESEČNO NAPREJ PREKO KABELSKEGA MODEMA

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

D I G I T A L N A  I P  T E L E F O N I J A

UGODNA CENA TELEFONSKIH IMPULZOV, POSEBNO V TUJINO.

MESEČNA NAROČNINA 3,00 EUR

P O N U D B A  S T O R I T E V  V  P A K E T I H

● DVOJČEK internet + kabelska TV 22,40 EUR

● DVOJČEK: IP telefon + kabelska TV 15,90 EUR

● TROJČEK 1: IP telefon + kabelska TV + 512 kbit/sek internet 23,00 EUR

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

● TROJČEK 3: IP telefon + kabelska TV + 2073 kib/sek internet 29,50 EUR

brez predelav hišnih instalacij, brezplačna podpora, servis največ 48 ur

Prijave in informacije: TELESAT, d. o. o., Jesenice, Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

tel. 04/5865-250, 04/5865-251, fax: 04/5865-252

internetna prijava: www.telesat.si
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KOSOVA GRAŠČINA od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure
(od torka do petka)

Muzejska razstava TRI TISOČLETJA ŽELEZARSTVA NA SLOVEN-
SKEM (na ogled do 5. decembra). Info: Gornjesavski muzej Jesenice,
04/583 35 00

RUARDOVA GRAŠČINA od 8. do 15. ure (vsak dan), od 8.
do 17. ure (sreda) in od 10. do 17. ure (sobota)

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave Savski fužinarji - zna-
ni Evropejci. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

Petek, 17. oktobra
POSLOVNA STAVBA ACRONIJA od 10. ure do 15. ure

Razstava varjenih skulptur Tomislava Hutarja (na ogled do 30. oktobra)

Info: Acroni, d. o. o., Jesenice

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 18. uri
Klekljanje, prijave v otroški knjižnici. Info: Občinska knjižnica Jeseni-
ce, 04/583 42 01

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Glasbeni abonma: Jure Tori in Ewald Oberleitner (harmonika in kon-
trabas) Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Sobota, 18. oktobra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE (Kurilniška
13a, III. nadstropje) od 12. do 18. ure 

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej
(predstavitev novosti Mehana). Info: Milan Hribar, 040/706 740

Nedelja, 19. oktobra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

Vaša - naša matineja, program za najmlajše. Info: Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 20. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.30 ure

Ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta naprej. Info: Občinska
knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Torek, 21. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 16. uri

Angleške urice, prijave v otroški knjižnici. Info: Občinska knjižnica Je-
senice, 04/583 42 01

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Filmsko gledališče: 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva (drama). Info: Gleda-
lišče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Sreda, 22. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.30 

Ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta naprej. Info: Občinska
knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 18. uri
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Četrtek, 23. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 17. uri

Ure pravljic za otroke od 4. leta naprej. Info: Občinska knjižnica Jese-
nice, 04/583 42 01

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri
RED HOT PARTY, zabavno družabni večer za mlade - dvorana MCJ

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 18. uri
Lepo je biti bralec. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert tubista Luka Einfalta, vstop prost. Info: Glasbena šola Jeseni-
ce, 04/586 60 30

Petek, 24. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 18. uri

Klekljanje, prijave v otroški knjižnici. Info: Občinska knjižnica Jeseni-
ce, 04/583 42 01

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri 
Razstava likovnih del članov DOLIK-a Marjana Židaneka in Staneta
Kozjeka (na ogled do 19. novembra). Info: Razstavni salon Dolik,
04/583 25 06

Sobota, 25. oktobra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri

Prvi glasek Gorenjske 2008, vstopnice lahko kupite na Radiu Triglav

(vsak delovnik od 8. do 15.30). Info: Radio Triglav Jesenice, 04/5861
012, 031/344 444, www.radiotriglav.si, eva.stare@radiotriglav.si

Nedelja, 26. oktobra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

Vaša - naša matineja, program za najmlajše. Info: Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 27. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE (dvorana MCJ) od 11. do 13. ure

MUCA COPATARICA, IGRARIJE, DELAVNICE - NOČ ČAROVNIC, lut-
kovna igrica, izdelovanje pravljičnih junakov (aktivno dopoldne za
otroke v sklopu tedna otroka - počitniški program). Info: Mladinski
center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

