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So tekači 
že v Pineti?
V noči s srede na 
četrtek so dekleta in
fantje iz ekipe Max bar
z Jesenic začeli 
dobrodelni štafetni tek
Vajnež-Pineta.
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Zlati maturant 
bo študiral fiziko
Na Gimnaziji Jesenice so na
letošnji maturi dobili enega
zlatega maturanta, ki je zbral
33 od 34 možnih točk. To je
Žiga Urh iz Zasipa, bodoči
študent fizike.

Odlok za "pasje lastnike"
Občinski inšpektor Gregor
Jarkovič iz Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Je-
senice podrobneje razlaga ti-
sti del novega odloka o jav-
nem redu in miru, ki se na-
naša na obveznosti lastnikov
in vodnikov živali.

Sodobna lepotica 
ima sto let
”Čas je kar hitro minil, ved-
no je treba kaj postoriti, a ni
težko, če to delaš z ljubezni-
jo ...” pravi Zvone Tavčar,
dolgoletni gospodar Prešer-
nove koče na Stolu.
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Urša Peternel

Sredi julija je vajeti ministr-
stva za gospodarstvo prevze-
la Gorenjka, štiriinštirideset-
letna Darja Radić. Da so do-
bili ministrico, so posebej
ponosni na Hrušici, kjer Ra-
dićeva z družino, možem
Nikolo in sinovoma, sedem-
najstletnim Aljošo in enajst-
letnim Živanom, tudi živi.
Radićeva je dokončala uni-
verzitetni študij ekonomije
in opravila magisterij, na za-
četku kariere je bila zaposle-
na na Občini Jesenice, kjer
se je spominjajo kot ambici-
ozne, a prijazne in dostopne
osebe. Z Občine Jesenice je
Radićeva odšla v Gradbeno
podjetje Grosuplje, nato je
sledila vrnitev na Gorenjsko,
kjer je dve leti delala v kranj-
skogorskem turizmu. Leta
2001 je začela svoj prvi man-
dat na gospodarskem minis-
trstvu, sledila je zaposlitev
na visoki šoli za turizem v
Portorožu, novembra 2008
pa jo je vlada imenovala za
državno sekretarko na mi-
nistrstvu za gospodarstvo.
Tam je bila desna roka mi-
nistra Mateja Lahovnika, po
njegovem odstopu v začetku
julija pa so ji zaupali vodenje
ministrstva. Kot je povedala
nova ministrica, je bila odlo-
čitev, ali naj prevzame mi-
nistrsko funkcijo, zelo težka,
a na koncu je prevladal njen
optimizem in prepričanje,

da lahko skupaj s sodelavci
prispeva k razvoju sloven-
skega gospodarstva. Pri nje-
ni odločitvi jo je podprla tudi
družina. "Zavedala sem se,
da bom kot ministrica imela
še bistveno manj časa za
družino. Pa ne le to. S tem
ko prevzameš takšno funkci-
jo, hočeš ali nočeš izpostaviš
javnosti tudi svojo družino.
A mož mi je takoj rekel, naj
izkoristim priložnost, saj
takšna ponudba pride le en-
krat v življenju. Dejal mi je,
da je prepričan, da sem delo
ministrice sposobna dobro

opravljati in da mi bo stal ob
strani, tudi ko mi bo težko,"
je povedala Radićeva. Kot je
priznala, so bili že prvi dnevi
na ministrstvu naporni, saj
se je morala ukvarjati z vro-
čo temo - problematiko Ter-
moelektrarne Šoštanj. Prav
področje energetike bo po
njenem mnenju eno od naj-
bolj zahtevnih, sicer pa v
svojem mandatu želi pred-
vsem povečati razvojno ak-
tivnost in rast slovenskega
gospodarstva. 
In kaj meni o razvoju Obči-
ne Jesenice? "Kot predsed-

nica nadzornega odbora ob-
čine sem gospodarsko situa-
cijo spremljala predvsem
skozi proračune - kaj ti pri-
našajo gospodarstvu. Lahko
rečem, da je bil v občini na-
rejen določen napredek zla-
sti pri opremljanju prostora
za razvoj gospodarstva, to je
industrijskih in podjetni-
ških con. Ocenjujem, da gre
razvoj v občini v pravo smer,
seveda pa bo v prihodnje tre-
ba še bolj intenzivno delati
pri spodbujanju gospodar-
stva na Jesenicah," je še po-
vedala nova ministrica.

Ministrica prihaja s Hrušice
Darja Radić s Hrušice je postala nova ministrica za gospodarstvo. Nanjo so posebej ponosni sokrajani
na Hrušici, kot ambiciozno, a prijazno in dostopno, pa jo opisujejo tudi na Občini Jesenice.

Odigrali 4500 
nogometnih tekem 
Člani Nogometnega kluba
Završnica so izredno zavzeti
ljubitelji okroglega usnja z Je-
senic in okoliških krajev. Le-
tos zaokrožujejo že petinšti-
rideset let delovanja kluba.

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

Ni zajtrka brez - 
križanke!
"Lahko rečem, da sem zadovoljen človek.
Mislim, da lepo živim - s pokojnino 
razpolagam sama, imam stanovanje 
v stolpnici, prijazne sosede, počutim se 
varno. V življenju mi ni bilo lahko, a na
starost lepo živim," pravi Albina Seršen.
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Nova ministrica za gospodarstvo Darja Radić: ob zahtevni službi najde čas za družino pa
tudi za svoj hobi - rože. I Foto: Anka Bulovec
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Urša Peternel

Garažna hiša pri Splošni
bolnišnici Jesenice bo zgra-
jena v skladu s terminskim
načrtom, še več, po besedah
direktorja bolnišnice Igorja
Horvata naj bi izvajalci celo
prehitevali roke. Tako naj bi
v podjetju Avioprojekt Celje,
ki je dobilo koncesijo za
gradnjo in upravljanje ga-
ražne hiše, uporabno dovo-
ljenje pričakovali septem-
bra. Direktor bolnišnice tudi

upa, da ne bo zapletov s pra-
vočasno pridobitvijo dovo-
ljenj za helioport, ki bo ure-
jen na strehi nove garažne
hiše. Zaradi gradnje novega
objekta reševalni helikopter-
ji zdaj pristajajo na začasni
lokaciji na ploščadi v bližini
bolnišnice. Lani so s heli-
kopterjem opravili 130 pre-
letov, v večini primerov so
pomagali ponesrečencem v
gorskih nesrečah, nekaj pa
je bilo prevozov novorojen-
čkov v Ljubljano. 

Garažna hiša 
do jeseni
Izvajalci celo prehitevajo roke, uporabno dovoljenje
naj bi prejeli septembra.

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

Vida Mihelčič s.p.

Nova garažna hiša že stoji, dokončana naj bi bila do jeseni.

Fo
to

: A
n

ka
 B

u
lo

ve
c



2 Jeseniške novice, petek, 13. avgusta 2010

Občinske novice

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

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Občina Jesenice se je v vro-
čih poletnih dneh znašla v
središču pozornosti nekate-
rih medijev zaradi nedavno
sprejetega odloka o javnem
redu in miru v občini. Žu-
pan Tomaž Tom Mencinger
je povedal: "Občina Jesenice
veliko vlaga v spreminjanje
podobe in odlok o javnem
redu in miru je pomemben
del teh prizadevanj. Kot tak
je odlok zelo pomemben
zlasti za področje reda, čis-

toče in varnosti v občini."
Pretirane pozornosti je bil
odlok deležen zlasti zaradi
napačnega tolmačenja tiste-
ga člena, ki govori o prepo-
vedi hranjenja prostoživečih
živali na javnih površinah.
Nekateri so namreč spregle-
dali, da prepoved velja za
javne površine, to je denimo
zelenice, otroška igrišča in
podobno, medtem ko ne ve-

lja za zasebne površine, če-
sar so se zbali nekateri za-
ščitniki živali. Kot je dodal
župan, cilj odloka nikakor ni
polnjenje občinskega prora-
čuna. "Odlok daje pravno
podlago, da bomo lahko ti-
ste posameznike, ki bodo
ponavljali s kršitvami in ne
bodo upoštevali opozoril, na
koncu tudi kaznovali," je še
dejal župan.

Županov kotiček Spominski dan 
Občina Jesenice praznuje 1. avgust kot spominski dan v spomin na prvi boj Cankarjeve čete z Nemci
leta 1941 na Obranci. Letošnja osrednja proslava je prvič potekala v obnovljenem Kolpernu na Stari Savi.

Slavnostni govornik Bratko Škrlj, predsednik Zveze združenj
borcev NOB Jesenice, se je zavzel za ohranitev spomina na
odpor, upor in boj v letih 1941 in 1945. "Biti na partizanski
strani je stvar človeške vesti!" je med drugim dejal.

Da v srcih Jeseničanov še vedno živijo vrednote narodnoosvobodilnega boja, je dokazala
tudi nabito polna dvorana Kolperna. Besedilo Urša Peternel I Foto: Anka Bulovec

S petjem partizanskih 
pesmi sta navdušila 
tenorist Janez Lotrič in 
Partizanski pevski zbor pod
vodstvom Francija Gornika.

Zlato plaketo glavnega odbora zveze borcev so podelili 
županu Jesenic Tomažu Tomu Mencingerju, srebrno plaketo
pa Janezu Palčiču - obema za predano utrjevanje 
zgodovinske resnice in ohranjanje vrednot in dosežkov NOB.

Janko Rabič

V občini Jesenice 1. avgust,
spominski dan, odslej obele-
žujejo v mestu in ne več na
Obranci na Mežakli. Tako kot
lani se je tudi letos delegacija

občine Jesenice na čelu z žu-
panom Tomažem Tomom
Mencingerjem in predsedni-
kom Območnega združenja
ZZB za vrednote NOB Brat-
kom Škrljem pri spomeniku
NOB na Obranci poklonila pa-

dlim borcem. Na tem mestu
se je 1. avgusta leta 1941 Can-
karjeva četa spopadla z Nem-
ci. To je bil prvi oborožen boj
partizanov na Gorenjskem, v
katerem sta padla Viktor Ar-
zenšek in Ferdo Koren.

Na Obranci so se poklonili
padlim borcem

Na Občini Jesenice so strokovne službe
občinske uprave uspele pripraviti celotno 
dokumentacijo za tretjo fazo jeseniške centralne
čistilne naprave in kanalizacijo v Podmežakli, ki
sta del skupnega gorenjskega projekta GORKI.
Župan je povedal, da čakajo na razpis, na katere-
ga se bodo prijavili, prihodnje leto pa naj bi 
začeli investiciji.

Božena Ronner

Vprašanje svetnika Jerneja
Udirja
Zanima ga, ali bi lahko v pri-
hodnje na Potokih, v Javor-
niškem Rovtu, v Planini pod
Golico investirali v manjše
čistilne naprave. 

Odgovor Komunalne direkcije
Po sprejetem Operativnem
programu odvajanja in čiš-

čenja komunalnih odpadnih
vod za občino Jesenice (pre-
čiščeno besedilo, december
2008) navedena območja ne
ležijo na občutljivem ob-
močju in nimajo večje obre-
menitve od 20 PE/ha in zato
za ta območja ni potrebna
izgradnja kanalizacij skup-
nih čistilnih naprav do leta
2017. Manjše čistilne napra-
ve so dolžni izvesti lastniki
objektov sami.

Odgovor na vprašanje 
občinskega svetnika

www.gorenjskiglas.si
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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. 

Jeseniške novice št. 15/letnik V so priloga časopisa Gorenjski glas št. 64, ki je izšel 13. avgusta 2010.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, 
Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na
Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,50 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki 
imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina 
se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja /
Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Urša Peternel

"Ko sem zjutraj videla rezul-
tate mature, sem bila prvi
hip malce žalostna, saj je le
en dijak dosegel več kot tri-
deset točk. A nato sem ugo-
tovila, da je celoten rezultat
mature pravzaprav odličen,
saj so dijaki v povprečju do-
segli 19 točk, kar pomeni pri
vsakem predmetu povpre-
čno oceno štiri! Tega rezul-
tata pa bi bil vesel prav vsak
profesor!" S temi besedami
je podala oceno letošnjega

spomladanskega roka matu-
re ravnateljica Gimnazije Je-
senice Lidija Dornig. Od 116
dijakov, kolikor se jih je pri-
javilo na spomladanski rok,
je bilo uspešnih 109, ne-
uspešnih pa le sedem (pa še
ti le pri enem predmetu ali
dveh), kar pomeni 94-
odstotni uspeh. Razveseljivo
je tudi, da je skoraj četrtina
dijakov dosegla več kot 25
točk, je povedala Dornigova.

Edino škoda je, je dodala, da
manjka "špica od špice", to
je več zlatih maturantov, ki
bi zbrali več kot 30 točk, ozi-
roma diamantnih, ki bi se

lahko pohvalili z vsemi zbra-
nimi 34 točkami. Najbližje
se je temu s 33 točkami pri-
bližal Žiga Urh iz Zasipa, ki
mu je za dosego 34 točk

zmanjkala le ena točka pri
matematiki. "Matura je bila
v primerjavi z drugimi testi
dokaj lahka, moram pa reči,
da so nas nanjo dobro pri-
pravili," je povedal Žiga.
"Učenju se med letom ni-
sem kaj dosti posvečal, zara-
di česar nisem ravno za vzor
... Res pa je, da me je snov
zanimala," je dodal. Štiri
gimnazijska leta so bila zanj
najlepša doslej, gimnazijo
zapušča z obilico lepih spo-
minov, čeprav je bilo včasih
težko. Uspeh na maturi je
zanj le ena nova stopnica na
nadaljnji poti, odločil se je
za študij fizike na Fakulteti
za matematiko in fiziko, za-
nima pa ga zlasti delo v raz-
iskovalni dejavnosti. "Naj-
lepše bi bilo, če bi imel pod-
jetje, ki bi pomagalo pri raz-
voju športa," je razkril del-
ček svojih želja za prihod-
nost. Žiga je bil že na gim-
naziji zelo inovativen, med
drugim je za športno vzgojo
pripravil odlično seminar-
sko nalogo o tem, kako do-
seči, da bi bile tekaške smu-
či še hitrejše v smučini ...
Ob tem je zanimivo, da se
Žiga s športom sicer sploh
ne ukvarja, ga pa izredno
rad spremlja, zlasti jeseni-
ške hokejiste. Kot je pove-
dal, pa rad in veliko pomaga
tudi doma, kjer imajo veliko
posestvo s sadovnjakom.

Zlati maturant 
bo študiral fiziko
Na Gimnaziji Jesenice so na letošnji maturi dobili enega zlatega maturanta, ki je zbral 33 od 34 možnih
točk. To je Žiga Urh iz Zasipa, bodoči študent fizike.

An
dr

ej
 O

be
rž

an
 s

.p
.,

 U
lic

a 
S

ta
ne

ta
 B

ok
al

a 
17

, 
Je

se
ni

ce

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
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Zlati maturant Žiga Urh z ravnateljico Lidijo Dornig

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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"Najlepše bi bilo, če bi
imel podjetje, ki bi 
pomagalo pri razvoju
športa," je razkril 
delček svojih želja 
za prihodnost zlati
maturant Žiga Urh.

