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Vrtec - prijazno
igrišče
Na Koroški Beli so simbolično 
predali namenu povsem obnovljeni
vrtec. Obnovili so streho, zamenjali
okna in vrata, prenovili dve 
igralnici za najmlajše ...

KULTURA KULTURA MLADI ZANIMIVOSTI

Z Jesenic v širni svet
Ob 140-letnici Kranjske in-
dustrijske družbe, ki je ime
železarskih Jesenic ponesla v
svet, so v Ruardovi graščini
odprli stalno razstavo.

Četrtek je dan 
za koncerte
Z ravnateljico Glasbene šole
Jesenice Martino Valant smo
se pogovarjali o novostih v
letošnjem šolskem letu. 

Vi vozite 49 km/h.
Hvala!
Jesenice so dobile radarsko
tablo, ki voznike opozarja na
hitrost vožnje. Trenutno sto-
ji na Cesti železarjev, vsakih
nekaj mesecev pa jo bodo
prestavili.
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Urša Peternel

Splošna bolnišnica Jesenice
je postala druga regijska bol-
nišnica v državi, ki je prejela
certifikat kakovosti ISO
9001 za leto 2008. To je za
bolnišnico zelo pomemben
dosežek, je poudaril direktor
Igor Horvat na slavnostni
prireditvi v dvorani jeseni-
škega gledališča, kjer mu je
direktor Slovenskega inšti-
tuta za kakovost in meros-
lovje Igor Likar tudi uradno
izročil certifikat. Po Horva-
tovih besedah so se prve ide-
je o pridobitvi certifikata ka-
kovosti porodile že pred sed-
mimi leti, pred poltretjim le-
tom pa so sprejeli odločitev,
da zares stopijo na pot pri-
dobitve certifikata ISO
9001. "Prehojena pot do
certificiranja celotne bolniš-
nice ni bila lahka, prej bolj
trda, strma in trnova. Na
poti so bile skoraj nepre-
mostljive ovire v razumeva-
nju. Vendar nam je z voljo,
vero, trdim delom, vztraj-
nostjo in številnimi dialogi
med zaposlenimi uspelo
vzpostaviti celovit sistem vo-
denja kakovosti naših stori-
tev," je poudaril Horvat. Kot
je dodal, je pridobitev certifi-

kata rezultat dela številnih
sodelavcev. Pri vsem tem pa
jih je vodila skrb za bolnika.
"To, kar delamo, delamo za
človeka, za bolnika, ki potre-
buje pomoč in zdravljenje,
ki pride k nam zato, ker nas
potrebuje," je še dodal Hor-
vat.
Biserka Simčič, vodja oddel-
ka za kakovost na ministr-
stvu za zdravje, je jeseniški
bolnišnici čestitala za pridob-
ljeni certifikat in poudarila,

da je izboljševanje kakovosti
v zdravstvu tudi ena od glav-
nih nalog ministrstva. Pred-
sednik sekcije za kakovost
Miran Rems pa je med dru-
gim povedal, da so v sklopu
pridobivanja certifikata ka-
kovosti uvedli sistem klinič-
nih poti in 52 odstotkov pro-
gramsko operiranih bolni-
kov že vodijo po klinični
poti. Sicer pa s pridobitvijo
certifikata cilj še zdaleč ni
dosežen, spremljanje kako-

vosti je namreč proces, ki
traja. Tako jih že prihodnje
leto čaka nova presoja in za-
htevna naloga, da pridoblje-
ni certifikat kakovosti tudi
ohranijo. 
V programu ob podelitvi
certifikata so sodelovali Bid
Bang z dirigentom Blažem
Trčkom in pevko Anjo Baš,
zapela je tudi medicinska
sestra Maruša Bertoncelj,
prireditev pa je povezovala
Sabina Kogovšek Zrnec.

Certifikat kakovosti 
za bolnišnico
V Splošni bolnišnici Jesenice so prejeli certifikat kakovosti ISO 9001 za leto 2008. "To, kar delamo,
delamo za človeka, za bolnika, ki potrebuje pomoč in zdravljenje," je poudaril direktor Igor Horvat.

Matinejo so začele
"winxice"
Z nastopom dekliške skupi-
ne Foxy Teens, ki so oživile
like iz priljubljene risane se-
rije Winx klub, se je začela le-
tošnja otroška matineja v je-
seniškem gledališču.

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

Veselje novih
stanovalcev
V poslovno-stanovanjskem 
objektu Rondo so odprli 

bivalno enoto, v kateri živi
osem oseb z motnjami 
v razvoju.

stran 11

stran 9

Urša Peternel

Gradnja oskrbovanih stano-
vanj na Bokalovi na Jeseni-
cah, ki bodo namenjena
predvsem starejšim obča-
nom, poteka v skladu z načr-
ti, je povedal Vinko Pogačnik
iz družbe Oniks Invest. Tre-
nutno zaključujejo tretjo
gradbeno fazo, objekt je pod
streho, začeli so urejati fasa-
do, konec meseca bodo na-
mestili tudi okna. Po načrtih
naj bi se prvi stanovalci vseli-
li prihodnjo pomlad, zani-
manja potencialnih kupcev
je precej in vsi, ki si pridejo
ogledat objekt, so navdušeni,
je povedal Pogačnik. V druž-
bi Oniks Invest so v teh dneh
pripravili tudi posebno zgi-
banko, v kateri je predstav-
ljen celoten projekt. V bloku
bo 28 stanovanj, od garso-
njer do dvosobnih, vsako bo
imelo balkon, v pritličju pa
bo urejen skupni prostor za

druženje s teraso, kuhinjo in
sanitarijami. V bloku bo dvi-
galo, objekt pa je zasnovan
tako, da bo olajšal bivanje
starejšim ali gibalno omeje-
nim osebam. Vsako stanova-
nje bo opremljeno s poseb-
nim telefonom, s katerim
bodo stanovalci z dotikom na
rdeči gumb lahko vzpostavili
zvezo s svojci, prijatelji ali
centrom za pomoč na domu.
Stanovalci bodo lahko skleni-
li pogodbo z Domom dr.
Franceta Berglja Jesenice o
zagotavljanju dodatnih stori-
tev, denimo o dostavi hrane,
pranju in likanju perila, čiš-
čenju in vzdrževanju stano-
vanja ... Pri starejših od 65
let pomoč na domu poleg
uporabnika lahko sofinanci-
ra tudi občina. Cena stano-
vanj še ni določena, v družbi
Oniks Invest pa zagotavljajo,
da bo dostopna, ne nazadnje
tudi zato, ker gre za manjše
stanovanjske enote.

Oskrbovana stanovanja
vseljiva spomladi
Blok na Bokalovi na Jesenicah bo namenjen 
predvsem starejšim občanom. Zanimanja 
bodočih kupcev je kar precej.

Direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar in direktor Splošne 
bolnišnice Jesenice Igor Horvat s certifikatom I Foto: Anka Bulovec
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Takšen bo blok z oskrbovanimi stanovanji na Bokalovi 
(računalniška simulacija).

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

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

Svetnicam in svetnikom ob-
činskega sveta in v javno
razpravo je posredovan
predlog Proračuna občine
Jesenice za leto 2010 s pred-
logom, da se prva obravnava
izvede na oktobrski seji ob-
činskega sveta in bi prora-
čun tudi letos sprejeli pred
zaključkom letošnjega leta.
S pravočasnim sprejetjem
proračuna do konca leta
2009 bomo zagotovili pra-
vno osnovo za izvrševanje
proračuna z začetkom leta
2010 in s tem omogočili
programsko financiranje
predvidenih nalog občine.
Proračun občine je akt, s ka-
terim so predvideni prihod-
ki in drugi prejemki ter od-
hodki in drugi izdatki obči-
ne za eno leto.
Za leto 2010 načrtujemo
24,123 milijona evrov pri-
hodkov ter 28,226 milijona
evrov odhodkov. Proračun-
ski primanjkljaj bo tako zna-
šal 4,103 milijona evrov, ki
ga bomo pokrili z ostankom
sredstev iz leta 2009 ter z
dodatnim zadolževanjem. 
Zadolževanje v višini dva mi-
lijona evrov načrtujemo za
zagotavljanje lastnih sred-
stev za izvedbo projektov,
kjer v pretežnem delu priča-
kujemo sofinanciranje iz
sredstev proračuna Evropske
unije. Ob upoštevanju odpla-
čil glavnic kreditov v skupni
višini 266 tisoč evrov je neto
zadolževanje ocenjeno v viši-
ni 1,734 milijona evrov.
Načrtujemo, da bomo za fi-
nanciranje tekoče porabe
namenili 13,595 milijona ev-
rov, kar je 48 odstotkov vseh
odhodkov proračuna, za in-
vesticijsko porabo pa 14,631
milijona evrov ali 52 odstot-
kov vseh odhodkov proraču-
na. Tako investicijsko narav-
nan proračun pa nam bo
uspelo realizirati le z uspeš-
nim kandidiranjem pri čr-
panju sredstev proračuna
Evropske unije za sofinanci-
ranje investicij. 
Pri pripravi proračuna za
leto 2010 moramo poudari-
ti, da na večji obseg proraču-

na za leto 2010, glede na
preteklo obdobje, vpliva tudi
prenos javne komunalne in-
frastrukture iz bilance jav-
nega podjetja v bilanco obči-
ne, kar posledično pomeni
financiranje vzdrževanja in
gradnje gospodarske javne
infrastrukture v celoti preko
občinskega proračuna. Za-
radi uskladitve z Mednarod-
nimi standardi računovod-
skega poročanja je Sloven-
ski računovodski standard
35 odpravil računovodsko iz-
kazovanje sredstev v uprav-
ljanju na področju gospo-
darskih javnih služb. Ta
uskladitev na strani prihod-
kov vpliva na povečanje pri-
hodkov iz naslova najemnin
(za upravljanje z javno go-
spodarsko infrastrukturo
javnemu komunalnemu
podjetju zaračunavamo na-
jemnino), prihodke iz tega
naslova pa namenjamo za
vzdrževanje in gradnjo go-
spodarske javne infrastruk-
ture, kar povečuje odhodke
za ta namen.

Prihodki proračuna
Med ocenjenimi prihodki
proračuna predstavljajo naj-
večji delež (53 odstotkov)
davčni prihodki - 12,723 mi-
lijona evrov. Med davčnimi
prihodki je prihodek iz na-
slova dohodnine za financi-
ranje primerne porabe oce-
njen v višini 10,320 milijona
evrov. Primerna poraba
predstavlja primeren obseg
sredstev za financiranje z za-
konom določenih nalog. Na-
slednji večji davčni prihodek
pa predstavljajo davki na
premoženje, kjer izstopa na-
domestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča, ki je ocenje-
no v višini 1,625 milijona ev-
rov. Nedavčni prihodki, ki
zajemajo predvsem dohodke
od premoženja (najemnine)
in druge nedavčne prihodke
(koncesijske dajatve, takse,
globe) so ocenjeni v višini
4,090 milijona evrov in
predstavljajo 17 odstotkov
vseh prihodkov proračuna.

Kapitalski prihodki so oce-
njeni v višini 1,740 milijona
evrov in predstavljajo sedem
odstotkov vseh prihodkov
proračuna, predstavljajo pa
prihodke iz naslova prodaje
nepremičnega premoženja,
predvsem zemljišč. Trans-
ferni prihodki so ocenjeni v
višini 5,570 milijona evrov,
kar je 23 odstotkov vseh pri-
hodkov proračuna in pred-
stavljajo predvsem pričako-
vana sredstva za sofinancira-
nje investicij iz sredstev pro-
računa Evropske unije.

Odhodki proračuna
Tekoče odhodke, ki zajema-
jo plače in druge izdatke za-
poslenim, prispevke deloda-
jalca za socialno varnost, iz-
datke za blago in storitve,
obresti in rezerve, načrtuje-
mo v višini 5,547 milijona
evrov. Tekoči transferi so
ocenjeni v višini 7,648 mili-
jona evrov in zajemajo fi-
nanciranje dejavnosti javnih
zavodov, socialne transfere,
kjer največji delež predstav-
lja plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili
staršev, subvencije ter druge
tekoče transfere neprofit-
nim organizacijam in usta-
novam. Investicijski odhod-
ki so ocenjeni v višini 12,475
milijona evrov. Največji del
teh odhodkov je namenjen
za izvedbo večjih investicij,
ki se financirajo z namen-
skimi viri iz naslova sred-
stev proračuna Evropske
unije, najemnin iz naslova
oddaje gospodarske javne
infrastrukture in drugimi
namenskimi viri. Med večji-
mi projekti načrtujemo ce-
lostno obnovo urbanega sre-
dišča Stara Sava - gradnja
tržnice, investicijo v terciar-
no čiščenje na centralni či-
stilni napravi, gradnjo ko-
munalne infrastrukture
Podmežakla, investicijo v
deponijo Mala Mežakla. In-
vesticijski transferi so oce-
njeni v višini 2,156 milijona
evrov, kjer največji delež
predstavlja investicija v

Športno dvorano Podmeža-
kla - vzhodni del. Manjši del
teh sredstev pa je namenjen
za nakup opreme v javnih
zavodih. 
V letu 2010 pa bomo največ
sredstev namenili za podro-
čje varovanja okolja in na-
ravne dediščine (20,6 od-
stotka ali 5,814 milijona ev-
rov), sledita mu področji go-

spodarstvo s 13,8 odstotka
oziroma 3,882 milijona ev-
rov in kultura, šport in ne-
vladne organizacije s 13,8 od-
stotka ali 3,881 milijona ev-
rov predvidene realizacije.
Vsem delavcem občinske
uprave in javnih zavodov ter
drugim uporabnikom prora-
čuna, ki so sodelovali pri
pripravi predlaganega prora-

čuna, se zahvaljujem za
trud, ki so ga vložili, vse ob-
čanke in občane pa vabim k
čim večji vključitvi pri javni
razpravi, tako da bi bila
končna oblika proračuna za
naslednje leto resnično re-
zultat skupne odločitve. 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger

Predlog proračuna občine Jesenice
za leto 2010 v javni obravnavi

Privlačne 

nagrade!

Odhodki po področjih proračunske porabe (programski klasifikaciji):

Področje proračunske porabe Predlog plana 2010 Delež v %

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.814.885,66 20,60 %
14 GOSPODARSTVO 3.883.644,80 13,76 %
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.881.333,54 13,75 %
19 IZOBRAŽEVANJE 3.409.579,16 12,08 %
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 

IN KOMUNIKACIJE 3.013.932,00 10,68 %
6 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.274.082,01 8,06 %

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.809.464,00 6,41 %

20 SOCIALNO VARSTVO 1.002.144,89 3,55 %
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 586.004,68 2,08%

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 546.940,00 1,94 %
1 POLITIČNI SISTEM 473.349,00 1,68 %
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE 452.279,11 1,60 %
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 400.885,00 1,42 %
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 271.923,61 0,96 %
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 143.825,60 0,51 %
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 131.485,32 0,47%
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 73.877,00 0,26%

2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 48.015,34 0,17 %
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.727,00 0,02 %
3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.500,00 0,01 %

ODHODKI SKUPAJ 28.226.877,72 100,00 %
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OBRAMBA IN UKREPI OB 
IZREDNIH DOGODKIH

2,1%

POLIT IČNI SISTEM
1,7%

LOKALNA SAMOUPRAVA 8,1%

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 0,2%

IZOBRAŽEVANJE 12,1%

KULTURA, ŠPORT IN 
NEVLADNE ORGANIZACIJE

13,8%

ZDRAVSTVENO  VARSTVO 0,5%

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST
6,4%

VAROVANJE OKOLJA IN 
NARAVNE DEDIŠČINE

20,6%

NOTRANJE ZADEVE IN 
VARNOST

0,0%

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,5%

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

1,4%

PRIDOBIVANJE IN 
DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 1,9%

PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE
10,7%

GOSPODARSTVO
13,8%

ZUNANJA POLIT IKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 0,0%

SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 1,6%

SOCIALNO  VARSTVO 3,6%

SERVISIRANJE JAVNEGA 
DOLGA

0,3%

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

1,0%

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

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

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

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

mestih z mini  nakladačem

Delež odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge:
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Cveto Zaplotnik

Jesenice - Zavarovalnica Tri-
glav se je po skoraj štirih de-
setletjih poslovanja na Cesti
Maršala Tita že ob koncu le-
tošnjega avgusta preselila v
nove prostore v poslovno
stanovanjskem objektu
Rondo na Delavski ulici, ob
koncu septembra pa jih je
tudi slovesno odprla. Janka
Planinc, nekdanja vodja za-
varovalnice na Jesenicah,
zdaj pa izvršna direktorica
za trženje premoženjskih
zavarovanj v Zavarovalnici
Triglav, je na slovesnosti
simbolično predala ključ no-
vih prostorov sedanji vodji
jeseniškega predstavništva
Moniki Sikošek, direktor
kranjske območne enote
Aleš Klement pa je ob tej
priložnosti izročil donacijo,
ček v vrednosti dva tisoč ev-
rov Visoki šoli za zdravstve-
no nego Jesenice, ki bo de-
nar porabila za izvajanje
programa druge stopnje
zdravstvene nege.