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

Torek, 28. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE (dvorana MCJ) od 11. do 13. ure

MUCA COPATARICA, IGRARIJE, DELAVNICE - NOČ ČAROVNIC, lut-
kovna igrica, izdelovanje pravljičnih junakov (aktiven dopoldan za
otroke v sklopu tedna otroka - počitniški program). Info: Mladinski
center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 16. uri
Angleške urice, prijave v otroški knjižnici. Info: Občinska knjižnica Je-
senice, 04/583 42 01

MLADINSKI CENTER JESENICE (dvorana MCJ) ob 17. uri
OSNOVE LIČENJA, hitri vodnik osnov ličenja in urejanja obraza (teh-
nike ličenja za mlade dame - počitniški program). Info: Mladinski cen-
ter Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Filmsko gledališče: Juno (komična drama). Info: Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice, 04/ 583 31 00

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

Sreda, 29. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE (dvorana MCJ) od 11. do 13. ure

MUCA COPATARICA, IGRARIJE, DELAVNICE - NOČ ČAROVNIC, lut-
kovna igrica, izdelovanje pravljičnih junakov (aktivno dopoldne za
otroke v sklopu tedna otroka - počitniški program). Info: Mladinski
center Jesenice, www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

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

MLADINSKI CENTER JESENICE (dvorana MCJ) ob 18. uri
HALLOWEEN PARTY, čarobni ples z aktivnimi ritmi (zabavni večer za
mlade - počitniški program). Info: Mladinski center Jesenice,
www.mc-jesenice.si, 04/588 46 80, 04/588 46 81

DOM DU JESENICE ob 18. uri 
Kulturna prireditev ob dnevu reformacije; v programu bodo sodelova-
li Janez Rozman z grajsko tiskarno in gledališka skupina s priložnost-
no predstavo. Info: DU Jesenice, Janez Komel, 04/583 26 70

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

Tel.: 04/586 31 78, fax: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 

e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih ja-
vili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

Oktobrske prireditve (od 17. do 29. oktobra)
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■■    potrdila za vozniški izpit ■■      zdravniška 
spričevala ■■    zdravljenje očesnih bolezni 
■■    predpisovanje očal

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

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Ocvirki in pohvale

Že pred mnogimi leti je naš vizionarski pesnik A.
A. med drugim zapisal: "Joj, kam bi dal!" in mor-
da je pomislil, da bodo nekoč to vprašanje pono-
vili tudi lastniki jeklenih konjičkov zaradi parkir-
nega prostora, ki ga je vsak dan manj, tudi pred
pošto ali pa železniško postajo na Jesenicah. 

Z rekonstrukcijo Ceste Cirila Tavčarja bi uradno
lahko imeli dovoz le iz smeri Plavža z obrača-
njem na križišču pri bolnišnici. A večina vozni-
kov ta del poti skrajša z vožnjo v levo ali preko
polne črte pri Čufarju ali pa pri znaku prepoveda-
no zavijanje levo pri Metuljčku. 

Naši gasilci poleg svojega poslanstva skrbijo tudi
za zunanji videz gasilskih domov in okolice. To-
krat naj pohvalimo lokacijo Gasilsko reševalne
službe Jesenice na cesti Železarjev 35. Urejenost,
zastave, cvetje in pred časom prebarvanje stolpa
si zaslužijo vse pohvale. I Besedilo in fotografije Janez Pipan
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Zanimivosti

Sponzor križanke je Trgovina VITAN, Titova 46, Jesenice, telefon 04/5832 856, trgovina

za vrtnarsko opremo in hišne živali. Sponzor poklanja tri nagrade za nakup izdelkov v trgovini Vital v vrednos-

ti:1. nagrada 15 EUR, 2. nagrada 10 EUR, 3. nagrada 5 EUR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 24. 
septembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, 
p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Buča je tehtala 74 kilogramov

