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S sliko 
domačega kraja
Jure Robič po odstopu iz protesta 
na dirki čez Ameriko pravi, da ga pod
tem organizatorjem tam ne bodo 
več videli. Po vrnitvi domov so mu
pripravili poseben sprejem v 
domačem kraju.

OBČINSKE NOVICE KRAJEVNA SKUPNOST ŠPORT MODA

Proizvodnja polno 
zasedena
Acroni je predstavil 30-mili-
jonsko investicijo, julija bo
proizvodnja zaradi velikih
naročil delala na polno.

Praznik treh krajevnih
skupnosti
Priznanja so letos prejeli 
Albina Seršen, Vincenc Knavs
in Janez Oman, ki so prispe-
vali k ugledu KS in sožitju v
krajevnih skupnostih na
Plavžu.

Tropski raj 
Z barvnimi potiski se poletje
šele zares začne! Boste rekli,
naj vam končno privoščim
malce oddiha, ker se vam v
poletnih mesecih ne da mi-
sliti na modo? Prav. Ampak,
kaj pa če vas povabim v trop-
ski raj?
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Urša Peternel 

"Veseli smo, da lahko gosti-
mo prijatelje iz Nagolda in
tako krepimo stike, v prihod-
nje pa želimo sodelovanje še
nadgraditi s konkretnimi pro-
jekti," je dejal župan Tomaž
Tom Mencinger ob obisku
delegacije iz Nagolda prejšnji
konec tedna. Gostje iz Nagol-
da na čelu z novim županom
Jürgenom Grossmannom so
se seznanili s projekti in si
ogledali mesto ter večje in-
vesticije, ki potekajo na ob-
močju Jesenic. S panoram-
sko vožnjo po Jesenicah so 
si ogledali 
halo v Podmežakli, železni-
ško postajo, Čufarjev trg in
Gledališče Toneta Čufarja,
Staro Savo, Gornjesavski mu-
zej Jesenice, Glasbeno šolo
Jesenice in območje Fiprom.
Na Občini Jesenice so jim
pripravili tudi sprejem, na ka-
terem je župan Mencinger
poudaril, da je Občina Jeseni-
ce z Nagoldom pobratena od
leta 1994, medtem ko se je
sodelovanje začelo že nekaj
let prej, ko so stike z nemški-
mi kolegi navezali člani Foto-
grafskega društva Jesenice.
Dosedanje sodelovanje je bilo
zgledno, v bodoče pa bi ga
radi še nadgradili. "Nagold
ima bogate izkušnje pri iz-
boljševanju kvalitete življe-
nja, zanima nas tudi, kako
deluje njihov mladinski par-
lament, njihove izkušnje z

upravljanjem poslovnih con,
radi bi uresničili tudi ideje o
izmenjavi dijakov in študen-
tov," je dejal Mencinger. Tudi
njegov nemški kolega Jürgen
Grossmann je dejal, da bi
radi nadgradili partnerstvo, ki
traja že petnajst let. Priložno-
sti za sodelovanje je veliko, je
poudaril, zlasti na področju
razvoja mesta, gospodarstva
in turizma. Predstavnike z 
Jesenic je povabil na letošnji
adventni trg v Nagold, kjer 
bi Jeseničani lahko postavili
stojnico z značilnimi izdelki.
Prihodnje leto bi lahko orga-

nizirali nogometni turnir
mladih nogometašev, leta
2012, ko bo Nagold postal
mesto parkov, pa bi Jesenice
lahko predstavile tudi najbolj
značilno cvetlico - narciso ozi-
roma ključavnico. Župan Je-
senic Mencinger je obljubil,
da bodo sprejeli vsa povabila,
prihodnje leto septembra pa
bo tudi sam obiskal Nagold z
ekipo sodelavcev z različnih
področij, da se bodo dogovo-
rili o nadaljnjem sodelovanju
z nemškimi kolegi.
V nemški delegaciji, ki je
obiskala Jesenice, je bil po-

leg občinskih svetnic in
svetnikov tudi prejšnji žu-
pan Rainer Prewo, ki je pred
petnajstimi leti podpisal 
listino o pobratenju s teda-
njim jeseniškim županom
Božidarjem Brudarjem. Pre-
wo je izrazil zadovoljstvo, 
da se je v petnajstih letih 
sodelovanje tako lepo okre-
pilo. Posebej pa je polaskal
Jesenicam, ko je dejal: "Pet-
najst let je kratko obdobje 
v razvoju mesta. A Jesenice
so se v teh petnajstih letih
izredno razvile, kar je res
fantastično!"

Petnajst let prijateljstva
Jesenice so obiskali prijatelji iz pobratenega nemškega mesta Nagold. Sodelovanje bodo v prihodnje
še okrepili.

Prihajajo "vzhodne"
okrepitve
Pred HK Acroni Jesenice je
izredno zahtevna sezona.
Mesto prvega trenerja je 
prevzel Ildar Rahmatulin,
znane so tudi že prve tuje
okrepitve.

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

Zavetišče pod
Špičkom že odprto
Čeprav je huda zima z večmetrsko 
snežno odejo povzročila kar nekaj škode,
so člani PD Jesenice pregledali zavetišče
in se takoj lotili obnove. 
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Janko Rabič

Letošnje poletje s hudimi
nalivi je doslej v občini Jese-
nice povzročilo kar precej
nevšečnosti in materialne
škode. Narasli so številni
hudourniki, ki so ogrožali
hiše zlasti v Javorniškem
Rovtu in na Koroški Beli,
močno deževje je poplavilo
ceste in kleti. Tako so jeseni-
ški poklicni in prostovoljni
gasilci imeli ogromno dela.
O vzrokih za poplave je po-
veljnik občinskega štaba ci-
vilne zaščite Branimir Pet-
rovič povedal: "Obstaja več
vzrokov, zakaj je do tega pri-
šlo. Nekaj stvari je treba jav-
no povedati, zlasti ko gre za
vzdrževanje hudournikov in
gozdov. Ogromno drevja in
nepotrebnega materiala je v
hudourniških strugah. Tam
najdemo celo gospodinjske
stroje in drugo navlako. Na-
redijo se pregrade, voda
udari in povzroča škodo. Kot
poveljnik občinskega štaba
apeliran na vse, da poskrbijo
za pretočnost hudournikov,
da ima potem voda prosto
pot. Ob letošnjih poplavah

smo zato imeli več proble-
mov v Javorniškem Rovtu in
na Koroški Beli, ko je voda
ogrozila hiše in premoženje
prebivalcev. K sreči ni bilo
žrtev in večje škode zaradi
hitrega posredovanja poklic-
nih in prostovoljnih gasil-
cev, ki so poskrbeli, da je
bila neposredna nevarnost
odpravljena. Zahvaljujem se
jim za sodelovanje."
Pobrskali smo po prejšnjih
številkah Jeseniški novic in
odkrili zapis z datumom 19.
oktober 2007. Že takrat je
Branimir Petrovič ob kata-
strofalni poplavi v Železni-
kih in Kropi opozoril na za-
trpane in neurejene hudour-
niške struge prav na ome-
njenih lokacijah, kjer so bile
letos poplave. Pa se očitno v
skoraj dveh letih ni premak-
nilo nič. Ne pri odgovornih
službah za urejanje hudour-
nikov in ne v glavah brez-
vestnih ljudi, ki tako odme-
tavajo material oziroma ne
poskrbijo za čiščenje teh 
območij in gozdov. 
Fotoreportažo o divjanju 
narave v jeseniški občini 
objavljamo na 16. strani

Posledice poplav tudi zaradi
nespoštovanja opozoril 

"Ogromno drevja in nepotrebnega materiala je 
v hudourniških strugah. Tam najdemo celo
gospodinjske stroje in drugo navlako. Naredijo
se pregrade, voda udari in povzroča škodo,"
opozarja poveljnik občinskega štaba civilne 
zaščite Branimir Petrovič.

Predstavniki jeseniške občine s prijatelji iz Nagolda na Stari Savi. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Vabilo

V počastitev 
spominskega dne občine Jesenice, 

1. avgusta,
prijazno vabim na osrednjo proslavo,

ki bo v soboto, 1. avgusta 2009, ob 17. uri 
na Trgu Toneta Čufarja. 

Župan
Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Potem ko so na junijski seji
občinskega sveta sprejeli re-
balans občinskega proraču-
na za leto 2009, so strokov-
ne službe na Občini Jeseni-
ce že začele pripravljati pro-
račun za leto 2010. Kot je
povedal župan Tomaž Tom
Mencinger, bo gospodarska
kriza vplivala tako na obliko-
vanje državnega kot občin-
skih proračunov. "Osnova
za občinski proračun bodo
proračun za leto 2009 in in-
vesticije, ki še ne bodo za-
ključene, upoštevali pa
bomo tudi načrt razvojnih
projektov," je povedal žu-
pan. Kot je napovedal, bodo
temeljito pregledali vse iz-
datke in tekočo porabo, več-
jih odstopanj pa ne bodo do-
puščali. Poudaril je, da bo
pri vodenju javnih zavodov
treba uvesti podjetniški duh,
zavodi bodo morali pridobiti
dodatne vire financiranja,
pokazati inovativnost in
konkurenčnost ter podjetni-
ški duh. Hkrati pa bodo se-
veda na Občini Jesenice
upoštevali tudi družbeno
odgovornost. Vsekakor bo
treba najti ravnovesje med
željami in potrebami ter
zmožnostmi, je dejal župan.

Na Občini Jesenice računa-
jo, da bodo osnutek proraču-
na za leto 2010 občinski
svetniki v prvem branju ob-
ravnavali oktobra, sprejeli
pa naj bi ga novembra ali
najkasneje decembra.

Županov kotiček

Urša Peternel

Od 15. julija naprej lahko na
deponijo Mala Mežakla do-
važajo tudi del odpadkov iz
občin Kranj, Naklo, Šenčur,
Preddvor, Cerklje in Jezer-
sko. To so sklenili jeseniški
občinski svetniki na junijski
seji. Letna količina pripelja-
nih odpadkov bo lahko 15 ti-
soč ton, pogodba bo veljala
leto dni, cena za dovoz tone
odpadkov pa bo 85 evrov, ki
se ji prišteje okoljska dajatev
za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov
(trenutno znaša nekaj manj
kot 17 evrov). Enak sklep so
sprejeli tudi v Žirovnici,
medtem ko so v Kranjski
Gori potrdili sklep, da je naj-
večja količina pripeljanih
odpadkov 7500 ton, pogod-
bo pa bi sklenili za pol leta.

Tudi nekateri jeseniški ob-
činski svetniki in člani odbo-
rov pri občinskem svetu so
se zavzemali za manjšo koli-
čino in krajšo dobo. Opoza-
rjali so zlasti na problem in-
frastrukture, kajti povečan
dovoz odpadkov pomeni
tudi večjo obremenitev cest,
težavo pa predstavlja zlasti
most, ki je že zelo dotrajan. 
Direktor Komunalne direk-
cije Marko Markelj je pojas-
nil, da dodatnih 15 tisoč ton
odpadkov za dobo enega leta
ne predstavlja bistvene izra-
be prostora na odlagališču.
Ocenili so namreč, da je na
odlagališču še okoli 380 ti-
soč kvadratnih metrov pros-
tora. Poleg tega se bodo koli-
čine odpadkov zmanjševale,
zlasti po začetku mehansko-
biološke obdelave odpadkov.
V Celju denimo se je s tem

količina odpadkov zmanjša-
la kar za dve tretjini. Ob tem
so jeseniški občinski svetni-
ki od države zahtevali, da
čim prej sprejme dokončno
odločitev o lokaciji obrata za
mehansko biološko obdela-
vo odpadkov. Z lokacijo na

Polici se namreč zapleta, po
besedah župana Tomaža
Toma Mencingerja bi zato
obrat lahko uredili tudi na
Mali Mežakli. Občinski svet-
niki so tudi menili, da se je

z drugimi občinami treba
dogovoriti za zbiranje de-
narja za ureditev infrastruk-
ture do Male Mežakle, Obči-
na Jesenice pa mora del
sredstev za ta namen prido-
biti tudi od dovoza odpad-
kov iz občin Kranjska Gora

in Žirovnica. Začeti je treba
razmišljati tudi o renti za
ljudi, ki živijo v bližini depo-
nije, ter o tem, kdo bo sofi-
nanciral zapiranje deponije,
so še menili svetniki.

Mala Mežakla rešuje Kranj
Jeseniški občinski svetniki so se strinjali, da od 15. julija naprej na deponijo Mala Mežakla dovažajo
tudi del odpadkov iz kranjske in sosednjih občin.

Od 15. julija naprej je deponija Mala Mežakla
uvrščena v regijski koncept ravnanja z odpadki,
po katerem bo sprejemala odpadke iz občin 
iz upravnih enot Jesenice, Radovljica in Škofja
Loka.

Tomaž Tom Mencinger

Župan Tomaž Tom
Mencinger je čestital
plavalki Anji Klinar, 
ki je občanka Jesenic,
za osvojeni zlato in
bronasto medaljo na
sredozemskih igrah.

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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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

Kdo bo vodil Zavod za šport
Pred kratkim je bil objavljen razpis za direktorja Zavoda 
za šport Jesenice. Dosedanjemu direktorju Zoranu Kramar-
ju se namreč izteče drugi štiriletni mandat. Kot nam je
povedal, se je prijavil tudi na nov razpis, saj bi rad nadalje-
val zastavljeno delo. Ime izbranega kandidata bo znano 
še ta mesec. U. P.

Obnova pešpoti med plavžem in pudlovko
Konec junija so pričeli obnavljati povezovalno pešpot od
spodnjega dela plavža do pudlovke v muzejskem komplek-
su Stara Sava. Kot so pojasnili na Občini Jesenice, so že lani
začeli postopek ureditve pešpoti, izdelali so idejno zasnovo,
načrtovana dela pa so začeli izvajati 29. junija. Izvajalec del
je Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec, s. p., z Jesenic.
Ocenjena vrednost del znaša nekaj manj kot 44 tisoč evrov.
Doslej so že očistili teren, odstranili leseno lopo, druga ure-
ditvena dela pa naj bi bila zaključena še ta mesec. U. P. 

Obnova kolperne v polnem teku
V muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah potekajo
obnovitvena dela na starem skladišču oglja kolperni. Doslej
so že porušili del dotrajanega objekta in začeli zemeljska
dela. Izvajalec del je Cestno podjetje Kranj, gradbena dela pa
naj bi bila končana do konca avgusta. Izvajanje del spremlja
tudi kranjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Celotna vrednost obnove je nekaj več kot milijon evrov, od
tega je ministrstvo za kulturo zagotovilo 732 tisoč evrov v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnovljena
kolperna naj bi zaživela kot vhod v Staro Savo, namenjena
naj bi bila storitveni, informativni in širši družbeni dejavnos-
ti, v njej pa bo tudi večnamenski prireditveni prostor. U. P.