Kot so povedali v jeseni-
škem predstavništvu zavaro-
valnice, ki pokriva območje

občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica, so novi
prostori na dobri lokaciji, v
nastajajočem poslovno fi-
nančnem centru ter nedaleč
od sedeža občine in centra
za socialno delo, v prihodnje
pa se bosta v bližino preseli-
li še upravna enota in Pošta
Slovenije. Novi prostori so
pridobitev tako za stranke
kot za zaposlene. Strankam
je poslovalnica lažje dostop-
na, zagotovljena so jim par-
kirna mesta, vse storitve pa
lahko opravijo v pritličju. 
"Naši zavarovanci se kljub

trenutni finančno gospodar-
ski krizi zavedajo pomena
zavarovanj, zato ne opaža-
mo upada. Verjetno so k
temu pripomogle tudi v zad-
njem času vse pogostejše

ujme in druge nesreče. Prav
v takšnih primerih je po-
membno, da imajo zavaro-
vanci ob sebi trdno in za-
upanja vredno zavarovalni-
co, ki jim v primeru škode
lahko takoj izplača odškod-
nino," je dejala Monika Si-
košek in dodala: "Kriza se
bolj odraža pri osebnih zava-
rovanjih, predvsem pri skle-
panju dolgoročnih naložbe-
nih življenjskih zavarovanj.
V zavarovalnici smo se no-
vim razmeram prilagodili in
pripravili nov, finančno bolj
dostopen produkt naložbe-
nega življenjskega zavarova-
nja, pri katerem lahko zava-
rovanci varčujejo že za me-
sečno premijo petnajst ev-
rov, hkrati pa so tudi živ-
ljenjsko zavarovani."

Zavarovalnica Triglav
v novih prostorih
Predstavništvo Zavarovalnice Triglav na Jesenicah se je preselilo v nove prostore na Delavski ulici.
Naložba je stala šeststo tisoč evrov.

Monika Sikošek, vodja jeseniškega predstavništva 
Zavarovalnice Triglav I Foto: Anka Bulovec

Zavarovalnica Triglav je podarila dva tisoč evrov vredni ček Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice. Na sliki: direktor kranjske območne enote zavarovalnice Aleš Klement in
dekanica šole dr. Brigita Skela Savič I Foto: Anka Bulovec

Božena Ronner

(Iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta)

Vprašanje Matjaža Peskarja:
Kdo in pod kakšnimi pogoji
je izdal dovoljenje za posta-
vitev dodatnih gostinskih
objektov na površinah, na-
menjenih pešcem - pločnik
pred stavbo železniške po-
staje, kjer je v sedanjem
času gibanje pešcev, invali-
dov in mater z vozički, še
posebej pa strojnih vzdrže-
valcev zelo omejeno zaradi
raznih ovir. Nov objekt je
postavljen v neposredno bli-
žino semaforja, prosto stoje-
če elektro omarice, svetila
javne razsvetljave, parkirišča
za obiskovalce pošte in par-
kirišča taxi-službe.

Odgovor Komunalne direk-
cije:
Dovoljenje za začasno upo-
rabo pločnika ob državni ce-

sti na odseku pred lokalom
Fast food pr' Furtuli na Jese-
nicah in postavitev premič-
ne letne terase je izdala Ko-
munalna direkcija Občine
Jesenice konec junija 2009
in velja do 31. oktobra 2009.
Dovoljenje je bilo izdano
pod pogojem, da v primeru,
če se ugotovi, da premična
terasa ovira vzdrževanje jav-
ne prometne površine ali
udeležencev v prometu -
pešce, lahko izdajatelj dovo-
ljenje takoj prekliče, stranka
pa mora na svoje stroške
premično teraso takoj od-
straniti. Med pogoji v dovo-
ljenju so navedene tudi iz-
mere terase in zagotovitev
širine pločnika za pešce.
Vlogo stranke je obravnaval
tudi Svet krajevne skupnosti
Sava, ki se je s postavitvijo
terase strinjal. Komunalna
direkcija pripomb glede po-
stavitve terase s strani udele-
žencev v prometu do sedaj
ni prejela.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON
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0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

oktober

Urša Peternel

Občinski svetniki so na zad-
nji seji v hitrem postopku
sprejeli Občinski program
varnosti. Na tej osnovi sta
župan Tomaž Tom Mencin-
ger in komandir Policijske
postaje Jesenice Gregor Hu-
drič prejšnji teden podpisala
protokol o sodelovanju med
Občino Jesenice in Policij-
sko postajo Jesenice. Župan
je ob tem izrazil zadovolj-
stvo, da je občina dobila Ob-
činski program varnosti, ki
pomeni pravno podlago za
delo redarjev v okviru Med-
občinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice. S tem naj
bi se še okrepilo sodelovanje
med Občino Jesenice oziro-
ma Medobčinskim inšpekto-

ratom in redarstvom Jeseni-
ce in Policijsko postajo Jese-
nice. Glavni cilj pa je zago-
tavljanje še večje varnosti na
območju občine Jesenice.
Gregor Hudrič, komandir
policijske postaje, je ob tem
poudaril, da je varnostna si-
tuacija na Jesenicah relativ-
no dobra in obvladljiva. Re-
darji Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva Jesenice
bodo po Hudričevim bese-
dah policiji v veliko pomoč
zlasti pri neintervencijskih
zadevah, saj bodo policisti
tako imeli več časa za resne
intervencijske zadeve. Po be-
sedah vodje Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Je-
senice Boštjana Omerzela
bodo redarji opravljali zlasti
nadzor nad mirujočim pro-

metom, varstvom okolja,
organizacijo prireditev, jav-
nim redom in mirom (pisa-
njem grafitov, beračenju, ne-
dovoljenim kampiranjem

...). Skratka, prevzeli bodo
zadeve, ki niso velik varnost-
ni problem, njihovo urejanje
pa bo pripomoglo k večjemu
zadovoljstvu občanov.

Podpis protokola

Komandir Policijske postaje Jesenice Gregor Hudrič in 
župan Tomaž Tom Mencinger ob podpisu protokola 
o sodelovanju

Vprašanja občinskih
svetnikov
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Urša Peternel

Stalna železarska zbirka v
Ruardovi graščini na Jeseni-
cah, ki ohranja spomin na
bogato železarsko dediščino
Jesenic, je po novem oboga-
tena z novo stalno razstavo
o Kranjski industrijski
družbi. Letos namreč mine-
va 140 let od vpisa te družbe
v trgovski register - zgodo-
vinski viri kažejo, da se je to
zgodilo 18. septembra
1869. Družba, ki je združe-
vala vrsto različnih dejavno-
sti, od rudarstva, metalurgi-
je pa celo do mlinarstva, je
neizbrisno zaznamovala
razvoj Jesenic in okolice. Na
njenih temeljih je zrasla
kasnejša Železarna Jeseni-
ce, po njenem zatonu pa
tradicijo železarstva na Jese-
nicah danes nadaljuje pod-
jetje Acroni. Vodja projekta
je direktorica Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice Irena
Lačen Benedičič, avtor pa
zgodovinar Marko Mugerli
s sodelavci. Sodeloval je
tudi strokovnjak za tehni-
ško dediščino iz Tehniškega
muzeja Slovenije Vladimir
Vilman.
Razstava je na razstavnih
panojih razdeljena v tri sklo-
pe. V prvem so prikazani us-
troj družbe in njeni obrati, v
drugem je prikazana delni-
ška družba s svojo blagovno

znamko, prikazana je tudi
postavitev pisarne ravnatelja
z zanimivimi dokumenti in
evidenco zaposlenih, komu-
nikacije v tovarni in po sve-
tu. V tretjem delu razstave
pa so predstavljena področja
družbenega življenja, na ka-
tera je vplivala tudi Kranjska
industrijska družba. Veliči-
no in mogočnost Kranjske
industrijske družbe pred-
stavljajo tudi z digitalizirano

fototeko, ki jo hranijo v mu-
zeju. Posebna zanimivost
razstave je igrica spomin na
jeklenih ploščicah, kjer obis-
kovalci iščejo pare znakov
nekdanjih obratov in zlate
medalje, ki jo je družba pre-
jela na svetovni razstavi na
Dunaju leta 1873.
Razstavo sta sofinancirala
Občina Jesenice in ministr-
stvo za kulturo. Odprtja so
se med drugim udeležili žu-

pan Tomaž Tom Mencin-
ger, predstavnik ministrstva
Silvester Gaberšček ter glav-
ni direktor Acronija Slavko
Kanalec. Obiskovalci so si
razstavo ogledali ob glasbe-
ni spremljavi jeseniške god-
be na pihala - Pihalnega or-
kestra Jesenice-Kranjska
Gora, ki je le pet let mlajši
od Kranjske industrijske
družbe - praznuje namreč
135-letnico delovanja.

Z Jesenic v širni svet
Ob 140. obletnici Kranjske industrijske družbe, ki je ime železarskih Jesenic ponesla v svet, 
so v Ruardovi graščini odprli stalno razstavo.

O strehi na telovadnici
na OŠ Koroška Bela

Pojasnilo ob članku o novi
strehi na OŠ Koroška Bela, ki
je izšel v Jeseniških novicah
18. septembra 2009.

Ker so se po članku v Jeseni-
ških novicah 18. septembra

2009 pojavili odzivi, da so na-
vedbe zavajajoče in da s streho
ni vse v redu, se kot ravnateljica
šole čutim dolžna, da na te od-
zive dam ustrezno pojasnilo. 4.
septembra 2009, ob krajevnem
prazniku, smo uradno predali
v uporabo med počitnicami ob-
novljeno streho telovadnice na
OŠ Koroška Bela. To je za nas
velika pridobitev in smo se je
tako učenci kot učitelji iskreno
razveselili. 

Se pa včasih zgodi, da tako
veselje skali kakšno neljubo pre-

senečenje. To se nam je dogodi-
lo ravno na dan uradnega od-
prtja v večernih urah ob hudem
nalivu, ki je zajel celotno Go-
renjsko. Čeprav je ob deževnih
dnevih v mesecu avgustu streha
dobro prestala vse preizkušnje,
se v tem nalivu ni izkazala za
brezhibno. Tri kupole niso zdr-
žale pritiska velike količine vode
in spet smo imeli manjšo popla-
vo. Vendar se je podjetje, ki je
streho prenovilo, pokazalo za
odgovorno in se je na naše obve-
stilo o težavi hitro odzvalo.

Tako so že dodatno zatesnili
del strehe okoli kupol.

Tako v članku v Jeseniških
novicah ni zapisana nobena
neresnica. Streha je obnovljena,
kupole dodatno zatesnjene, ob
septembrskih deževnih dnevih
so tla ostala suha in lahko smo
veseli nove pridobitve.

Sanda Zupan, 
ravnateljica Osnovne šole

Koroška Bela

Prikazana je tudi postavitev pisarne ravnatelja z zanimivimi
dokumenti in evidenco zaposlenih.

Razstava na panojih je razdeljena v tri sklope - Kranjska,
Industrijska in Družba.

Direktorica muzeja Irena Lačen Benedičič, Silvester Gaberšček z ministrstva za kulturo,
častni občan Jesenic Božidar Brudar, župan Tomaž Tom Mencinger, glavni direktor Acronija
Slavko Kanalec in podžupan Boris Bregant.

Ob slovesnem odprtju razstave so predvajali tudi
dokumentarno izobraževalni film Televizije 
Slovenija režiserja Igorja Vrtačnika o Lambertu
von Pantzu, prvem tehničnem direktorju Kranjske
industrijske družbe, izumitelju in inovatorju.

Pisma bralcev

Lani je minilo 
500 let rojstva 
Primoža 
Trubarja, 
očeta 
slovenske
književnosti. 
Ta knjiga 
na novo odpira
vprašanja 
Trubarjeve vloge 
v literarni, 
narodni, 
kulturni in
duhovno-verski
zgodovini 
našega naroda.

ŠPORTNE IGRE JESENIC 2009

RAZPIS LIGE V ODBOJKI
Kraj igranja: telovadnica v Osnovni šoli Prežihovega Voranca
Jesenice
Igralni dan: petek od 16.30 dalje, odvisno od prijavljenih ekip
Pričetek: v petek, 23. oktobra 2009
Kategorije: liga se igra z mešanimi ekipami, kar pomeni, da
morata biti v polju ves čas vsaj dve ženski. 
Pravila: igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije. Igra
se na dva dobljena seta, če se igra tretji set, se igra do 15,
prvi in drugi set se igra do 25 točk. Vsaka ekipa ima pravico
prijaviti 15 igralcev, igra se 6 : 6. Za prva tri mesta ekipe prej-
mejo pokale. Skupno točkovanje poteka po sistemu športnih
iger Jesenic.
Sistem tekmovanja: ligaški dvokrožni sistem, razpored se
opravi po Bergerjevih tabelah. Vsaka ekipa bo na igralni dan
odigrala eno tekmo. 
Tekem bo več kot osem na ekipo. 
Štartnina: 100 EUR na ekipo (stroški telovadnice, sodnikov,
nagrad)
Informacije in prijave: prijave ekip sprejemamo do srede, 21.
oktobra, na naslov: zsj.programi@siol.net ali po telefonu:
051/685 240 - Gaber ŠORN.
Ob prijavi je treba navesti ime ekipe, ime in priimek vodje, 
telefon in elektronski naslov. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, v petek od 8. do 14. ure, ali
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Trda vezava, 319 strani
Redna cena knjige: 38,90 EUR, 
cena za naročnike: 32 EUR + poštnina

Redna cena knjige: 17,90 EUR, 
cena za naročnike: 14,50 EUR + poštnina
Trda vezava, 306 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, v petek od 8. do 14. ure, ali
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Vsakokrat, 
ko se občutljiv
odrasli človek 
zazre v oči 
majhnega otroka,
začuti, 
da se tiho 
premaknejo 
globine, 
v katerih spi
spomin.

W
W

W
.G

O
R

E
N

JS
K

IG
LA

S
.S

I

W
W

W
.G

O
R

E
N

JS
K

IG
LA

S
.S

I



Jeseniške novice, petek, 16. oktobra 2009 

Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Pred časom smo že zapisali,
da so cvetoči balkoni najlepše
ogledalo stanovalcev. Letošnja
akcija Občine Jesenice Najlep-
ši balkon je spet pomenila
nov korak v prizadevanjih za
lep videz hiš v različnih bival-
nih okoljih. 
Ocenjevalna komisija akcije
Najlepši balkon v občini Jese-
nice je letos največ točk priso-
dila lastnikoma hiše Alenke
in Vlada Kuroša z Blejske Do-
brave. Čeprav kdo rad poreče,

da imajo vsake oči svojega
malarja, je treba priznati, da
pogled na to hišo res očara
vsakogar. Stoji sredi bodočega
vaškega jedra in upravičeno
pritegne pogled vsakega mi-
moidočega. 
Na balkonih in v vrtu se vse po-
letje bohoti raznovrstno cvetje,
okrasne trave in drugo zelenje.
Veliko ljubezni in potrpljenja
je potrebnega za negovanje in
vzdrževanje vsega, kar okoli
dve uri na dan. Lastnika naj-
lepšega balkona v letošnji akci-
ji tega ne želita preveč izpo-

stavljali v javnosti. Poudarjata,
da je tako lepo urejena hiša
predvsem v njuno zadovolj-
stvo, sta pa vesela, če to opazi-
jo tudi drugi. Alenka vse sku-
paj preprosto strne v stavek:
"Hiša brez cvetja je prazna." 

Z rožami je veliko dela
V večstanovanjski hiši pa je le-
tos komisija največ točk na-
menila Olgi Seršen s Hrušice.
"Odkar imamo na naši stavbi
nov balkon, je na njem cvet-
je," z veseljem pripoveduje.
"Skupaj z možem Pavlom

spomladi v vrtnariji nabaviva
različne sadike balkonskega
cvetja. Vedno rečeva, da naj
bodo takšne, da bodo v našem
koncu na Hrušici kljubovale
tudi vetru in slabemu vreme-
nu. Doslej sva pri tem imela
res srečo. Na balkonu imam
sedem korit. Dela je res veli-
ko. Za zalivanje porabim kar
po 30 litrov vode. Vedno sem
rada na balkonu, uživam med
rožami. Z njimi se je treba
tudi pogovarjati. Ob njihovem
gojenju in skrbi zanje se ved-
no tudi kaj novega naučiš." 

Hiša brez cvetja je prazna
Alenka in Vlado Kuroš sta bila nagrajena za najlepši balkon v stanovanjski hiši, Olga Seršen pa v
večstanovanjski hiši.

