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Se spomnite, 
tovariši 
(in tovarišice)?
Sanja Moore, ki živi v Angliji, je 
predstavila knjigo o življenju na Jesenicah
v časih, ko smo se vozili s stoenkami,
jedli domačico in poslušali Džuli …

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE KULTURA MODA

Lokali odprti največ 
do ene ure zjutraj
Občinski svet je sprejel pra-
vilnik o podaljšanem obrato-
valnem času gostinskih loka-
lov. Mnenje krajevne skup-
nosti in policije je obvezno.

Blok, ki ima svojo
spletno stran
Zaživela je spletna stran
skupnosti stanovalcev Tito-
ve 47, s katero želijo izobra-
ževati in obveščati stanoval-
ce ter negovati dobre sosed-
ske odnose.

Visoko in opazno
Opazni čevlji so hit sezone.
Zlato pravilo sezone: visoke
pete in čim bolj opazno obu-
valo. Upajte si, čeprav si bo-
ste tu in tam prislužili kak-
šen žulj.
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Urša Peternel

"Zima nas ne bo preseneti-
la!" je v imenu javnega ko-
munalnega podjetja Jeko-In
zagotovila Nuša Jelenc, vod-
ja sektorja komunalne de-
javnosti, po uspešno izpelja-
ni "suhi vaji" zimske službe
prejšnjo soboto. V družbi
Jeko-In so se letos prvič od-
ločili, da bodo še pred pri-
četkom zime preskusili,
kako je na začetek sneženja
pripravljena njihova zimska
služba. Tako so prejšnjo so-
boto v akcijo poslali celotno
mehanizacijo in vse koope-
rante v občinah Jesenice in
Žirovnica. Po besedah Nuše
Jelenc je na vaji sodelovalo
osem strojev in vozil podjet-

ja Jeko-In ter vseh 17 koope-
rantov s skupaj 25 stroji in
vozili. Skupaj se je tako na
teren odpeljalo 16 posipal-
cev, 21 plugov in devet na-
kladačev. "Njihova naloga je
bila, da prevozijo vse relaci-
je, pregledajo teren in od-
pravijo morebitne pomanj-
kljivosti ter preskusijo stro-
je," je o namenu vaje pove-
dala Jelenčeva. Vaja je uspe-
la in v družbi Jeko-In so pre-
pričani, da jih zima ne bo
presenetila. Pripravljenih
imajo tudi že petsto kubič-

nih metrov peska, v tem ted-
nu pa naj bi dobili tudi sol
za posipanje. "Na zimske
razmere smo pripravljeni, je
pa seveda precej odvisno od
tega, koliko snežnih padavin
bo zapadlo. Če so padavine
zmerne, lahko v razmeroma
kratkem času očistimo vse
površine. Če pa so padavine
obsežnejše, imajo prednost
pri čiščenju površine prvega
reda, to so bolj prometne ce-
ste in pločniki. Vsekakor ra-
čunamo tudi na sodelovanje
občanov, da v času pluženja

ne bodo parkirali na pločni-
kih, da bodo umaknili vozila
s parkirišč in podobno," je
še dejala Nuša Jelenc. Vaje
sta se udeležila tudi župana
Jesenic in Žirovnice. Jeseni-
ški župan Tomaž Tom Men-
cinger je dejal, da so tovrst-
ne vaje dobrodošle in po-
trebne, jeseniška zimska
služba pa po njegovem
mnenju vsako zimo odlično
opravi svoje delo, zlasti
upoštevajoč dejstvo, da je v
občini veliko težje dostop-
nih krajev. 

Pripravljeni na zimo
V javnem podjetju Jeko-In zagotavljajo, da jih zima ne bo presenetila. To je dokazala tudi "suha vaja"
zimske službe.

Knjige vabijo mlade
bralce
Na otroškem oddelku jeseni-
ške občinske knjižnice se do-
gaja marsikaj zanimivega ...

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

Slavko Kanalec
novi predsednik
HK Acroni 
Dimitrij Piciga je odstopil zaradi 
velikih obveznosti, ki jih ima 
kot direktor Slovenske 
turistične organizacije. 
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Urša Peternel

Drevi se v Gledališču Toneta
Čufarja na Jesenicah priče-
njajo 21. Čufarjevi dnevi.
Gre za tradicionalno sreča-
nje ljubiteljskih gledališč, ki
je zadnja leta preraslo v fe-
stival tekmovalnega značaja.
Na Čufarjevem odru se vsa-
ko leto predstavi od šest do
osem gledaliških predstav,
ki jih izbere selektor. Med
njimi strokovna žirija določi
dobitnika Čufarjeve plakete
za najboljšo predstavo, za
najboljšo moško vlogo in za
najboljšo žensko vlogo. Do-
bitnika Čufarjeve plakete za
najboljšo predstavo pa izbe-
re tudi publika.
Selektor Matjaž Šmalc je za
letošnje Čufarjeve dneve iz-
bral osem predstav, in sicer
Počitnice? Avtorja Tina Grab-
narja v izvedbi KUD Moment
in režiji Zorana Petroviča;
Bog avtorja Woodyja Allena v
izvedbi Šentjakobskega gle-
dališča Ljubljana in v režiji
Gašperja Tiča; Utva Antona
Pavliča Čehova v izvedbi KD
Teater Grosuplje Gledališče
GGNeNi v režiji Simone
Zorc Ramovš in Gregorja
Zorca; Sumljiva oseba Bra-

nislava Nušića v izvedbi Lo-
škega odra Škofja Loka in v
režiji Matjaža Šmalca; Lahko
noč, mama avtorice Marshe
Norman v izvedbi Gledališke
skupine KUD Dolomiti Do-
brova in v režiji Francija Kon-
čana; Primorske zdrahe Carla
Goldonija v izvedbi Dramske-
ga odseka Prosvetnega druš-
tva Štandrež ter v režiji Jožeta
Horvata; Zaprta vrata Jeana
Paula Sartra v izvedbi Kultur-
nega društva K in pod režij-
skim vodstvom Nika Kranjca
ter Planinska roža Radovana
Gobca domače Igralske sku-
pine pri Gledališču Toneta
Čufarja pod režijsko taktirko
Mihe Alujeviča.
Kot je povedala direktorica
Gledališča Toneta Čufarja
Branka Smole, je letošnji iz-
bor predstav zelo pisan, od
zelo resnih do komedij ter
operete. Celotno dogajanje
se bo začelo drevi ob 18. uri
z odprtjem razstave o Čufar-
jevih dnevih, prva predstava
v tekmovalnem delu pa bo
ob pol osmi uri. Tudi v pri-
hodnjih dneh bodo predsta-
ve ob 19.30, zaključek Ču-
farjevih dnevov pa bo v četr-
tek, 20. novembra, s podelit-
vijo Čufarjevih plaket. 

Drevi začetek 
Čufarjevih dnevov
Od nocoj pa do prihodnjega četrtka se bo na 
Čufarjevem odru zvrstilo osem predstav.

V suhi vaji so sodelovali plugi, posipalci, nakladači ... I Foto: Blaž Knific

Nuša Jelenc, vodja sektorja
komunalne dejavnosti 
v Jeko-In

Domači gledališčniki se bodo na Čufarjevih dnevih 
predstavili z uspešnico Planinska roža. I Foto: Anka Bulovec
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Občinske novice

Urša Peternel

Občinski svetniki so sprejeli
pravilnik, ki določa poda-
ljšan obratovalni čas gostin-
skih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska
dejavnost. Tovrstnega pra-
vilnika v občini doslej ni
bilo, pri določanju podaljša-
nega obratovalnega časa pa
so upoštevali merila iz leta
1999, ki so v tem času po-
stala zastarela. Obenem je
veljavna zakonodaja določi-
la, da merila morajo biti
sprejeta v obliki ustreznega
pravnega akta. Zato so se na
Občini Jesenice odločili za
pripravo pravilnika, na
osnovi katerega bo pristojen
upravni organ odslej odločal
o podaljšanem obratoval-
nem času gostinskih obra-
tov. In kaj novi pravilnik pri-

naša? Gostinec oziroma
kmet lahko zaprosi za podalj-
šanje obratovalnega časa za
čas med 5. in 6. uro zjutraj
in 22. in 1. uro naslednjega
dne. Izjema so gostinski lo-
kali na območju mednarod-
nih mejnih prehodov, že-
lezniških postaj in ob avto-
cestah, kjer gostinec lahko
zaprosi za podaljšanje obra-
tovalnega časa na 24 ur
dnevno.
Novi pravilnik natančno do-
loča pogoje, ki jih mora iz-
polnjevati gostinec, če želi
doseči podaljšanje obrato-
valnega časa. Med drugim
mora obvezno pridobiti po-
zitivno mnenje krajevne
skupnosti in policije. Prav
tako v lokalu in njegovi bli-
žini v zadnjih šestih mese-
cih ni smela biti prijavljena
kršitev javnega reda in

miru. Gostinec mora imeti
poravnane tudi vse obvezno-
sti iz naslova občinskih od-
lokov, kot so komunalne in
turistične takse in podobno. 
Pravilnik pa določa tudi po-
stopek za preklic soglasja o
podaljšanem obratovanju.
To se zgodi, če je v lokalu v
času podaljšanega obrato-
valnega časa v zadnjih dveh
mesecih prišlo do več kot

treh kršitev javnega reda in
miru. Prav tako gostinec iz-
gubi soglasje, če svet krajev-
ne skupnosti ali policija po-
data negativno mnenje o
obratovanju gostinskega
obrata v podaljšanem obra-
tovalnem času.
Pa še to: za podaljšanje
obratovalnega časa lokala
morajo gostinci zaprositi
vsako leto posebej.

Lokali odprti največ 
do ene ure zjutraj
Občinski svet je sprejel pravilnik o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Mnenje 
krajevne skupnosti in policije je obvezno.

Gostinec lahko zaprosi za enkratno soglasje 
za podaljšanje obratovalnega časa za posebne 
priložnosti, kot so plesi, veselice, koncerti, ko
obratovalni čas lahko podaljša do šeste ure 
zjutraj. Brez soglasja pa lahko obratuje dlje, kot
traja obratovalni čas, dan pred prazniki ter ob
pustovanju in martinovanju (vendar vsakič le 
po enkrat).

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je na seji občinskega
sveta konec oktobra predsta-
vil nekaj aktualnih informa-
cij. Med drugim je povedal,
da naj bi se zasebna lekarna
Plavž prihodnje leto preseli-
la v stavbo bivše Pikove
dame, ki jo bodo temeljito
obnovili. V zgornjih nad-
stropjih objekta bodo ureje-
na tri stanovanja, ki bodo
dostopna z dvigalom. Ob
stavbi bodo uredili tudi pre-
čno povezavo proti Tavčarje-
vi ulici, ki bo omogočala pre-
vzem oziroma nakup zdravil
kar iz vozila, torej po siste-
mu "drive in", kar bo popol-
noma nova ponudba v tem
delu Gorenjske.
Splošna bolnišnica Jesenice
že ureja zunanje parkirne
površine, začenja pa tudi in-
vesticijo v garažno hišo s he-
lioportom. V prihodnjem
letu predvidevajo tudi prese-
litev celotne uprave v obnov-
ljen stanovanjski objekt ob
bolnišnici, s čimer bodo v
upravni stavni pridobili do-
datne prostore za bolnišnič-
no dejavnost. 
Za direktorja javnega zavo-
da Gasilsko reševalna služ-
ba Jesenice je bil znova ime-
novan Jože Klinar. "Od jav-
nega zavoda se v prihodnje
pričakuje več aktivnosti gle-
de pridobivanja sredstev na
trgu, pripraviti pa je treba
tudi vizijo prostora, na kate-
rem naj bi v prihodnje delo-
vale vse službe zaščite in re-
ševanja," je poudaril župan.
Župan in podžupan Boris
Kitek sta bila pred kratkim
na ministrstvu za javno
upravo na sestanku glede

urejanja mejnega platoja
Karavanke. Dogovorili so se,
da naj bi vse tiste površine,
ki ne bodo namenjene Poli-
ciji in DARS-u, prenesli na
občino Jesenice. "Ko bo ta
prenos urejen, se bodo lah-
ko začele aktivnosti za ure-
ditev avtokampa, za katere-
ga je velik interes posamez-
nikov, ki bi svoj denar vlaga-
li v ta projekt, saj sedaj na
cestnem križu od Karavank
do Bregane take ponudbe
ni," je dejal župan.
Na Občini Jesenice je bil
sklican sestanek s predstav-
niki Ministrstva za okolje in
prostor ter s predstavniki ti-

stih občin in komunalnih
podjetij, ki so v operativnem
programu države opredelje-
ni kot drugi del Gorenjske
(območje upravnih enot Je-
senice, Škofja Loka in Ra-
dovljica), za katero je predvi-
deno odlagalno polje Mala
Mežakla. Naslednja faza v
operativnem programu dr-
žave pa je mehansko biolo-
ška obdelava odpadkov, ki
naj bi se izvajala na območ-
ju občine Kranj. Na Jeseni-
cah že pridobivajo vse po-
trebne dokumente za ume-
stitev sortirnice na odlaga-
lišče odpadkov, kajti po 15.
juliju 2009 bodo morale vse
občine, ki odlaganja odpad-
kov ne bodo imele urejene-
ga, po sklepu ministrstva
odpadke voziti v Celje. 
V projekt GORKI, ki zajema
ravnanje z odplakami in
urejanje čistilnih naprav na
Gorenjskem, je Občini Jese-
nice na zadnjem sestanku
uspelo uvrstiti tudi čistilno
napravo na Slovenskem Ja-
vorniku in primarni del ka-
nalizacije Podmežakla.
Mercator Tehnika je že za-
čel graditi poslovni objekt
na območju Hrenovice po-
leg stanovanjskih objektov.

V Planini pod Golico pa so
se določili, da bodo skušali
spet organizirati cestno gor-
sko hitrostno dirko. Prvi se-
stanek je bil že sklican, iz-
brana pa je tudi skupina, ki
bo pripravila predlog za
ogled na terenu in oceno
stroškov. Občina in krajevna
skupnost sta po županovem
mnenju veliko izgubili, ker
te dirka niso organizirali
vsako leto. Z izvedbo dirke
bi namreč vsako leto lahko
obnovili del infrastrukture,
dirka pa bi veliko pripomo-
gla tudi k promociji občine
in kraja, je še povedal župan
Tomaž Tom Mencinger.

Županov kotiček

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 predloga Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi.

I.

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
- predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Ob Savi, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d. o. o. 
(oktober 2008).

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 17. novembra 2008 do
18. decembra 2008 javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 
- v prostorih Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja, Cesta Cirila 

Tavčarja 3b, Jesenice,
- v prostorih Krajevne skupnosti Podmežaklja, Mencingerjeva 1, 

Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 3. decembra 2008 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V ok-
viru javne razgrnitve bo Odlok o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu Ob Savi 18. decembra 2008 obravnavan tudi na
seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije
in posamezniki. 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 navesti
ključne besede "OPPN Ob Savi") do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči
pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odlo-
ka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi.

IV.