Urša Peternel

Jezerca na Pristavi nad Ja-
vorniškim Rovtom bodo za-
čeli urejati, je povedal župan
Tomaž Tom Mencinger. Pri
pripravi projekta ureditve
sodelujejo zavod za varstvo

narave, pristojne občinske
službe in Jeko-In. Občina Je-
senice načrtuje, da bo za
ureditev pridobila denar mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano oziro-
ma Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Če bodo odločbo o sofinan-
ciranju prejeli pravočasno,
bodo s prvo fazo urejanja za-
čeli še letos. Tako bodo oči-
stili dno jezera in obnovili
vodno infrastrukturo. Vsa
dokumentacija je pripravlje-
na, gradbeno dovoljenje za
poseg pa so že pridobili. 
Tri jezerca se nahajajo v ne-
posredni bližini Doma Pri-
stava v Zoisovem parku, ki
je dobil ime po Karlu Zoisu,
bratu Žige Zoisa. Zois je v
drugi polovici 18. stoletja
raziskoval floro tega dela Ka-
ravank. V neposredni bližini
stare rudarske upravne stav-
be na Pristavi (današnjega
Doma Pristava) je uredil bo-
tanični vrt z zanimivimi do-
morodnimi in tujerodnimi
drevesnimi vrstami ter tre-
mi umetnimi jezerci. V pre-
teklosti so se v jezercih celo
kopali, pozimi pa drsali. 

Jezerca na Pristavi bodo uredili
Občina Jesenice je že pripravila projekt ureditve, pričakujejo pa tudi evropski denar.

V jezercih so se v preteklosti tudi kopali, pozimi pa drsali.

Če bodo odločbo o 
sofinanciranju prejeli
pravočasno, bodo s
prvo fazo urejanja 
začeli še letos. Tako
bodo očistili dno jezera
in obnovili vodno 
infrastrukturo. 
Gradbeno dovoljenje
za poseg so že pridobili.

Kmalu tudi ločeno zbiranje bioloških odpadkov

Najkasneje prihodnje poletje bo tudi v jeseniški občini po-
stalo obvezno ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Gre za
kuhinjske odpadke iz gospodinjstev in odpadke z vrtov in
parkov - tako imenovani zeleni vrtni odpad. To izhaja iz no-
vega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Je-
senice, ki so ga junija sprejeli občinski svetniki. Prepuščanje
bioloških odpadkov izvajalcu pa ne bo obvezno za občane,
ki tovrstne odpadke kompostirajo sami. U. P.
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Urša Peternel

Novi odlok o javnem redu in
miru podrobno določa tudi
obveznosti lastnikov in vod-
nikov živali, zlasti psov in
mačk. Številni se namreč ve-
dejo zelo neodgovorno; vsi
smo že slišali tisti priljublje-
ni stavek: 'Saj naš kuža ne
bo nič naredil ...'"
"S problematiko hišnih ljub-
ljenčkov smo se na Medob-
činskem inšpektoratu in re-
darstvu srečali že kmalu na
začetku delovanja. Dejstvo
je namreč, da se veliko last-
nikov domačih živali, pred-
vsem kužkov in mačk, vede
zelo neodgovorno do drugih
prebivalcev in okolja. Veliko
se jih niti ne zaveda, da že
samo odvezan pes na dvoriš-
ču, za katerega lastnik trdi,
da je priden, veliko ljudem,
zlasti otrokom, povzroča ne-
potreben strah ob hoji
mimo. Tako smo inšpektor-
ji in redarji zaznali največ
težav zlasti z neprivezanimi
psi, onesnaževanjem okoli-
ce z živalskimi iztrebki, te-
žave pa je povzročalo tudi
neodgovorno hranjenje za-
puščenih in prostoživečih
živali, zlasti mačk in golo-
bov. Ker so bili občinski
predpisi s tega področja do-
kaj zastareli in zato neučin-
koviti, smo se v sodelovanju
z Občino Jesenice lotili po-
sodobitve le-te in tako kon-
kretizirali prekrške za deja-
nja, ki so občane še posebej
motila."

Po novem je prepovedano
voditi živali na otroška in
športna igrišča, javna kopa-
lišča, javne prireditve in v
javne prostore. Kako boste
to določbo izvajali oziroma
nadzirali ter ukrepali v prak-
si? Ali bo to veljalo le za, de-
nimo, velike pasme psov, ali
tudi za majhne, ki jih lastni-
ki prinesejo "v naročju"?
"Motnja zaradi prisotnosti

hišnega ljubljenca, pred-
vsem psa, najsi bo to strah,
zgražanje, hrup ..., je najhi-
treje izražena na kraju, kjer
se zbira večje število ljudi.
Prepoved vodenja vseh vrst
živali na otroška in športna
igrišča in na javna kopališča
je konkretizirana predvsem
zaradi zaščite otrok in mla-
dostnikov pred morebitnimi
nepredvidljivimi izpadi ali
celo napadi živali. Prav tako
ta prepoved velja za javne
prireditve in javne prostore.
Tovrstne prepovedi so kon-
kretizirane kot prekrški rav-
no zaradi neodgovornih
lastnikov (predvsem psov),
zoper katere bo tudi naper-
jen nadzor in ukrepi v prak-
si. Težko pa je glede nevar-
nosti ločevati pse po pas-
mah, saj statistično celo več
ugrizov in napadov povzro-
čijo psi manjših pasem."

Lastniki oziroma vodniki ži-
vali so po novem dolžni čisti-
ti iztrebke in zato imeti pri
sebi ustrezen čistilni pribor
in ga tudi pokazati redarju.
Ali bodo redarji preverjali pri
lastnikih oziroma vodnikih,
ali nosijo s seboj pribor?
"To pa je velik problem.
Sploh če zjutraj na poti v
službo ali šolo kje na pločni-
ku nevede stopiš v svežo
'potico'. Grdo. Nihče nima
rad iztrebkov doma na vrtu,
zato jih tudi na javnih povr-
šinah in zelenicah ne potre-
bujemo. Tukaj se zopet ka-
žeta odgovornost in spošto-
vanje do soljudi in okolja.
Živalske iztrebke je treba
pospravljati za seboj. To pa
seveda težko narediš, če ni-
maš pri sebi ustreznega pri-
bora. Redarji bodo pri lastni-
kih in vodnikih psov vseka-
kor nadzorovali posest pri-

bora za čiščenje iztrebkov.
Nadzorovali bodo tudi, če
pospravljajo iztrebke za svo-
jimi psi in v primeru nepra-
vilnosti bodo najprej opoza-
rjali, v nadaljevanju, ob ig-
noriranju opozoril pa vseka-
kor tudi kaznovali." 

Lastnik oziroma vodnik je
tudi dolžan preprečevati la-
janje psa v stanovanjskih
naseljih, zlasti v nočnem
času. Ste doslej prejeli veli-
ko pritožb občanov glede la-
janja psov in v kakšnih pri-
merih boste ukrepali?
"Seveda gre tudi v tem pri-
meru za neke vrsto motnje s
hrupom in seveda je bilo
tudi na ta račun kar nekaj
prijav. Popolnoma razumlji-
vo je, da se pes oglaša, s tem
naznani tujca, skratka, ko-
municira z lajanjem. Ravno
zaradi tega ta določba ni

tako 'zategnjena'. Potrebno
je ponavljajoče in moteče
oglašanje živali. V takih pri-
merih bomo preverjali tudi,
ali morda ne gre za mučenje
živali oziroma neustrezno
nastanitev. Takšne primere
bomo odstopali pristojnim
službam."

V odloku je tudi člen, ki go-
vori o zapuščenih živalih -
če se ugotovi, kdo je lastnik,
bo ta moral poravnati stro-
ške oskrbe in namestitve ži-
vali. Ali bo plačal tudi globo
200 evrov? Ali bo žival mo-
ral vzeti nazaj?
"Zopet smo pri neodgovor-
nih lastnikih. Za vse zapuš-
čene živali bo po klicu obča-
na ali nas poskrbelo zavetiš-
če za živali, s katerim ima
občina sklenjeno pogodbo.
Trenutno je to Zavetišče Pe-
run. Ko se ugotovi, kdo je
lastnik, bo ta dolžan porav-
nati vse stroške, ki jih je za-
vetišče imelo z oskrbo živali,
prav tako pa bo dolžan pla-
čati predpisano globo. Žival
pa bo lastnik vsekakor moral
vzeti nazaj, razen če so po-
dane okoliščine, ki kažejo
na kakšno mučenje, zlorabo
in podobno. Takrat pa bodo
o vračilu živali presojali pri-
stojni organi."

Eden od členov govori tudi o
tem, da je prepovedano pu-
stiti brez nadzora žival, ki
utegne ogrožati varnost lju-
di, premoženja in drugih ži-
vali. Ali lahko pojasnite, za
katere primere bo veljala ta
določba?
"Dejstvo je, da se vsak dan
kar nekaj živali samih poti-
ka okrog. Nekaj jih namer-
no poškoduje človek, neka-
tere zbolijo, nekatere, pred-
vsem psi brez nadzora pa
spravljajo v strah mimoido-
če, ogrožajo promet in s tem
tudi sebe. Tukaj je odlok na-
ravnan na kršitve, ki jih last-
niki živali povzročijo s tem,
da denimo psa preprosto
brez nadzora spustijo po na-
selju ali ga nezavarovanega
pustijo nekje na ali ob javni
površini in bi pes lahko
ogrožal varnost, premoženje
ali promet. Vsekakor bomo
ukrepali, ko bodo živali ovi-
rale promet, ukrepali pa
bomo tudi v primeru prijav,
saj je takrat motnja že izra-
žena. Ob tem je treba ome-
niti še, da slovenska nacio-
nalna zakonodaja predpisu-
je, da skrbnik psa na javnem
mestu mora zagotoviti fizič-
no varstvo psa, tako da je
pes ves čas na povodcu in
obvladljiv. Za ravnanje v na-
sprotju s tem določilom ste
lahko kaznovani. To pome-
ni, da so vodniki oziroma
lastniki psov lahko kaznova-
ni že, če pes ni na povodcu,
kaj šele če se pes potika po
naselju brez nadzora ..."

Odlok za "pasje lastnike"
Občinski inšpektor Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice v pogovoru
podrobneje razlaga tisti del novega odloka o javnem redu in miru, ki se nanaša na obveznosti lastnikov
in vodnikov živali.

Rajko Peternel, 
Energetska svetovalna
pisarna ENSVET, 
Jesenice

V Varšavi je 27. in 28. maja
potekala mednarodna kon-
ferenca projekta INTENSE.
Osnovna ideja projekta je
prenos ukrepov varčevanja
energije iz "starih" EU čla-
nic (predvsem Nemčije) v
"nove" države članice in dr-
žave kandidatke. Projekt
delno financira EU - Intelli-
gent Energy Europe, drugo
pa partnerji projekta. Pro-
jekt temelji na celovitem pri-
stopu k načrtovanju ener-

getsko optimiziranih stano-
vanj. Izvaja se v 12 državah z
28 partnerji, ki jih predstav-
ljajo različne organizacije,
občine in projektni strokov-
njaki. V Sloveniji v projektu
sodeluje občina Ptuj.
Občina Ptuj me je kot pred-
stavnika občine Jesenice po-
vabila, da predstavim dobre
prakse na področju finanč-
nih spodbud občanom za
učinkovito rabo energije in
izrabo obnovljivih virov ener-
gije, izboljšanja energijske
učinkovitosti stavb v občini
Jesenice in prizadevanj za
zmanjšanje toplotnih izgub
pri daljinskem ogrevanju. 
Kot zgled dobre prakse sem
med drugim predstavil

energijsko sanacijo večsta-
novanjske stavbe na Cesti
maršala Tita 41, pri kateri
sem kot energetski svetova-
lec svetovalne pisarne ENS-
VET ves čas pomagal z na-
sveti in informacijami.
Na stolpnici, zgrajeni leta
1979, z ogrevano površino
4987 m2 in številom stano-
vanj 87 se je v letih 2006 do
2009 izvajala energijska sa-
nacija:
- zamenjava obstoječih oken

z energijsko učinkovitimi,
- vgradnja termostatskih

ventilov in namestitev de-
lilnikov,

- toplotna izolacija fasade.

Na osnovi tabele o zmanjše-
vanju porabe energije v pre-
teklih letih ugotovimo, da je
z energijsko sanacijo prihra-
nek za ogrevanje 45-
odstoten, zmanjšanje emisij
CO2 96 ton na leto in vračil-
na doba osem let na celotno
investicijo 210 tisoč evrov
(subvencije: 25 tisoč evrov).
Občina Jesenice je v letih od
2000 do 2008 na področju
finančnih spodbud realizira-
la skoraj 1200 ukrepov.
Predstavniki občin, ki so so-
delovali na konferenci, so
pohvalili prizadevanje obči-
ne Jesenice pri vseh progra-
mih, ki znižujejo rabo ener-
gije za ogrevanje in pri pri-
pravi tople vode.

INTENSE konferenca

Tabela porabe energije:

Leto 2005 2006 2007 2008 2009

Toplota za 
ogrevanje 640 MWh 550 MWh 422 MWh 399 MWh 350 MWH

Energijsko 128 kWh/ 110 kWh/ 85 kWh/ 80 kWh/ 70 kWh/
število m2K m2K m2K m2K m2K

Stolpnica na Cesti maršala Tita 41, Jesenice

Občinski inšpektor Gregor Jarkovič

Kazen za pasje kakce na javnih površinah - 200 evrov

"Nihče nima rad iztrebkov doma na vrtu, zato
jih tudi na javnih površinah in zelenicah ne 
potrebujemo. Tukaj se zopet kažeta odgovornost
in spoštovanje do soljudi in okolja. Živalske 
iztrebke je treba pospravljati za seboj. To pa 
seveda težko narediš, če nimaš pri sebi 
ustreznega pribora. Redarji bodo pri lastnikih 
in vodnikih psov vsekakor nadzorovali posest
pribora za čiščenje iztrebkov."

Lekarna Plavž

Glede na dejstvo, da so bili v
Jeseniških novicah večkrat ob-
javljeni prispevki, ki so se na-
našali na postopek in projekt
Lekarne Plavž na lokaciji ne-
kdanje Pikove dame in na ka-
tere vse do zdaj nismo odgovar-
jali ali pa pojasnjevali okoliš-
čin, tokrat zahtevamo, da obja-
vite naslednje. Ministrstvo za
okolje in prostor je odločilo o
pritožbi na odločbo UE Jeseni-
ce, ki so jo podpisali tudi pisci

omenjenih prispevkov in sicer,
da je odločba o izdanem grad-
benem dovoljenju pravilna in v
zakonu utemeljena in da je pri-
tožba vložena zoper omenjeno
odločbo neutemeljena.

To tudi pomeni, da je bilo
vse napisano v Jeseniških novi-
cah neutemeljeno in bi bilo bo-
lje, če bi se prostor namenil po-
trebnejšim in resnejšim ko-
mentarjem.

S spoštovanjem!

Atelje Prizma, d. o. o.
Damjan Jensterle,

u.d.i.a.