Jeseniške novice, petek, 17. julija 2009

Občinske novice

3

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, 
Vera Pintar, Urša Peternel

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj 

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

Jeseniške novice št. 14/letnik IV so priloga časopisa Gorenjski glas št. 56, ki je izšel 17. julija 2009.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. 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
/ Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazni-
ki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja 
Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan
(Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni
plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; 
naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

WWW.JESENICE.SI

Boštjan Bogataj

"Kljub recesiji nismo preki-
nili investicijskega ciklusa,
saj le tako vzdržujemo korak
z najboljšimi," je povedal Ti-
bor Šimonka, predsednik
uprave skupine Slovenska
industrija jekla (SIJ), ob
predstavitvi najnovejše pri-
dobitve - 30 milijonov evrov
vredne naprave za kontinui-
rano vlivanje slabov (plošča-
tih valjanih jeklenih poliz-
delkov). Acroni, največje
podjetje v skupini SIJ, je leto
zaradi recesije začel slabo. V
prvih treh mesecih so ustva-
rili za dobre štiri milijone
evrov izgube, prihodkov od
prodaje je bilo za 53 odstot-
kov manj kot v istem obdo-
bju lani (s 127 so padli na 60
milijonov), količinsko pa
prodali za 43 odstotkov
manj izdelkov. 
Kljub temu so slavnostno za-
gnali veliko investicijo, s ka-
tero bodo razširili proizvodni
program, proizvajali kako-
vostnejše in kompleksnejše
izdelke. To je ob zagonu
nove naprave izpostavil tudi
predsednik vlade Borut Pa-
hor in dodal, da država spod-
buja znanstveni in tehnolo-

ški razvoj podjetij: "Prepri-
čan sem, da bo Acroni z
novo investicijo dosegal kon-
kurenčne prednosti na trgu,
Slovenija pa je s takšnimi ko-
raki lahko le še bliže najraz-
vitejšim." "Svetovna recesija
je jeklarstvo, ki je močno ve-
zano na avtomobilsko in
gradbeniško industrijo, zelo
prizadela in se bo nadaljeva-
la še globoko v leto 2010,"
ugotavljajo v skupini SIJ. Čas
recesije sprejemajo kot izziv,
izkoristili ga bodo za pre-
strukturiranje poslovnih
funkcij in izvajanje načrtova-
nih investicij, s katerimi
bodo postali konkurenčnejši.
Z novo napravo za kontinui-
rano vlivanje v Acroniju pro-
izvajajo širše slabe (dva me-
tra), do konca leta bodo po-
stavili še stroj za brušenje
površine slabov. V vroči va-
ljarni že potekajo gradbena
dela za postavitev vročega
ravnalnika, škarij za razrez
plošč in hladilne grede. Po
montaži naštetih naprav
bodo z linije prihajale plo-
šče, ki bodo poravnane, raz-
rezane in ohlajene, avtomat-
ska naprava pa jih bo zlaga-
la v kupe, ki bodo prepeljani
na končno obdelavo na Ja-

vornik. V tem obratu prede-
lave debele pločevine trenut-
no poteka zamenjava osem-
deset let starih škarij za me-
hanski obrez plošč, ki so še
del vojnih reparacij. 
In delo? "Julija v proizvodnji
prehajamo na 40-urni delo-
vnik, kar je posledica velikih
novih naročil," pravi Slavko
Kanalec, generalni direktor
Acronija in nadaljuje: "V re-
žiji pa za zdaj ostajamo na
skrajšanem polnem delo-
vnem času." Tudi za avgust

se knjiga naročil lepo polni,
kako bo z delom, pa za zdaj
težko napoveduje. "Časi so
se spremenili, vse poteka
bolj dinamično. Marsikateri
posel dobimo zaradi hitre
odzivnosti in kratkega do-
bavnega roka, zato veliko
vlagamo v to, da bi bila tudi
v prihodnje proizvodnja po-
dobna julijski," pravi Kana-
lec. Tudi zato v Acroniju
niso oddali vloge za subven-
cioniranje plač delavcem na
začasnem čakanju.

Proizvodnja polno zasedena
Acroni je predstavil 30-milijonsko investicijo, julija bo proizvodnja zaradi velikih naročil delala na polno.

Boštjan Bogataj

Območna zbornica za Go-
renjsko je letošnjo podelitev
priznanj za najboljše go-
renjske inovacije in inova-
torje pripravila v jeseniškem
Acroniju. Nikakor ne gre le
za slučaj, saj so letos prejeli
kar deset priznanj, med nji-
mi tudi eno zlato. "Ustvar-
jalnost nas je skozi tisoče let
gnala, da smo postali ljudje,
da smo dosegli to, čemur
danes rečemo človeštvo, saj
se civilizacija usodno pre-
pleta z inovativnostjo. Ta je
bolj usmerjena, bolj zavest-
na in bolj racionalna plat
univerzalne človeške ustvar-
jalnosti," je med drugim iz-
postavil slavnostni govornik
Pavel Gantar, predsednik
Državnega zbora RS in zbra-
ne pozval, da z drznimi za-
mislimi in znanjem še na-
prej presegajo okvire pov-
prečnosti. 
Podobno meni tudi Samo
Hribar Milič, direktor Go-
spodarske zbornice Sloveni-
je, saj mora biti slovensko
gospodarstvo boljše kot kon-
kurenca: "V šoli pa so danes
žal bolj cenjeni pridni, ne 
pa ustvarjalni učenci. Mladi
zato ne želijo v poklicno 
in tehnično izobraževanje, 
čeprav bi v času recesije 
slovensko gospodarstvo za-
poslilo dva tisoč inženirjev!"

Zlato priznanje je šlo letos
dvakrat v roke inovatorjev 
iz Domela (za razvoj tihe se-
salne enote 464 z visokim
izkoristkom in za trifazno
puhalo družine 790 in 791)
in eno za inovatorje iz Acro-
nija (za razvoj nerjavnega v
ognju obstojnega feritnega
jekla).
Nosilec slednje inovacije je
mag. Boštjan Pirnar, soavto-
rji so mag. Milan Klinar,
Jani Novak in Boštjan Bra-
daškja. Njihovo novo jeklo
zagotavlja dobre mehanske

lastnostni in lažjo nadaljnjo
predelavo, ima odlično og-
njeodpornost, zato je spek-
ter uporabnosti zelo širok -
od armatur peči, elementov
za transport, za dele parnih
kotlov in podobno. Takšno
jeklo je izdelek z zelo visoko
dodano vrednostjo. Acorni-
jevi inovatorji so prejeli še
šest srebrnih in tri bronasta
priznanja, podjetje pa je 
postalo najbolj inovativno v
regiji.
"Danes mi igra srce," je pri-
znanju ob bok povedal Slav-

ko Kanalec, generalni direk-
tor Acronija in nadaljeval:
"S tem naši inovatorji kaže-
jo, da izstopajo, da niso pov-
prečni in znajo narediti več.
Acroni ima vizijo postaviti
svoje ime na jeklarski zem-
ljevid sveta, kar nam bo
uspelo z inovativno tehnolo-
gijo in inovativnimi izdelki.
Ne jamrajmo, da smo majh-
ni, ker v svetovni proizvod-
nji predstavljamo zelo maj-
hen delež. Smo tako dobri,
da svet potrebuje in zahteva
naše izdelke."

Direktorju zaigralo srce
Acroni je na letošnjem izboru za naj gorenjsko inovacijo prejel deset priznanj, hkrati pa postal najbolj
inovativno gorenjsko podjetje.

 

                                                                                                    

 
 

Preizkusite  fotoaparat, oglejte si fotografije! 
Nastavimo  vam aparat in damo navodila za prve dobre posnetke. 

Organiziramo tečaje  dela s fotoaparatom  
Računalniški kompleti  od 500 EUR dalje.  

 

Podrobnosti na naši domači strani.  

Za ljubitelje fotografije 
Odličen kompaktni digitalni fotoaparat 

Panasonic FZ-28 
   ostre slike, žive barve, 

   močno približani posnetki, široki kot 
   18x optični zoom, 27-486 mm 

   10 milij. točk, odličen stabilizator 
   enostavna uporaba, sledenje 

   prepoznavanje obrazov,  
   cena samo 369,00 € 

 

C. železarjev 7a, Jesenice, tel. 58-36-444, www.3bm.si 

Novo napravo, vredno kar 30 milijonov evrov, je zagnal
predsednik vlade Borut Pahor. 

Letos je kar deset inovacij iz Acornija prejelo priznanja. Na sliki so vsi inovatorji, ki so 
sodelovali in še sodelujejo pri njihovem nastajanju. / Foto Tina Dokl
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Občinske novice, pisma

Rina Klinar

Prvega julija 1991 se je ob
pol štirih popoldne začel
umik pripadnikov JLA in
zvezne milice s platoja Kara-
vanke na Hrušici, ki so ga
tako kot druge mednarodne
mejne prehode v tedanji je-
seniški občini, razen mejne-
ga prehoda Jesenice, zasedli
27. junija 1991. 30. junija so
se na občini Jesenice začela
pogajanja o umiku JLA in
zveznih miličnikov z mejnih
prehodov in stražnic v obči-
ni. Umik z mednarodnih
mejnih prehodov v tedanji
občini Jesenice 1. julija 1991
je bil posledica podpisanega
jeseniškega dogovora o umi-
ku tega dne nekaj pred eno
uro zjutraj. Dan kasneje so
se zvezni vojaki in miličniki
tudi dokončno umaknili s
stražnic in osamosvojitvena
vojna se je na tem delu Go-
renjske "končala".
V petek, 26. junija, so se na
platoju Karavanke na Hruši-
ci v spomin na tiste dogodke
zbrali že na 18. spominskem
srečanju veterani in veteran-
ke, predstavniki carine, poli-
cije, Slovenske vojske, zgor-
nje gorenjskih občin in dru-
gi. Slavnostni govornik, na-
čelnik generalštaba Sloven-
ske vojske generalmajor ma-
gister Alojz Šteiner je svoj
govor sklenil z besedami:
"Vsem aktivnim udeležen-
cem vojne za samostojno
Slovenijo na Gorenjskem,
posebej pa tistim na kara-

vanškem predoru je treba iz-
reči: "Hvala, teritorialci, hva-
la, miličniki, hvala, gasilci in
drugi reševalci, hvala, takrat-
na oblastna struktura." Hva-
la vam, da ohranjate spomin
na dogodke iz časa vojne in
prenašate vrednote prizade-
vanja za samostojnost na
mlajše. Vaša dejanja bodo
najbolje shranjena v spomi-
nu mladih, ko se bodo po
njih zgledovali."
Zbrane sta pozdravila tudi
podžupan občine Jesenice
Boris Bregant, župan je bil
opravičeno odsoten, in
predsednik območnega ve-
teranskega združenja Zgor-
nja Gorenjska Janez Koselj,
ki je izročil predsedniku ob-
činskega odbora veteranov
Jesenice Leopoldu Bizalju
bronasto plaketo Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo. V
kulturnem programu so so-
delovali Pihalni orkester Je-
senice Kranjska Gora, me-
šani pevski zbor Nagelj s
Hrušice, citrarka Andreja
Ažman in Veteranski pevski
zbor Zgornja Gorenjska,
program pa je povezovala
Branka Smole. 
Pred srečanjem na Hrušici
pa je načelnika generalštaba
Slovenske vojske generalma-
jorja Alojza Šteinerja v pros-
torih Občine Jesenice sprejel
podžupan Boris Bregant s
sodelavci in sodelavkami ter
predstavniki veteranskih
organizacij ter mu predstavil
zgodovino in načrte za razvoj
občine Jesenice. 

Spominsko srečanje 
na platoju Karavanke 

Študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je konec junija
organizirala prvo študentsko konferenco s področja zdrav-
stvenih neg z naslovom Partnerstvo, znanje in razvoj v štu-
diju zdravstvenih ved. Udeležilo se jo je 153 študentov in vi-
sokošolskih učiteljev, ob tej priložnosti pa so izdali tudi ob-
sežen zbornik predavanj z recenzijo prispevkov, ki so jih pri-
pravili študenti pod mentorstvom visokošolskih učiteljev.
Kot je povedala dekanica Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice doc. dr. Brigita Skela Savič, je bil namen študentske
konference, da bodoči diplomanti v času študija predstavijo
svoja kakovostna dela, ki so nastala v obliki projektnega,
raziskovalnega ali seminarskega dela v času študija. Na štu-
dentski konferenci so predstavili tudi najboljša diplomska
dela. Družabni del dogodka pa je bil namenjen druženju in
izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija. 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je študentsko kon-
ferenco organizirala v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto
Univerze v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvene vede Univer-
ze v Mariboru, Visoko šolo za zdravstvo Izola Univerze na
Primorskem in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto pod
pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic Zdenke Čeba-
šek Travnik in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slove-
nije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije. Študentska konferenca je
bila posvečena Angeli Boškin, ki je pred devetdesetimi leti
pričela delovati kot prva skrbstvena in zaščitna medicinska
sestra na Slovenskem. U. P.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

O govorniških 
veščinah politikov

Tokrat se bom dotaknil go-
vorniških slabosti politikov,
tako na državni kot občinskih
ravneh. Ne mislim, da sem
sam kak mojster govorništva,
imam pa vsaj to dobro last-
nost, da če imam kaj poveda-
ti, najprej premislim, potem
pa to povem čim krajše, razu-
mljivo in jedrnato. Če pa ni-
mam kaj povedati oziroma
kaj bistvenega dodati k raz-
pravi, ki je že v teku, pa mol-
čim. 

Stari Grki in tudi številni
kasnejši narodi so govorništvo
visoko cenili, danes pa je to v
glavnem prava revščina, pa ne
samo pri nas, pač pa v politi-
ki na splošno. Celo sofisti, ki
so bili v stari Grčiji na precej
slabem glasu, saj so govorili
za plačilo in še to, kakor je
pač kazala situacija, so bili v
retoriki v glavnem mojstri.
Znan je primer nekega rim-
skega govornika, ki je en večer
pred izbranim občinstvom več
ur neko trditev zagovarjal in
dokazoval, da je dobra in vse
prisotne prepričal, naslednji
večer pa je za isto trditev več
ur dokazoval, da je slaba in
jih prav tako prepričal. 
Pravzaprav je politična vešči-
na ljudstvo prepričati o dolo-
čenem prav in jim dokazati,
da dela zgolj v njihovo dobro
in za narodovo korist, če ne bi
bilo tako, naj bi politiko seve-
da že zapustil. Recimo, da je
resnica nekje vmes. Nekateri
si res prizadevajo za splošno
korist in dobrobit, mnogim pa
je to zgolj pretveza za osebni
prestiž in debelejši mošnjiček.
In ta revščina in frazersko go-
vorjenje mene pri politikih
precej moti, tako da raje izklo-
pim televizor, če pa moram to
poslušati v živo, bi pa najraje
kar šel, če je le mogoče in si
zavrtel kakšno pesem v stilu
"trla baba lan, da joj prodže
dan ...".
Dotaknil se bom le dveh ali
treh neizogibnih besed, ki so
železni repertoar zanič politi-
kov. Številni politiki in narodo-
vi dobrotniki na Slovenskem
radi govorijo, ker se sami sebi
zdijo imenitni in pa ker se to
snema ali zapisuje in se tako
javnosti kažejo kot zelo aktiv-
ne. Te besede so "dejstvo je",
"rekel bom" in mašilo "pač".
Da gre za dolgovezenje ali še
enkrat povedati v malo spre-
menjenem vrstnem redu že po-
vedano, je itak samoumevno.