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

Številka: 350-15/2005
Jesenice, 14. novembra 2008 

Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

W
W

W
.J

E
S

E
N

IC
E

.S
I

OBVESTILO 
V ZVEZI Z VRAČILI VLAGANJ 

V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Občina Žirovnica obvešča, da je dne 3. novembra 2008 na
spletni strani www.zirovnica.si in oglasni deski občine objavila
seznam dejanskih končnih upravičencev za vračilo vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje na območju bivše KS Žirovnica
in naselja Potoki, ki bo na ogled 30 dni. Skupaj s seznamom sta
objavljena tudi obrazec vloge za sklenitev poravnave in ustrezno
navodilo.
V mesecu novembru je občinska uprava Občine Žirovnica na
razpolago za informacije v zvezi z vračili vlaganj v telekomunika-
cijsko omrežje ob posebnih uradnih urah, in sicer ob ponedelj-
kih in petkih od 8. do 14. ure ter ob sredah od 13. do 18. ure.

Breznica, 4. novembra 2008
ŽUPAN

Leopold POGAČAR

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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Prejšnji teden so porušili še zadnjega od starih objektov v
Hrenovci.
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jeseniške novice
Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si

UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942

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

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj 

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

Jeseniške novice št. 21/letnik III so priloga časopisa Gorenjski glas št. 91, ki je izšel 14. novembra 2008.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v 
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Set, d. d., Ljubljana. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
(sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (en-
krat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR,
letna naročnina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je
vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od za-
četka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

WWW.JESENICE.SI
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

november

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

Dotrajane hokejske table

Jeseniški hokejisti zelo uspešno nastopajo v avstrijski ligi
EBEL, pa tudi v državnem prvenstvu, zato Jesenicam nika-
kor niso v ponos stare in zanemarjene table, ki so postavlje-
ne po Jesenicah in na katerih objavljajo plakate za hokejske
tekme, je na zadnji seji občinskega sveta opozoril občinski
svetnik Vinko Lavtižar. Odgovor je dobil kar takoj. Župan
Tomaž Tom Mencinger mu je pojasnil, da na Občini Jeseni-
ce problem poznajo, zato so se že začeli dogovorili s pod-
jetjem Amicus, da bo postavilo nove hokejske table. Župan
se je zato že obrnil na direktorja družbe Acroni Slavka Ka-
nalca in se uspel dogovoriti, da bo podjetje Acroni, ki je tudi
glavni sponzor hokejistov, prispevalo material, torej krom
za izdelavo novih tabel. Ko ga bodo dobili, bodo v Amicusu
izdelali nove table, s katerimi bodo nadomestili stare in ki
bodo mestu in hokeju v ponos. U. P.

Tudi nova veterinarska ambulanta
Občinski svetniki so na oktobrski seji potrdili predlog dopol-
njenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev - gasilski dom v
postopku javne razgrnitve. Po predlogu sprememb naj bi
družbi Čarman z Bleda, ki je lastnica bivše ambulante, omo-
gočili dozidavo in obnovo stavbe ter spremembo namemb-
nosti dela ambulante v stanovanja. Poleg tega naj bi s spre-
membami veljavnih prostorskih aktov družbi Sanovet (ta je
že lastnica zemljišč) omogočili gradnjo novega stanovan-
jsko-poslovnega objekta, v katerem bodo prostori veterinar-
ske ambulante in stanovanja. Spremembe pa naj bi tudi
omogočile ohranitev in vzdrževanje obstoječih stanovanj-
skih objektov na Senožetih (od Ceste železarjev 31 do 34), ki
so bili prvotno predvideni za rušitev. Na Občini Jesenice
predvidevajo, da bo odlok za dokončno obravnavo in spre-
jem pripravljen prvi polovici prihodnjega leta. U. P.

V bivšem Donitu novo tekstilno podjetje
V prostorih nekdanjega Donita na Prešernovi cesti na Jese-
nicah je pred kratkim zaživelo novo podjetje Sutura, ki se
ukvarja z izdelavo oblačil. V njem je trenutno 52 zaposlenih,
vodita pa ga Monika Ažman in Vesna Hadžič. Kot sta pove-
dali, šivajo izdelke visokega cenovnega razreda, zlasti večer-
ne obleke, za znane tuje kupce. Prostore imajo v najemu,
stroje pa so kupili. V času svetovne recesije in vsesplošnega
odpuščanja delavcev je zagon novega podjetja, zlasti v tek-
stilni panogi, razveseljiva novica. Ažmanova in Hadžičeva
sta prepričani, da je z dobro ekipo ljudi in visoko kakovost-
jo dela tudi v tekstilni branži mogoče ne samo preživeti, am-
pak tudi uspešno poslovati. U. P.

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
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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

Urša Peternel

Pred dnevi je zaživela prav
posebna spletna stran -
skupnosti stanovalcev stano-
vanjskega objekta Ceste
maršala Tita 47. Gre za no-
vost na Jesenicah in celo v
Sloveniji. Kot je povedal po-
budnik in realizator projek-
ta Niko Kešina, s spletno
stranjo želijo ustvarjati pozi-
tivno vzdušje v stanovanj-
skem objektu, ugodno in
strpno ozračje med stano-
valci in v sami soseski nase-
lja Center 2. Tudi na ta na-
čin želijo negovati dobre so-
sedske odnose, izobraževati
in obveščati stanovalce, pa
tudi širšo javnost. Na spletni
strani je kopica zanimivih
informacij in nasvetov sta-
novalcem, denimo kako naj
razumno ravnajo z gospo-
dinjskimi odpadki, kako naj
učinkovito izkoriščajo ener-
gijo, kako naj skrbijo za čis-
to in urejeno okolje in podo-
bno. Stanovalci na spletni
strani lahko dobijo koristno
informacijo o tem, kako lah-
ko zatrejo faraonske mravlje
in kam lahko odpeljejo od-
padni papir in s tem poma-
gajo otrokom. Na ogled so
izvlečki iz energetskega za-
kona, stanovanjski zakon,
statut Občine Jesenice ...
Obenem pa stanovalci na
spletni strani dobijo osnov-
ne informacije o stanovanj-
skem bloku, v katerem živi-
jo, in o aktualnem dogaja-
nju, zborih lastnikov in na-
jemnikov stanovanj ... 
"Teden dni potem, ko je
spletna stran zaživela, smo

imeli zbor stanovalcev v na-
šem objektu in ljudje so bili
navdušeni nad novostjo.
Smo prvi stanovanjski ob-
jekt v Sloveniji, ki ima svojo
spletno stran. Na tem splet-
nem naslovu bo še veliko
koristnih informacij, sploš-
nih prispevkov in pobud," je
povedal Niko Kešina, ki tudi
upa, bodo s svojim zgledom
spodbudili druge stanovanj-
ske objekte, da bi postavili
svojo spletno stran.
Blok na Titovi 47 je bil zgra-
jen leta 1982, prvi stanovalci
so se vanj vselili 29. decem-
bra tistega leta. Ker so bile
dve leti zatem zimske olim-
pijske igre v Sarajevu, so ne-

kateri naselje Center 2, ki je
bilo podobno olimpijski vasi
v Sarajevu, v začetku tako
tudi imenovali. Zaradi mo-
drih fasad stavb, ki so že

zbledele, so nekateri naselje
v šali imenovali tudi plava
laguna. Blok na Titovi 47
ima deset nadstropij in 40
stanovanjskih enot, v kate-
rih trenutno živi 106 stano-
valcev, pa tudi nekaj kužkov
in muckov. Struktura stano-
valcev je zelo mešana, od
mladih družin z majhnimi
otroki prek družin z že odra-
slimi otroki do upokojencev.
V glavnem so to skoraj vsa
lastniška stanovanja, le ne-
kaj jih je najemniških. V
sklopu objekta sta dva trgov-
ska lokala, en frizerski salon
in dve pisarni dveh podjetij,
lahko med drugim prebere-
mo na novi spletni strani.

Blok, ki ima svojo
spletno stran
Zaživela je spletna stran skupnosti stanovalcev Titove 47, s katero želijo izobraževati in obveščati 
stanovalce ter negovati dobre sosedske odnose.

Vprašanje občanke z Jesenic,
iz naselja enodružinskih hiš:
"Pred leti smo kupili staro
hišo, ki je bila zgrajena v za-
četku petdesetih let in ni bila
prenovljena. Zanima me vrst-
ni red sanacije hiše, da bi bil
učinek obnove čim boljši.
Hišo ogrevamo z zemeljskim
plinom in drvmi."
Odgovor Avrelija Ravnika:
Več kot petdeset let stara hiša
je potrebna obnove, ker je
bila grajena po tedanjih pred-
pisih in tehnologiji. Inštalaci-
je so bile enostavne in niso
primerne za današnji čas. Sa-
nacijo hiše ste začeli pravilno.
Star toplovodni kotel na trdna
goriva ste zamenjali s plin-
skim atmosferskim kotlom,
ki ogreva stanovanjsko hišo
in toplo vodo v hranilniku to-
ple vode. Za dodatno ogreva-
nje imate pravilno izbrani re-
zervni vir ogrevanja kurilno
napravo na drva. Ta način
ogrevanja deluje vedno brez
pomožne energije na naravni
vlek. Tako imate zagotovljen
vir ogrevanja in pitne vode, ki
priteče sama pod tlakom v
hišo. Izkoristek kurilnega si-
stema se je povečal s 67 na 87
odstotkov.
Obnovo nadaljujete z zame-
njavo starih dotrajanih lese-
nih oken, ki so netesna in
energijsko neučinkovita. To-
plotna prehodnost oken je po
oceni U = 2,7 W/m2 Kelvina.
Vgradite lahko lesena ali PVC
okna. Odločite se sami; vsaka
imajo svoje prednosti in sla-
bosti. Lesena so preizkušena
v stoletjih. Sodobna so iz lep-
ljencev in se ne krivijo več,
dvojno tesnjenje prepreči
vdor zraka v prostor. Pri PVC
oknih izberite pet- do šestko-
morni profil bele barve, ki je
odporna na UV žarke. Toplo-
tna prehodnost okvirja - eno-
krilnega okna naj bo U = 1,3
W/m2 Kelvina. Zasteklitev
naj bo energijsko učinkovita:
dvoslojna s plinskim polnje-
njem med stekli in nizkoemi-
sijskim nanosom na notra-
njih steklih ima toplotno pre-
hodnost U = 1,1 W/m2Kelvi-
na. Na trgu so že trislojne za-
steklitve, ki imajo toplotno
prehodnost U = 0,8 W/m2
Kelvina. Z novimi okni pri-
hranite 150 KWh/m2 okna

elektrike na leto ali 15 litrov
kurilnega olja.
Obnovo hiše nadaljujete s to-
plotno izolacijo stropa proti
neogrevanemu podstrešju.
To je lahko pohodna ali nepo-
hodna izvedba. Debelina to-
plotne izolacije naj bo naj-
manj 20 cm U = 0,18 W/m2
Kelvina. Enako toplotno izoli-
rate poševno streho v man-
sardi, tam je prostora za kap-
no lego - debelino špirovca.
Podstrešje toplotno izolirate s
kameno mineralno volno.
Prihranek je 100 KWh/m2
na leto. Toplotno izolacijo po-
ševne strehe najlažje naredite
pri odprti strehi, če menjate
staro strešno kritino. Svetuje-
mo, da izdelate prezračevano
strešno konstrukcijo, ki vas
reši zamakanja in pregreva-
nja poleti.
Po teh zaključnih delih je na
vrsti toplotna izolacija tal pro-
ti neogrevani kleti. Lahko jo
naredite v stanovanju, vendar
je to velik poseg menjava
vseh podov, izolacija in izde-
lava estrihov. Lažja je toplo-
tna izolacija stropa v kleti. Na-
lepi se penjeni polistiren (tr-
govsko ime stiropor) debeline
8 do 10 cm in se izdela za-
ključni sloj. Rezultat: prihra-
nek goriva in tople noge v sta-
novanju.
Končno pride na vrsto toplo-
tna izolacija fasade - zunanjih
sten. Ta vam prihrani ogre-
valno energijo - zemeljski
plin in vam zelo izboljša bi-
valno ugodje v stanovanju. Za
toplotno izolacijo lahko upo-
rabite penjeni polistiren - sti-
ropor. Ker imate hišo zidano
z normalnimi zidaki - polni-
mi je primerna paropropust-
nost po toplotni izolaciji. Še
boljša je izvedba toplotne izo-
lacije s kameno mineralno
volno - lamelami. Ta kon-
strukcija je zelo dobro paro-
propustna in ekološko spre-
jemljiva. Debelina toplotne
izolacije naj bo 10 cm, toplo-
tna prehodnost U = 0,32
W/m2 Kelvina. Zaključni sloj
naj bo silikatno - silikonski in
svetle barve, da se ne pregre-
va. S toplotno izolacijo fasade
prihranite 100 KWh/m2 po-
vršine elektrike na leto ali 10
litrov kurilnega olja ali pri vas
10,52 sm3 zemeljskega plina.

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

Teden dni potem, ko
je spletna stran 
zaživela, smo imeli
zbor stanovalcev v 
našem objektu in 
ljudje so bili navdušeni
nad novostjo. Smo
prvi stanovanjski 
objekt v Sloveniji, ki
ima svojo spletno stran.

Prevozi naftnih 
derivatov

Tomaž Vilman s. p.
Plavški rovt 7, 
4270 Jesenice

RAZVOZ IN DOSTAVA KURILNEGA OLJA
GSM: 031 218 038

e-mail: tomaz.vilman@siol.net

OBVESTILO
PRIPRAVA URBANISTIČNE DELAVNICE 

ZA CENTER II NA JESENICAH

Občina Jesenice je začela aktivnosti, ki bodo pripomogle k lep-
ši podobi Centra II na Jesenicah, k boljšim programom v njem,
s tem pa h kakovostnejšemu in prijetnejšemu delu Jesenic tako
za prebivalce tega območja kot tudi njegove uporabnike.

V ta namen bomo v letu 2009 pripravili urbanistično delavnico,
na kateri bomo podrobneje analizirali trenutne razmere v Centru
II in razloge zanje, nato pa bomo predlagali realne rešitve, ki bi
jih bilo možno izvesti, pri tem pa bomo upoštevali tako časovne
kot tudi finančne vidike predlaganih rešitev.

Občina Jesenice s tem obvestilom poziva vso zainteresirano
javnost, prebivalce in občasne obiskovalce oziroma uporabnike
tega območja, lastnike nepremičnin, pravne osebe, ki delujejo v
območju Centra II oziroma želijo svojo dejavnost preseliti ali
razširiti na to območje, naj Občini Jesenice v pisni obliki posre-
dujejo svoje predloge, izkušnje, opažanja, želje in podobno v
zvezi s Centrom II. Kot predmet oz. zadevo v vlogi navedite Re-
vitalizacija Centra II. Vaše vloge, predloge in informacije bomo
zbirali do konca leta 2008.

Na ta način želimo pridobiti informacije, ki nam bodo v pomoč
pri pripravi urbanistične delavnice, hkrati pa bodo usmeritev pri
oblikovanju predlaganih končnih rešitev.

