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Jesenice - 
mesto jekla
in cvetja
Prvo nagrado na 
fotografskem natečaju 
je prejel Jani Novak za 
fotografijo Rezalec 2. 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠPORT ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Cvetoči balkoni vsem 
v ponos 
Lastnika najlepšega balkona
v zasebni hiši sta Alenka in
Vlado Kuroš z Blejske Do-
brave in v večstanovanjski
hiši Olga Seršen s Hrušice. 

Navijači so optimistični 
Zvesti privrženci jeseniškega
hokeja so težko čakali na
novo sezono. Že v poletnih
mesecih so z vso pozornost-
jo spremljali novice o števil-
nih spremembah v strokov-
nem štabu in v igralskih vr-
stah. 

Tudi redarji z radarjem
Jeseniški redarji so tri dni
merili hitrost z najetim staci-
onarnim radarjem. V treh
dneh so "ujeli" kar 550 krši-
teljev, "dirkače" v prihodnjih
dneh čaka pošta ...
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Urša Peternel

Sredi prejšnjega meseca so
na Jesenicah s "pajkom" za-
čeli odvažati zapuščena vo-
zila. Teh je v mestu in okoli-
ci kar nekaj, občinski redarji
in inšpektorji so jih eviden-
tirali prek štirideset, a so jih
lastniki, potem ko so dobili
opozorila, več kot polovico
odstranili sami. Za preostale
pa je stekel postopek odstra-

nitve s "pajkom" - posebnim
tovornjakom s priključki za
dvig vozil, ki so ga najeli pri
podjetju Turbo iz Gozd-
Martuljka. V prvi akciji od-
stranjevanja zapuščenih vo-
zil so odpeljali štiri zapušče-
ne avtomobile, in sicer v
zbirni center na Prešernovi
cesti na Jesenicah. V akciji
sta sodelovala občinski re-
dar Matjaž Kučina in občin-

ski inšpektor Aleš Koželj iz
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Jesenice. Po-
stopek odstranjevanja za-
puščenega vozila je natanč-
no predpisan, opravijo ga na
osnovi odredbe, vozilo foto-
grafirajo, o vsem pa napiše-
jo podroben zapisnik. V
zbirnem centru morajo tako
odpeljana vozila hraniti tri
mesece, in če v tem času ne
najdejo lastnika, gredo vozi-
la v uničenje ali v prodajo. V

primeru, da na osnovi števil-
ke šasije odkrijejo zadnjega
lastnika, pa je ta kaznovan z
250 evri globe, k temu pa je
treba prišteti še stroške od-
voza in hrambe. 
Kot je povedal občinski in-
špektor Aleš Koželj, bodo ak-
cijo odvoza zapuščenih vozil
na Jesenicah nadaljevali.
"Zato apeliram na vse lastni-
ke, da zapuščena vozila od-
stranijo, sicer jih bomo od-
stranili mi, stroške pa bodo

nosili lastniki," je dejal Ko-
želj. V bodoče pa s "pajkom"
ne bodo odstranjevali le za-
puščenih, ampak tudi nepra-
vilno parkirana vozila, je še
napovedal Koželj. To se bo
zgodilo morda še letos, ko
bodo sprejeti ustrezni občin-
ski predpisi. "Pajek" bo po
pričakovanjih imel kar precej
dela, saj je, kot je potrdil Aleš
Koželj, parkirna disciplina
na Jesenicah - kot tudi po
drugih občinah - bolj slaba.

Na Jesenice je pripeljal "pajek"
Za zdaj so začeli odstranjevati zapuščena vozila, predvidoma še letos pa bo "pajek" začel odvažati
tudi nepravilno parkirane avtomobile.

Magistrski študij 
bo potekal v Ljubljani
Na Visoki šoli za zdravstve-
no nego Jesenice so vpisali
že tretjo generacijo študen-
tov. Novost je magistrski
študij, ki pa ga ne bodo izva-
jali na Jesenicah, temveč v
Ljubljani.

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

Šestdeset let
prve generacije
maturantov 
Letos je minilo neverjetnih 60
let, odkar so zapustili klopi
Gimnazije Jesenice.
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Urša Peternel

Ob svetovnem dnevu turiz-
ma so v središču mesta na-
sproti železniške postaje na-
menu predali novo turistič-

no panoramsko tablo. Za-
menjala je zastarelo in uni-
čeno tablo, ki že dolgo ni
bila več v ponos mestu. 

Nova panoramska tabla
Nasproti železniške postaje na Jesenicah so 
postavili novo panoramsko tablo jeseniške občine.

Črn clio je več mesecev zapuščen stal na parkirišču pod jeseniško tržnico. V prvi akciji so
ga odstranili s "pajkom" in ga odpeljali v zbirni center na Prešernovo. 

V prihodnje pa 
s "pajkom" ne bodo
odstranjevali le 
zapuščenih, ampak
tudi nepravilno 
parkirana vozila, je še
napovedal Koželj. 
To se bo zgodilo 
morda še letos, ko
bodo sprejeti ustrezni 
občinski predpisi.
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Od avgusta do novembra bo v Kranjskem glasu,
Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih novicah na
vsakem celostranskem Mercatorjevem oglasu
objavljen kuponček s številko. To številko
izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga boste
našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski
otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Zbrati
morate številke od 1 do 4. Ko boste novembra
prilepili še zadnjo številko, kartonček oddajte 
v nabiralnike v omenjenih Mercator centrih. 
Decembra bomo izžrebali 48 srečnežev, ki bodo
januarja 2010 z nami odšli na enodnevni izlet. V
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Nova panoramska tabla jeseniške občine naj bi bila 
namenjena predvsem obiskovalcem, a si jo z zanimanjem
ogledujejo tudi domačini.
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Občinske novice

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger na vsaki seji občin-
skega sveta občinske svetni-
ke seznani z aktualnimi in-
formacijami. Na zadnji seji
se je tako med drugim do-
taknil nedavnega pohoda na
Vajnež, ki je potekal na isti
dan kot tradicionalno sreča-
nje na Rožci. Pohod na Vaj-
než bi morali organizirati
25. avgusta, a so ga zaradi
slabega vremena prestavili
na isti dan, kot je bilo pred-
videno srečanje na Rožci.
Kot je dejal Mencinger, je to
povzročilo kar nekaj nezado-
voljstva med občani, zato bo

v prihodnje nujen dogovor o
tem, na kateri dan bo pote-
kala katera prireditev. Ob
tem je prišlo tudi do predlo-
gov, da bi v bodoče namesto
pohoda na Vajnež organizi-
rali pohod na Golico, ki je
bolj znana od Vajneža, pa
celo na Španov vrh. 

Župan je spregovoril tudi o
nekaterih investicijah v obči-
ni, tako so uredili toplovod
na Tomšičevi, kanalizacijo
na Hrušici, nadaljujejo ureja-
nje Tavčarjeve, končuje se

projekt obnove kolperne, do-
končano je urejanje komu-
nalne infrastrukture na ob-
močju bivšega Fiproma.
Župan se je dotaknil tudi do-
gajanja v zvezi s kopališčem
Ukova. Ponovil je, da kopališ-
če ostaja, dokler v občini ne
dobijo novega kopališča.

Županov kotiček

Urša Peternel

Prejšnji teden so se na 30.
redni seji sestali jeseniški
občinski svetniki. Na dnev-
nem redu prve popočitniške
seje so imeli kar sedemnajst
točk. Med pomembnejšimi
je bila zagotovo prva obra-
vnava Programa varnosti v
občini Jesenice. Program so
pripravili v Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu Je-
senice, potrdila pa ga je tudi
Policijska postaja Jesenice.
Kot je povedal vodja skupne
občinske uprave Boštjan
Omerzel, je dokument po-
goj, da občinsko redarstvo
začne izvajati naloge in po-
oblastila v skladu z zakonom
o občinskem redarstvu. Ko
bo sprejet, bodo redarji lah-
ko začeli izvajati tudi naloge
s področja javnega reda in
miru, tako bodo denimo
sankcionirali neprimerno
vedenje na javnem kraju, pi-
sanje grafitov, do prihoda

policistov bodo lahko zadrža-
li osebo, ki bo storila kaznivo
dejanje ... Dokument pa bo
tudi osnova za uporabo pri-
silnih sredstev, ki jih imajo

pri sebi redarji, to je plinske-
ga razpršilca, plastičnih za-
teg in lisic. Občinski svetniki
so ob tem pohvalili doseda-
nje delo inšpektorata in re-
darstva, opozorili pa so na
problem parkiranja po zele-
nicah, na pločnikih pred go-
stinskimi lokali, Marjan Ču-
fer pa je nasprotoval tudi
preganjanju beračev in reve-
žev, ki prosjačijo.

Kmalu bo sprejet 
občinski program varnosti
Redarji bodo lahko začeli izvajati tudi naloge s področja javnega reda in miru, denimo sankcionirali
neprimerno vedenje na javnem kraju, do prihoda policistov bodo lahko zadržali osebo, ki bo storila
kaznivo dejanje, redarji pa bodo lahko uporabljali tudi prisilna sredstva.

Podžupan Boris Bregant je povedal, da je bil 
16. septembra uspešno opravljen tehnični 
pregled komunalne infrastrukture na območju
Fiproma, v teh dneh pa pričakujejo tudi uporabno
dovoljenje. Pri kolperni hitijo z deli, še ta mesec
pričakujejo tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje. Tako naj bi že prihodnji mesec 
obnovljeni objekt začeli uporabljati.

Kot je poudaril Boštjan
Omerzel, so v treh
mesecih redarji izvedli
skoraj sedemsto 
ukrepov, inšpektorja
pa sta obravnavala 
120 prijav.

Boštjan Omerzel

Vnovična opozorila na hudournike
Občinska svetnika s Koroške Bele Boris Smolej in Jernej
Udir sta na seji občinskega sveta vnovič opozorila na pro-
blem hudourniških voda in plazov na Koroški Beli. Kljub šte-
vilnim opozorilom in strahu krajanov ob vsakem večjem de-
ževju se stvari doslej niso premaknile, konkretnih rešitev ni
in krajani postajajo neučakani, je opozoril Smolej. Zato je
pozval župana in Občino Jesenice, naj po hitrem postopku
nekaj naredijo, preden bo prišlo do katastrofe. Župan To-
maž Tom Mencinger je dejal, da se na Občini Jesenice zave-
dajo težav s hudourniki. Problem pa je v tem, da je za ure-
janje hudournikov odgovorna država, ki pa za to očitno
nima denarja. Tako bodo očitno dogovor in denar morali
najti v občini in se sanacije lotiti sami. Ob tem so nekateri
občinski svetniki menili, da bi del denarja za ureditev hudo-
urnikov na Koroški Beli moral prispevati tudi Acroni. U. P.

Zoran Kramar še naprej direktor Zavoda za šport
Občinski svetniki so dosedanjemu direktorju Zavoda za
šport Jesenice Zoranu Kramarju podaljšali mandat še za šti-
ri leta. To bo že Kramarjev tretji mandat na mestu direktor-
ja zavoda. Na razpis sta sicer prispeli dve prijavi, vendar je
bila ena nepopolna, tako da je bil na koncu Kramar edini
kandidat za mesto direktorja. U. P.

Financiranje humanitarnih društev 
Na zadnji seji občinskega sveta se je precej razprave razvne-
lo ob obravnavanju predloga sprememb in dopolnitev pra-
vilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti. Po
predlogu sprememb bi se na javni razpis lahko odslej prijav-
ljale le humanitarne in invalidske organizacije, ki imajo se-
dež na Jesenicah. Dogaja se namreč, je pojasnila vodja od-
delka za družbene dejavnosti na Občini Jesenice Tea Višnar,
da se iz leta v leto za občinski denar poteguje vse več orga-
nizacij, ki imajo sedež izven občine Jesenice. Tako prihaja
do drobljenja denarja in posledično slabše kakovosti progra-
mov. Vendar pa se večina občinskih svetnikov s predlogom
ni strinjala in z amandmajem so dosegli, da se bodo na jav-
ne razpise Občine Jesenice še naprej lahko prijavljale tudi
organizacije, ki sicer nimajo sedeža v jeseniški občini, a
vključujejo uporabnike z Jesenic - vendar bodo morale do-
pustiti vpogled v evidence uporabnikov. U. P.

Manj nadstropij v Hrenovci
Občinski svetniki so na septembrski seji sprejeli odlok o
spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta
Hrenovca. Gre za dokument, ki določa bodoče gradnje na
območju Hrenovce, kjer Gradis Celje že gradi večstanovanj-
ske objekte. Občina Jesenice bo dopustila gradnjo dodatne-
ga poslovno-stanovanjskega objekta s pritličjem in največ
tremi nadstropji, le ena četrtina skrajnega severovzhodnega
dela objekta bo lahko imela pritličje in še pet nadstropij. Ob-
močje ob pentlji križišča, ki je bilo prvotno namenjeno za
policijsko postajo, bo namenjeno drugim poslovnim dejav-
nostim, saj bodo novo policijsko postajo uredili drugje. S
področja prostora so sprejeli tudi odlok o občinskem podro-
bnem prostorskem načrtu ob Savi, kjer je podjetje Gradis
Skupina G že zgradilo tri stanovanjske objekte, z dokumen-
tom pa naj bi določili namensko rabo tudi drugih prostih
površin na tem območju.

Narcise na seji jeseniškega občinskega sveta 
Priljubljene narcise oziroma ključavnice so se znašle na 30.
seji jeseniškega občinskega sveta. Ne sicer kot šopek, vodja
kranjske območne enote Zavoda republike Slovenije za
varstvo narave Metod Rogelj je namreč predstavil projekt
Kaj lahko naredimo za narcise? Začeli so ga izvajati leta
2007 s ciljem, da se ugotovi stanje rastišča teh cvetic in
zagotovi njihova ohranitev. Zaradi intenzivnega kmetijstva
po eni strani in zaraščanja travnikov po drugi so narcise
marsikje ogrožene izginjajo. Lastniki zemljišč so se na pro-
jekt odzvali različno, v prihodnje izvajalci projekta upajo, da
se bodo v večjem številu vključili v predlagani načrt gospo-
darjenja za ohranitev rastišč narcis. V okviru projekta so iz-
dali zloženko, posneli film, sedaj pa pripravljajo še knjigo.
Svetniki so na seji podprli prizadevanja za ohranitev narcis,
so pa imeli več pripomb na besedilo v zloženki, ki so jo pred
sejo dobili na mizo. J. R. 
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Urša Peternel

Sredi meseca so tudi urad-
no odprli novo otroško
igrišče pri Osnovni šoli
Prežihovega Voranca na
Jesenicah. Otroško igrišče
je zgrajeno na desni strani
pred šolo, na njem je po-

stavljenih več igral, ureje-
ne so zaščitne podloge za
igrala in mrežasta zaščitna
ograja. Uporabljali ga bodo
predvsem otroci, ki po po-
uku ostajajo v podaljša-
nem bivanju, ki traja od
11.30 do 16. ure. Takšnih
otrok je letos kar 235. V te-

lovadnici se ves čas ne mo-
rejo zadrževati, poleg tega
pa je ta tudi zasedena s po-
ukom. Odslej bodo del
časa v podaljšanem biva-
nju lahko preživeli zunaj,
na novem igrišču. Za ure-
ditev otroškega igrišča je
Občina Jesenice zagotovila

36.500 evrov. To je že četr-
to otroško igrišče, ki so ga
uredili v jeseniški občini v
zadnjem času, podobna
igrišča so odprli pri podru-
žnični šoli na Blejski Do-
bravi, na Slovenskem Ja-
vorniku in na Pristavi nad
Javorniškim Rovtom.

Novo šolsko otroško igrišče
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so dobili novo igrišče, ki ga bodo uporabljali predvsem učenci
podaljšanega bivanja.

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Novo otroško igrišče ob Osnovni šoli Prežihovega Voranca
so že preskusili šolarji. Uporabljali ga bodo zlasti učenci
podaljšanega bivanja. I Foto: Anka Bulovec

Trak so prerezali direktor Zavoda za šport Jesenice Zoran
Kramar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini
Jesenice Tea Višnar in ravnatelj šole Robert Kerštajn.

