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Moskva - 
mesto 
presežkov 
Moskva je zagotovo mesto,
ki ga začneš pogrešati že
na poti domov.

OBČINSKE NOVICE NASVET ŠPORT ZANIMIVOSTI

Cena odvoza bo 
odvisna tudi od 
količine odpadkov
Po novem letu bo cena odvo-
za komunalnih odpadkov od-
visna tudi od velikosti zaboj-
nika. Občani bodo lahko prek
velikosti zabojnika za odpad-
ke vplivali tudi na stroške.

Skike - nordijsko 
rolkanje
V zadnjem času so nordijski
športi bogatejši za nov
šport, in sicer nordijsko rol-
kanje - skike, kjer gre za po-
snemanje drsalne tehnike
teka na smučeh.

Starši naj bodo 
za volanom 
zgled otrokom
Ob začetku novega šolskega
leta je bila glavna skrb jeseni-
ških policistov, da so zagoto-
vili varnost otrok na cestah,
zlasti na poti v šolo in iz nje.
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Urša Peternel

Na lokalnih volitvah, ki bodo
10. oktobra, se bo za mesto
župana občine Jesenice po-
tegovalo pet kandidatov. Iz
stranke SD je to dosedanji
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ki bo pod geslom Nada-
ljujmo skupaj skušal dobiti
še svoj drugi županski man-
dat. Kandidat LDS je Janko
Pirc, 44-letni diplomirani
organizator menedžer, za-
poslen v občinski upravi Ob-
čine Radovljica. V stranki
SDS so za kandidata za žu-
pana izbrali 71-letnega Ro-
mana Savinška, akademske-
ga slikarja, oblikovalca in ki-
parja, ki je znan zlasti kot
avtor kipa plavžarja v rondo-
ju. Stranka Zares bo na vo-
litvah za župana volivce sku-

šala prepričati s 45-letnim
Tomažem Staretom, diplo-
miranim menedžerjem.
Stranka NSi pa ima kandi-
data Andreja Černeta, ki se
je za mesto župana potego-
val že na prejšnjih volitvah.

Černe (letnik 1953) je po izo-
brazbi univerzitetni diplo-
mirani inženir geodezije.
Poleg strank SD, LDS, SDS,
Zares in NSi, ki imajo tudi
županske kandidate, so

nam do zaključka redakcije
potrdili, da se bodo potego-
vali za mesta v 28-članskem
jeseniškem občinskem sve-
tu še v strankah SLS, De-
SUS in SDAS. Morda bo za
občinski svet kandidirala še

kakšna jeseniška stranka;
kandidature za župana in
člane občinskih svetov so
morali vložiti do minule
srede. Prihodnjo sredo bo
potekalo žrebanje vrstnega

reda na seznamu kandida-
tur oziroma list kandidatov,
potrjene kandidature in li-
ste pa bodo javno objavljene
25. septembra.

Pet županskih kandidatov
Poleg dosedanjega župana Tomaža Toma Mencingerja (SD) se bodo na volitvah za županski mandat na
Jesenicah potegovali Janko Pirc (LDS), Roman Savinšek (SDS), Tomaž Stare (Zares) in Andrej Černe (NSi).

Želim si čim več igrati
Kljub slabšim predstavam
Acronija v ligi EBEL se bo 22-
letni hokejist Acronija Jesenic
Žiga Jeglič z veseljem spomi-
njal sezone 2009/2010.
Osvojil je prvenstvo z Jeseni-
cami ter se z reprezentanco
uvrstil v skupino A.

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

V istem 
poročnem gvantu
Zlato poroko sta praznovala Ivanka in France
Smolej iz Planine pod Golico. Na cerkveni
slovesnosti je France nosil isto obleko kot
pred pol stoletja ...
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Na straneh od 7 do 9 objavljamo brezplačne 
volilne oglase kandidatov in strank. V naslednji
številki Jeseniških novic, ki izidejo 1. oktobra, pa
bomo objavili volilne liste kandidatov za župana
in občinski svet.

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

Vida Mihelčič s.p.

Janko Rabič

Prijatelji, ostanimo prijate-
lji! Ta čudovita Avsenikova
viža je najlepše označila raz-
položenje udeležencev letoš-
njega prijateljskega srečanja
občanov občine Šentjakob
na Koroškem in občine Jese-
nice na jeseniški planini.
Temelje sta že kar precej
davno nazaj, pred štiridese-
timi leti začela postavljati
Ernst Jenull iz Šentjakoba
in Anton Arh z Blejske Do-
brave. V takrat bistveno dru-
gačnih časih s strogo ločeno
državno mejo sta povezala
gasilce, kasneje so sledila
dejanja na drugih področjih. 
Srečanja so poimenovali
Arh - Jenull in jih izmenič-
no pripravljajo na planinah
na obeh straneh Karavank.
Letošnji gostitelji devetega
srečanja so bili na naši stra-
ni člani Turističnega druš-
tva Golica. Lepa, sončna so-
bota, 11. septembra, je h koči
na Jeseniški planini zvabila
okoli dvesto ljudi. Vsi so po-