Mag. Valentina Gorišek

BREZPLAČNE 
PODJETNIŠKE DELAVNICE

V okviru lokalnega podjetniškega centra vas Razvojna agencija
zgornje Gorenjske vabi na podjetniške brezplačne delavnice, ki
bodo potekale v prostorih Podjetniškega inkubatorja na Jeseni-
cah. Vabljeni ste na naslednje brezplačne delavnice:

17. novembra Kako sam ustvarim spletno stran?

19. novembra Delavnica ročnih spretnosti v povezavi 
z osebnim dopolnilnim delom - 
izdelovanje z das-maso.

20. novembra Kako spletno stran spremenim 
v promocijsko in prodajno orodje?

Podrobnosti o posameznih delavnicah najdete na www.ragor.si.

Delavnice se pričnejo ob 15. uri in trajajo približno štiri ure. 
Število udeležencev je omejeno in prijavite se lahko na tel.: 
581 34 19 ali na elektronski naslov dina.cosatovic@ragor.si. 

Vljudno vabljeni!

Delavnice sofinancirajo Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Evropski socialni sklada in Ministrstva za gospo-
darstvo skozi izvajanje celovitih podpornih storitev za vse ciljne
skupine mikro, malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjet-
nikov na lokalni ravni. Lokalni podjetniški center financira tudi
Občina Jesenice. 

Spletna stran ima naslov www.skupnost-stanovalcev.blogspot.com
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Krajevna skupnost

5

Požarna vaja v podjetju in šoli
Oktober - mesec požarne varnosti je za dobravske gasilce
minil delavno. Tako je 18. oktobra na območju podjetja
VOGT Electronic Slovenija na Blejski Dobravi potekala gasil-
sko reševalna vaja, ki jo je vodstvo podjetja organiziralo 
skupaj s člani PGD Blejska Dobrava, ki letos praznuje stolet-
nico delovanja. Namen vaje je bil preveriti operativne po-
stopke v primeru, da bi v tovarni res prišlo do požara. Na
vaji so poleg članov PGD Blejska Dobrava in PGD Hrušica
sodelovali še imitatorji, poklicni gasilci GARS Jesenice in
ekipa za dajanje prve pomoči podjetja VOGT. Poleg omenje-
ne vaje so člani PGD Blejska Dobrava izvedli tudi vajo 
evakuacije v dislociranem oddelku osnovne šole Koroška
Bela na Blejski Dobravi. Učenci prvih treh razredov osnovne
šole in njihovi učiteljici so zaradi namišljenega požara osta-
li ujeti v učilnici, saj umik po običajni poti prek stopnišča ni
bil mogoč. Zato je bila izvedena evakuacija po požarnih
stopnicah. V nadaljevanju so jim gasilci pripravili še učne
delavnice, kjer so otroci lahko spoznali gasilsko opremo in
tehniko ter preizkusili svoje spretnosti v gasilsko športnih
disciplinah. V sklopu prireditev v počastitev visokega jubile-
ja društva pa so se gasilci zbrali še v cerkvi sv. Štefana na
Blejski Dobravi, kjer je mašo za vse pokojne gasilce daroval
župnik France Oražem. B. S.

Rdeči križ Jesenice omogočil krompirjeve počitnice 
Jesenske počitnice je osem socialno ogroženih otrok z 
območja Območnega združenja Rdečega križa Jesenice
brezplačno preživelo v Mladinskem zdravilišču in letovišču
Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. Letovali so s 
pomočjo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij za leto 2008. Otroci so se z 
avtobusom odpeljali 25. oktobra, bili so polni pričakovanj,
vrnili pa so se 1. novembra. Nasmeh na obrazih teh osmih
otrok nam je povedal, da so preživeli čudovite krompirjeve
počitnice. OZ RK Jesenice

Janko Rabič

V letošnjem letu se v krajevni
skupnosti Hrušica lahko po-
hvalijo z novimi pridobitva-
mi. Uspelo jim je realizirati
skorajda vse investicije, ki so
bile opredeljene v planih ob-
čine Jesenice. Druge bodo
nadaljevali v prihodnjem
letu. Med drugim jih čaka
urejanje hudournikov in lo-
kalnih cest. Predsednik sveta
KS Zoran Kramar letošnje
delo ocenjuje: "Najpomemb-
nejša pridobitev na komunal-
nem področju je nova cesta
od stare magistralne ceste do
dveh stanovanjskih blokov
nad kulturnim domom ozi-
roma do novih stanovanjskih
hiš v tem delu Hrušice.
Gradnja ceste skupaj z asfalt-
no prevleko je stala štirideset
tisoč evrov in je bila financi-
rana iz občinskega proraču-
na. Največja investicija je za-
gotovo obnova Kulturnega
doma. Tam smo letos za kra-
jevni praznik že odprli nov
vrtec. Naslednji korak je nova
knjižnica. V prostorih je že
oprema in le še nekaj malen-

kosti je potrebnih, da bo lah-
ko začela služiti svojemu na-
menu. Sedaj je v pripravi pro-
jektna dokumentacija za ob-
novo velike dvorane in za
prostore za krajevno skup-
nost ter društva. V zgornjem
delu stavbe pa bo še okoli de-
set stanovanj. Po planu naj bi
bili velika dvorana in prostori
za krajevno skupnost nared
do krajevnega praznika v pri-
hodnjem letu. Več novosti se
obeta v naselju Republika.
Skupaj s strokovnimi služba-
mi občine Jesenice smo pri-
pravili ureditveni načrt. Med
drugim bodo tam novi par-
kirni prostori, načrt pa zaje-
ma tudi rušitev črnih gra-
denj, ki že več desetletij moti-
jo okolico. S prebivalci smo
opravili javno razpravo. Želi-
mo, da so vsi seznanjeni z
načrti v svoji bivalni okolici.
Začetek del načrtujemo v za-
četku prihodnjega leta."
Precej žgočih problemov se
že nekaj časa odpira glede
ogrevanja v blokovskih nase-
ljih. Obe kurilnici sta potreb-
ni prenove, saj se kmalu lah-
ko začnejo težave, ki ne bodo

neprijetne za stanovalce, po-
sebej v zimskih mesecih. V
kurilnici za blokovskimi na-
selji Republika in Vila bloki
načrtujejo preklop na mestni
vročevod. V kurilnici za blo-
kovsko naselje na Belem pol-
ju pa načrtujejo preklop z olja
na plin. Na obeh lokacijah
potekajo pogovori z lastniki
stanovanj, upravljavci blokov
in investitorji, da bi skupaj
našli čim bolj racionalne re-

šitve, ki bodo v zadovoljstvo
vseh. Zaradi obnove Kultur-
nega doma imajo sedaj kra-
jevna skupnost in druge
organizacije začasni sedež v
prostorih gasilskega doma,
kjer pa se prav tako nadaljuje
obnova oziroma gradnja
prostorov za različne name-
ne. Tako bosta tam v decem-
bru tudi srečanje starejših
krajanov in novoletna obdari-
tev najmlajših. 

Kmalu nova knjižnica
V prostorih je že oprema in le še nekaj malenkosti je potrebnih za odprtje knjižnice.

Nova cesta na Hrušici
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Spoznajmo slovensko Koroško!

V soboto vam bo koroško kulinariko predstavila

Hiša kulinarike Jezeršek, ki bo pripravila koroški

črni kruh s skuto, čebulo in bučnim oljem, 

Šunkin kruhov cmok s koroškimi grumpi in seveda 

Mercatorjev šmorn s čežano. V soboto vam

bomo tudi predstavili koroške izdelke naših 

dobaviteljev, ki jih boste lahko poskusili in kupili.

Za prijetno razpoloženje pa bo poskrbel animator,

ki bo prireditev povezoval v koroškem narečju. 

V nedeljo vas vabimo, da se veselite in igrate

skupaj s Piko Nogavičko, jahate Pikinega konja

in se udeležite Pikine ustvarjalne delavnice.

Seveda pa vam bo najboljši sosed v soboto in nedeljo podaril dvojne pike in še kaj!!!

sobota, 15. novembra,
od 10. do 13. ure

nedelja, 16. novembra,
od 10. do 12. ure
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Urša Peternel

"Zame je naša otroška
knjižnica najlepša v Slove-
niji, pa sem jih videla že kar
nekaj!" pravi vodja otroške-
ga oddelka Občinske knjiž-
nice Jesenice Cirila Leban.
In res, kljub prostorski sti-
ski, ki tare celotno knjižni-
co, so prostori otroškega od-
delka nadvse prijetno ureje-
ni, polne police knjig pa kar
vabijo mlade bralce ... Vabi-
jo pa jih tudi številne dejav-
nosti, ki se dogajajo v knjiž-
nici. Redne dejavnosti pote-
kajo od maja do oktobra, po-
čitka pa ni niti med počitni-
cami, ko pripravljajo počit-
niške delavnice. Ena od red-
nih dejavnosti, ki ima naj-
daljšo tradicijo, je Lepo je
biti bralec, ki poteka že šest-
najsto leto. "Pogovore o no-
vih, aktualnih knjigah zdru-
žimo z žrebanjem reševal-
cev uganke meseca. Običaj-
no dobimo od petdeset do
osemdeset rešitev, prva na-
grada pa je vedno knjižna,"
razlaga Cirila Leban. Med
redne dejavnosti sodijo tudi
ure pravljic za najmlajše,
potekajo vsak četrtek ob 17.
uri, namenjene pa so otro-
kom, starejšim od štirih let.
"Običajno pride med dva-
najst in osemnajst otrok,
imeli pa smo jih tudi že 36,"
dodaja Lebanova. Dobro obis-
kane so tudi angleške urice;
tudi te potekajo že petnajsto
leto, namenjene pa so otro-
kom, starejšim od šest let.
Otroci so razdeljeni v manj-
še skupine, kjer na sproščen
način skozi pesem in igro

spoznavajo osnove angle-
škega jezika. Naslednja de-
javnost so ustvarjalne delav-
nice, ki potekajo dvakrat te-

densko, mladi obiskovalci
pa na njih ustvarjajo izdelke
iz različnih materialov, de-
nimo iz papirja, plute, fimo

mase ... V letošnjem šol-
skem letu pa so za otroke
pripravili še dve novosti - ra-
čunalniško delavnico in te-
čaj klekljanja. Večina našte-
tih dejavnosti je brezplačna,
izjema so le angleške urice
in klekljanje, kjer starši pri-
spevajo simboličen znesek.
Na otroškem oddelku pa po-
teka še en zanimiv projekt,
imenovan Berem z Brihto,
kjer pet prebranih knjig
plus pet izdelkov plus trije
obiski knjižnice prinese na-
grado. Možne so tri ponovit-
ve, torej tri nagrade. Izdelek
je risba za mlajše ali izpol-
njen vprašalnik za starejše
bralce. "Na ta način jih želi-
mo spodbuditi k branju in

lani so otroci zelo radi sode-
lovali, projekt je zaključilo
kar 49 navdušenih bralcev."
Cilj vseh naštetih dejavnosti
je približati knjige otrokom.
"Zelo je pomembno, da
bralne navade in lep odnos
do knjige privzgojimo že
najmlajšim, pri tem pa ima-
jo najpomembnejšo vlogo
starši s svojim zgledom,"
poudarja Lebanova. V otro-
ški knjižnici so veseli vsake-
ga otroka posebej, ki pride
bodisi po knjigo bodisi na
katero od številnih dejavno-
sti. Ob tem naj poudarimo,
da otrokom in mladim do
osemnajstega leta starosti
ni treba plačevati članarine.

Knjige vabijo mlade bralce
Na otroškem oddelku jeseniške občinske knjižnice se dogaja marsikaj zanimivega ...

Drevesa v fotografiji Janeza Kramarja
V prostorih kasarne na Stari Savi so odprli zanimivo fotograf-
sko razstavo uveljavljenega mojstra fotografije, člana Foto-
kluba Jesenice in Fotokluba Triglavski narodni park Janeza
Kramarja. Njegov fotografski opus je zelo širok, rad ima 
pokrajino, zanimivi so njegovi posnetki iz zraka ... Doslej je
pripravil več samostojnih fotografskih razstav, sodeloval na
domačih in tujih razstavah ... Med samostojnimi razstavi so
cikli Afriška obzorja, Kamen in les, Vertikale, Srečanja, tokrat
pa je na ogled cikel Drevesa. Fotografije dreves so nastale v
Sloveniji, pa tudi v Afriki, prikazujejo pa drevesa v različnih
obdobjih, prinašajo svojevrstno simboliko in dajejo gledalcu
možnost razmišljanja o naravi, poslanstvu in vlogi dreves 
za ekosistem. V kulturnem programu ob odprtju razstave so
sodelovali učenci Glasbene šole Jesenice. J. P.

Najbolj prizadevne
mlade bralce v 
knjižnici vsako leto
nagradijo, in sicer na
Brihtinem dnevu, 
ki poteka v začetku 
junija.

Razstava likovnih del ob 80-letnici
V Kosovi graščini so odprli razstavo likovnih del slikarja in
kiparja Evgena Guština ob njegovem življenjskem jubileju,
80-letnici. Rojen je bil na Krasu v Italiji, sedaj pa že vrsto let
živi in ustvarja na Breznici. Samostojno je začel razstavljati
v letu 1993, za svojo umetniško dejavnost pa je prejel tudi
nekaj pomembnih priznanj. Njegovo delo je na odprtju raz-
stave predstavila Anamarija Stibilj Šajn, ki je med drugim
poudarila, da se je Evgen Guštin kot kipar zapisal portreti-
stiki, pri slikarstvu pa daje prednost krajini. J. P. 

Letos mineva 123 let, odkar je v
takratni Avstro-Ogrski pri Slo-
venskem bralnem in pevskem
društvu v vasi Jesenice zapel
prvi slovenski pevski zbor. Mi-
neva pa tudi 40 let, odkar je v
mestu Jesenice začel delovati
Ženski pevski zbor Milko Ško-
berne. Začetki zbora segajo v
pomlad leta 1968, ko smo na
Jesenicah v kratkem času izgu-
bili dva izjemno ustvarjalna
zborovodja - Poldeta Ulaga in
Poldeta Mejača. Na pomoč
nam je priskočil ugledni zboro-
vodja in komponist Milko Ško-
berne. S pomočjo predsednika
Zveze kulturno prosvetnih
organizacij Joža Varla je začel
vabiti in zbirati pevke in pev-
ce, tudi z obiski na domu. Že
aprila je začel delati ženski
pevski zbor, nekaj mesecev za
njim pa še moški. Delovali so v
okviru na novo ustanovljenega
Pevskega društva Jesenice, ka-
teremu sta se priključila še mo-
ški pevski zbor Jeklar in mlajši
pevski zbor Blaž Arnič. Moške
zasedbe so prenehale delovati,

nekaj pevcev je pelo naprej v je-
seniškemu pevskemu zboru
upokojencev, druga dva zbora
pa sta se leta 1983 pridružila
KD Svoboda Tone Čufar Jese-
nice. Žal je po dveh letih delo-
vanja zaradi preselitve zboro-
vodja prenehal delovati tudi
obetavni Arničev pevski zbor.
Ženski pevski zbor, ki so ga se-
stavljale pevke s širšega ob-
močja gornje Gorenjske, je
pod vodstvom Milka Škober-
neta v zelo kratkem času za-
blestel na Jesenicah, Gorenj-
skem in Sloveniji pa tudi v za-
mejstvu. Na mednarodnih
tekmovanjih je zbor redno do-
segal vidne rezultate in visoke
uvrstitve v kvalitetni konku-
renci. Na tekmovanju sloven-
skih pevskih zborov Naša pe-
sem v Mariboru je trikrat pre-
jel srebrno, dvakrat bronasto
plaketo in dvakrat priznanje
mesta Maribor. Na dveh let-
nih tekmovanjih, ki jih je raz-
pisal Radio Ljubljana, se je
zbor v svoji skupini obakrat
uvrstil na prvo mesto.