Praznjenje ekoloških otokov
Na junijski seji občinskega sveta je občinska svetnica Ljud-
mila Ilenič opozorila, da javno komunalno podjetje Jeko-In
neredno odvaža polne zabojnike z ekoloških otokov, s či-
mer se močno zmanjšuje učinkovitost ločenega zbiranja
odpadkov. Na zadnji seji občinskega sveta je dobila odgo-
vor iz podjetja Jeko-In, kjer so poudarili, da so občani do-
bro sprejeli ekološke otoke, količine ločeno zbranih odpad-
kov pa se iz leta v leto povečujejo. Zatrdili so, da ekološke
otoke redno praznijo, papir enkrat tedensko, steklo, ploče-
vinke in plastenke pa na štirinajst dni (plastenke poleti celo
enkrat tedensko). Te odpadke pobirajo s posebnim vozi-
lom, ki vsak dan (razen ponedeljka) iz ekoloških otokov po-
bira drugo vrsto odpadkov, te pa nato odpeljejo v predela-
vo v družbe Dinos, Kemos in Zeos, ki so pooblaščene za
ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov.
V javnem komunalnem podjetju so tako zanikali, da bi
ekološke otoke praznili neredno, ter zatrdili, da je vsaka
vožnja zabeležena v programu sledenja vozila. "Če kdorko-
li pozna primer, da se določen zabojnik na ekološkem oto-
ku ni izpraznil, naj pokliče neposredno na Jeko-In. Takšno
zadevo je namreč mogoče preveriti s podatki o gibanju vo-
zila," so še odgovorili v javnem komunalnem podjetju
Jeko-In. U. P.
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Urša Peternel

Ob svetovnem dnevu turiz-
ma je Razvojna agencija

Zgornje Gorenjske tudi letos
pripravila voden izlet v Javor-
niški Rovt, kjer so ob strokov-
nem vodenju vodiča z Doma

Trilobit prehodili Naravo-
slovno in rudarsko učno pot.
Izleta se je udeležilo okrog
dvajset pohodnikov, med nji-

mi tudi nekaj najmlajših. Iz-
vedbo izleta je financirala
Občina Jesenice, zato je bila
udeležba brezplačna.

Urša Peternel

Potem ko so v zadnjem času
v več gorenjskih krajih posta-
vili mlekomate, bodo to na-
pravo v kratkem dobili tudi
na Jesenicah. Kot je povedal
Maks Vrečko, vodja spletne
tržnice Sveže.si, bo mleko-
mat začel delovati okrog 15.
oktobra, namestili pa ga
bodo na mesto nekdanje vre-
menske hišice nasproti že-
lezniške postaje v središču
Jesenic. Na mlekomatu bodo
Jeseničani lahko kupili dnev-

no sveže domače mleko, ki
ga bo priskrbela kmetija Re-
pečnik iz Spodnjih Gorij. Li-
ter mleka bo stal en evro. Kot
poudarjajo snovalci projekta
Sveže.si, je mlekomat napra-
va, ki nam v sodobnem po-
manjkanju časa omogoča, da
še lahko pijemo sveže, do-
mače mleko. Sistem so razvi-
li v Švici in je sedaj prisoten
v večini evropskih držav. Ra-
čunajo, da bo mlekomat sča-
soma postavljen v vsakem
večjem kraju. Mleko v mle-
komatu je dnevno sveže,

kontrolirano in analizirano.
Kot poudarja Maks Vrečko, z
mlekomati kupcem ponujajo
sveže in kakovostno mleko,
ki je najboljše za zdravje.
"Nekateri se še spominjamo,
kako smo vsak dan s kangli-
cami hodili k lokalnemu
kmetu po sveže mleko. Ta
navada je zaradi sodobnega
načina življenja zamrla in
prešli smo na uporabo pri-
ročnega pasteriziranega in
homogeniziranega mleka, ki
ga kupujemo v trgovinah. To
mleko je za uporabo priroč-

no, saj se ne kvari, odpade pa
tudi domača toplotna obdela-
va, kjer mleko velikokrat ski-
pi. Vendar je žal prehranska
vrednost mleka, ki je pasteri-
zirano in homogenizirano,
bistveno nižja od naravnega,
živega mleka." Poleg mleko-
mata vedno postavijo tudi av-
tomat, na katerem je mogoče
kupiti steklenice. Skratka, v
kratkem bodo tudi Jeseniča-
ni lahko hodili po mleko -
namesto s kanglicami h
kmetu - kar na mlekomat v
središče mesta ...

V mesto prihaja mlekomat
Sredi meseca bodo nasproti železniške postaje na Jesenicah postavili mlekomat. Liter svežega 
domačega mleka bo stal en evro.

Pohod ob svetovnem dnevu turizma

Udeleženci pohoda pred odhodom Postanek za malico in okrepčilo. I Foto: Petra Arhar
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Občinske novice

Boštjan Bogataj

"Niti večja inovativnost Slo-
venije nas po vsej verjetnosti
ne bi rešila pred krizo, ne-
dvomno pa pripomore k hi-
trejšemu izhodu iz nje in
večji konkurenčnosti sloven-
skega gospodarstva," je na
podelitvi povedal Samo Hri-
bar Milič, generalni direktor

GZS. Letos je na izboru so-
delovalo prek petsto inovator-
jev s 185 inovacijami. "Spod-
bujanje inovativnosti v pod-
jetju je naša prednostna na-
loga," je po velikem prizna-
nju za Acroni povedal glavni
direktor Slavko Kanalec in
nadaljeval: "Pri tem se sreču-
jemo z vprašanjem motivaci-
je sodelavcev. Po naših razis-
kavah so priznanja za inova-
cije med najpomembnejšimi
motivacijskimi sredstvi, v
njih vidimo pot, kako se lah-
ko naši inovativni sodelavci
tudi promovirajo."
Z zlatim priznanjem nagra-
jena inovacija je delo Boštja-
na Pirnarja, ki je s sodelavci
razvil visoko kvalitetno, v
ognju obstojno feritno ne-

rjavno jeklo, uporabno vse
do temperature tisoč stopinj
Celzija. Uporabnost tega je-
kla je zelo široka, hkrati pa
je to izdelek z visoko dodano
vrednostjo. Feritno jeklo ne
vsebuje niklja, zato je tudi
bistveno sprejemljivejše za
okolje. Jeseniška družba je
letos poleg državnega zlate-
ga priznanja za inovacijo

prejela tudi priznanje za
najbolj inovativno podjetje
na Gorenjskem. "Obe pri-
znanji dajeta potrditev, da
smo pred desetimi leti z
uvedbo metode dvajsetih
ključev krenili po pravi poti.
Letošnje zlato priznanje je
lepo dopolnilo kolekcijo
enega srebrnega in dveh zla-
tih državnih priznanj, ki
smo jih poleg 17 zlatih, 17
srebrnih in treh bronastih
na regijski ravni prejeli v
sedmih letih, odkar GZS
organizira to tekmovanje,"
je novega priznanja vesel
Avguštin Novšak, vodja
službe za menedžment idej,
in dodal, da na ta način vsa-
ko leto sproti utrjuje vero v
neprecenljivo vrednost člo-

veškega kapitala - znanja, iz-
kušenj in ustvarjalnosti so-
delavcev. 
"Priznanje širšega družbe-
nega okolja skozi strokovno
oceno je dodatna spodbuda
za maksimalno učinkovito
in plodno delovanje tudi v
prihodnosti. Seveda pa daje
potrdilo dobremu in pravil-
no usmerjenemu delovanju

v preteklosti," o pomenu ve-
likega uspeha pravi inovator
Pirnar. Na vprašanje, ali je
priznana inovacija načrtna
ali uresničena izboljšava de-
lovnega procesa, pa odgo-
varja, da brez dolgoročnega
načrtnega delovanja ne bi
mogli izpeljati učinkovitega
razvoja izdelkov, ki jih za-
htevajo kupci: "Zato se v na-
črtni razvoj sproti vpletajo
tudi ideje, ki dajejo novemu
izdelku dodatno vrednost."
Inovacijska dejavnost v Ac-
roniju sicer sloni na treh
stebrih - razvoju in raziska-
vah, investicijah in množič-
ni inovacijski dejavnosti.
"Pri prvih dveh gre za profe-
sionalno inovacijsko dejav-
nost, ki je načrtovana, izva-

janje pa sloni na zaposlenih
strokovnjakih," pojasnjuje
Novšak. Za inovacije in iz-
boljšave, ki izkazujejo eko-
nomske učinke, avtorji prej-
mejo tudi denarne nagrade,
kjer pa se prav tako poznajo
učinki gospodarske krize.
Čeprav so najbolj odmevne,
inovacije, ki pomenijo raz-
voj novih ali bistveno izbolj-

šavo obstoječih jekel in kot
take prinašajo tudi največje
ekonomske učinke, pred-
stavljajo skromen delež v
skupnem številu inovacij-
skih dosežkov v Acroniju. 
"Gledano z očmi ekonomi-
sta so zelo pomembne tudi
inovacije tehnoloških proce-
sov in postopkov, medtem
ko imajo inovacije s področja
varnosti in zdravja ter ekolo-
gije pomemben vpliv na so-
naravni razvoj podjetja in
njegovo organizacijsko kul-
turo," še poudarja Avguštin
Novšak in dodaja, da se zave-
dajo, da sta prihodnost in ob-
stoj planeta odvisna prav od
inovatorjev, ki bodo pomaga-
li spremeniti potrošniško
družbo v varčno družbo. 

Inovativnost za izhod iz krize
Gospodarska zbornica Slovenije je pred dnevi podelila priznanja najbolj inovativnim med inovativnimi.
Zlato priznanje je prejel tudi Acroni.

Nataša Harej

Čeprav je evropski teden
mobilnosti že za nami, pa
bodo morda prav prišli na-
sveti, ki jih je Predstavništvo
Evropske komisije v Slove-
niji zapisalo v spletno publi-
kacijo Čas je za ekovožnjo. 
Ko zaženete motor, se čim
prej odpeljite. Niti pozimi ni

treba motorja ogrevati na
mestu. Pri sodobnih avto-
mobilih ob zagonu motorja
ni treba pritiskati na plin.
Pri pospeševanju čim hitre-
je prestavite v višjo prestavo.
Pri avtomobilih z bencinski-
mi motorji prestavimo v viš-
jo prestavo pri 2500, pri av-
tomobilih z dizelskimi mo-
torji pa pri dva tisoč vrtljajih

na minuto. Hitra vožnja po-
meni večjo porabo goriva. S
premišljeno vožnjo lahko
znižate porabo kar za četrti-
no. Upočasnjujte pravočas-
no. Odmaknite nogo s sto-
palke za plin in ostanite v
isti prestavi: hitrost se bo za-
čela postopno zmanjševati.
Ob takšnem načinu zavira-
nja se vključi mehanizem
za prekinitev dotoka goriva,
tako da boste lahko hkrati
varčevali gorivo. Če stojite
na mestu več kot pol minu-
te, je priporočljivo, da ugas-

nete motor. Vsak mesec
preverite tlak v pnevmati-
kah. Premalo napolnjene
pnevmatike lahko povečajo
porabo goriva tudi za štiri
odstotke.
Odstranite prazne strešne
prtljažnike ter odvečen tovor
iz prtljažnika in z zadnjih se-
dežev. Bolj kot je avtomobil
obremenjen, težje deluje mo-
tor in višja je poraba goriva.
Klimatsko napravo uporab-
ljajte varčno, saj poveča po-
rabo goriva in izpuste CO2
tudi za pet odstotkov. 

Na podelitvi najboljših slovenskih inovatorjev sta Acronijevi zlati ekipi čestitala (z leve) Aleš Mihelič iz ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo in predsednik GZS Zdenko Pavček. Ob njem avtor Boštjan Pirnar in soavtorji Boštjan
Bradaškja, Milan Klinar in Stanislav Jakelj. I Foto: arhiv Acronija

EKO KOTIČEK

Čas je za ekovožnjo

Občinsko redarstvo

Ustanovili smo medobčinsko
redarsko službo. Čemu? Zato
vendar, da bo skrbela za red,
mir, čisto okolje, nemoten spa-
nec zaposlenih, otrok in upo-
kojencev, da bodo pisali obve-
stila o prekrških in kaznivih
dejanjih in občane za vsako
napako oglobili ali po novem
celo vklenili in prej ali slej ver-
jetno tudi z gumijevko opletli
čez neposlušna pleča. Policija
vsega seveda ne zmore, saj je
lumparij vse več. Zdaj ko
bomo imeli občinsko redarstvo,
bo policijsko delo postalo mor-
da nekoliko bolj gosposko in
vsebinsko poglobljeno. Kdo bi
vedel, morda se bodo utegnili
ukvarjati celo s preganjanjem
na čudne in nepojasnjene na-
čine obogatelih državljanov.
Seveda ne bo tako, "malo mor-
gen" bi lahko rekli. Redarstvo
bo skrbelo, da bo gosposka lah-
ko bolj varno in v miru uživa-
la svoje materialne privilegije
in dobrobiti in redarstvo bo
skrbelo celo za to, da premož-
nim in dostojnim občanom ne
bo treba gledati beračev na jav-
nih mestih.

Po novem (morda je bilo že
do sedaj tako, ne vem?) je bera-
čenje na javnih mestih prepove-
dano. Kje naj pa potem reveži
in brezdomci beračijo? Morda
doma, v privatnih prostorih?
Težava je, da berači navadno
nimajo doma, pa tudi če ga
imajo, je to v kaki zanemarjeni
baraki in tudi ni smiselno, da
bi beračili v privatnih prostorih.
Le kdo bi jih našel v privatnih
prostorih in jim kaj dal? Torej,
občinsko redarstvo bo med dru-
gim preganjalo beračenje na
javnih mestih in imelo pravico
in dolžnost reveža, ki se bo upi-
ral, celo prisilno vkleniti (olisiči-
ti) in odpeljati izpred oči javno-
sti. Ulice morajo izgledati kot
Potemkinova vas ali pa kot v
časih ljubljenega maršala, ko so
vse reveže, pijance, čudake in
politično sumljive preventivno
zaprli, da se ne bi slučajno zgo-
dil kak incident in bi omenjeni
tovariš ne videl, da je vse OK v
deželi balkanski. 

Občinsko redarstvo še do da-
nes ni zmoglo odstraniti že dol-
ga leta zavrženih avtomobilov
brez registrskih tablic okoli naše
stolpnice na Plavžu in še mar-
sikje. Seveda, avto brez motorja
ne gre, treba ga je naložiti in
odpeljati. Vklenjen berač bo pa

šel, le malo ga bo treba s "pren-
drekom" podrezati po rebrih. 

Proti komu sta, spoštovani
občani, namenjena prepoved
beračenja na javnih mestih in
možnost redarjev, da ljudi celo
vklepajo v lisice? Ja, proti reve-
žem z roba družbe, kajne, in
recimo še proti brezposelni
mladini, ki je vedno brez de-
narja. Ljudje na robu družbe
so permanentno frustrirani.
Nesrečen in v vsem nezadovo-
ljen človek seveda mnogo lažje
pride v spor z oblastjo, saj je
njegov tolerančni prag do tega,
da ga v že siceršnji splošni ne-
sreči zafrkava še občinski re-
dar, zelo nizek. Pravzaprav se
na ta način osemtisočglavo po-
licijsko moštvo v Sloveniji pove-
čuje skozi stranska vrata še za
nekaj tisoč ljudi z nazivom re-
dar, ki pa bodo imeli skorajda
enaka pooblastila.

Postajamo, seveda ne samo
Slovenija, vse bolj nesvobodna
in kontrolirana družba. Imajo
nas v množici kartotek. Popisa-
ni smo do zadnje malenkosti.
In potem nam za "blef" in za-
vajanje ustanovijo nekakšen
Urad informacijske pooblaščen-
ke, da še bolj meša meglo oziro-
ma je to sploh vse, kar počne.