Družabni dogodek prve oktobrske sobote na Jesenicah je
bila analiza tehtanja buče velikanke v okrepčevalnici Lisa. V
septembru so vpisovali stave o teži buče, udeležilo pa se je
več kot 150 "ocenjevalcev". Ocena teže se je gibala v
razponu od začetnih 45 kg do skrajnih 185 kg, resnična teža,
ki so jo ugotovili v izbrani komisiji pred številnimi stavci in
drugimi obiskovalci, pa je bila točno 74 kg. Pet poznavalcev
buč je dalo stavno oceno 75 kg in zato so morali izvesti še
dodatno žrebanje. Sreča je bila na strani obiskovalca in
stavca Cirila Jazbeca, ki je prejel nagrado. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi PIZZERI-
JA VENEZIA JAVORNIK. Sponzor križanke je Pizzeria Vene-
zia, Cesta Borisa Kidriča 26 b, Slovenski Javornik, telefon
586 39 33, ki podarja naslednje nagrade:  1. dve pizzi: Mari-
ja Zupan, Jesenice; 2. ocvrti kalamari: Antonija Drinovec,
Kranj; 3. čevapčiči s prilogo: Maja Orel, Radovljica. Čestita-
mo! Za nagrade se oglasite v Pizzeriji Venezia na Sloven-
skem Javorniku!

Krompirjeva juha
Potrebujemo: tri večje krom-
pirje, 1,5 litra vode, sol, če-
sen, poper, ščep majarona, 3
dag masla, lovorov list.
Priprava: krompir olupimo
in narežemo na lističe. Stre-
semo ga v lonec in prelije-
mo z vročo vodo. Solimo in
kuhamo do mehkega. Ku-
han krompir začinimo s str-
tim česnom, majaronom in
poprom. Zmešamo s palič-
nim mešalnikom, dodamo
še lovorov list in maslo.

Čebulna juha
Potrebujemo: 1,5 žlice nasek-
ljane čebule, 2 jušni kocki, 3
jajca, žlico kisa, sol, žlico olja.
Priprava: sesekljano čebulo
posteklenimo na olju. Pose-
bej skuhamo poldrugi liter
juhe iz dveh jušnih kock.
Prilijemo k čebuli. Iz belja-
kov stepemo trd sneg, k ru-
menjakom pa vmešamo kis.
Ko juha zavre, dodamo
sneg, dobro premešamo in
počasi dodamo še rumenja-
ke. Juha naj še zavre. 

Juha iz kitajskega zelja
Potrebujemo: glavico kitaj-
skega zelja, čebulo, sol, po-
per, česen, lovorov list, ne-
kaj brinovih jagod, šopek se-
sekljanega peteršilja.
Priprava: kitajsko zelje nare-
žemo na lističe in ga duši-
mo na praženi čebuli. Doda-
mo začimbe in peteršilj, za-
lijemo in skuhamo do meh-
kega. Če dodamo narezan
krompir, dobimo enolončni-
co. Krompir pa lahko ponu-
dimo tudi posebej.

Zdrobova juha z 
rumenjakom
Potrebujemo: 5 dag masla, 5
do 8 dag pšeničnega zdroba,
1,5 litra kostne juhe, sol, dve
vejici peteršilja, 2 rumenja-
ka.
Priprava: Na maslu hitro
prepražimo pšenični zdrob.
Ko rahlo zarumeni, mu med
mešanjem dodamo vročo
juho. Tako naj vre pet do
osem minut. Nato juho od-
stavimo in med stalnim me-
šanjem vmešamo stepena

rumenjaka in sesekljan pet-
eršilj. Namesto kostne juhe
lahko zdrob zalijemo z vro-
čo vodo, dodamo pa jušno
kocko.

Porova juha
Potrebujemo: olje, ščepec
sladkorja, tri lepe pore, 1,5
žlice moke, 2 krompirja, sol,
jajce, 10 do 15 dag starega
kruha, olje za cvrtje.
Priprava: na maščobi zaru-
menimo sladkor in dodamo
na kolobarčke narezan por.
Malo popražimo, nato prili-

jemo malo vode in dušimo
nekaj minut. Ko tekočina iz-
hlapi, por oprašimo z moko,
jo popražimo in zalijemo z
vodo. Zakuhamo na kocke
narezan krompir, enega na-
ribamo, da se juha lepše
zgosti, solimo in kuhamo,
da se krompir zmehča.
Kruh narežemo na kocke,
jih povaljamo v stepenem
jajcu in v vročem olju ocvre-
mo. Ponudimo k juhi. Juhi
spremenimo okus z žlico
naribanega sira, smetano,
muškatnim oreškom ali z
rezanci suhega mesa.