Ženski pevski zbor, ki se je po
smrti zborovodja Milka Ško-
berneta (1981) poimenoval po
njem, je ob številnih prizna-
njih in pohvalah prejel občin-
sko priznanje za kulturo Ču-
farjevo plaketo (1974), Prešer-
novo nagrado gorenjskih občin
(1988) in občinsko priznanje
1. avgust (1993). Gallusova in
druga priznanja pa so prejeli
tudi posamezni zborovodje in
številne pevke. Zelo laskavo pa
so o zboru zapisali tudi znani
slovenski komponisti in zboro-
vodje, med drugim:
Radovan Gobec (1976):
"Vaša študiozno izdelana in-
terpretacija, skoraj bi rekel
brezhibna dikcija, čistost into-
nacije, predvsem pa globoka
doživetost so vdihnili skladbi
duha, kar je občutilo tudi ob-
činstvo, ki vam je z dolgim
aplavzom dalo priznanje."
Makso Pirnik (1980): "Žen-
skemu pevskemu zboru na Je-
senicah se iskreno zahvalju-
jem za izreden umetniški uži-
tek. Še posebej mi je nepoza-

bna kristalnost zvoka. Čutim,
da je vaše nesebično muzicira-
nje sijajen kamenček v moza-
ik slovenske vokalne glasbe."
Z vztrajnostjo posameznih
pevk je zbor premostil tudi
krizo, ko je jeseni 1998 v okvi-
ru društva začel delovati nov
mešani komorni zbor VOX
CARNIOLUS. Precej pevk 
se je preselilo v ta zbor; treba
je bilo pridobiti nove pevke 
in začeti skoraj na novo. Za
kakovostno delovanje in razvoj

zbora so bili zaslužni zboro-
vodje: Milko Škoberne (1968-
1981), Mira Mesarič (1981-
1982), Igor Majcen (1982-
1983), Anton Cimperman
(1983-1992), Primož Kerštanj
(1992-1998), Lilijana Kiš
(1998-2006), nadaljuje pa
profesor glasbe Marko Mulej.
Neprecenljive zasluge pa ima
tudi čez 130 pevk, ki so krajši
ali daljši čas prepevale v zboru.
Kot predsednica in pevka je 
v zboru najdlje izredno

uspešno delovala Marija Zu-
pančič Vičar, za njo krajši
čas dol-goletna pevka v zboru
Melita Jelen, ki sta jo družno
nasledili Marija Novak in
Vasiljka Kokalj, zadnji čas
pa to delo opravlja Vasiljka
Kokalj, ki je po stažu tudi
najstarejša pevka v zboru.

Zapise 
Marije Zupančič  Vičar
je dopolnil Joža Varl

Štirideset let Ženskega
pevskega zbora Milko Škoberne

Pridni obiskovalci knjižnice so tudi otroci iz jeseniških vrtcev, redno prihaja kar dvanajst
skupin. Na fotografiji so otroci iz skupine Čebelice VVO Julke Pibernik.

Jubilejni koncert zbora v dvorani Gledališča Toneta Čufarja I Foto: Anka Bulovec
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Janko Rabič

Hokejska sezona v Podmeža-
kli je v polnem razmahu.
Tekme vseh selekcij in drugi
dogodki si kar sledijo. V
ospredju zanimanja hokej-
ske javnosti v mestu in širše
na Gorenjskem so še naprej
nastopi moštva HK Acroni v
elitni avstrijski ligi EBEL.
Pred desetdnevnim premo-
rom v začetku novembra je
po 18 krogih Jeseničani uspe-
lo obdržati prvo mesto pred
moštvi z Dunaja in iz Salz-
burga kljub porazom proti
Linzu in Beljaku v gosteh. Da
so še vedno vodilni, se mora-
jo "tiho" zahvalili tudi več-
nim tekmecem, Olimpiji, ki
je premagala Salzburg in
KAC, ki sta Jeseničanom naj-
bolj "dihala za ovratnik" na
prvenstveni lestvici. 
Drugi pomemben dogodek
v hramu jeseniškega hokeja
se je zgodil v četrtek, 6. no-
vembra. Na izrednem ob-
čnem zboru je bila na dnev-
nem redu le ena točka: ka-
drovske zadeve kluba. Kot
smo že poleti med prvimi
objavili novico, da klub za-
pušča predsednik Dimitrij
Piciga, je v začetku septem-

bra uradno odstopil zaradi
obveznosti, ki jih ima kot di-
rektor Slovenske turistične
organizacije. Najprej je želel
ostati v upravnem odboru,
vendar je pred začetkom ob-
čnega zbora sporočil, da
tudi te funkcije ne bo več
opravljal. 
Za mesto novega predsedni-
ka HK Acroni je popolno
podporo dobil dosedanji
podpredsednik Slavko Kana-
lec, ki je tudi direktor jeklar-
ske družbe Acroni, glavnega
sponzorja kluba. Podpred-
sednika kluba sta Matjažu
Skube in Ljubo Jasnič, drugi
člani upravnega odbora pa
so: Tomaž Tom Mencinger,
Boris Marčetič, Tilen Maj-
nardi in Tomaž Vengar. 
Ob robu tega dogodka ne bo
odveč omeniti živahne ka-
drovske menjave v upra-
vnem odboru kluba, tako na
predsedniškem mestu kot
med člani. Slavko Kanalec
je po Slavku Ažmanu, Pavlu
Ruparju in Dimitriju Picigi
že četrti predsednik v dveh
sezonah. 
Slavko Kanalec ob prevze-
mu funkcije predsednika
kluba poudarja: "V tej sezo-
ni imamo kvalitetno in

uspešno moštvo, trenerja in
športnega direktorja. Morda
premalokrat bolj na glas po-
udarimo, da imamo tudi
mlade perspektivne domače
igralce, ki že dobivajo pri-
ložnost na tekmah. To so
osnovni predpogoji, da lah-
ko prevzameš kar zahtevno
breme vodenja kluba. Cilji
moštva so jasno postavljeni
tako v ligi EBEL kot v držav-
nem prvenstvu." 
Hokejski klub Acroni se že
lep čas ne more izkopati iz
preteklih dolgov. Slavko Ka-
nalec napoveduje, da se bo

lotil tudi tega trdega oreha.
"Prvi korak bo revizija dose-
danjega poslovanja. Potegni-
ti moramo črto in ugotoviti,
kje smo. V celoti bo treba po-
staviti nove temelje. Najti
moramo skupni interes klu-
ba, igralcev in sponzorjev,
seveda z maksimalno trans-
parentnostjo dela vseh."
Spodbudne se tudi napove-
di, da bo Acroni še naprej
pomagal jeseniškemu hoke-
ju. Naklonjena mu je tudi
uprava Slovenske industrije
jekla, v katero sodi jeseniška
družba Acroni. 

Novi predsednik HK Acroni 
Za mesto novega predsednika HK Acroni je popolno podporo dobil dosedanji podpredsednik Slavko
Kanalec, ki je tudi direktor jeklarske družbe Acroni, glavnega sponzorja kluba.

Izredni občni zbor

Urša Peternel

V telovadnici Gimnazije Je-
senice je konec oktobra po-
tekal mednarodni turnir v
tradicionalnem karateju,
imenovan Drugo srečanje
dveh dežel 2008. Turnir sta
pripravila jeseniški karate
klub Huda mravljica v sode-
lovanju s Slovensko zvezo
tradicionalnega karateja.
Udeležilo se ga je 140 mla-
dih tekmovalk in tekmoval-
cev iz desetih klubov iz Slo-
venije in Italije - Furlanije
Julijske krajine. Tekmovalci
so se pomerili v prikazu kat,
izbrani ekipi Slovenije in

Italije pa sta se pomerili še v
kumiteju, to je borbah ekip-
no, kjer so po izenačenih
borbah zmago slavili Italija-
ni. Pokal za najboljši klub 
je prejel Karate klub Goryu
iz Tolmina, domači klub
Huda mravljica, ki ga je za-
stopalo šestnajst tekmoval-
cev, pa se je uvrstil na peto
mesto. Tekmovalci iz Huda
mravljica karate kluba so 
dosegli naslednje rezultate:
3. mesto Matjaž Hudeček v
kategoriji malčki beli pasovi;
5. mesto Melisa Ramič, mal-
čice beli pasovi; 4. mesto
Kris Hafner, malčki rume-
ni/oranžni pasovi; 1. mesto

Sara Gorinjac, malčice ru-
meni/oranžni pasovi; 3. me-
sto Amila Paunović v isti 
kategoriji; 6. mesto Zala
Škrabelj v isti kategoriji; 1.
mesto Bine Teran, 3. mesto
Noel Gregori v kategoriji
mlajši dečki beli pasovi; 4.
mesto Laura Fajković v kate-
goriji mlajše deklice rume-
ni/oranžni pasovi; 4. mesto
Mark Struna v kategoriji sta-
rejši dečki rumeni/oranžni
pasovi; 6. mesto Miha Bo-
hin Hudeček v isti kategori-
ji; 7. mesto Edin Balić v isti
kategoriji. V kategoriji mlaj-
ši dečki rumeni/oranžni 
pasovi so se uvrstili kot 13.

Benjamin Mujadžić, 19.
Alen Karagić, 21. Sami Ala-
gić in 22. Miha Škrabelj. Kot
je povedal predsednik Huda
mravljica krate kluba Almin
Gorinjac, je turnir kljub nje-
govi bojeviti naravi potekal v
prijateljskem vzdušju. Rde-
če mravljice, tekmovalna
skupina domačega kluba, je
s svojimi nastopi upravičila
marljivo vadbo in si poleg
dveh zlatih in dveh brona-
stih odličij priborila še vrsto
drugih dobrih uvrstitev.
Tekmovalce je ob začetku
tekmovanja pozdravil tudi
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger.

Turnir v karateju dveh dežel
Mladi karateisti Hude mravljice so osvojili dve zlati in dve bronasti odličji ter skupno peto mesto med
desetimi klubi iz Italije in Slovenije.

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

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Malčice rumeni/oranžni pas: Amila Paunovič je bila tretja,
Zala Škrabelj šesta, Sara Gorinjac pa je zmagala.

Bine Teran je v kategoriji mlajši dečki beli pasovi osvojil
prvo mesto, Noel Gregori pa tretjega.

Cena 20 evrov,  
za naročnike 15 evrov + poštnina

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

Jelena Justin

Pozdravljene gore
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Zanimivosti

Mag. Karmen Klobasa

Modni čevljarji so si tokrat
resnično dali duška. Izmed
najrazličnejših kreacij sem
izbrala tiste, ki jemljejo dih.
Kot že veste, je letos vsa po-
zornost usmerjena v čevlje.
Ni več potrebno, da se skla-
dajo s torbico, pasom, hlača-
mi, lahko so v popolnem
kontrastu s celotno opravo.
Izbrati morate le pravi stil in
čim več ekstravagantnosti.
Opazni čevlji so hit sezone.
Umetelno izdelane pete,
ročno izrezljani detajli in za-
nimive oblike so stvari, ki
štejejo in bolj kot na čevlje
spominjajo na arhitekturne
stvaritve. Čevlji so umetni-
ška stvaritev. Pozabite na
nizke pete, letos se nosi vi-
soko, nadpovprečno visoko.
Vendar s poudarkom, da so
pete stabilne. Konice so raz-

lične, bolj zašiljene ali bolj
udobno zaokrožene. Modni
škornji prisegajo na nekon-
vencionalno eleganco. Sega-
jo pa obvezno do kolen.

Pa barve? Vse mogoče, črne
naj bo čim manj oziroma
če je že, naj jo poudarja
kakšna druga barva. Zlata
ali bela bosta odlični. Sve-

tujem vam, da tako kot pri
oblačilih tudi pri čevljih po-
svetite barvam več pozorno-
sti in izberete t. i. inteli-
gentne barve.

Zlato pravilo sezone: visoke
pete in čim bolj opazno
obuvalo. Upajte si, čeprav
si boste tu in tam prislužili
kakšen žulj. 

Visoko in opazno

V dnevih pred volitvami in
po njih smo lahko slišali
marsikatero zanimivo izja-
vo naših politikov. Ker se je
bilo bati slabe volilne ude-
ležbe, je sam predsednik dr-
žave pozval državljane, naj
volijo, z utemeljitvijo, da naj
bi to pokazalo stopnjo zrelo-
sti naše demokracije.
Kaj v resnici pokaže volilna
neudeležba? Po moje ne
kaže nobene nezrelosti, am-
pak samo to, koliko je lju-
dem vsega političnega doga-
janja vrh glave in koliko
sploh še verjamejo v določe-
no obliko demokracije oz. v
možnost, da državljani uve-
ljavimo svojo voljo v zade-
vah, ki se tičejo nas vseh.
Volilna neudeležba je sporo-
čilo navadnih državljanov,
da imajo politikov vrh glave,
da nikomur izmed njih ne
zaupajo več, da se jim vsi
kandidati zdijo tako slabi, da
sploh nikogar nočejo izbrati.
Grobo rečeno, je to sporoči-
lo: "Sploh vas ne potrebuje-
mo, nočemo vas, brez vas bi
nam šlo bolje!" Na koncu
vendarle ni prišlo do tragič-
no slabe volilne udeležbe. 
In kaj to pomeni? Nikakor
ne tega, da ljudje verjamejo

v demokracijo, da so zado-
voljni z dano ureditvijo si-
stema. Prej, da so ljudje v
večini volili ravno zato, ker 
s sedanjim sistemom niso 
zadovoljni. Ker mislijo, da
slabše skorajda ne more 
biti več, so se odločili, da bo-
do volili "kogarkoli druge-
ga, samo sedanje vladajoče
stranke ne". V upanju, da bo
v prihodnosti kaj drugače,
boljše. Pa je to res? Sploh 
ni nujno. Ljudska modrost
pravi: "Nikoli ni tako zelo
slabo, da ne bi moglo biti še
slabše." Kaj bo prinesla pri-
hodnost, ne vem. Ne glede
na vladajočo stranko, pa
nam sama svetovna dogaja-
nja ne obetajo prav nič do-
brega. Grozijo nam ekolo-
ška katastrofa, strašna rev-
ščina, lakota in vojne. O
vsem tem politiki na veliko
pametujejo in razpravljajo,
stanje pa gre samo navzdol.
Na žalost, ampak resnici na
ljubo, je v odločitev, koga 
voliti, marsikoga prepričal
zastonjski golaž, klobasa, ko-
zarček vinca in sladke besede,
ki so jih bili v predvolilnih go-
vorih polni vsi kandidati.
Očitno mnogi naši državljani
naivno hitro "padejo" na mal-