Čez pet do deset let nam bodo
pod kožo vsadili čip z vsemi po-
datki, tako da nas bodo policija,
vojska, Sova, davkarija, upra-
vna enota, pošta, zdravnik, za-
varovalnica itd. samo poskeni-
rali kot blago v trgovini. Še več,
skenirali nas bodo neprestano
kar sateliti. Tehnologija za to že
obstaja, pripraviti je treba samo
še možnosti, kar jim bo z ustrez-
nim pranjem možganov in
marketingom tudi uspelo. Pre-
pričali nas bodo, da je to v naše
dobro in za našo varnost. Infor-
macijska pooblaščenka pa bo
morala pri priči v svojem uradu
zaposliti še več ljudi. Potem bo-
sta policija in oblast za vsakogar
vsak trenutek vedeli, kje je in v
kakšnem zdravstvenem stanju
je, ali je morda pijan ali celo dro-
giran, pod vplivom adrenalina
ali insulina ipd. Vedelo se bo
celo, v katerem delu stanovanja
je posameznik. Če bo lučka utri-
pala mirno, recimo v dnevni
sobi, bo to pomenilo, da sedi
pred televizorjem, kjer zamak-
njeno gleda zanič program in je
podvržen besnemu poneumlja-
nju z reklamami; ali pa lučka
utripa živahneje v spalnici,
morda celo poskakuje, kar bo
pomenilo, da je državljan pri
opravljanju vesele zakonske
dolžnosti. Ave imperator.

Marjan Čufer

Pisma bralcev

Pobudo za zamenjavo raz-
padajoče table so pred ča-
som dali jeseniški občinski
svetniki, denar za novo pa je
zagotovila Občina Jesenice
iz proračuna. Vrednost izde-
lave je znašala 9400 evrov,
projekt pa so vodili v Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenj-
ske. Nova tabla naj bi pole-
pšala podobo mesta, omogo-
čila lažjo orientacijo obisko-
valcev, spodbujala turistične

dejavnosti, poskrbela za več-
jo prepoznavnost okolice ter
domačinom in obiskoval-
cem predstavila možnosti za
izrabo prostega časa. Kot je
povedal Klemen Klinar iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, je na panoram-
ski tabli predstavljena pano-
rama celotne jeseniške obči-
ne (na stari tabli so bile
predstavljene le Jesenice),
posebej pa so poudarjene
zanimive turistične točke Je-
senic in okolice. 

Nova panoramska tabla
�1. stran
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič 

Cvetje na balkonih, v vrtovih
in na zelenicah je vse bolj
prepoznaven znak Občine
Jesenice. Nedvomno ima
precejšnje zasluge za to ak-
cija Najlepši balkon. Za iz-
vedbo skrbi komisija v okvi-
ru Občine Jesenice in Zavo-
da za šport Jesenice. Letoš-
nja sedma po vrsti je bila
nov kamenček v mozaiku
prizadevanj občank in obča-
nov za lepo, čisto in urejeno
bivalno okolje. Ocenjevalna
komisija je s pomočjo vod-
stev krajevnih skupnosti le-
tos prejela 105 predlogov. 
Predsednik komisije Zoran
Kramar poudarja: "Akcija je
namenjena predvsem spod-
bujanju občanov, da sami
prispevajo k lepšemu videzu
celotne občine. Med nagra-
jenci je navadno polovica ti-
stih, ki vsako leto res stro-
kovno delajo z rožami, ved-
no pa se pridružujejo novi.
Največ lepih balkonov je v
okoliških krajih, v komisiji
pa si prizadevamo, da bi
spodbudili tudi več prebival-
cev v centru Jesenic."

Zaključna septembrska pri-
reditev s prikazom najlepših
balkonov je bila spet lep dru-
žabni dogodek. V dvorani
Kina Železar so si navzoči
lastniki in drugi lahko ogle-
dali fotografije najlepših
balkonov. Za strokovno raz-
lago urejenosti je poskrbela
Ruth Podgornik Reš. Pouda-
rila je, da so cvetje letos več-
krat vzgajali v težkih razme-
rah. Mnogi so pokazali veli-

ko volje in ljubezni, sami
osebno in skupaj z drugimi
družinskimi člani. 
Letošnja lastnika najlepše-
ga balkona v zasebni hiši
sta Alenka in Vlado Kuroš
z Blejske Dobrave in v več-
stanovanjski hiši Olga Ser-
šen s Hrušice. Najlepše
urejeno okolico hiše ima
Irena Razinger iz Planine
pod Golico, najlepše na-
geljne pa imata Rezka Zu-

pančič iz Javorniškega
Rovta in Franja Vogrinčič
z Blejske Dobrave. 
Lastniki 35 najlepših bal-
konov so se odpeljali še na
nagradni izlet. Tokrat so
obiskali Arboretum Volčji
potok. Poleg ogleda števil-
nih drevesnih vrst, parkov,
razstav orhidej, buč in me-
tuljev so lahko dobili tudi
veliko novih idej za različ-
ne cvetlične zasaditve. 

Cvetoči balkoni vsem v ponos 
Lastnika najlepšega balkona v zasebni hiši sta Alenka in Vlado Kuroš z Blejske Dobrave in v večstanovanjski
hiši Olga Seršen s Hrušice. Najlepše urejeno okolico hiše ima Irena Razinger iz Planine pod Golico, najlepše
nageljne pa imata Rezka Zupančič iz Javorniškega Rovta in Franja Vogrinčič z Blejske Dobrave. 

Janko Rabič

Letošnji praznik Krajevne
skupnosti Sava so zaznamo-
vale tri tradicionalne prire-
ditve. Osrednja je bila prejš-
njo soboto v dvorani gleda-
lišča Toneta Čufarja na Jese-
nicah. Predsednica sveta KS
Majda Gomilšek je v po-
zdravnih besedah poudarila,
da je ta krajevna skupnost
najhitreje rastoči del mesta.
Z novogradnjami in ureja-
njem kompleksa Stara Sava
se to območje iz nekdanjega
mrkega železarskega mesta
razvija v sodobno, zeleno in
živahno središče. Župan ob-
čine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger je v svojem govo-
ru podrobneje predstavil
večje investicije s poudar-
kom na zaključku komunal-
nega urejanja kompleksa Fi-
prom, tržnice in objekta kol-
perne ter dodal, da bosta v
prihodnje novi stavbi upra-
vne enote in pošte še bolj za-
okrožili nov center mesta. 
Letos imajo tri nagrajence,
ki so vsak po svoje prispeva-
li k utrjevanju ugleda kra-
jevne skupnosti. Erika
Heim je priznanje prejela
za mladostne plezalne po-
dvige v gorah in za več kot
60-letno zvestobo Planin-
skemu društvu Jesenice.

Miri Bolte je znana jeseni-
ška gledališka igralka, več-
letna voditeljica otroških
oddaj na Radiu Triglav in
različnih drugih prireditev.
Predsednik komisije za
šport in rekreacijo pri Druš-
tvu upokojencev Jesenice
Janez Komel je v imenu čla-
nov priznanje sprejel za so-
delovanje s krajevno skup-
nostjo pri organizaciji bali-
narskih turnirjev. V okviru
praznika so letos izvedli

drugi balinarski turnir za
memorial Draga Tarmana.
Med osmimi pari sta zma-
gala Ljubo Markovič in Ja-
nez Komel, druga sta bila
Jože Faletič in Krešo Smr-
ke, tretja pa Antonija Svete
in Henrik Lužnik. 
Letošnja osrednja prireditev
je bila zagotovo najkvalitet-
nejša doslej. Za scenarij in vo-
denje je poskrbela Darka Re-
bolj, program pa so obogatili
mezzosopranistka Melita Je-

len in harmonikarica Marja-
na Komel, folklorna skupina
Julijana in Miri Bolte s pes-
mico iz predstave o Kekcu.
Da je praznovanje v naravi
najlepše, so se krajani pre-
pričali v nedeljo, ko se jih je
lepo število zbralo v Črnem
vrhu nad Jesenicami na dru-
žabnem srečanju. Veliko se
jih je najprej odpravilo na
pohod od kopališča Ukova,
za starejše pa so organizirali
prevoz. 

Sava najhitreje rastoči del mesta
Prebivalci krajevne skupnosti Sava na Jesenicah so ponosni na svoje zgodovinske korenine. Pisni viri
navajajo, da je bilo naselje Sava prvič omenjeno že davnega leta 1538. Da omemba ne bi utonila v
pozabo, so si dogodek izbrali za svoj praznik v mesecu septembru. 

Nagrajenci KS Sava: Miri Bolte, Erika Heim in Janez Komel

Janko Rabič

Vsakdanji hiter življenjski
tempo zahteva od vsakega
posameznika, da najde čas za
krepitev telesa in duha. Veli-
ko športnih, rekreativnih in
vadbenih vsebin že desetletja
zagotavlja Društvo za športno
rekreacijo in telesno vzgojo
Partizan Jesenice. Ob vseh
aktivnostih se člani že kar lep
čas ubadajo s problemi druš-
tvenega doma v centru Jese-
nic, ki je v lasti Športne unije
Slovenije. Vse bolj ga načenja
zob časa. Največji strošek
predstavlja ogrevanje, saj je
zaradi dotrajanosti prostorov
izguba energije velika. Pogo-
vori, da bi dom odkupila Ob-
čina Jesenice, še niso prinesli
želenih rezultatov, sprejem-
ljivih za obe strani. 
Letos spomladi je na ob-
čnem zboru društva z izvo-
litvijo novega vodstva zavel
svež veter. Predsednica Ire-
na Lah z novim odborom,
vaditelji in drugimi želi v
delo vnesti še več energije

za uresničitev ciljev. Najprej
želijo sanirati zaostali dolg
za ogrevanje, ne manjka pa
jim tudi novih načrtov. Naj-
prej želijo polepšati zuna-
njost doma, zatem se bodo
lotili notranjosti. Za delo
bodo poprijeli kar sami. Ker
bodo stroški prenove veliki,
upajo na naklonjenost spon-
zorjev in donatorjev. Le v
lepše prostore bodo lahko
privabili še več rekreacije in
vadbe željnih ljudi. 
Septembra so že začeli izva-
jati običajne vadbene pro-
grame. Kot vedno so pestri
in raznoliki. To so programi
za najmlajše v skupinah
Polžki in Želve, splošna vad-
ba za ženske, moške, upo-
kojence in sindikalne skupi-
ne. Programi obsegajo še
gimnastično delavnico,
judo, odbojko, badminton,
aerobiko in mažoretke. Vra-
ta so za vse odprta, zaradi
uspešnega in kvalitetnega
dela pa so že nekaj let pose-
bej ponosni na naziv Zdravo
društvo. 

Kup dejavnosti za
krepitev telesa in duha 
V TVD Partizan so že začeli izvajati običajne vadbene
programe. Kot vedno so pestri in raznoliki.

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o 
njegovi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas.

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali v času uradnih
ur na okencu Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 
v Kranju.
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Domoznansko gradivo, ki
ga hrani Občinska knjižnica
Jesenice, se vsebinsko nana-
ša na kraje, za katere knjiž-
nica opravlja knjižnično de-
javnost. Z nakupi, darili in
volili pridobivamo domoz-
nansko gradivo z območja
občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica. Iz do-
moznanskega gradiva črpa-
mo podatke za proučevanje
in objavo različnih domoz-
nanskih vsebin. Letos smo
tako pričeli zbirati podatke
in pripravljati prispevke o
pomembnih osebnostih
Gornjesavske doline. Za za-
četek smo izbrali dvajset
osebnosti z našega območ-
ja. Gre za prispevke, ki jih 
je naša knjižnica pripravila 
za vnos v gorenjski bio-
grafski leksikon, ki je dosto-
pen na spletnem naslovu
www.gorenjci.si. Gorenjci.si
je spletni biografski leksi-
kon znanih Gorenjk in Go-
renjcev. Vanj so vključeni
podatki o osebnostih, ki so
rojene na Gorenjskem, so
tukaj živele in/ali se šolale,
predvsem pa so s svojim de-
lom zaznamovale razvoj po-
krajine v zgodovini in seda-

njosti: pisatelji, pesniki, lite-
rarni ter umetnostni zgodo-
vinarji in kritiki, novinarji,
slikarji, glasbeniki, arhitekti,
duhovniki, znanstveniki,
raziskovalci, profesorji, go-
spodarstveniki, politiki,
športniki ... Ne glede na zgo-
dovinske meje Gorenjske, so
v leksikon zajete osebnosti z
območja t. i. ožje Gorenjske,
to je območje upravnih enot
Jesenice, Kranj, Radovljica,

Škofja Loka in Tržič. Splet-
no stran upravlja Osrednja
knjižnica Kranj v sodelova-
nju z Občinsko knjižnico Je-
senice, Knjižnico A. T. Lin-
harta Radovljica, Knjižnico
Ivana Tavčarja Škofja Loka
in Knjižnico dr. Toneta Pre-
tnarja Tržič, vsebine pa bodo
dodajali tudi muzeji, šole in
druge ustanove. 
Zbrano gradivo javnosti
predstavljamo na razstavi z
naslovom Železar ohranil
spomin na njihove uspehe,
ki je obiskovalcem na ogled
v avli Občinske knjižnice Je-
senice. Razstava sodi v
sklop prireditev v okviru Do-
moznanskega septembra in
Dnevov evropske kulturne
dediščine, ki letos potekajo
pod geslom Dediščina, ino-
vativnost in ustvarjalnost.
Gradivo o predstavljenih
osebnostih smo našli v
osrednjih slovenskih leksi-
kografskih izdajah in Žele-
zarju. 
Življenje in delo predstavlje-
nih osebnosti predstavljamo
tudi v okviru domoznanskih
večerov. Tako bo v Žirovnici
meseca novembra domo-
znanski večer, na katerem
bo Jože Mihelič (Triglavski
narodni park) predstavil živ-
ljenje in delo planinskega

fotografa Jaka Čopa. Že v
oktobru pa v Kranjski Gori
predstavljamo Stanka Košir-
ja, avtorja številnih domoz-
nanskih knjig, v katerih opi-
suje kraje in ljudi v Gornje-
savski dolini. Poseben pečat
daje njegovim knjigam na-
rečni jezik. Domoznanske
večere bomo zaključili 3. de-
cembra v Žirovnici s pred-
stavitvijo knjige Ribčev do-
htar avtorja Ivana Sivca. 

KOTIČEK OBČINSKE KNJIŽNICE

Železar ohranil spomin
na njihove uspehe

Portreti občutkov
V organizaciji DPD Svoboda France Mencinger Javornik-
Koroška Bela so v razstavnem salonu odprli razstavo likov-
nih del Gabrijela Vrhovca iz Višnje Gore. Razstavo je poime-
noval Portreti občutkov, razstavlja pa portrete občutkov,
misli, želja in spominov. Naslikani so z akrilom na lesu, 
večji poudarek naslikanega občutka, misli ali želje pa dose-
že z dodatkom različnih predmetov in uporabo kontrastnih
barv. Po končani visoki šoli za risanje in slikanje je avtor 
nekaj časa delal v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot izde-
lovalec lutk, nato pa je začel risati stripe in ilustracije za
otroke. Ilustracije je objavljal v različnih časopisih in revijah,
ilustriral pa je tudi učbenike za osnovne šole in več knjig.
Veliko dela z otroki, sodeluje s knjižnicami in z osnovnimi
šolami po Sloveniji na različnih delavnicah. Svoje ilustracije
je že večkrat razstavljal. J. P.

Urša Peternel

V okviru poletnih prireditev
na Stari Savi (pokrovitelj je
Občina Jesenice) je bil raz-
pisan natečaj za razstavo fo-
tografij na temo Jesenice -
mesto jekla in cvetja. Na na-
tečaju je sodelovalo 22 avtor-
jev s skupno okrog 120 foto-
grafijami. Žirija v sestavi Ja-
nez Kramar (Foto klub Jese-
nice), Elica Tavčar (Foto-
grafsko društvo Jesenice),
Aleksandra Orel (Občina Je-
senice) in Maja Klinar (Raz-
vojna agencija Zgornje Go-
renjske) je izbrala trideset
fotografij, ki so razstavljene
v Kasarni na Stari Savi. Iz-
brali so tudi tri najboljše fo-
tografije, ki so prejele de-
narne nagrade. Prvo nagra-
do 150 evrov je prejel Jani
Novak za fotografijo Reza-
lec 2, drugo nagrado v višini
100 evrov Marjan Debelak
za fotografijo Večer in tretjo
nagrado 50 evrov Boris
Godnič za fotografijo Žele-
zarna 3. Podelili so tudi tri
diplome, prejeli so jih Doris
Jug Cigoj za fotografijo z
naslovom Vstopi, Klemen
Klemenc za fotografijo Plav-
žar, Dušan Pavlica pa za fo-
tografijo Na lokomotivi.
Razstava je nastala v sodelo-
vanju Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, Foto-
grafskega društva Jesenice,
Gornjesavskega muzeja Je-
senice in pod pokrovitelj-
stvom Fotografske zveze
Slovenije. 