Drugačne juhice
Da na mizi ne bo vedno le goveja juha, smo iz knjige Kuharske bukve slovenskih gospodinj povzeli
nekaj preizkušenih receptov za malce drugačne juhe.
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Podarite sebi ali vam najdražjim
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. Ne pozabite
na posebno ponudbo tega meseca
in ugodne cene. 

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

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

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Nogavice 
za vse priložnosti

Spodnje perilo, 
pižame, 

modni dodatki

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

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

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

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

Hipermarket jeseniškega Merca-
tor Centra je razdeljen na market-
ni in nemarketni program ter sve-
ži oddelek, kjer najdemo delika-
tesno ponudbo, zanimivo ponud-
bo kruha, zamrznjeni program,
mlečni oddelek, sadje in zelenja-
vo, pa tudi mesna ponudba je
dnevno precej pestra. Marketni
program obsega vso drugo pre-
hrambeno ponudbo - od pijač do
sladkarij, testenin, nemarketni
program pa predstavljajo oddelki,
kot so tekstil, čistila, praški, koz-
metika, šolski program, igrače.
Znani so tudi po peki pic, kjer je
zaradi velikega povpraševanja pri-
poročljivo poprejšnje naročanje.
Mercator Center na Jesenicah,
kjer je hipermaket, ima poleg ve-
likega izbora kvalitetnih izdelkov

urejeno tudi veliko parkirišče, pa
tudi okolica, v kateri stoji Center,
pripomore k stalnemu obisku
kupcev. Da pa so ti zadovoljni,
poskrbi tudi prijazno trgovinsko
osebje, ki pomaga in svetuje. 
V jeseniškem hipermarketu ne
spreglejte tega petka in sobote,
ko boste lahko kupovali sveži ko-
stanj s kar tridesetodstotnim po-
pustom, do nedelje pa bo isti po-
pust upoštevan tudi pri hrani za
mačke in pse. 
Znani so tudi po veselih uricah ob
ponedeljkih in sredah, med 9. in
11. ter 14. in 17. uro, ter torkovem
desetodstotnem popustu. Pika
kartica je seveda ena njihovih
prednostnih aktivnosti, čeprav
popusti na različno blago veljajo
celo leto.
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PROGRAM PRIREDITEV V 
MESECU OKTOBRU 2008 ZA
MERCATOR CENTER JESENICE 

Sobota, 18. oktobra, ob 10. uri:
Dan folklore
- folklorna skupina bo predstavila
tradicionalne slovenske plese,
obiskovalcem pa bodo ponudili
prave koroške domače kanapeje.

Nedelja, 19. oktobra, ob 10. uri:
Otroška kreativna matema-
tično-slikarska delavnica
- otroci ste vabljeni na delavnico,
kjer boste skupaj z animatorko
ugotavljali številke ter reševali
lahke računske naloge. V vse
skupaj je vpleteno tudi barvanje.
Ponudili vam bodo tudi slastne
palačinke.

Sobota, 25. oktobra, ob 10. uri:
Otroška delavnica Sladka mi-
kadomanija:
- obiskovalci se bodo posladkali
s čokolado Mikado ter se preiz-
kusili v zabavni igri s palčkami
Mikado.

●  ●  

●  

Novo v igri
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Odslej 18 Odslej 18 
vrst dobitkov vrst dobitkov 

vsako sredo in vsako sredo in 
nedeljo!nedeljo!

Vesele urice, torki in ugodnosti
Ko jeseni razmišljamo o kostanju, si listavci
nadenejo najlepše barve. Ta konec tedna gremo
lahko po kostanj kar k najboljšemu sosedu.
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Janko Rabič