Pisma bralcev
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Krajevna skupnost
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Urša Peternel

Poklical nas je občan in se
pritožil nad dejstvom, da so
se na Jesenicah parkirišča
začela spreminjati v gostin-
ske terase. En takšen primer
je parkirišče med pošto in
železniško postajo. Kot dru-
gi primer moteče terase pa
je sogovornik navedel novo
teraso v Centru 2 pri Merca-
torjevi trgovini. Sogovornik
je izrazil zlasti strah pred
pretiranim nočnim hru-
pom, saj se terasa nahaja v
gosto naseljenem območju
med stolpnicami.
Vprašali smo župana Toma-
ža Toma Mencingerja, kakš-
no je stališče Občine Jeseni-
ce glede omenjene proble-
matike. Povedal je, da so na
Občini Jesenice že v prime-
ru površin med pošto in že-
lezniško postajo izrazili ne-
zadovoljstvo nad spreminja-
njem parkirišča v gostinsko
teraso. "Takoj smo sklicali
sestanek, na katerem so bili
prisotni predstavniki Slo-
venskih železnic, Pošte Slo-
venije, krajevne skupnosti
in občine. To območje je v
lasti železnic in so ga oddale
v najem. Na sestanku smo
izrazili pomisleke zlasti gle-
de dejstva, da zdaj železni-
ška postaja nima niti enega
parkirišča, niti za invalide,
prav tako je otežen dostop
do pošte," je povedal župan.

Obenem prostorski doku-
menti ne dopuščajo postav-
ljanja teras na tem območju,
prav tako gre za območje
mejnega pasu cestnega tele-
sa, ki je v pristojnosti Druž-
be RS za ceste. Poleg tega

stavba železniške postaje
sodi pod pristojnost Zavoda
za varstvo kulturne dedišči-
ne. O vsem tem so obvestili
ustrezne organe in čakajo
na odziv, je še povedal žu-
pan.

Glede nove terase v Centru
2 pa je Mencinger dejal, da
je tudi ta postavljena na za-
sebnem zemljišču (gre za
last Mercatorja). A v vsakem
primeru investitor mora
upoštevati predpise, ki velja-
jo za postavljanje tovrstnih
objektov, prav tako mora in-
vestitor pridobiti določena
soglasja. Kot je dejal župan,
so za nadzor pristojne
ustrezne službe, ki so v pri-
meru neupoštevanja zako-
nov in prijave tudi dolžne
ukrepati.

Nekatere motijo 
gostinske terase

Vandali spet oskrunili spomenik na Belem polju

Ob spominskem dnevu krajevne skupnosti Hrušica je bila
27. julija pri spomeniku na Belem polju komemoracija v
spomin na 45 ustreljenih talcev leta 1942. Počastili so tudi
spomin na 42 izgnanih družin v taborišča leta 1942 ter na
vse žrtve druge svetovne vojne. Zbrane je nagovoril župan
občine Jesenice in poslanec v državnem zboru Tomaž Tom
Mencinger. V kulturnem programu so nastopili ljudski pev-
ci ter recitatorki Dragica Medja in Tončka Svetina pevske
skupine Nagelj Kulturno športnega društva Hrušica. Pred
začetkom komemoracije so udeleženci opazili, da je bil spo-
menik talcem na Belem polju spet oskrunjen. Medtem ko so
pri prvem poskusu kraje bronastih delov spomenika leta
2008 policisti odkrili tatove, pa jim je tokrat očitno uspelo
odnesti 11 ploščic z imeni talcev, ki so bile nameščene na
podstavkih pri glavnem spomeniku. Vodstvo krajevne skup-
nosti je krajo prijavilo policistom in upa, da bodo čim prej
raziskali okoliščine novega vandalskega dejanja nad pomni-
kom narodnoosvobodilnega boja. Kot je povedal predsednik
KS Hrušica Zoran Kramar, so vsi ogorčeni nad temi dejanji,
se bodo pa potrudili in ukradene ploščice spet čim prej na-
domestili z novimi ob spomeniku na Belem polju. J. R. 

Pri trgovini Mercator v Centru 2 je zrasla terasa novega lokala. I Foto: Janez Pipan

Gostinske terase so lahko prijetno zbirališče in
prostor druženja občank in občanov, vendar pa
morajo biti postavljene po predpisih, prav tako
je treba spoštovati javni red in mir ter 
obratovalni čas, je poudaril župan.

Mavrični terorizem 

Sem študent arhitekture, ki
vse življenje živi na Jesenicah
v istem stanovanju. Iz našega
stanovanja opazujem Jesenice
pri preobrazbi, ki so bile ne-
koč, vendar ne tako daleč na-
zaj, še depresivno mesto, ki se-
daj postaja vse lepše in per-
spektivnejše in prav tako me-
sto mladih naj ne bi več odga-
njalo, marveč privlačilo s svojo
energijo in svetlo prihodnostjo,
ki jo domačini z gotovostjo na-
povedujemo še za vnaprej.

Napredek in razvoj v vseh
pomenih sta dobrodošla, a
vendar ne za vsako ceno. V
zadnjem času so se v velikem
slogu gradila nova stanovanja
na Jesenicah, ki z barvami fa-
sad bodejo sleherno dušo, ki se
sprehodi mimo. Bog pomagaj
tistim, ki bodo to grozo gleda-
li vsakodnevno. Edini zares
posrečen primer barvne igre je
stanovanjski blok Rondo, ki
lepo povzema rdeče jeseniško
naselje na Delavski ulici z ne-
kdanjo šolo (kasneje kemično
čistilnico) in ga poveže s Sred-
njo šolo Jesenice, Delavskim
domom ter vsemi drugimi za-

nimivimi arhitekturami v na-
daljevanju.

V zadnjih letih se je veliko
govorilo tudi o starejših socia-
lističnih blokih in njihovih do-
trajanih fasadah, ki so potreb-
ne prenove. Kriminalno so se
lotili obnove že tako grdih
stolpnic v centru 2, nad knji-
garno. Še vedno pretresen od
tisočerih barv, ki jih nanaša-
jo, sem ugotovil, da se blokom
na Titovi naprej od Zdrav-
stvenega doma (arhitekt
Stanko Rohrman) ne godi nič
boljše. Da bo stvar res preras-
la v kriminal, bi vas rad opo-
zoril, preden bo prepozno.
Med vsemi tistimi objekti se
mora v prvotni podobi ohrani-
ti vsaj en (vir: TrajekT), a bo-
jim se, da mu ne bo uspelo
oziroma da bo med sladoled-
nimi barvami fasad izgubil
vso bit, zaradi katere je varo-
van. Prosim vas, da na tem
področju ukrepate. Kolikor
vem, se barve fasad pri istem
ponudniku v cenah ne razli-
kujejo prav dosti in stanoval-
cev s predlogom o ohranjanju
izvirne podobe ne bomo oško-
dovali. Preprečite to grozo in
zaposlite nekoga, ki bo na to-
vrstne kršitve vseh moralnih
načel arhitekture pozoren.

Varovani pa niso le stano-
vanjski objekti. Prav tako se

varujejo vse fasade in vhodna
avla železniške postaje (arhi-
tekt Stanko Rohrman). O
vhodni avli ne bom izgubljal
besed; vsi vemo, v kakšnem
stanju je in da je taka v sra-
moto vsem domačinom. Tam
vsakič znova z gnusom ku-
pim vozovnico in kar se da hi-
tro izstopim. Fasade so še do
pred kratkim bile v izvirni po-
dobi, a glej ga zlomka, kar
naenkrat se je pojavil tam
'prizidek' bara, terasa, neko
skrpucalo ali kakorkoli pač
želite. 

Verjamem, da tudi sami
opažate podobne zločine, kaj-
ti ni jih malo. Ne bi sedaj tu
našteval prav vseh, a omembe
vredne se mi zdijo tudi enote
klimatskih naprav, ki kar
tako visijo vsevprek. "Kakor
vam je lažje, mojster. Kar tu
vrtajte, pa tu, ah, nič se ne
bojte, vrtate lahko vsevprek!"
slišim naročnike, ki jim je le
malo mar za uniformiran vi-
dez stolpnic in drugih večsta-
novanjskih objektov. Kolikor
vem, so tovrstne kršitve resne,
morebiti nevarne, a vsekakor
preganjane s strani zakona.
V stolpnicah za gimnazijo
(prepričan sem da je ostalih
situacija zelo podobna) ima-
jo vsa stanovanja razen ene-
ga pritličnega v vsaki lastne

balkone, ki so več kot preveli-
ki za montažo zunanje enote
klimatske naprave. Tu vas
pozivam k ukrepanju, saj je
stvar ogabna in nikakor ni
dovoljena. Kdo bo gledal te
neuke šalabajzarje, ki se na
lastno pest odločajo in spre-
minjajo podobo objekta in s
tem videz celotnega naselja,
če že ne mesta?

Občina ima moč, da tovrst-
ne malignosti odpravi ali vsaj
prepreči nastanek novih. S
preprostim odlokom, ki bi več-
stanovanjskim in javnim ob-
jektom prepovedoval obarva-
nje v sladoledne barve, bi reši-
li videz Jesenic in vem, da bi s
tem izboljšali kvaliteto biva-
nja vsem nevednim dušam, ki
si niso same krive, da grešijo.
Lahko bi bili prvo mesto, ki je
s tem v zvezi dejansko nekaj
naredilo. Vzemite to kot grajo
bodočega arhitekta, ki bo z ve-
likim veseljem v prihodnosti
živel in delal na Jesenicah in
za Jesenice.

Še enkrat vas prosim, da o
stvari resno razmislite in si
preberete tudi članek v Mladi-
ni Mavrični terorizem (št.
18/2010).

Adnan Varmaz

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

Pisma bralcev
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Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 8 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova 4, Kranj, jo naročite na: 

narocnine@g-glas.si ali po tel.: 04/201 42 41.

Ljubka zgodbica 

o zajčku Dolgouhcu, 

ki je bil do ušes 

zaljubljen v zajčico 

Kratkorepko, in o vseh 

dogodivščinah, 

ki so sledile. V vse je 

seveda vpleten tudi 

simpatični Krtek. 

Celoten razplet 

s srečnim koncem 

pa boste našli v 

knjigi s 54 stranmi 

in pisanimi 

ilustracijami. 

Trda vezava, 

format A4.
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Janez Pipan

Razstavni salon Dolik že
tretje leto zapored gosti sli-
karje paraplegike, ki ustvar-
jajo svoja dela z usti in no-
gami. Razstava v organiza-
ciji zavoda Ars Viva je to-
krat mednarodna. Itzhak
Adir je bil rojen v Iranu, se-
daj pa živi v Izraelu. Po
hudi poškodbi je ostal na
vozičku in tako je odkril
svoj skriti talent, slikarstvo.
Zaradi telesnih poškodb sli-
ka z usti. Izšolal se je tudi
za učitelja umetnosti in je
zaposlen kot učitelj in vo-
dilni docent na Akademiji
za umetnost v Izraelu. Ma-
rio Barbujani prihaja iz Ita-
lije. Svoje likovne stvaritve
je že velikokrat predstavil
na samostojnih in skupnih
razstavah v številnih itali-
janskih mestih. Dragica Su-
šanj je rojena na Dolnjem
Zemonu pri Ilirski Bistrici.
Svoj likovni talent je nad-
gradila po prometni nesreči
in se vključila v likovno sek-
cijo pri Zvezi paraplegikov
Slovenije in je sedaj sodelo-
vala že na več kot na dvajse-
tih skupinskih razstavah.
Željko Vertelj pa prihaja iz

Črnega Potoka pri Kočevju,
po prometni nesreči pa živi
v domu za starejše občane v
Kočevju. Sam pravi, da ni
važno, s čim držiš čopič,
temveč kaj znaš. S pomočjo
mentorjev in dodatnega iz-
popolnjevanja se je razvil v
uspešnega slikarja, ki se je
s svojimi likovnimi deli že
štirinajstkrat predstavil na
samostojnih razstavah in
osemdesetkrat na skupin-
skih. 

Ni važno, s čim 
držiš čopič ...
... važno je, kaj znaš, pravi eden od slikarjev
paraplegikov, ki slikajo z usti in nogami. Njihova
dela so na ogled v Doliku.

Filmski večeri na Stari Savi
V okviru Poletja na Stari Savi so v banketni dvorani Kolper-
na odprli vrata Torkovi kinoteki, kjer s filmi iz preteklosti
želijo prikazati zgodbe, kraje in čas, ki jih je ohranil filmski
trak. Organizatorja sta Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Re-
publike Slovenije v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem
Jesenice. Prvi torkov večer so prikazali sklop slovenskih 
turističnih filmov, sledila sta filma o obisku Tita na Jesenic-
ah in o življenju železarjev pred drugo svetovno vojno in po
njej, tretji torkov večer je bila na sporedu večna klasika Cvet-
je v jeseni. J. P.

Dragica Sušanj, ena od
sodelujočih umetnic na
skupinski razstavi v Doliku

Janko Rabič

Različni umetniki velikokrat
nimajo možnosti za promo-
cijo lastne ustvarjalnosti in
prodaje svojih izdelkov. V
občinah Jesenice in Kranj-
ska Gora jim je letos že dru-
gič na pomoč priskočila
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske s projektom
Umetnik podjetnik. Skupaj
so pripravili prodajno raz-
stavo v hotelu Kompas v
Kranjski Gori. Koordinator-
ka projekta Hermina Bišče-
vić je na odprtju poudarila,
da je glavni cilj, da sodelujo-
čim pomagajo urejevati sta-
tus za prodajo umetniških
del. Poskrbijo za večjo pre-
poznavnost v javnosti in jim
tako omogočijo prenos svo-

jih ustvarjanj v poslovno
podjetniški svet. 
Iz občine Jesenice na tej raz-
stavi sodelujejo trije umetni-
ki. Natalija Erlah je od leta
2004 članica jeseniškega
Dolika. Preizkuša se v raz-
ličnih tehnikah slikanja. Z
likovnim ustvarjanjem izra-
ža občutenje narave ter druge
trenutke v življenju. 
Alja Bradaškja ustvarja in ob-
likuje že od mladih nog. Je
ljubiteljica narave, stremi k
ekologiji in podpira EKO
umetnost. Iz neuporabnih
kosov blaga sešije veliko sim-
patičnega in uporabnega. 
Bogdan Bricelj se je že v
osnovni šoli začel ukvarjati s
fotografijo, danes je predsed-
nik Fotografskega društva Je-
senice. Ukvarja se izključno s

kompaktnimi digitalnimi fo-
toaparati. Čeprav digitalna fo-
tografija dopušča veliko mož-
nosti spreminjanja posnet-

kov, pa so njegove slike nepo-
pačena podoba ujetih trenut-
kov v naravi, športu in vsak-
danjem življenju. 

Umetnik podjetnik
V projektu so sodelovali tudi trije jeseniški umetniki, Natalija Erlah, Alja Bradaškja in Bogdan Bricelj.

Natalija Erlah, Bogdan Bricelj in Alja Bradaškja 

Janez Pipan

V prostorih Kolperna na Sta-
ri Savi je potekala predstavi-
tev pesniške zbirke Gabra
Knifica Moje mojstrovine.
Organizator Gornjesavski
muzej je literarni večer
organiziral v sklopu prire-
ditev Poletje na Stari Savi.
Poleg avtorja pesnika Ga-
bra Knifica so program ob-
likovali še Klemen Kle-
menc kot voditelj literarne-
ga večera in recitator pes-
mi, harmonikarica Neža

Torkar kot ena najboljših
harmonikaric pri nas, za
prijeten vtis pa je slikarka
Alenka Peternel v živo po-
slikavala telo modela, ki je
tudi na naslovnici Gabrove
knjige. V knjigi so objavlje-
ne pesmi, ki so nastajale v
različnih obdobjih, pred-
vsem v zadnjih letih. Pesmi
so izpovedne, pogosto lju-
bezenske, teme avtor črpa
iz vsakodnevnih situacij,
predvsem tistih drobnih do-
godkov, ki se človeku zapiše-
jo za vedno v spomin. 