Janko Rabič

Ko se človek sredi lepe gorske
vasice zazre na raznovrstno
cvetje, je, kot bi se za trenutek
ustavil čas. Ta občutek je zago-
tovo letos poleti navdajal vse,
ki so obiskali ali od daleč opa-
zovali domačijo pr' Skednač' v
Javorniškem Rovtu, eno naj-
starejših v kraju. Frančiška
Noč se je pred dobrega pol sto-
letja tja gor preselila z Olševka
pri Kranju. Takoj je v družin-
skem okolju vzljubila rože, ki
so več čas del njenega vsakda-
njika. Še posebej rada goji na-
geljne. Ob našem obisku je
povedala, da je pred 35 leti pri-
nesla prave gorenjske nagelj-
ne iz domačega kraja. Vsa leta
predstavljajo pravo bogastvo

cvetov na desetmetrskem bal-
konu domačije. 
"Prvi so bili res pravi gorenj-
ski. To se najbolj opazi po cve-
tovih. V novejšem času goji-
mo drugačne, ki niso več ori-
ginalni," pripoveduje Franči-
ška. "Zadovoljna sem, da mi
uspevajo, je pa veliko dela z
njimi. Poleti jih moraš redno
zalivati, potem poskrbeti, da
prezimijo. Veselje je gledati
res toliko cvetov, da jih ni mo-
goče prešteti. Rada imam vse
rože, veliko ljubezen čutim do
njih. Ni lepšega, kot da se zju-
traj znajdem med rožami.
Vsako posebej pogledam."
Poleg nageljnov ima povsod
okoli domačije in ob lični uti
še kup drugega cvetja in ze-
lenja. Pri delu ji pomagata

hčerki Suzana in Marjanca z
možem Andrejem. Franči-
ška je večkratna nagrajenka
akcije Najlepši balkon obči-
ne Jesenice v kategoriji Naj-

lepši nagelj. Dvakrat je zanje
prejela priznanje Gorenjske
turistične zveze, poleg tega
pa še kup drugih pohval od
ljubiteljev cvetja.

Obnovljena pot razveselila krajane 
Na pobudo članov sveta krajevne skupnosti Slovenski 
Javornik-Koroška Bela je Komunalna direkcija občine Jeseni-
ce letos v okviru letnega programa komunalnih del poskr-
bela za obnovo povezovalne pešpoti od železniške postaje
na Slovenskem Javorniku do Tomšičeve ulice na Jesenicah.
V dolžini tristo metrov so teren očistili in pot utrdili z asfalt-
no in betonsko podlago ter namestili javno razsvetljavo.
Vrednost del je bila 16 tisoč evrov. Obnovljena pešpot je 
tudi povezana z že obstoječo, ki vodi nad stavbo poklicnih
gasilcev proti Jesenicam. Pot je posebej velika pridobitev za
stanovalce Tomšičeve ulice. Sedaj gredo lahko peš do želez-
niške postaje, kulturnega doma in pošte na Slovenskem 
Javorniku. Drugi prebivalci na tem območju pa jo koristijo
za sprehode. J. R. 

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

Vida Mihelčič s.p. K
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Najlepši balkon Alenke in Vlada Kuroša na Blejski Dobravi Najlepši balkon v večstanovanjski hiši pri Olgi Seršen na Hrušici

Med cvetjem se ustavi čas 
Frančiška Noč iz Javorniškega Rovta že 35 let goji prave gorenjske nageljne. Vsa leta predstavljajo
pravo bogastvo cvetov na 10-metrskem balkonu domačije. 

Eldina Čosatović, 
Ragor

Vabimo vas na brezplačni
delavnici, ki bosta potekali
29. in 30. oktobra. Dotakni-
li se bomo naslednjih tem: 
1. Ali ste vedeli, da lahko z
domačim jabolčnim kisom
odstranimo najrazličnej-
še madeže? S preprostimi
nasveti bomo spoznali,
kako varčevati na eni strani

in hkrati ohranjati okolje
na drugi. Delavnica z na-
slovom Varujemo in ohra-
njamo okolje bo 29. ok-
tobra v Društvu upokojen-
cev na Jesenicah na naslo-
vu Pod gozdom 13. Skozi
delavnico nas bo vodila
Alja Bradaškja iz zavoda
EKUM. 
2. Kako motivirati in vodi-
ti? Delavnica je namenjena
tako podjetjem kot posa-

meznikom. Skriti spodbu-
jevalec zaposlenih za delo
je motivacija. Zgolj motivi-
rani in zadovoljni delavci
tudi dobro delajo in so pri-
padni organizaciji. Delav-
nica bo 30. oktobra v pros-
torih Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, Spod-
nji Plavž 24e, Jesenice. 
Delavnico bo vodila izkuše-
na predavateljica Nevenka
Dautanac. 

Delavnici se bosta pričeli ob
15. uri in sta za udeležence
brezplačni. Sofinancirajo ju
občine Jesenice, Kranjska
Gora, Radovljica, Žirovnica,
Bohinj, Bled in Gorje ter
JAPTI v sklopu projekta Iz-
vajanje celovitih podpornih
storitev v okviru vstopnih
točk VEM. Prijave spreje-
mamo na telefonski številki
04/581 34 19 ali po elektron-
ski pošti: dina@ragor.si. Ob
prijavi napišite ime, pri-
imek, občino bivanja ter te-
lefonsko številko. Vljudno
vabljeni!

Vabilo na brezplačni delavnici

Parkirnina na dvorišču bolnišnice
Na parkirišču dvorišča Splošne bolnišnice Jesenice so pred
dnevi začeli pobirati parkirnino. Vozniki morajo za uro
parkiranja odšteti en evro. J. P.

Dodana vrednost ponudbi podeželja
Razvojna agencija zgornje Gorenjske, Center za trajnostni
razvoj podeželja Kranj in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
izvajajo projekt Dodana vrednost ponudbi podeželja. Pro-
jekt sofinancirajo EU in MKGP prek programa LEADER (4.
os Programa razvoja podeželja 2007-2013) in občine Bled,
Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor,
Radovljica, Šenčur in Žirovnica.
Namen projekta je dopolniti in nadgraditi osnovno znanje
za uspešno vodenje dejavnosti na kmetiji ali v malih pod-
jetjih na podeželju in s tem omogočiti razvoj in krepitev
podjetništva na podeželju. Ciljnim skupinam želimo skozi
izvedbo projekta med drugim ponuditi pomoč pri obliko-
vanju poslovne ideje, črpanju nepovratnih sredstev, pove-
zovanju med nosilci dejavnosti na kmetiji in tolmačenju za-
konodaje na področju dejavnosti na kmetiji.
Za več informacij o projektu ali za individualno svetovanje
se lahko obrnete na Klemena Klinarja (04/581 34 16, kle-
men.klinar@ragor.si), Vlasto Juršak (04/257 88 26,
vlasta.jursak@ctrp-kranj.si) ali Lidijo Šnut (04/280 46 33,
lidija.snut@kr.kgzs.si). Klemen Klinar, RAGOR
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Joža Varl

Danes, 16. oktobra, bodo ob
18. uri v razstavnem salonu
DOLIK Kulturnega društva
Svoboda Toneta Čufar Jese-
nice odprli tisočo razstavo v
organizaciji likovnega kluba
DOLIK - Dolinskih likovni-
kov istega društva. S svojimi
likovnimi stvaritvami se
predstavlja 27 slikark in sli-
karjev.
Likovni klub DOLIK - Dolin-
ski likovniki, ki delujejo od
16. februarja 1946, je poleg
tega, da je najstarejša tovrst-
na organizacija na Sloven-
skem, tudi edinstven primer
s tako obsežno programsko
dejavnostjo. Poleg povezova-
nja likovnikov s širšega ob-
močja in pomoči pri njiho-
vem izpolnjevanju z organi-
zacijo likovnih tečajev, likov-
nih kolonij, skupinskih sli-
kanj v naravi in rednem te-
denskem druženju so že ob
ustanovitvi v svoj program
uvrstili tudi redno organiza-
cijo likovnih in foto razstav in
organizacijo predavanj s po-
dročja likovne umetnosti.
Z letom 1946 se je začelo pi-
sati novo poglavje v kulturni
zgodovini Jesenice, ki so jo z
leti z organizacijo razstav do-
polnjevala še razstavišča v
Kosovi graščini, razstavišču
Viktorja Gregorača na Slo-
venskem Javorniku, v avli
Gledališča Toneta Čufarja in
v Kulturnem hramu na Koro-
ški Beli. DOLIK-ovci so bili
pobudniki in soorganizatorji
planskih slikarskih kolonij na
Vršiču, v Vratih pod Trigla-
vom in v Podkorenu.
Poleg številnih slovenskih
umetnikov, nekaj tudi iz zbir-
ke Narodne galerije v Ljublja-
ni in umetnikov iz tujine, so
se skupinsko predstavile šte-
vilne slovenske organizirane
likovne skupine, številni lju-
biteljski slikarji, fotografske
skupine in posamezniki,
med njimi tudi mednarodni
mojster fotografije in številni
mojstri in kandidati mojstri
fotografije iz vse Slovenije in
tujine. Več let zapored so svo-
je likovne dosežke predstav-
ljali učenci osnovnih šol, svo-
je dosežke tudi izumitelji in
inovatorji, krožek ročnih del
izdelke iz zakladnice sloven-
ske ljudske umetnosti. Salon
pa je gostil tudi razne druš-
tvene jubileje. Po ocenah se

je na dosedanjih tisoč razsta-
vah predstavilo čez osem ti-
soč ustvarjalcev, nekateri tudi
po večkrat.
Vseh razstav si je ogledalo
okrog 775 tisoč obiskovalcev
ali poprečno 775 na eno raz-
stavo. Za današnji čas smo
skoraj neverjetne številke za-
beležili - v sodelovanju s šola-
mi - tudi pri obisku preda-
vanj. Na primer, predavanja
Slikarstvo na Slovenskem v
XIX. stoletju se je udeležilo
840 osnovnošolcev, Sloven-
ski impresionisti 1200, Slo-
venska slikarka Ivana Kobilca
1200 osnovnošolcev itd. Po-
udariti moram, da sta druš-
tvo in DOLIK imela zelo 
lepo sodelovanje z Narodno
galerijo v Ljubljani, od koder
je prihajala tudi večina pre-
davateljev za minimalne stro-
ške.
DOLIK-ovci so s svojo ustvar-
jalno dejavnostjo - slikanjem
ter ljubiteljsko organizacijo
razstav in številnih preda-
vanj, neprecenljivo veliko pri-
spevali h kulturni podobi ob-
čine, h kvaliteti življenja ob-
čanov in družbenem razvoju.
Seštevek prostovoljnih ur, ki
so jih opravili in jih opravlja-
jo DOLIK-ovci in vodstvo Sa-
lona, bi nam pokazal, da bi za
uresničevanje vsega tega vsa
ta leta potrebovali dve do tri
zaposlene osebe.
Ob prvi razstavi DOLIK-ov-
cev ali "samoaktivistov" ka-
kor so se poimenovali, jeseni
1946, je slovenski likovni
umetnik Dore Klemenčič v
takratnem Slovenskem po-
ročevalcu med drugim zapi-
sal: "Ti ljudski talenti se ne
bodo posvetili umetnosti kot
profesionalci, toda kot po-
sredniki med ljudskimi mno-
žicami in profesionalnimi
umetniki, bodo odigrali ze-
lo veliko vlogo." DOLIK je ne-
dvomno to vizijo, ki jo je na-
povedal Dore Klemenčič,
udejanjil in jo udejanja.
DOLIK - Dolinski likovniki
so bili in so po svoji dejavno-
sti in odprtosti vsa ta leta pre-
poznavni v Sloveniji in na ne-
katerih območjih zamejstva.
Dobro znan v Sloveniji in za-
mejstvu je tudi Razstavni sa-
lon DOLIK, ki je eno najlep-
ših in najbolj gostoljubnih
razstavišč na Gorenjskem.
DOLIK in Razstavni salon pa
sta nedvoumno tudi del pre-
poznavnosti mesta Jesenice.

Tisoč razstav DOLIK-a

Urša Peternel

Koliko učencev letos obis-
kuje glasbeno šolo?
"V letošnjem šolskem letu
je vpisanih 438 učencev, od
tega je 91 učencev v balet-
nem oddelku in 43 v pred-
šolskem programu."

Kateri oddelki so najbolj za-
polnjeni?
"Tradicionalno je največ za-
nimanja za kitaro, letos tudi
za godala in petje. Že vsa
leta je velik vpis tudi v balet-
nem oddelku."

Letos pa ste odprli dva nova
oddelka, kajne?
"Tako je. V letošnjem šol-
skem letu nam je ministr-
stvo odobrilo širitev dejav-
nosti in odprli smo oddelek
harfe in oddelek sodobnega
plesa. V oddelku harfe ima-
mo vpisane tri učence, ki jih
poučuje Bronislava Prinčič.
Oddelek smo odprli zaradi
potreb simfoničnega orkes-
tra. V skupini sodobnega
plesa pa so učenci, ki že več
let obiskujejo pouk baleta,
poučuje jih Kaja Lin Avgu-
štin, učenci pa spoznavajo
plesne oblike in elemente
različnih plesnih zvrsti."

Pridobili pa ste tudi novo
glasbilo, to je čembalo.
"Res je, avgusta smo kupili
nov čembalo, kar je za šolo
nova pridobitev, saj bomo
lahko izvajali staro glasbo
na avtentičnem glasbilu.
Glasbilo je stalo okrog pet-
najst tisoč evrov, denar za
nakup pa smo varčevali ne-
kaj let. Slavnostni krst in-
štrumenta smo imeli 24.
septembra s koncertom
dveh odličnih glasbenikov -
Mateje Bajt na kljunasti

flavti in čembalista Luca
Ferrinija. Na slavnostnem
krstu pa je bil tudi izdelo-
valec čembala Gianpaolo
Plozner, ki je očitno užival
ob odličnem igranju na od-
ličen inštrument."

V okviru glasbene šole delu-
je vrsta orkestrov, kateri?
"Poleg treh orkestrov - har-
moničnega, pihalnega in
godalnega je predlani začel
delovati tudi simfonični or-
kester, kar je najvišji cilj
vsake glasbene šole. Poleg
njih na šoli deluje tudi Big
Band, lani pa smo ustano-
vili še pevski zbor, s čimer
se lahko tudi učenci neor-
kestrskih inštrumentov
vključijo v skupinsko mu-
ziciranje."

Kaj se bo dogajalo v glasbe-
ni šoli v prihodnjih mese-
cih?
"Ta mesec pripravljamo
projekt Od tona do glasbe,
ki je namenjen osnovnošol-
cem, financira pa ga Občina
Jesenice. V sklopu projekta
bomo pripravili koncert ob
dvestoletnici smrti Josepha

Haydna ter baletno predsta-
vo. Cilj projekta je navaditi
otroke na obiskovanje kul-
turnih prireditev v doma-
čem kraju. Tako kot vsako
leto se bodo naši učenci
udeleževali tekmovanj -
tako regijskega kot državne-
ga in mednarodnih, kjer
vedno dosegajo vidne rezul-
tate. Aprila bomo gostili
šolo iz Brna, prav tako smo
vabljeni v Nagold. Gostili
bomo regijsko tekmovanje
citrarjev in izvedli del regij-
skega tekmovanja mladih
glasbenikov, izvedli semi-
nar za učitelje ... 

Sicer pa ljubitelje glasbe
medse vabite vsak četrtek,
kajne?
"Četrtek je dan za koncerte
in skoraj vsak četrtek se kaj
dogaja, vsi naši koncerti pa
so brezplačni ..."

Četrtek je dan za koncerte
Z ravnateljico Glasbene šole Jesenice Martino Valant smo se pogovarjali o novostih v letošnjem šolskem
letu. Odprli so dva nova oddelka - harfe in sodobnega plesa, kupili nov inštrument - čembalo ...

Sopotniki v črnem in belem
V Kosovi graščini je v oktobru na ogled zbirka likovnih del
Nikolaja Mašukova pod skupnim imenom Sopotniki. Že
odprtje razstave v stilu črno-bele kombinacije je bilo 
zanimiv kulturni dogodek. Umetnik je študiral v Moskvi,
ustvarja pa tako na področju kiparstva kot slikarstva. V
Slovenijo se je preselil skupaj s soprogo in slikarko Mašo
Bersan leta 1994, najprej v Ljubljano kasneje pa v Ljubno na
Gorenjskem. Do sedaj je imel že več kot petdeset samostoj-
nih razstav, njegova najnovejša ustvarjalna zanimanja so
posvečena svojstveni figuraliki. S stenskimi poslikavami sta
skupaj z ženo zaznamovala številne javne prostore, zlasti
cerkvene. Tokrat je na ogled široka paleta platen, ki vsako po
svoje zrcali umetniški nagovor in sporočilo. J. P.

Slavnostni krst novega čembala so imeli 24. septembra s koncertom dveh odličnih 
glasbenikov: Mateje Bajt na kljunasti flavti in čembalista Luca Ferrinija.

Ravnateljica Glasbene šole
Jesenice Martina Valant

Janko Rabič

Čufarjevi dnevi na Jeseni-
cah so že več kot dve deset-
letji globoko zakoreninjeni
med ljubiteljskimi gledali-
škimi skupinami. Na letoš-
nji razpis za 22. dneve so
gledališča in dramske sku-
pine iz različnih slovenskih
mest in krajev ter iz zamej-
stva prijavile dvajset pred-
stav. Gre spet za pestro že-
tev gledališke ustvarjalnosti
različnih žanrov domačih in
tujih avtorjev. Domača gle-
dališka skupina, ki je doslej
prejela že lepo število na-
grad in priznanj, letos v
ogenj pošilja predstavo Od
kraja do raja. 