ce prijaznosti, sladkih obljub
in kako darilce. Pozabili pa
so, da se naivnost drago plača
in da so obljube najbolj 
pokvarljivo blago.
Tistim, ki jih sladke besede
niso zaslepile, pa je zadnja
volilna kampanja pokazala
predvsem to, kako "umaza-
ne igre" so sposobni prak-

tično vsi naši politiki, kako
nizko se lahko spustijo v
boju s konkurenco, kako
malo morale, etike in vesti
premorejo. Nekateri so to
počeli bolj prefinjeno, pri-
krito, uglajeno in s stilom,
medtem ko so se drugi raz-
krili v vsej svoji bedi. Am-
pak vsi so dejansko počeli

isto: "pobiti nasprotnika za
vsako ceno" in "za zmago
tudi prek trupel". In takim
naj zaupam, da me bodo po-
peljali v lepšo prihodnost?!
Niti slučajno! Dober vodja,
ki bi res skrbel za dobro
ljudstva, bi moral imeti rav-
no nasprotne lastnosti. Am-
pak kako naj pošten, mora-

len človek sploh zmaga v
boju z zvitimi, vsega zmož-
nimi podlasicami? Nemo-
goče! In še dodatna težava:
pošten, moralen človek se v
take umazane spletke sploh
ne bo hotel spuščati. In rav-
no zato v demokraciji nikoli
ne bomo imeli takih vodite-
ljev, ki bi res naredili kaj do-

brega za ljudi. Nadaljnjo
bedo naše "zrele demokraci-
je" je pokazalo povolilno 
dogajanje. Kot je namignil
predsednik Türk in smo
lahko videli tudi sami, ne-
kateri ne znajo izgubljati 
oz. ne morejo sprejeti pora-
za. Skorajda na ravni otro-
ka, ki v jezni ihti nad izgu-
bo igre togotno raztrga kar-
te, kriči o goljufiji, zmago-
valca pa bi najraje udaril. 
Če kaj, potem je to zame 
dokaz skrajne nezrelosti, ki
bi se jo odrasel človek moral
sramovati. Je težko, kajne,
ko vam nekdo izmakne poli-
tični stolček, na katerem ste
si v dolgih letih dodobra
ožulili rit - predvsem z ne-
koristnim čvekanjem, za
presneto dobro plačo. Poto-
lažite se, ni tako hudo, da 
ne bi moglo biti še slabše. 
Poglejte, kaj se dogaja na-
vadnim državljanom! Mno-
gi ne morejo dobiti nobene
službe, znižajo jim že tako
majhno plačo, zvišajo da-
vek, številni nimajo niti za
obleko, hrano ipd. Seveda
sploh nočem namigovati, da
ima to kaj opraviti z vašim
preteklim "družbeno korist-
nim" delom.

"Takle mamo": demokracija, 
predvolilni golaž in še kaj

Na žalost, ampak resnici na ljubo, je v odločitev,
koga voliti, marsikoga prepričal zastonjski golaž,
klobasa, kozarček vinca in sladke besede, ki so jih
bili v predvolilnih govorih polni vsi kandidati.
Očitno mnogi naši državljani naivno hitro 
"padejo" na malce prijaznosti, sladkih obljub in
kako darilce. Pozabili pa so, da se naivnost drago
plača in da so obljube najbolj pokvarljivo blago.

Mag. Silvana Gasar
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nasvet, oglasi
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Mag. Nina Korenc, 
dr. vet. med.

Preden lahko odgovorimo
na to vprašanje, moramo
pojasniti, kaj je MRSA, ki se
je bojijo v zdravstvenih usta-
novah po vsem svetu. Z izra-
zom MRSA označujemo
proti antibiotiku meticilinu
odporne seve bakterije z
znanstvenim imenom Stap-
hylococcus aureus. Problem
omenjene bakterije pri lju-
deh je znan že dolgo časa, v
veterinarski medicini pa po-
staja pomemben v zadnjih
letih, predvsem zaradi dej-
stva, da se povzročitelj lahko
prenaša z ljudi na živali in
obratno. Sevi MRSA so od-
porni praktično proti vsem
antibiotikom, ki se uporab-
ljajo v veterinarski medicini. 

Kako se MRSA lahko prena-
ša?
Običajno se prenaša z nepo-
srednim stikom med ljudmi
in/ali živalmi, lahko pa prek
okuženih predmetov ali
okužene okolice. Bakterija
se največkrat naseli na nos-
no in žrelno sluznico ter
kožo. Kljub stiku s bakterija-

mi ne pride vedno do okuž-
be, če pa je stik dolgotrajen
ali pa se ponavlja, je verjet-
nost izbruha bolezni večja,
še zlasti če je žival ali človek
bolan in je zmanjšana na-
ravna odpornost.
Zakaj nas MORA skrbeti?
Dokazano je, da MRSA spa-
da med povzročitelje zoonoz
in se lahko prenaša z ljudi
na živali in obratno. Okužbe
so dokazane že pri različnih
živalskih vrstah, predvsem
pri psih, konjih, mačkah,
govedu ... Pri sicer zdravih
ljudeh in živalih, ko so oku-
ženi z MRSA, se klinični
znaki bolezni ne razvijejo in
okuženi navadno sploh ne
vedo za prisotnost bakterije.
Ob zmanjšani telesni odpor-
nosti (rakava obolenja,
zdravljenje s steroidi ...) se
lahko razvijejo znaki bolez-
ni, ki se kažejo na različnih
organskih sistemih in tki-
vih. Najpogosteje pride do
težkih vnetij kože in mehkih
tkiv, lahko pa tudi do pljuč-
nic, okužb urinarnega trakta
in kirurških ran. Nekatere

od teh se lahko končajo s
smrtjo. Zato je zelo po-
membno, da okužbo z
MRSA pravilno in pravočas-
no diagnosticiramo, kar po-
meni, da je treba laboratorij-
sko potrditi, da gre za S. au-
reus in da je sev odporen
proti meticilinu. O diagnozi
moramo takoj obvestiti last-
nika živali in vse ljudi, ki
prihajajo v stik z živaljo, ter
jih posvariti pred morebitno
okužbo.

Kdaj posumimo na okužbo
z MRSA?
Pri psih ali mačkah posumi-
mo na MRSA vedno, kadar
se pacient ne odziva na
zdravljenje z antibiotoki, ki
jih običajno uporabljamo
pri gnojnih okužbah kože,
zunanjega sluhovoda, ponav-
ljajočih se infekcijah urinar-
nega trakta, kirurških ran.

Kaj storiti, če je sum uteme-
ljen? 
Prvi korak je odvzem vzor-
cev za bakteriološko preiska-
vo oz. izolacijo povzročitelja

ter ugotavljanje odpornosti
proti meticilinu in drugim
antibiotikom. V primeru, da
se laboratorijsko potrdi in-
fekcija z MRSA, bi bil lečeči
veterinar hudo v škripcih,
saj humana medicina ne
more dovoliti, da bi se naj-
novejši antibiotik oksacilin,
ki v večini primerov še ubija
bakterije MRSA, lahko upo-
rabil za zdravljenje hišnega
ljubljenčka. Žal so bakterije
ves čas korak pred ljudmi in
razvoj novih antibiotikov
poteka zelo dolgo, odpor-
nost bakterij na splošno pa
zelo hitro narašča v svetu,
mnogokrat prav zaradi ne-
preudarnega ravnanja z nji-
mi.

Kaj bi vam kot veterinarji
svetovali v primeru infekcij
pri živalih?
Iz vsega navedenega upa-
mo, da smo vas prepričali,
da ne boste uporabljali no-
benih antibiotikov iz doma-
če zaloge za zdravljenje živa-
li. Bolno žival naj obravnava
veterinar, saj bo tako bolje

za žival in bolj varno za nje-
govega lastnika. V primeru
infekcij kože, infekcij po
ugrizih ali urinarnih infek-
cij vam svetujemo pazljivo
ravnanje s psom, zlasti upo-
rabo zaščitnih rokavic ter te-
meljito umivanje rok zlasti
pri osebah s pomanjkljivim
imunskim statusom.

MRSA - nas hišne živali 
lahko ogrožajo?

Veterinarska ambulanta
Sanovet, d. o. o., odobrava

20-odstotni popust za 
sterilizacije in kastracije
psov in mačk v obdobju 
od 15. novembra do 15.

decembra 2008. Potrebno
je predhodno naročilo po

telefonu 5860-222.

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

Sobota: od 8. -12. ure
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Telefon: 04/5860 222

ZBIRNI      CENTER
JESENICE

NOV DELOVNI ČAS ZBIRNEGA 
CENTRA JESENICE

Občanke in občane Jesenic in Žirovnice obveščamo,
da velja nov, zimski, delovni čas Zbirnega centra Jese-
nice, ki velja od 1. decembra dalje:
- od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure
- ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure

V prvi polovici septembra je ob Prešernovi cesti začel obra-
tovati Zbirni center Jesenice. Po mesecu dni obratovanja
le-tega ugotavljamo, da so ga občani dobro sprejeli. Obisk
in zbrane količine odpadkov presegata vsa pričakovanja. 
Občani - uporabniki - z navdušenjem pozdravljajo zače-
tek obratovanja Zbirnega centra Jesenice, vendar so

imeli pripombe na delovni čas. V želji, da obratovalni čas
kar najbolj prilagodimo potrebam občanov, bomo glede
na letni čas uvedli zimski in letni delovni čas. Tako s 1.
decembrom 2008 uvajamo zimski delovni čas.
Glede na to, da kljub številnim objavam še vedno opaža-
mo, da občani Jesenic in Žirovnice še vedno ne poznajo
Zbirnega centra Jesenice, vas ponovno pozivamo, da se
ga v čim večji meri poslužujete.

V Zbirni center lahko pripeljete naslednje odpadke:
● papir in lepenko, 
● steklo, 
● plastenke, 
● odpadke iz kovin, 
● les, 
● tekstil in obutev, 

● jedilna olja in maščobe, 
● barve, lepila, črnila in smole, 
● detergente, 
● baterije in akumulatorje, 
● električno in elektronsko opremo, 
● kosovne odpadke,
● zeleni odrez.

NAGRADNA IGRA ZBIRNEGA CENTRA JESENICE
Zbirni center Jesenice je zaživel preko vseh pričakovanj. Od
15. septembra pa do 7. novembra 2008 je Zbirni center Je-
senice obiskalo že več kot 1000 obiskovalcev, ki so pripe-
ljali več kot 80 ton različnih odpadkov. V podjetju Jeko-in, d.
o. o., Jesenice smo se odločili, da bomo nagradili obiskoval-
ce in sicer bomo do konca leta 2008 s simboličnim darilom
nagradili vsakega petstotega obiskovalca. Sedaj smo nagra-
dili že dva. 

KNJIGA POHVAL IN PRITOŽB
V našem podjetju si močno prizadevamo, da bi bili uporabni-
ki naših storitev zadovoljni. Vsako mnenje, pa naj bo pozitiv-
no ali negativno, nam pomaga, da lahko svoje delo opravlja-
mo boljše. Prav zato smo na spletni strani uvedli obrazec,
preko katerega nam hitro in enostavno lahko sporočite vaše
pripombe, pohvale, pritožbe in predloge. Vse to nam lahko
sporočite na naslednje načine: 
● preko elektronskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani

našega podjetja, (http://www.jeko-in.si/index.php?t=pohvale) 
● na tel. št. 04/581 04 16,
● na e-pošto: maja.krzisnik@jeko-in.si,
● v knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja na blagajni podjetja,

na naslovu Cesta maršala Tita 51. 

Le tako bomo lahko vaše upoštevali in izboljševali kakovost
našega dela.
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Mladi

Urša Peternel

Kar 24 nadebudnih pevk (pa
žal nobenega pevca) se je
predstavilo na simpatičnem
festivalu Karaoke zvezda, ki
so ga pripravili na Osnovni
šoli Koroška Bela. Mlade
pevke sta za nastop pripravi-
la Sandi Vovk in Barbara
Kos, za večino nastopajočih
pa je bilo to prvo srečanje s
petjem na mikrofon in prvi
nastop na odru. Kot je pove-
dala učiteljica glasbene
vzgoje na šoli Lidija Wolf,
na šoli delujejo kar trije zbo-
ri, v katerih poje kar okrog
sto otrok. "Vemo pa, da otro-
ke zanima tudi zabavna

glasba, zato smo želeli, da se
preskusijo tudi v tej zvrsti
glasbe. Izkazalo se je, da so
nekateri res velik potencial
in da bomo o njih še slišali,"
je povedala Wolfova. Kot je
dodala, je zlasti pomembno,
da otroci tako nabirajo nove
pevske izkušnje, se naučijo
petja pred mikrofonom, pre-
ženejo tremo in prek nasto-
panja na odru krepijo samo-
zavest. Zato niso izbirali
zmagovalke, zmagala so
prav vsa dekleta, ki so zbrala
pogum, da so nastopila in
zapela. Kot je povedala Lidi-
ja Wolf, bodo festival karaok
pripravili tudi prihodnje šol-
sko leto.

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

Tomšičeva 98d, 
4270 Jesenice 
Tel.: 04/583 21 31, 
GSM: 031 678-763

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih

mestih z mini  nakladačem ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., 
Cesta železarjev 8, Jesenice

Karaoke zvezde
Na Osnovni šoli Koroška Bela so pripravili 
festival Karaoke zvezda.

Dve od karaoke zvezd: Arina in Patricija, ki sta zapeli 
pesem Aspirin.

Matej je zapel pesem Tri planike. I Foto: Anka Bulovec

Matej je tretji glasek 
Na prireditvi Prvi glasek Gorenjske je bil Matej Dolenšek z
Blejske Dobrave edini tekmovalec iz jeseniške občine.
Hkrati je bil med osmimi nastopajočimi tudi edini fant. Za-
pel je pesem Tri planike in se po mnenju strokovne žirije
odlično odrezal, saj mu je podelila izvrstno tretje mesto,
takoj za Ano Skumvač in Aleksandro Vovk. Matej je učenec
Osnovne šole Koroška Bela in poje tudi v šolskem
mladinskem pevskem zboru. U. P.