Jesenice - mesto jekla in cvetja
Prvo nagrado na fotografskem natečaju je prejel Jani Novak za fotografijo Rezalec 2. 

Druga nagrada - Marjan Debelak: Večer
Tretja nagrada - 
Boris Godnič: Železarna 3

Prva nagrada - Jani Novak: Rezalec 2

Sled večnosti
V razstavnem salonu DOLIK so na ogled likovna in kiparska
dela oblikovalke Andreje Mavc z naslovom Sled večnosti.
Andreja je rojena in živi v Gozd Martuljku, končala je šolo 
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Kot so zapisali v 
katalogu v njenem ustvarjanju prevladujejo gladke in za-
okrožene obline ter občutek za tekoče in neprekinjene linije,
ki prispevajo k liričnosti skulptur in slik. Iz njenih skulptur
vejejo spokojnost, toplina in mehkoba. Svojo nadarjenost
pa Andreja Mavc izraža tudi z osupljivo simboličnimi slikami.
Njene številne risbe prikazujejo matere z otroki in partner-
ske odnose, narisane z žensko milino, kar vzbuja čustva 
in spomine. Njen slog odseva osebne vizije, v katerih se
združujeta domišljija in resničnost. Tako je v svoji kritiki in
oceni razstave napisala Eli Gradnik. Ob ogledu Andrejinih
umetniških stvaritev se poraja občutek, da njena sporočila
prihajajo iz globine srca pa tudi iz univerzuma. J. P.

Serija portretov Mijata Mandiča
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice so na ogled črno-
bele fotografije Mijata Mandiča iz foto kluba Impulz Hradec
Kralove s Češke. Avtor je bil rojen v Maglaju, šolal se je v Sara-
jevu in do vojne v BiH delal v Doboju. Pred vojno vihro se je
umaknil na Češko, kjer se je ustalil in zaživel polno kulturno
življenje. Kot sam pravi, se je s fotografijo ukvarjal že od rane
mladosti, kreativno fotografijo in njeno moč pa je spoznal že v
gimnazijskih letih, saj je takrat že dobival priznanja in pohvale
za svoje delo. Tudi na Češkem se je v novem kulturnem pros-
toru zelo hitro vživel, vključil se je v delo foto kluba Prijatelji
umetnosti, pri delu pri novem klubu pa so mu koristile tudi
prejšnje izkušnje, saj je bil dolgoletni predsednik Fotokluba
Bosna Doboj. Na Češkem sodeluje tudi v projektu Združenje
vzhodnočeških fotografov, ustanovil je fotoklub OKO pa tudi
sicer je zelo aktiven na področju kulture v svojem novem kraju
in širše. Pri ogledu črno-belih fotografij se takoj vidi avtorjeva
umetniška žilica, izrezi, pogledi, obdelava fotografije, skratka,
lepa serija mojstra portretov in kreativne fotografije. J. P.
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Janko Rabič

Jeseniški hokej je letos do-
življal viharne čase. Tokrat
jih ne bomo pogrevali, po-
udarimo naj le, da so si vsi,
ki prisegajo na ta šport, ob
začetku sezone vendarle od-
dahnili. Stvari so odgovorni
uspeli postaviti na svoje me-
sto in začeli novo zgodbo v
bistveno spremenjenih po-
gojih kot lani. Zagotovo
eden najbolj koristnih sogo-
vornikov, predvsem za do-
gajanja na ledu je kapetan
moštva HK Acroni Jesenice
Tomaž Razingar. 

Kako ocenjujete začetek se-
zone?
"Mogoče smo si vsi skupaj

želeli malo boljši začetek.
Dejstvo je, da je moštvo zelo
spremenjeno od lanske se-
zone. Veliko izkušenih ig-
ralcev je odšlo, veliko je no-
vih obrazov. Za vsako točko,
ki jo bomo sedaj na začetku
osvojili, se bo treba zelo,
zelo potruditi. Potrebujemo
točke, za nas je tudi po-
membno, da imamo čim
več spodbud s tribun."

Vzdušje na prvih tekmah,
ko ste stopili na led? 
"Treniramo zavzeto že od sa-
mega začetka. Je pa letos ne-
kaj pomembnih ozadij. Klub
je bil v visokih rdečih števil-
kah. Posledično so se zgodile
tudi tako velike spremembe.
S proračunom, ki je na voljo,
je zelo težko sestaviti konku-
renčno moštvo."

Ocena prvih iger iz vašega
zornega kota? 
"Vidi se, da je bistveno
manj dobrih in izkušenih

igralcev kot prejšnjo sezo-
no. Težje si pripravimo pri-
ložnost za zadetek. Za bolj-
še rezultate nas čaka še veli-
ko garanja. Imamo nihanja
v igri, ko lahko v dveh treh
minutah tekmo izgubimo.
To so značilnosti vsakega
moštva, ki doživlja takšne
spremembe."

Kaj pa mladi igralci?
"Vse je treba pohvaliti. Pridni
in prizadevni so, trenirajo
zavzeto. Ogromno priložno-
sti dobijo za igro. Mislim, da
je to prav. Med sezono bodo
zagotovo veliko napredovali."

Kako se je na igro odzvala
publika? 
"Zagotovo bi želeli več ljudi,
kot jih je bilo na prvih tek-
mah v naši dvorani. Kot kaže,
so tribune bolj polne, ko
zmaguješ. Ob porazih imajo
manj zaupanja v nas. V letoš-
nji sezoni publiko potrebuje-
mo bolj kot kdaj prej."

Kakšen je domet s takšnim
moštvom v ligi EBEL? 
"Nič še ni izgubljenega. Za-
četek ni bil takšen, kot smo
si ga želeli. Želja je, da se
uvrstimo v končnico med
prvih osem moštev. Pred-
vsem moramo izboljšati
igro in odpraviti napake."

Juriš na 31. zvezdico?
"Boj za prvaka je še zelo da-
leč, saj nas najprej čaka še
cela vrsta tekem v ligi EBEL.
Ko se bo januarja začela
končnica državnega prven-
stva, pa bo šlo zares. Upam
na najboljše."

Kako so vas igralci sprejeli
kot kapetana moštva? 

"V tej vlogi se nočem pose-
bej izpostavljati. Mogoče je
le ena majčkena odgovor-
nost več. Fantje so super. 
Ni nikakršnih težav. Vsi se 
zavedamo, da bomo uspeš-
ni le, če bomo na ledu dali
vse od sebe." 

Klub vas je na začetku 
sezone sprejel z odprtimi
rokami. Kaj pa stari dolgovi
do vas ?

"Z drugimi fanti smo s klu-
bom sprejeli dogovor, zato
teh stvari sedaj ne bi izpostav-
ljal. Delajo na tem, da bodo
stvari čim prej urejene."

Kakšna posebna želja v novi
sezoni? 
"Klub je v fazi velike sana-
cije. Želim, da se zgodba 
zasuče v pravo smer. To si
kot slovenski športni veli-
kan zasluži." 

Publiko potrebujemo
bolj kot kdaj prej
Za vsako točko, ki jo bomo sedaj na začetku osvojili, se bo treba zelo, zelo potruditi. Potrebujemo
točke, za nas je zelo tudi pomembno, da imamo tudi čim več spodbud s tribun, pravi kapetan HK
Acroni Jesenice Tomaž Razingar.

Janko Rabič

Klemen Verbič: "To je šele
začetek sezone in po prvih
tekmah igralci še ne morejo
pokazati svoje vrednosti.
Moštvo je močno spreme-
njeno, zato počakajmo na
nadaljevanje sezone." 
Jernej Klinar: "Gre za začet-
ne težave. Mislim, da se
bodo igralci v nadaljevanju
ujeli in spet razveseljevali
navijače. Mislim, da bodo
državni prvaki." 

Klemen Pogačnik: "Po pri-
čakovanjih so začeli slabše,
vendar se nadejam boljšega
nadaljevanja. V ligi EBEL
pričakujem, da se bodo uvr-
stili med prvih osem mo-
štev, drugo je še loterija. Dr-
žavni prvaki pa bodo." 
Sara Gros: "Privajajo se na
nov sistem igre, vendar me-
nim, da bi se na prvih tek-
mah morali bolj potruditi.
Upam, da jim bo šlo v nada-
ljevanju bolje. Za uvrstitev v
ligi EBEL med prvih osem

in osvojitev prvaka bodo
morali pokazati več." 
Gašper Razingar: "Prav je,
da je moštvo letos tako po-
mlajeno. Manjka jim izku-
šenj, vendar mislim, da bo
v nadaljevanju sezone bo-
lje. To pa je tudi potrebno,
če želijo postati državni pr-
vaki." 
Polona Jeglič: "Moštvo je
pomlajeno, vendar so za-
gnani. Trener jim mora dati
priložnost, da se izkažejo.
Tudi uspehi bodo prišli." 

Tomaž Pirih: "Začetek ne
kaže najbolje, vendar mora-
jo imeti čas, da se bodo lah-
ko predstavili v boljši luči.
Všeč mi je, da odgovorni bo-
dočnost jeseniškega hokeja
vidijo v mladih igralcih."
Lado Sotlar: "Strokovno vod-
stvo se je odločilo za pogum-
no dejanje, da je priložnost
dalo mladim igralcem. Igra
še ni prava in nekateri navi-
jači so kar preveč nestrpni.
Uspehi bodo - če ne letos, pa
zagotovo prihodnje leto." 

Navijači so optimistični 
Zvesti privrženci jeseniškega hokeja so težko čakali novo sezono. Že v poletnih mesecih so z vso 
pozornostjo spremljali novice o številnih spremembah v strokovnem štabu in v igralskih vrstah. Na
prvi tekmi EBEL lige v domači hokejski dvorani smo na tribunah ujeli njihova mnenja.

Matjaž Klemenc

Pripravljalne tekme, pose-
bej Poletna liga na Bledu, so
obetale spodbuden začetek
jeseniških hokejistov v ligi
EBEL. "Železarji" so osvojili
Poletno ligo, ob tem pa v pr-
vem delu turnirja povsem
nadigrali Olimpijo in na
koncu slavili s 7 : 1. Uvod v
ligi EBEL je prinesel težko
gostovanje v "vročem"
Domu sportova. Medveščak
je nosilo šest tisoč gledalcev
in zaostanek 4 : 1 po 26 mi-
nutah ni obetal nič dobrega.
Na srečo so se Jeseničani še
pravi čas prebudili, izenači-
li, a na koncu položili orožje
šele v podaljšku. Kljub pora-
zu spodbudno za začetek.
Žal sta bili naslednji tekmi,
obe v gosteh, veliko slabši.
Poraženi so bili v Tivoliju
pri večnem tekmecu Olim-
piji s 4 : 1 in v Gradcu s 4 :
0. Tekma z madžarsko Albo
naj bi pomenila pot iz krize.
Naši prvaki so se dolgo tru-
dili, da so strli odpor gostov.
Igra je šla hitro v pozabo,

pomembna je bila zmaga (6
: 2). Žal uspeh ni bil potrjen
na naslednjih treh tekmah.
Poraz 5 : 1 v Salzburgu, kjer
Jeseničani do sedaj še niso
niti enkrat zmagali, niti ni
bil ne vem kakšno presene-
čenje. Veliko več pa je bilo
pričakovati od domačih te-
kem proti Dunaju in belja-
škemu VSV. Z Dunajem so
gostitelji vseskozi lovili tek-
meca, na koncu prišli na gol
zaostanka (4 : 3), a vseeno
izgubili s 5 : 3. Veliko slabše
so igrali s trenutno vodilno
ekipo VSV. V tekmi so bili
povsem nemočni in poraz s
5 : 2 je bil povsem zaslužen.
Vsi vemo, da je v ekipi veli-
ko mladih igralcev, novo
ime je na trenerski klopi.
Vseeno, ekipa težko dosega
zadetke, v obrambi pa je na-
rejenih preveč lastnih na-
pak. Trenerja Ildarja Rah-
matuljina in ekipo čaka še
veliko dela. Liga je še dolga,
veliko točk je v igri in verja-
memo, da bodo gledalci bolj
zadovoljni zapuščali jeseni-
ški hram hokeja. 

Čim prej iz krize

Cilj: zgornji del tabele
Jeseniški košarkarji, ki nastopajo v 2. ligi zahod, so sezono
2008/2009 končali na nehvaležnem tretjem mestu. V kvali-
fikacije sta se uvrstili Splošna plovba P z 39 točkami in Tinex
Medvode z 38 točkami. Jeseničani so dosegli le točko manj.
V klubu so se zavedali, da so sposobni poseči visoko, a ne
čisto pod vrh. Vseeno je bilo na koncu malo razočaranja, saj
so se jim za malo izmuznile kvalifikacije za 1. B ligo. Klub je
začel priprave na začetku avgusta, njihov namen pa je bil,
da igralci pridobijo moč in kondicijo. Odločili so se, da v pri-
pravljalnem obdobju ne odigrajo nobene prijateljske tekme.
Prvo srečanje z nasprotnikom so imeli v Pokalu Spar. V pr-
vem kolu so gostovali pri ekipi Krvavec in zmagali z rezulta-
tom 74 : 70. Še bolj tesno je bilo v drugem kolu, ko so doma
gostili ekipo Plama Pur. Po prvem polčasu so bili v izgublje-
nem položaju, saj so gostje imeli 21 točk prednosti (44 : 23).
Tretjo četrtino so Jeseničani zaigrali, kot znajo, in prešli v
vodstvo (54 : 53). Na koncu sta se ekipi razšli z neodločenim
rezultatom 72 : 72. Tesno je bilo tudi na povratni tekmi. 
Na polovici srečanja je Jeseničanom dobro kazalo, saj so
imeli 12 točk prednosti (46 : 34). V drugem delu je uspel 
gostiteljem preobrat. Po tridesetih minutah so rezultat 
izenačili (61 : 61), na koncu pa zmagali z rezultatom 81 : 77
in se uvrstili v 3. kolo Pokala Spar. Klub je pred sezono 
zapustil Matej Pirija, ki je odšel v Radovljico. Iz Radovljice
sta na Jesenice prišla Anže Domevšček in Janez Rozman.
Iz Šenčurja je prišel Jure Matučec. Po besedah predsednika
kluba Rajka Peternela je klub veliko izgubil z odhodom 
Mateja Pirije. Cilj je uvrstitev z zgornji del tabele in Peternel
je prepričan, da jim bo to uspelo. M. K.

Robiču tudi juriš
Letošnjega 31. Juriša na Vršič, ki ga je organiziralo Turistič-
no društvo Kranjska Gora, se je udeležilo nekaj manj kot 
tisoč kolesarjev in kolesark. In svojo formo je spet pokazal
jeseniški ekstremni kolesar Jure Robič, ki je na vrh prelaza
prikolesaril prvi med vsemi, za strmo ter ovinkasto progo 
pa je potreboval slabih 35 minut. Drugi v absolutni kategori-
ji je bil Iztok Dogša, tretji pa Miha Tertinek. Med ženskami
je zmagala Katja Šorli, druga je bila Špela Škrajnar, tretja pa
Lucija Ankon. K. S. 