Selektor Matjaž Šmalc jih bo
za Čufarjeve dneve, ki bodo
letos od 14. do 19. novembra,
izbral šest, ki jih bosta potem
v jeseniški gledališki dvorani
ocenjevali strokovna komisi-
ja in publika.
Organizacijski odbor Čufarje-
vih dnevov pod vodstvom
predsednika Borisa Breganta
je v začetku oktobra oblikoval
program in določil izvajalce
nalog. Poleg predstav bodo
pripravili razstavo o doseda-
njih Čufarjevih dnevih, osred-
nji letošnji gledališki dogodek
na Jesenicah pa bodo zaokro-
žili z odkritjem doprsnega
kipa pisatelja in dramatika
Toneta Čufarja v parku v bli-
žini gledališke stavbe.

Prijavljenih 
dvajset predstav 
Selektor Matjaž Šmalc jih bo za Čufarjeve dneve,
od 14. do 19. novembra, izbral šest.

Slikarska razstava Ljubice Zorko
V razstavnem salonu Viktorja Gregorača v kulturnem domu
na Slovenskem Javorniku so odprli slikarsko razstavo
likovnih del Ljubice Zorko iz Žirovnice. Pred nedavnim je
svoja likovna dela že predstavila jeseniškemu občinstvu v
salonu DOLIK. Avtorica je povedala, da ljubi naravo, cvetje,
predvsem sončnice, saj sonce nosimo v svoji duši, zato ga
skuša deliti med vse okoli sebe. J. P.
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Matjaž Klemenc

Zadnji neuspehi so se že po-
kazali. Gledalcev je manj kot
v pretekli sezoni, in tudi ti še
zdaleč niso zadovoljni z vide-
nim. Pojdimo po vrsti. Vsi
ljubitelji hokeja v "železar-
skem" mestu se verjetno še
kako dobro zavedajo situaci-
je v klubu. Denarna situacija
ni rožnata in s tako situacijo
so šli v sezono v jeseniškem
klubu. V letošnji sezoni naj
bi več priložnosti dobili mla-
di, doma vzgojeni hokejisti.
Popolnoma pravilno razmiš-
ljanje. Mladim je potrebno
dati čim več priložnosti. Le s
konstantnimi igrami in do-
brimi treningi se lahko razvi-
jejo v nosilce. Denarno sta-
nje tudi onemogoča nakup
vrhunskih tujcev. Vseeno je,
ali si s slabimi tujci osmi, pa
potem takoj izpadeš v četrtfi-
nalu, ali si deseti, a prilož-
nost za uveljavljanje dobijo

mladi, nadarjeni hokejisti,
naložba za prihodnost. Le-
tošnji nakup se ni najbolj ob-
restoval, saj so trije tujci že
zapustili Ledarsko 4. Prvi se
je poslovil vratar Boris Tortu-
nov, po tekmi z Medvešča-
kom pa sta proste roke dobi-
la še dva napadalca z vzhoda,
Andrej Troščinski in Kon-
stantin Firsanov. Zvone Šu-
vak, športni direktor, je hitro
ukrepal. V Podmežaklo je 
vrnil napadalca Andreja He-
barja. Vsakemu je hitro jas-
no, da je en vratar premalo
za tako natrpan program.
Tortunova bo zamenjal 27-
letni Američan Dov Grumet
- Morris. 
Kljub temu da imajo Jeseni-
čani le tri točke (o. p. ko-
mentar po tekmi z Linzem),
še zdaleč ne gre obupati.
Poraz od poraza se močno
razlikuje. Domača poraza
5:2 z Beljakom in poraz s
KAC-em 3:2 imata dva pov-

sem drugačna obraza, pa ne
zaradi razlike. Proti VSV ni
bilo nobene volje, borbeno-
sti, brez pravih strelov. Pov-
sem drugačna je bila slika s
KAC-om. Borbeno, z veliko
želje po uspehu do konca,
kar so prepoznali tudi gle-

dalci in na koncu hokejiste,
kljub porazu, nagradili z
glasnim aplavzom. Dotaknil
bi se še tekme z Linzom, ko
so si "železarji" priigrali kar
nekaj priložnosti, dvakrat
niso uspeli s pol metra za-
deti praznih vrat, za kar so
bili hitro "nagrajeni" z dve-
ma zadetkoma v zelo krat-
kem obdobju. Žal se to letos
dogaja prepogosto in temu
je potrebno v prihodnosti
nameniti še več pozornosti.
Danes zvečer, ob 19.15, je
priložnost za popravni izpit,
saj v goste prihaja ljubljan-
ska Olimpija. Zmaga na Po-
letni ligi 7:1 ne sme biti me-
rilo. Bila je sladka, žal pa je
bila to samo pripravljalna
tekma. Bolj se je treba ozira-
ti na poraz v Tivoliju 4:1 na
drugi tekmi lige EBEL.
Glave pokonci. Z nekateri-
mi spremembami je čas, da
tudi v jeseniško dvorano
Podmežakla posije sonce. 

Z Olimpijo preobrat?
Danes zvečer, ob 19.15, je priložnost za popravni izpit, saj v goste prihaja ljubljanska Olimpija. Zmaga
na Poletni ligi 7:1 ne sme biti merilo. Bila je sladka, žal pa je bila to samo pripravljalna tekma.

Matjaž Klemenc

Na Jesenicah je potekal Alpe
Adria Cup 2009, medna-
rodni turnir v tradicional-
nem karateju. Udeležilo se
ga je dvesto mladih karatei-
stov in karateistk iz 14 klu-
bov iz Avstrije, Italije in Slo-
venije. Organizacija je bila v
rokah jeseniških klubov
Huda mravljica karate klub
in Karate klub Mi-Ki s po-
močjo Slovenske zveze tra-
dicionalnega karateja. Tek-
movalci so se spopadli v sle-
dečih disciplinah: kata posa-
mezno, kata ekipno, fuko-go
(boj in kata) in kumite (boji).

Nastopi so potekali v določe-
nih disciplinah, glede na sta-
rost in barvo pasu. A - črni
in rjavi pas, B - modri in ze-
leni, C - oranžni in rumeni
ter D - beli pas. V skupni
razvrstitvi je Huda mravljica
karate klub zasedel tretje
mesto, na osmo mesto pa se
je uvrstil Karate klub MI-KI.
Pri Hudi mravljici karate
klubu so stopničke dosegli
sledeči tekmovalci: Liza Gre-
gori je bila tretja kata malči-
ce D, Bine Teran tretji kata
mlajši dečki C, Sabina Sušič
prva, Džana Agić druga, obe
kata mlajše deklice D. Anes
Begić je bil prvi, Muhamed

Mujezinović drugi, oba kata
starejši dečki C. Marko Stru-
na je bil drugi v kategoriji
kata dečki B in drugi v ku-
mite. Benjamin Mujadžić,
prvo mesto starejši dečki B,
Laura Fajković tretje mesto
kata starejše deklice B in
drugo mesto kumite. Tretje
mesto so dosegle Sara Gori-
njac, Zala Škrabelj in Amila
Paunović v kata starejše de-
klice A. Uspešni so bili tudi
tekmovalci Karate klub MI-
KI. Aleksander Jovanovič,
prvi kata malčki D, Bor Be-
guš, prvi kata mlajši dečki
D. Karin Pazlar, druga kata
malčice D, Tamara Čop,

druga kata starejše deklice
C. Matija Legat je bil tretji
kata mlajši dečki D. Irena
Višnar je bila tretja kata sta-
rejše deklice C, Dejan Pavlo-
vić pa tretji kumite starejši
dečki A. 

Mladi karateisti na Jesenicah
V skupni razvrstitvi je Huda mravljica karate klub zasedla tretje mesto, na
osmo mesto pa se je uvrstil Karate klub MI-KI.

Atletski klub vabi
Atletski klub Jesenice je zaživel na pobudo Slavka Lučiča, To-
maža Majerja in Jožeta Satlerja, v dogovoru s šolama Preži-
hov Voranc in Koroška Bela ter z Zavodom za šport Jesenice.
Jeseni 2003 je bila ustanovljena atletska šola. Že v letu 2004
so se pojavili na prvih zimskih dvoranskih tekmovanjih. V klu-
bu je vsako leto več vpisov. Klub ima dve skupini začetne šole
atletike, pionirje in pionirke, starejše dečke in starejše deklice
ter člane. Da vse poteka organizirano in pod strokovnim vod-
stvom, skrbijo trenerji Jože Satler, Slavko Lučič in Aleš Truha-
čev ter vaditelj Tomaž Majer. Klub se udeležuje tekmovanj, v
zadnjem času pa je treba izpostaviti dva rezultata: na držav-
nem prvenstvu v kategoriji U-14 je bil Miha Ličef tretji na
1000 m. Na Atletskem pokalu Slovenije pa je Tanja Ozebek v
skoku v daljino zasedla peto mesto. V klubu si želijo, da bi jih
bilo še več, zato pozivajo vse, ki imajo radi atletiko in so sta-
rejši od sedmih let, da se jim pridružijo. Vpis je možen na tre-
ningih v telovadnici Osnovne šole Koroška Bela ob ponedelj-
kih od 14.15 do 15.45, sredah od 16. ure do 17.30, petkih od 16.
ure do 17.30 in sobotah od 9.30 do 11. ure. M. K.

Uspešni nastopi v Oplotnici
V Oplotnici je potekal turnir v judu za kategorije U-11 in U-9.
Udeležili so se ga tudi mladi judoisti z Jesenic. V starostni ka-
tegoriji U-9, do 26 kg, je na najvišjo stopničko stopila Kati
Ambrožič. V isti kategoriji je bila Nuša Ambrožič tretja. Pri
fantih do 25 kg je bil Luka Ambrožič drugi. Drugo mesto je
pripadlo tudi Janji Razingar v kategoriji do 42 kg. Dobro so
se odrezali tudi v starostni kategoriji U-11. V kategoriji do 36
kg je Janja Junež osvojila tretje mesto. Tik pod stopničke, na
četrto mesto, sta se uvrstila Tim Pahor in Ana Mohorč. M. K.

Polovični uspeh nogometašev
Nogometaši Mimovrste=) Jesenice so v dveh kolih dosegli
polovičen uspeh. V 6. kolu bi morali doma gostiti Hrastje, a
so zaradi spleta okoliščin gostovali. Za varovance trenerja Fe-
rika Ališiča to ni bila prevelika ovira. Hrastje so odpravili s 3 :
1. Dvakrat je bil uspešen Redžić, enkrat pa Šendula. V 7. kolu
so Jeseničani gostovali pri Kondorju, a so se domov vrnili
praznih rok. Gostitelji so zmagali z 2 : 0. Na vrhu 1. Gorenj-
ske lige je ekipa Naklo - klub zmagovalcev, ki so zbrali 15 točk.
Točko manj imata Alpina in Visoko. Le dve točki manj kot vo-
dilni sta zbrala Velesovo in Mimovrste=) Jesenice. M. K.

Za uvod poraz
Jeseniški košarkarji, ki nastopajo v 2. Slovenski ligi zahod, so
v uvodnem kolu doma izgubili s Plama Pur z rezultatom 59 :
63. Jeseničani so na koncu tretje četrtine še vodili s 50 : 45, v
zadnji četrtini pa so popustili. Zanimivo, da je bila ekipa Pla-
ma Pur usodna za jeseniške košarkarje tudi v Pokalu Spar. V
2. Slovenski ligi zahod poleg Jesenic igrajo še Stražišče, AK-
TIVA SKUPINA Radovljica, Koš Koper Vzajemna, Globus,
Idrija 2000, Pingvini Šmartno, Splošna plovba Portorož, Tol-
min, Plama Pur, Kolpa Črnomelj in MARC Ajdovščina. M. K.

Sara Gorinjac je dosegla
tretje mesto. Foto: Mitja Bezenšek

Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu
Mladi Jesenice so začeli
novo tekmovalno sezono.
Med vsemi selekcijam je
pred najtežjo preizkušnjo
ekipa članic, ki nastopa pod
imenom Jesenice-Bled. V
prejšnji sezoni se ji je uspe-
lo uvrstiti v prvo državno
odbojkarsko ligo. Zveni kar
malo smešno in nenavadno,
da se je zaradi tega uspeha
ekipa skupaj z vodstvom
kluba znašla v velikih teža-
vah. Najvišja državna liga
zahteva večji finančni zalo-
gaj. Za nameček je ekipa

ostala še brez štirih stan-
dardnih igralk, ki so odšle
na študij v Ljubljano in v
druge klube. Kljub omaho-
vanjem so vsi zbrali pogum
in odločno krenili v novo se-
zono s povsem pomlajeno
ekipo, ki jo vodi trener Sta-
ne Ferjan.
Čeprav se igralke zavedajo,
da bodo težko dosegale
zmage, pa jim ne manjka

volje in energije, da se iz-
kažejo, in na vsaki tekmi
predvsem nabirajo izkušnje
proti boljšim nasprotnicam
v ligi. 
Domače tekme bodo v tej
sezoni igrale v telovadnici
Gimnazije Jesenice. Zvesta
publika odbojkarskih nav-
dušencev je odločena, da jih
v novi sezoni še bolj bodri s
tribun. To se je pokazalo že

na prvi domači tekmi v sre-
do, 7. oktobra. Proti ekipi
Alianse iz Šempetra so sicer
izgubile, vendar pokazale
veliko željo, da napredujejo
in čim prej popravijo začet-
niške napake. Prav spodbu-
de s tribun bodo vsem igral-
kam dobrodošle za boljšo
motivacijo na igrišču. 
Vodstvo kluba na začetku
sezone še ni izgubilo upa-
nja, da se bo vendarle našlo
nekaj donatorjev in spon-
zorjev, ki bodo pomagali
premostiti finančne težave.
Le tako bo odbojkarski šport
v občini Jesenice lahko kva-
litetno napredoval. 

Pomlajena ekipa odbojkaric v prvi državni ligi
Najvišja državna liga pa zahteva večji finančni zalogaj, zato vodstvo kluba vendarle upa na odziv sponzorjev.

Naslednjo tekmo v domači dvorani bo ekipa
odbojkaric Jesenice-Bled igrala 29. oktobra ob
18. uri.

Učenci OŠ Toneta Čufarja ekipni zmagovalci 
jesenskega krosa 
Letošnji jesenski medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica v sredo, 7. oktobra, v športnem parku
Podmežakla je bil predvsem v znamenju lepega vremena s
poletnimi temperaturami in množične udeležbe osnovno-
šolske mladine. Organizatorja, Zavod za šport in Športna
zveza Jesenice, sta želela privabiti tudi odrasle ljubitelje teka
iz športnih društev, vendar že po tradiciji ni bilo odziva. Kar
270 učencev osnovnih šol vseh treh občin in nekaj dijakinj
Srednje šole Jesenice je preteklo razdalje od štiristo do 1200
metrov. Ekipno je med osnovnimi šolami zmagala Osnovna
šola Toneta Čufarja pred Osnovno šolo Žirovnica in Osnov-
no šolo Koroška Bela. Med posamezniki so bili najuspešnej-
ši učenci in učenke osnovnih šol občine Jesenice, ki so osvo-
jili 31 kolajn. Zmagali so: Teoman Čirkič, Tit Razingar (OŠ
Prežihov Voranc), Kaja Ozebek, Ernest Grvala, Matevž
Žbontar, Luc Slivnik (OŠ Koroška Bela), Tim Pahor, Dorian
Rihtaršič, Žiga Lešnjak (OŠ Tone Čufar). Pri dijakinjah je
zmagala Nives Stanič s Srednje šole Jesenice. J. R.

Rok Tičar je med tistimi, ki
si zasluži visoko oceno.



8 Jeseniške novice, petek, 16. oktobra 2009 

Nasvet, zanimivosti

Vida Košmelj Beravs

Končno me je vodja peljal v
kuhinjo, kjer sta dva amater-
ja zidala večji štedilnik z
dvema odprtinama. Predsta-
vil me je glavni kuharici, to-
varišici Kelharjevi, ki nas je
kasneje vse, tabornike in vod-
stvo, še v tedanjem času po-
manjkanja hrane razvajala
in presenečala. Že istega dne
so mi postavili nekoliko stran
od glavnine taborišča lep, po-
polnoma nov šotor za dve
osebi. Na levi strani šotora je
stal nekoliko višji lesen po-
grad, napolnjenim z kupom
oblancev in z dvema novima
odejama. Na desni strani šo-
tora so stala na zbiti zemlji
primitivno narejena lesena
nosila, nad njimi pa police,
na katere sem naložila precej
zdravil, katere je nabral jese-
niški zdravnik dr. Čeh, ki ga
žal nikoli nisem osebno spo-
znala. Na desno stran pred
vhodom v šotor so mi kasneje
postavili manjšo mizico s
klopcama - za ambulantno
delo. Čez čas so mi mladi ta-
borniki poleg pritrdili pri-
bližno 50 krat 30 cm veliko
tablo z Eskulapovim zname-
njem, narejenim iz različno
obarvanega lubja. 
Na Higijenskem zavodu sem
dobila le na pisalni stroj na-
tipkano napotnico, vsa dru-
ga navodila bom dobila v ta-
boru od taborniškega vod-
stva. Ker v taboru ni bilo no-
benih navodil in mi je posta-
lo dolgčas, sem se kot pomoč-
nica ponudila za pomoč v

kuhinji. Kmalu so taborišče
odkrili radovljiški študentje,
ki jih za tedanje čase ni bilo
malo. Obiskovali so nas sko-
raj vsak dan. Razen enega,
ki je študiral v Zagrebu, so
drugi fantje študirali v Ljub-
ljani, večinoma tehniko. Do-
brosrčna kuharica jim je več-
krat postregla z kakšno do-
broto. Študentske menze so
bile v tedanjih časih zelo sla-
be. Hrane je še primanjkova-
lo kot med vojno in je bila še
vedno na živilske karte. Štu-
dentje so me prištevali k ku-
hinjskemu osebju, tudi svoje
pravo ime sem jim zamolča-
la. Nekoč nas je z drugimi
študenti obiskal tudi Radov-
ljičan, moj kolega Ludvik,
kasnejši profesor na Medi-
cinski fakulteti, ki me je raz-
krinkal.