Urša Peternel

Ob nedavni prireditvi Prvi
glasek Gorenjske, ki je v
organizaciji Radia Triglav
Jesenice potekala že dvanaj-
stič zapored, smo se o to-
vrstnih pevskih tekmova-
njih pogovarjali s Sandijem
Vovkom, glasbenim pedago-
gom, učiteljem petja in kla-
virja ter glasbenikom. Sandi
že vrsto let spremlja Prvi
glasek Gorenjske, ne nazad-
nje je na njem v preteklosti
zmagal njegov sin Aleš (bolj
znan kot Raay iz skupine
Turbo Angels), letos pa po
izboru občinstva tudi njego-
va hčerka Aleksandra. Poleg
tega so se pri Sandiju kalili
tudi drugi tekmovalci in
zmagovalci Prvega glaska in
Prvega glasa Gorenjske.
Kljub vsem tem uspehom
svojih varovancev pa je San-
di prepričan, da bi se tovrst-
na otroška tekmovanja dalo
izpeljati drugače, predvsem

manj tekmovalno. "Prepri-
čan sem, da otroci ne bi
smeli tekmovati v glasbi;
glasba ni tekmovanje, sploh
pa ne pri najmlajših. Kasne-
je, pri profesionalnih pev-
cih, je to drugače, gre za po-
sel ... Za otroke pa bi bil po
mojem mnenju veliko bolj
primeren netekmovalen fe-
stival, na katerem bi se pred-
stavilo dvanajst, petnajst
otrok, ki jih ne bi ocenjevali,
temveč bi vsak na koncu do-
bil nekakšno diplomo, pri-
znanje ..." Sandi meni, da
slaba uvrstitev na tekmova-
nju marsikaterega mladega
pevca lahko povsem potre in
mu izniči veselje do glasbe in
petja. "Za otroke je zelo po-
membno, da vsak dobi mož-
nost nastopati in da hkrati ni
pritiska tekmovanja," je pre-
pričan sogovornik. Poleg
tega opaža, da se mladi pevci
mnogokrat predstavijo z ne-
posrečenimi skladbicami, ki
niso primerne za njihovo sta-

rost in pevsko zmogljivost.
Zato bi bilo po njegovem
mnenju morda dobro, da bi
pripravili seznam petdesetih
ali stotih skladbic, med kate-
rimi bi otroci izbirali. "S tem
jih malo strokovno usmeriš v
pravo smer," dodaja sobesed-

nik, ki razmišlja, da bi prav
zaradi tega v prihodnosti pri-
pravil drugačen, netekmova-
len festival, na katerem bi do-
bili priložnost mladi nade-
budni pevci, da se predstavi-
jo, nikakor pa jih ne bi oce-
njevali. 

Glasba ni tekmovanje
"Prepričan sem, da otroci ne bi smeli tekmovati v glasbi; glasba ni tekmovanje, sploh pa ne pri 
najmlajših," pravi učitelj glasbe Sandi Vovk.

Sandi Vovk z dvema zmagovalkama Prvega glaska 
Gorenjske po izboru občinstva: Aleksandra Vovk je 
zmagala letos, Nina Jagodic pa lani.

Urša Peternel

Šestošolci iz Osnovne šole
Toneta Čufarja so se v začet-
ku oktobra odpravili na na-
ravoslovni dan v Podbrezje.
Obiskali so tamkajšnje vrt-
narstvo Gomzi, kjer so izve-
deli veliko novega na temo
sadjarstva in vrtnarstva.
Učenci Eva Šuštaršič, Nika
Svetina, Krištof Razingar in
Nik Svetina so takole opisa-
li, kaj so videli in doživeli.
"Videli smo zelo veliko
okrasnih rastlin, zelenjav-
nih sadik in zelišč. Izvedeli
smo marsikaj novega. Ras-
tline vzgajajo s potaknjenci,
tako da v jeseni odtrgajo del
rastline in jo posadijo v
zemljo. Spomladi iz potak-
njenca zraste nova rastlina.
Anja, študentka agronomi-
je, nam je pokazala strojno
polnjenje lončkov z zemljo,

v katere posadijo potaknjen-
ce."
V neposredni bližini vrtnar-
stva je kmetija Gregorc, kjer
so si učenci ogledali sadov-
njak. "Družino Gregorc se-
stavljajo oče in mati ter nju-
nih sedem otrok. Glavni vir
zaslužka je sadjarstvo, saj na
deset tisoč sadnih drevesih
pridelajo več kot sto ton sve-
žega sadja. Večino dobrega
pridelka prodajo, manj kvali-
tetna jabolka pa predelajo v
sok, kis in žganje. Seznanili
so nas različnimi sortami ja-
bolk: summerred, gala in el-
star so zgodnje sorte; jona-
gold, zlati delišes in jonatan
so jesenske sorte; idared in
mutsu sta zimski sorti; voš-
čenka, kosmač, pohorka in
krivopecelj pa so stare sorte.
V sadovnjaku smo lahko vsi
učenci utrgali dve različni 
sorti jabolk in ju primerjali

po okusu, videzu, vonju in
barvi. Prijazni gospodar nam
je pokazal stiskalnico in v njej
stisnil jabolka v sladek mošt,
ki smo ga z veseljem popili.
Na kmetiji imajo tudi veliko
zanimivih živali. Z veseljem
smo se na koncu igrali z mla-

dimi mucki, božali okrasne
pujske, kuža, konje in ponija,
opazovali krave, race in
majhne kokoši s piščančki,"
so zapisali učenci. In za ko-
nec dodali: "Naučili smo se,
da moraš delati in ne poleža-
vati, če hočeš biti uspešen ..."

V vrtnariji in sadovnjaku
"Naučili smo se, da moraš delati in ne poležavati, če hočeš biti uspešen ...," so po koncu 
naravoslovnega dne ugotovili učenci.

Jejmo sadje in zelenjavo za moč in zdravje
Na Osnovni šoli Koroška Bela so pripravili projekt z naslovom
Jejmo zelenjavo in sadje za moč in zdravje. "Vsako leto en dan
na naši šoli namenimo izobraževanju učencev o zdravi
prehrani ter spodbujanju, da bi uživali čim več sadja in zelen-
jave," je povedala učiteljica biologije in gospodinjstva Manca
Martinčič. Prejšnji petek so tako učenci 8. razredov mlajšim
učencem predstavili nekaj vrst eksotičnega sadja - kje raste,
kako se je, od kod izhaja ... Učenci izbirnega predmeta načini
prehranjevanja so mlajše učence naučili, kako ustvarjati iz sad-
ja in zelenjave. Tako so izdelovali miške iz redkvic, krokodile iz
kumar, labode iz jabolk, vrtnice iz paradižnikov ... Na šolo pa
so povabili tudi sadjarja Roka Stroja, ki je predstavil integrira-
no pridelavo jabolk, razložil, kakšna je razlika med bio jabolki
in jabolki, kupljenimi v trgovini, ter zakaj je dobro, da uživamo
biološko pridelano hrano. Vsak učenec je lahko tudi pokusil bi-
ološko pridelano jabolko. U. P.
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Matjaž Gregorič

Bližajo se dnevi, ko se bodo
razmere na cestah zaradi
snega, poledice in drugih
zimskih pojavov lahko ob-
čutno poslabšale, s 15. no-
vembrom pa začne veljati
tudi predpis o obvezni upo-
rabi zimske opreme na mo-
tornih vozilih. Po veljavni
zakonodaji za zimsko opre-
mo vozil z največjo dovolje-
no maso do 3,5 tone štejejo
zimske pnevmatike na vseh
kolesih ali poletne pnevma-
tike in v priboru ustrezno
velike snežne verige za po-
gonska kolesa oziroma ena-
kovredni pripomočki. Vozila
s štirikolesnim pogonom
morajo imeti v primeru stal-
nega pogona snežne verige
vsaj za zadnjo os in v prime-
ru priklopljivega pogona
vsaj za stalno vklopljeno os.
Nekoliko drugače velja za
tovorna vozila in avtobuse,
ki morajo imeti zimske
pnevmatike vsaj na pogon-
skih kolesih ali poletne
pnevmatike in v priboru
ustrezno velike snežne veri-
ge za pogonska kolesa oziro-
ma ustrezne pripomočke.
Globina profila mora biti v
vseh primerih najmanj tri
milimetre, prav tako je zna-
čilnost vseh zimskih pnev-
matik, da imajo na boku
oznako M+S. 
Priporočljivo je, da vozniki
ob pripravi vozila na zimo
pregledajo tudi druge napra-
ve in opremo. Poleg pnev-
matik, zavor, krmilnega me-
hanizma in luči je tu še vr-
sta drugih naprav, ki jih
mora uporabnik vozila ob-
časno, pred zimo pa pravo-

časno in skrbno preveriti.
Mednje sodijo akumulator,
hladilni sistem, sistem za
dovod zraka v vozilo, olje v
motorju, sistem za močenje
vetrobranskega stekla, me-
tlice brisalcev, klinasti jer-
men, sistem za dovod gori-
va, tesnila vrat ter ključavni-
ce na vratih in pokrovu prt-
ljažnika
V zimskih razmerah je treba
prilagoditi hitrost vozila, ki
jo zmanjšamo, glede na raz-
mere in stanje vozišča, in
povečamo varnostno razda-
ljo do spredaj vozečega vozi-
la. Pozornost je potrebna
tudi pri zaviranju; zaviramo
narahlo in po potrebi po-
stopno, z večkratnim priti-
skom na stopalko. Smeri
vožnje ne spreminjamo
sunkovito, saj vsako tako
ravnanje lahko povzroči za-
našanje vozila. Podobno ve-
lja tudi za sunkovito spelje-
vanje. Zelo pomembna je iz-
bira pravilnega prestavnega
razmerja, ker lahko pre-
majhna moč na pogonskih
kolesih zmanjša učinkovi-
tost vodenja vozila in one-
mogoči potrebne popravke
smeri vožnje, prevelika pa
povzroči zdrsavanje pogon-
skih koles in zanašanje vozi-
la. Vožnja naj bo čim bolj
enakomerna, brez premoč-
nega pospeševanja ali
zmanjševanja hitrosti. Do-
datna mera previdnosti je
potrebna na izpostavljenih
delih ceste, kjer se pogosteje
pojavlja poledica. In ne na-
zadnje se pogosto zgodi, da
je čas potovanja v zimskih
razmerah daljši, zato se je
priporočljivo na pot odpravi-
ti prej kot običajno. 

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

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

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

Nudimo vam pestro izbiro:

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

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

in ostale pozamenterije.
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Matjaž Gregorič

Več kot 26 milijonov kup-
cev, ki so se od leta 1974 od-
ločili za eno od generacij
Golfa, je Volkswagnov naj-
bolje prodajani model usto-
ličilo na mesto evropskega
prvaka. S to dediščino priha-
ja na ceste tudi novi Golf, ki
je v šesti generacijski pono-
vitvi po merah povsem po-
doben predhodniku. Z ne-
kaj milimetri dodatne širi-
ne, rahlim znižanjem in
krajšanjem je dobil bolj di-
namično podobo, na spred-
njem delu pa s črno obarva-
no masko tudi obraz, ki bo
značilen za bodoče Volks-
wagnove avtomobile. Zadaj
novinca zaznamujejo širše
in izrazitejše luči, na boku
pa zapognjena linija pod ste-
kli. Tudi v notranjosti je veli-
ko sprememb, opazni so
predvsem bolj kakovostni
materiali armaturne plošče
in oblog, vse skupaj je tudi
oblikovno na nekoliko višji
ravni. Golf je že doslej slovel
kot prostoren avtomobil in
temu se tudi v novi genera-
ciji ni izneveril. Odločno
boljši v primerjavi s pred-
hodnikom je pri varnosti,

saj potnike ščiti kar sedem
zračnih varnostnih vreč,
med njimi tudi kolenska za
voznika, medtem ko je del
serijske varnostne opreme
tudi elektronski stabilizacij-
ski program (ESP). Z vsem
tem si je Golf prislužil vseh
pet zvezdic na varnostnem
preizkusu Euro NCAP. Mo-
torna paleta v začetku obse-
ga tri bencinske motorje, za-
čenši s starim znancem, 1,6-
litrskim štirivaljnikom s 75
kilovati (102 KM), ki se mu
pridružuje še 1,4-litrski TSI
z neposrednim vbrizgom
goriva in 90 oziroma 118 ki-
lovati (122 oziroma 160
KM). Začetek dizelskega
dela palete bo zgodaj pri-
hodnje leto predstavljal novi
1,6-litrski štirivaljnik TDI s
66 kilovati (90 KM), nato
sledita še dve izvedbi 2,0-

litrskega z 81 oziroma 103
kilovati (110 oziroma 140
KM). Pri močnejših motor-
jih sta na voljo tudi samo-
dejni menjalnik DSG in šti-
rikolesni pogon. To pa še ni
vse, kajti pridejo še močnej-

ši Golf GT 2,0 TSI (155
kW/210 KM), turbodizelski
GTD 2,0 (125 kW/170 KM)
in izvedba BlueMotion s
samo 99 grami CO2 na kilo-
meter. Golf je na voljo s tre-
mi paketi opreme, cene za
trivratno karoserijsko različi-
co se pričenjajo pri 15.954
evrih. 
Prav tako izhajajoč iz zgodo-
vine in zazrt v prihodnost je
novi Scirocco, ki ima koreni-
ne v predhodniku iz leta
1974. Novinec se postavlja z
napadalno zunanjostjo, ki je
skoraj v celoti povzeta po
konceptnem modelu, ki so
ga pokazali pred poldrugim
letom, poleg agresivnega
sprednjega dela si ga bo mo-
goče zapomniti tudi po dolgi
strešni liniji in mišičastem
zadku. Z dolžino 4,26 metra
je Scirocco primerljiv z Gol-
fom, vendar je precej nižji in

širši, v notranjosti je prostor
za štiri odrasle osebe. Ob pol-
ni zasedenosti potniške kabi-
ne ostane za prtljago 292 li-
trov prostora. Za pogon skr-
bijo štirje bencinski in turbo-
dizelski motorji, ki imajo
stične točke v prepričljivih
zmogljivostih, ekonomično-
sti in čistosti. Bencinski del
palete začenjata dva 1,4-litrs-
ka štirivaljnika TSI s turbin-
skim polnilnikom in direk-
tnim vbrizgavanjem, ki razvi-
jeta 90 kilovatov (122 KM) ali
118 kilovatov (160 KM), med-
tem ko 2,0- litrski iztisne iz
sebe 147 kilovatov (200 KM).
2,0-litrski turbodizelski TDI
z vbrizgavanjem prek skup-
nega voda zmore 103 kilovate
(140 KM). Kmalu se mu bo
pridružil še močnejši sorod-
nik s 125 kilovati (170 KM).
Cene se začenjajo z 22.922
evri. 

Prvak na prestol,
športnik v srca
Volkswagen letošnjo jesen predstavlja Golfa šeste generacije in reinkarnirani športni kupe Scirocco. 

Zime ne gre 
podcenjevati
Čeprav prejšnje zime niso postregle z obiljem
snega in drugih prometnih nevšečnosti, se je 
treba na zimske razmere pripraviti.

Novi Golf ima bogato dediščino, a tudi vse več ostrih tekmecev.

Po treh desetletjih je Volkswagen Scirocco spet v vrhunski formi.