Uspešni varpisti
Varpisti z Blejske Dobrave so letos zelo uspešno nastopili
na državnem prvenstvu v metanju varpe v Gozd-Martuljku.
Posamično se je na odlično 4. mesto uvrstil Samo Reško-
vec. Tudi ekipno so se Dobravci dobro odrezali, saj so bili
tretji. Vodja tekmovanja na stadionu pod Špikom je bil Bog-
dan Oman, organizacija prvenstva pa je bila pod okriljem
Športnega društva Varpa Gozd-Martuljek. Varpo so sicer
poznali že Vikingi, trenutno pa je najbolj razširjena na Šved-
skem. Tam je nekdaj veljala za športno igro, pri kateri se
meče kamenje. Izraz varpa namreč pomeni metati. Pravila
spominjajo na balinanje, saj je okroglo varpo - ponavadi iz
narejeno iz aluminija - treba bližati količku. K. S.

Tomaž Razingar I Foto: Tina Dokl
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Šport, zanimivosti

Matjaž Klemenc

V lanski sezoni so se leški
nogometaši suvereno osvo-
jili prvo mesto v 1. gorenj-
ski ligi.
"V 1. gorenjski ligi smo
prepričljivo osvojili prvo
mesto; 18 točk prednosti
pred drugouvrščeno ekipo
mislim, da je dovolj zgovo-
ren podatek. Ko pogledam
nazaj, vidim, da je precej
velika kakovostna razlika
med 1. gorenjsko ligo in
tretjo ligo."

Kako ocenjujete začetek v
tretji slovenski ligi?
"Takole bi ocenil naših pr-
vih šest tekem: srednja ža-
lost. Pričakoval sem bistve-
no več. Pet točk od osemnaj-
stih možnih je premalo. Ob
tem smo tri točke osvojili
proti Zagorju, ki je prepri-
čljivo zadnji in zanje sploh
ne vem, če bodo ostali v ligi,
saj so v očitni krizi. Igra
nam nikakor ne steče. Sem
razočaran, a po drugi strani
je treba vedeti, da je do kon-
ca še veliko tekem in veliko
priložnosti za osvajanje
točk. Zmaga je tri točke in
kaj hitro se lahko z njo po-
makneš po lestvici. Za 3.
ligo je treba več trenirati.
Vseeno je treba vedeti, da je
služba na prvem mestu. No-
gomet je moje veliko vese-
lje, in ko utegnem, sem za-
gotovo zraven."

Kaj bi bil za vas uspeh v tem
tekmovanju?
"Obstanek bi bil vsekakor
uspeh. Če bi nam uspelo kaj
več, toliko boljše."

Prihajate z Jesenic, kjer je
na prvem mestu hokej.
Kako ste vi pristali v nogo-
metu? 
"Že ko sem bil majhen, smo
pred blokom veliko igrali
nogomet. Za hokej ni bilo
denarja in žoga je ostala
prva ljubezen. Prijatelj, ki
že petnajst let ne trenira,
me je povabil na trening.
Sedaj vztrajam že 18 let in
ni mi žal, ker rad igram no-
gomet. Igral sem v vseh ka-
tegorijah pri Jesenicah do
mladincev. Pol leta sem bil
v kranjskem Triglavu. Po-
tem ko bi moral v člansko
ekipo, sem zaprosil, da mi
poravnajo vsaj prevoz. Žal
se nismo dogovorili in vrnil
sem se na Jesenice. Res je,
da ni denarja, a žal je na Je-
senicah vseskozi ena in ista
politika. Tako sem se po
dveh letih po vrnitvi iz Kra-
nja odločil, da iz jeseniške
prestopim v kranjskogorsko
ekipo. Pol leta kasneje me je
Zmago Tonejc povabil v
Lesce. Tja sem prišel v sezo-
ni 2008/2009. Z razmera-
mi in odnosi s soigralci sem
zadovoljen. Lesce sem videl
kot ambiciozno okolje, saj
so pripravljali ekipo za tret-
jo ligo. Več kot pol ekipe
sem poznal in po naravi

sem tak, da sem se brez te-
žav vklopil v ekipo."

Kaj imate za svoj največji
uspeh v nogometu?
"Vsekakor polfinale sloven-
skega pokala z Mariborom.
Iz tega polfinala je tudi ena
anekdota. V Mariboru smo
izgubili s 4 : 0, doma z 2 : 1.
Jaz sem bil edini, ki je dose-
gel gol za našo ekipo, žal v
lastno mrežo. Na ta račun
so me vsi kar nekaj časa
zbadali. Zanimivo, edini
gol, ki smo ga dali na Jese-
nicah, so si Mariborčani za-
bili sami."

Katero igralno mesto vam
najbolj ustreza?

"Trenutno igram na mestu
štoperja, najbolje pa se znaj-
dem na sredini."

Jeseniški nogometaši so
pred dvema letoma nastopi-
li v tretji ligi, a med sezono
izstopili iz lige. Na srečo so
se hitro pobrali, prebrodili
krizo in spet igrajo v 1. Go-
renjski ligi. 
"Žal se na Jesenicah dogaja
ena in ista zgodba. Ves čas
se delajo nekakšni načrti,
obljube, na koncu pa vse
pade v vodo. Najraje vidim,
da se pove, kakšna je dejan-
ska slika, in kdor je priprav-
ljen igrati pod določenimi
pogoji, naj igra. Z jeseniški-
mi igralci in trenerji sem bil
in sem še vedno v dobrih
odnosih. Na Jesenicah in
okolici je veliko dobrih, ta-
lentiranih igralcev. Zakaj ne
igrajo na Jesenicah? Po mo-
jem zaradi napačne politike
kluba. Vesel sem, da so se
po izpadu v 2. gorenjsko
ligo hitro pobrali, in privoš-
čim jim, da se spet vrnejo v
tretjo ligo. Zame so favoriti
v 1. gorenjski ligi."

Vaša želja za naprej v nogo-
metu?
"Če gledam trenutno, si že-
lim, da Lesce ostanejo v tret-
ji ligi. Če se vrnem pet let
nazaj, danes razmišljam
povsem drugače. Trudil
sem se v nogometu, a če
sem pošten do sebe, bi se
lahko še bolj."

Jesenicam želim, da se 
vrnejo v tretjo ligo
Nenad Tadič, 25-letni Jeseničan v dresu NK Šobec Lesce, si letos z Lescami želi obstanek v tretji ligi.

Nenad Tadič, 
član Nogometnega kluba
Šobec Lesce

Vida Košmelj Beravs

Kadar koli berem ali poslu-
šam različne lokalne spomine
iz gorenjskih krajev, še nikdar
nisem zasledila omembe od-
ličnega povojnega delovanja
jeseniških tabornikov, imeno-
vanih Rod jeseniških jeklarjev.
Konec junija 1952 sem bila na
svoje začudenje še kot študent-
ka poklicana na Centralni re-
publiški higienski zavod na
takratno Sv. Petra cesto št. 2
(danes Trubarjeva cesta). Pi-
sarne so imeli v prvem nad-
stropju, točno nad današnjo
Centralno lekarno na Prešer-
novem trgu. Osebno me je
sprejela namestnica (ime sem
pozabila) odsotnega sekretar-
ja. Še bolj sem bila začudena,
ker je poznala vse moje osebne
podatke. Vprašala me je
samo, če imam resnično že iz-
pit iz farmakologije, mogoče
tudi iz higiene, se ne spomi-
njam. Končno mi je pokazala
uradni dopis jeseniške žele-
zarne, kjer je pisalo, da po-
stavljajo v Radovljici prvi ta-
borniški tabor za otroke svojih

delavcev in obenem prosijo za
ustreznega sanitetnega refe-
renta - starejšega medicinca.
Zdravnikov je namreč zelo
primanjkovalo. Povedala mi
je tudi, da so povprašali že
dva moja kolega, ki sta sodelo-
vanje odklonila. Delo sanitet-
nega referenta bi mi šteli kot
delo v mladinskih brigadah, v
katerih smo delali med počit-
nicami. Mojemu začudenju
nad tedaj neverjetnim dogaja-
njem ni bilo ne konca in kra-
ja. Skoraj brez pomišljanja
sem privolila, le z odlogom de-
setih dni, ker me je čakal na-
slednji teden izpit. Po neuspe-
li telefonijadi z Jeseničani so
mi naslednji dan sporočili, da
taborišče šele gradijo in bi po-
trebovali referenta takoj le za
morebitne poškodbe delavcev
pri postavljanju taborišča.
Kot osnovnošolko me je teta,
mati dveh ljubljanskih bra-
trancev, skavtov, peljala dvoje
poletij s seboj na tridnevni ob-
isk k sinovoma v skavtski ta-
bor na Ledinico pri Žireh.
Nad delom in življenjem
skavtov sem bila tedaj neiz-

merno navdušena. Žal so v
predvojnih časih obstajali
skavti v Sloveniji samo v Ljub-
ljani in Mariboru, in še to
samo za dečke. Če bi tedaj ob-
stajale skavtinje, bi zagotovo
doma težila, da bi se jim lah-
ko pridružila. Tudi kasneje
sem prebrala vse, kar je napi-
sal Frane Milčinski Ježek v
spominih na svojega skavta
Petra.

Kje gradijo taborišče?

S spremno napotnico Higien-
skega zavoda sem se z vlakom
pripeljala v Radovljico, ki sem
jo komaj poznala. Oče mi je
svetoval, naj se v morebitnih
težavah obrnem na gostilno
sredi trga za velikim spomeni-
kom J. Hočevarjeve, katere
lastnike je poznal. Spraševala
sem domačine na radovlji-

škem kolodvoru in v mestu,
kjer mi nihče ni znal poveda-
ti, kje gradijo taborišče. Zato
sem se končno obrnila na go-
stilno, od koder so me tudi po
daljšem povpraševanju konč-
no napotili po strmi cesti na
Lancovo k sotočju Save Bo-
hinjke in Save Dolinke. Ne
spominjam se, kako sem pri-
šla čez Savo Bohinjko, verjet-
no na splavu. Na manjši ploš-
čadi, ki so jo ravnali in čistili
grmovja, je delalo nekaj odra-
slih, ki so me ljubeznivo spre-
jeli. Izstopal je predvsem mož
v starosti okoli petdeset let, ki
je bil nekakšen vodja dogaja-
nja. Predstavil se mi je kot
Alojz Culjkar. Kasneje sem
ugotovila, da je bil zaposlen v
Železarni, pobudnik ustano-
vitve tabornikov, glavni vodja
gradnje taborišča, kasnejši
ekonom in skrbnik zlasti ma-
lih tabornikov. Vse je znal, de-
lal z dobro voljo, z improviza-
cijo je reševal pogoste proble-
me. Sumila sem, da je bil
predvojni skavt, ker je o tabor-
jenju vedel vse. Žal ga nisem o
tem nikoli spraševala. Tovariš
Culjkar, tako smo ga klicali
vsi, mi je najprej razkazal
gradnjo taborišča. Na zravna-
ni zemlji sta stali dve veliki
skladovnici desk, ki so jih vse

pripeljali z Jesenic. Služile so
za gradnjo kuhinje, precej ve-
likega pokritega prostora
shrambe za živila, za mize in
dolge klopi delno tudi pokrite.
Postavljenih je bilo že nekaj
večjih in manjših šotorov. Na
vzhodnem robu očiščenega
zemljišča je bil velik krog iz
zbite zemlje, zraven pa robovi
iz manjših skal, namenjenimi
za kasnejše sedeže. V sredini
kroga je bil pripravljen prostor
za taborniški ogenj in postav-
ljena sta bila dva visoka dro-
gova za zastave. Culjkar mi je
razkazal celotno površino bo-
dočega tabora, me predstavil
"delavcem", ki so bili večino-
ma uslužbenci Železarne.
Med šotori se je gibalo nekaj
profesorjev jeseniške gimnazi-
je, ki so kasneje poučevali in
vodili nove tabornike. Takrat
sem spoznala Ljubljančanko,
slavistko prof. Veno Kušljanovo. 

(Se nadaljuje)

Taborniški rod jeseniških jeklarjev

Počasi proti vrhu
Jeseniški nogometaši, ki letos spet nastopajo v 1. gorenjski
ligi, so prvenstvo začeli z neodločenim rezultatom 1 : 1
doma z Alpino Žiri. V drugi tekmi doma so doživeli hladen
tuš, saj so izgubili s 3 : 2 proti ekipi iz Bohinja. Na srečo je
bil poraz hitro pozabljen, saj so v naslednjih treh tekmah tri-
krat zmagali, z razliko v golih 11 : 0. Najprej so na gostova-
nju s 4 : 0 premagali Kranjsko Goro. Sledila je domača zma-
ga 3 : 0 proti ekipi iz Visokega. V zadnji tekmi, v petem kolu
so na gostovanju s 4 : 0 odpravili Bled Hirter. Na vrhu lestvi-
ce je ekipa Alpina Žiri s 13 točkami, ki je edini dve točki "iz-
gubila" prav z Jesenicami. Drugi so Velesovčani z 12 točka-
mi, tretji Naklo - klub zmagovalcev, 11 točk, na četrtem me-
stu s točko manj pa so Mimovrste=) Jesenice. Jutri ob 16. uri
Jeseničani gostijo ekipo Hrastje. M. K. 

Imeniten uspeh Kaje Mrgole
V Ljubljani, na igrišču Olimpije, je potekal teniški turnir za
dekleta do 16 let. Priča smo bili velikemu uspehu jeseniške
igralke Kaje Mrgole, ki je ugnala vso konkurenco. Brez 
izgubljenega niza je osvojila turnir. V finalu je bila s 6 : 2 
in 6 : 1 boljša od Lucie Chrasteck iz teniške akademije 
Breskvar. Od 9. do 16. mesta sta se uvrstili Maša Jančič in
Lara Glavič. Na Jesenicah je potekal 3. teniški turnir dvojic v
spomin Marjana Kristana. Prvo mesto je pripadlo Dragu
Geršaku in Davidu Kamšku, ki sta bila v finalu boljša od 
dvojice Nika Kozar, Karl Oštir. Tretje mesto je osvojila 
dvojica Alojz Varl, Matej Poljanšek. M. K. 

Vpis novih članov
Če vas zanima starodobna kitajska veščina gibanja tai ji qua,
se lahko vpišete v začetni tečaj. Društvo Taiji - Zlati petelin
bo vpisovalo nove člane 2. oktobra ob 20. uri v Gimnaziji na
Jesenicah. Tečaj bo potekal celo šolsko leto. Več informacij
dobite na strani w.w.w.taiji-zlatipetelin.si M. K.

Alpinistični odsek Jesenice
... do noči je še kakih štirideset minut, ko se zopet navežem
in začnem plezati. Spodobne težave v smeri Demolition
party me pošteno utrudijo, tako da se komaj privlečem do
vrha. Sedaj je na vrsti Jernej. Uspe mu splezati brez padca
skoraj do vrha, ... pa je le pretežko. Noč je že, ko se odločim
za drugi poizkus. Zaradi teme sploh ne vidim, kam naj sto-
pim. Opotekam se kot pijanec in se nekako zbašem do vrha.
Jerneja, ki me varuje spodaj, sploh ne vidim več. Z njim me
povezuje napeta vrv ... To in še veliko drugih zanimivih stva-
ri lahko doživiš, če se nam pridružiš v Alpinističnem odseku
Jesenice. Tudi letos organiziramo alpinistično šolo, kjer se
boš naučil/a marsikaj o hribih in plezanju ter tudi o drugih
neplezalnih veščinah. Uvodno predavanje bo v četrtek, 
15. oktobra, ob 19. uri v prostorih TVD Partizan (Cesta 
železarjev 1, Jesenice). Vabljeni!

Dijaki, vodiči tabornikov

Vida Košmelj Beravs, rojena
v Železnikih, je bila dolgo-
letna ginekologinja, znana
ženskam vseh generacij iz
Selške doline. Živi v Kranju,
v zadnjih letih pa je znana
po zapisih lokalne zgodovine. 