S splavom v "kopalnico"
Ob prihodu sem občudovala
precej velik raven splav, ki je
vezal oba bregova reke. Z
njim so vozili čez reko mate-
rial, hrano in ljudi. Na vsa-
kem drogu rečnega priveza je
bil pritrjen kravji zvonec, s
katerim so klicali za prevoz
na nasprotni breg. Še bolj me
je presenetil "vodovod", kjer
vode ni nikdar zmanjkalo.
Po nekaj dneh bivanja me je
taborovodja Culjkar peljal
na desni breg Dolinke. Od
tam sva se vzpenjala po gr-
movju in med smrekami,
precej visoko v strmino. Na-
enkrat sem med drevesi, skri-
to v grmovju, v bregu zagle-

dala približno poldrugi me-
ter dolgo obzidano, pol me-
tra visoko korito, v katerega
je po kratki debelejši cevi te-
kla studenčnica in se razli-
vala čez rob. V dno korita je
bila vzidana železna cev v
premeru tri do pet centime-
trov za odtok vode. Po strmi-
ni je bila cev položena na po-
vršini, včasih pokrita z list-
jem. Na slabi cesti desnega
brega Save se je še videl s pe-
skom in zemljo pokrit jarek,
v katerega so položili cev. Do
brega reke je bila zasuta z
zemljo, v reko pa položena
na dno. Na levem bregu je
bila nepokrita cev položena
na manjšo strmino, skoraj do
vhoda v kuhinjo. Tam se je
razdelila na dva dela. Krajši
je vodil v kuhinjo, daljši pa
desno k manjšemu obzidane-
mu koritu, od katerega je bil
speljan odtok v zemljo. V

njem so se umivali osebje in
taborniki. Obe cevi sta se za-
pirali s preprosto železno
pipo. Če si jo prehitro odprl,
je zaradi velikega pritiska
bruhnila voda iz cevi in po-
škropila uporabnika. - Nekoč
so mi sicer razložili, kako so
v strmini hriba iskali vodo in
odkrili studenec, kar sem se-
veda pozabila. Na vsak na-
čin pa je bila preskrba z vodo
ne samo odlična pogruntav-
ščina, temveč neverjetna ide-
ja. Železne cevi so delali v
Železarni in so bile zastonj!
Kuhinja in precej velika
shramba ter večina šotorov so
bili že postavljeni, taborišče
pospravljeno in pometeno z
brezovimi metlami. "Delavci"
so odšli. Naslednji dan dopol-
dne je prišlo nenapovedano
večje število jeseniških gimna-
zijcev iz višjih razredov in še
nekaj profesorjev, bodočih ta-

borniških voditeljev. Vsi so bili
razporejeni v točno določene
šotore. Naslednji dan so pri-
speli taborniki. Splav jih je
prevažal skoraj cel dopoldan.
Ker ni imel ograje, so nadzor-
ni dijaki morali zelo paziti
zlasti na manjše otroke, kate-
ri so morali priti brez staršev.
Številni so imeli celo strah
pred vodo. Vsak dijak je pre-
vzel svojo skupino otrok, jim
pokazal njihov šotor in poma-
gal pri ureditvi stanovanja in
ležišča. 

Male rumene ovratne 
rutice
Ne spominjam se, koliko je
bilo otrok, kadar je bil tabor
popolnoma zaseden. Vodi-
čev, dijakov je bilo običajno
sedem do osem, in če je skrbel
vsak za osem do deset tabor-
nikov, je bilo v taborišču od
šestdeset do osemdeset otrok.
Večina njihovih staršev je
bila zaposlena v Železarni,
nekaj je bilo tudi partizan-
skih sirot. Deklet je bilo
malo. Večinoma so bili
osnovnošolci, nekaj še mlaj-
ših, ki so prišli skupaj z oče-
ti, kot sedemletni sin profe-
sorja Vinka Kopača Štefan
in dvojčka Tič, katerih oče je
bil nekakšen glavni in odgo-
vorni vodja celotnega tabora.
Eden od dvojčkov Tič pa je
bil pozneje gledališki režiser
Srečko Tič, sicer oče igralca
Gašperja Tiča. Taborniki so
dobili še svoja taborniška
imena. Spominjam se samo
nadimka dvojčkov Tič: Mali
Tiček ali Mali Murenček.
Prisrčni in zelo ubogljivi so
bili dečki: Albin Felc, Viki
Tišler in posebno brata Rudi
in Gorazd Hiti, kasnejši
znameniti hokejisti (njihove

uspehe sem pozneje sprem-
ljala iz daljave). Od deklic se
spominjam samo še priimka
sestric Iskra, katerih oče je
padel v partizanih. 
Imena profesorjev, ki so mi
ostali v spominu: matematik
Lado Kustler, odličen šport-
nik, tenisač in kolesar, velik
prijatelj mladine, učitelj jezi-
kov Vinko Kopač, prof. Tav-
čar, slavistka Vena Kušljan.
O uniformah, kot so jih ne-
kdaj imeli skavti, ni bilo sle-
du. Taborniki in vodstveni
kader smo bili sicer dostojno,
snažno, podobno oblečeni.
Blago za obleke je bilo tedaj
še vedno na karte. Le obutev
vseh je bila slaba. Večina je
imela samo čevlje, v katere so
bili obuti. Za nabavo novih
čevljev je bilo namreč treba
oddati več mesečnih točk za
obleke. Tudi pločevinaste
krožnike in jedilni pribor
smo dobivali v kuhinji. Ver-
jetno je to posodila tovarni-
ška menza. (Nekdanji skavti
so poleg uniform in klobukov
morali imeti vse svoje poleg
še posebnih skavtskih nožev.
Za vso opremo so morali po-
skrbeti starši.) Enoten znak
pripadnosti tabornikom so
bile rumene ovratne rutice,
ki so jih vsi dobili, ko so bili
razporejeni po šotorih. Po-
krival, dežnikov in dežnih
plaščev nismo poznali. 

(Se nadaljuje)

Taborniški rod jeseniških jeklarjev

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. 

(II. del)

Resnici na ljubo je treba
reči, da to, o čemer pišem,
ne velja samo za Ljubljanča-
ne, ampak na sploh za ljudi
iz večjih mest in še zlasti
prestolnic. In v čem se ti
ljudje tako razlikujejo od
drugih? Glavna razlika je, da
živijo v velikem ali glavnem
mestu, kar za seboj potegne
precej stvari. So v centru
kulture, umetnosti in doga-
janja. Skoraj vse je na dose-
gu roke. Ponavadi imajo
bolj pomembne službe,
boljšo plačo, ampak tudi
stroški življenja v velikem
mestu so znatno višji. Ne
morem zanikati, da ima živ-
ljenje v velikem mestu mno-
ge prednosti, po drugi strani
pa ima tudi številne slabosti.
Npr. preveč je betona, zrak
je slab, narava je daleč. Izbi-
re je veliko, ampak vse je
dražje. Ljudi je veliko, ven-
dar se med seboj manj po-
znajo in so pogosto osamlje-
ni. Vse je razmeroma blizu,
ampak skoraj povsod je gne-
ča. Vsaj meni osebno se zdi,
da prednosti življenja v veli-
kem mestu ne odtehtajo sla-
bosti. Še najbolj pa me moti
drugačnost ljudi. Res je, da

ni pošteno vseh tlačiti v isti
koš, ampak življenje v veli-
kem mestu prej ali slej spre-
meni ljudi. Pri nas že smo
že od nekdaj govorili o "ljub-
ljanskih srajcah", s čimer
smo ciljali na slabosti in tra-
paste lastnosti Ljubljanča-
nov (vsaj nam, ljudem s pe-
riferije). Saj smo kritizirali
tudi druge, ampak nikoli
tako zelo kot ravno Ljubljan-
čane.
Kaj na ljudeh iz velikih
mest ustvarja negativen od-
nos med njimi in drugimi?
Kot prvo je to vzvišenost,
prevzetnost oz. mišljenje,
da so nekaj več od drugih
"kmetov". Mišljenja, da so
nekakšna elita, "smetana",
večinoma sploh ne skrivajo.
Posredno ali neposredno
drugim dajejo vedeti, da so
nekaj manj; zaostali, "po-
den", neumni, nekulturni,
nerazgledani ... To ni nič
drugega kot poniževanje. Je
kaj čudnega, če smo užalje-
ni, jezni in reagiramo nega-
tivno? Prav nič! Ironično je,
da tako stališče še najbolj iz-
razito kažejo ravno tisti
Ljubljančani, ki to sploh še
niso dolgo. Neredko so prej

živeli veliko bolj "bogu za
hrbtom" kot ljudje, katere
zdaj ponižujejo. Pravih
Ljubljančanov skozi več ge-
neracij je pravzaprav malo.
Največ je "novopečenih" in
ravno ti so najhujši. So "bolj
papeški od papeža". Mnogi
se sramujejo svojega izvora,

ga skrivajo in imajo na ta ra-
čun manjvrednostne občut-
ke (ki so jih precej krivi dru-
gi Ljubljančani). Zato preti-
ravajo v vsem, kar naj bi
bilo tipično ljubljansko, in
zaničujejo vse drugačno.
Dober primer je ljubljanska
govorica, ki ni nobeno na-
rečje, pa tudi knjižna slo-
venščina ne. Poudarek
"ljubljanščine" je ravno v
trudu, da ne bi govorili na-

rečnih, preprostih besed
(ker je to kmečko, zaostalo
...), ampak čim več tujk,
modernih izrazov, slenga,
angleških besed, kar daje
vtis svetovljanskosti, mo-
dernosti, naprednosti ... Po-
memben je tudi način govo-
ra, ki mora zveneti kar se da

fino in elitno. Taka "nareje-
na" govorica seveda zveni
dokaj nenaravno, kot neko
smešno spakovanje - vsaj za
druge. Ljubljančani pa po-
čno še kup prestižnega (po
njihovem!): nakupujejo v
BTC, hodijo v Dramo, Ope-
ro, na balet, na koncerte, v
"spa" in "wellness" centre,
na Rožnik, v Tivoli, srečuje-
jo "pomembne" (ali res?!)
politike in gospodarstveni-

ke, otrokom dajejo super-
moderna imena ipd. Res-
nično nekaj boljšega! (Mis-
lim seveda posmehljivo).
Ko vidim toliko narejenosti,
povsem neutemeljene vzvi-
šenosti in napuha, si ne mo-
rem kaj, da se ne bi norčeva-
la. Zato Ljubljančanov ne
maram preveč. Le zakaj naj
bi bil Ljubljančan več vre-
den in boljši od mene? A
zato, ker malo večkrat zavije
tja, kamor jaz sploh nočem?
Res misli, da ga nekaj obis-
kov Drame, Opere ... (če
sploh), dela bolj razgledane-
ga in kulturnega? V sveto-
vnem merilu je Ljubljana
samo malo večja vas! Pa tudi
Newyorčan nima nobene
podlage za napuh, vzviše-
nost in poniževanje drugih.
Tak lažni elitizem ponavadi
komentiram kot "šopirjenje
petelina na vaškem gnoju",
"miss gasilske veselice". Še
najraje pa rečem: "tudi kravi
lahko nataknete najlonke,
pa bo še vedno krava". Le
kravi to sploh ne bo všeč in
si ne bo domišljala, da je po-
stala velika dama. So torej
krave pametnejše od nekate-
rih ljudi?

Ljudje iz velikih mest
Mag. Silvana Gasar

Pravih Ljubljančanov skozi več generacij je
pravzaprav malo. Največ je "novopečenih" in
ravno ti so najhujši. So "bolj papeški od papeža".
Mnogi se sramujejo svojega izvora, ga skrivajo
in imajo na ta račun manjvrednostne občutke
(ki so jih precej krivi drugi Ljubljančani). 
Zato pretiravajo v vsem, kar naj bi bilo tipično
ljubljansko, in zaničujejo vse drugačno. 

Večerna regata
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Tjaša Rotar

Mnogi so se šele ob 
jutranji zarji vračali 
domov zdravit mačka ...

Del Jeseničanov je silvestrovo
mirno preživel doma. Zabave
željnim pa se je ponujalo kar
nekaj možnosti. Silvestrovanja
so prirejali številni gostinski lo-
kali, tudi v Sokolskem in De-
lavskem domu se je plesalo. Do
jutra, kajpak, naslednji dan pa
se je počivalo in zdravilo mač-
ka. Gostje, kar najlepše obleče-
ni in urejeni, so se navadno ob
plesu še dodatno zabavali,
tako jim je na primer sokolsko
društvo leta 1926 obljubljalo
salonski orkester in pevski
kvartet, solospeve, kuplete, ko-
mične prizore, polnočni govor,
srečelov in ples. Nastopil je lah-

ko pevski zbor ali tamburaški
orkester, prirejali so žive slike
in skeče. Klerikalci so bili novo-
letnim plesom manj naklonje-
ni, so pa vseeno pričakali novo
leto veselo, ob lahkotnih dram-
skih predstavah, skečih, petju
kupletov itd.
"Življenje ob novem letu. Na
silvestrovo in na novega leta
dan je bilo pri nas zelo živah-
no. Skoraj v vseh društvenih
domovih in lokalih kakor tudi
v mnogih gostilnah in restavra-
cijah so se meščani poslavljali
od starega in pričakovali nove-
ga leta. Povsod je bilo veselo in
živahno tako v lokalih in na ce-
stah ter ulicah, po katerih so se
mnogi šele v jutranji zori vra-
čali domov zdravit mačka. Red
in mir se ni kalil."

Že v začetku stoletja je bilo na
Jesenicah zadnji dan v letu pes-
tro. Slovenec tako poroča, da so
bile ob izteku leta 1904 kar tri
veselice: gospod Pongratz je
priredil svojo, gospod Fabinc
svojo ob isti uri, Katoliško de-
lavsko društvo pa je zvečer po-
novilo predstavo V zadnjem
trenutku.
Trikraljevsko koledovanje je
bilo pred 2. svetovno vojno še v
navadi pri otrocih. Fantje so se
oblekli v svete tri kralje in šli po
hišah zbirat darove. Menda so
se tega lotili tudi odrasli. Tako
na primer dopisnik Slovenskega
naroda godrnja, kako so otroci
"obirali ljudi po hišah", kako je
vedno več "kraljev" in da so letos
med njimi tudi že odrasli. "Ker
se ne ve, kdo se skriva pod belimi

oblačili, bi bilo potrebno take lju-
di legitimirati ali pa jim tak na-
čin prosjačenja prepovedati."
Pust so Jeseničani kar bučno
proslavljali. V raznih lokalih se
je proslavljalo in "norelo". Pust-
ni plesi so bili tako v Sokolskem
domu kot v Kazini in Delav-
skem domu pa še v vrsti raznih
gostiln. Jeseničani so se zabava-
li našemljeni ali "v civilu".
Pustne plese so pogosto popestri-
li srečelovi, šaljiva pošta, nasto-
pi tamburašev ali pevcev, žive
slike, skeči. V Krekovem domu
se ni plesalo, vseeno pa so za
pusta uprizarjali zabavne
dramske predstave, skeče.
Tone Čufar takole satirično opi-
še pustno dogajanje leta 1939 v
okviru treh glavnih jeseniških
društev: 

Pustna sobota in nedelja

Sokolski dom:
Če znaš tango in foxtrot,
Nisi že zato pilot.
(Šlo je za pustni ples 
Aero-kluba, moja op.)

Delavski dom:
Čeprav na plesu se spotiš, 
Se golov s tem še ne znebiš.
(Namiguje na (ne)uspehe 
nogometnega kluba Kovinar,
moja op.)

Krekov dom:
Tri muzikante so najeli, 
Plesati pa le niso smeli.
(Tudi pustne prireditve so 
pri klerikalcih minile brez 
plesanja, moja op.)