Moje mojstrovine
Gaber Knific je predstavil svojo pesniško zbirko izpovednih pesmi.

Urša Peternel

Učenci Glasbene šole Jese-
nice so pred zaključkom šol-
skega leta spet dosegli več
lepih uspehov na tekmova-
njih, je povedala ravnateljica
Martina Valant. Na tekmo-
vanju Leona Pfeiferja za
mlade violiniste do petnajst
let je nastopila Maja Horvat
pod mentorstvom Blanke 
Piotrovske in v svoji kategori-
ji prejela 2. nagrado ter po-
sebno nagrado za najbolje iz-
vedeno Habetovo skladbo.
Pri klavirju jo je spremljal
Miha Nagode.
Harmonikarji pa so se udele-
žili dveh mednarodnih tek-
movanj. Na 35. mednarod-
nem srečanju harmonikarjev
v Pulju sta Aida Denić in Juli-
ja Komac pod mentorstvom
Diane Šimbera prejeli tretjo
nagrado. Na 6. mednarod-
nem tekmovanju v Beltincih

pa je Florjan Kozmos pod
mentorstvom Jana Ulčnika
prejel drugo nagrado, Aida
Denić pod mentorstvom Dia-
ne Šimbera pa je prejela 3. na-
grado.
V mesecu juniju so se učenci
udeležili tudi 14. mednarod-
nega tekmovanja mladih glas-
benikov Euritmia v Povolettu v
Italiji. V A-kategoriji je nasto-
pil klarinetist Edvin Jelačevič
in prejel 3. nagrado (njegova
mentorica je Monika Korbar).
V B-kategoriji je violinistka
Maja Horvat prejela 2. nagra-
do (mentorica Blanka Pio-
trovska). Violinistka Arina
Denić, pod mentorstvom Na-
talije Šimuniović Cilenšek in
klarinetistka Urška Lešnjak,
pod mentorstvom Monike
Korbar sta prav tako nastopi-
li v B-kategoriji ter prejeli di-
plomi. Mlade glasbenike je
na klavirju spremljal Miha
Nagode. Najmlajša tekmo-

valka, harfistka Leto Križanič
Žorž, pa se je udeležila 19.
tekmovanja Reviera Della
Versilia v Viareggiu v Italiji

ter v svoji kategoriji zmagala,
dosegla je 1. mesto in zlato
plaketo, njena mentorica je
Bronislava Prinčič. 

Lepi uspehi mladih glasbenikov
Učenci Glasbene šole Jesenice so dosegli več lepih uspehov na tekmovanjih, tudi mednarodnih.
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Najmlajša tekmovalka, harfistka Leto Križanič Žorž je 
v Italiji zmagala.
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.

Matjaž Klemenc

V železarskem mestu se po-
govori začnejo in končajo s
hokejem na ledu. Tudi v vro-
čem poletju ni nič drugače. V
Hokejskem klubu Acroni Je-
senice v teh dneh oblikujejo
ekipo za novo sezono in vod-
stvo kluba ima polne roke
dela. Nekaj novosti je že zna-
nih. Mesto trenerja je zavzel
Heikki Mälkiä, 52-letni stro-
kovnjak s Finskega. Lanski
tujci Jan Golubovski, Boby
Robins, Dov Grumet Morris,
Andrei Makrov, Alexander
Dück so zapustili Ledarsko 4
in potrebno je bilo najti zame-
njave. Edini, ki je ostal od tuj-
cev, je Todd Elik. V lanski se-
zoni, ko je bil za trenerja po-
stavljen Ildar Rahmatulin, so
bile okrepitve z ruskega ob-
močja. Tokrat se je jeseniško
vodstvo obrnilo v drugo smer
in nove sile poiskali onkraj
"luže", to je v Kanadi in Ame-
riki. V igralskem kadru so se
odločili za dva napadalca in tri
branilce. Za napad so pridobi-
li dva centra. To sta 29-letni
Američan Marc Cavosie in
30-letni Kanadčan Brett Ly-
sak. Branilske pozicije so po-
polnili 27-letni Američan Eric
Werner, 31-letni Michael
Schutte in 29-letni Wade
Skolney. Schutte in Skolney
prihajata iz Kanade. Od do-
mačih igralcev je jeseniške vr-
ste zapustil le branilec Saba-
hudin Kovačevič. Z odhodom
Dov Grumet Morrisa, odstra-
nitvijo Gabra Glaviča iz kluba
ter odhodom mladega Luke
Gračnarja v drugo ekipo Salz-
burga je na vratarski poziciji
zazijala velika praznina.  Na
srečo so v klubu rešili tudi ta
problem in v svoje vrste prido-
bili dva vratarja iz tujine. To
sta 31-letni Finec Jaakko Suo-
malainen in 26-letni Kanad-
čan Mitch O’Keefe. S pripra-
vami na novo sezono je prva
ekipa s "suhimi" treningi za-
čela že zelo zgodaj. "Dare (o.p.
Prusnik) je prišel z idejo, da bi
čim prej nadaljevali. Osnova
bi ostala in ne bi kasneje zače-
li iz ničle. Mislim, da je to zelo

pozitivno, predvsem za mlade
igralce, ki niso imeli toliko od
sezone. Tisti, ki niso bili v re-
prezentanci, so startali že 13.
aprila, reprezentantje pa so se
priključili kasneje. Neke te-
melje smo postavili s temi tre-
ningi. Vedeti moramo, da bo
sezona dolga, saj se je repre-
zentanca spet uvrstila v skupi-
no A. Če delamo primerjavo s
tistimi reprezentancami, ki so
v vrhu skupine A, nam še ve-
liko manjka. Vsekakor je po-
goj, da moramo biti čim bolje
fizično pripravljeni. Po aktiv-
nem počitku smo nadaljevali
z drugim delom suhih pri-

prav. Vesel sem, da so fantje
na priprave prišli dobro pri-
pravljeni, kar so pokazali testi.
Sedaj že vsi nestrpno pričaku-
jemo led, s tem pa še ne bomo
odpravili suhih treningov," je
povedal pomočnik trenerja
Dejan Varl, ki je z Darkom
Prusnikom skrbel, da je vse
potekalo po začrtanem planu. 
Uvodna preizkušnja na ledu
bo na Poletni hokejski ligi na
Bledu. 19. avgusta se bodo po-
merili z madžarskim Vasas
Budapest stars, 20. avgusta z
ljubljansko Tilio Olimpijo in
zadnji dan turnirja z belja-
škim VSV-jem. Vse tri tekme

bodo igrali ob 19.30. Do začet-
ka lige EBEL, uvodno tekmo
bodo "železarji" odigrali 10.
septembra na gostovanju pro-
ti Albi, bodo odigrali še sedem
tekem. 25. avgusta bodo go-
stovali v Švici, pri ekipi EHC
Visp, ki igra v National 
League B. Naslednji dan se
bodo pomerili v Leukerbadu
proti ekipi Metallurgs Novo-
kuzeck, ki igra v najmočnejši
ruski ligi. Uvodna tekma v
dvorani Podmežakla, ki bo s
1400 dodatnimi sedeži dobila
novo podobo, bo 29. avgusta.
proti italijanski ekipi Brunico,
z začetkom ob 19.15. 1. sep-
tembra se bosta ekipi pomeri-
li še enkrat, tokrat v Brunicu.
Za konec pripravljalnih te-
kem bodo "železarji" nastopi-
li na turnirju v Zagrebu. Prvi
dan turnirja, 3. septembra, se
bodo pomerili z gostitelji tur-
nirja, z Medveščakom, v sobo-
to z beljaškim VSV-jem in v
nedeljo, 5. septembra, s celo-
vškim KAC-em.
Rezultati na pripravljalnih
tekmah niso pokazatelj za v
naprej, vsekakor pa služijo
novemu trenerju, da bo do-
dobra spoznal igralce.
Spomnimo se samo lanske
Poletne lige na Bledu, na ka-
teri so Jeseničani osvojili
prvo mesto. Žal je bil zače-
tek v EBEL ligi povsem dru-
gačna zgodba.

V novo sezono z 
ameriškim pridihom
V Hokejskem klubu Acroni Jesenice v teh dneh oblikujejo ekipo za novo sezono in vodstvo kluba ima
polne roke dela. Tokrat je jeseniško vodstvo nove sile poiskalo onkraj "luže", to je v Kanadi in Ameriki.

Uspehi strelcev na državnem prvenstvu 
V Ljubljani je potekalo 20. državno prvenstvo z malokali-
brsko puško. Uspešno so nastopili tudi tekmovalci
Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela. Pri pio-
nirkah, 50 metrov leže, je bila Maruša Mulej peta, Sara 
Horvat sedma in Alja Krnjajič deveta. Ekipno so osvojile
drugo mesto. V trojnem položaju je Maruša Mulej osvojila
peto mesto. Pri pionirjih 50 m leže je Tadej Štojs osvojil
drugo mesto, Božo Pantelič je bil enajsti. Ekipno so bili
tretji. V trojnem položaju je Tadej Štojs osvojil drugo
mesto. Pri kadetih, 50 m leže, je Anže Presterel zasedel
peto mesto, v trojnem položaju je bil drugi. Pri mladincih,
50 metrov leže, je Gašper Bernot zmagal, Luka Resman je
bil tretji. V trojnem položaju je Luka zmagal, Gašper pa je
bil drugi. M. K.

Winnersi drugi
V Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Hrastniku so
potekali turnirji v ulični košarki. Finalni turnir je bil v Ljub-
ljani. Pogoj za uvrstitev na ta turnir je bilo zadosti točk,
zbranih na štirih turnirjih ali zmaga na enem turnirju. Ekipa
Winners, katero so sestavljali trije jeseniški kadeti - Nejc
Iskra, Tjaž Rotar in Jernej Lasnik in dva igralca Gorenje vasi
(Domen Demšar in Matej Krmelj), so se na finalni turnir
uvrstili z zmago na turnirju v Ljubljani. Na finalnem turnir-
ju so v polfinalu premagali ekipo Gostilna Cvitar z rezul-
tatom 15:11. V finalu je bila ekipa Company premočan
nasprotnik. Slednji so zmagali z rezultatom 15:10. Drugo
mesto je lep dosežek, ki ima še večjo težo, če vemo, da so
Winnersi imeli za dve leti mlajše igralce za razliko od osta-
lih ekip. M. K.

S pripravami na novo sezono je prva ekipa s "suhimi" 
treningi začela že zelo zgodaj. Tisti, ki niso bili v 
reprezentanci, so startali že 13. aprila, reprezentantje pa so
se priključili kasneje. Da je vse teklo po začrtanem planu,
sta skrbela pomočnik trenerja Dejan Varl in Darko Prusnik. 

V novo hokejsko sezono bo polepšana stopila tudi hokejska dvorana Podmežakla, prvi del
obnove se zaključuje, urejena je tribuna s sedeži za več kot 1400 gledalcev, del hale je 
zaživel v rdeče-modri kombinaciji ... Prihodnje leto sledi še obnova strehe. I Foto: Tina Dokl

Anja odlična na državnem prvenstvu na Ravnah
Pred evropskim prvenstvom v plavanju v Budimpešti je bila
jeseniška plavalka Anja Klinar na višinskih pripravah v Fran-
ciji in na državnem prvenstvu na Ravnah. Na Koroškem se
je imenitno odrezala. Štirikrat je bila najhitrejša in sicer na
400 m prosto, 200 m delfin, 400 m mešano in 200 m
mešano. Uspeh je dopolnila še z dvema drugima mestoma,
na 200 m prosto in 50 m prosto. M. K.

Matjaž Klemenc

V organizaciji Zavoda za
šport Jesenice, glavno vlogo
pri tem je imel Gaber Šorn,
so se končale 2. Športne
igre Jesenic. Za razliko od
uvodnih iger je bil storjen
korak naprej. Tako v števil-
nosti ekip in športnih pa-
nog kot v organizacijskem
smislu. V celotnem projek-
tu je sodelovalo dvanajst
ekip: Doka Slovenija, Šolar-
ji, GARS Jesenice, Zavod za
šport Jesenice, Postaja Jese-
nice, Jeko-IN, Splošna bol-
nišnica Jesenice, Acroni,
Kranjska Gora, Pošta, Upra-
vni delavci Jesenice, Carina.
Možnost sodelovanja so
imeli v šestih športnih pa-
nogah in sicer v nogometu,
odbojki, košarki, namiz-
nem tenisu, kegljanju in
badmintonu. Splošna bol-
nišnica Jesenice je bila edi-
na ekipa, ki je sodelovala v
vseh šestih športnih pano-
gah. Najbolj množično, s po
sedmimi ekipami, sta bila
obiskana nogomet in odboj-
ka. V obeh panogah je bila
najboljša Doka Slovenija.
Pri nogometu so bili drugi
Šolarji in tretji GARS Jese-
nice. V odbojki je bil drugi
Acroni, tretja pa Kranjska

Gora. V košarki so nastopile
tri ekipe. Zmage se je vese-
lil Zavod za šport Jesenice,
drugi je bil Acroni, tretja pa
Splošna bolnišnica Jeseni-
ce. Kegljanje je bilo poveza-
no z rekreacijsko ligo. Zma-
ga je pripadla Društvu upo-
kojencev Jesenice. Od ekip,
ki so nastopile na 2. Šport-
nih igrah Jesenic, je Zavodu
za šport na skupni lestvici
pripadlo drugo mesto,
Splošna bolnišnica Jesenice
pa je bila četrta. V namiz-
nem tenisu so sodelovale
štiri ekipe. Vrh je pripadel
GARS Jesenice, druga je
bila Carina, tretja Splošna
bolnišnica 1 in četrto mesto
drugi ekipi Splošne bolniš-
nice Jesenice. V turnirju v
badmintonu se je pomerilo
dvanajst moških in štiri
ženske. V moški konkuren-
ci je prvo mesto pripadlo
Robertu Šilerju, pri žen-
skah pa se je zmage veselila
Metka Ribnikar. V skupni
razvrstitvi, kjer se je poleg
uvrstitev štela tudi udelež-
ba, se je končne zmage ve-
selila Splošna bolnišnica Je-
senice z 204 točkami. Dru-
gi je bil Zavod za šport Jese-
nice s 117 točkami, tretji pa
GARS Jesenice s 113 točka-
mi.

Druge športne
igre pod streho
V skupni razvrstitvi, kjer se je poleg uvrstitev
štela tudi udeležba, se je končne zmage veselila
Splošna bolnišnica Jesenice.
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Nasvet, oglasi

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ”Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja” in prednos-
tne usmeritve ”Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.”