(1. del)
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Tjaša Rotar

7. Prazniki skozi leto - "Prijate-
lji "smeha do solza" na tem več-
eru gotovo ne bodo manjkali."

Miklavževanja so najbolj vneto
prirejali v Katoliškem delav-
skem društvu in kasnejšem
Krekovem društvu. Navadno
so otroci nastopili z deklamira-
njem, petjem ali igranjem. Ob-
iskal jih je Miklavž, jih izpra-
šal - preveril znanje verouka in
obdaril z darili, ki so jih prines-
li starši. Včasih so Miklavža
spremljali tudi parkeljni. Tudi
pri Sokolih so otroci, ki so hodi-
li v Sokolski dom k telovadbi,
dobili od Miklavža darila, ki so
jih prej zanje prinesli starši.
Na miklavževanjih pa se niso

zabavali samo otroci. Tako so
pri Katoliškem delavskem druš-
tvu s šaljivimi darili obdarili
tudi odrasle. Tako je bilo na
primer leta 1905 veliko smeha,
ko je predtelovadcu ustanavlja-
jočega se Orla Miklavž prinesel
"telovadca", ki dela neštevilno
saltomortalov, ako se postavi
na nekoliko nagnjeno mesto".
V letih pred 2. svetovno vojno je
Krekovo društvo po popoldan-
skem miklavževanju za otroke
priredilo Miklavžev večer za
odrasle. "Miklavžev večer za
odrasle bo istega dne, to je v so-
boto 5. t. m. ob 8. uri zvečer.
Poleg običajnih Miklavževih
naukov in svaril in poleg Luci-
ferjevega rohnenja, s katerim

bo v nevoščljivosti spremljal
razdelitev darov, bo na tem
večeru imenitno poskrbljeno za
smeh in zabavo z odrsko burko
"Trojčki". Prijatelji "smeha do
solza" na tem večeru gotovo ne
bodo manjkali." "Marsikdo je
(z miklavževanja, moja opom-
ba) odhajal bogato obdarjen in
vesel, nekateri pa tudi kislih ob-
razov in zavihanih nosov. Tem
poslednjim je že škrat vrinil
med darila kakšno pristno jese-
niško zafrkancijo."
Po Jesenicah so na Miklavžev
večer strašili parkeljni in pre-
ganjali dekleta, dokler jih poli-
cija ni spravila v red. Slovenec
o tem napiše: "Parklji so imeli
strah pred policijo. Navadno

drugi beže pred parkeljni, letos
so pa parklji bežali pred poli-
cajem, pa je le enega ujel in
žalostno je stokal parkelj pod
njegovimi rokami. Popolnoma
prav je, da ne dovoljuje rogovi-
ljenja parkljev po ulicah in hi-
šah, ker se dogajajo pri tem
hude nerodnosti. Najrajše na-
padajo dekleta in jih vlačijo
semtertja."
Socialni demokrati so bili mi-
klavževanjem iz ideoloških
razlogov nenaklonjeni. Tako
so leta 1934 Zvezi delavskih
žena in deklet z zadržki pre-
pustili prostor v Delavskem
domu za miklavževanje - ob-
darovanje otrok z igrico. Tako
v dopisu napišejo: "K celotni

prireditvi smo mnenja, da naj
se ista skuša, če se je že ne opu-
sti, iz leta v leto vtoliko pre-
tvarjati, da bode končno zav-
ladal v takih uprizoritvah
razredni duh. Religioznost
naj pa takoj zgubi svoj značaj.
Obiskujte naša predavanja."
V začetku stoletja je podružni-
ca sv. Cirila in Metoda v dneh
okrog božiča pripravila božič-
nico. Otroci iz vrtca so dekla-
mirali in igrali, potem pa pre-
jeli darila (oblačila, ki so jih
pripravile sestre usmiljenke v
Begunjah). Kasneje, po prvi
svetovni vojni, so božičnice
prirejali tudi Sokoli, in sicer v
društveni telovadnici ali v go-
stilni Pri Mesarju.

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (7. del)

Urša Peternel

Včeraj se je začelo novo štu-
dijsko leto in v študijske klo-
pi so sedli tudi študenti Vi-
soke šole za zdravstveno
nego Jesenice. Letos so vpi-
sali že tretjo generacijo štu-
dentov. Kot je povedala de-
kanica doc. dr. Brigita Skela
Savič, so na prvi stopnji raz-
pisali sedemdeset mest za
reden študij in vsa mesta
tudi zapolnili. Pri izrednem
študiju pa vsa mesta še niso
zasedena in bo potreben še
tretji vpis. Letos so bile na-
mreč v Sloveniji akreditirane
tri nove šole, ki izvajajo pro-
gram prve stopnje zdravstve-
ne nega, to so šole v Celju,
Murski Soboti in Slovenj
Gradcu. Nobena od šol še ni
pridobila koncesije za redni
študij, vpisujejo pa izredni
študij, kar pomeni v Sloveni-
ji dvesto novih mest za iz-
redni študij. Posledica tega
je slabši vpis na izredni štu-
dij na vseh obstoječih šolah,
tudi na jeseniški. 
V novem študijskem letu pa
so na Visoki šoli za zdrav-
stveno nego Jesenice začeli
tudi magistrski študij zdrav-
stvene nege. Zanimanja za
ta študij je dovolj, je poveda-
la dekanica, saj imajo štiride-
set prijav, konec septembra
pa je bil razpisan še drugi
rok. Študij druge stopnje bo
za zdaj le izredni, vendar si
prizadevajo za pridobitev
koncesije za redni študij na
drugi stopnji. "Potekajo šte-
vilni dogovori in argumenta-
cije, da pridobimo koncesijo
za študijsko leto 2010/2011,"
je dejala dekanica. Magistr-
ski študij bo potekal štiri se-

mestre, študentje bodo mo-
rali opraviti obveznosti pri
šestih obveznih in štirih iz-
birnih predmetih ter izdelati
in zagovarjati magistrsko na-
logo. S tem si bodo pridobili
naziv magister oziroma ma-
gistrica zdravstvene nege.
Zanimivo pa je, da izvajanje
magistrskega študija ne bo
potekalo na Jesenicah, tem-
več v Ljubljani, Kot pojasnju-
je doc. dr. Skela Savičeva,
opažajo, da jim velik delež
študentov, ki živijo v Kranju,
"odhaja" na šolanje v Ljub-
ljano, ker je Ljubljana bližje.
"S tega vidika, pa tudi z vidi-
ka ustvarjanja konkurenčno-
sti smo se odločili, da za po-
trebe študija na drugi stopnji
ustanovimo še študijsko sre-

dišče v Ljubljani, saj je v
ljubljanski regiji zaposlenih
štirideset odstotkov vseh di-
plomiranih medicinskih se-
ster v Sloveniji." Tako bodo
letos študij izvajali samo v
Ljubljani, saj gre po besedah
dekanice za izjemno zahte-
ven strokovni in logistični
projekt, ki je povezan tudi s
pogoji za nastanitev tujcev,
ki bodo izvajali program. V
študijskem letu 2010/2011
pa načrtujejo izvedbo redne-
ga študija druge stopnje tudi
na Jesenicah. Pa imajo za to
dovolj prostora? Kot pravi so-
govornica, prostorske mož-
nosti imajo, ker bodo študij
izvajali dopoldne, ko so štu-
denti prve stopnje na klinič-
ni praksi. "Za izvedbo izred-

nega študija na Jesenicah pa
imamo slabše razmere, saj
izredni študij prve in druge
stopnje poteka popoldne. Že
za izvedbo vseh treh letnikov
študija prve stopnje imamo
prostorsko stisko, zato smo
ustanovitelja za 2009/2010
zaprosili za uporabo preda-
valnice v Zdravstvenem do-
mu Jesenice, ki smo jo upo-
rabljali prvo leto. Vpis na iz-
redni študij na lokaciji Jese-
nice je povezan tudi s števi-
lom vpisanih kandidatov;
vsekakor bomo stremeli k
temu, da izvedemo redni in
izredni študij tudi na Jeseni-
cah, za kar bomo skupaj z
ustanoviteljem iskali ustrez-
ne rešitve," je še povedala
dekanica.

Magistrski študij bo
potekal v Ljubljani
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice so vpisali že tretjo generacijo študentov. Novost je 
magistrski študij, ki pa ga ne bodo izvajali na Jesenicah, temveč v Ljubljani.

Veterani Zgornje Gorenjske imajo defibrilator 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja
Gorenjska, ki združuje veterane sedmih zgornjegorenjskih
občin, je pridobilo novo napravo - defibrilator. Denar za njegov
nakup so zbrali s prostovoljnimi prispevki na dveh dobrodel-
nih koncertih opernih arij in zborov, ki ju je Veteranski pevski
zbor z gosti, solisti Olgo Gracelj, Jurijem Rejo, Jakom Jerašo in
Darkom Petermanom ter harmonikarskim orkestrom Ad hoc
marca letos pripravil v Radovljici in na Jesenicah. V združenju
upajo, da bo defibrilator na prihodnjih srečanjih in aktivnostih
morda komu, ki mu bo ponagajalo srce, rešil življenje.
Predsednik združenja Janez Koselj je zagotovil, da bodo v
združenju poskrbeli, da bo čim več ljudi znalo uporabljati novo
napravo. Za začetek bodo za ukrepanje strokovno usposobili
po tri člane iz vsake občine. Usposabljanje za teh prvih enain-
dvajset prostovoljcev bo organizirano v oktobru in novembru
v prostorih Veteranskega doma v Radovljici, izvajali pa ga
bodo delavci Zdravstvenega doma Bled. A. M. 

Spomini na Blejsko Dobravo 
V Občinski knjižnici Jesenice so se v okviru projekta Kako so
včasih živeli lotili zbiranja življenjskih zgodb in spominov na
Blejsko Dobravo. Projekt poteka v sodelovanju z Ljudsko uni-
verzo Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice. Kot je
povedala Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice Jesenice, so
med krajani naleteli na pozitiven odziv in tako zbrali že veliko
zgodb. "V jesenskih mesecih bomo dodali še preostale in jih
izdali v brošuri z naslovom Kako so na Blejski Dobravi včasih
živeli, ki jo bomo predstavili ob krajevnem prazniku," je
povedala Kokošinkova. Brošuri bo sledila še razstava, ki bo
obiskovalcem na ogled ob občinskem prazniku 20. marca
2010 v avli Občinske knjižnice Jesenice. U. P.

Baročni koncert
V organizaciji Glasbene šole Jesenice so pripravili Baročni
koncert, ki sta ga izvedla Mateja Bajt (kljunasta flavta) in Luca
Ferrini (čembalo). V dveh delih sta odigrala glasbene stvaritve
baročnih avtorjev. Mateja Bajt je študirala kljunasto flavto na
koncertni in pedagoški smeri na Visoki šoli za glasbo in 
upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer je tudi diplomirala in
magistrirala. Kot solistka, članica in vodja različnih ansam-
blov koncertira v Sloveniji in po Evropi. Je tudi uspešna glas-
bena pedagoginja. Luca Ferrini pa je študiral klavir, čembalo
in orgle ter diplomiral na tržaškem in na videmskem glasbe-
nem konservatoriju. Že dvajset let sodeluje v komornih zased-
bah, tudi z vsemi tremi inštrumenti in tako uspešno koncerti-
ra po Evropi in svetu. Specializiral se je za področje stare glas-
be, je pa tudi glasbeni pedagog v Ljubljani in Kopru. J. P.



Ibro že v novem domu

Ibro Kljaho, 54-letni invalid, nekdanji begunec iz Bosne, ki
na Jesenicah živi že trinajst let, se je razveselil novega
doma. Z bolehno 77-letno materjo sta se pred dnevi vselila
v neprofitno stanovanje na Cesti železarjev, ki jima ga je za-
gotovila Občina Jesenice, opremilo pa Človekoljubno dobro-
delno društvo UP pod vodstvom Faile Pašić Bišič v sodelo-
vanju z donatorji v okviru akcije Moj dom. Enosobno pritlič-
no stanovanje je prilagojeno bivanju invalida, ima tudi klan-
čino. "Neskončno sem hvaležen Občini Jesenice, ki nama je
priskrbela stanovanje, Faili Pašić Bišić in vsem drugim, ki so
pomagali pri opremljanju stanovanja," se je ganjen zahva-
ljeval Ibro, ki zase pravi, da živi skromno, a pošteno, Jeseni-
ce pa so postale njegovo mesto. U. P.

Razgled na mesto s ptičje perspektive

Čeprav Mežakla ni posebej priljubljena pohodniška in izletniš-
ka točka, pa jo Jeseničani vendarle radi obiskujejo. Ta jesenski
čas jo oblegajo gobarji, v poletnih mesecih pa tja radi zaidejo
planinci in drugi ljubitelji narave. Planota ponuja nekaj na-
ravnih znamenitost, predvsem naravni kamniti most, Snežno
jamo ter Poljansko Babo. V bližini Zakopov je nekdanja parti-
zanska bolnišnica, ki je bila med drugo svetovno vojno prva na
Gorenjskem. Najlepša je razgledna točka na kraju, ki ga Je-
seničani imenujejo Špica. Tam so v šestdesetih letih zgradili
enega prvih televizijskih pretvornikov na Gorenjskem za Je-
senice in okolico. Od tam je tudi najlepši razgled na mesto. V
objektiv smo poleti ujeli nekaj Jeseničanov, ki so v lepem dne-
vu uživali ob pogledih na mesto s ptičje perspektive. J. R. 
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Zanimivosti

Mini Lumpijeva olimpijada
Kar tristo malčkov iz jeseniških vrtcev in dvesto petdeset
učencev prvih in drugih razredov jeseniških osnovnih šol je
sodelovalo na drugi Mini Lumpijevi olimpijadi, ki je
potekala prejšnji teden v športnem parku Podmežakla.
Olimpijado so pripravili Športna zveza Jesenice, Zavod za
šport Jesenice in Olimpijski komite Slovenije. Kot je v imenu
organizatorjev povedal Branko Jeršin, na ta način želijo naj-
mlajše seznaniti z olimpijsko idejo in jim omogočiti, da
preživijo prijeten športni dopoldan. Za male tekmovalce so
postavili osem postaj, na katerih so se otroci poskusili v
igrah z žogo, skakanju, tekih, premagovanju poligona ...
"Skratka, pripravili smo igre, namenjene otrokom. Na kon-
cu so bili zmagovalci prav vsi," je dejal Jeršin. U. P.

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

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

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

Mali tekmovalci so med drugim tekli ...

... skočili skozi obroč ...

... in spretno kotalili žoge.

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007) ter v skladu s 44. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS
št. 84/2007 in spremembe) Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice, objavlja naslednji 

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA
PONUDB
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št.:
- 1401/5, parkirišče v izmeri 1540 m2, vpisano pri vl. št. 961 k.o.
Jesenice.

Predmetna nepremičnina predstavlja makadamsko utrjeno
zemljišče, ki leži neposredno ob parkirišču za tovorna vozila na
Plavškem travniku I.

Nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice ni komunalno
opremljena, vendar v neposredni bližini potekajo javni komunalni
vodi (vodovod, kanalizacija, vročevod in plinovod). Dostop z javne
ceste je na predmetno nepremičnino urejen po kategorizirani javni
cesti, ki vodi na parkirišče za tovorna vozila na Plavškem travniku I.
Za komunalno opremljenost predmetne nepremičnine bo kupec
poskrbel sam - na lastne stroške. 

V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s
parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice na območju J2/P1 - p, območje za
proizvodnjo. Podrobnejša namenska raba: p - proizvodni objekti.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja - Prodajna pogodba v
pisni obliki. 

IV. IZHODIŠČNA CENA 
Izhodiščna cena za nepremičnino:
s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice znaša 75.460,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV) - 20
odstotkov, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca - Občine Jesenice, katerega bo proda-
jalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino. 

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je torek, 20. oktober 2009, do 14. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 21. oktobra 2009 ob
12. uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku osem dni od dneva odpiranja ponudb. 

VII. VIŠINA VARŠČINE
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni
najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe položiti
varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10

odstotkov od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varšči-
no morajo ponudniki vplačati na podračun EZR Občine Jesenice,
odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-
7221002-47810009 s pripisom "varščina za javno zbiranje ponudb
- nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I".
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku osmih dni
od dneva odpiranja ponudb. 

VII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK
PREDLOŽITI PONUDBO
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe,
samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na
nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko
sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpis-
no dokumentacijo - nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Je-
senice, Plavški travnik I. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v
zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP
NEPREMIČNIN - nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice,
Plavški travnik I", in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime,
točen naslov ter e-naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve,
ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro naju-
godnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je pred-
met javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Je-
senice, sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva
objave javnega razpisa dalje.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in
sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dne sklenitve
prodajne pogodbe.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb
pridržuje pravico, da če je treba, s ponudniki izvede dodatna poga-
janja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). 