Če nekoliko šaljivo parafra-
ziram tak umotvor, bi se slišal
približno takole. Dejstvo je, da
gospodje "ti in ti" ne razume-
jo nastalega ..., rekel bom, da
o njem sploh nič ne vedo, rekel
bom pa tudi, da mogoče sploh
nimajo pravih podatkov bi
reku, pač pa želijo le zavajat.
Reku bom tud to, da sem to že
večkrat ..., pa se kljub temu,
da je to dejstvo nič ne spreme-
ni ... pač pa ... Pa še to bom
reku, jest sem na to že večkrat
opozarjal pa me niste poslu-
šal, pač pa raje poslušate take
ki samo ... no tkole bom reku
... al pa bom raj tkole reku ...
Pa ker sem že pri besedi bom

reku tud to da ... pač pa ... pa
še bom reku ... in kljub dej-
stvom bom reku ... da ... pač
raje ... in reku bom da je moje
mnenje ... bi reku ... tako ...
pač tko jest mislim ... no pro-
sim ali lahko še to rečem ... za
konc bom pa reku samo še ...
nekateri hočejo bom reku ...
dejstvo pa je bom reku, da ...
no tkole bom reku za konc ...
aja, pa še na to sem pozabil ...
rekel bom da ... pač ... so dej-
stva ... pa sam še ... reku bom
... da je ... no tko ... hvala.

Govorništva se seveda da na-
učiti, z malo samokontrole pa
vsaj izboljšati dolgovezna
modrovanja, ki to pogosto niso.

Marjan Čufer

O upravnem redu 
in neredu

Že nekaj prispevkov, poveza-
nih z naslovnim vprašanjem,
sem poslal uredniškemu odbo-
ru Jeseniških novic, ki pa žal
niso bili objavljeni. Želel sem
opozoriti na vedno bolj priso-
ten nered v jeseniški občinski
upravi. Opozoriti tudi na to,
da se na pritožbe in ugovore
KD Svoboda Tone Čufar Jese-
nice nihče ne odziva ali zelo
pavšalno. Dogajanja v za-
dnjem času pa kažejo, da se
upravni nered nadaljuje, in
kakor pravimo, da v mnogih
primerih desnica ne ve, kaj
dela levica, ali obratno. Sicer
pa naj govorijo dejstva.
V pomoč mi bo Lokalni pro-
gram za kulturo Občine Jese-
nice 2004-2007, ki ga je po do-
ločilih Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kultu-
ro sprejel občinski svet. Naj še
enkrat ponovim, da si ga v šti-
rih letih ni nihče ogledal, če-
prav je zakon občino obvezo-
val, da letno mora obravnava-
ti uresničevanje programa z
ocenami rezultatov in sprejeti
spremembe in dopolnitve. Do-
živeli pa smo in doživljamo
generalne spremembe oz. od-
stopanja od programa brez
javnega mnenja in brez skle-
panja občinskega sveta.
Po navedenem programu naj
bi se kolperna na Stari Savi z
"manjšimi posegi usposobila
za prehodni depo". V prvem
nadstropju naj bi bila dvora-
na za multimedijske predsta-
vitve in informativni center
Stare Save. Služilo naj bi tudi
kot zaodrje v primeru pred-
stav na zgornjem trgu.
Po informacijah podžupana
Borisa Breganta v Jeseniških
novicah 30. aprila 2009 pa
naj bi bila v pritličju kolperne
večja dvorana (za sto do 150
oseb) za razne kulturne do-
godke, razstave, koncerte, ples-
ne prireditve, bankete, matu-
rantske plese, valete ... v zgor-
nji manjši dvorani pa naj bi
bil pomožni prostor za upora-
bo nastopajočih na trgu. Naj-
novejši predlog, ki ga je v Jese-
niških novicah 26. junija
2009 predstavil župan Tomaž
Tom Mencinger, pa naj bi v
KOLPERNO preselili Jeseni-
ški kino in razstave DOLIK-a.
Po lokalnem programu naj bi
objekt mlin na Stari Savi po-
leg rak nad strugo Save (en-
krat je že bil delno obnovljen)
po obnovi služil prikazom

mletja žitaric in drugih mli-
narskih del. V srednji etaži
naj bi prenovili mlin z raka-
mi in vodnim kolesom, v
zgornji etaži pa naj bi bil go-
stinski lokal in peka močnih
izdelkov.
Neverjetna odstopanja od Lo-
kalnega programa za kulturo
pa so pri reševanju Občinske
knjižnice, ki naj bi bila po
razvojnem programu na novi
lokaciji v Delavskem domu.
Investicija naj bi predvidoma
potekala do leta 2007. Lokaci-
ja pa je bila kasneje prenesena
na Staro Savo. Po najnovejši
napovedi župana občine v Je-
seniških novicah 26. junija
2009 pa naj bi Občinska
knjižnica ostala na sedanji lo-
kaciji z nekaterimi prezidava-
mi in dozidavami gledališke
stavbe in kinodvorane, ki naj
bi jo preselili v kolperno na
Staro Savo.
Poleg teh grobih odstopanj je
tudi večina nalog v programu,
pripisanih občini, ostala le na
papirju, kar je tudi vzrok za
sedanje zelo kaotično stanje.
Navedeni primeri, in še bi se
jih našlo, pa so očiten dokaz o
prisotnosti upravnega nereda
in neodgovornosti pristojnih
uslužbencev občinske uprave.
S temi odstopanji in brez ka-
kršnegakoli dogovarjanja je
povezana tudi zadnja odloči-
tev župana Tomaža Toma
Mencingerja, da bo občina s 1.
januarjem 2010 odpovedala
najemno pogodbo, veljavno do
leta 2023, za prostore na Cesti
maršala Tita 12, ki so bili leta
1983 s sklepom občinskih orga-
nov dodeljeni KD Svoboda
Tone Čufar, ker je društvo mo-
ralo izprazniti Delavski dom,
s poudarkom: "ker se selimo v
prostore, last Občine Jesenice"
(v prenovljeno kolperno oz. fu-
žinarsko skladišče oglja).
Zaradi vseh teh odstopanj in
neargumentirane zavrnitve
vseh ugovorov in pritožb dru-
štva in ne glede na odločitev
Upravnega sodišča Republike
Slovenije, kamor smo po po-
duku občinske odločbe poslali
tožbo za presojo naših pritožb
in ugovorov, smo na razširje-
ni seji izvršnega odbora dru-
štva 15. junija 2009 sprejeli
sklep, da v novembru 2009
skličemo izredni zbor društva
s predlogom, da z 31. decem-

brom 2009, po 96. letih delo-
vanja najuspešnejšega društva
v občini društvo razpustimo,
ker nam bodo odvzeti osnovni
pogoji delovanja - prostor - in
zaradi nepokritih material-
nih stroškov. Tako na seji ka-
kor v dopisu županu 22. juni-
ja 2009 sem poudaril, da gle-
de na leta, utrujenost in
zdravstvene težave ne zmo-
rem več "bojev z mlini na ve-
ter" in s kulturnim analfabe-
tizmom, s katerim se neuspe-
šno sporekam že desetletje,
niti mi ne uspe pridobiti niko-
gar, ki bi me kot zakonitega
zastopnika društva zamenjal.
Čeprav sem se šestdeset let 
ljubiteljsko razdajal kulturi in
drugim dejavnostim, od tega
55 let kot predsednik društva,
z zagrenjenostjo zaradi takih
odnosov soglašam z razpustit-
vijo društva.
Morda bo s tem le prišlo do
spoznanja, da društvo ni
samo sebi namen, da s svojo
dejavnostjo prispeva h kvalite-
ti življenja občanov, zadovo-
ljevanju njihovih kulturnih
potreb in interesov in da svo-
jim ljubiteljskim delovanjem
vrača velika sredstva občinske-
mu proračunu, najmanj toli-
ko kot znaša najemnina za
prostore na Cesti maršala
Tita 12. Morda pa bo razpust
društva pobuda za nastanek
nečesa novega.

Jože Varl

Prodaja tablet mladini

V bloku poleg Zdravstvene-
ga doma na Jesenicah občan
jeseniški mladini prodaja ta-
blete, kot npr: Hellex, Apau-
rin, Tramal ...

Domača lekarniška prodaja
poteka vsem na očeh. Kako
dolgo še?

(Naslov v uredništvu)

Pisma bralcev

IN MEMORIAM

Maksimilijan Zupan 
(1912-2009)

Tiho se je poslovila jeseniška športna (boksarska) legenda
Maksimiljan Zupan. Dober mesec po praznovanju častit-
ljive obletnice poroke s svojo soprogo Ano je Maksimiljan 
(po domače Romavhov Miha) odšel na zdravljenje v bolni-
šnico in zaradi zdravstvenih ali starostnih težav tam tudi
zaključil svojo življenjsko pot v 89. letu starosti. Vse življenje
je veliko časa in ljubezni delil s svojo soprogo, s katero 
imata dve hčerki pa tudi tri vnuke in tri pravnuke. Kot 
dober in fer športnik je ostal zapisan tako pri prijateljih 
kakor pri vseh drugih ljubiteljih športa oziroma boksa. 
Dosledno je boksal samo v ringu po strogih športnih pravilih
in vsega bogatega tehničnega znanja o boksu nikoli in 
nikdar ni želel uporabiti zunaj ringa, npr. v družbi ali 
konfliktih situacijah. Zato je tudi vseskozi užival spoštovanje
tudi med svojimi nasprotniki v ringu ali pa samo v 
zasebnem življenju. Večje medijske pozornosti bi bil lahko
deležen še v času, ko je bil aktiven - kot tekmovalec in pozneje
kot trener, vzgojitelj in učitelj. J. P.

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

Vida Mihelčič s.p.
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Krajevna skupnost

5

Janko Rabič

Vsako leto 4. julija tri krajev-
ne skupnosti Mirka Roglja
Petka, Staneta Bokala in Ci-
rila Tavčarja na Plavžu na Je-
senicah praznujejo. Spomi-
njajo se dogodka iz leta 1941,
ko se je na tem območju za-
čel aktiven upor proti okupa-
torju. Organizacijo priredi-
tev si vsako leto izmenjujejo.
Letos je bila na vrsti krajevna
skupnost Staneta Bokala.
Predsednica sveta KS Mili
Ilenič je povedala: 
"Četrti julij je za Jeseničane
pomemben dan, saj so se od-
ločno uprli okupatorjem. Od-
ločalo se je o svobodi ali su-
ženjstvu. Posebej starejši
ljudje se takratnih dogodkov
dobro spominjajo. Na praz-
ničnih prireditvah jim vsako
leto izkažemo pozornost. V
maju smo najprej pripravili
srečanje z učenci Osnovne
šole Toneta Čufarja. Želimo,
da izvejo več o delu in življe-
nju v krajevnih skupnostih.
Vsako leto se veselimo sreča-
nja z njimi. Vse bolj je pri-
ljubljen pohod v Planino pod
Golico. Predvsem je name-
njen druženju krajanov. Vse
prevečkrat ugotavljamo, da je

vedno premalo časa za dru-
žinska srečanja, kaj šele za
večje število naših prebival-
cev. Iz leta v leto nas je več na
pohodu. Poleg tega se pred
spominskim dnevom sreča-
mo člani vseh treh svetov, po-
vabimo pa tudi člane iz dru-
gih krajevnih skupnosti v ob-
čini. Glavni poudarek name-
njamo osrednji prireditvi v
Spominskem parku na Jese-
nicah. Letos nam je malo po-
nagajalo vreme, vendar je kar
nekaj krajanov vztrajalo tudi
ob dežnih kapljah."
Na prireditvi so podelili tri
priznanja. Posamezniki so
jih prejeli za delo s katerim
so prispevali k ugledu in
sožitju v krajevnih skupno-
stih na Plavžu. Albina Ser-
šen je priznanje prejela kot
dolgoletna zavzeta družbe-
na delavka. Opravlja različ-
ne naloge v krajevni skup-
nosti in širše v občini Jese-
nice. Izstopa tudi njeno
delo z mladimi v vlogi pred-
sednice Zveze društev pri-
jateljev mladine Jesenice.
Vincenc Knavs je bil borec
narodno-osvobodilne bor-
be, v povojnem času pa je
ves čas aktiven v borčevski
organizaciji na Plavžu. Ja-

nez Oman je dolgoletni
gorski reševalec in planin-
ski oskrbnik, deloval pa je
tudi na kulturnem podro-
čju.  Prireditev so z nasto-

pom obogatili Pihalni orke-
ster Jesenice-Kranjska Gora
in pevski oktet Kulturnega
društva dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica. 

Praznik treh krajevnih skupnosti
Priznanja so letos prejeli Albina Seršen, Vincenc Knavs in Janez Oman, ki so prispevali k ugledu in
sožitju v krajevnih skupnostih na Plavžu.

Janko Rabič

V vseh šestih prostovoljnih
gasilskih društvih v občini
Jesenice veliko časa name-
njajo izobraževanju in uspo-
sabljanju za obvladovanje
vseh veščin, ki so potrebne
ob posredovanjih v požarih
in drugih elementarnih ne-
srečah. Poleg članov v dru-
štvih znanje vse bolj osvajajo
tudi članice in mladina. To
dokazujejo letošnji rezultati
na različnih gasilskih tek-
movanjih in preverjanjih. 
Za pravi podvig so poskrbe-
le članice PGD Hrušica, ki
so na 23. srečanju članic Ga-
silske zveze Gorenjske v
Križah v koš dale vse druge
gasilke. Med 85 ekipami
vseh gorenjskih zvez so za
obvladovanje različnih veščin
zbrale največ točk. Ekipo so
sestavljale: Saša Kejžar, Nada
Popovič, Brigita Golob, 
Irena Razinger in Klavdija
Sintič. Iz občine Jesenice je
nastopilo še osem drugih
ženskih ekip. Poleg hruši-
ških so dobro nastopile še
članice dveh ekip PGD Ko-
roška Bela, ki so zasedle 11.
in 12. mesto, ter ekipa gasilk
PGD Blejska Dobrava, ki se
je uvrstila na 21. mesto. 
Gasilska zveza Jesenice je
bila letos organizatorka
dveh tekmovanj. Najprej so
se ekipe vseh šestih društev

v Planini pod Golico pome-
rile na 9. orientacijskem po-
hodu. Večino prvih mest so
osvojile ekipe PGD Hrušica,
druge najuspešnejše so bile
ekipe PGD Blejska Dobrava. 
V Javorniškem Rovtu pa je
bilo 10. regijsko gasilsko
tekmovanje v orientaciji.
Lepe uspehe in dobro uspo-

sobljenost je pokazalo več
ekip gasilskih društev iz ob-
čine Jesenice. 
Hrušičani so se tudi na tem
tekmovanju ekip z vse Go-
renjske dobro odrezali. Pri
mladincih in mladinkah so
zasedli drugo mesto in se
uvrstili na državno tekmova-
nje. Ekipo mladincev so se-

stavljali Urban Mur, Rok
Popovič in Andrej Klinar,
ekipo mladink pa Andreja
Marinčič, Petra Razinger in
Tanja Zec. 
Med uspešnejše ekipe se je
na tem tekmovanju uvrstila
še ekipa mlajših pionirk
PGD Blejska Dobrava, ki je
zasedla 3. mesto. 

Gasilke s Hrušice najboljše na Gorenjskem

Na srečanju v Križah so v koš dale vse druge gorenjske gasilke.

Nagrajenci Albina Seršen, Janez Oman in Vincenc Knavs

Odprli otroško igrišče na Blejski Dobravi 
V dislocirani enoti Osnovne šole Koroška Bela na Blejski
Dobravi je bilo v torek, 23. junija, odprto obnovljeno zuna-
nje otroško igrišče. Igrala so namenjena najmlajšim v vrtcu,
učencem v osnovni šoli in drugim otrokom iz krajevne skup-
nosti Blejska Dobrava. Slovesnost se je pričela z uvodnim
nagovorom ravnateljice šole Sande Zupan, vse prisotne pa
je pozdravil tudi župan občine Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger. Za slavnostno vzdušje so z nastopom poskrbeli
otroci in učenci vrtca in šole. Občina Jesenice je za nakup in
popravilo igral prispevala 5500 evrov. B. T.