Zima je pošteno pljusknila v
triglavsko pogorje in v Kara-
vanke. V občini Jesenice je
sneg pobelil predvsem Goli-
co in okoliške vrhove skoraj-
da do nižin. Na prvo oktobr-
sko nedeljo so se pobočja
Golice iskrila od snežink, ju-
tranje temperature pa so
bile krepko po ničlo. Nekate-
rih najbolj vztrajnih planin-
cev to ni zmotilo in so vrh
osvojili tudi v čaru zimske
narave. Ko je sonce pregnalo

jutranji mraz v dolini je svo-
jevrstno podobo ponudila
tudi Planina pod Golico.
Medtem ko je bila Golica
odeta v sneg in mraz, so se
po domačih vrtovih pasle še
krave in ovce. 
Sicer pa je letošnje mesece,
predvsem v maju, spet za-
znamoval množičen obisk
Golice. Sodeč po vpisni knji-
gi na vrhu, planinci prihaja-
jo z vseh vetrov. Iz domovi-
ne, zamejstva in drugih dr-
žav. Številni se ustavijo pri
znani postojanki na obron-

kih Golice, za katero skrbijo
člani Planinskega društva
Jesenice. Letos so na poti
pod kočo popravili pot za
planince, pa tudi v sami po-
stojanki so poskrbeli za več
vzdrževalnih del. 
Prihodnje leto pa se na Goli-
ci obeta velik praznik. Žu-
pan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger je že nekaj-
krat v javnosti ponosno napo-
vedal, da se obeta poseben
dogodek ob 80-letnici mesta
Jesenice in 80-letnem jubile-
ju Slavka Avsenika, ki je sku-

paj z bratom Vilkom avtor
znamenite polke, ki je sveto-
vna uspešnica vseh časov. Ta
polka naj bi dobila svojo na-
slednico, ki bo prav tako po-
vezana z Golico. S tem zapi-
som smo že odstrli del veli-
kega dogodka, podrobnosti
pa naj še počakajo. 
In še tale koristen nasvet:
Golica je privlačna v vseh
letnih časih. Pozimi skriva
na pobočjih pasti, ki jih gre
upoštevati ob vzponu na
vrh. Previdnost naj bo na pr-
vem mestu! 

Dva letna časa 
v osrčju Karavank 
Vreme se očitno več ne ravna po ustaljenih zakonitostih letnih časov. Komaj je bilo v krajih Zgornje
Gorenjske konec poletja, je zima v začetku oktobra kar preskočila jesen. 

Urša Peternel

V Gorenjski banki Kranj so
se odločili, da bodo vse no-
vopečene mamice, ki bodo
rodile v jeseniški bolnišnici
in v kranjski porodnišnici,
razveselili s še enim dari-
lom. Poleg vrednostnega
bona za novorojenčke bodo
namreč mamice odslej dobi-
le tudi knjigo Naš otrok -
prvo leto, ki jo je izdala kranj-
ska založba Narava v sodelo-
vanju z Gorenjsko banko
Kranj in Gorenjskim glasom.
Knjiga, ki sta jo napisala
nemška avtorja Dagmar von
Cramm in prof. dr. Eberhard
Schmidt, prinaša praktične
napotke o negi, prehrani in
zdravju dojenčkov v prvem
letu življenja. Kot sta o knjigi
zapisala pediatra Majda Rous
Medvešček in Jurij Kurillo,
knjiga ni učbenik, temveč
življenjsko prikazuje doživet-
ja z novorojencem in dojen-
čkom do prvega leta starosti

ter prinaša nasvete, kako čim
hitreje razrešiti nastale zaga-
te ter kako malčka negovati,
hraniti in ob tem užiti vso
srečo.
Med prvimi mamicami, ki so
prejele knjigo, je bila Sanela
Rekič z Jesenic, ki je na po-
rodnem oddelku jeseniške
bolnišnice 8. oktobra ob 17.
uri in 28 minut rodila sinčka
Emana. Kot je povedala, je
Eman njen prvi otrok, ob roj-
stvu je tehtal 3030 gramov,
namerili pa so mu 52 centi-
metrov. Porod je bil kar dolg
in težak, je povedala mamica,
ki ji je ob strani stal mož
Edin. Knjigo je srečnim star-
šem izročil pomočnik vodje
sektorja poslov z občani v
Gorenjski banki Kranj Peter
Kavčič. Ob tem je dejal, da se
v Gorenjski banki s svojo po-
litiko družbene odgovornosti
trudijo biti prisotni na različ-
nih področjih, tudi na podro-
čju zdravstva. Tako so letos
že pomagali Splošni bolniš-

nici Jesenice z donacijo v vi-
šini petdeset tisoč evrov, s ka-
tero so kupili ultrazvočni
aparat za ginekološko-porod-
niški oddelek. Vsem novoro-
jenčkom že vrsto let pokla-
njajo vrednostni bon, na ka-

terega ob odprtju otrokovega
računa vpišejo simbolično
vsoto 20 evrov. Po novem pa
bodo mamice prejele tudi
knjigo, ki jim bo (pa tudi
očetom) v pomoč pri negi in
vzgoji otroka.