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena
ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne
bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino, se
šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponud-
nika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan
Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine
Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko
pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od
dneva objave poziva do 19.10.2009. 

Razpisna dokumentacija - nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Je-
senice, Plavški travnik I, je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni
Občine Jesenice in sicer od dneva objave tega poziva do dneva
oddaje ponudb. 

Številka: 478-100/2009
Datum: 25. september 2009

Občina Jesenice
ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger
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GIMNAZIJSKI KOTIČEK

Barbara Završnik, 3.e

"Inovativnost je del naše na-
rave," se je glasil citat Marka
Ropreta, zaposlenega na In-
štitutu za inovativnost in
tehnologijo. Evropska unija
je letošnje leto razglasila za
leto ustvarjalnosti in inova-
tivnosti, zato smo dijaki, ki
smo se odločil za obisk de-
lavnice inovativnosti, dobili
priložnost, da prisluhnemo
predstavitvi projekta EURE-
KA ter opisu pomena bese-
de inovativnost. Delavnica je
potekala 11. septembra v
prostorih Gimnazije Jeseni-
ce, organizirala pa jo je vod-
ja raziskovalnega aktiva Ire-
na Oblak. Marko Ropret
nam je kljub vsem mogoč-
nim nazivom, ki jih je imel
navedene ob imenu, zani-
mivo in preprosto spregovo-
ril o različnih vidikih inova-
tivnosti. Dejstvo, da Evropa
gospodarsko močno zaosta-
ja za ZDA in Japonsko, je
sprožilo idejo o letu inova-
tivnosti in ustvarjalnosti. S
tem smo tudi mladi dobili
priložnost, da se izkažemo
na tem področju, saj so naše
ideje pogosto bolj domisel-
ne kot tiste, ki pridejo s stra-
ni starejših in usposobljenih
gospodarstvenikov. Veliko
idej, ki so jih zasnovali mla-
di, je že prišlo v splošno

uporabo v vsakdanjem živ-
ljenju. 
Projekt EUREKA mladim
omogoča razvoj idej, spon-
zoriranje, zabavo, izkušnje,
reference, mreženje med
mladimi, mentorje in podjet-
ja ter še veliko več. Aktivnosti
inštituta dajo mlademu pri-
ložnost, da se izkaže, pridobi
znanje in se uveljavi tudi na
širšem lokalnem območju.
V zadnjem delu predstavitve
smo se dijaki razdelili v sku-
pine in oblikovali ideje, ki so
podpirale našo inovativnost.
Sestavili smo pet skupin,
ideje so bile sledeče: obdav-
čenje študentov (problem
študentskega servisa), sme-
tovod ali rešitev za onesna-
ževanje okolja z odpadki,
nasilje v šoli, pot invalidov
do 4. nadstropja v Gimnazi-
ji Jesenice in odnosi do inva-
lidov. Poizkusili smo tudi
poiskati rešitve za tovrstne
probleme in moram reči, da
so bile ideje ustvarjalne. 
Po predstavitvi idej smo
končali tečaj, se poslovili od
predstavnika inštituta ter ve-
selo zakorakali v vikend,
premlevajoči, katero idejo bi
uporabili za sodelovanje na
natečaju EUREKA.
Delavnica je bila poučna in
zanimiva in upamo, da bo
kakšna izvedena tudi v pri-
hodnjem šolskem letu.

Inovacijska delavnica 

Razstava o Darwinu
Na Gimnaziji Jesenice so gostili zanimivo razstavo o Dar-
winu in evoluciji, ki jo je pripravil British Council v sodelo-
vanju z Društvom biologov Slovenije. Leto 2009 je bilo
razglašeno za Darwinovo leto, saj obhajamo dvestoletnico
rojstva Charlesa Darwina ter 150-letnico izdaje njegove
knjige O izvoru vrst. Kot je povedala (od nedavnega up-
okojena) dolgoletna profesorica biologije z Gimnazije Je-
senice Milenka Kuralt, je bilo na razstavi na šestnajstih
panojih predstavljeno Darwinovo delo, njegovi dokazi o
izvoru in razvoju vrst, obenem pa tudi novi dokazi o nar-
avnem izboru. Na ogled mednarodne razstave so povabili
tudi dijake in učence drugih gorenjskih osnovnih in sred-
njih šol. Gimnazija Jesenice je bila namreč edina gorenjs-
ka šola, ki je gostila omenjeno razstavo. Izbrana je bila
zaradi posebej kakovostnega pouka biologije, ki ga izvaja-
jo na šoli. U. P.

Profesorica biologije Milenka Kuralt (po 37 letih dela se je
pred nedavnim upokojila) pred razstavnimi panoji

Urša Peternel

Šest zlatih maturantov, od
tega dva "diamantna", sicer
pa kar 97,3-odstoten uspeh
na maturi - to so rezultati
zrelostnega izpita, s kateri-
mi se lahko letos pohvalijo
na Gimnaziji Jesenice. Za vse
zdaj že bivše dijake, ki so od
včeraj tudi uradno študentje,
so konec septembra na Gim-
naziji Jesenice pripravili še
zadnji sprejem, s katerim so
se tudi uradno poslovili od
njih. Na njem so jim razred-
niki še zadnjič segli v roke in
jim podarili simboličen na-
geljček. Zlatim maturantom,
ki so na maturi dosegli več
kot trideset točk, pa je ravna-
teljica Lidija Dornig podelila
srebrni znak Gimnazije Jese-
nice. Prejeli so ga Tina Janša
in Gašper Poklukar, ki sta do-
segla vseh možnih 34 točk,
poleg njiju pa so več kot tride-
set točk na maturi zbrali še

Peter Bulovec, Katja Pretnar,
Laura Šimenc in Maja Ro-
pret. "Letošnji uspeh na ma-
turi dokazuje, da je Gimnazi-
ja Jesenice odlična šola, da so
naši dijaki ambiciozni in želj-
ni znanja, naši profesorji pa
dobri," je ob tem poudarila
Lidija Dornig. Tudi letos so
se sprejema v gimnazijski te-
lovadnici udeležili župani ob-
čin, iz katerih prihajajo matu-
ranti. V kulturnem programu
so nastopili gimnazijski pev-
ski zbor Janka Pribošiča, gim-
nazijski teater, peli sta dijaki-
nji Anja in Manca, priredi-
tev pa sta vodila Luka Baloh
in Nina Pristov.

Slovo maturantov 
od gimnazije 
S tradicionalnim sprejemom so se poslovili od še ene generacije jeseniških gimnazijcev, ki so tudi
letos dosegli izvrsten uspeh na maturi.

Zlati maturanti skupaj z župani oziroma podžupani in ravnateljico. Z Jesenic prihaja 
”diamantni” Gašper Poklukar, ki je zbral vseh možnih 34 točk, ob njem župan Jesenic
Tomaž Tom Mencinger. I Foto: Anka Bulovec

Vsako leto na 
sprejemu podelijo tudi
zlati znak Gimnazije
Jesenice, letos ga je po
sklepu sveta šole 
prejela ravnateljica
Lidija Dornig.

Ravnateljici Lidiji Dornig (v sredini) je svet šole podelil letoš-
nji Zlati znak Gimnazije Jesenice. Ob njej predsednik sveta
šole Boštjan Modrijan in vodja prireditve Darja Črv Štepec.

Janko Rabič

Gimnazija Jesenice je v več
kot šestdesetletni zgodovini
ponosna na generacije ma-
turantov, ki do današnjih
dni dosegajo odlične učne
rezultate. Kasnejša srečanja
maturantov, kjer obujajo
spomine in se pogovarjajo o
svojih življenjskih poteh,
imajo vedno poseben čar.
Nekateri razredi zaslužijo
priznanje za ohranjanje te
lepe navade. Med njimi je
zagotovo prva generacija
maturantov Gimnazije Jese-
nice. Letošnje septembrsko
srečanje je bilo nekaj izjem-
nega. Čeprav se redno sreču-
jejo že desetletja, pa je letos
minilo neverjetnih šestdeset
let, odkar so zapustili gimna-
zijske klopi in so jih poti vo-
dile na višje izobraževalne
ustanove. Gre za razred dija-
kov, ki je v težkih povojnih
časih uspešno zaključil šola-
nje. Kot je povedal eden od

maturantov Bratko Škrlj, ki
je bil kasneje tudi 14 let rav-
natelj Gimnazije, je to gene-
racija, ki je s svojim zna-
njem bistveno prispevala k
napredku Jesenic, posamez-

niki pa so dosegli pomemb-
ne poklicne kariere. Vsi so se
v svoji sredi posebej razvese-
lili svojega profesorja Mirka
Mahniča in mu izrekli čestit-
ke ob 90-letnem jubileju.

Prva generacija je štela tride-
set maturantov. Pol je že po-
kojnih, vsi drugi pa se z ve-
seljem udeležujejo teh sre-
čanj. Za organizacijo skrbi
Ana Trpin Kus.

Šestdeset let od prve mature 
Letos je minilo neverjetnih šestdeset let, odkar so zapustili klopi Gimnazije Jesenice.

Jeseniški maturanti na 60. obletnici mature
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Zanimivosti

Ocvirki in pohvale

Pohvalo si zaslužijo v restavraciji Oaza, kjer skrbijo tudi za
okrasitev zunanjosti lokala - lahko pohvalimo originalno
rešitev dekoracije: jesenski motiv z bučami.

Ker postaja stavba kulturnega doma na Slovenskem Ja-
vorniku vse bolj obiskana, saj v njej delujejo restavracija
Turist, dvorana, galerija, pošta, društva in tako naprej,
parkirni prostor pa je na drugi strani ceste, bi na tem pros-
toru potrebovali označen prehod za pešce.

V Krajevni skupnosti Javornik-Koroška Bela skrbijo za videz
urejene okolice, stopnišče ob Mladinski cesti so primerno
opremili z ograjo, ograjo lepo pobarvali v modri barvi, žal pa
je neznani "raziskovalec" na več mestih prebarvane ograje
iskal osnovno barvo ... I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Urša Peternel

Redarji Medobčinskega in-
špektorata in redarstva Jese-
nice so prejšnji teden merili
hitrost s stacionarnim radar-
jem na cestah v naseljih v ob-
činah Jesenice, Kranjska
Gora, Žirovnica in Gorje. Kot
je povedal občinski inšpektor
Aleš Koželj, so v treh dneh
odkrili kar 550 kršiteljev, ki
jih je zabeležil radar in bodo
v prihodnjih tednih dobili
opozorila oziroma obvestila o

prekršku. Najhujši kršitelji
pa lahko pričakujejo tudi po-
vabilo na okrajno sodišče.
Merjenje hitrosti z radarji je
ena od novih pristojnosti, ki
jih imajo občinski redarji. Po

zakonu o cestnem prometu
lahko merijo hitrost na ce-
stah v naseljih, in sicer s sta-
cionarnimi radarji, ne pa
tudi z laserskimi merilniki
hitrosti, ki ostajajo v domeni
policije. Sicer pa vse druge
postopke in sankcije prehi-
trih voznikov redarji izvajajo
enako kot policisti, je povedal
Koželj. 
Radar, ki so ga uporabljali,
so v Medobčinskem inšpek-
toratu in redarstvu najeli za
tri dni, gre pa za najsodo-

bnejšo napravo, ki meri v
obe smeri, pokriva pa lahko
celo šestpasovnice. Vreden
je okrog petdeset tisoč ev-
rov, možen pa je tudi njegov
najem. 

Tudi redarji z radarjem 
Jeseniški redarji so tri dni merili hitrost z najetim stacionarnim radarjem. V treh dneh so "ujeli" kar
550 kršitev, "dirkače" v prihodnjih dneh čaka pošta ...

Stacionarni radar podjetja SG Biro je sodobna naprava, ki
lahko pokriva celo šestpasovno cesto, meri pa v obe smeri.
Ob njem občinski redar Matjaž Kučina.

"Rekorder" v prekoračitvi hitrosti je bil voznik
srebrnega mercedesa, ki je na Belci, kjer je 
hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil 
s hitrostjo 108 kilometrov na uro. V prihodnjih
dneh ga čakata pošta in povabilo na okrajno 
sodišče. Predvidena sankcija za tolikšno 
prekoračitev hitrosti je tisoč evrov in osemnajst
kazenskih točk, kar pomeni, da bo verjetno ostal
brez vozniškega dovoljenja.

Občina Jesenice na podlagi 11. člena Odloka o rebalansu 
proračuna občine Jesenice za leto 2009 (Ur. list RS št. 50/09,
z dne 30. junija 2009) objavlja

RAZPIS 
ZA DODELITEV ŠE NERAZDELJENIH SREDSTEV ZA 

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

ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V OBČINI JESENICE

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

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

tradicionalne, 
- okroglih obletnic društev in drugih neprofitnih organizacij s

sedežem v občini Jesenice.

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV
Višina še nerazdeljenih nepovratnih sredstev, ki je v letu 2009 še
na razpolago za sofinanciranje tradicionalnih oz. spominskih
prireditev ter obletnic v občini Jesenice, znaša 8430 EUR (osem
tisoč štiristo trideset evrov).

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodelitev
sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in način 
oddaje prijav so objavljeni na spletni strani Občine Jesenice
www.jesenice.si.

Rok za oddajo prijav je do 16. oktobra 2009 do 12. ure na naslov
Občina Jesenice, kabinet župana, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice. 

Natančnejše podatke o tem razpisu lahko zainteresirani dobijo v
kabinetu župana osebno v času uradnih ur po telefonu 
št. 5869 231 oz. prek elektronske pošte na naslov:
alenka.justin@jesenice.si. 

Številka: 620-1/09
Datum: 2. oktober 2009

Ž U P A N:
Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

V waldorfskem vrtcu Sonč-
nica na Hrušici imajo v le-
tošnjem šolskem letu dva-
najst otrok. Skupina je me-
šane starosti, otroci so stari
od enega leta pa do vstopa v
šolo. Vzgojiteljica je Sabina
Lavtižar, vrtec pa je odprt od
7. ure do 15.30. Kot je poveda-
la vzgojiteljica Sabina Lavti-
žar, je vzgojni program
usklajen s starostjo otrok in
jih v vseh pogledih pripravlja
na vstop v prvi razred osnov-
ne šole. "Cilj dela je harmo-
ničen razvoj otrokovih fizič-
nih, duševnih in duhovnih
sil. Pri delu upoštevamo na-

slednja načela: vzor in posne-
manje, ritem in ponavljanje,
upoštevanje razvojnih značil-
nosti otroka," je poudarila
Lavtižarjeva. Velik poudarek
dajejo prosti igri, igrače so
narejene iz naravnih materi-
alov. V vrtcu imajo otroci več
dejavnosti, kot so rajanje,
prstne igre, umetniške dejav-
nosti, pravljice, zgodbe in
lutkovne igrice. Praznujejo
tudi različne dogodke, pose-
ben dan je bilo mihaelovo, ko
so rezali klaske, pridobivali
zrnje iz njih, mleli zrna, vse
to pa pospremili s pesmica-
mi o žitu in žitnem polju, o
Mihaelu, pogumnem vitezu,
pekli pa so tudi kruh. 