Novo igrišče v krajevni skupnosti Sava
Pred časom so svetniki Krajevne skupnosti Sava zaradi pri-
tožb stanovalcev in hrupa zahtevali odstranitev golov in
koša z igrišča med stolpnicami na Cesti maršala Tita 3 in
4/a, kjer je tudi stavba krajevne skupnosti. Tako so mladi
ostali brez igrišča, problem pa se je s tem še povečal. Zato
je krajevna skupnost skupaj z občino našla novo lokacijo
pod parkiriščem za Gledališčem Toneta Čufarja - na deset
metrov široki polici, kjer so bili nekdaj vrtički, kasneje pa je
bila površina zapuščena in porasla z grmovjem. Igrišče je
veliko 250 kvadratnih metrov, s treh strani je ograjeno s šti-
ri metre visoko ograjo, na severnem delu pa je visok oporni
zid, ki je s strani parkirišča prav tako zavarovan z ograjo. Do
igrišča vodijo široke stopnice s parkirišča. Igrišče je name-
njeno mladim za igranje malega nogometa in je zato opre-
mljeno z goli, načrtujejo tudi namestitev koša za igranje ko-
šarke in morda tudi mreže za odbojko. U. P.
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Darovanje krvi dobrodošlo tudi poleti
Med poletnim dopustom lahko vsak zdrav človek poskrbi za
lepo humano dejanje darovanja krvi. Potrebe po tej
dragoceni tekočini zaradi številnih nezgod in bolezni še ved-
no naraščajo. Zaradi prilagoditve evropskim standardom so
na Jesenicah leta 2004 prenehali organizirati krvodajalskih
akcij na terenu. Sedaj kri odvzemajo na oddelku za trans-
fuziologijo v Splošni bolnišnici na Jesenicah. Novi prostori
omogočajo prijeten, varen, predvsem pa bolj prilagodljiv
način darovanja krvi. Letno imajo okoli 3400 odvzemov. Pri-
bližno tretjina krvodajalcev je iz občine Jesenice, drugi pri-
hajajo s celotne Gorenjske. Po besedah vodje zdravstvene
nege na oddelku za transfuziologijo Amirja Bešiča so v
letošnjem prvem polletju zadovoljni z odvzemi, saj so blizu
vsakoletnemu planu. Predvsem so bili v marcu veseli
izredne akcije, katere se je udeležilo okoli dvesto krvodajal-
cev. Zaradi stalnih potreb po krvi na oddelku vabijo redne
krvodajalce in tudi nove, da med poletnimi dopusti najdejo
čas in pridejo na oddelek. Odvzem je vsak torek od 7. do 12.
ure. Za večje skupine je navadno namenjen petek oziroma
drugi dnevi v tednu. Na oddelku so posebej veseli, da je
med krvodajalci vse več mladih. J. R.
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Marko Mugerli, 
Gornjesavski muzej 
Jesenice

V Domu na Pristavi je Gor-
njesavski muzej Jesenice
konec junija odprl razstavo
Zoisov kotiček. Predstavlje-
na je pokrajina v naročju Ka-
ravank, obdarjenih z obsež-
nimi gozdovi, med katere se
vrivajo prekrasne planine
Stamare, Pusti rovt, Svečica,
Seče, Mavre, Belska in Mar-
kljeva planina. Tu so nastali
planinski stani. Pastirji so
poskrbeli za varnost živine,
majerice pa za stan in mle-
ko. Za napajanje živine je
dovolj vode, saj so Karavan-
ke bogate z vodo. 
Vzrok je v kamninski sesta-
vi. Kamnine so v višjih pre-
delih bolj prepustne, zato se
voda izgubi v podzemni
svet. Ko naleti na neprepust-
ne plasti, išče izhod in pride
na dan v obliki potokov in
studencev. Karavanke se-
stavljajo raznovrstne kamni-
ne. Pestrost se odraža v naj-
različnejših apnencih, dolo-
mitih, laporjih, peščenjakih,
konglomeratih, brečah in
glinenih kamninah. Med
kamninami iz obdobja sta-
rega zemeljskega veka, zla-
sti med zgornjekarbonskimi
in permijskimi plastmi, je
veliko ostankov nekdanjega
življenja: morskih lilij, pol-
žev, školjk, mahovnjakov,
koral, ramenonožcev, glavo-
nožcev in trilobitov. Fosili
so nahajajo tudi v kamninah
iz srednjega in novega ze-
meljskega veka, zlasti v
spodnjetriasnih in eocen-
skih. V okolici Javorniškega
Rovta so bili najdeni fosili,
ki so na ogled v zbirki fosi-
lov in kamnin v Ruardovi
graščini na Stari Savi. 

Bogastvo Karavank ni le v le-
pih planinah, ampak tudi v
tem, kaj se v njih skriva.
Med plastmi apnenca se
skriva ruda, ki je dajala kruh
ljudem v dolini in njeni oko-
lici. Privabila je znamenito
družino Zois, ki je postala
lastnica nekdanje javorniške
graščine in bližnjih rudni-
kov. Rudo so talili v javorni-
škem plavžu, ki ga je dal po-
staviti Žiga Zois (1747-
1819), znan kot podpornik
raziskovalcev in slovenskih
literatov in kot zbiratelj mi-
neralov. Po njem je dobil
ime mineral zoisit. Njegov
brat Karel je bil znan bota-
nik. Pogosto se je zadrževal
v Medjem dolu, kjer je imel
svojo kočo. Na planini pod
Stolom je našel do takrat še
neznano vijolico, ki so jo po-
imenovali Zoisova vijolica. 
Prijatelj narave si pri iska-
nju Zoisove vijolice ne sme
preveč zanašati na njeno
ime, ampak na dejstvo, da
rožica raste na s soncem ob-
sijanih planinah. Zoisova vi-
jolica je namreč rumena in
ne vijolična. 

Muzejski kotiček

Razstava Zoisov kotiček

Marko Mugerli 

Urša Peternel

Na Stari Savi so v okviru po-
letnih prireditev zazvenele
tudi citre. Potekalo je na-
mreč srečanje gorenjskih ci-
trarjev, ki ga je organizirala
profesorica citer na Glasbeni
šoli Jesenice Urška Praprot-
nik Zupan. Srečanje naj bi
sicer potekalo na trgu pred
Glasbeno šolo Jesenice, ven-
dar so se zaradi slabega vre-
mena citrarji preselili v dvo-
rano glasbene šole. Štiriind-
vajset citrarjev iz vse Gorenj-
ske je dve uri navduševalo
občinstvo, zazvenele so ljud-
ske viže, sodobnejše melodi-
je ter slavni Cvetje v jeseni in
Tretji človek. Prireditev je
odprl priznani citrar iz Kam-
nika Tomaž Plahutnik, do-
poldnevu je poseben pečat
dal Marjan Beton, ki igra na
mandolinske citre, ki imajo

svojstven zvok, njegove pa so
stare več kot 150 let. Srečanje
so zaznamovali tudi Damja-
na Praprotnik, študentka Ko-
roškega deželnega konzerva-
torija, pevki Cirila Zupanc in

Marija Pogorevc ter Urška
Praprotnik Zupan. Glasbene
želje pa je izpolnjeval Dejan
Praprotnik, saj je poleg Cvet-
ja v jeseni na željo publike
zaigral še znano melodijo iz

filma Tretji človek. Nastopi-
lo je tudi veliko otrok, kar je
bil tudi glavni namen sreča-
nja, je po prireditvi povedala
glavna organizatorka Urška
Praprotnik Zupan.

Pregledna razstava fotografij
V razstavnem salonu DOLIK je do 27. julija na ogled pre-
gledna razstava fotografij članic in članov Fotografskega
društva Jesenice. Razstavlja osemnajst članov fotografskega
društva, iz prispelih fotografij za razstavo pa je selektor Her-
man Čater izbral 68 fotografij zelo različnih tematik. Nagra-
jene fotografije pa so: Zamišljen avtorice Elice Tavčar, Moj-
ster in model Vitomirja Pretnarja ter Sakralna statika 2 Bran-
ka Čušina. Diplome pa so prejeli: Bogdan Bricelj za Siničko
med listjem, Maja Debelak za Frnikole, Marija Heberle Pe-
rat za Molitev, Primož Markež za Beg, Mojca Hedvika Perat
za fotografijo V podhodu ter Ivan Šenveter za fotografijo Da
bo toplo. J. P.

Zlati na zaslužene 
počitnice
Na 1. mednarodnem tekmova-
nju godb v Avsenikovi glasbi
Slovenija 2009 je v soboto, 4.
julija, v Bohinju Pihalni orke-
ster Jesenice-Kranjska Gora do-
segel prvo mesto v kategoriji A
in s 96,39 odstotka točk osvojil
najvišje priznanje - ZLATO
PLAKETO S POHVALO. Že
dolgo je, kar godbe in pihalni
orkestri niso več sinonim za ko-
račnice in žalostinke, ampak
razširjajo svoj repertoar na vse
zvrsti glasbe, tuj jim ni noben
ritem, zato je na njihovih kon-
certih poskrbljeno za najrazlič-
nejše glasbene okuse. 
Ideja, da bi se na Gorenjskem
rodil festival Avsenikove glasbe

v interpretaciji pihalcev, se je
porajala v različnih orkestrih.
Glasno jo je predlagal Avseni-
kovim neumorni glasbeni zane-
senjak Ferdo Kikelj. Lanski na-
črti o izpeljavi prvega tekmova-
nja te vrste so se izjalovili, kar
ni čudno, saj je vsak začetek te-
žak. Kljub nekaterim organiza-
cijskim težavam in odpovedim
nekaterih nastopajočih je bil le-
tos led prebit in 1. mednarodno
tekmovanje godb v Avsenikovi
glasbi se je ob pomoči organiza-
torjev Občine Bohinj, Javnega
sklada RS za kulturne dejavno-
sti, Založbe Galerija Avsenik,
d. o. o., Turizma Bohinj, Glas-
benega društva Bohinj in Zveze
slovenskih godb uspešno izteklo.
Mednarodna žirija dobrih po-
znavalcev glasbe v sestavi Alojz
Zupan in Slavko Avsenik ml.
iz Slovenije in prof. dr. Wolf-
gang Suppan iz Avstrije je oce-
njevala naslednje elemente: in-

tonacijo, zvok, ritem in dosled-
nost v tempu, tehniko igre, di-
namiko in fraziranje ter umet-
niški vtis koncertnega nastopa.
Nepoklicni pihalni orkestri so
nastopili s po štirimi skladba-
mi, od teh je bila ena obvezna
slovenska noviteta. Nastopili
so v zahtevnostnih kategorijah
A in B. Obisk tekmovalnih na-
stopov je bil žal slab.
Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora je znan po Av-
senikovi Na Golici, pa tudi si-
cer z veliko tankočutnostjo igra
skladbe begunjskega harmoni-
karskega velikana. Veliko kon-
certov je zaključeval z njegovo
Ostanimo prijatelji, ki je posta-
jala zaščitni znak pripadnosti
orkestru in tej zvrsti glasbe.
Svoj odlično pripravljen tek-
movalni nastop je naš orkester
okronal s prelepo Avsenikovo
melodijo Resje že cvete in z iz-
redno zahtevno noviteto Slav-

ka Avsenika ml. Gorenjska su-
ita. Umetniški vodja Domen
Jeraša je iz glasbenikov v obo-
jestransko zadovoljstvo izžel
najboljše od najboljšega. To po-
trjujeta še dve zasluženi pri-
znanji, in sicer za najboljšega
izvajalca Avsenikove glasbe in
najboljši orkester na tekmova-
nju, za kar je prejel denarno
nagrado in kipec Slavka Avse-
nika.
S pomočjo medijske tehnologije
je nastopajoče nagovoril tudi
Slavko Avsenik in navdušen
izrazil zadovoljstvo, da so tudi
godbe posvojile njegovo glasbo.
Novo mednarodno tekmovanje
v Avsenikovi glasbi bodo godbe
zasidrale v tradicijo leta 2011.
Pihalnemu orkestru Jesenice-
Kranjska Gora in dirigentu ter
umetniškemu vodji Domnu Je-
raši iskreno čestitamo za odlič-
no opravljeno delo! 

Štefi Muhar

Pisma bralcev

V petek, 19. junija, je bil v cerkvi sv. Lenarta letni koncert Komornega zbora Vox Carniolus
Jesenice z dirigentom Michelejem Josio. Na programu je bilo deset pesmi, od tega štiri
slovenskih avtorjev mlajše generacije. Od zapetih pesmi je bilo šest sakralne vsebine. S
tem koncertom je zbor znova potrdil svojo vrhunsko umetniško kvaliteto petja. J. P.

Zmaga mlade 
glasbenice v Povolettu
Učenka Glasbene šole Jese-
nice Maja Horvat pod men-
torstvom Blanke Pozyczke se
je konec junija predstavila na
mednarodnem tekmovanju
glasbenikov v Povolettu v Ita-
liji in dosegla prvo mesto
(96,72 točke). Za Majo je to
njen doslej največji uspeh,
kar veliko pomeni za mlade-
ga glasbenika in za njegovo
nadaljnjo glasbeno pot. V
Majini kategoriji je tekmova-
lo čez šestdeset mladih glas-
benikov z vsega sveta. Majo
zdaj čaka mojstrski violinski
tečaj pri priznanem violin-
skem pedagogu Saewonu
Suhu, ki bo potekal v okvirju
Blejskega festivala, je pove-
dala Majina mentorica Blan-
ka Pozyczka. U. P.

Gorenjski citrarji na 
Stari Savi
Potekalo je srečanje gorenjskih citrarjev, ki se ga je udeležilo 24 citrarjev iz vse Gorenjske. S citrami
so izpolnjevali celo glasbene želje.
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Janko Rabič

Informacije, ki dnevno pri-
hajajo iz vodstva Hokejske-
ga kluba Acroni Jesenice,
kažejo, da so v Podmežakli
letošnji dopustniški dnevi
že preteklost. Državni prva-
ki po lanski jubilejni 30.
zvezdici stopajo v izredno
zahtevno sezono. Še pred
časom je bila zaradi velikih
finančnih težav in zaostalih
dolgov do igralcev velika ne-
znanka, sedaj pa se stvari le
postavljajo na pravo mesto. 
Športni direktor Zvone Šu-
vak je te dni polno zaposlen
s sestavo moštva. V železar-
skem dresu bodo zagotovo
igrali Tomaž Razingar, Rok
Tičar, Marjan Manfreda,
Anže Terlikar in Miha Re-
bolj. Znane so prve tuje

okrepitve. Na Jesenice pri-
hajajo iz "vzhodnega" hokej-
skega bloka. To sta: branilec
Jan Golubovski in vratar Bo-
ris Tortunov iz Rusije ter
napadalec Andrej Troščin-
ski iz Kazahstana. 
Vsi zvesti privrženci jeseni-
škega hokeja so posebej tež-
ko pričakovali trenerska
imena. Mesto prvega trener-
ja je prevzel Ildar Rahmatu-

lin, nekdanji hokejist, ki je
šest sezon igral tudi v žele-
zarskem dresu. Njegov po-
močnik je dolgoletni jeseni-
ški kapetan Dejan Varl, kon-
dicijski trener pa prav tako
znano slovensko hokejsko
ime Darko Prusnik.
"Sem zelo zadovoljen, saj se
vse zadeve kljub znanim te-
žavam vendarle obračajo v
pravo smer," pravi športni

direktor Zvone Šuvak. "Pod-
pisanih imam 13 pogodb z
igralci in trenerji. Z nekate-
rimi drugimi znanimi ime-
ni še potekajo pogajanja.
Preostali del moštva bo se-
stavljalo okoli deset mladih
igralcev iz Hokejskega dru-
štva Mladi Jesenice. Nekaj
jih je lani že igralo, za druge
bo to prva sezona v moštvu
državnih prvakov. V načrtu
imam še nekaj okrepitev iz
tujine, še dva branilca in
enega napadalca. Sedaj je
predvsem glavni cilj obliko-
vati moštvo. Po 20. juliju
bodo igralci odšli na enote-
denske priprave. 3. avgusta
začnemo treninge na ledu.
Ker bo moštvo povsem spre-
menjeno, pričakujem, da
bodo gledalci na tribunah to
sprejeli z razumevanjem."