NA TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA OMOGOČAMO BREZPLAČNE

- kreativne delavnice, 
- računalniške delavnice
- predavanja
- jezikovno izobraževanje
- delavnice za osebnostno rast
- gradiva na portalu: 

http://ucenje.cvzu-gorenjske.si

Informacije: Gordana Trokič, tel. 5833 803, 
e-pošta: gordana.trokic@lu-jesenice.net,
http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, 
www.lu-jesenice.net

V SVETOVALNEM SREDIŠČU 
GORENJSKA NUDIMO BREZPLAČNO

informiranje in svetovanje v izobraževanju
odraslih o možnostih

- dokončanja osnovnošolskega izobraževanja
- srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
- višješolskega in visokošolskega izobraževanja
- strokovnega usposabljanja
- neformalnega izobraževanja (delavnice, 

seminarji, krožki,...)
- računalniškega in jezikovnega izobraževanja
- financiranja izobraževanja
- sodobnih oblik učenja; e-učenje
- spoznavanja različnih tehnik za učinkovitejše

učenje
- in še mnogo drugega

Informacije:
Tanja Sovulj in Lea Zlodej, tel. 5833 805,
e-pošta: tanja.sovulj@lu-jesenice.net in 
lea.zlodej@lu-jesenice.net, 
http://ucenje.cvzu-gorenjske.si, 
www.lu-jesenice.net.

Jesenski čas bo ravno pravi, 
da se odločite za učenje!

V okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska vam

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Od septembra dalje vas
LJUDSKA UNIVERZA 

JESENICE, 
pri kateri deluje CENTER

VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA, vabi v nove 

prostore na Delavsko ulico 1
na Jesenicah 

(stavba Rondo).

Mag. Silvana Gasar

V zadnjem času smo priča
neljubim, drastičnim spre-
membam vremena, ki mno-
gim povzročajo nemalo te-
žav. Nič novega. Že dolgo
vemo, da vreme vpliva na te-
lesno in duševno počutje
ljudi. Sodobna znanost do-
kaj natančno razlaga, kako
vreme vpliva na delovanje
raznih telesnih organov in
sistemov, na razne bolezni,
stare poškodbe, pa tudi na
duševnost ljudi. Naj pozna-
mo razlago ali ne; ti vplivi so
taki, kakršni so, vreme pa
tako, kot je. Na nič od tega
ne moremo vplivati. Zakaj
torej sploh razglabljati o
tem?
Zdi se, da gre za brezplodno
razpravljanje, ker vse skupaj
ne bo ničesar spremenilo.
Pa vendarle ni čisto tako. V
ozadju velikih in hitrih vre-
menskih sprememb se skri-
va precej več. Naj vam ilu-
striram s primerom. Za-
dnjič mi je znanka potožila
o zapletu v službi. Kdo ve,
po čigavi napaki se je izgubil
neki dopis, ki bi ga v danem
trenutku potrebovali nadre-
jeni. Bilo je vroče, soparno,
naelektreno ozračje - dobe-

sedno in simbolično se je
pripravljalo k nevihti. Ker
"krivec" ni bil znan, so težo
odgovornosti občutili vsi v
pisarni. Na tihem so verjet-
no vsi razmišljali podobno
kot moja znanka: kako bi se
oprali krivde za tujo napako,
zraven pa se skušali spom-
niti, če niso morda vendarle
oni založili nesrečnega pa-
pirja. Očitno je bilo breme
odgovornosti prehudo in eni
od sodelavk je prekipelo. Za-
čele so padati obtožbe, kriti-
ke, očitki o delu, pa tudi pov-
sem osebne žaljivke in na-
tolcevanja. "Tarče" izbruha
seveda niso ostale tiho in v
hipu se je pisarna spremeni-
la v bojišče. Slišati je bilo
mogoče kričanje, vreščanje,
kletvice, kup žaljivk in ob-
tožb, kar se je stopnjevalo
vse do dramatičnega umika
nekaterih, užaljenega molka
in debelih solz bolj občutlji-
vih. Tako ali drugače so bili
prizadeti vsi vpleteni; naj-
manj kar so se počutili skraj-
no neprijetno, živčno, zbe-
gano. Delo je za nekaj ur
skoraj povsem obstalo, saj
so namesto o rešitvi proble-
ma (iskanju dopisa) razmiš-

ljali o nesramnosti in nepri-
mernem vedenju svojih so-
delavcev, o izrečenih ostrih
besedah, obtožbah in žaljiv-
kah na svoj račun. Problem,
ki v resnici ni bil tako resen,
se je kasneje razrešil. Ena od
bolj umirjenih sodelavk je
po temeljitem iskanju ven-
darle našla "izgubljeni" do-
pis, vodstvo pa je opravičilo
za zakasnitev sprejelo z ra-
zumevanjem. Pa vendarle s

tem problema ni bilo konec.
Večina neljubega spora ni
zmogla ali ni hotela pozabi-
ti. Nekateri so vztrajali, da je
treba zadevo temeljito razis-
kati in najti krivca, drugi so
razpravljali o tem, s kakšni-
mi ukrepi bi preprečili take

"izgube" in opredelili odgo-
vornost zanje. Več dni je tra-
jalo, preden se je vzdušje v
pisarni vsaj za silo normali-
ziralo in še potem so ostali
grdi pogledi, tiha užaljenost
in zamere. Kdo ve do kdaj?
Pri nekaterih verjetno za
vedno. Moja znanka je lepo
povzela bistvo dogodka z be-
sedami: "Zdi se mi, da niko-
li več ne bo enako kot prej.
In vse to zaradi majhnega

zapleta, nepomembne teža-
vice!"
Zveni znano, kajne? Prepri-
čana sem, da večina izmed
vas večkrat doživlja kaj po-
dobnega - v službi, trgovini,
lokalu, doma ... pač nekje
med ljudmi. V osnovi gre za

isto: nekdo "zgubi živce" in
si privošči izbruh, ki ponava-
di sproži še hujši prepir. In
kaj je pri tem najbolj po-
membno? To, da vse skupaj
zlepa ni pozabljeno; izreče-
nih besed ni mogoče poteg-
niti nazaj, storjenih dejanj
pa ne izbrisati. Drži, da se je
vedno mogoče opravičiti (se
znate?) in popravljati napa-
ke, ampak vse to ne zavrti
časa nazaj, ne izbriše dogod-
ka. Zares ni nikoli več tako
kot prej. Zoprno, še toliko
bolj, če gre za ljudi, s kateri-
mi skupaj delamo in živimo.
Ljudje smo zamerljivi in
pomnimo "udarce" - še zla-
sti, če so padli po nepotreb-
nem in povsem neupraviče-
no. Torej: vreme gor ali dol,
pamet v roke, preden vzkipi-
te in naredite "sceno". Kot je
rekla moja znanka: "Vem, da
je bilo vreme obupno, polna
luna in razne osebne težave
ima ženska ... Pa kaj! Nihče
med nami ni brez težav, vre-
me je pa za vse enako. Tudi
meni je kdaj vsega dovolj, pa
si ne privoščim takih žival-
skih izbruhov." Čisto prav
ima! In tudi zaradi tega sem
rada v njeni družbi.

Vreme, da te kap

Torej: vreme gor ali dol, pamet v roke, preden
vzkipite in naredite ”sceno”. Kot je rekla moja
znanka: ”Vem, da je bilo vreme obupno, polna
luna in razne osebne težave ima ženska ... Pa
kaj! Nihče med nami ni brez težav, vreme je pa
za vse enako.  Tudi meni je kdaj vsega dovolj, 
pa si ne privoščim takih živalskih izbruhov.”
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Tjaša Rotar

"V Rovte, na Črni vrh, 
na Rošco, k Savskim 
jamam, do Belcijana, 
h Kopišarju ..." (Izleti)

Okolica Jesenic nudi veliko
možnosti za izlete. Ob lepih
dnevih, predvsem ob nedeljah,
so bili vlaki, ki so pripeljali na
jeseniško železniško postajo,
polni izletnikov. Tudi Jeseni-
čani so izkoristili sončne dne-
ve. Družine ali večje, naključ-
no zbrane skupine so se peš
odpravile v Vintgar, na Polja-
ne, na Mežakljo, v Planino
pod Golico (Sveti križ), čez
Jelenkamen na Pristavo. Pov-
ratek je bil lahko združen z
obiskom gostilne, kjer so izpili
kozarec rujnega in morda celo
zaplesali. 

Priljubljeni pohodniški cilji so
bili Golica, Rožca, Črni vrh,
Stol,... Planina pod Golico je
skupaj s svojo okolico postala
posebej priljubljena po 1. sveto-
vni vojni, ko so jo razglasili za
naravno zdravilišče. Pravi
planinci, na primer člani druš-
tva Skala, pa so se odpravili
na težje gorske ture. Mnogi so
bili kar vsako nedeljo ali še po-
gosteje v hribih. Že sam pohod
je pomenil druženje, še bolj pa
obiski gorskih koč, kjer se je
družba pokrepčala, razgovori-
la, lahko pa tudi zapela in za-
plesala. 
Pri bolj občasnih obiskovalcih
hribov je bila koča ali kakšna
od gostiln sploh eden od glav-
nih ciljev dneva. Gostilne na
poti na Golico in Črni vrh ter

tamkajšnje koče so tako ob
sončnih nedeljah kar pokale
po šivih od množice domačih
in tujih gostov, precej jih je pri-
šlo tudi s Koroškega, z druge
strani Karavank.
"Kam pa gremo jutri, v nede-
ljo?" se vprašujejo. "Kam? V
Rovte, na Črni vrh, na Rošco, k
Savskim jamam, do Belcijana,
h Kopišarju" - sama znana
imena. Za onega pa, ki je bolj
trd v nogah in ima neukrotljivo
žejo, pa pride vsaj do Jerce, kjer
se mu lahko primeri, da posta-
ne ves "trd", ne le v nogah. Da-
nes v Rovtih namreč ni več
tako, kot je bilo ob koncu mi-
nulega stoletja, ko je bila po-
strežba za maloštevilne goste
zelo pomanjkljiva in je takrat
zašel v pregovor izrek, če ni bilo

kje česa dobiti: "Rajtam, da bo
Kopišarjeva." Vsi štirje gostin-
ski obrati morejo ustreči željam
vsakega izletnika." 
Na Golici se je pogosto zbralo
tudi do dva tisoč ljudi. Med
gostilnami je v času med obe-
ma svetovnima vojnama še
posebej slovela že prej omenje-
na Kopišarjeva v Planini pod
Golico, ki so jo hvalili zaradi
odlične postrežbe z domačimi
dobrotami, rženim kruhom in
moštom. Gostilničarjeva žena
je bila sestra znanega gostilni-
čarja in konjskega mešetarja
Trebušnika iz Žirovnice1. Go-
stilna je po odlični hrani slove-
la že v začetku stoletja: "Pri
"Kopišarju" pripravljajo prid-
no pristne kranjske klobase za
letoviščarje, ki nas obiščejo pri-

hodnje leto". Izletniki so cel
dan preživeli v hribih in se do-
mov odpravili popoldne ali
zvečer. "Ob koncu tedna so Je-
seničani v Črni vrh prihajali
na nedeljsko kosilo, predvsem
na prigovarjanje otrok, ki so se
želeli gugati na naših gugalni-
cah (čolnih). Postregli smo
jim z domačo hrano. Otroci so
imeli še zlasti radi puding z
malinami ali borovnicami.
Moški so po kosilu balinali,
ženske pa klepetale in se ob
tem ukvarjale z ročnimi deli."
Hribi so bili še posebej obiska-
ni ob določenih praznikih, ali
posebnih dogodkih, na primer
ob odprtju obnovljenih ali na
novo zgrajenih koč. 
1 Žerjav, navedeno delo, 
str. 100.

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (28. del)

Urša Peternel

"Kdor tega ne počne z dušo
in srcem, ne more biti čebe-
lar!" pravi čebelar Julijan
Cvek s Koroške Bele, ki se s
čebelami ukvarja že trideset
let. Z njim smo se pogovarja-
li na čebelarski stojnici, ki jo
je konec julija na Jesenicah
postavila Čebelarska zveza
Slovenije z namenom, da bi
širšo javnost seznanila s pro-
blematiko čebel in čebelar-
stva v Sloveniji. Čebelarji so
zbirali tudi podpise v peticiji
Ohranimo čebele in v samo
dveh urah se je pod njo pod-
pisalo več kot sto Jeseničank
in Jeseničanov. Kot je pove-
dal predsednik Čebelarskega
društva Jesenice Igor Arh, si
čebelarji na ta način prizade-
vajo, da bi država zagotovila
boljše pogoje za čebelarjenje.
Želijo si, da bi država čebele
razglasila za ogroženo vrsto,
da bi poskrbela za ozavešča-
nje javnosti o pomenu čebel,
da bi spodbujala sajenje me-
dovitih rastlin po parkih ter

da bi se zmanjšala uporaba
fitofarmacevtskih sredstev.
Brez čebel namreč ni življe-
nja, so si edini čebelarji, tak-
šen napis pa so nosili tudi na
svojih majicah.
Po Arhovih besedah na ob-
močju Jesenic deluje enain-
trideset čebelarjev, veseli pa
so, da se jim vsako leto pri-
druži kakšen nov. Arh, ki
društvo vodi drugo leto, se
tudi sam ukvarja s čebelami,
čebelarstvo je družinska tra-
dicija, ki jo je začel že njegov
stari oče. Pred Arhom pa je
društvo dva mandata vodil
Julijan Cvek, čebelar z dolgo-
letnimi izkušnjami, ki smo
ga tudi vprašali, kakšna je
bila letošnja čebelarska sezo-
na. "Pomlad je bila zelo sla-
ba, a čebele so zamujeno
nadoknadile julija, ko je bilo
lepo in toplo vreme," je po-
vedal. Sam pridela največ
mešanega gozdnega medu,
ima pa trideset družin in
lahko se pohvali, da je v tri-
desetih letih izgubil le dva
panja. A čebelar mora biti

ves čas na preži, da ne spre-
gleda, kaj se dogaja v panjih,
treba je hoditi na predava-
nja, spremljati veterinarsko
stroko, je poudaril. V letošnji
zimi jeseniški čebelarji niso
imeli hudih težav z varojo, je
povedal Cvek, sploh tisti, ki
so bili lani vestni. Za razvoj
čebel za naslednje leto pa je

treba začeti skrbeti že sredi
poletja, je povedal, prelomni
datum je 15. julij. Zdravila
proti varoji jim zagotovi drža-
va, letos so ga na Jesenicah
vstavljali v panje 17. julija. Po
Cvekovih besedah pa bo zelo
pomembno tudi zimsko zati-
ranje varoje po 10. novem-
bru. 

Brez čebel ni življenja
"Čebelar mora biti ves čas na preži, da ne spregleda, kaj se dogaja v panjih, treba je hoditi na 
predavanja, spremljati veterinarsko stroko," poudarja izkušeni čebelar Julijan Cvek s Koroške Bele.