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (8. del)

Urša Peternel

V dveh stanovanjih v dru-
gem nadstropju poslovno-
stanovanjskega objekta Ron-
do sredi Jesenice je pred
kratkim nov dom dobilo
osem stanovalcev v okviru
bivalne enote, namenjene
bivanju oseb z motnjami v
razvoju. V enem stanovanju
bivajo štiri ženske, v dru-
gem štirje moški, vsi pa so
domačini z Jesenic. Vsi tudi
obiskujejo Varstveno-de-
lovni center Škrat, kjer pre-
življajo dopoldneve ob
opravljanju različnih del za
kooperante. Kot je povedala
direktorica CUDV Matevža
Langusa Radovljica Tea Be-
ton, je to njihova tretja bival-

na enota, prvo so odprli v
Poljčah, drugo pa v Radovlji-
ci. Tovrsten način bivanja
osebam z motnjami v razvo-
ju omogoča, da živijo običaj-
no življenje, karseda podo-
bno življenju v družini, se-
veda s podporo in vodenjem
mentorjev, ki so v bivalni
enoti prisotni 24 ur na dan.
"Vsi stanovalci so domačini,
saj je zelo pomembno, da ži-
vijo v okolju, ki ga poznajo,
in da ohranjajo stik z doma-
čimi, prijatelji, znanci," je
poudarila Betonova. Ker je
večina stanovalcev prej biva-
la v blokih ali stolpnicah, so
se odločili za ureditev bival-
ne enote v stanovanjskem
bloku in ne v hiši. Stanova-
nji imajo v najemu, prepri-

čani pa so, da se bodo novi
stanovalci lepo navadili na
nov dom in da jih bodo tudi

novi sosedje sprejeli z odpr-
timi rokami in razumeva-
njem.

Veselje novih stanovalcev
V poslovno-stanovanjskem objektu Rondo so odprli bivalno enoto, v kateri živi osem oseb 
z motnjami v razvoju.

Marjana Ahačič

Preteklo soboto so Jehovove
priče v Dvorski vasi pri Begu-
njah pripravile dan odprtih
vrat, na katerem so predstavi-
le svojo novo dvorano za ver-
sko izobraževanje. V njej se
dvakrat tedensko zbirajo ver-
niki iz vseh zgornjegorenj-
skih občin. "Dvorano si deli-
ta dve krščanski občini - Ra-
dovljica in Jesenice - in vsaka
dvakrat tedensko v njej orga-
nizira javne shode za izobra-
ževanje vernikov. Jehovove
priče dobro proučujemo Sve-
to pismo in pomagamo dru-
gim, da razumejo Božjo be-
sedo in njeno pomembno
sporočilo za današnji čas.
Znani smo po tem, da tako
kot Jezus Kristus oznanjuje-

mo prihod Božjega kraljes-
tva, zato naše dvorane po
vsem svetu imenujemo Kra-
ljestvene dvorane," je pojas-
nil Benjamin Papež, ki je ko-
ordiniral gradnjo, pri kateri
je sodelovalo več kot tristo
prostovoljcev iz Slovenije ter
bližnjih krajev Avstrije in Ita-
lije. 
Nova dvorana stoji ob stari, v
kateri so se Jehovove priče
zbirale zadnjih 35 let, a je za
današnje razmere postala ne-
funkcionalna, zato je skup-
nost odkupila zemljo v bliži-
ni in julija 2008 pričela grad-
njo nove. Na vprašanje, kako
to, da med ljudmi, ki jih ne
poznajo, veljajo za tiste, ki
"kupujejo čolne in se pri-
pravljajo na vesoljni potop",
pa je z nasmehom odgovoril:

"Ne vem, od kod so se razši-
rile te govorice in zakaj že to-
liko let vztrajajo ... Jehovove
priče verjamemo temu, kar
je zapisano v Svetem pismu,

namreč da je Bog po vesolj-
nem potopu na svet poslal
mavrico kot simbol in oblju-
bo, da nikoli več na ta način
ne bo uničil sveta."

Jehovove priče v novi dvorani
Jehovove priče iz občine Jesenice se dvakrat tedensko zbirajo v Dvorski vasi.

Prvi se je ključa novega doma razveselil 41-letni domačin
Janko Kalan, ki ob dopoldnevih obiskuje VDC Škrat. 

Benjamin Papež že nekaj let živi na Blejski Dobravi.

LE ŠE NEKAJ IZVODOV!
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Evakuacija gimnazije je bila vaja 
Množičen izhod dijakov iz stavbe Gimnazije Jesenice in za-
vijanje gasilskih siren sta v torek, 6. oktobra, ob 12.40 takoj
zbudila precejšno pozornost Jeseničanov. K sreči je šlo le za
vajo evakuacije ob izrednem dogodku. Po besedah ravnate-
ljice Lidije Dornig je bil namen vaje, da se zaposleni in dija-
ki pripravijo na situacijo, če bi v stavbi zares prišlo do poža-
ra. Predpostavka vaje je bila, da gori v drugem nadstropju.
Večini dijakov se je uspelo rešiti iz "goreče" stavbe. Skupino
dijakov so s pomočjo vrvne tehnike rešili pripadniki Poklic-
ne gasilske in reševalne službe Jesenice, ki so bili z opremo
tehnični izvajalci vaje. Na Gimnaziji so sicer dijaki in zapo-
sleni seznanjeni s postopki v izrednih razmerah in z evaku-
acijskimi potmi, vendar je takšna vaja vedno koristna za ob-
navljanje znanja. J. R. 

Deset let Šenta na Gorenjskem
Šentovi enoti Šentgor Radovljica in Šent'k Kranj sta 1. okto-
bra praznovali desetletnico delovanja in opravljanja huma-
nitarne dejavnosti. V desetih letih delovanja so na Gorenj-
skem nastale štiri Šentove enote - v Radovljici, Kranju, na Je-
senicah in v Škofji Loki. V enoti na Jesenicah so leta 2005 za-
čeli izvajati program Zaposlovanje in delovno usposabljan-
je, konec leta 2006 pa je bil ustanovljen Zaposlitveni center
Šentplavž, ki danes zaposluje osem invalidov na zaščitenih
delovnih mestih. Kot je povedala vodja Šenta Gorenjska
Marija Zupanc, so na ta način odgovorili na potrebe uporab-
nikov. "Naš cilj je, da osebe s težavami v duševnem zdravju
dosežejo čim višjo stopnjo samostojnega življenja brez
nepotrebne stigmatizacije, diskriminacije in izključenosti.
Končni cilj pa je dvig kakovosti njihovega življenja," je
poudarila Zupančeva. U. P.

O delu in poslanstvu hospica
Slovensko društvo hospic skupaj z drugimi društvi v Evropi
in po svetu, kjer hospic deluje, v oktobru obhajajo svetovni
dan hospica. Prostovoljci, prostovoljke in spremljevalke tež-
kih bolnikov in njihovih družin po vsej Sloveniji pripravljajo
različne prireditve, na katerih seznanjajo uporabnike s svo-
jim delom in poslanstvom. Območni odbor Gorenjska, ki
ima sedež v Radovljici, v ponedeljek, 19. oktobra, ob 18. uri
v Centru v Lescah pripravlja predavanje zdravnice Mateje
Lopuh o protibolečinski terapiji kot delu paliativne oskrbe
neozdravljivo bolnih. V torek, 27. oktobra, pa so v dvorano
radovljiške knjižnice povabili publicistko Manco Košir. Pred-
stavila bo knjigo norveškega zdravnika in publicista Steina
Huseba, v kateri avtor, zdravnik, pripoveduje o svojih izkuš-
njah z neozdravljivo bolnimi v zadnjem obdobju življenja,
zlasti z otroki. M. A.

Center za pomoč žrtvam nasilja se je preselil
Krizni center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj so v začetku
oktobra z Jesenic preselili v Radovljico. Center je na Jeseni-
cah deloval dobro desetletje, zdaj pa se je pisarna, v kateri
žrtvam kaznivih dejanj pomagata dve svetovalki - psi-
hologinja Špela Reš in socialna delavka Tanja Bergant - pre-
selila v središče Radovljice. Center deluje 24 ur dnevno vse
dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Svetovalki žrtvam
pomagata pri zmanjševanju stiske in iskanju najustreznejše
poti iz boleče situacije. M. A.

Spuščanje dijakov iz stavbe gimnazije ob evakuaciji

Urša Peternel

Jeseničanka Raza Porčič je
pred kratkim odprla socialni
servis, v okviru katerega iz-
vaja vsakovrstno pomoč na
domu starostnikom, bolni-
kom, mamicam po porodu
... Paleta storitev, ki jih po-
nuja, je široka, mednje deni-
mo sodijo čiščenje in popra-
vila v stanovanju, prinašanje
pripravljenih obrokov hra-
ne, nakup živil, pranje in li-
kanje perila, vzdrževanje
vrta in okolice stanovanja ...
Poleg tega v okviru socialne-
ga servisa Porčičeva lahko
spremlja starostnike ali dru-
ge pri obiskih trgovin, pred-
stav, sorodnikov ali na počit-
nice, skrbi za družabništvo,
možno je tudi celodnevno
nadzorovanje prek osebne-
ga telefonskega alarma, va-
rovanje in nadziranje stanja
uporabnika ponoči ... Sku-
paj gre za trinajst storitev, za

katere je ministrstvo za delo
določilo enotno ceno 11,82
evra na uro. "Ker gre za nad-
standardne storitve, jih obči-
ne ne sofinancirajo, vendar
pa gre za neprofitno dejav-
nost. Dobička tako ne smem
imeti, plačo pa mi določa
ministrstvo," je poudarila
Porčičeva. Ob tem je dodala,
da je za zdaj edina izvajalka
storitev socialnega servisa v
Zgornjesavski dolini (pokri-
va območje od Rateč do Be-
gunj), ki ima pozitivno mne-
nje socialne zbornice in do-
voljenje ministrstva za delo.
Porčičeva je po izobrazbi
zdravstvena tehnica in je
prej delala v jeseniški bol-
nišnici in v Domu Matevža
Langusa v Radovljici. Potem
pa se je odločila za samo-
stojno pot, na kateri stavi
predvsem na strokovnost in
človeški odnos. Kot pravi, je
potreb po tovrstnih storitvah
ogromno, najboljša reklama

pa se širi od ust do ust. Nje-
ne zloženke s predstavitvijo
dejavnosti pa bo mogoče do-

biti tudi v bolnišnici, zdrav-
stvenem domu, na centru za
socialno delo, pri društvih ...

Strokovnost 
in človeški odnos
Raza Porčič z Jesenic je odprla socialni servis, prvi tovrsten servis v Zgornjesavski dolini. 
Izvaja vsakovrstno pomoč na domu.

Janez Pipan

Pred dnevi je 90. rojstni
dan praznovala Frančiška
Leskovar s Hrušice. Že več
kot petdeset let mineva, od-
kar se je odselila iz rodne
vasi Orehek pri Cerknem,
bila je aktivna udeleženka
narodnoosvobodilne borbe
v okolici Idrije, je nosilka
dveh pomembnih priznanj
in še vedno ponosna na svo-
jo aktivnost v času okupacije
pa tudi pri izgradnji povoj-
nega režima. Svojo poklicno

pot je nadaljevala v bolnišni-
ci Golnik, nato pa na Jeseni-
cah v obratni ambulanti že-
lezarne kot medicinska ses-
tra. Vrsto let je živela na Je-
senicah, zdaj pa na Hrušici.
Soprog Franci je umrl leta
1975, prav tako je izgubila
tudi sina, ostala pa je hči Si-
mona. Frančiška ima vnuke
Nejo, Ajo, Alena in Alenko.
Da je vitalna, pa je razvidno
tudi s fotografije. Praznova-
nje je bilo v širokem družin-
skem krogu v eni od jeseni-
ških restavracij. 

Devetdeset let Frančiške Leskovar

Janez Pipan

V okviru letošnjega svetovne-
ga dneva zdravja so v jeseni-
ški enoti Društva Ozara Slo-
venija - nacionalnega združe-
nja za kakovost življenja na
dnevu odprtih vrat predstavi-
li različne programe socialne
rehabilitacije. Po besedah
vodje Maje Kunčič je enota,
ki pokriva območje Zgornje
Gorenjske, v osmih letih
upravičila svoj obstoj, saj v
pisarni in na terenu pomaga
številnim prebroditi duševne

stiske. Samo letos v prvem
polletju so pomagali več kot
devetdesetim ljudem. Na
dnevu odprtih vrat so člani
društva skupaj z uporabniki
obiskovalce seznanili z izob-
raževalnimi in preventivnimi
delavnicami, stanovanjsko
enoto in športnimi dejavno-
stmi. Ob letošnji 15-letnici
Ozare Slovenija so vsi skupaj
napihnili in počili več balo-
nov in tako ponazorili od-
pravljanje predsodkov, ki po-
membno vplivajo na prema-
govanje duševnih težav. 

Optimizem pri uporabnikih duševne pomoči 

Skupaj gre za trinajst storitev, za katere je
ministrstvo za delo določilo enotno ceno 11,82
evra na uro.

Raza Porčič

Frančiška Leskovar z vnukinjama Nejo in Ajo
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Urša Peternel

Stella, Bloom in Flora, juna-
kinje iz priljubljene risane
serije Winx Klub, so navdu-
šile polno dvorano otrok na
prvi predstavi letošnje otro-
ške matineje v Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice.
Winx Show so svoj nastop
poimenovale članice skupi-
ne Foxy Teens Ines, Kim in
Nika, ki so tudi sicer posodi-
le svoje glasove likom iz ri-
sanke ter zapele vodilno pe-
sem Me smo Winx. Dvora-
no so navdušile s pesmimi,
zabavnimi domislicami in
koreografijami iz risanke. V
goste so povabile tudi mla-
dega pevca Davida Groma,
na koncu pa so se prelevile
še v članice skupine Foxy
Teens in zapele nekaj svojih
največjih uspešnic, kot so
Zaljubljena v skejterja, Naj
pada zdaj dež, Moja simpati-
ja, Prva ljubezen ... Skratka,
poskrbele so za izvrsten
uvod v letošnjo otroško ma-
tinejo, ki jo v jeseniškem
gledališču pripravljajo že 26
let. Tudi letos bo za matine-
jo rezervirana vsaka druga
nedelja (predstave se priče-
njajo ob deseti uri), do 
aprila pa se bo zvrstilo dva-
najst ali trinajst predstav, je
povedala direktorica gleda-
lišča Branka Smole. Abon-
ma je še mogoče vpisati, sta-
ne trideset evrov, v gledališ-
ču pa so vsem, ki imajo vpi-
sana dva odrasla abonmaja,
otroškega celo podarili. Je
pa res, da se večina staršev

in otrok raje odloča za spro-
ten nakup vstopnic za mati-
nejo in ne za vpis abonmaja. 
Nepogrešljiva pri nedelj-
skih matinejah bosta tudi
letos Miri in Dedek, ki bosta
vsakič zastavila zanimivo
uganko in nato med prispe-
limi risbicami izžrebala na-
grajenca. Kot je obljubila
Miri, ki jo letos spremlja
pujska Rozi, bodo otroke
včasih čakala tudi sladka
presenečenja ... Skratka,
otroci bodo tudi v letošnji
otroški matineji nadvse uži-
vali.

Za zdaj so znane predstave otroške matineje 
do konca leta. To nedeljo, 18. oktobra, bo na
sporedu predstava Fonfek sije Lutkovnega
gledališča Jesenice. V nedeljo, 9. novembra, 
bo premierna uprizoritev Sneguljčice v izvedbi
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Nato bo 
22. novembra gostovalo Družinsko gledališče
Kolenc, 6. decembra bo na vrsti predstava Trije
snežaki v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Jesenice, prišel pa bo tudi Miklavž. V nedeljo,
20. decembra, pa bo gost matineje čarovnik
Brane, ki bo "pričaral" celo dedka Mraza.

Mitja Blažič

V Mladinskem centru Jese-
nice že od začetka delovanja
uspešno razvijamo program
aktivnega vključevanja mla-
dih v soustvarjanje program-
skih vsebin za mlade in mlaj-
še. Gre za celovito podporo
mladinskim pobudam, kjer
skupinam ali posameznim
mladim omogočimo, da na-
črtujejo, pripravijo in izpelje-
jo projekte glede na svoje ide-
je, znanja in potrebe ter se na
različnih javnih dogodkih
predstavijo svojim vrstni-
kom, prijateljem, staršem in
širši javnosti. Med drugim
smo to leto skupaj z mladimi
združili lokalne mladinske
rokovske skupine v koncert-
ne dogodke Karavana rocka,
druga skupina mladih pa je
predstavila celoten spekter
hip-hopa.
Podpiramo tudi mlade v dru-
gih lokalih skupnostih jeseni-
ške občine na tako imenova-
nih mladinskih točkah. Ob

naši strokovni in materialno
tehnični podpori dejavnosti
na njih vodijo mladi sami. V
septembru je na novo zažive-
la Mladinska točka Blejska
Dobrava z mladinsko pobudo
za pevsko-plesno skupino za
otroke. 
Udejanjanje idej in projektov
mladih podpira tudi Nacio-
nalna agencija programa
MLADI V AKCIJI, in sicer s
projektom A 1.2 Projekti mla-
dinskih pobud. Skupina mla-
dih, ki se poveže npr. z našim
centrom, ima tako možnost
pridobiti denar za konkreten
projekt. Skupina je nosilec
projekta v vseh fazah, od ide-
je, načrtovanja do realizacije
in evalvacije, mladinski cen-
ter pa vseskozi daje celostno
podporo, vključno s pripravo
prijavne dokumentacije.
Zato pozivamo vse mlade z
Jesenic in okolice, ki si želi-
jo novih možnosti, dogajanj
in izkušenj, da se čim prej
oglasijo v našem centru na
Kejžarjevi 22.