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

Vida Mihelčič s.p.

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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naročnine
04/201 42 41 

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

Prihajajo ”vzhodne”
okrepitve
Pred HK Acroni Jesenice je izredno zahtevna sezona. Mesto prvega trenerja je prevzel Ildar 
Rahmatulin, znane so tudi že prve tuje okrepitve.

Maja Bertoncelj

Ultramaratonski kolesar
Jure Robič je na dirki čez
Ameriko, na kateri si je želel
in bil sposoben pete zmage,
iz protesta odstopil. Kljub
temu svojih navijačev ni ra-
zočaral. Njegovo odločitev
so podprli in mu ob vrnitvi
domov v domačem kraju
pripravili sprejem.

Ste se letos domov vrnili 
razočarani?
"Razočaran sem zaradi od-
nosa organizatorja do mene
in moje ekipe. Po vseh teh
letih rednih in dobrih nasto-
pov si nismo zaslužili, da
nam ne omogočijo niti
osnovnih poštenih metod
dirkanja. Priznam, da ni-
sem vajen dirko končati
predčasno. Globoko v sebi
sem bil potrt, saj sem vedel,
da sem bil realno sposoben
zmagati dirko, da bi jo, če bi
bilo vse, kot je treba, tudi
zmagal. Ko pa sem videl po-
vabilo predsednika države
na sprejem, ko so me naj-
prej pričakali na Brniku in
mi potem še v domačem
kraju pripravili takšen spre-
jem, za katerega do zadnje-
ga nisem vedel, pa je to ra-
zočaranje izpuhtelo kot mil-
ni mehurček. Izredno sem
vesel, da vidim, da ljudje to
našo gesto podpirajo, saj
smo dokazali, da smo Slo-
venci tudi ponosen narod.
Če bi bil zasluženo drugi, če

bi bil Wyss dejansko boljši
od mene, če bi bilo vse pra-
vično, nikoli ne bi odstopil.
Sem pa Wyssu za zmago
ravno tako čestital. Delal je
napake, kriv pa je organiza-
tor, ker tega ni kaznoval.
Njegova ekipa je to izkoristi-
la, kolesar pa se ravna po na-
vodilih ekipe. Bil je ravno
tako kot jaz v transu, ko za-
dnji dan tako ne veš več, kdo
si, kako se pišeš. Bil je prav
tako na koncu svojih psiho-
fizičnih moči." 

Kaj pa je bila kaplja čez rob,
da ste se odločili za odstop?
"Napadel sem ga 350 km
pred ciljem. Tako sem se od-
ločil sam in to povedal tudi
ekipi. Poznal sem ta teren v
Apalačih, točno sem vedel,
kateri vzponi me čakajo. So

res izredno strmi in dolgi.
Tukaj je bila moja prilož-
nost. Wyssa sem napadel do
skrajnih moči in njegov za-
ostanek je s petih minut na-
rasel na 28 minut. Ko je
nato ekipa videla, da se
prednost topi, ga je začela
zelo nadzirati. Opazili so, da
vozi skozi rdeče luči, čez
polne rumene črte ... Vse to
smo imeli posneto in še
pred 51. postajo, kjer bi mo-
ral odslužiti svojo kazen,
smo to pokazali organizator-
ju, ki pa nas je povsem igno-
riral. Na postajo sem prišel
pred Wyssom, čeprav sem
startal osem minut za njim.
Zaradi vsega tega smo se od-
ločili, da iz protesta odstopi-
mo. Če bi bilo vse po pravi-
lih, sem povsem prepričan,
da bi zmagal jaz." 

Zakaj takšna ignoranca?
"Ne vem. To se dogaja že kar
nekaj let. Wyss je bil izredno
dobro pripravljen, imel je od-
lično ekipo, same profesional-
ce, ki so bili menda plačani na
podlagi nekega projekta. S švi-
carsko natančnostjo so imeli
vse izračunano. Mi smo se bo-
rili do konca, a s to kaznijo se
ga pač ni dalo otresti. V oči pa
bode to, da je tudi on - tako kot
mi - delal napake, a mi smo
bili kaznovani, on pa ne. Tukaj
ni enakopravne borbe in ni
bilo drugega, kot da smo iz
protesta nekaj naredili." 

Ali to pomeni, da na dirko
čez Ameriko ne greste več?
"Ne bom rekel, da ne grem,
ker nikoli ne veš. Pod tem
organizatorjem pa nikakor ne
grem več. Veliko je še dirk v
Evropi, obetajo se tudi nove.
Govori se o tudi o dirki čez
Evropo. RAAM je zame za
zdaj zaključena zgodba, ra-
zen če bi čudežno prišlo do
sprememb organizatorja."

Sicer pa ste bili na dirki naj-
hitreje na poti doslej?
"To je res in tudi spanja je
bilo najmanj. Spal sem šest
ur, doslej po enajst ur. Bor-
ba z Wyssom je bila vsesko-
zi na meji človeških zmog-
ljivosti. To mi k sreči ni pu-
stilo mentalnih posledic.
Zelo dobro se počutim, mo-
ram pa priznati, da imam iz-
redne poškodbe dlani leve
roke in podplatov."

S sliko domačega kraja
Jure Robič po odstopu iz protesta na dirki čez Ameriko pravi, da ga pod tem organizatorjem tam 
ne bodo več videli. Po vrnitvi domov so mu pripravili poseben sprejem v domačem kraju.

Za uvod v novo sezono se na jeseniški ledeni
ploskvi obeta prava poslastica za hokejske
privržence - 18. avgusta bo ob 19. uri derbi
večnih tekmecev Acronija in Olimpije. To bo
prva prijateljska tekma v pripravljalnem obdobju
in bo zanimiv kazalec moči na obeh straneh. 

Juretu Robiču so na sprejemu podarili sliko domačega 
kraja. I Foto: Anka Bulovec

Janez Pipan

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je zaradi izjemnih
uspehov sprejel strelke in
strelce - članice in člane
Strelskega društva Triglav
Javornik-Koroška Bela. Stre-
lci so se odlično odrezali na
državnem prvenstvu in dr-
žavnih ligah. V pogovoru z
županom so uspešni strelci
povedali nekaj o svojih
uspehih pa tudi problemih,

predvsem o nakupu strelske
opreme, ki je zelo draga. Kot
so povedali, je tudi v tem
športu potreben intenziven
trening, tako trenirajo vsaj
dve uri dnevno pet dni v ted-
nu, ob sobotah pa imajo na-
stope in tekmovanja, kar vse
zahteva izjemne napore. In
katere uspehe so dosegli v
letošnji sezoni?
Na državnem prvenstvu
osnovnih in srednjih šol je
prvo mesto osvojil Luka Res-
man, prav tako prvo mesto
so dosegli tudi člani ekipe
Gimnazije Jesenice Luka
Resman, Gašper Bernot in
Tine Smolej. V drugi držav-
ni ligi je pri članih zmagala
ekipa v sestavi Anže Bernot,
Gašper Bernot in Luka Res-
man. V pionirski državni

ligi je prvo mesto posamez-
no osvojil Nik Jeklič, prvo
mesto ekipno pa ekipa v po-
stavi Nik Jeklič, Tadej Štojs
in Anže Presterel. Na držav-
nem prvenstvu z zračnim
orožjem je pri cicibankah
zmagala ekipa v sestavi
Nastja Noč, Zala Skumavc
in Sara Horvat. Pri cicibanih
je prvo mesto posamezno
zasedel Božo Pantelič, prvo
mesto ekipno pa Božo Pan-
telič, Igor Mlakar in Matevž

Pivk. Pri pionirjih je drugo
mesto posamezno zasedel
Tadej Štojs, prvo mesto pa
ekipa Tadej Štojs, Nik Jeklič
in Anže Presterel. V katego-
riji veteranov nad šestdeset
let so prvo mesto ekipno za-
sedli Franci Bizjak, Pavel Je-
zeršek in Janez Bohinc. Ista
ekipa je zmagala tudi v kate-
goriji invalidi nacionalni
program. Na državnem pr-
venstvu z malokalibrskim
orožjem pa je pri pionirjih
trideset strelov leže prvo
mesto posamezno osvojil
Tadej Štojs, prvo mesto
ekipno pa Tadej Štojs, Nik
Jeklič in Anže Presterel. Pri
mladincih šestdeset strelov
leže pa je drugo mesto posa-
mezno zasedel Gašper Ber-
not. 

Župan sprejel
odlične strelce

Nov rekord proge na akvatlonu
Zavod za šport Jesenice od leta 2006 dalje na kopališču
Ukova prireja dva akvatlona vsako sezono. V petek, 3. julija,
je bil na sporedu že 7. jeseniški akvatlon. Udeleženci šport-
ne preizkušnje, poimenovane akvatlon, so morali preplavati
tisoč metrov v jeseniškem bazenu, nato pa še čim hitreje
opraviti s težko progo za tek, ki je dolga nekaj manj kot šti-
ri kilometre. Priča smo bili novemu rekordu proge, ki ga je s
časom 29 minut in 42 sekund postavil Nejc Pogačnik, pri
dekletih pa je bila najhitrejša Tjaša Žnidar. Akvatlon bo spet
na sporedu v drugi polovici meseca avgusta. G. Š.
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Z barvnimi potiski se pole-
tje šele zares začne! Boste
rekli, naj vam končno pri-
voščim malce oddiha, ker se
vam v poletnih mesecih ne
da misliti na modo? Prav.
Ampak, kaj pa če vas pova-
bim v tropski raj?

Tja, kjer so doma najlepši
spomini. In najbolj popoln
barvni par. Oranžna in zele-
na barva sta novo doživetje

osvežujočega poletja. Zdru-
ženi sta na obleki in ločeni v
dodatkih. Vzorčaste obleke
so spet na pohodu. Padajoči
in frfotajoči materiali lahko-
tno plapolajo v poletnih
dneh. Posebnost oblek so
grški ovratniki, bogato okra-
šeni s kamenčki, biseri in
kristali. Če pa je vratni izrez
izdelan iz istega blaga kot
obleka, ji privoščite kontrast
z bogato ogrlico. Naj bo igri-
vo in zapeljivo. Skratka po-
skrbite, da bo obleka vzorča-
sta, vse druge kontraste pa
prepustite dodatkom, torbi-
cam, nakitu in opaznemu
ekstravagantnemu ličenju.
Čeprav veste, da vas gledajo
vedno le v oči, je tudi najbolj
oddaljen "modni dodatek"
pomemben. Vrnite jim po-
mežik z zlato lesketajočim
se elegantnim salonarjem
ali pa z vse bolj privlačnim
boemom, ki se odlično zlije
z vzorcem na obleki. 
Torbica naj bo ravno prave
velikosti, ne premajhna in
ne prevelika. Namig: dosezi-
te zeleni ali oranžni kon-
trast.
Ker imate rade ekstravagan-
co, tudi za ličenje izberite

odtenke, ki si v barvnem
krogu ležijo nasproti. Začni-
te z zlato lesketajočim se ze-
lenim odtenkom in z njim
osenčite zgornjo veko rahlo
navzven čez njeno gubo, vz-
dolž notranjega kotička in
do sredine spodnje veke. Z
bakrenim odtenkom pouda-
rite zunanji kotiček. Notra-
njost zgornje veke pa nama-
žite z zelenim odtenkom.
Trepalnice poudarite s črno
maskaro. Za lep kontrast
ustnice večkrat s čopičem
natančno premažite v žareči
oranžni.
Naj vas to poletje zapelje po-
polna fantazija. Popoln trop-
ski raj.

Tropski raj 

27. tradicionalna

www.kranfest.com
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Petek in sobota
DRŽAVNO PRVENSTVO 
V ODBOJKI NA MIVKI

ULIČNI PROGRAM
DEŽELA ŠKRATA KRANČKA

OTROŠKI KRANFEST
SEJEM DOMAČE  

IN UMETNOSTNE OBRTI
PREDSTAVITEV  

SLOVENSKE VOJSKE

SOBOTA
KONTRABANT

TINKARA KOVAČ
BEER  BELLY

KRANJSKI SMENJ
PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE

SAMUEL LUCAS

Četrtek, 30. julij
REKREATIVNI TURNIR TROJK  
V ODBOJKI NA MIVKI

PETEK
RADIO BELVI  
V ŽIVO Z GOSTI
ADI SMOLAR
JAZZ STATION
DUBLE TRUBLE
ALENKA GODEC
JAN PLESTENJAK
PREDSTAVITEV POBRATENIH  
IN PRIJATELJSKIH MEST KRANJA

gorenc-on.net

prireditev omogoča:
organizator:

27. tradicionalnao
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31. 7 in 1. 8  
v starem Kranju

ski raj.

BOŽEN COSMETICS SEDAJ   
TUDI V SLOVENIJI !!!
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Turbo Šlank - svetovno priznan
izdelek, da boste še lepši, 
zapeljivejši in vitkejši!!

Pokličite brezplačno številko 

080 87 71 in se prepričajte !!!!
http://radostbivanja.org//shop

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

Vida Mihelčič s.p.

www.gorenjskiglas.si

Prešeren za Miho Baloha
Jeseniški častni občan, filmska legenda, gledališki umetnik
in še kaj - vse to lahko zapišemo za Miho Baloha. Res je, da
navadno tujina bolj ceni naše umetnike kot domovina, vsaj
glede priznanj, zato so se štirje Mihovi kolegi odločili za
skupno akcijo. Ker je Miha velik ljubitelj slovenskega pesni-
ka Franceta Prešerna in ima doma kar nekakšen mini
Prešernov muzej, so mu prijatelji ob letošnjem življenjskem
praznovanju naročili rezbarijo Prešernovega portreta in mu
pred kratkim darilo tudi predali. S tem so Romano, Blaž,
Franci in Bogdan po svojih močeh prispevali k obogatitvi
njegovega muzeja. Če mu država ne podeli Prešernove na-
grade, naj vsaj od prijateljev dobi Prešernov portret ... J. P.