Čebelarji na stojnici, med njimi tudi predsednik 
Čebelarskega društva Jesenice Igor Arh (drugi z leve) in 
dolgoletni čebelar s Koroške Bele Julijan Cvek (prvi z desne)

Julijana spet navduševala v Nemčiji 

Folklorna skupina Julijana pri Kulturno-športnem društvu
Hrušica ima za seboj šestnajst uspešnih let ohranjanja in
poustvarjanja ljudskih plesov, pesmi, šeg in običajev. Pred-
vsem ljudske plese vedno skuša predstaviti pristno in s tem
preprečiti, da bi utonili v pozabo. Poleg domačih nastopov
se udeležuje folklornih festivalov po evropskih državah ter v
Makedoniji in Turčiji. Julija so se člani udeležili folklornega
festivala v Ribnitz Damgartnu v Nemčiji. Na ta kraj jih veže-
jo čudoviti spomini, saj so pred štirimi leti v konkurenci sku-
pin iz sedmih držav zmagali po ocenah občinstva, strokov-
na žirija pa jim je namenila drugo mesto. Letos so spet do-
bili povabilo in se radi odzvali. Uspeha niso ponovili, so pa
z nastopi spet navdušili. Po besedah vodje skupine in kore-
ografinje Sonje Kovač so plesali odlično in dobili številne
pohvale. Udeležba na takšnem festivalu zahteva večmeseč-
ne priprave. Potrebno je "izpiliti" odrske postavitve pa še
kup organizacijskega dela je povrhu. Na letošnjem festivalu
v Nemčiji so v svoji kategoriji nastopili tudi godbeniki in s
tremi izvedenimi skladbami prav tako poželi veliko aplavza.
Po kratkem julijskem oddihu se je Folklorna skupina Julija-
na v avgustu udeležila še srečanja folklornih skupin v Bosni.
Letos ima še veliko drugih nastopov, med drugim tudi za tu-
riste v Kranjski Gori in na Bledu. J. R.

Že drugo leto vsak torek skupina v prostorih društva izvaja
splošno telovadbo in vadi na napravah za fitnes.

Pomoč invalidom in skrb zanje
Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice v letošnjem
letu uresničujejo zastavljeni program nalog. Sprejeli so ga
na volilnem zboru članov društva, kjer so predsednici Mari-
ni Kalan zaupali tretji mandat vodenja društva. Šteje 923 čla-
nov in pokriva območje treh občin. Poleg jeseniške jih je
precej iz žirovniške, nekaj pa tudi iz kranjskogorske občine.
Naloge so obsežne, saj vodstvo društva skrbi za zdravstve-
no in socialno pomoč članstvu. Že nekaj časa opažajo, da je
splošna kriza močno posegla tudi v njihove vrste. V okviru
finančnih in materialnih možnosti pomagajo posamezni-
kom pri premagovanju težav, obiskujejo težje invalide na
domu in v domovih upokojencev, pomagajo pri reševanju
stanovanjskih problemov. Pomembno vlogo pri delu igra 16
poverjenikov, ki invalide obiskujejo in dobro poznajo njiho-
ve razmere. Veliko pozornosti namenjajo športu, rekreaciji,
izletom, srečanjem in drugim oblikam druženja. Za sprosti-
tev in lajšanje zdravstvenih tegob vsem veliko pomenijo ko-
palni izleti in obiski zdravilišč. J. R.
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Sejem vsakega 19. v mesecu ostaja zanimiva točka in 
priložnost za nakupe, čeprav se nam v poletnem času
denarnice kar malo preveč sušijo. J. P.
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Janko Rabič

Zdrava športna rekreacija
nikoli ne škodi. To pravilo
zvesto spoštujejo člani No-
gometnega kluba Završnica.
Gre za izredno zavzete ljubi-
telje okroglega usnja z Jese-
nic in okoliških krajev. Da
čas hitro beži, so junija ugo-
tavljali na njihovem igrišču
pod očakom Stolom. Tam se
srečujejo dvakrat na teden,
pozimi pa v telovadnici Sred-
nje šole na Jesenicah. Letos
zaokrožujejo že 45 let delova-
nja kluba. Začelo se je spon-
tano, ko so se srečali ljudje,
ki jim je nogomet blizu in
jim po delovnih obveznostih
pomeni prijetno rekreativno
sprostitev. Med ustanovitelji
9. maja leta 1965 so bili Emil
Ažman, Mirko Bertoncelj,

Rudi Bučar, Rajko Kejžar, Ja-
nez Samar, Ivan Šoberl, An-
drej Vindišar, Janez Vehar in
Rudi Vehar. 
Od takrat so zvesti igrišču v
Završnici, kjer se vsak teden
dvakrat za žogo podijo ljudje
različnih poklicev, danes že
kar pošteno v abrahamovih
letih. Povprečna starost je 65

let, v nogometni ekipi pa se
je doslej izmenjalo 50 čla-
nov. V tem času so odigrali
okoli 4500 tekem. Poleg red-
nih na svojem igrišču se
udeležujejo tudi drugih re-
kreativnih turnirjev. 
Poleg igranja nogometa jih
povezuje prijateljstvo, v Za-
vršnici praznujejo rojstne

dneve, čas za veselje in do-
bro voljo pa najdejo tudi za
druge priložnosti. Koliko
časa so pri tem prebili na
teh druženjih, zagotovo naj-
bolj vedo njihove boljše pol-
ovice. Bodo pa zagotovo zdr-
žali še do Abrahama, so v en
glas poudarili na junijskem
srečanju. 

Odigrali 4500 
nogometnih tekem 
Člani Nogometnega kluba Završnica so izredno zavzeti ljubitelji okroglega usnja z Jesenic 
in okoliških krajev. 

Urša Peternel

Nogometna šola Maxi, ki de-
luje pod okriljem Nogomet-
nega Društva mladi 07 z Je-
senic, je bila ustanovljena
leta 2007. V prvem letu je
delovala samo v Osnovni
šoli Toneta Čufarja. Šolo je
obiskovalo 25 otrok prvih in
drugih razredov. Po konča-
nem šolskem letu se je 
večina vključila v Nogomet-
ni klub Jesenice, kjer so tudi
tekmovali. Ker NK Jesenice
ni sprejela nogometne šole
pod svoje okrilje, so leta
2009 ustanovili Nogometno
Društvo Mladi 07. Po bese-
dah vodje šole Maksa Dža-
mastagiča so pripravili orga-
nizacijske, finančne ter stro-
kovne podlage za dvig dela z
mladimi na raven, ki bi v pri-
hodnosti zagotavljala rezulta-
te na vseh področjih. "Po-
membna cilja nogometne
šole sta vzgoja otrok in mla-
dine v pozitivno, optimistič-
no naravnano mlado osebo
ter njihovo izobraževanje
skozi kakovostne športne
programe v vrhunske nogo-
metaše za potrebe domače
članske ekipe in okoliških
klubov," je povedal Džama-

stagić. "Na Jesenicah smo
prvi, ki se zavedamo pomena
oziroma potrebe ločevanja
otroškega in mladinskega
nogometa, ki imata popolno-
ma drugačne cilje. Naloga
otroškega nogometa je vzgo-
ja, izobraževanje in ustvarja-
nje mladih kakovostnih no-
gometašev," je dejal. V pro-
grame nogometne šole je

vključenih šestdeset otrok od
6. do 11. leta, za katere skrbi
pet trenerjev in vaditelji. V
veliko pomoč pri organizaciji
dela v šoli so starši mladih
športnikov, ki spremljajo in
podpirajo svoje otroke na nji-
hovi športni poti. "Največji
uspeh dela nogometne šole
je v prvi vrsti kakovosten
mlad igralec, ki bo sposoben

igranja nogometa na profesi-
onalni ravni v članski ekipi.
Vabimo vse otroke, ki imajo
radi žogo in bi se radi nauči-
li igrati nogometa, naj se
nam pridružijo. Prijavijo se
lahko na naši spletni strani
www.ndmladi.net, kjer dobi-
jo druge informacije o dru-
štvu," je še povedal vodja
šole Maks Džamastagić.

Maxi šola za male nogometaše
V programe Nogometne šole Maxi je vključenih šestdeset otrok od 6. do 11. leta.

Na srečanju ob 
45-letnici so poudarili,
da so zagotovo 
najstarejša slovenska
rekreativna skupina.

Če nekaj, karkoli že to je, ni glo-
balno, je pač lokalno ali pa sploh
nič ni. Antiglobalisti očitno za-
radi neznanja, sindikalistične
naščuvanosti in nepremišljenosti
menijo, da bi bilo najbolje globa-
lizacijo ukiniti, izstopiti iz EU
in NATA in se iti spet nekakšno
domačijsko ekonomijo s svojim
denarjem, z graničarji na meji
in carinami, kot je bilo v bivši
Jugoslaviji. Seveda: ne vedo, da
je ravno zaradi tega bivša drža-
va propadla. Nekoliko presenet-
ljivo, vsaj zame, je pa to, da taka
stališča zagovarjajo tudi menda
cenjeni slovenski realsocialistič-
ni, mencingerjanski ekonomisti,
ki so doktorirali, delali in ostali v
nekem drugem polpreteklem
času. Poleg tega povsem zmotno
razmišljajo, da sta globalizacija
in neoliberalizem nekaj novega,
nekaj, kar je nastalo v zadnjih
dvajsetih letih, odkar so nam
plašnice z oči nekoliko razgrnili
tako mediji kot tudi politiki v za-
sledovanju dnevnopolitičnih ci-
ljev.
Kakšne teoretične podlage je
imel marksizem in kako so se te
izkazale praksi, je znano. V
Marxovem Komunističnem
manifestu, ki je izšel leta 1948, v
letu marčne revolucije ali z dru-
gimi besedami v letu "pomladi
narodov", Marx pravi sledeče:
"Strah blodi po Evropi - strah
komunizma. Vse sile stare Evro-
pe so se združile za sveto gonjo
proti temu strahu - papež, Met-
ternich in car, francoski radikali
in nemški policaji." To naj bi in
je dejansko pomenilo, da je ko-
munizem postal upoštevanja
vredna svetovna ideologija. Že
res, res pa je seveda tudi, da ni-
kakor ni upošteval sebične člove-
ške narave. Govor je bil o tako
utopični zamisli, kot je sledeča:
"V komunizmu bo vsak dajal
družbi po svojih sposobnostih in
od nje prejemal po svojih potre-
bah." Hm ... hm ... Vsakdo, ki
vsaj z malimi možgani nekoliko
razmišlja (to sicer ni temeljna
naloga omenjenega prepotrebne-
ga organa), seveda ve, da so člo-
veške potrebe vsakega posamez-
nika neizmerne, sposobnost in
pripravljenost dajati družbi pa
povsem nekaj drugega. In prav
zaradi tega je bil prejšnji sistem
idealen za nesposobneže, lenu-
he, maroderje, pozerje, aparatči-
ke in bleferje. Sposobne in delav-
ne pa je zatiral oziroma njihove
napore in dosežke prerazporejal
v žepe prvih.
Liberalizem oziroma neolibera-
lizem, ki na žalost z našo pri-
bližno tako imenovano politično
opcijo nima nobene zveze, ra-
zen morebiti načela "leva roka,
desni žep", pa je spet povsem ne-
kaj drugega in dosti starejšega,
kot si to ljudje predstavljajo. Sta-
rejši je celo od marksizma in od
leninistično tolmačene krvave
implementacije marksizma med
prvo svetovno vojno v letu 1917.
Vzorec neoliberalizma ima svo-
je idejne korenine v družbeno
ekonomski stvarnosti 18. in 19.
stoletja zahodne Evrope. Libera-
lizem se je rodil kot duh naspro-
tovanja politične prakse in druž-
bene stvarnosti fevdalne Evrope.
V tem času, v času nastajanja
novega družbenega razreda in
nove produkcijske prakse, so se

zmeraj močneje izražale tudi
zahteve za emancipacijo sekula-
riziranega pogleda na svet in
emancipacijo empirične znano-
sti v nasprotju s sholastično in
metafizično. Naj samo omenim,
da so še stoletje prej, v času Dun-
sa Scotta, razpravljali, koliko
zob naj bi imel konj v ustih, na-
mesto da bi jih prešteli. Vse to je
pozneje pripeljalo do znanega
spora o univerzalijah. Zato je že
od vsega začetka nasprotoval
tudi cerkvenim oblastem.
Poseben pomen za prelom z kla-
sičnim liberalizmom v ekonomi-
ji so predstavljale gospodarske
krize, ki so se ciklično pojavljale
in so neusmiljeno sporočale epi-
gonom liberalizma, da Smitho-
va nevidna roka ne deluje, da
ponudba ne ustvarja lastnega
povpraševanja, da je alokacija
faktorjev vse prej kot avtomatič-
na. Še posebej huda je bila v tem
pogledu kriza leta 1929. Zani-
miva je analiza te krize v delih
Miltona Friedmana, enega oče-
tov neoliberalizma. Poglavitni
razlog krize vidi v nesposobnosti
menedžmenta FED (Zveznih
rezerv ZDA), ki je v strahu pred
inflacijo dvigoval obresti in izva-
jal restriktivno denarno politiko,
kar je pripeljalo do močnega
padca likvidnosti ameriških
bank in nesposobnosti odgovoriti
na zahteve gospodarstva. Prišlo
je do nezaupanja v bančni si-
stem in v paniki pred izgubo pre-
moženja so posledično komitenti
množično dvigovali depozite,
tako da je okoli tretjina bank
celo propadala. 
Očitno je bila globalizacija ta-
krat že zelo razvita, ameriško
gospodarstvo pa že takrat sveto-
vna lokomotiva, saj se je kriza
kmalu razširila po vsem svetu. 
Svetovalec post revolucionarne
francoske vlade v letu 1789 M.
de Tchufer je skorajda moral pol-
ožiti gladko obriti vrat z ostriže-
nimi lasmi na tnalo, kamor bi
padla rabljeva sekira, "mala-
rin", s kar se da široko sečno 
površino. Le "božja previdnost"
ga je pred tem obvarovala. Tako
se pač godi svetovalcem. Njegov
praprapranečak pa je leta 1993 v
knjigi La qualit en Europe et la
Chine, torej pojmovanju kako-
vosti v Evropi in Kitajski, zapi-
sal, da se mora ves preostali svet
temeljito pripraviti na kitajsko
gospodarsko invazijo. Zdaj je ta
tu že nekaj let. Zahod zna kako-
vost ceniti le kot uporabnik, bis-
tveno manj pa kot proizvajalec.
Izjema so nemška avtomobilska
industrija, projekt AIR-bus in
prestižni italijanski športni avto-
mobili, potem je pa počasi konec.
Če ne bi bilo Američanov, ki so
izumili vse temeljne stvari na
področju informatike in mikro-
elektronike, niti Kitajcev, ki so
vse to v stanju za majhen denar
celo izboljšati in v milijonski na-
kladi ponuditi celemu svetu, se
seveda danes ne bi noben anti-
globalist in antineoliberalist šo-
piril z računalnikom, prenosni-
kom, kamerami, fotoaparati,
ploščatimi televizorji ..., da ne
naštevam dalje. Svoje nebuloze
bi lahko širil kvečjemu prek radi-
oamaterskih zvez, če ima za to
znanje in opremo.

Marjan Čufer

Razmišljanje

V zagovor globalizaciji
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Urša Peternel

Albina Seršen je na Jeseni-
cah znana kot dolgoletna
učiteljica in ravnateljica, zad-
nja leta pa kot predana pred-
sednica Zveze društev prija-
teljev mladine Jesenice.
Tudi letos poleti bo po za-
slugi društva v letovišču Pi-
nea pri Novigradu letovalo
kar okrog devetsto otrok.
"Za otroke in z otroki delam
že vse življenje," pravi ta 67-
letna aktivna upokojenka, ki
se je pred dvema letoma lo-
tila še enega izziva - v upo-
kojenskem društvu vodi kle-
pete z znanimi jeseniškimi
družinami. Vmes pa najde
čas tudi za sklepanje zakon-
skih zvez, delo porotnice na
sodišču, obisk kulturnih
prireditev, vnuke in celo -
križanke.