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

Urša Peternel

V letu 2008 praznujemo pet-
stoto obletnico rojstva Pri-
moža Trubarja, protestant-
skega reformatorja, ustanovi-
telja evangeličanske Cerkve
na Slovenskem in utemeljite-
lja slovenskega knjižnega je-
zika. Zato so se na Srednji
šoli Jesenice odločili, da pri-
pravijo dvodnevno ekskurzi-
jo v Nemčijo po mestih, kjer
je živel, delal in kjer je tudi
pokopan Primož Trubar.
Ekskurzije se je udeležilo 54
dijakov tretjega letnika pro-
grama vzgojitelj predšolskih
otrok pod vodstvom treh pro-
fesorjev in turističnega vodi-
ča. Kot je povedala profesori-
ca zgodovine Metka Žnidar,
so se skozi Avstrijo odpeljali
na Bavarsko, kjer so se naj-
prej ustavili v mestu Kemp-
ten, kjer je krajši čas župni-
koval tudi Trubar. "Trubar je
za to pot potreboval 18 dni,
mi pa le dobrih osem ur," je
povedala Žnidarjeva. Sledila
je vožnja do Ulma, mesta na
Donavi, ki je bilo pomembno
kulturno središče že v sred-
njem veku. Po ogledu mesta
so se odpeljali v Stuttgart,
kjer so prespali v tamkajš-
njem mladinskem hotelu.
Naslednji dan so obiskali
predmestje Derendingena,

kjer je Trubar med letoma
1567 in 1586 vodil župnijo in
je v cerkvi sv. Gala tudi poko-
pan. "Prav vse nas v cerkvi
spominja na Trubarja, od
razstavljenih knjig do različ-
nih napisov. Spominska na-
grobna plošča, ki visi v cer-
kvi, nam prikaže Kristusovo
vstajenje, Trubarja in njego-
ve najbližje, torej tri sinove,
dve hčeri in tri žene. V bliži-
ni cerkve je tudi župnišče,
kjer je bival Trubar," je pove-
dala Metka Žnidar. Potem so
se zapeljali v slikovito univer-
zitetno mesto Tübingen, kjer
je Trubar leta 1550 natisnil

prvi slovenski knjigi, Kateki-
zem in Abecednik. Sledil je
ogled znanega letoviškega
mesta Bad Urach, kjer je
Trubar po svojem umiku iz
Kranjske vodil Slovanski bi-
blijski zavod. Ob tamkajšnji
župnijski cerkvi so mu posta-
vili lep spomenik. Zadnja po-
staja pa je bilo mesto Augs-
burg, v katerem so leta 1555
protestanti izbojevali eno iz-
med odločilnih zmag v boju
za enakopravnost s katoličani
znotraj nemške države.
"Ogledali smo si slovito sred-
njeveško stolnico z najstarej-
šimi vitraži v Nemčiji in se

sprehodili do renesančne
mestne hiše. Seveda pa je
najbolj zanimiv kompleks
Fuggerai, ki slovi kot ena naj-
starejših socialnih ustanov
na svetu. Tu lahko še danes
za manj kot evro na leto do-
biš stanovanje, le star moraš
biti več kot petdeset let in v fi-
nančni stiski," je razložila
Metka Žnidar. Kot je poveda-
la, je ekskurzija potekala od-
lično, vrnili so se polni prele-
pih vtisov in novega znanja.
Po vrnitvi domov pa so dijaki
svojo pot predstavili tudi dru-
gim sošolcem, in sicer z raz-
stavo fotografij.

Po Trubarjevi poti
Dijaki Srednje šole Jesenice so se podali na ekskurzijo po krajih, ki jih je zaznamoval Primož Trubar.

Ocvirki in pohvale

Tokratno rubriko smo sestavili iz vprašanj in pobud občin-
skih svetnikov na zadnji seji občinskega sveta. Opozorili so
na kar nekaj "ocvirkov" v občini ... U. P.

Z obnovo dela Tavčarjeve ceste na Plavžu so zgradili tudi
novo parkirišče. A izvoz s ceste pri Tavčarjevi 1 je zdaj
povsem nepregleden, saj parkirana vozila zakrivajo pogled
na cesto, zato bi bilo nujno postaviti ogledalo, je opozorila
Vera Pintar. 

Podhod proti Podmežakli je potreben obnove, saj so luči v
njem potrgane, s stropa teče voda, v podhodu pa je tudi
kopica nesnage, je opozorila Marina Kalan.

Jesenice pogosto dobesedno prekrijejo različni plakati, ki
jih organizatorji lepijo po drogovih javne razsvetljave, ogra-
jah, skratka po nedovoljenih mestih, je opozoril Jernej Udir.
Ko bo začel delati medobčinski inšpektorat, bo problem
rešen, je zagotovil župan.

Gimnazijski uri zastala kazalca 

Sodelavec nas je opozoril na dogajanje na veliki uri, ki jo mi-
moidoči lahko vsak dan vidijo na pročelju jeseniške gimnazije.
Že kar nekaj časa je preteklo, odkar ji je zastal kazalec in vsak
dan kaže čas nekaj minut do ene oziroma trinajste ure. Morda
bomo kmalu izvedeli odgovor, kaj je narobe z uro oziroma
kdaj jo bodo popravili. Njenega ponovnega delovanja se bo
namreč razveselil marsikdo, ki mu pogled na uro pokaže, ko-
liko je ura, ko hiti po vsakdanjih opravkih po mestu. J. R. 

Udeleženci dvodnevne ekskurzije po Nemčiji, po krajih, kjer je živel in delal Primož Trubar.

IZSUŠEVANJE VLAŽNIH PROSTOROV

FFAASSAADDEERRSSTTVVOO    ●● SSTTRROOJJNNII  OOMMEETTII

GGSSMM::  004411  558844  222277,,  FFAAXX..::  0044//  558833  6622  3311
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice

Besede "joint", "trava", "za-
det", "navlečen", "odvisen"
in druge so postale del naše-
ga življenja. Z njimi se sre-
čujemo na ulici, po lokalih,
šolah in tudi doma. Slišimo
jih vedno pogosteje, zato
nam žal postajajo vedno bolj
domače in sprejemljive.
Odvisnost od prepovedanih
drog povzroči razdor druži-
ne, laži, izgubo zaposlitve,
konec šolanja, tatvine v dru-
žinskem okolju in drugje,
nasilje, neprestano iskanje
sredstev za nakup mamila,
življenje od "šusa" do "šusa"
("šus" pomeni injiciranje
mamila v telo), življenje na

ulici, izpostavljenost raznim
okužbam, propadanje in
celo smrt odvisnika. 
Odvisnost od prepovedanih
drog povzroča hude posledi-
ce, ki jih navsezadnje obču-
timo vsi, še posebej domači,
starši. Zavedati se moramo,
da je odvisnik oseba, ki tako
zelo verjame svojim lažem,
da nas je sposobna prepri-
čati, da ji verjamemo. Od-
visnik nam bo dajal obljube,
da bo/je prenehal jemati
mamila, sam od sebe pa
tega ni sposoben storiti.
Uspelo mu bo, da bo pri nas
vzbudil sočutje, nam grozil
in nas strašil, manipuliral z

resnico in jo prirejal sebi v
prid. Z bolj ali manj jasnimi
moralnimi izsiljevanji mu
bo vedno uspelo dobiti de-
nar za nakup novega odmer-
ka. 
Kaj starši lahko naredimo za
zaščito svojih otrok? Ali si
bomo zatiskali oči, se skriva-
li za izgovori o prezaposle-
nosti, se slepili? Lahko nare-
dimo korak naprej in se sez-
nanimo s prepovedanimi
drogami, njenimi učinki,
posledicami, prvimi znaki
odvisnosti, se jih naučimo
prepoznati ter primerno pri-
stopiti do otroka. Znaki, ki
nas opozorijo, da se z našim
otrokom nekaj dogaja:
- spremembe v šolskem
uspehu,
- fizične spremembe (rdeče
oči, sledovi vbodov, zane-
marjenost in neurejenost),
- spremembe v prehranje-
valnih in spalnih navadah
(nespečnost, dremanje in
spanje ob neobičajnih urah,
izgubljanje telesne teže, ne-

nadno povečanje ali zmanjša-
nje teka),
- nova družba (novi prijatelji,
ki se razlikujejo od prejšnjih
po videzu in obnašanju),
- spremembe v obnašanju
(slaba volja, potrtost, prega-
njavica, sovražnost, izredna
občutljivost, izguba interesa
za prejšnje hobije in dejavno-
sti, poznavanje kulture nedo-
voljenih drog in zbirališča
uživalcev, laganje),
- fizični dokazi (posest nedo-
voljenih drog in pripomočki
za uživanje nedovoljenih
drog; papirčki za zavijanje ci-
garet, razne pipe, žlice in del-
ci ALU folije, ki so ožgani, in-
jekcije, citronka, prisotnost
ostrega vonja ali vonji, ki po-
skušajo prekriti druge vonje,
posest tablet in drugo),
- izginjanje denarja in pred-
metov (mladostniki kradejo
denar staršem, prodajajo
svoje stvari in predmete iz
stanovanja z namenom, da
si pridobijo sredstva za na-
kup mamil).

Preprečimo zlorabo prepovedanih drog!

Dragi starši, odzovite se vabilu Policijske postaje
Jesenice, ki bo v sodelovanju s Sektorjem krimi-
nalistične policije PU Kranj in društvom Žarek
21. novembra ob 18. uri v Osnovni šoli Prežihov
Voranc na Jesenicah organizirala okroglo mizo
Preprečimo zlorabo prepovedanih drog. 
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Petek, 14. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri

Odprtje fotografske razstave na temo Čufarjevi dnevi doslej

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

http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Odprtje 21. Čufarjevih dni Festivala ljubiteljskih gledališč; Jean Paul
Sartre: ZAPRI VRATA (Kulturno društvo K)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Dvodnevni tečaj HOMO LUDENS - uporaba igre pri delu z mladimi;
odlična priložnost za dijake in (bodoče) študente s področja
pedagoških usmeritev, animatorje in organizatorje ... in za vse, ki že
delate ali želite delati z mladimi in otroki (izvajalec: Mladinski ceh
Ljubljana); prijave do 10. novembra oz. do zasedbe prostih mest

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

Sobota, 15. novembra
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 9. uri

Dvodnevni tečaj HOMO LUDENS - uporaba igre pri delu z mladimi;
odlična priložnost za dijake in (bodoče) študente s področja
pedagoških usmeritev, animatorje in organizatorje ... in za vse, ki že
delate ali želite delati z mladimi in otroki (izvajalec: Mladinski ceh
Ljubljana); prijave do 10. novembra oz. do zasedbe prostih mest

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

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE (KURILNIŠ-
KA 10A) od 15. do 18. ure

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

Info: Milan Hribar, 040/706 740 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Spremljevalni program: film: DARFUR: VOJNA ZA VODO (Dvorana
Kina Jesenice)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Woody Allen: BOG (Šentjakobsko gledališče Ljubljana)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 16. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 16. uri

Anton Pavlič Čehov: UTVA (KD Teater Grosuplje, Gledališče GGNeNi

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Tin Grabnar: POČITNICE? (Kulturno umetniško društvo Moment)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 17. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 

Branislav Nušič: SUMLJIVA OSEBA (Loški oder Škofja Loka)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Torek, 18. novembra
DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri

Filmsko gledališče: ZBOGOM, BAFANA (biografska drama)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Marsha Norman: LAHKO NOČ, MAMA (Gledališka skupina KUD
Dolomiti Dobrova)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sreda, 19. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 

Radovan Gobec: PLANINSKA ROŽA (Igralska skupina pri Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Četrtek, 20. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 

Carlo Goldoni: PRIMORSKE ZDRAHE (Dramski odsek prosvetnega
društva Štandrež); zaključek festivala s podelitvijo nagrade in plaket
Toneta Čufarja

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Petek, 21. novembra
VEČNAMENSKI PROSTOR OŠ KOROŠKA BELA

Dan šole, Ježkov sejem

Info: Kolektiv OŠ Koroška Bela, 04/580 64 05 (Božena Oblak) 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Razstava likovnih del Marka Rolca, člana DOLIK-a; na ogled do 17. de-
cembra

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

Ponedeljek, 24. novembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA
BELA ob 18. uri

Predavanje: Vinogradi Štajerske in Dolenjske

Info: Pohodna skupina Društva upokojencev, 031/662 956 (Vinko
Cerar)

Torek, 25. novembra
PLANINA POD GOLICO

Delavnica: izdelava voščilnic

Info: Krajevna skupnost Planina pod Golico; tajnica Nada Popovič,
04/587 12 60

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Filmsko gledališče: ANANAS EKSPRES (komična drama)

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sreda, 26. novembra
PLANINA POD GOLICO

Delavnica: izdelava voščilnic

Info: Krajevna skupnost Planina pod Golico; tajnica Nada Popovič,
04/5871 260

Četrtek, 27. novembra
PLANINA POD GOLICO

Delavnica: izdelava venčkov

Info: Krajevna skupnost Planina pod Golico; tajnica Nada Popovič,
04/587 12 60

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA
BELA ob 18. uri

Predavanje: Soča

Info: Pohodna skupina Društva upokojencev, 031/662 956 (Vinko
Cerar)

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Nastop tekmovalcev, vstopnine ni

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

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 jav-
ili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

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

O
pt

ik
a 

B
er

ce
 d

.o
.o

., 
Ti

to
va

 5
0

, J
es

en
ic

e

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

Novembrske prireditve 
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

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

■ industrijski tlaki

■ strojni estrihi

■ adaptacije

■ zaključna 
gradbena dela

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice

T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net

NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081

Prevoz in 
vgrajevanje 

betona
Tarman Robert s. p.
Planina pod Golico 64, 

4270 Jesenice
Telefon: 041 645 230

VABILO na okroglo mizo 

VZGOJA MLADIH ŠPORTNIKOV, ki bo v PONEDELJEK, 17. novembra
2008, ob 18.30 V DVORANI UE JESENICE (bivši občinski dvorani Tito-
va 78 Jesenice)

Program:
V uvodu bo predstavitev knjige mag. Viktorja Krevsla Vzgoja mladih
športnikov.
1. sklop debate: odnos mladi športnik-trener (navdušiti in usmeriti otro-
ka v resen proces treninga, pedagoški pristop, upoštevanje igrivosti,
športni dosežki niso primarnega značaja ...)
2. sklop debate: odnosi starši-trener-mladi športnik (ambicioznost
staršev, miselnost: plačilo vadbe - pravica do vmešavanja v strokovne
zadeve; pritiski staršev na trenerje in mlade športnike)

Na okrogli mizi pričakujemo udeležbo trenerjev in vaditeljev, staršev
otrok, vključenih v športna društva, profesorjev športne vzgoje, vod-
stev klubov in druge zainteresirane javnosti. Za trenerje, ki so v
letošnjem letu imeli sofinancirane programe strokovnih izobraževanj
iz občinskih sredstev (prek Zavoda za šport Jesenice), je udeležba
obvezna. Prvih petnajst udeležencev okrogle mize, ki bodo svojo
udeležbo najavili na Zavod za šport Jesenice do 14. novembra 2008
na e-naslov: zsj.koordinator@siol.net, prejme brezplačen izvod nove
knjige mag. Viktorja Krevsla.
Okroglo mizo organizirata Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Je-
senice!
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Zanimivosti, recepti

Sponzor današnje križanke je Casino Tivoli, Hraška cesta 21, Lesce, tel.: 04/532 55 60, 
GSM: 040/63 160, ki podarja pet nagrad: 1. žeton v vrednosti 20 EUR, 2. žeton v vrednosti 20 EUR, 3. žeton v vred-
nosti 20 EUR, 4. žeton v vrednosti 20 EUR, 5. žeton v vrednosti 20 EUR. Nagrade se prevzamejo z osebnim doku-
mentom in unovčijo v Casino Tivoli v Lescah.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 21. 
novembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, 
p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Prvo srečanje osamljenih 
V gostilni Majolka je konec oktobra potekalo prvo srečanje
osamljenih oseb, ki ga je organiziral Husein Kljunić s Ceste
revolucije. Kljunić je že dalj časa razmišljal o organizaciji
srečanja oseb, ki so osamljene, ločene, vdove ali vdovci ...
Pri organizaciji srečanja (pošiljanju vabil in informiranju) so
mu pomagali v Turistično informacijskem centru. Na prvo
srečanje je prišlo pet moških in ena ženska. "V prijetnem
okolju gostilne Majolka smo se spoznavali in se pogovarja-
li o problemih osamljenih oseb," je povedal Kljunić. "Imeli
smo se lepo, veseli pa bi bili, če bi se srečanja udeležilo še
več ljudi," je dodal Kljunić, ki si bo prizadeval, da bi srečanja
postala tradicionalna. U. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi VABLJENI
NA ODLIČNE PICE V MAK. Sponzor križanke je Picerija Mak
s Ceste bratov Stražišarjev 38 na Jesenicah, telefon 04/586 15
35. 1. nagrada tri pice po izbiri: Neda Oblak, Jesenice; 2. na-
grada dve pici po izbiri: Neli Čarman, Jesenice; 3. nagrada
ena pica po izbiri: Gašper Klinar, Breg pri Žirovnici. Čestita-
mo! Nagrade izžrebanci dobijo postrežene v Piceriji Mak.