Na nasilje vpliva tudi
splošna kriza 
Različne oblike nasilja v dru-
žini in nasploh v družbi so še
vedno velik problem in za-
htevajo stalno ukrepanje od-
govornih služb. O tem so v
juniju obširno govorili na de-
lovnem srečanju na Centru
za socialno delo Jesenice.
Predvsem so opredelili nalo-
ge, ki izhajajo iz lani sprejete-
ga Zakona o preprečevanju
nasilja v družini. Poudarek so
dali usklajevanju dela posa-
meznih služb, medsebojne-
mu obveščanju in pomoči
žrtvam nasilja. Vabilu so se
odzvale vse šolske svetoval-
ne službe, predstavniki dru-
gih socialnih ustanov, Varne
hiše, policije in nevladnih
organizacij, ki se pri delu sre-
čujejo z različnimi socialnimi
problemi, povezanimi z nasi-
ljem. Regijska koordinatorka
za obravnavo nasilja Aleksan-
dra Ogrin je v uvodu predsta-
vila problematiko nasilniških
dejanj na Gorenjskem, ki jih
je vedno več. V kasnejši pred-
stavitvi novega zakona so
navzoči opozorili, da na več-
je število nasilniških dejanj
vpliva tudi sedanja socialna
in ekonomska kriza. J. R. 
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Tjaša Rotar

Nacionalne in politične 
delitve

Določena društva na Jeseni-
cah so bila predvsem v času
porasta germanizacijskih te-
ženj v začetku 20 stol. izrazito
nemško/nemškutarsko usmer-
jena (na primer društvi Turn-
verein in Alpenverein ter pev-
ska zbora Stahl und Eisen in
Frohsinn). Močno protisloven-
sko so bili nastrojeni "turnve-
reinovci" - člani avstrijskega
telovadnega društva Turnvere-
in (avstrijski del splošne nem-
ške zveze Deutscher Turner-
bund). Do posebej velikih trenj
med nemško in slovensko naci-
onalno usmerjenimi društvi
oz. njihovimi člani je prišlo
leta 1904, ko so turnvereinovci

(skupaj s člani Turnvereina iz
Beljaka, Ljubljane in Štajer-
ske) skušali razbiti ustanovno
srečanje jeseniškega Sokola. V
naslednjih dneh je prišlo do še
nekaj medsebojnih spopadov
in napadov.
Nemško-slovenski spori so leta
1904 sprožili nastanek prav
posebnega društva - "Kosma-
tinskega kluba". Jeseniška
straža o njem poroča takole:
"Kosmatinski klub. Na Jeseni-
cah se je ustanovil poseben
kosmatinski klub, ki šteje da-
nes že nad 40 članov. Ustano-
vil se je zato, ker imamo švab-
skega brivca, kateremu se Slo-
venci ne pustimo več briti. Bril
bo le še tistega, ki je pri "Son-
nenwendfeier" (odmevna pri-
reditev turnvereinovcev, moja

op.) na Planini skakal v žak-
lju ter z ustmi klobase lovil,
potem Trefelika, viteza Wol-
famter Paarovega "pubiča"."
"Jeseniški kosmatinci so imeli
svoj izvenredni občni zbor na
sveti večer v gostilni g. K. Viš-
narja na Jesenicah. Sklenili
so, da se klub razpusti, kakor
hitro pride slovenski brivec,
dotlej pa ostanejo brade nedo-
taknjene. Pri tej priliki se je
nabralo tudi za družbo sv. Ci-
rila in Metoda 8 K." "Kosma-
tinci so se razšli čez dobrega
pol meseca, ko je na Jesenicah
odprl lokal slovenski brivec.
Po 1. svetovni vojni so se naci-
onalna nasprotja umirila, na-
daljevala pa so se politična.
Za področje družabnega živ-
ljenja in življenja na Jeseni-

cah nasploh so pomembna
predvsem tri društva, ki so sle-
dila takratni politični razde-
ljenosti na tri struje - klerikal-
no, liberalno in socialnodemo-
kratsko. V skladu s takšno
razdelitvijo so se oblikovali
klerikalno Katoliško prosvetno
društvo (1897) in kasnejše
Krekovo prosvetno društvo
(tudi Orel, Aljaž, Gledališko
društvo), liberalni Sokol
(1904) in socialnodemokrat-
ske organizacije s kasnejšimi
kulturnimi društvi Vzajem-
nost (1912), Svoboda (1913)
in Enakost (1933), vsa s svoji-
mi začetki na Savi. 
Ta društva so v veliki meri ob-
likovala kulturno življenje na
Jesenicah (godbe, gledališče,
pevski zbori, predavanja,

knjižnice), športno udejstvo-
vanje (izleti, telovadba, nogo-
met in drugi športi) in zabavo
(veselice, tombole, plesi, praz-
novanja, proslave ob prazni-
kih. Prve prostore za delovanje
so društvom odstopile gostilne.
Kasneje so si društva skušala
zagotoviti lastne prostore in
športne objekte, kar jim je do
2. svetovne vojne tudi uspelo
(klerikalci v Katoliškem delav-
skem domu in kasneje v Kre-
kovem domu, liberalci v Sokol-
skem domu, socialni demokra-
ti kot najemniki v Delavskem
domu - Pri Jelenu). Člani so
bili po že tako napornem delo-
vniku pripravljeni na še doda-
ten trud pri prostovoljnem
delu pri gradnji društvenih do-
mov in športnih igrišč. 

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (3. del)

Janko Rabič

Člani Planinskega društva
Jesenice že vrsto let vzorno
skrbijo za pet svojih posto-
jank v Karavankah, na Vrši-
ču, v dolini Trente in pod Ja-
lovcem. Vedno so potrebna
različna obnovitvena in vzdr-
ževalna dela, da vsem planin-
cem zagotovijo prijetno zavet-
je in počitek, ko se odpravljajo
na vrhove ali se vračajo v doli-
no. Letošnja huda zima je
povsod pustila posledice. Mi
smo ta zapis pripravili na nji-
hovi najvišji postojanki, Zave-
tišču pod Špičkom, ki leži na
nadmorski višini 2064 me-
trov. V poletnih mesecih je
predvsem priljubljena izho-
dišča točka za vzpon na Jalo-

vec, od tam pa so najlepši raz-
gledi na vrhove v Julijskih Al-
pah. Huda zima z večmetrsko
snežno odejo je v zavetišču
povzročila kar nekaj škode.

Takoj ko je skopnel sneg, so
člani pregledali zavetišče in
ugotovili, da ga bodo lahko
odprli za planince, takoj pa so
se lotili obnovitvenih del. Ob

našem obisku je bil tam velik
delovni vrvež, saj so dovažali
material za obnovo in vse po-
trebno za oskrbovanje zavetiš-
ča. Predsednik Planinskega
društva Jesenice Branko Ber-
gant je povedal: "Celotni objet
je sneg premaknil za okoli de-
set centimetrov in potrgal no-
silne jeklenice. Začeli smo sa-
nacijo škode, obnavljamo pa
tudi celotno zavetišče. Name-
stili smo že dve novi cisterni
za vodo, urediti moramo še
sanitarije in prostore za
oskrbnici, saj sta bili doslej v
res slabih razmerah. Poleg
tega bomo obnovili še zimsko
sobo. Naj še omenim, da je
huda zima na Vršiču poško-
dovala tudi streho na Erjavče-
vi koči in podrla dimnik na
Tičarjevem domu. Veliko
škode je bilo tudi na poteh,
predvsem od Pustega rovta
do koče na Golici. Vse so že
obnovljene, posebna zahvala
gre našim markacistom, ki so
opravili več uspešnih delo-
vnih akcij." 
Pri prevozu materiala do Za-
vetišča pod Špičkom je na po-
moč priskočila Slovenska voj-
ska s helikopterjem. 
Oskrbnici v zavetišču sta tudi
letos Nada Šavs in Marija Me-
glič. Znani sta po tem, da res
vse planince prijazno sprej-
meta in postrežeta, radi pa po-
magata tudi z informacijami
o planinskih poteh in vzponih
na vrhove. Predvsem veliko
sprašujejo o Jalovcu. "Letos si
želiva predvsem lepo vreme
in veliko planincev, ki bodo
uživali v lepotah tega dela tri-
glavskega pogorja," sta pove-
dali ob našem obisku. 

Zavetišče pod
Špičkom že odprto
Čeprav je huda zima z večmetrsko snežno odejo povzročila kar nekaj škode, so člani PD Jesenice 
pregledali zavetišče in se takoj lotili obnove. 

Zavetišče pod Špičkom stoji v čudovitem svetu Triglavskega pogorja na višini 2064 metrov
nadmorske višine.

Oskrbnici v zavetišču sta Nada Šavs in Marija Meglič.

Natečaj za fotografije jekla in cvetja
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Občina Jesenice sta
v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in pod
pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije razpisala raz-
stavo fotografij na temo Jesenice - mesto jekla in cvetja.
Nanjo naj bi avtorji poslali digitalne fotografije na temo
jekla in cvetja, posnete na območju občine Jesenice. Fo-
tografije bodo pri Fotografskem društvu Jesenice zbirali do
25. avgusta. Žirija bo podelila tri nagrade v vrednosti 150,
100 in 50 evrov. Najboljše fotografije pa bodo predvidoma
12. septembra razstavljene na Stari Savi. U. P.

Nastop akrobatske skupine
Na ploščadi pri Glasbeni šoli Jesenice se je jeseniški javno-
sti prvič predstavila akrobatska skupina s skoki z male pro-
žne ponjave. To športno zvrst trenirajo učenke in učenci
Osnovne šole Toneta Čufarja v sklopu interesnih dejavnosti
že devet let. Tekmujejo na šolskih tekmovanjih in tudi na
tekmah, ki jih razpisuje Gimnastična zveza Slovenije. Na
teh tekmah tekmujejo kot člani TVD Partizan Jesenice. Na
vseh so jeseniški tekmovalci dosegli nekaj lepih uvrstitev
med cicibankami in mladinkami. Najmlajša cicibanka, učen-
ka 1. razreda Maja Pavličević je bila na državnem prvenstvu
četrta, sedma sta bila Primož Ambrožič in Nika Erjavec. Eki-
pi cicibank in mladink sta osvojili tretje mesto. Največ pa je
pokazala mladinka Polona Klinar, dijakinja 1. letnika gimna-
zije na Jesenicah. Na tekmah za POKAL SLOVENIJE je bila
tretja, četrta in peta. Polona je tudi edina Jeseničanka, ki na
tekmah uspešno izvaja dvojni salto. Vseh pet mladink pa
lepo obvlada sklonjene in iztegnjene salte z obrati 180, 360
in 540 stopinj. L. M.

Skupinska - z leve: Din Jusić, Lavra Kogoj, Tajra Jusić, 
Vida Manson, Primož Ambrožič, Maja in Igor Pavličević,
Nika Erjavec, David Teran, Zadaj stojijo: mladinka Eva
Gašperčič in trener Leon Mesarič; sedijo - Polona Klinar,
Tajda Kadič, Tadeja Kofol in Tina Cvetkovič.
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Dan državnosti na Pristavi
Letošnjo proslavo ob dnevu državnosti je Občina Jesenice pripravila na Pristavi nad Javorniškem Rovtom. Nestabilno vreme je zdržalo ves čas programa
in šele pozno popoldne se je spet vlil dež. 

Slavnostni govornik je bil častni občan Jesenic Tomaž Ertl. V nagovoru je orisal naše 
"polnoletno družbeno dogajanje" in izrazil upanje, da bo slavnostni govornik v prihodnjem
letu lahko izrazil več optimizma glede stanja v družbi tako v svetu kakor pri nas.

Otroci so z veseljem okupirali vsa prosta igrala okoli Pristave, med njimi je bila tudi
dveletna Lisa, ki je na Pristavo prišla v spremstvu svoje prababice Dragice.

V objektiv smo ujeli tudi dva od treh vnukov našega znanega "vremenarja" Mirana 
Trontlja: Vido in Lovra.

Na Pristavo je kar nekaj obiskovalcev prikolesarilo, med prvimi sta bila Vanja in Uroš. Pot
je kolesarje vodila od Slovenskega Javornika do Pristave in še dalje do Planine pod Golico.

Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora v akciji Tudi tamburaška skupina Kašarji je prinesla veliko glasbene svežine in dobre volje.
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Dijaki tretjega 
evropskega oddelka
Gimnazije Jesenice

V okviru evropskih študij, do-
datnega predmeta v 3. evrop-
skem oddelku na Gimnaziji
Jesenice, smo se odpravili v
Bruselj. Namen naše strokov-
ne ekskurzije je bil bolje spo-
znati delovanje EU in njenih
institucij (evropskega parla-
menta, evropske komisije in
sveta EU). Po zaslugi naše
profesorice Milene Gerbec
smo bili tudi sektorsko spon-
zorirani. S tem nam je evrop-
ski parlament zelo olajšal fi-
nančno breme ekskurzije.
V evropsko prestolnico smo
potovali kar trinajst ur, saj
smo 1200 kilometrov do
Bruslja prevozili z avtobu-
som. Po prihodu v Bruselj
smo si najprej ogledali Atomi-
um, gigantski model moleku-
le diamanta. Prijazen vodič
Matjaž nam je nato razkazal
največje znamenitosti Brus-
lja. Bruselj je prestolnica, ki
valuje s čisto posebnim rit-
mom. Ljudje hitijo po svojih
opravkih ali pa se v klepetavih
gručah zbirajo na številnih tr-
gih in si izmenjujejo novice.
Ko zjutraj zadiši po močni
kavi in pravkar pečenih ajdo-
vih palačinkah, se val uslužb-
encev ustanov EU že požene
na svoja delovna mesta, da bi
se spopadli z recesijo in ustva-
rili pošteno in pravično Evro-
po, združeno v miru in blagi-
nji.
Najpomembnejši del naše
ekskurzije je bil obisk Evrop-
skega parlamenta. Že sam po-
gled na to mogočno, v soncu
bleščečo se zgradbo nas je
presenetil. V stavbi parlamen-
ta nas je sprejel Rok Koželj,
uslužbenec EU, ki nam je
predstavil evropski parla-
ment, demokratično instituci-
jo, izvoljeno od ljudstva. Zelo
zanimiva je polkrožna dvora-
na hemicikel za plenarna za-
sedanja. Poslanci se tu ne lo-
čujejo po nacionalnosti in ne
zastopajo lastnih držav, tem-
več se trudijo za mir in blagi-
njo med narodi ter sklepajo
kompromise v triindvajsetih
različnih jezikih. Slovenija je
postala članica EU 1. maja
2004. Čeprav nas je takrat
skrbelo, da bomo nepo-
membni v druščini velikih dr-
žav, da bosta izginili sloven-
ščina in slovenska kultura, da
bodo delavci iz revnejših dr-
žav izrinili naše delavce, se to
ni zgodilo. Veliko stvari se je
spremenilo na bolje. Potuje-
mo brez mejnih kontrol, ku-
pujemo blago brez omejitev,
konkurenca izdelkov je zviša-
la njihovo kakovost in znižala
cene. Cenejši so telefonski po-
govori in letalske vozovnice,
dostop do interneta itd. Šola-
mo se lahko v tujini. EU si pri-
zadeva za zdravo in čisto oko-
lje, za mir in boljšo kakovost

življenja ter omogoča izobra-
ževanja vsem. Evropski parla-
ment ima zelo velik vpliv na
vsakodnevno življenje držav-
ljanov znotraj pa tudi izven
EU. Zelo pomembne teme so
reševanje gospodarske in fi-
nančne krize, podnebne spre-
membe in okolje, notranji trg,
socialno varstvo, zaposlovanje
in izobraževanje, varna hrana
in kmetijstvo, svoboščine in
človekove pravice, enakost
pred zakonom, širitev EU itd.
Vedno delujejo v dobro držav-
ljanov EU.
Ravno zaradi vsega tega so vo-
litve v Evropski parlament
vsakih pet let tako pomemb-
ne. Letošnja nizka udeležba
na parlamentarnih volitvah
kaže, da se ljudje premalo za-
vedamo, da evropski parla-
ment dela za nas, za državlja-
ne EU. Zato je nujno, da ljudi
na vse mogoče načine infor-
miramo o pomenu in vlogi
EU ter njenih institucij za
boljše življenje vseh nas. EU
pa pomaga tudi državam zu-
naj Unije z izobraževalnimi,
zdravstvenimi in gospodar-
skimi programi, tehnologijo
in raziskavami.
Spoznali smo, da si v Evrop-
skem parlamentu poslanci ne
prizadevajo le za uresničeva-
nje svojih, ampak tudi in
predvsem za skupne interese
vseh držav, za boljše življenje
vseh ljudi, za odpravo revšči-
ne, terorizma itd. Z različnim
gradivom, ki smo ga dobili v
info točki, si bomo še poglobi-
li znanje o EU. Zelo koristne
informacije o možnostih, ki
nam jih ponuja, najdemo tudi
na ustreznih spletnih straneh
evropskih institucij.
V stavbi evropske komisije
smo spoznali njeno sestavo,
pomen in vlogo. Komisarji
skrbijo za splošne interese,
koristi in razvoj Unije oziro-
ma njenih prebivalcev. Evrop-
ska komisija je gonilna sila pri
gradnji Evrope. Pripravlja
predloge zakonodajnih aktov,
o katerih nato odločata Evrop-
ski parlament in Svet EU.
Skrbi za izvajanje zakonoda-
je, v njeni pristojnosti so obli-
kovanje skupnih politik, nad-
zorovanje porabe evropskega
proračuna, širitev EU itd.
Mlada uslužbenca EU, Slo-
venca Marko in Luka, sta
nam predstavila delovni dan
komisarjev, številne možno-
sti, ki jih daje EU, in dodatno
izobraževanje, če bi se želeli
tam zaposliti. Ob koncu obis-
ka sta nam podarila USB-
ključke, ki smo se jih vsi raz-
veselili.
Z obiskom evropskih institu-
cij smo dopolnili teoretično
znanje o njihovem delovanju
in pomenu za državljane EU.
Marsikdo od nas je pomislil
na to, da bi se po koncu študi-
ja zaposlil v eni od teh institu-
cij in si tako nabral koristno
znanje in izkušnje. 