Pravite, da ste danes že nav-
sezgodaj pospremili skupi-
no otrok na avtobus, ki jih je
odpeljal v letovišče Pinea.
To običajno počnete?
"To pa vedno! Vse skupine
otrok, ki gredo na morje,
vedno pospremim na avto-
bus ... Poleti grem enkrat ali
dvakrat na mesec potem
tudi sama v letovišče, med-
tem ko še pred sezono tam
preživim večino vikendov
pri urejanju. In tam res de-
lam ..."

Koliko otrokom, ki sicer ver-
jetno ne bi videli morja, na
leto omogočite počitnice v
Pinei?
"Kar okrog devetstotim. In
vsaka zgodba se me posebej
dotakne ... Na šoli se poveže-
mo s svetovalno službo, ved-
no pa skušamo prisluhniti
tudi staršem. Letos smo kar
zadovoljni, da smo prejeli
veliko donacij, Leo klub
Brdo nam je podaril pet tisoč
evrov za letovanje osemnaj-
stih otrok, fantje in dekleta
iz Max bara pod vodstvom
Miloša Jenkoleta bodo s šta-
fetnim tekom Vajnež-Pineta
in drugimi akcijami omogo-
čili letovanje dvajsetim otro-
kom ... Z zadovoljstvom lah-
ko ugotovim, da je na Jeseni-
cah kar dobro poskrbljeno za
otroke, ki bi želeli na morje.
Pa ne le za otroke, temveč
tudi za družine; odprti smo
za vse težave, ki jih imajo, in
jim vedno skušamo priti na-
proti ..."

Kako ste sploh začeli s pred-
sednikovanjem društvu?
Verjetno vam delo za druš-
tvo kar polno zapolnjuje
upokojenski vsakdan?
"Večkrat rečem, da je to
delo avtocesta v vse štiri
smeri ... A ker vse življenje
delam za otroke in z njimi,
sem tudi to delo sprejela.
Vpeljal me je leta 1996
Tone Dežman, to moje vo-

lontersko predsednikovanje
torej traja že štirinajst let. In
čeprav je to dokaj zahtevna
naloga, si ne predstavljam,
da bi počela kaj drugega ..."

Vsa leta ste delali v šoli, naj-
prej kot učiteljica in nato
kot ravnateljica. A tudi zdaj,
ko ste upokojeni, stika s
šolo niste izgubili, kajne?
"Pravzaprav sem bila že ro-
jena v - šoli ... V izseljen-
stvu, pred 67 leti v Dresdnu.
In tista šola še danes stoji ...
Ja, sicer pa sem vsa leta uči-
la, zadnja leta pa sem bila
ravnateljica na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca. Po
upokojitvi sem ohranila stik
s šolami, sem koordinator-
ka za otroški parlament, za
projekt Evropa v šoli, obis-
kujem šole po vsej Gorenj-
ski in ugotavljam, da ima
res vsaka svojo dušo. Neka-
tere so tako neverjetno do-
miselne ..."

Na eni strani mladina, na
drugi strani pa delo v upo-
kojenskem društvu ...
"Ja, res je. Drugo leto zapo-
red v prostorih Društva upo-
kojencev Jesenice priprav-

ljamo družabne večere. Po-
budo za to je dal predsednik
Boris Bregant z željo, da bi v
klubske prostore privabili
člane, da ti ne bi samo ždeli
doma ... Tako sem začela
pripravljati pogovore z zna-
nimi jeseniškimi družinami
in posamezniki, kar je zame
svojevrsten izziv. Iz gostov
skušam potegniti nekaj več,
vprašanja se mi ponavadi
porajajo tudi sproti. Mi pa
veliko pomeni, če me potem
kdo ustavi in reče, da je z za-
nimanjem poslušal pogo-
vor."

Poleg tega pa ste tudi sodni-
ca porotnica, pooblaščenka
za sklepanja zakonskih zvez
...
"Tako je. Že 24 let sem po-
oblaščenka za sklepanje za-
konskih zvez in to sploh
rada počnem! Zadnja čase
je to delo zanimivo zlasti
zato, ker poroke lahko pote-
kajo kjerkoli, nazadnje sem
bila denimo na poroki sredi
planinskega travnika s po-
gledom v Tamar, pa na po-
roki pri Psnaku v Radovni ...
Že dolgo sem tudi sodnica
porotnica, pa v svetu krajev-

ne skupnosti na Plavžu, v
svetu Osnovne šole Toneta
Čufarja ... Vsako leto imam
tudi glasbeni in gledališki
abonma v jeseniškem gleda-
lišču, s kolegico pa si privoš-
čiva tudi vsaj štiri predstave
Festivala Ljubljana in ne-
znansko uživava. Sem pa
seveda tudi babica, imam
šest vnukov in še enega na
poti in moja prva naloga v
pokoju je bila, da sem bila
otrokom na razpolago za
varstvo."

Ste pa menda tudi velika
ljubiteljica križank ...
"Danes zjutraj sem rešila že
dve! Moj zajtrk je vedno moj
obred - kos kruha, kava z
mlekom in najmanj ena kri-
žanka! A ne tiste enostavne,
temveč kakšne zahtevnejše.
Reševanje križank mi je iz-
jemen izziv, zlasti pozimi.
Opažam pa, da se mi z leti
oži besedni zaklad in to me
kar malo žalosti ..."

Kje sploh najdete energijo
za vse to?
"Brez dejavnosti bi verjetno
kar umrla ... Najboljše pri
vseh stvareh pa je, da lahko
vedno rečem: Jutri pa ne
bom več! Lahko rečem, da
sem zadovoljen človek. Mis-
lim, da lepo živim - s pokoj-
nino razpolagam sama,
imam stanovanje v stolpnici,
prijazne sosede, počutim se
varno. V življenju mi ni bilo
lahko, a na starost lepo ži-
vim. Počnem, kar me veseli,
imam stik z ljudmi, kar je v
starosti zelo pomembno,
skušam živeti s krajem ..."

Ni zajtrka brez - križanke!
"Lahko rečem, da sem zadovoljen človek. Mislim, da lepo živim - s pokojnino razpolagam sama,
imam stanovanje v stolpnici, prijazne sosede, počutim se varno. V življenju mi ni bilo lahko, a na
starost lepo živim," pravi Albina Seršen.

Albina Seršen

Urša Peternel

Na novo šolsko leto se ne
pripravljajo samo otroci,
starši in učitelji, pač pa tudi
policisti. Kot je povedal ko-
mandir Policijske postaje Je-
senice Gregor Hudrič, so
policisti v sodelovanju z ob-
činskim Svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPV) že med počitni-
cami pregledali okolico šol
in prometno signalizacijo
na šolskih poteh. "Skupaj z
vodstvi šol smo pregledali
načrte varnih šolskih poti in
se v sodelovanju z SPV do-
govorili o načinu in obsegu
varovanja otrok na poti v
šolo in iz nje. Kot je že v na-
vadi, bomo v prvih šolskih
dneh policisti skupaj s člani
SPV, gasilskih društev, za-
varovalnih družb in Zveze
šoferjev in avtomehanikov
skrbeli za varnost na šolskih
poteh," je povedal Hudrič.
Da bi bili starši s svojim ob-
našanjem v cestnem prome-
tu za zgled svojim otrokom,
Hudrič opozarja na nekaj

določil zakona o varnosti
cestnega prometa.
Osebe, ki varujejo otroke na
prehodu za pešce pri pre-
čkanju vozišča, so oblečene
v oblačila živo rumene barve
z vdelanimi odsevnimi tra-
kovi bele barve, pri varova-
nju pa uporabljajo predpisa-
ni, obojestransko označeni
prometni znak "ustavi", s

katerim ustavijo prometni
tok vozil in tako omogočijo
otrokom varno prečkanje
vozišča. Vozniki morajo na
znak ustaviti vozilo pred
prehodom za pešce in pusti-
ti otroke mimo, da varno
prečkajo vozišče.
Otroci morajo imeti na poti
v vrtec in v prvi razred
osnovne šole ter domov

spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od deset let,
in mladoletniki, če to dovoli-
jo otrokovi starši. Prvošolčki
lahko prihajajo v šolo brez
spremstva (a z dovoljenjem
staršev) edinole v območju
umirjenega prometa in v ob-
močju za pešce, je še pojas-
nil Hudrič.

Bliža se začetek šole 
Medtem ko večina učencev še brezskrbno uživa
zadnje tedne počitnic, pa policisti že opozarjajo
na skrb za varnost otrok na šolskih poteh.

Komandir Gregor Hudrič

Jeseniški policisti bodo v prvih šolskih dneh v šolah
obiskali vse prvošolčke, prisotni pa bodo tudi na prvih
roditeljskih sestankih s starši, kjer bodo pojasnili
nekaj osnovnih pravil obnašanja v cestnem prometu.

"Že 24 let sem pooblaščenka za sklepanje zakonskih
zvez in to sploh rada počnem! Zadnja čase je to delo
zanimivo zlasti zato, ker poroke lahko potekajo 
kjerkoli, nazadnje sem bila denimo na poroki sredi
planinskega travnika s pogledom v Tamar, pa na 
poroki pri Psnaku v Radovni ... Že dolgo sem tudi
sodnica porotnica, pa v svetu krajevne skupnosti na
Plavžu, v svetu Osnovne šole Toneta Čufarja ..."

Etno note

Etno note je glasbeni trio, ki se je premierno predstavil na
proslavi ob dnevu državnosti 25. junija na platoju Kara-
vanke. Glasbeniki, ki so združili svoje znanje in tudi
ljubezen do glasbe, so profesorica glasbe Natalija
Šimunovič Cilenšek (glas, violina), njena hčerka Maša (glas,
flavta) in profesor glasbe Klemen Smolej (kitara). Igrajo tako
folklorno kot moderno etno glasbo. J. P.
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Sodobna lepotica ima sto let
"Čas je kar hitro minil, vedno je treba kaj postoriti, a ni težko, če to delaš z ljubeznijo ... Predvsem si
prizadevamo, da ohranja značaj planinstva in ne hotelirstva," pravi Zvone Tavčar, dolgoletni 
gospodar Prešernove koče na Stolu.

Ocvirki in pohvale

Štirinožni prijatelji, ki občasno spremljajo svoje gospodarje
in ki so v vročih dneh žejni, se radi ustavijo v gostinskem
lokalu Cafe Teater, saj je to eden redkih gostinskih lokalov,
kjer imajo tudi ti spremljevalci urejeno odžejanje. Tri
sklede vedno sveže vode na terasi tega gostinskega lokala
si tako pridobijo stalne obiskovalce ...

Res je težko, če si radoveden, če si pa zelo radoveden,
potem pa je podoba ograje pri Občini takšna ... Na dveh
koncih je nekdo preverjal, ali je v notranjosti ograje in
bodoče parcele gradnje res toliko rožic in če so te tudi
zdravilne, posledica pa so te luknje in priložnost, da se
parcela napolni z dodatnimi odpadki.

Da v mestu ni bilo nikomur dolgčas, so poskrbeli tudi
Občina Jesenice v sodelovanju z gostinci na Čufarjevem
trgu, kjer so v času nogometnega svetovnega prvenstva
postavili veliki ekran. Pohvalno!

Jeseniška železniška postaja nikakor ne more biti v ponos
mestu. Bivši lokal je prava katastrofa, "okrasni" sodi so
odslužili svojemu namenu, stranišče je zaprto, turisti 
nimajo vode niti za umivanje rok, voznega reda ni, okolica
ima kar nekaj prizidkov ... 
I Besedilo in fotografije Janez Pipan 

Janko Rabič

"Ime, ki ga nosi Prešernova
koča po največjem sloven-
skem pesniku dr. Francetu
Prešernu, ji lepo pristoji in
jo še bolj utrjuje v pomenu
za slovensko planinstvo. V
dolgoletni zgodovini je več-
krat spremenila svojo podo-
bo, danes planince na vrhu
Malega Stola pozdravi sodo-
bna lepotica." S temi bese-
dami je v soboto, 31. julija,
nekaj sto planincev nagovo-
ril predsednik Planinskega
društva Javornik-Koroška
Bela Vinko Alič. Prav ta dan
je minilo okroglih sto let, ko
so člani kranjske podružni-
ce Slovenskega planinskega
društva zgradili prvo kočo

na Stolu. Med drugo svetov-
no vojno je bila požgana v
spopadih Nemcev in parti-
zanov, novo pa so preživeli
borci, planinci in drugi lju-
bitelji gora zgradili leta
1966. Od takrat zanjo skrbi-
jo člani Planinskega društva
Javornik-Koroška Bela, ki so
tudi pripravili slovesnost ob
stoletnem jubileju. 
Ob tej priložnosti so podelili
več priznanj dolgoletnim
oskrbnikom. Prejeli so jih

Jože in Ivanka Avsenek, Edo
in Jerca Tušar ter Elizabeta in
Leon Palčič. Priznanja so pre-
jeli nosači na Stol Dorko Zu-
pan, Peter Papler in Janez
Kavčič - Boltar ter gospodar
Zvone Tavčar, ki za kočo skrbi
že šestintrideset let. Ima naj-
več zaslug, da je danes ekolo-
ško opremljena in prijazna
vsem, ki se povzpnejo na naj-
višji vrh Karavank. "Čas je kar
hitro minil, vedno je treba kaj
postoriti, a ni težko, če to delaš

z ljubeznijo. Seveda so za ure-
jeno in sodobno kočo zaslužni
še drugi v društvu. Predvsem
si prizadevamo, da ohranja
značaj planinstva in ne hotelir-
stva," pravi Zvone Tavčar. 
Sveto mašo sta darovala de-
kan radovljiške dekanije
Franc Maček in župnik s
Koroške Bele Jože Treven.
Med pisano druščino zbra-
nih je posebno pozornost
zbujal Tina Zaveljcina s Ko-
roške Bele v narodni noši in
coklah. Zaupal nam je, da se
tako oblečen rad udeležuje
slavij in dogodkov v doma-
čem okolju. Noša predstav-
lja domačega planšarja in je
stara 150 let. Na Stol se seve-
da ni povzpel v coklah, na-
taknil si jih je pred kočo. 

Slovesnosti ob koči se je udeležilo nekaj sto planincev.

Gospodar koče Zvone Tavčar in predsednik Planinskega
društva Javornik-Koroška Bela Vinko Alič

Med pisano druščino zbranih je posebno pozornost zbujal
Tina Zaveljcina s Koroške Bele v narodni noši in coklah.

Gorenjska turistična zveza
Kranj, Komisija za 
ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj,
telefon: 04/20-10-500

E-naslov: gtz@siol.net,
www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2010

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, 
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu 

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2010.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj, 

fotografijo cvetočih nageljnov.
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronski naslov.

Fotografiji priložite svoj naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 3. decembra 2010

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

Vida Mihelčič s.p.