Mladi za mlade in
mladi za mlajšeMatinejo so začele

”winxice”
Z nastopom dekliške skupine Foxy Teens, ki so oživile like iz priljubljene risane serije Winx Klub, 
se je začela letošnja otroška matineja v jeseniškem gledališču.

Flora, Bloom in Stella, dekleta iz kluba Winx, so odprle letošnjo otroško matinejo 
v jeseniškem gledališču.

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi



12 Jeseniške novice, petek, 16. oktobra 2009

Zanimivosti

Janko Rabič

Strelsko društvo Triglav Ja-
vornik-Koroška Bela letos
praznuje šestdeset let delo-
vanja. Prvi navdušenci za ta
šport so leta 1949 po usta-
novitvi takratne strelske
družine začeli trenirati in
tekmovati na Osnovni šoli na
Koroški Beli. Po 25 letih so se
preselili v Kulturni dom na
Slovenskem Javorniku, kjer
imajo v zgornjih prostorih
urejeno strelišče za zračno
puško. Z malokalibrsko pu-
ško so trenirali in tekmovali
na več lokacijah, vendar so
zaradi različnih drugih gra-
denj morali strelišča opustiti.
Sedaj gostujejo na radovlji-
škem strelišču v Mošnjah. 
V najboljših letih je društvo
štelo tudi do tristo članov.
Tudi z velikimi uspehi so se
lahko pohvalili. Odlični strel-
ci so bili Janez Otrin, Vera
Otrin in Majda Kralj, ki so
bili državni in republiški pr-
vaki v takratni Jugoslaviji. V

novejšem obdobju so z do-
brim in načrtnim delom spet
poskrbeli za kvalitetni vzpon
tega športa. Dva mladinca sta
v državnem vrhu in v repre-
zentanci. Pionirji in cicibani
osvajajo naslove državnih pr-
vakov, tako ekipno kot posa-
mezno. 
Šestdesetletnico so najprej
zaznamovali s tekmovanjem
v streljanju z zračno puško,
sledil je slavnosti del, v kate-
rem je predsednik društva
Pavel Jezeršek orisal zgodo-
vino in predstavil vse po-
membnejše dosežke. Sledila
je podelitev priznanj. Zlate
plakete so prejeli Pavel Jezer-
šek, Franci Bizjak, Majda
Kralj, Stanka Bizjak, Janez
Bohinc, Slavko Rabič, Pavla
Sedej, Vinko Sedej, Pero Ba-
sara, Zdravko Grebenšek,
Vojko Grebenšek in Anže
Bernot. Društvena priznanja
so podelili tudi tekmovalcem
za dosežene uspehe in za re-
sen odnos do treningov in
dela v klubu. 

Janko Rabič

Zvrhan koš ljubezni do glas-
be vedno v sebi nosijo člani
Pihalnega orkestra Jesenice-
Kranjska Gora. Ponosni so
na svoje predhodnike, ki so
orali ledino na tem glasbe-
nem področju. V soboto, 3.
oktobra, je orkester slavil iz-
jemen časovni mejnik. 135 let
je minilo, ko kronisti dogod-
kov beležijo prve zametke ko-
vaške godbe v Bohinju na po-
budo Nikolaja Bernarda. Po
selitvi in širjenju industrije
na Jesenice je bila nepogreš-
ljiva sopotnica ob delu tudi
godba. Po drugi svetovni voj-
ni so na Jesenicah delovale
tri strankarsko opredeljene
godbe. Leta 1968 je z zdru-
žitvijo jeseniške in javorni-
ške godbe nastal Orkester je-
seniških železarjev. Nov mej-
nik ima letnico 1997, ko si je
orkester nadel sedanje ime, s
podporo občin Jesenice in
Kranjska Gora pa je spet za-
čel doživljati kvalitetnejši
vzpon. 
Godbeniki so skorajda ne-
pogrešljivi na vseh večjih
občinskih prireditvah, v kra-
jevnih skupnostih, na dru-
žabnih srečanjih. Veliko jim
pomeni dolgoletno prijateljs-
tvo z godbeniki v Italiji in
Avstriji. 
Jubilej so godbeniki v začet-
ku oktobra počastili s kon-
certom v dvorani gledališča
Toneta Čufarja in z njim
razveselili zveste privržence.
Prijeten in lahkoten pro-
gram skladb je bil prava po-
slastica za vse, ob obveznih
dodatkih in burnem aplavzu
pa so vse še najbolj razvese-
lili z legendarno koračnico
Jeseniškim železarjem do-
mačina Ivana Knifica. 

Nekaj časa je bilo namenje-
nega tudi za slavnostne be-
sede. Predsednik zbora An-
drej Noč je po orisu zgodovi-
ne jeseniških godb s pono-
som poudaril pomembno
vlogo, ki jo ima orkester ves
čas v jeseniškem kulturnem
prostoru in širše. "Danes or-
kester šteje 61 članov. Med
njimi so velike razlike v le-
tih, vendar jih uspešno pre-
magujemo. Dobro sodeluje-
mo z Glasbeno šolo Jeseni-
ce, iz katere dobivamo nove
godbenike. Pod uspešnim
vodstvom dirigenta Domna
Jeraše spet uspešno nasto-
pamo na tekmovanjih. Med
velike uspehe sodi zlata pla-
keta na 12. tekmovanju godb
Slovenije in zlata plaketa ter
naziv najboljši orkester v iz-
vajanju Avsenikove glasbe
na mednarodnem tekmova-
nju." Ob jubileju sta godbe-
nikom čestitala podžupan
občine Boris Bregant in žu-
pan občine Kranjska Gora
Jure Žerjav. Zatem so podeli-
li zlate note za zvestobo v vr-
stah orkestra. Za 50 in več let
igranja so jih prejeli Jože
Lužnik, Jože Beguš, Peter
Muhar in Franc Rožič, za 40
let Vojko Mencinger, Srečko
Žen in Andrej Žibrek, za 30
pa Janez Novosel.
Kljub zavzetemu delu je di-
rigent Domen Jeraša po os-
mih letih vodenja še vedno
kritičen in hoče še večji kva-
litetni vzpon: "Veliko smo
dosegli v teh letih, vendar
mislim, da bi lahko še več.
Orkester je to zagotovo spo-
soben. Predvsem si želim,
da se znova uvrsti v najvišjo
umetniško kategorijo v Slo-
veniji." 
Sestav orkestra je danes iz-
redno raznolik, predvsem

pa je močno pomlajen. Pov-
prečna starost je zavidljivih
25 let. Najstarejši član je
Rafko Travnik. Letos je do-
polnil osemdeset let, v orkes-
tru pa igra že 57 let. Povedal
je: "Igram klarinet. Rad
imam to glasbo in zato tudi
toliko časa vztrajam v orkestru.
V tem času je bilo toliko vaj
in koncertov, da jih praktič-
no ni mogoče prešteti. Sko-

raj nikoli nisem manjkal.
Vesel sem, da se razumemo
med seboj kljub starostnim
razlikam." 
Letos spomladi se je orkes-
tru priključil najmlajši član:
12-letni Bine Teran. "Igram
trobento in na prvih koncer-
tih mi je bilo zelo všeč.
Upam, da se bom dobro
vključil med druge člane," je
dejal.

Sto petintrideset razgibanih
let jeseniških godb
V soboto, 3. oktobra, je orkester slavil izjemen časovni mejnik. Natanko 135 let je minilo, odkar 
so kronisti dogodkov zabeležili prve zametke kovaške godbe v Bohinju.

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

Jubilej Strelskega
društva Triglav 
Ob praznovanju šestdesetletnice obstoja društva
so podelili zlate plakete.

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice 

Inšpektorat: vsako sredo med 15. in 17. uro 
v prostorih MIR, C. m. Tita 78/a

Redarstvo: 
Drugo in četrto sredo v mesecu v prostorih MIR 

med 15. in 17. uro (za Občino Jesenice)

Prvo sredo v mesecu na sedežu 
Občine Kranjska Gora med 15. in 17. uro

Drugo sredo v mesecu na sedežu 
Občine Gorje med 15. in 17. uro

Tretjo sredo v mesecu na sedežu 
Občine Žirovnica med 15. in 17. uro

Bližajo se hladni dnevi
V izložbi Turistično informacijskega centra (TIC) Jesenice 
je tokrat na ogled razstava ročnih del žensk, članic krožka
ročnih del s Hrušice. Razstavi so dale naslov Bližajo se 
hladni dnevi, žene pa so spletle od kap, šalov, copat, roka-
vic do puloverjev. Gre za unikatna ročna dela, narejena z
ljubeznijo. J. P.

Anka Bulovec

V baru Tea-ter (pri organiza-
ciji prireditve je sodelovala
tudi Občina Jesenice) je na-
stopil Adi Smolar in navdu-
šil tako mlado kot tudi staro.
Smolar, katerega bi pravza-
prav lahko označili kot naj-
uspešnejšega slovenskega
kantavtorja vseh časov, saj
njegove naklade brezkom-
promisno prekašajo druge
zasedbe na slovenski glasbe-
ni sceni, v intimnejšem ka-
varniškem vzdušju nikakor
ni razočaral. Njegove pesmi,
veliko jih je že ponarodelih -
Rolica papirja, Je treba delat,

Dvajset ljubic, Jaz sem nor
..., ki temeljijo predvsem na
zanimivih, izvirnih in po-
učnih besedilih iz vsakda-
njega življenja slehernega
posameznika, so ob kozar-
čku pijače skupaj s Smolar-
jem prepevale prav vse ge-
neracije. Čeprav Adi glasbe-
ni izbor naredi kar med kon-
certom, saj, kot pravi sam,
pesmi izbira glede na odziv
publike, ni manjkalo njego-
vih uspešnic, k nastopu pa
je dodal tudi nekaj lepih in
šaljivih misli in tako, kot je
pravzaprav njegova navada,
poskrbel za veliko smeha:
šalil se je tudi na svoj račun.

Smolar je spet navdušil
Koncert legendarnega kantavtorja Adija Smolarja, ki je bil zaradi slabe vremenske napovedi 
s Čufarjevega trga prestavljen na notranji oder bara Tea-ter, se je v kavarniškem vzdušju izkazal 
za več kot prijetnega.

Najstarejši in najmlajši član orkestra Rafko Travnik in 
Bine Teran

Nagrajeni godbeniki za dolgoletno igranje
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Vi vozite 49 km/h. Hvala!
Jesenice so dobile radarsko tablo, ki voznike opozarja na hitrost vožnje. Trenutno stoji na Cesti
železarjev, vsakih nekaj mesecev pa jo bodo prestavili.

Ocvirek

Stavba železniške postaje na Slovenskem Javorniku kaže
zelo žalostno podobo - vandali so razbili okna, stene so raj
za grafitarje in na koncu še poslastica za zbiralce
železniškega inventarja - na ogled in skoraj pred razbitim
oknom lahko izbiraš med nekdanjimi uporabnimi žigi z 
oznako železniška postaja Javornik. J. P.

Urša Peternel

Na Cesti železarjev že nekaj
časa stoji nova radarska ta-
bla oziroma radarski meril-
nik, ki meri hitrost vozni-
kov, ki peljejo proti Jeseni-
cam. Naprava je namenjena
umirjanju hitrosti, saj voz-
nike opozarja, s kakšno hi-
trostjo peljejo, hkrati pa jih
opozori, če so prekoračili
hitrost. Merilnik je kupil
Svet za preventivo in var-
nost v cestnem prometu
oziroma Občina Jesenice,

na ta način pa naj bi še po-
večali prometno varnost v
občini. Naprava ima več
funkcij, saj se poleg prikaza
hitrosti na njej izpiše tudi
določen napis - odvisno od
hitrosti mimo vozečega vo-
zila. Pri hitrosti do 50 kilo-
metrov na uro, koliko je
omejitev na Cesti železar-
jev, se izpiše besedica Hva-
la, pri hitrosti od 51 do 60
kilometrov na uro Vozite
previdno, pri hitrosti od 61
do 70 kilometrov na uro pa
se na tabli izpiše Vozite pre-

hitro. Pri hitrosti, večji od
71 kilometrov na uro, pa se
izpiše Kazenske točke. Kot
je povedal Simon Sušanj,
pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice, je
glavni namen merilnika
umiranje hitrosti, policisti
pa po nekaj tednih uporabe
ugotavljajo, da ga vozniki
kar precej upoštevajo. Me-
rilnik bodo vsakih nekaj
mesecev prestavili, in sicer
na ceste, kjer se bo pokaza-
la potreba po umirjanju
prometa.
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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

Nova slaščičarna Grmada

Na Jesenicah se v zadnjem času ponovno odpirajo lokali, ki
so bili dolga leta zaprti in že skoraj pozabljeni. Eno od teh je
slaščičarna in kavarna Grmada na Tomšičevi cesti, ki ga
vodi družinsko podjetje Vesne Bilbija. V nekaj mesecih so
lokal primerno opremili, uredili poseben kotiček za mlade
obiskovalce, kjer si lahko ogledajo celo risanke, na voljo so
jim revije in igrače, imajo ogrevano teraso, seveda pa tudi
dnevno sveže slaščice iz lastne proizvodnje. J. P.

Janez Pipan

V jeseniški občini je veliko
praznih poslovnih prostorov
ali lokalov, nekateri so opuš-
čeni po več let. Veliko takš-
nih je tudi na stari Titovi ce-
sti, pod cerkvijo na Jeseni-
cah. Zato je toliko bolj razve-
seljiva poslovna poteza Me-

lite Jurca, ki se je v teh go-
spodarsko težkih časih odlo-
čila za novo poslovno pot in
odprla butik s ponudbo
modne konfekcije, obutve,
bižuterije ... Poskrbela je za
prijetno urejeno notranjost
trgovine in tako lepo oživila
poslovni prostor, ki je bil
prazen več kot tri leta.

Oživila prazen poslovni
prostor

RAZPIS OBČINSKE NAMIZNOTENIŠKE LIGE
Sezone 2009/10

Organizator: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, JESENICE
Izvajalec: Asgard, sekcija za namizni tenis pri TVD Partizan Javornik-Koroš-
ka Bela
Vodja lige: Milana Krmelj, Likovičeva 3 a, Jesenice, tel.: 5864 003, GSM:
041/452 836

Način tekmovanja:
- dvokrožno v jesenskem in spomladanskem času 2009/20010;
- posamezen ekipni dvoboj: ekipa šteje tri igralce z eno rezervo. Igra se vseh
devet posameznih iger, kar pomeni vsak član ekipe z vsakim članom
nasprotne ekipe, ter na koncu še igra dvojic. Enega igralca je možno za-
menjati po odigranih treh ali šestih posameznih igrah. Vsi štirje igralci ekipe
igrajo vse tekme posamezno;
- rezultat dvoboja je lahko od 10 : 0 do 5 : 5;
- zmaga šteje dve točki, neodločen izid eno točko;
- ob koncu je ekipa, ki osvoji največ točk, zmagovalna ekipa.

Ob koncu obeh ekipnih delov bodo igralci nastopili na zaključnem turnirju v
kategoriji posamezno in dvojice.

Pričetek, čas in kraj igranja dvobojev: namiznoteniška dvorana v Hali
Podmežakla v četrtkih od 18. ure dalje. 
Tekme bodo potekale strnjeno, vsak teden en dvoboj, s pričetkom v četrtek,
22. oktobra, ob 18. uri. 

Prijave sprejema Zavod za šport, Ledarska 4, Jesenice, Gaber Šorn in Mi-
lana Krmelj, Likovičeva 3a, Jesenice, tel.: 04/5864 003, 041/452 836, do
pričetka lige.

Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke.

Nagrade: štirje člani prvih treh uvrščenih ekip ob koncu obeh delov prejme-
jo medalje. V kategoriji posamezno in dvojice bodo prvi štirje tekmovalci oz.
dvojice prejeli medalje na zaključnem turnirju.

Štartnina za ligo znaša 50 evrov na ekipo in se plača ob prijavi.
Igra se po pravilnikih NTZS.
Pritožbe na tekmovanje rešuje komisija v sestavi: Gaber Šorn, Ivo Borštnik
in Milana Krmelj.

Otroci darovali igrače in knjige

V vseh enotah Vzgojno-varstvene organizacije Jesenice so
se odločili, da bodo pomagali otrokom iz socialno
ogroženih družin Gorenjske. Tako so konec prejšnjega
meseca začeli akcijo zbiranja igrač in knjig. "Starše in otroke
smo poprosili, da doma izberejo nekaj knjig in igrač, ki jih
ne bodo več potrebovali, ter jih prinesejo na zbirno mesto v
vrtec, ki ga obiskuje njihov otrok," je o poteku akcije
povedala koordinatorka projekta vzgojiteljica Maja Derlink.
Zbrane igrače in knjige bodo s pomočjo otrok ter Leo kluba
Brdo predali centrom za socialno delo Jesenice. Radovljica
in Kranj. U. P.w
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Sponzor križanke je Pekarna Planika, prodajalna na Jesenicah, 
GSM 051/383 328, ki prispeva pet nagrad v vrednosti po pet evrov za nakup
v trgovini.