Ekskurzija 
v Bruselj

Gimnazijski utrip

Urša Peternel

Tina Janša iz Sela pri
Žirovnici in Jeseničan
Gašper Poklukar z Gimnazi-
je Jesenice sta na letošnji ma-
turi zbrala vse možne točke
in se tako vpisala na vrh sez-
nama zlatih maturantov. Po-
leg njiju so več kot trideset
točk na maturi dosegli še štir-
je dijaki jeseniške gimnazije:
Peter Bulovec 32 točk, Laura
Šimenc in Katja Pretnar 31 in
Maja Ropret 30 točk. Po

besedah ravnateljice Gim-
nazije Jesenice Lidije Do-
rnig so se njihovi dijaki na
maturi tudi letos odlično
odrezali, saj jih je od 104, ki
so opravljali maturo, kar 99
ta zrelostni preizkus opravi-
lo. Neuspešnih je bilo torej

samo pet dijakov, kar po-
meni, da je uspeh 95,2-
odstoten. "Z rezultatom
sem zelo zadovoljna, še
zlasti, ker imamo kar šest
zlatih maturantov. Pohvalno
je tudi, da je bilo vsa štiri leta
odličnih sedem dijakov, v

četrtem letniku je bilo od-
ličnih kar 27 dijakov, 29 jih
je bilo prav dobrih ..." V
povprečju so jeseniški gim-
nazijci na maturi zbrali 19,9
točke, kar pomeni, da so pri
vseh predmetih v povprečju
dosegli oceno štiri. 

Tina in Gašper zbrala
vse možne točke
Na Gimnaziji Jesenice so se letos razveselili kar šestih zlatih maturantov, od tega sta dva dosegla
vseh možnih 34 točk.

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice je
poklicno maturo opravljalo
98 dijakov, uspešnih je bilo
85. Uspeh je torej 87-
odstoten, je povedal rav-
natelj Stane Vidmar, s čimer
so na šoli zelo zadovoljni.
"Ta odstotek sicer ni na-
jvišji, kar smo jih dosegli v
preteklosti, vendar smo
posebej zadovoljni, da
imamo zlato maturantko,
poleg tega pa je nekaj di-
jakov le za las zgrešilo naziv
zlati maturant," je povedal
Vidmar. Ta naziv prejmejo
dijaki, ki zberejo najmanj 22
točk od 23 možnih, poleg
spričevala pa prejmejo tudi
posebno pohvalo. Letošnja
zlata maturantka je dijakinja
programa vzgojitelj predšol-
skih otrok Špela Roblek, ki
je doma iz Bistrice pri
Tržiču. Povedala je, da se je
za maturo pripravljala bolj v
zadnjem hipu, tako da je
imela kar nekaj neprespa-

nih noči. Zanimiva je njena
izbira študija, saj namerava
študirati kiparstvo na Aka-
demiji za likovno umetnost.
Za to bo morala uspešno
opraviti še peti predmet ali
maturitetni tečaj, poleg tega
pa tudi sprejemne izpite.
Zakaj je torej izbrala srednjo
vzgojiteljsko šolo? "Veseli
me glasba, likovna umet-
nost, ples, kar je vse združ-
eno v programu vzgojitelj
predšolskih otrok. Sicer se
ne vidim kot vzgojiteljica v
vrtcu, temveč v kaki drugi
obliki dela z otroki, denimo
pri športu, umetnosti," je
povedala zlata maturantka
Špela, ki je dvanajst let
trenirala akrobatski rock-
'n'roll. In kaj bo počela med
počitnicami? Pravi, da v živl-
jenju ne mara načrtovanja,
drži se gesla "go with the
flow" oziroma "pojdi s
tokom", vsekakor pa bo
malo delala, verjetno pa bo
užila tudi kakšen dan na
morju.

Zlato maturantko imajo 
tudi na Srednji šoli Jesenice
Dijakinja programa vzgojitelj predšolskih otrok Špela Roblek je na poklicni maturi dosegla 22 točk 
in s tem postala zlata maturantka. Uspeh na poklicni maturi je bil 87-odstoten.

Zlata maturantka 
Tina Janša bo 
študirala finančno
matematiko, zlati 
maturant Gašper 
Poklukar pa farmacijo.
Oba sta povedala, da
sta sicer pričakovala,
da bosta zlata 
maturanta, nikakor 
pa ne, da jima bo 
uspelo zbrati vse
možne točke.

Zlati maturanti: Peter Bulovec, Tina Janša, Laura Šimenc, Maja Ropret in Gašper Poklukar
(manjka Katja Pretnar)

Zlata maturantka Špela Roblek
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AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

Poletna muzejska noč
Gornjesavski muzej Jesenice je konec junija pripravil poletno muzejsko noč. 

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske je že tretje leto
zapored speljala projekt
Mladi razveseljujemo starej-
še, katerega namen je med-
generacijsko povezovanje. V
njem sodelujejo učenci
osnovnih šol z Jesenic, iz
Kranjske Gore in Mojstrane
ter stanovalci Doma upoko-
jencev dr. Franceta Berglja
Jesenice. Kot je povedala
vodja projekta Eldina Ćosa-
tović iz Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, so pri-
pravili več srečanj otrok in
starostnikov, s katerimi so
želeli popestriti vsakdanje
aktivnosti stanovalcem v
domu upokojencev, učen-
cem pa približati razumeva-
nje oseb v vseh starostnih
obdobjih. Na Jesenicah so
potekala tri srečanja. Na pr-
vem so učenci obiskali dom
upokojencev in nastopil je
mladinski pevski zbor z
Osnovne šole Toneta Čufar-

ja pod vodstvom Mojce Če-
bulj, na harmoniko je zaig-
ral učenec Primož Mirtič
Dolenec, kratke pesmice pa
so recitirali učenci drugega
razreda. Nastopil je tudi
mladinski pevski zbor z
Osnovne šole Prežihovega
Voranca pod vodstvom
Stanke Mencinger. Mladi

pevci so okoli stanovalcev
sklenili krog in tako še bolj
združili energijo. Naslednje
srečanje je potekalo na
Osnovni šoli Prežihovega
Voranca, na njem pa so
otroci in stanovalke doma
pekli kruh in pecivo, moški
pa so v tehnični delavnici iz-
delali majhne spominke. Na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
pa je potekala slikarska de-
lavnica, kot slikarji so se po-
skusili učenci in starejši sta-
novalci doma, nastale umet-

nine pa predstavili tudi na
posebni razstavi. Kot pika
na i je konec junija v Domu
RTV v Planici potekalo še
zaključno srečanje projekta,
ki so se ga udeležili tako so-
delujoči učenci kot starost-
niki iz jeseniškega doma
upokojencev. Po besedah El-
dine Ćosatović je projekt
lepo uspel, tako starostniki
kot učenci so radi prihajali
na srečanja, zato upajo, da
bodo projekt lahko nadalje-
vali tudi prihodnje leto. 

Druženje otrok in starostnikov
Projekt Mladi razveseljujemo starejše je tudi letos lepo uspel. Otroci in stanovalci jeseniškega doma
upokojencev so skupaj pekli kruh, slikali ...

V muzeju so si obiskovalci lahko ogledali razstavo Dve
kolesi in par nog.

Med pravljico o Srebrnokrilcu, ki sta jo pripravila Silvo
Kokalj in Natalija Štular, so se najmlajši tudi posladkali.

Demonstracija starih in novih koles: na fotografiji je deček
v tako imenovanem ležečem kolesu.

Pod vodstvom jeseniškega Astronomskega društva Nova
so s teleskopi prvo ozrli zvezdo Arktur, kasneje Saturn. Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Projekt sofinancira tudi Občina Jesenice.

V slikanju vaze z rožami so se preskusili tako učenci kot starostniki.

Urša Peternel

Tudi kopališče Ukova na Je-
senicah je odprlo vrata. Poli-
cisti Policijske postaje Jese-
nice so pripravili nekaj na-
svetov za večjo varnost ko-
palcev. Kot opozarjajo, se
morajo vsi obiskovalci kopa-
lišča ravnati po kopališkem
redu, ki je izobešen na vid-
nem mestu na kopališču, po
navodilih osebja, predvsem
reševalcev iz vode ter redar-
jev, in po predpisih, ki ureja-
jo varnost na kopališčih.
Zlasti je prepovedano pleza-
nje po objektih na kopali-
šču, saj glede na višino ne-
katerih objektov lahko pride
do hudih poškodb. Vstop na
kopališče ter zadrževanje v
bazenu ni dovoljeno vinje-
nim osebam in osebam pod
vplivom prepovedanih drog.
Vsak kopalec se mora zadr-
ževati v tistem delu bazena,
kjer je globina vode primer-
na njegovemu plavalnemu
znanju. Igre z žogo, meta-
nje predmetov, lovljenje in
prerivanje na kopališču niso
dovoljeni.
Obenem bi policisti radi
opozorili obiskovalce kopa-
lišča, da poskrbijo za svojo

osebno lastnino. Priložnost
namreč dela tatu, zato je vse
vrednejše predmete, kot so
denarnice, zlatnina, mobilni
telefoni in podobno treba
ustrezno zavarovati, najbo-
lje pa pustiti doma ali jih
shraniti v posebnih omari-
cah, ki so na voljo v zgradbi
kopališča. 
Ker je kopališče v delu me-
sta, kjer ni ustreznih parki-
rišč, policisti obiskovalcem
predlagajo, naj osebna vozi-
la parkirajo za stavbo gleda-
lišča, saj z napačnim parki-
ranjem lahko onemogočijo
morebitno posredovanje re-
ševalnih enot. 
Druge kopalce, ki bodo za
preživljanje svojega prostega
časa uporabljali divja kopa-
lišča ob obrežjih rek in jezer,
pa jeseniški policisti opoza-
rjajo, da s tem močno ogro-
žajo osebno varnost, saj so
taka kopališča podvržena
vsem muhavostim narave,
kot so močni tokovi, nedo-
stopnost obale, onesnaže-
nost ... Prav tako ob morebit-
ni nesreči ni takoj na voljo
reševalcev in reševalnih na-
prav. Zato predlagajo obča-
nom, da za kopanje uporab-
ljajo samo urejena kopališča.

Za varnost 
na kopališču Ukova
Policisti jeseniške policijske postaje so pripravili
nekaj nasvetov za večjo varnost kopalcev.

Pozdrav poletju

V organizaciji Zavoda za šport, Mladinskega centra Jeseni-
ce, so na Stari Savi pripravili prireditev Pozdrav poletju. Na-
stopili so učenci jeseniških osnovnih in srednjih šol. Skupaj
je bilo več kot šestdeset nastopajočih, ki so svoje točke pri-
pravili kot recitatorji, glasbeniki, pevci, igralci, plesalci. Pri-
jetno popoldansko druženje, ki bo postalo stalnica sodelo-
vanja med šolami, so po zaključnem nastopu nadaljevali s
Karavano rocka pozno v noč. J. P.

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice
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KOSOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI
Muzejska razstava: Dve kolesi in par nog; do 31. julija. Info: Gornje-
savski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, 
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

KASARNA NA STARI SAVI od 10. do 14. ure
Demonstracija starega in novega kolesa; do 31. julija. Info: Gornjesav-
ski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, 
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

IZLOŽBENO OKNO TIC-a JESENICE 
Ogled razstave ročno izdelanih izdelkov VDC Škratek; do 17. julija

Info: Turistično informacijski center Jesenice, 04/586 31 78, 
tic.jesenice@siol.net

Petek, 17. julija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri

Pohod: Komna (1520 m)-Mahavšček (2008 m). Info: DU Jesenice-
Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure
Tečaj namiznega nogometa - enodnevni 4-urni tečaj: obvezne prijave,
cena tečaja: 2,00 EUR. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, 041/291 338, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Torek, 21. julija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Torkova animacija - aktivnosti ob bazenu. Info: Mladinski center Jese-
nice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

Sreda, 22. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce: namizne igre, športne in ustvar-
jalne aktivnosti. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Sredine ustvarjalne delavnice z Jagodo Hmeljak: risanje tatoojev, iz-
delovanje zapestnic .... Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

Četrtek, 23. julija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Četrtkova animacija - aktivnosti ob bazenu. Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17.30 do 20. ure
Aktivnosti za mlade + 15: namizni nogomet, družabne igre, druge ak-
tivnosti na pobude mladih. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

Petek, 24. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

Tečaj namiznega nogometa - enodnevni 4-urni tečaj: obvezne prijave,
cena tečaja: 2,00 EUR. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, 041/291 338, www.mc-jesenice.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Razstava likovnih del slikark in slikarjev z usti: Vojko Gašperut, Benja-
min Žnidaršič in Silvo Mehle; do 19. avgusta

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

Nedelja, 26. julija
PRŠIVEC NAD BOHINJEM ob 7. uri

Planinski izlet; odhod z Jesenic. Info: PD Jesenice, 051/369 353,
www.pdjesenice-drustvo.si, plan.drustvo@siol.net

Ponedeljek, 27. julija
SPOMENIK NA BELEM POLJU ob 18. uri

Spominska slovesnost. Info: KS Hrušica, KŠD Hrušica, PGD Hrušica,
ZB Hrušica, Nada Popovič, 04/587 12 60 

Sreda, 29. julija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri

Pohod: Tolmin (200 m)-Tolminska korita (256 m)-pl. Javorca (571 m) 

Info: DU Jesenice in DU Javornik-Koroška Bela (Sekcija za pohodni-
štvo), 041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

Četrtek, 30. julija
MARMOLADA ob 6. uri

Izlet: MARMOLADA, ogled vasi Pieve di Cadore; vzpon na Marmola-
do iz Malge Ciapele; gondola 