Eden od najlepših trenutkov na slavju je bil, ko so do-
mači fantje iz Žirovnice zaigrali znano Avsenikovo
pesem Stol je najvišji vrh v Karavankah, z ubranim
petjem pa so se jim pridružili vsi zbrani planinci.
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Sponzor križanke je Gostišče Breza, Polje 48, Bohinjska Bistrica, gsm 041/441 793. Za pravilno rešene
križanke in izžrebane reševalce prispeva nagrade: 1. dve nočitvi za eno osebo, 2. ena nočitev za eno osebo,
3. ena nočitev za eno osebo.

Urša Peternel

Kvašeni flancati so bili stari
kmečki priboljšek, ki so ga
pripravljali na kmetih ob
praznikih, posebej ob godo-
vih. Nekatere gospodinje se
še dandanes lotijo cvrtja kva-
šenih flancatov. Poseben re-
cept zanje imajo v hiši Pr'
Katr' na Dovjem in na etno-
loški delavnici priprave kva-
šenih flancatov v sklopu
Dneva Alpske konvencije
prejšnji teden v Mojstrani in
na Dovjem so ga zaupali tudi
udeležencem. Flancate so se-
veda tudi spekli in se na kon-
cu z njimi tudi posladkali.

Kvašeni flancati iz hiše
Pr' Katr'
Sestavine: 50 dkg moke, pol
vrečke suhega kvasa, 2,5 dcl
mleka, 4 dkg masla, 5 dkg
sladkorja v prahu, malo soli,
dva rumenjaka, nastrgana lu-
pinica ene limone.

Priprava: Zamesimo rahlo
testo. Že vzhajano testo raz-
valjamo na pomokani deski

in ga razrežemo na kvadrat-
ke velikosti od 8 do 10 centi-
metrov. V kvadrate naredi-

mo nekaj zarez, a ne do
roba. Desni vogal pregane-
mo skozi levo zarezo. Flan-

cate cvremo nekaj minut,
dokler niso lepe zlato rume-
ne barve.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisni-
cah do petka, 27. avgusta 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

"Alpski" kvašeni flancati 
Prejšnji konec tedna je v Mojstrani potekal Dan Alpske konvencije, katere članica je tudi jeseniška
občina. V sklopu številnih prireditev je v hiši Pr'Katr na Dovjem potekala tudi etnološka delavnica
peke kvašenih flancatov.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi SIMPLE
PRISTRIŽENE CENE. Sponzor križanke je Frizerski salon
SIMPLE v Mercator Centru na Jesenicah, ki podarja nasled-
nje nagrade: 1. nagrada moško striženje: Franc Zupan,
Radovljica; 2. nagrada moško striženje: Matjaž Strgar, Je-
senice; 3. fen frizura: Marija Zalta, Srednja vas; 4. otroško
striženje: Nik Bertoncelj, Jesenice; 5. nega lasišča: Mici
Černilec, Breznica. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v
Frizerskem salonu SIMPLE v Mercator Centru na Jesenicah.

SUDOKU

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s
črkami (1=A, 2=B, 3=L, 4=S, 5=T, 6=V, 7=I, 8=K, 9=E), od
leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno
mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je
CVETLIČAR.

Sestavil: Cveto Erman

Kvašeni flancati so bili stari kmečki priboljšek, ki so ga pekli ob praznikih, zlasti ob
godovih.



Petek, 13. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 17. uri

10. jeseniški akvatlon - rekreativno tekmovanje v plavanju in teku na
dveh različnih razdaljah

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Ponedeljek, 16. avgusta
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE (igralnica knjižnice) ob
10. uri

Delavnica: Klekljanje (obvezna je prijava; delavnica je brezplačna in
traja do 20. avgusta) 

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
Športno popoldne - košarka v vodi 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Torek, 17. avgusta
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 7.30 

Kolesarski izlet: Jesenice - Draga (39 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 11. uri
Spretnostne štafetne igre, balinček na tarčo 

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

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
Ustvarjalna osvežitev - risanje tatoojev. Info: ZŠJ - Mladinski center
Jesenice, 04/588 46 80, 81; www.mc-jesenice.si

KOLPERN NA STARI SAVI ob 20. uri 
POLETJE NA STARI SAVI - TORKOVA KINOTEKA - Ne čakaj na maj,
v počastitev igralca Mihe Baloha. Info: Gornjesavski muzej Jesenice,
04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si

Sreda, 18. avgusta
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 11. uri

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (asfaltno igrišče) ob 15. uri
Turnir v IN LINE hokeju za mlade 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
Pink Ponk "Amerikanc", Tarok, Enka

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

Četrtek, 19. avgusta
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri 

Pohod: Logarska dolina (837m) - Okrešelj (1385 m) . Info: DU Jeseni-
ce - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

KOPALIŠČE UKOVA ob 17. uri
Glasbeni cocktail. Info: ZŠJ- Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,
81; www.mc-jesenice.si

KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30 
Rekreativno igranje vaterpola (vabljeni rekreativci ne glede na znanje)

Info: Zavod za šport Jesenice, 051 685 240, www.zsport-jesenice.si

Petek, 20. avgusta
PARKIRIŠČE PR'ČOP V PLANINI POD GOLICO 

Ob 17. uri: začetek praznovanja krajevnega praznika s kulturnim pro-
gramom

Ob 17.30: prikaz gašenja z gasilnimi aparati

Ob 19. uri: Sveta maša za farane v cerkvi sv. Križa

Info: KS Pl. pod Golico in PGD Pl. pod Golico, 04/587 12 60

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE ob 18. uri
Odprtje društvene razstave fotografij članic in članov Fotokluba Jese-
nice; do 15. septembra 2010

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

Sobota, 21. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 14.30

Zabavni spremljevalni program ob skokih v vodo in 5. Gorenjskem tri-
atlonu. Info: ZŠJ- Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81;
www.mc-jesenice.si

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
5. Gorenjski triatlon in tekmovanje v skokih v vodo za pokal mesta
Jesenic. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si

PARKIRIŠČE PR' ČOP V PLANINI POD GOLICO ob 18. uri 
Zabavni program z družabnimi igrami

Info: KS Pl. pod Golico, 04/587 12 60

Ponedeljek, 23. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri

Športno popoldne - vaterpolo 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Torek, 24. avgusta
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri

Kolesarski izlet: Jesenice - Srednja Dobrava (52 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 11. uri
Iskanje skritega zaklada, animacija s padalom. Info: ZŠJ - Mladinski
center Jesenice, 04/588 46 80, 81; www.mc-jesenice.si

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
Ustvarjalna osvežitev - talismani za srečo. Info: ZŠJ - Mladinski cen-
ter Jesenice, 04/588 46 80, 81; www.mc-jesenice.si

KOLPERN NA STARI SAVI ob 20. uri 
POLETJE NA STARI SAVI - TORKOVA KINOTEKA - Tistega lepega
dne, posvečeno Cirilu Kosmaču ob 100-letnici rojstva

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

Sreda, 25. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (nogometno igrišče z umet-
no travo) ob 10. uri

Turnir v nogometu za mlade 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Avgustovsko-septembrske prireditve 
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 11. uri

Poletno ustvarjanje - poslikaj svojo majčko

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

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri
Igre v vodi brez meja. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46
80, 81; www.mc-jesenice.si

Četrtek, 26. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30

Rekreativno igranje vaterpola (vabljeni rekreativci ne glede na znanje)

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 17. uri
'DANCE DANCE REVOLUTION' - novost, ki je obnorela svet; MCJ v
sodelovanju z ARKADEMIJO

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

Petek, 27. avgusta
TRG NA STARI SAVI ob 18. uri 

POLETJE NA STARI SAVI - HIP HOP

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si, ZŠJ- Mladinski center Jesenice, 
04/588 46 80, 81; www.mc-jesenice.si

Nedelja, 29. avgusta 
KOČA NA GOLICI ob 14. uri

Srečanje Jeseničanov v spomin na Janeza Košnika

Info: PD Jesenice, 04/586 60 70

Ponedeljek, 30. avgusta 
KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri

Športno popoldne - skoki v vodo 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Torek, 31. avgusta
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9.
uri 

Kolesarski izlet: Jesenice - Bohinjska Bistrica (68 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

TRG NA STARI SAVI ob 20. uri 
POLETJE NA STARI SAVI - Predstava VERA

Info: KUD K Žirovnica in Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si

Četrtek, 2. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri 

Srečanje gorenjskih upokojencev na Rudnem polju (1347m) - Viševnik
(2050m). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali
031/235 824

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, Fax.: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net, 
e-pošta: tic@ragor.si , tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.
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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 četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi! 

www.optika-berce.si

generalni pokrovitelj

medijski pokrovitelj

partner prireditvepokrovitelji

mali maraton (21.098 m)

družinski tek (5.800 m)

Zakijev otroški tek

pohod na Stražo (635 m.n.v)

Bled, 

21. 8. 2010

www.olimpik.si/blejskimaraton
GSM: 041 537 097, e-pošta: info@olimpik.si

Vabljeni na 
2. mali blejski maraton!

vitelj
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Urša Peternel

Z dobrodelnim štafetnim te-
kom bodo "Maxovci" simbol-
no povezali najvišjo in najniž-
jo točko jeseniške občine, to je
2104 metre visoki Vajnež in
jeseniško letovišče Pinea v Pi-
neti pri Novigradu. V četrtek

ob tretji uri zjutraj so krenili
na pohod na Vajnež, nato pa
pohodne čevlje zamenjali s te-
kaškimi copati in začeli štafet-
ni tek - s pravo štafeto z izrez-
ljanimi narcisami - z Jesenic
proti letovišču Pinea. Kot je
povedal pobudnik akcije Mi-
loš Jenkole, naj bi za pot, dol-

go 240 kilometrov, porabili
od 24 do 30 ur, tako da naj bi
bili v cilju najkasneje danes, v
petek, okrog poldneva. Da je
dobrodelna akcija uspela, pa
lahko zapišemo že zdaj, kajti
uspeli so zbrati načrtovanih
pet tisoč evrov za letovanje
osemnajstih otrok, ki še niko-

li niso bili na morju, in dveh
spremljevalcev.
Kot je še povedal Miloš Jenko-
le, je tek mogoče v živo sprem-
ljati na http://www.maxbar.si/
(extreme). O tem, kako sta po-
tekala pohod in tek, pa bomo
obširneje pisali v septembrski
številki Jeseniških novic.

Ekipa tekačic in tekačev ter spremljevalcev na zadnjem sestanku pred odhodom I Foto: Anka Bulovec

Dragica Kolarič in njen partner Dori Perjevič ob novem 
avtomobilu 

So tekači že v Pineti?
V noči s srede na četrtek so dekleta in fantje iz ekipe Max bar z Jesenic začeli dobrodelni štafetni tek
Vajnež-Pineta.

Boris 70

V juliju je praznoval jeseniški podžupan Boris J. Bregant
lepo okroglo obletnico, 70 let. Sodelavke so mu tako malo
za šalo malo zares pripravile serijo bankovcev z njegovo po-
dobo na osnovi ameriškega dolarja, nominalna vrednost je
70 (seventy) Boris. Za belo hišo pa jamči jeseniška občina
sodeč po dodatnem znaku na bankovcu. J. P. 

Turisti prihajajo v TIC

V TIC-u Jesenice je v poletnem času kar živahno, veliko je
tujih turistov, ki se "oborožijo" z informacijami prijaznih
uslužbenk kakor tudi z info gradivom. Zadnja serija je zem-
ljevid Slovenije z veliko informacijami in ki ga z veseljem
sprejmejo brezplačno, pa zemljevid jeseniške občine in vr-
sta specialnih kart za vse priložnosti in smeri. J. P.

Jeseničanka dobila nov avto

Jeseničanka Dragica Kolarič je junija postala srečna lastnica
novega avtomobila, ki ga je Radio Kranj poklonil ob prazno-
vanju dvajsetletnice. Dragica kar ni mogla verjeti, da so iz-
žrebali prav njo. Kot pravi, pogosto sodeluje v nagradnih ig-
rah in je nekajkrat že dobila manjše praktične nagrade, da
bo kdaj zadela jeklenega konjička, pa ni nikoli niti pomislila.
Dragica se je sicer odločila avto prodati, saj stanuje v centru
Jesenic in ga ne potrebuje. A. H.

"Sveže stisnjeni sokovi so nekaj naj-
boljšega za naše zdravje ... Po naših
sokovih se boste odlično počutili, polni
boste energije, zdravja, veselja," pravi
Erna Muranović, direktorica podjetja
Moja knjiga, ki je pred kratkim na Bledu
odprlo prav poseben lokal. Poimenovali
so ga Moj sadni kotiček, v njem pa
pripravljajo sveže, naravno stisnjene
sokove iz svežega sadja. Vsakemu
obiskovalcu sok iz izbranega sadja
pripravijo sproti, na ožemalniku oziro-
ma sokovniku. "Sokove pripravljamo iz
edine sestavine, to je svežega sadja. Ne

dodajamo ničesar, ne vode, ne sladkor-
ja ... Stranka lahko izbere redkejši sok, ki
ga stisnemo prek gostejših filtrov, ali pa
gostejši sok, ki je bolj kot frape," pravi
Erna Muranović. Kot dodaja, so med
stalnimi obiskovalci najbolj priljubljeni
sveži sokovi iz ananasa in jagod, lahko
pa pripravijo tudi sok iz več vrst sadja,
denimo jabolk in korenčka, grenivk in
pomaranč ... Sok lahko obiskovalci popi-
jejo v lokalu, lahko pa ga vzamejo tudi s
seboj v pollitrski ali litrski hermetično
zaprti plastenki. Posebnost Mojega sad-
nega kotička je tudi ta, da sveže na-

ravne sokove (po še posebej ugodni
ceni) dostavljajo tudi v podjetja, us-
tanove, kot so denimo bolnišnice, do-
movi za ostarele, vrtci, šole ... Oskrbuje-
jo tudi gostinske lokale in restavracije. 
"Naša želja je, da bi naše sveže, zdrave
naravne sokove približali prav vsem, od
otrok do starejših," poudarja Erna Mura-
nović. In če so bili takšni zdravi sokovi
doslej za marsikoga predragi, si jih v
Mojem sadnem kotičku na Bledu lahko
privošči prav vsakdo. Cena decilitra je
namreč le en evro, kar je najceneje na
Bledu. Ali kot pravijo v Mojem sadnem
kotičku - Moj sok je pijača življenja!

Moj sok - naraven, sveže stisnjen, zdrav
V trgovskem centru na Bledu so pred kratkim odprli Moj sadni kotiček, kjer ponujajo sveže 
stisnjene naravne sokove, ki jih sproti pripravljajo iz svežega sadja. Dostavijo jih tudi v podjetja, 
vrtce, šole, bolnišnice ...

Moj sadni kotiček, Ljubljanska cesta 4 (med optiko in kolesarskim centrom), Bled
Odprto od ponedeljka do sobote od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00 in nedelja od 10.00 do 18.00., 

gsm: 030/671 912, e-naslov: mojsok@siol.net

Edina sestavina sokov iz 
Mojega sadnega kotička je
sveže sadje - jabolka, hruške,
korenje, kivi, ananas, grenivke,
pomaranče, jagode, melone,
lubenice ... Deciliter takšnega
sveže stisnjenega naravnega
soka stane en evro.
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