Urša Peternel

Ko razvaljamo testo za kro-
fe, ga z roko malo potolče-
mo, pustimo, da še malo
vzhaja in šele potem razre-
žemo.
Jajca bodo v hladilniku osta-
la dlje sveža, če jih boste
obrnili s konico navzdol.
Da jajca ne bodo počila, jih
pred kuhanjem zavijemo v
alufolijo.
Rumenjak, ki ga potrebuje-
mo za pecivo, malo posoli-
mo. Tako bo pecivo bolj ru-
meno.
V biskvitnem ali kakšnem
drugem testu lahko rume-
njak nadomestimo s tremi
žlicami vode.
Rumenjaki in sladkor, ki jih
stepate za biskvitno testo,
bodo prej narasli, če med
stepanjem kanete vanje žli-
co vrele vode.
Če vas po orehovi potici
peče želodec, vmešajte v hla-
den nadev sok ene poma-
ranče.
Žarke orehe lahko "rešite"
tako, da jih poparite z vrelim
mlekom in posušite.

Ko pripravljamo kislo zelje,
ga nikoli prej ne prekuhaj-
mo. S tem ga namreč zelo
osiromašimo. Kislo zelje
vedno prepražimo na čebu-

li, mu dodamo poper, sol,
česen in malo paradižnikove
mezge. Zalivamo z malo
vode, v kateri smo raztopili
jušno kocko.

Čebula ne bo pekla, če jo
olupljeno namočite v toplo
vodo. Lepo pa se bo razpu-
stila, če jo med praženjem
potresete z malo sode bikar-
bone.
Čebula se bo lepše razpusti-
la, če jo boste pet minut
pred praženjem malo poso-
lili.
Vsako pečenko, tudi piščan-
ca, moramo pred peko na-
treti s soljo, poprom in malo
česna.
Pečenka bo lepo zarumene-
la, če jo, ko je že skoraj peče-
na, premažemo z mešanico
pol decilitra radenske in če-
trt žličke soli. Premažemo jo
s čopičem, dvignemo na
najvišjo rešetko, kasneje pa
s prelivom premažemo še
enkrat.
Limonino lupinico si lahko
pripravimo na zalogo. Eko-
loške limone dobro opere-
mo, posušimo, na drobno
nastrgamo, posujemo s
sladkorjem in zlagamo v do-
bro zaprt kozarček (na pri-
mer od začimb). Tako pri-
pravljen shranek lahko shra-
nimo kar v omari.

Drobne zvijače ...
Povzemamo nekaj drobnih kuharskih zvijač, ki so jih razkrile slovenske gospodinje v knjigi Kuharske
bukve slovenskih gospodinj.
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Husein Kljunić

Ko pripravljamo kislo zelje, ga nikoli prej ne prekuhajmo. 

www.casino-tivoli.si
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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

Na Dan folklore je pred je-
seniškim Mercator Cen-
trom nastopila Folklorna
skupina Luka Kramolc
Šentanel s Koroškega, ki
je s seboj prinesla še do-
mači mošt in jabolčni sok,
jedli pa ste lahko tudi pra-
ve, domače, koroške ka-
napeje. Tako kruh, skuta,
kot salama so bili domači
proizvodi. Mimogrede pa
ste še spoznali pomen do-
ločenih besed na Koro-
škem. Gauda pomeni ve-
selica, ceuh orodje.
V torek seveda niste za-
mudili novembrskega mar-
tinovanja, kjer ste si lahko
ogledali vinski krst in vino

degustirali, za glasbo pa
so tudi tokrat poskrbeli fol-
kloristi in glasbeniki, do-
brote slovenske Koroške
pa spet lahko okušate ta
vikend, ko vam bo koro-
ško kulinariko predstavila
Hiša kulinarike Jezeršek.
Koroški črni kruh s skuto,
čebulo in bučno olje, šun-
kin kruhov cmok s koro-
škimi grumpi. 
Ustvarjalne delavnice to-
krat spremljajo ves novem-
ber, konec novembra pa
vas vabijo, da z najboljšim
sosedom okrasite smreči-
co in tako praznično raz-
položeni stopite v decem-
ber.
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PRIREDITVE V MESECU NOVEMBRU V MERCATOR CENTRU JESENICE

Petek, 14. novembra, ob 17. uri: ustvarjalna delavnica Topel plamen na smrečici
- vsi vemo, da na božično drevo sodijo svečke, ki ob dolgih večerih pričara-
jo prijetno toplo in domače ozračje, polno tihega pričakovanja.

Sobota, 15. novembra, ob 10. uri: vikend najboljšega soseda, kjer boste spoznali sloven-
sko Koroško
- koroško kulinariko vam bo predstavila Hiša kulinarike Jezeršek, ki bo
pripravila koroški črni kruh s skuto, čebulo in bučnim oljem, šunkin kruhov
cmok s koroškimi grumpi in seveda Mercatorjev šmorn s čežano, ki je
postal že redni spremljevalec tovrstnih dogodkov. Spoznali boste tudi ko-
roške izdelke njihovih dobaviteljev, jih pokusili in lahko kupili, za prijeto
razpoloženje pa bo poskrbel animator v pravem narečnem jeziku. 

Nedelja, 16. novembra, ob 10. uri: dan s Piko Nogavičko 

Sobota, 22. novembra, in sobota, 29. novembra, od 10. do 14. ure: dobrodelna prire-
ditev za otroke sladka Mikadomanija
- vabijo vas, da se jim pridružite pri sladkanju s čokolado Mikado in se
preizkusite v zabavni igri s palčkami Mikado. Sodelujoči bodo nagrajeni, z
nakupom čokoladic Mikado pa prispevate v dobrodelni sklad za otroke, ki
so žrtve nasilja.

Petek, 21. novembra, ob 17. uri: ustvarjalna delavnica Zvezdice s sporočilom za tri do-
brotnike
- ravno pravi čas je za sporočanje skritih želja trem dobrim možem. Vse
želje bomo zabeležili, da jih sv. Miklavž, Božiček in dedek Mraz ne bi spre-
gledali.

Sobota, 29. novembra, ob 10. uri: Okrasimo Mercatorjevo smrečico
- prihajajo težko pričakovani dnevi. Vsak dan bodo z vašimi hišicami,
svečkami, zvezdicami želja krasili Mercatorjevo smrečico. Tega ne smete
zamuditi. Ker so vaše ročice majhne, pripeljite s seboj še dedke, babice,
starše, da vam bodo pomagali.

●  ●  

●  

Novo v igri
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Odslej 18 Odslej 18 
vrst dobitkov vrst dobitkov 

vsako sredo in vsako sredo in 
nedeljo!nedeljo!

Koroška kulinarika
Oktobra ste lahko pred jeseniškim najboljšim 
sosedom uživali ob plesu, okušali pa prave 
koroške kanapeje.
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Urša Peternel

"Samo žlahto, prijatelje in
sosede" je, kot je dejala, na
predstavitev svojega knjiž-
nega prvenca povabila Sanja
Moore, Jeseničanka, ki že
vrsto let živi v Angliji. A
omenjeni so do zadnjega
kotička napolnili večnamen-
sko dvorano Čufarjeve šole
na Plavžu ter z navduše-
njem spremljali Sanjino
iskrivo predstavitev knjige
ter nostalgično obujanje ča-
sov, ko smo se vozili s stoen-
kami, jedli domaćico, navi-
jali za Stenmarka, z zastavi-
cami mahali Titu in poslu-
šali Džuli ... Sanja je knjigi
dala naslov Se spomnite, to-
variši (in tovarišice)?, v njej
pa se spominja življenja na
Jesenicah v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja. "Knjiga je napi-
sana z veliko jugonostalgije,
pišem pa predvsem o tem,
kako smo živeli nekoč," je
povedala. Na 162 straneh so
nanizane duhovite zgodbice
o življenju na Jesenicah ter
o ljudeh, Jeseničanih, ki so
se avtorici vtisnili spomin in
jih poznajo mnogi na Jese-
nicah. Spremenila je le nji-
hova imena. Tako denimo
piše o čevljarskem mojstru

Savu, o natakarici Faniki,
lastniku kafiča Edu, milični-
ku Raduloviću, hišniku Jusu
in mnogih drugih. Zanimi-
vo je, da so se nekateri med
njimi celo udeležili predsta-
vitve knjige. "Opisanih je
nekaj ljudi z Jesenic, nekaj o
njih je res, nekaj pa je plod
moje domišljije. Upam, da
ne bo nihče užaljen in da
boste knjigo sprejeli dobro-
namerno in s humorjem.

Knjiga je predvsem humo-
ristična, njen glavni namen
pa je, da ljudi nasmeje," je
dejala avtorica in dodala:
"Napisana je o Jesenicah za
Jeseničane. Upam pa, da se
bodo z napisanim lahko po-
istovetili tudi ljudje od dru-
god, kajti pišem o časih
skupne države, o strpnosti
in sožitju." Knjigo je avtori-
ca izdala v samozaložbi, na-
tisnili pa so jo v Veliki Bri-

taniji, kjer Sanja živi že de-
veto leto. Predstavitve na
Jesenicah so se udeležili
tudi njen mož Andy, šest-
najstletni sin Matija in pet-
letna hčerka Morna Fran-
cesca. Kot je še povedala
Sanja, ki jo domačini po-
znajo kot Baturjevo iz Kur-
je vasi, je knjiga posvečena
njenemu staremu atu Fra-
nju, ki je umrl pred dvema
mesecema.

Se spomnite, tovariši
(in tovarišice)?
Jeseničanka Sanja Moore, ki živi v Angliji, je predstavila knjigo o življenju na Jesenicah v časih, ko
smo se vozili s stoenkami, jedli domaćico, z zastavicami mahali Titu in poslušali Džuli ...

Sanja Moore s hčerko Morno Francesco in možem Andyjem na predstavitvi knjige.

Kratke novice

Karte za hokej in kulturne prireditve 
Pisarna Turistično informacijskega centra (TIC) Jesenice
ima v sodelovanju s spletnim portalom www.esiti.com od
septembra naprej v ponudbi vstopnice za kulturne prire-
ditve po vsej Sloveniji. Še posebej zanimive pa so športne
prireditve, saj je v TIC-u med drugim mogoče kupiti tudi
vstopnice za vse hokejske tekme lige EBEL, ki bodo na Je-
senicah, je povedala Maja Klinar iz TIC-a. U. P.

Nov koledar ob jubileju Jesenic 
Pred dnevi je izšel nov stenski koledar Jesenic za leto 2009,
ki zaznamuje 80-letnico mesta Jesenice. Kot je povedala di-
rektorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen
Benedičič, je koledar slavnostno oblikovan, prednost pa so
dali estetskemu videzu. "Ob jubileju, 80-letnici mesta in
140-letnici Kranjske industrijske družbe, na posameznih lis-
tih mesecev predstavljamo dogodke v sodobnem času, ki
dajejo prepoznavnost Jesenicam danes, a hkrati temeljijo na
tradiciji," je povedala Lačen Benedičičeva. Poleg fotografij iz
današnjih dni so v koledar vključili tudi stare fotografije, ki
pričajo o tradiciji, ter spremno besedilo. Koledar je po ceni
pet evrov mogoče kupiti v Gornjesavskem muzeju Jesenice,
v Kosovi graščini in v TIC-u. U. P.

Lejla rodila malega Tiana
Lejla Konjič iz Turistično-informacijskega centra Jesenice, ki
sodeluje tudi z Jeseniškimi novicami (pripravlja koledarje
prireditev), je postala mamica malemu Tianu. Čeprav je
imela rok šele 4. novembra, pa se je malčku zelo mudilo na
svet in se je rodil že 1. septembra, potem ko so Lejlo z je-
seniške bolnišnice zaradi zapletov prepeljali v ljubljansko
porodnišnico. Fantek je ob rojstvu tehtal le 1330 gramov in
bil velik 40 centimetrov in kar nekaj časa sta oba z mamico
prebila v intenzivni negi. K sreči sta oba borca in hitro sta

začela okrevati. V porodnišnici sta bila kar 51 dni, ob odho-
du domov pa je Tian imel že 2175 gramov, zrasel pa je za 8,5
centimetra. Zdaj sta Lejla in Tian že nekaj časa doma, deček
pridno raste in bog ne daj, da zgine kam njegova najboljša
prijateljica duda, je povedala mamica. Obema želimo vse
najboljše tudi iz redakcije Jeseniških novic! U. P.

Ocvirek

"Slovenščina"
Na naš spletni naslov je prišlo naslednje sporočilo enega od
bralcev, ki še dodatno dokazuje, da je na narodnostno
mešanih Jesenicah slovenščina včasih res tuji jezik ...
"Za kaj Upravna enota Jesenice ne dela več sredom od 8-18.
Spremenili so delovni čas od 7-17. Menim da to ni uredu,
kjer ko lahko pride ob 7. Upravne enote delajo za občinstvo
i trebajo se prilagajati človeku ki dela i sploh mu ni možno
priti do 17. Lep pozdrav."

Na naslovnici koledarja je panoramska slika Jesenic.

Hiša Zdravja GG

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

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

V Sloveniji ima sladkorno bolezen okrog 8 odstotkov ljudi, številka naj bi se do
leta 2025 podvojila. Posebej zaskrbljujoče je, da zboleva vse več otrok in mla-
dostnikov. 
Ali in kako lahko sladkorno bolezen preprečimo, kako jo prepoznamo in kaj so
najnovejše smernice v zdravljenju, boste izvedeli na predavanju Karmen Janša,
dr. med., ki bo 28. NOVEMBRA 2008 ob 17. uri v sprejemni dvorani Gorenj-
skega glasa. Na predavanju vam bomo tudi brezplačno izmerili raven slad-
korja v krvi. Predavanje sta omogočili podjetji Novo Nordisk in Roche. 

Na elektronskem naslovu hisazdravja@g-glas.si bo na vaša vprašanja o sladkorni
bolezni odgovarjal strokovnjak.
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