litiko in probleme pustili v
dolini. Župan občine Šentja-
kob Heinrich Kattnnig ter
podžupana občine Jesenice
Boris Kitek in Boris Bregant
so v kratkih nagovorih le iz-
razili priznanje vsem, ki go-
jijo prijateljstvo in tkejo
medsebojne vezi. Za resnej-
še izzive za nadaljnjo krepi-
tev sodelovanja bo dovolj
časa ob drugih priložnostih.
To ne bo težko ob dobro
mislečih ljudeh na obeh
straneh Karavank. 
Ton vedrejšemu vzdušju je
z glasbo in pesmijo dodala
mini glasbena zasedba do-
mačih glasbenikov, ki so jo
sestavljali harmonikar Cena
Frelih ter spremljevalca Mi-
lan Polak in Franci Bizjak. 
"Obisk na srečanju je bil le-
tos nad pričakovanji. Veseli
smo bili precejšnjega števila
ljudi iz sosednje koroške ob-
čine. Svoje je dodal lep son-
čen dan. Res smo veseli in
zadovoljni," je povedal pred-
sednik Turističnega društva
Golica Klemen Klinar.

Srečanje dobro 
mislečih sosedov
Na sedlu Rožca so se znova srečali prijatelji iz
Slovenije in Avstrije. Srečanja na Jeseniški planini
se je udeležilo okoli dvesto ljudi.

Janko Pirc Roman Savinšek Tomaž Stare Andrej Černe

Tomaž Tom Mencinger
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Občinske novice

Urša Peternel

Zaključujete svoj prvi žu-
panski mandat. Če bi ga
ocenjevali z ocenami od ena
do deset, kakšno oceno bi
mu dali?
"Moja ocena, če pogledam
čisto realno, bi bila med
osem in devet."

V štirih letih ste speljali kar
nekaj pomembnih projek-
tov, na katerega pa ste naj-
bolj ponosni?
"Če sem čisto iskren, sem
najbolj ponosen na delo ob-
činskega sveta - da smo se
zavedali, da smo predstavni-
ki ljudi in da delamo za do-
bro občanov. To potrjuje
tudi potek sej občinskega
sveta. Med najpomembnej-
šimi projekti pa bi zagotovo
izpostavil ureditev zemlji-
škoknjižnega stanja s Slo-
vensko industrijo jekla (SIJ);
to je zgodba, ki dvajset let ni
bila razrešena. Zato je bil
podpis sporazuma o tem iz-
redno pomemben, saj je pri
vseh projektih osnovni po-
goj prav urejeno lastništvo
zemljišč."

V času mandata ste uredili
kar nekaj cest, tako občin-
skih kot državnih ...
"Začeli smo urejati Tavčarje-
vo cesto, obnovo bomo nada-
ljevali letos, uredili smo par-
kirišče na pokopališču na
Blejski Dobravi, smo v fazi re-
ševanja problema prometa
skozi Lipce in ureditve obvoz-
nice. Uspelo se nam je dogo-
voriti z državo, da je preplasti-
la cestišče na izvozu z avtoce-
ste proti Kranjski Gori in
Hrušici, načrtovana je tudi
gradnja dveh krožišč: na
Hrušici in pri Acroniju na
Koroški Beli. Urejena sta tudi
cesta in dovoz k bolnišnici."

Veliko dela ste imeli tudi na
komunalnem področju ...
"Na področju ravnanja z od-
padki je občina Jesenice
med vodilnimi v Sloveniji,
imamo svojo deponijo nene-
varnih odpadkov Mala Me-
žakla (skupaj z občinama
Kranjska Gora in Žirovni-
ca), imamo zbirni center,
pripravljamo se na gradnjo
sortirnice prek javno-zaseb-
nega partnerstva ... Za pro-
jekt GORKI, to je gorenjski
projekt komunalne infra-
strukture, nama je, poslan-
cema Antonu Urhu in
meni, uspelo zagotoviti, da
je ostal v proračunu 2010,
Občina Jesenice pa se je pri-
javila s projektom ureditve
tretje faze centralne čistilne
naprave in primarnega ter
sekundarnega voda kanali-
zacije Podmežakla. Oddali
smo celovito vlogo, projekti

so vredni okrog devet mili-
jonov evrov, pričakujemo pa
sofinanciranje v višini 85
odstotkov."

Zelo velik in pomemben
projekt je tudi začetek obno-
ve športne hale Podmeža-
kla. Prva faza je končana,
kdaj sledi nadaljevanje?
"Po štiridesetih letih smo
vendarle začeli obnovo hale,
prva faza se zaključuje in pri-
dobili smo prostore za Nogo-
metni klub Jesenice, 1468 se-
dežev na novi tribuni v ho-
kejski dvorani, sanitarije,
prostore za mlade hokejiste
in drsalce. Prenovili smo tudi
notranjost dvorane in okoli-
co. Pri tem je zelo pomemb-
no, da smo po dogovoru s SIJ
postali lastniki nepremičnin
in površin na tem območju,
kar nam omogoča nadaljnjo
prenovo športnega parka
Podmežakla."