V Sončnici dvanajst otrok

V vrtcu imajo otroci več dejavnosti, kot so rajanje, 
prstne igre, umetniške dejavnosti, pravljice, zgodbe in
lutkovne igrice ...
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RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI -
ZNANI EVROPEJCI. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK 
Oblikovalka Andreja Mavc; do 14. oktobra

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

KOSOVA GRAŠČINA
Razstava likovnih del akademskega kiparja Nikolaja Mašukova: SO-
POTNIKI; do 30. oktobra. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 
04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

KASARNA NA STARI SAVI
Fotografska razstava Jesenice - mesto jekla in cvetja; do 10. oktobra

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

Petek, 2. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 10.
do 10.45 

Brihtina pravljična dežela (za tiste od 4. do 6. leta, ki ta čas niste v vrtcu)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 13. uri
Muzejska razstava: Odbojka - Ravne (1. nadstropje); 
organizator: Koroški muzej; do 30. oktobra

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski cen-
ter Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Predstava BOKSARSKO SRCE, igrata: IZTOK in DOMEN VALIČ; za
abonma in izven. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 3. oktobra
TRG TONETA ČUFARJA od 10. do 12. ure

JESENSKI TEATERČEK: eko-zabavne delavnice za najmlajše: Štafetne
igre v okviru mednarodnega tedna otroka (v primeru slabega vreme-
na: avla Kina Železar ali Cafe Tea-ter). Info: BMK - Klub brez meja,
EKUM - Ekološko Kulturno-umetniški zavod in Cafe Tea-ter v sodelo-
vanju z Občino Jesenice, klubbrezmeja@gmail.com, 041/462 489

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
135. obletnica Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, vstop prost

Info: Andrej Noč, 031/386 706

Nedelja, 4. oktobra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, KRIŽEVEC, RAVNE, 
RADOVNA ... od 10. do 15. ure

Dan gorskih kolesarjev, izlet s kolesi za otroke, lažja tura in zahtev-
nejša tura za dobre kolesarje. Info: Zavod za šport Jesenice, 
051/685 240, zsj.programi@siol.net

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri
MATINEJA: WINGS SHOW v izvedbi Foxy teens. Info: Gledališče
Toneta Čufarja, 04/583 31 00, http://www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 5. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30

Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
Pogovor s starši predšolskih otrok: vodi Zinka Ručigaj. Info: Mladin-
ski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

Torek, 6. oktobra
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA (Kidričeva 37c,
Dom Julke in Albina Pibernik) od 16. do 16.45 

Ustvarjalna delavnica

Info: Knjižnica Javornik-Koroška Bela, 04/583 42 11

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 18. ure
Prvi plesni koraki - 1. srečanje: plesni delavnici za predšolske otroke;
vodi Tina Jakopič. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sreda, 7. oktobra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 8. uri

Pohod: Korensko sedlo (1073 m) - Kamnata gora (1658 m). 

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30 
Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 17. do 19. ure
Pevski zborček in plesno-pevska skupina: pevsko-plesne delavnice za
mlade +6; vodita Tjaša in Ana. Info: Mladinski center Jesenice,
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 18. do 18.45 
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 19. uri
VEČerNI ČVEK: svetovanje mladim; vodi Pavla Klinar. Info: Mladinski
center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 15. do 18. ure
Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber Šorn: 051/685 240,
http://www.zsport-jesenice.si/, zsj.programi@siol.net

Četrtek, 8. oktobra
DOM UPOKOJENCEV FRANCETA BERGLJA od 9. do 11. ure

Delavnica ročnih del: Izdelava umetnega metulja. Info: Društvo bolni-
kov z osteoporozo Jesenice, 04/583 41 25, marija.borstnik@telesat.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ...

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 17. uri
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 18. ure dalje
Gledališka igra in improvizacije: delavnice za mlade nad 15 let; vodi
Raf Kolbl. Info: Mladinski center Jesenice, DPD Svoboda Javornik,
04/5884 680, 04/5884 681, 041/603 173, www.mc- jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE od 18. ure dalje
"MAČEK MURI": gledališka predstava ob tednu otroka

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc- jesenice.si, mcj-info@siol.net

Petek, 9. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 

Angleške urice za osnovnošolce - potrebna prijava

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 10.
do 10.45 Brihtina pravljična dežela (za tiste od 4. do 6. leta,
ki ta čas niste v vrtcu)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 15. do 17. ure
Športno animacijsko popoldne: različni dogodki za mlade ob tednu
otroka. Info: Mladinski center Jesenice, 04 5884 680, 04 5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski cen-
ter Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

TEA-TER BAR ob 21. uri
Koncert Adija Smolarja

Info: Tea-ter bar, Samir Sula, 041/602 838, samir@tea-ter.com 

Sobota, 10. oktobra
DOM UPOKOJENCEV FRANCETA BERGLJA od 9. do 12. ure

Dan odprtih vrat društva bolnikov z osteoporozo. Info: Društvo bolni-
kov z osteoporozo Jesenice, 040/616 981, marija.borstnik@telesat.si 

TRG TONETA ČUFARJA od 10. do 12. ure
JESENSKI TEATERČEK: eko zabavne delavnice za najmlajše: Zvoki na-
rave - delavnica izdelovanja glasbil (v primeru slabega vremena: avla
Kina Železar ali Cafe Tea-ter)

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko Kulturno umetniški
zavod in Cafe Tea-ter v sodelovanju z Občino Jesenice, 
klubbrezmeja@gmail.com, 041 462 489

Oktobrske prireditve 
PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU ob 11. uri

SREČNO, KEKEC (predstava v primeru dežja odpade)

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

Ponedeljek, 12. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30

Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42
01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
Pogovor s starši predšolskih otrok: vodi Zinka Ručigaj. Info: Mladin-
ski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri
Družabni večer z družino Košir - jeseniškimi gledališčniki

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 13. oktobra
SREDNJA ŠOLA JESENICE ob 11. uri

Živa info točka: promocija projektov "mladi za mlade" in "mladi za
mlajše". Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA (Kidričeva 37c,
Dom Julke in Albina Pibernik) od 16. do 16.45 

Računalniška delavnica. 

Info: Knjižnica Javornik - Koroška Bela, 04/583 42 11

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si , mcj-info@siol.net

Sreda, 14. oktobra
GIMNAZIJA JESENICE ob 11. uri

Živa info točka: promocija projektov "mladi za mlade" in "mladi za
mlajše". Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30 
Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. ure dalje
Modno ličenje: interaktivni tečaj modnega ličenja; vodi Saša Blažič

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 17. do 19. ure
Pevski zborček in plesno-pevska skupina: pevsko-plesne delavnice za
mlade +6; vodita Tjaša in Ana

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 15. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 17. uri

Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih .... Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Petek, 16. oktobra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 

Angleške urice za osnovnošolce - potrebna prijava. 

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 10.
do 10.45

Brihtina pravljična dežela (za tiste od 4. do 6. leta, ki ta čas niste v vrtcu)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Skupinska razstava likovnih del slikark in slikarjev likovnega kluba Do-
lik; do 11. 11. 2009. Info: Razstavni salon Dolik, 04583 25 06

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 18. uri
Kabaretni večer

Info: DU Javornik - Koroška Bela, 04/583 10 14

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, Fax.: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net
e-pošta: tic@ragor.si , tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.
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Sponzor današnje križanke je Frizerska ambasada Petar na Kejžarjevi ulici 8 na Jesenicah, GSM:
051/250 584. Za reševalce je namenil tri nagrade: 1. barvanje ženskih las, 2. striženje za žensko, 3. striženje
za moškega

Urša Peternel

Slana skutna gibanica
Potrebujemo: 400 g vlečenega
testa, 1 kg skute, 3 dl kisle sme-
tane, 4 jajca, sol, olje.

Priprava: pretlačeni skuti
primešamo 2 dl kisle smeta-
ne in jajca ter solimo. Model
premažemo z oljem, obloži-

mo s plastjo testa, na dno
položimo dvojno plast testa,
potresemo s četrtino priprav-
ljene skute, pokrijemo s
plastjo testa in postopek po-
novimo še trikrat; na vrhu
gibanice mora biti testo, ki
ga premažemo z ostankom
kisle smetane in vse skupaj
pečemo pri 170 stopinjah
Celzija približno eno uro.

Pečeno vzamemo iz pečice,
pokrijemo z mokro krpo, po-
čakamo deset minut, razre-
žemo in ponudimo.

Skutni tiramisu
Potrebujemo: 24 otroških pi-
škotov, 2 dl grenke prave kave,
2 cl ruma, 100 g sladkorja,
280 g sirnega namaza s sme-
tano, 1 dl mleka, 3 dl sladke
smetane, 10 g vaniljine instant
kreme ali pudinga, kakav v
prahu za posip.

Priprava: grenki vroči kavi
prilijemo rum in vanjo na-
močimo 12 piškotov, ki jih
nato polagamo na ploščo
drugega poleg drugega. Po-
sebej umešamo sladkor, sir-
ni namaz s smetano in mle-
ko, dodamo instant kremo
ali puding, premešamo in
dodamo stepeno sladko
smetano. Polovico mase na-
mažemo po plasti namoče-
nih piškotov, pokrijemo z
drugo polovico namočenih
piškotov, dekorativno nama-

žemo vrhnjo plast z drugo
polovico mase, ohladimo in
potresemo s kakavom v pra-
hu.

Ananasov frape
Potrebujemo: 100 g limonove-
ga sladoleda, 1 dl mleka, 100 g
ananasovih koščkov iz kompo-
ta.

Priprava: vse sestavine zme-
ljemo in zlijemo v kozarec.

Sirova omleta
Potrebujemo: 100 g jošta, 4
jajca, sesekljan peteršilj, maš-
čoba za peko, sol.

Priprava: jajca v posodi raz-
žvrkljamo, solimo, zlijemo v
ponev z vročo maščobo, po-
tresemo z na koščke nareza-
nim sirom, potresemo s se-
sekljanim peteršiljem, obli-
kujemo omleto v obliki pol-
meseca, nekoliko zapečemo,
stresemo na krožnik in po-
nudimo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 
12. oktobra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali
vržite v naš poštni nabiralnik.

Recepti iz mleka in mlečnih
izdelkov
Andrej Goljat je napisal knjigo Mleko - recepti iz mleka in mlečnih izdelkov, ki je izšla pri založbi
Kmečki glas. Zanimiva knjiga je naprodaj tudi na Gorenjskem glasu.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi JABOL-
KA HRANA ZDRAVJE LEPOTA. Sponzor križanke je Sadov-
njak Resje pri Podvinu, tel.: 04/530 92 50. V sadovnjaku je
tudi prodajalna, kjer lahko vsak delovni dan kupite pridelke:
za uživanje takoj ali pa za ozimnico. Za izžrebane reševalce
so namenili nagrade - po zaboj jabolk po izbiri. Nagrajenci
so: Renata Jereb, Hrušica; Pejo Ponjavić, Jesenice, in Zoran
Jordan, Ljubljana. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Sa-
dovnjaku Resje.

Aljaž za volanom ...

Na Dnevih zaščite in reševanja smo v objektiv ujeli enoin-
polletnega Aljaža, ki se je usedel za volan velikega vozila
Slovenske vojske, naloženega z dekontamizacijsko postajo,
tremi velikimi šotori in rezervoarjem za tri tisoč litrov vode,
vse skupaj pa tehta 24 ton. Aljaž je na novem položaju zelo
užival. J. P.



Kjer se tek začne

Ste si kdaj želeli te~i ob bene{ki obali? Ali morda spomladi skozi newyor{ki Central Park?  
Ste kdaj sanjali, da bi se udeležili maratona v Panami? Mi vas bomo popeljali tja!
To jesen vam INTERSPORT v sodelovanju z ASICS-om in adidasom  omogo~a, da doživite nepozabno teka{ko  
izku{njo in ob~utite popolno svobodo teka –  tekli boste lahko kjerkoli na svetu.

Osvoji eno od 20 letalskih kart, vrednih do 5.000 evrov
Dobitniki nagrade bodo lahko za svoje potovanje porabili  do 5.000 evrov.

Ne izpustite izjemne priložnosti za nepozabno  
teka{ko doživetje!
Odlo~ite se in sodelujte! Izpolnite prijavnico za sodelovanje in jo oddajte v posebno  
{katlo v izbranih prodajalnah INTERSPORT. Prijavnico lahko izpolnite tudi na spletni strani 
www.intersport.si/runfreenow

Nagradna igra traja od 14. 9. do 25. 10. 2009.

Poleti in teci
kjerkoli na svetu 

RUN
FREE NOW!

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 ure
PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Two Way - obleka, ki seka
Danes podjetje Wit b, d. o. o., sestavlja veriga štiridesetih poslo-
valnic s tekstilom nižjega cenovnega razreda. Imajo lastno blago-
vno znamko Two Way, s katero samostojno nastopajo na tržiš-
ču. Ponujajo moško in žensko konfekcijo ter široko paleto mod-
nih dodatkov in nakita - za kupce različnih starosti, oblačila za
različne priložnosti. Najdete pa jih tudi na www.twoway.si.
Two Way je blagovna znamka za mlade, kjer lahko najde-
te vse od klasike do modnih modelov. Z vsako kolekcijo
se trudijo slediti trendom, s kakovostjo pa želijo zadovo-
ljiti stranke. V letošnji kolekciji najdete široko paleto
modnih barv, ki jih narekujejo modne smernice. Če se
boste to zimo ovile v črnino ali oblekle kakšen kos v vijo-
lični barvi, zagotovo ne boste zgrešile. Pletenine niso
bile še nikoli tako modne kot to sezono: dovoljeno je vse,
od prevelikih in predolgih puloverjev, posebnih detajlov in
nasploh "odštekanih" šalov in drugih dodatkov. Vse to in
še več najdete v trgovini TwoWay v Mercator centru na Je-
senicah. Zvestim strankam nudijo kartico ugodnosti, s kate-
ro si pridobijo popust, čez vse leto pa v njihovi trgovini pote-
kajo akcije ter nudijo številne ugodnosti.

Petek, 2. oktobra, ob 17. uri: 
otroška delavnica: Bodičasta druščina

Sobota, 3. oktobra, ob 10. uri:
Pobarvajmo Lumpi Druščino

Petek, 9. oktobra, ob 17. uri: 
otroška delavnica: Košarica za kostanj

Petek, 16. oktobra, ob 17. uri: otroška
delavnica: Jesenski mozaik

Sobota, 17. oktobra, ob 10. uri:
Domača roštiljada

Petek, 23. oktobra, ob 17. uri: 
otroška delavnica

Tihi plamen na svečki
Petek, 30. oktobra, 
ob 17. uri: 
otroška delavnica
Čarovniška bitja

Vabljeni!

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU OKTOBRU ZA MERCATOR CENTER JESENICE

M Bazar - darilni butik 
M Bazar ponuja svoje artikle tudi v Mercator centru
- Jesenice. Lahko se pohvalimo z 18-letno tradici-
jo, ki temelji na razvoju lastne blagovne znamke ar-
tiklov visoke kakovosti. V naši ponudbi nudimo ši-

rok asortiman daril tako za vaše najbližje
kot tudi za vas. Pomagali Vam bomo iz-
brati in tudi po želji aranžirali darila iz
našega bogatega prodajnega progra-
ma, kot so: stekleni modni izdelki, por-

celan, slike, fontane, vaze, pliša-
ste igračke, figure, aranžmaji iz
umetnega cvetja in kopica dru-
gih izdelkov, ki bodo razveselili

vaše najdražje in vas osebno. Izbrano vam tudi
po ugodni ceni zavijemo, primerno dekorira-

mo in na vašo željo tudi napišemo kakšno
misel za obdarjenca. Akcijske ponudbe
so še posebej prijetna presenečenja. Za
vas imamo vedno pripravljena presene-
čenja po ugodnih cenah. 
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V nesreči nisi sam
Pretekli petek in soboto je na parkirišču pred občinsko stavbo na Jesenicah potekala dvodnevna 
akcija Dnevi zaščite in reševanja z naslovom V nesreči nisi sam.  V programu, ki je bil pripravljen v
skladu z novo sprejeto Strategijo razvoja zaščite in reševanja, so sodelovali vsi akterji s področja 
zaščite in reševanja. Organizatorja sta bila občinski štab civilne zaščite in Občina Jesenice.

Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Takole se je oživljanja lotil podžupan Občine Jesenice Boris Bregant.

Otroke je zanimalo, kako je dihati skozi kisikove maske, 
ki jih uporabljajo gasilci.

Prikaz NAPAČNEGA UKREPANJA. Poklicni gasilci so demonstrirali, kaj se zgodi, če na
goreče olje prilijemo vodo. 

Pridobivanja enega izmed pomembnejših dokazov na sodišču - prstnega odtisa. 

Belgijska puška FN 2000 S je med obiskovalci, tako med mladimi kot tudi malo starejši-
mi, pritegnila veliko pozornosti.

Jeseniški skavti so pripravili odlično zelenjavno juhico, otroke učili spretnosti vozlanja in
postavljanja tabornega ognja.
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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