Info: DU Slovenski Javornik-Koroška Bela, Jože Noč, 051/377 065

Sobota, 1. avgusta
TRG TONETA ČUFARJA ob 17. uri

Proslava ob praznovanju spominskega dne občine Jesenice

BAZA začetek ob 8.30 
Balinarski turnir v Bazi v počastitev Spominskega dne občine Jesenice 

Info: Balinarski klub Jesenice

Ponedeljek, 3. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA JESENICE od 15. do 16.30 

Ponedeljkove aktivnosti na kopališču - vodna košarka. Info: Zavod za
šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Torek, 4. avgusta
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 16. ure

Brezplačno vodeno kegljanje. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676
554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Sreda, 5. avgusta
CENTER II JESENICE od 17. do 19. ure

Nogometni turnir v centru II za mlade. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Četrtek, 6. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (košarkarsko igrišče) ob 17.
uri

2. turnir v uličnem hokeju in tekmovanje v rolanju; v primeru slabega
vremena lokacija Dvorana Podmežakla. Info: Zavod za šport Jesenice,
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Petek, 7. avgusta
DOM DU JESENICE ob 18. uri

Prireditev ob dnevu društva. Info: DU Jesenice, 04/ 583 26 70, 
dujesenice@gmail.com

Julijske prireditve 
Sobota, 8. avgusta
ZAKOP NA MEŽAKLI ob 10.30 

Praznik KS Podmežakla: slovesnost ob spominskem znamenju in
družabno srečanje krajanov. Info: KS Podmežakla (Darka Rebolj),
031/787 363, kspodmezakla@telemach.net

PARKIRŠČE V ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 8. uri
Pohod na Zakop (Mežakla). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništ-
vo, 041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

TRG NA STARI SAVI ob 21.30 
Poletne prireditve na Stari Savi - LETNI KINO

Info: Ragor Jesenice, 04/581 34 15, www.ragor.si, info@ragor.si 

Ponedeljek, 10. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure

Pričetek športnih počitnic, košarka in kegljanje. Info: Zavod za šport
Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA JESENICE od 15. do 16.30 
Ponedeljkove aktivnosti na kopališču - namizni tenis. Info: Zavod za
šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Torek, 11. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (igrišče z umetno travo) od
10. do 12. ure

Nogometni turnir za mlade. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685
240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure
Športne počitnice: Nogomet in rolanje. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 16. ure
Brezplačno vodeno kegljanje. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676
554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Sreda, 12. avgusta
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce: namizne igre, športne in ustvar-
jalne aktivnosti. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure
Športne počitnice: Pohod na Mežaklo. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Četrtek, 13. avgusta
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM ob 7. uri

Pohod: Martuljek (750 m)-Martuljški slapovi (1320 m) 

Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824,
dujesenice@gmail.com

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure
Športne počitnice: Kolesarski izlet. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net

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
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Avgustovske prireditve 

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE, LESCE

www.optika-berce.si

imamo vse kar imajo drugi 
IN ŠE VEČ

www.gorenjskiglas.si
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Sponzor današnje križanke je Optika Sonce na Cesti maršala Tita 31, tel. 04/5832 663 na Jesenicah (poleg Optike Mesec), ki za pravilno rešene
križanke prispeva pet nagrad, ki so unovčljive pri nakupu sončnih očal v Optiki Sonce. 1. nagrada: popust pri nakupu 30 EUR; 2. nagrada: popust
pri nakupu 25 EUR; 3. nagrada: popust pri nakupu 20 EUR: 4. nagrada: popust pri nakupu 15 EUR; 5. nagrada: popust pri nakupu 10 EUR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče-
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do
ponedeljka, 10. avgusta 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova ce-
sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Počitniško delo

Med počitnicami se mnogi dijaki in študentje odločijo za
počitniško delo. Tokrat smo pri delu zabeležili dijakinjo
srednje turistične šole Marijano Miljevič. Rakica po horo-
skopu, športnica po duši in telesu, rahlo prednost pri špor-
tu daje odbojki. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi BREZ-
PLAČNA DOSTAVA JEDI NA DOM. Sponzor križanke je Re-
stavracija Galerija na Titovi 11, na Jesenicah (GSM 031/788 226),
ki prispeva štiri nagrade: 1. nagrada: lignji plošča za dve ose-
bi: Edita Aleš, Blejska Dobrava; 2. nagrada: čevapčiči v lepi-
nji: Avgust Berke, Jesenice; 3. nagrada: solatni krožnik po iz-
biri: Ida Dežman, Bohinjska Bistrica; 4. nagrada: pica po iz-
biri: Marjanca Klinar, Hrušica. Čestitamo! Za nagrade se
oglasite v Restavraciji Galerija (jih ne dostavijo na dom).

Miške iz testa
(Recept bralke Blažke iz Tr-
boj)

Potrebujemo: 21 g kvasa, 0,3 l
mleka, 2 žlici sladkorja, 2 jaj-
ci, 5 ščepcev soli, olje, 0,5 kg
moke
Priprava: 21 g kvasa zdrobi-
mo na majhne koščke in mu
dodamo eno veliko žlico
sladkorja in 0,3 l toplega
mleka. Postavimo na toplo
mesto in pustimo, da kvas
naraste. Vzhaja naj približ-
no 10 minut. Nato dodamo
2 jajci, 2 veliki žlici olja in
moko. Dobro premešamo in
dodamo še 4 ali 5 ščepcev
soli. Nato stepamo in po po-
trebi dodajamo moko, da
postane bolj gosta masa. Te-
sto je dovolj gosto, ko se ne
prime več posode, v kateri
ga gnetemo. Nato posodo
postavimo na toplo, da testo
lahko vzhaja ter pokrijemo s
kuhinjsko krpo. Pustimo
vzhajati približno eno uro.
Nato z žlico oblikujemo mi-
ške ter jih spečemo v vro-
čem olju.

Orehova rulada
(Recept bralke Zvonke iz
Cerkelj) 

Potrebujemo: za biskvit: 6
jajc, 6 žlic sladkorja, 1 vaniljin
sladkor, 10 dag mletih orehov,
2 žlici moke, noževo konico
pecilnega praška, malo nari-
bane limonine lupine; za kre-
mo: 4 dl kisle smetane.
Priprava: z mešalnikom
zmešamo sladkor, jajca in
vaniljin sladkor, da naraste.
Dodamo limonino lupino.
Nato z metlico na roke vme-
šamo še orehe in moko s pe-
cilnim praškom. Pečemo 10
do 15 minut pri 200 °C. Ko
je biskvit pečen, ga damo na
krpo ter ga zvijemo. Ko se
ohladi, ga namažemo s kislo
smetano ter rulado zvijemo.
Za nekaj ur jo damo v hla-
dilnik in ohlajeno postreže-
mo. 

Špikov vrh
(Recept Lidije z Bleda - ime
je dobil po gori Špik, ki je
zelo dolgo pokrita s sne-
gom.)

Potrebujemo: za testo: 4 jajca,
9 žlic sladkorja, 1 vaniljin
sladkor, 9 žlic olja, 11 žlic mle-
ka, 2 žlici čokolade v prahu, 2
žlici pšeničnega zdroba, 11 žlic
moke, 1 pecilni prašek.

Priprava: vse sestavine za te-
sto zmešamo z mešalnikom
in pečemo na 180 stopinj 15
do 20 minut. Pečeno, še
vroče testo napikamo z vili-
cami in prelijemo z vročim
prelivom iz pol litra mleka, 1
do 2 žlic sladkorja in 2 žlic
ruma. Ko se prelito testo
ohladi, ga namažemo z mar-
melado ali obložimo s sve-
žim sadjem. Stepemo še dve
sladki smetani in na debelo
premažemo čez marmelado
ali sadje. Čez smetano preli-
jemo ali pokapamo čokolad-
ni preliv, ki ga prej segreje-
mo, vendar ne sme zavreti,
iz 4 žlic margarine, 150 g je-
dilne čokolade in 1 žlice
mrzle vode.

Kokosove kepice z belja-
kom
(Recept bralke Alme iz Škof-
je Loke)

Potrebujemo: 20 dag sladkorja
v prahu, 20 dag kokosove
moke, 4 beljake, 1 žlico cime-
ta, lupino in sok ene limone.
Priprava: iz beljakov stepe-
mo trd sneg in ga narahlo
zmešamo z drugimi sestavi-
nami. Na peki-papir z žličko

nalagamo kepice in svetlo
rumeno zapečemo.

Zelenjavna juha
(Recept brale Blažke iz Tr-
boj)

Potrebujemo: por, korenje,
cvetačo, krompir, makarone,
špagete ali žličnike, strok čes-
na, dve čebuli, govejo kocko,
peteršilj, dva lovorova lista,
sol, poper, vegeto, paradižni-
kov koncentrat, olje, moko. 
Priprava: v posodo damo
dva litra vode. V vodo strese-
mo na kolobarje narezan
por, korenje, cvetačo in
krompir. Za okus dodamo
olupljeno čebulo in olupljen
strok česna. Dodamo govejo
kocko, malo paradižnikove-
ga koncentrata, peteršilj in
lovorova lista. Juho solimo,
popramo in dodamo še
malo vegete. Juho kuhamo
eno uro. Makarone ali špa-
gete dodamo v juho 20 mi-
nut pred koncem. Na koncu
v posodi na olju prepražimo
čebulo, da porumeni. Ji do-
damo moko, da se zgosti in
to vlijemo v juho, da postane
bolj gosta. Nato kuhamo še
nekaj minut in juha je kuha-
na.

Recepti naših bralcev



Petek, 17. julija, ob 17. uri: Indonezijske lutke / otroška delavnica

Sobota, 18. julija, ob 10. uri: Ansambel Škorpijoni

Petek, 24. julija, ob 17. uri: Slike Aboriginov / otroška delavnica

Petek, 31. julija, ob 17. uri: Amfore starih Grkov / otroška delavnica

OPISI PRIREDITEV:

Ansambel Škorpijoni
- v goste so povabili ansambel Škorpijoni, ki vam bo z izvajanjem
narodnozabavne glasbe polepšal nakupe v Mercatorjevem Centru. 

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JULIJU 2009 ZA MC JESENICE

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, 
nedelje: od 8.00 do 13.00 ure

Barvita retro romantika, 
združena v poletni casual-chic

Utrip poletja narekujeta dve besedi 'casual' in 'chic'. Poletne sandale to
poletje zaznamujejo svetleči materiali, paščki in visoke pete. Tu so tudi
sandali s polnimi platoji ali pa popolnoma nizki sandali brez pet. Z letoš-
njim poletjem se na naše noge vračajo v retro vzdušju ošiljene konice, vi-
soke, široke in ravne pete in salonarji z odprtinami pri prstih. Alpina je
letošnjo poletno kolekcijo popestrila s trendovskimi barvami in smernica-
mi, ki pravijo, da je kombinacija retra, romantike in casual-chica obvezno
dopolnilo naše poletne garderobe.
V Alpinini prodajalni je na voljo široka paleta kakovostne modne
obutve za vse generacije. Poleg udobnih čevljev si dame lahko izberejo
tudi torbice Alpina. V izboru obutve za prosti čas pa je Alpina izdelala
revolucionarno obutev Binom. Čevlji Binom so izdelani v štirih različnih
volumnih, poseben vložek pa omogoča tudi prilagajanje za različno
veliko levo in desno stopalo, kar omogoča optimalno prileganje.
Ne pozabite tudi na pohodno obutev Alpina, ki je vsekakor izredno
tehnično izpopolnjena in prinaša številne prednosti za pohodnike. 

PS
 M

er
ca

to
r 

d.
d.

, D
un

aj
sk

a 
c.

 1
0

7,
 L

ju
bl

ja
na

www.alpina.si.

Simple najdete na www.simple.si. To je veriga frizerskih salonov, ki jih najdemo po
Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na

na Češkem. Njihova filozofija temelji na 'kvalitetni storitvi za
dostopno ceno'. Simplove frizerske ekipe so mlade, polne

energije ter svežih idej. Svoje znanje nadgrajujejo, redno so
prisotne tudi na različnih modnih dogajanjih, kot so modne

revije, predstavitve, snemanja in seminarji.
Njihov frizerski salon najdemo tudi v jeseniškem Merca-
tor Centru. Pravijo, da pri njih stranke prihranijo na
času in denarju. Ni utrujajočih čakalnih vrst, njihove
storitve so kvalitetne, hitre in cenovno ugodne - z

opaznimi spremembami, ker se redno seznanjajo z no-
vostmi v svetu pričesk. 

Striženje in barvanje želijo v Simplu približati vsakodnevnim priložnostim in in-
dividualnosti svojih strank - tako mladim kot malo manj mladim. Lasno kozme-

tiko (L'Oreal, Tigi, Artego, Wella), ki jo uporabljajo, lahko kupite tudi za domačo
nego las. Ostrižejo vas v skladu z modnimi smernicami za enostavnejše vzdrže-
vanje pričeske tudi ob domači negi, medtem ko različne tehnike barvanja lahko
le še dopolnijo vašo celostno podobo. 

Kvalitetna storitev za dostopno ceno
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Poletje z nalivi in hudourniki
Namesto vročine je začetek poletja zaznamovalo katastrofalno vreme. Jesenice z okolico so bile še posebej na udaru, saj so močna deževja zalivala ceste
in kleti, grozili so hudourniki ...

Dvajsetega junija je bilo najhujše v Javorniškem Rovtu. Zaradi velikih količin dežja se je
več manjših potokov združilo v pravi hudournik. Po sicer suhi strugi je zdrvel proti
Trebežu in resno ogrozil več hiš. Huje sta bili poplavljeni dve hiši v Javorniškem Rovtu,
nižje je voda v eni hiši zalila klet in načela brežine. 

Deževje in hudourniki so uničili tudi več cest, med drugim tudi v Javorniškem Rovtu. 
Na fotografiji domačini ob pomoči gasilcev rešujejo avtomobil, ki je obtičal na uničeni 
cesti. Pomoč poklicnih in prostovoljnih gasilcev v nedavnem divjanju narave je bila 
neprecenljiva.

Močno deževje se je v Javorniškem Rovtu ponovilo 6. julija, ko je narasli hudournik uničil
most in od sveta odrezal pet hiš, največjo skrb pa je povzročala cisterna s plinom, ki je 
ostala ujeta nekaj metrov stran od podivjanega hudournika. K sreči je gasilcem uspelo 
zajeziti podivjano vodo in usposobiti dovoz do hiš.

Delavec podjetja Jeko-In, občinski svetnik iz Javorniškega Rovta Marko Zupančič, 
domačinka Francka Arhar in Edi Vengar, podpoveljnik PGD Javorniški Rovt dan po 
divjanju hudournika, ki je uničil most in dostop do petih hiš v Javorniškem Rovtu.

Hudo deževje je zalivalo tudi ceste in številne kleti na Jesenicah. Posnetek je s Kejžarjeve
ceste, kjer se je ulica spremenila v reko ... Jeseniški gasilci, člani Gasilsko reševalne službe
Jesenice (GARS), so v enem dnevu opravili kar 33 intervencij, kar je dosedanji rekord. Na
terenu so bili tudi člani šestih prostovoljnih gasilskih društev.

Hudourniki grozijo tudi Koroški Beli. Domačin s Koroške Bele Janez Vilman kaže polomljene
veje, drevje in skale v strugi potoka Bela, ki se ob deževju spremeni v divji hudournik. 
Domačini opozarjajo, da je nujno treba očistiti strugo, sicer se lahko ponovi leto 1789, ko
je drobirski tok Bele uničil in prekril štirideset hiš v vasi, bile so tudi smrtne žrtve.

Besedilo in fotografije: Janko Rabič in Urša Peternel