Jurčki
(Količina je za približno šti-
rideset jurčkov)

Potrebujemo: 25 dag surovega
masla ali margarine, 15 dag
sladkorja, 2 jajci, 60 dag
moke, 2 vaniljin sladkorja, pol
pecilnega praška; za čokolad-
no glazuro: 10 dag jedilne čo-
kolade, 5 do 10 dag masla ali
margarine; beljakova masa
za zlepljenje: 10 dag sladkorja
v prahu (ali več), pol beljaka,
žličko limonovega soka.

Priprava: maščobo in slad-
korje zmešamo na toploti in
penasto zmešamo. Dodamo
jajca in spet dobro zmeša-
mo. Vmešamo še moko s
pecilnim praškom in zame-
simo testo. Iz testa oblikuje-
mo kroglice v velikosti
majhnega oreha. Kroglice
pečemo na pomaščenem
pekaču pri 160 stopinjah
Celzija približno petnajst do
dvajset minut. Ohladimo.
Nato vsako drugo kroglico,
ki je jurčkova glava, pomoči-
mo v čokoladno glazuro (čo-
kolado in maščobo segreje-

mo v vodni kopeli). Pomaga-
mo si z zobotrebcem, ki jo
zabodemo v notranjo stran
kupole, pomočimo v glazuro
in postavimo na rešetko, da
se glazura ohladi in strdi.
Glave in bete jurčkov (pre-
ostala polovica kroglic - be-
tov) spojimo z beljakovo
maso (beljak stepemo s slad-
korjem), ki mora biti tako
gosta, da ne teče.

Bananin kolač
Potrebujemo: 25 dag masla, 25
dag sladkorja, 2 vaniljin slad-
korja, 1 limonov sladkor, 5
jajc, 2 žlici ruma, ščepec soli,
30 dag ostre moke, 5 dag jedil-
nega škroba, 2 dl mleka, 3 žli-
ce kakava, 4 banane (70 dag),
sladkor za posip.

Priprava: pekač velikosti 20
krat 30 centimetrov nama-
stimo in posujemo z drobti-
nami. Banane olupimo in
narežemo na kocke. Maslo
zmehčamo, dodamo polovi-
co sladkorja, vaniljin slad-
kor, limonov sladkor, rume-
njake in rum ter penasto

zmešamo. Beljakom doda-
mo ščepec soli, jih stepemo
v trd sneg in vmešamo še
preostalo polovico sladkor-
ja. V maso iz rumenjakov
počasi vmešamo moko, je-
dilni škrob in mleko. Nato v
to maso počasi vmešamo
sneg. Pol mase vlijemo v
drugo skledo in vmešamo

kakav. Polovico banan vme-
šamo v svetlo maso, polovi-
co pa v temno. Maso izme-
nično izlijemo na pekač. Pe-
čemo približno 40 minut
pri 170 stopinjah. Pecivo
pustimo stati nekaj ur, nato
ga razrežemo na kocke in
posujemo s sladkorjem v
prahu.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 23. oktobra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Recepti naših bralcev
Bralka Jelka iz Vrbe nam je poslala dva odlična recepta - za sladke jurčke in za bananin kolač. Jurčke
je nazadnje spekla za praznovanje stoletnice Šmitove mame iz Vrbe, bananin kolač pa je spekla za
otroke, udeležence delavnic v Čopovi rojstni hiši.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi FRIZER-
STVO ZA DAME IN GOSPODE. Sponzor križanke Frizerska
ambasada Petar na Kejžarjevi ulici 8 na Jesenicah (GSM
051/250 584), ki podarja naslednje nagrade: 1. barvanje žen-
skih las: Špela Bedene, Jesenice; 2. striženje ženske: Metka
Sušanj, Jesenice; 3. striženje moškega: Marjan Por, Krnica.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Frizerski ambasadi Petar!

Razstava izdelkov VDC Škrat

V otroškem oddelku Občinske knjižnice Jesenice je razstav-
na vitrina, kjer se večkrat pojavijo zanimivi izdelki. Tokrat so
pripravili razstavno prodajno razstavo izdelkov VDC Škrat.
Na ogled in naprodaj je res široka ponudba izdelkov, nare-
jenih z ljubeznijo. J. P.

Pogovor z županom na ATM TV

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 23. oktobra, ob 20. uri.
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, pokli-
čite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151. 

SPONZOR DANAŠNJE
KRIŽANKE JE PEKARNA
PLANIKA S PRODAJALNAMI
NA JESENICAH, ŽIROVNICI,
MOJSTRANI, KR. GORI...
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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

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Skupinska razstava likovnih del slikark in slikarjev likovnega kluba
DOLIK. Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

DVORANA KINA ŽELEZAR ob 19.30 
Neisha - Koncert za glasbeni abonma in izven. Info: Gledališče Tone-
ta Čufarja, 04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 17. oktobra
TRG TONETA ČUFARJA od 11. do 13. ure

JESENSKI TEATERČEK - eko zabavne delavnice za najmlajše: Povej-
mo, poglejmo in pojejmo v okviru svetovnega dneva hrane; v prime-
ru slabega vremena lokacija Cafe Tea-ter ali avla Kina Železar

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko Kulturno UMetniški za-
vod in Cafe Tea-ter v sodelovanju z Občino Jesenice in VVO Jesenice,
klubbrezmeja@gmail.com

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure
Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

Info: Milan Hribar, 040 706 740, www.vlaki.jesenice.net 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15. ure
Brezplačno rekreacijsko drsanje z animacijskimi igrami. 

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

Nedelja, 18. oktobra
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

Matineja: Fonfek sije; izvaja Lutkovno gledališče Jesenice. Info: Gle-
dališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, http://www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 19. 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 od 17. do 18. ure 
Pogovor s starši predšolskih otrok: vodi Zinka Ručigaj. 

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

Torek, 20. oktobra
SREDNJA ŠOLA JESENICE od 11. do 13. ure

Živa info točka MCJ: Počitniške pobude & iščemo DJ-je

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: ustvarjalna delavnica NOČ ČA-
ROVNIC

MLADINSKI CENER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 18. do 19. ure
Prvi plesni koraki - 3. srečanje; vodi Tina Jakopič

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri
Predavanje Okrepimo imunski sistem, mag. farmacije Darje Hrastnik

Info: DU Jesenice, tel.: 04/583 26 70

Sreda, 21. oktobra
GIMNAZIJA JESENICE od 9.30 do 11. ure

Živa info točka MCJ: Počitniške pobude & iščemo DJ-je 

OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA od 11.30 dalje
Športno animacijske igre; program ob tednu otroka

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30 
Ustvarjalna delavnica

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 17. do 19. ure
Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let); vodita
Tjaša in Ana

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 18.
do 18.45 

Računalniška delavnica

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK: pogovori z mladimi +15; vodi Pavla Klinar

Četrtek, 22. oktobra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 7. uri

Pohod: Jesenice - cilj po dogovoru (jubilejni pohod). 

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

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 17. uri
Ura pravljic

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (igrišče z umetno travo) od
17.50 do 20.20 

Liga v nogometu v okviru športnih iger - 6. kolo. 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (namiznoteniška dvorana)
od 18. do 22. ure

Pričetek občinske lige v namiznem tenisu

Petek, 23. 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)

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (kegljišče Podmežakla) od
15. do 22. ure

Pričetek rekreacijske lige v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice,
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16.
do 18.45 

Angleške urice za osnovnošolce - potrebna prijava

TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOV VORANC JE-
SENICE od 16.30 do 18.30 

Pričetek lige v odbojki za mešane ekipe v okviru športnih iger Jesenic

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje
Korzika, potopisno predavanje Uroša Erbežnika

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (dvorana v gasil-
skem domu na Blejski Dobravi) od 20. ure 

KARAVANA ROCKA 5: nastopajo ChillOut, Arthem, Epic Fail

Sobota, 24. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) 

MONOCHROME, otvoritev fotografske razstave Simone Borštnar,
študentke Grafičnih in interaktivnih komunikacij na Naravoslovnoteh-
niški fakulteti v Ljubljani

BANOVCI-LENTI ob 4. uri
Izlet: BANOVCI-LENTI, kopanje s kosilom, ogled oljarne - predelava
(možen nakup), ogled mlina - nabava izdelkov

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

DOLENJSKA od 6. do 18. ure
Izlet po Dolenjski vinogradniški poti. 

Info: PD Jesenice, 04/586 60 70, plan.drustvo@siol.net

TRG TONETA ČUFARJA od 11. do 13. ure
JESENSKI TEATERČEK - eko zabavne delavnice za najmlajše: Čaramo
za noč čarovnic - delavnica izdelovanja rekvizitov za zaključno rajanje;
v primeru slabega vremena lokacija Cafe Tea-ter ali avla Kina Železar

Nedelja, 25. oktobra
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

Predstava za otroke v izvedbi GTČ: Sneguljčica (premiera)

Ponedeljek, 26. oktobra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 15. ure

Aktivnosti v času jesenskih počitnic: drsanje, nogomet, kegljanje, na-
mizni tenis, fitnes ... po razporedu, objavljenem na spletni strani

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 11. ure
Počitniški programi za OŠ: igranje namiznih iger

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 11. do 13. ure
Počitniški program: ustvarjalna delavnica NOČ ČAROVNIC; vodja Ja-
goda Hmeljek

Oktobrske prireditve 
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 11. do 13. ure

Počitniški program za OŠ: Animacijski program

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 13. do 16. ure
Dnevni klub mladi +15: namizni nogomet, biljard, namizni tenis, pikado

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16.
do 17.30 

Ustvarjalna delavnica

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 16. do 18. ure
Počitniški program +15: Turnir v namiznem nogometu

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (dvorana v gasil-
skem domu na Blejski Dobravi) od 16. do 18. ure

Počitniški program za OŠ: nastop Pevskega zborčka otrok MT Blejska
Dobrava

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17. do 18. ure
Pogovor s starši predšolskih otrok: vodi Zinka Ručigaj

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob 18. uri
Predavanje: Soča (digitalna fotografija)

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

Torek, 27. oktobra
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 11. ure

Počitniški programi za OŠ: igranje namiznih iger

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 11. do 13. ure
Počitniški program: ustvarjalna delavnica NOČ ČAROVNIC; vodja Ja-
goda Hmeljek

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 11. do 13. ure
Počitniški program za OŠ: Animacijski program

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 13. do 16. ure
Dnevni klub mladi +15: namizni nogomet, biljard, namizni tenis, pikado

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 16. do 18. ure
Modno ličenje za dekleta: interaktivni tečaj; vodi Saša Blažič

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

Sreda, 28. oktobra
MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 10. do 12. ure

Počitniški program: ustvarjalna delavnica NOČ ČAROVNIC; vodi Ja-
goda Hmeljak

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 11. do 13. ure
Počitniški programi za OŠ: igranje namiznih iger

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 11. do 13. ure
Počitniški program za OŠ: Animacijski program

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 13. do 16. ure
Dnevni klub mladi +15: namizni nogomet, biljard, namizni tenis, pikado

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek od 16. do 17.30
Ustvarjalna delavnica

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 16. do 18. ure
Počitniški program: DJ Workshop - predstavitev DJ-jev

Četrtek, 29. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 11. do 13. ure

Počitniški program za oš: Animacijski program

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 13. do 16. ure
Dnevni klub mladi +15: namizni nogomet, biljard, namizni tenis, pikado

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Počitniški program +15: Turnir v namiznem nogometu

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 17. uri
Ura pravljic - v našo knjižnico prihaja posebna gostja iz pravljičnega
sveta - MUCA COPATARICA

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (igrišče z umetno travo) od
17.50 do 20.20 

Liga v nogometu v okviru športnih iger 7. kolo

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 18. uri
Lepo je biti bralec

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
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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Vzgojiteljici sta se prelevili v stari gospe. i Foto: Anka Bulovec Župan Tomaž Tom Mencinger in ravnateljica Zdenka Kovač

Hura, vrtec je obnovljen! i Foto: Anka Bulovec Pri "pikapolonicah" v povsem obnovljeni igralnici

Malčki so zapeli nekaj pesmic. i Foto: Anka Bulovec

Urša Peternel

V letošnjem šolskem letu vr-
tec na Koroški Beli obiskuje
114 otrok, ki so razdeljeni v
šest oddelkov. Vrtec je bil že
doslej prijazno igrišče, od-
slej pa bo še bolj. Končana je
namreč temeljita prenova
prostorov in zunanjosti ob-
jekta, ki je potekala skoraj

dve leti. V tem času so zame-
njali streho (stara strešna
kritina je bila še azbestna),
postavili so nadstrešek pri
kuhinji, zamenjali okna in
vrata, v celoti prenovili dve
igralnici, sanitarne prostore
in umivalnice za najmlajše,
zamenjali električno nape-
ljavo, postavili vrtno uto, za-
ščitili leseni opaž ter za piko

na i obnovili fasado in jo pre-
barvali z živimi sončnimi
barvami. Kot je povedala rav-
nateljica Vzgojno-varstvene
organizacije Jesenice Zden-
ka Kovač, so vsa dela stala
skoraj 168 tisoč evrov, denar
je zagotovila Občina Jeseni-
ce, le obnovo fasade so spe-
ljali sami, pri čemer gre po-
sebna pohvala hišnikom. Za

prijetno barvno usklajenost
pa so idejo prispevale stro-
kovne delavke vrtca. Simbo-
ličnega odprtja prenovljene-
ga vrtca se je udeležil tudi
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ki je izrazil zadovoljstvo,
da so v teh kriznih časih lah-
ko zagotovili dovolj denarja
in prenovili vrtec, ki je zdaj
kraju res lahko v ponos. 

Vrtec - prijazno igrišče
Na Koroški Beli so simbolično predali namenu povsem obnovljeni vrtec. Obnovili so streho, zamenjali
okna in vrata, prenovili dve igralnici za najmlajše ...

Kratke novice

Priznanji za Jesenice in Plavški Rovt

Na 39. srečanju gorenjskih turističnih delavcev na Bledu so
podelili tudi priznanja v okviru akcije Moja dežela - lepa in
gostoljubna. Med najbolj urejenimi kraji so Jesenice v kate-
goriji srednjih mest osvojile drugo mesto, priznanje za tret-
je mesto pa si je v kategoriji planinski kraji oziroma vasi pri-
služil tudi Plavški Rovt. Projekt, tekmovanje in izbira najbolj
urejenih krajev, so ob tem razložili pri Gorenjski turistični
zvezi, prispevajo h kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu
razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične ponudbe,
gostoljubnosti, promociji turizma in razvoju turistične in
ekološke zavesti prebivalstva.  M. R.

Dijaki z razstavo na Dunaju

Dijaki treh obmejnih gimnazij iz Beljaka, Trbiža in Jesenic so
v okviru projekta Dreitretri konec septembra na Dunaju
predstavili svojo razstavo na temo Vsaj sanje nam pustite.
Na njej so prikazali svoje vizije v obliki videopredstavitev,
predstavitev PowerPointu, animiranih filmov, slikarskih
izdelkov ter glasbenih nastopov. Kot je povedala mentorica
dijakov Gimnazije Jesenice Andreja Kosem Dvoršak, so se
prireditve udeležili visoki predstavnik avstrijskega ministrst-
va za šolstvo Anton Dobart, mentor razstave, profesor Her-
bert Lachmayer z Da Ponte Instituta, profesorji in dijaki
šolskega centra, vsi učitelji - koordinatorji projekta ter seve-
da dijaki treh gimnazij, ki so s svojo prireditvijo navdušili
publiko. V okviru obiska na Dunaju so si dijaki ogledali tudi
zelo zanimivo multimedijsko razstavo Haydn explosiv, ki jo
je profesor Lachmayer postavil na gradu v Eisenstadtu, za
konec so si v Vienna English Theatre ogledali še gledališko
predstavo 2 pianos 4 hands. "Potovanje na Dunaj je bilo
hkrati tudi nagrada dijakom za ves trud v zadnjih treh letih,"
je poudarila mentorica Andreja Kosem Dvoršak. Projekt se
bo nadaljeval tudi prihodnje leto, z novimi dijaki in novo
temo. U. P.

Glamur fotografije 
Mariborski Foto Tabor je sponzor večjih glamur fotografij, ki
so na ogled v okrepčevalnici Druga pomoč v avli jeseniške
bolnišnice. Fotograf Janez Pipan se tokrat predstavlja z
glamur fotografijami znane Mariborčanke Karoline Perko. V
novembru bo začela sodelovati z nemško agencijo za pro-
mocijo dragih izdelkov in je ob tem naredila že tri knjige fo-
tografij s svojo podobo, fotografije pa so tehnično kakor
vizualno zanimive. Veliki plakat pa je delo mlade Sabine Ko-
vačevič. Po končani razstavi v novembru bodo fotografije
naprodaj, čisti izkupiček prodaje pa bo namenjen nakupu
likovnega materiala za pediatrični oddelek bolnišnice. 

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Fo
to

: A
n

ka
 B

u
lo

ve
c

Fo
to

: A
n

ka
 B

u
lo

ve
c