Knjiga za novopečene starše 
Gorenjska banka Kranj bo vsem mamicam, ki rodijo v jeseniški bolnišnici, podarila knjigo 
Naš otrok - prvo leto.

Koča na Golici v oktobrsko zimski podobi Pogled z zasnežene Golice proti Stolu

Mlada mamica Sanela Rekič z Jesenic s sinkom Emanom,
ki ji je Peter Kavčič iz Gorenjske banke podaril knjigo in
vrednostni bon. I Foto: Anka Bulovec

Kratke novice

Klovn Jaka in njegove vragolije 
Ob tednu otroka so v Mladinskem centru Jesenice razvese-
lili najmlajše na mladinski točki Center II, kjer jih je obiskal
čisto pravi klovn Jaka. Klovn je dokazal, da zna vse: žongli-
ra, izvaja trike in čarovnije, modelira balone v živali, se vozi
z monociklom in celo 'bruha' ogenj! Zabava je bila res en-
kratna! U. P., foto: arhiv MCJ

Posadili drevo miru
Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice so se pridruži-
li Unescovemu projektu sajenja dreves. Tako so na dan saje-
nja dreves 22. septembra učenci 2. razreda pod vodstvom
učiteljice Klavdije Krašovec posadili drevo miru. "Sajenje dre-
ves je zelo pomembno. Drevesa nas spominjajo na naravo in
opozarjajo na pomembnost naravovarstvene zaščite. In dru-
gič, drevesa so simbol mednarodnega sodelovanja. Ker je ta
dan razglašen tudi za mednarodni dan miru, smo želeli z
drevesom posaditi misel strpnosti in miru," je ob tem dejala
Nancy Bohak, koordinatorica za Unesco na šoli. U. P.

Urša Peternel 

Radio Triglav Jesenice bo le-
tos že dvanajsto leto zapored
organiziral prireditev Prvi
glasek Gorenjske, na kateri
se predstavljajo mladi glas-
beni talenti, stari od pet do
vključno dvanajst let. Letos
se bo predstavilo osem mla-
dih pevk in pevcev, in sicer
Žana Kepic iz Zgornjih Bi-
tenj s pesmijo Oblekica,
Aleksandra Vovk iz Mojstra-
ne s Kekčevo pesmijo, Alek-
sandra Matan iz Mengša s
skladbo Pesem je povsod
doma, Ajda Kovač iz Kranja
s pesmijo Zlata roža, Sindi
Mauko iz Ljubljane s pesmi-
jo Rosno mladi, Manca Krs-
nik iz Kranja s skladbico Poj
z menoj, Matej Dolenšek z
Blejske Dobrave bo zapel
Tri planike, Ana Skumvač iz
Zgornjih Gorij pa Srečo na

vrvici. Vseh osem nastopajo-
čih bo pelo ob spremljavi
skupine Simfonika.
Prireditev Prvi glasek Go-
renjske je bila prvič oktobra
1997. Je nekakšna mlajša 
sestrica prireditve Prvi glas
Gorenjske, ki ima že večdese-
tletno tradicijo in na kateri so
svojo pevsko pot začela dobro
znana glasbena imena, kot so
Helena Blagne, Franci Reber-
nik (Slaki), Aleksander Me-
žek, Anka Čop, Manca Špik,
Manca Urbanc Izmajlova, pa
tudi Klemen Peternel (Koc-
ka), Aleš Kavalar (Superno-
va), Aleš Vovk - Raay (Turbo
Angels), Nataša Artiček, Eva
Moškon, Eva Černe in še kdo,
je povedala direktorica Radia
Triglav Rina Klinar.
Letošnji Prvi glasek Gorenj-
ske bo v soboto, 25. oktobra,
ob 18. uri v Gledališču Tone-
ta Čufarja na Jesenicah.

Prvi glasek Gorenjske

Na prireditvi, ki bo 25. oktobra na Jesenicah, 
bo zapelo osem mladih pevk in pevcev.