Kaj pa nadaljevanje prenove
hale?
"Ena od možnosti je, da
bomo nadaljevali s posegi v
notranjosti dvorane, zlasti s
prenovo starih garderob, sa-
nitarij, razsvetljave, v zadnji
fazi pa nato prenovili še
streho."

Kot enega od uspehov si za-
gotovo lahko pripišete tudi
to, da vam je uspelo v vrtce
sprejeti prav vse malčke, in
to kljub povečanemu vpisu.
"Res je, izredno sem vesel,
da smo, čeprav so starši vpi-
sali petdeset otrok več kot
leto prej, zagotovili prostor
za vse, in sicer tako, da smo
v vrtcu Cirila Tavčarja uredi-
li dve novi igralnici. Odločili
smo se namreč, da se bo
Ljudska univerza Jesenice
preselila v nove prostore v
objektu Rondo. V mojem
mandatu smo odprli tudi
nov vrtec na Hrušici, na Ko-
roški Beli smo vložili znatna
sredstva v posodobitev stav-
be vrtca, ponosni smo tudi

na to, da je zaživel prvi wal-
dorfski vrtec na Gorenjskem
prav pri nas, na Hrušici." 

V času vašega mandata je
zraslo kar nekaj novih več-
stanovanjskih objektov, ki
so kljub recesiji dobili stano-
valce, tudi prek Stanovanj-
skega sklada kot neprofitna
stanovanja. Edinole v Hre-
novci ostajajo bloki 'hiše
duhov', kaj se dogaja tam?
"Ravno danes smo imeli se-
stanek z Aleasingom, ki je
prevzel posle od Gradisa Ce-
lje. Zagotovili so nam, da so
pripravljeni dokončati pro-
jekt gradnje večstanovanj-
skih objektov, žal pa je na fi-
nančnem področju ostalo
veliko starih bremen po
Gradisu; nepoplačani so
ostali tudi mnogi jeseniški
podizvajalci, vložene so ka-
zenske ovadbe. Zadeve torej
niso preproste, kljub vsemu
pa upamo, da bodo projekt
nadaljevali in dokončno ure-
dili to območje. Prav tako še
vedno računamo, da bo na
tem območju Mercator gra-
dil trgovski center."

Na začetku mandata ste
optimistično napovedovali,
da boste kmalu rešili pro-
blem pitne vode Juliana.

Mandat se končuje, gordij-
skega vozla pa vam še vedno
ni uspelo presekati. Zakaj?
"Še enkrat ponavljam - to je
gospodarsko-politična kri-
minalka in zgodba, dolga
natanko dvajset let. V dogo-
voru z ministrstvom za oko-
lje smo skupaj z Občino
Kranjska Gora ustanovili
podjetje Karavanška voda,
zaradi pritožbe pa postopki
na sodišču še vedno tečejo.
Sramotno je, da imamo pro-
dukt, interesente, ki bi vla-
gali v ta projekt, obenem pa
Občina Jesenice že tri leta
hrani 35 tisoč kvadratnih
metrov površin za polnilni-
co vode, ki bi zagotovila pet-
deset novih delovnih mest.
Zato je nerazumljivo, zakaj
se to dogaja ..."

Pa vendarle, zakaj menite,
da do rešitve kar ne pride?
"Zaradi zapletenosti postop-
kov na sodišču in izigravanja
pravnih poti smo tu, kjer
smo. Zato se čudim, da drža-
va, ki daje koncesije, ne pre-
seka tega vozla in enostavno
ne razpiše nove koncesije. A
kdorkoli jo bo dobil, se bo
moral pogovarjati z nami,
prav tako pa smo se tudi mi
pripravljeni pogovarjati s ko-
merkoli. Glavno je, da to do-
gajanje prekinemo."

Tudi na mejnem platoju Ka-
ravanke se stvari urejajo po-
časneje, kot bi si želeli. Za-
kaj?
"Na žalost je tako, da tu ni
vse odvisno od občine. Ker
gre za strateški mejni pre-
hod, bo država šele sedaj z
uredbo uredila namemb-
nost. Dejstvo pa je, da smo
bili med prvimi občinami v
Sloveniji, ki so na poziv drža-
ve pripravile idejne projekte,
kaj naj bi na tem območju
bilo, pritiskali smo na minis-
trstva in tudi prilagodili svoje
prostorske dokumente mož-
nostim bodočih investicij na
tem območju. Zdaj je prišlo
tako daleč, da naj bi država

vendarle še to jesen sprejela
uredbo, v kateri bo točno do-
ločeno, katere površine bodo
uporabljali policija, DARS in
druge službe, katere površi-
ne pa bo prevzela lokalna
skupnost. Občina ima še ved-
no velik interes, da na tem
območju uredi rekreativne
površine, predvsem kolesar-
ske povezave, nekaj parkir-
nih površin in avtokamp za
avtodome."

Kdaj bodo Jesenice dobile
prepotrebno novo knjižnico?
"Zavedamo se, da je gradnja
novih prostorov knjižnice
nujna. A opcije so še odprte,
najverjetnejša je možnost
gradnje na območju bivšega
Fiproma na Stari Savi, kar
pa je povezano z gradnjo
tržnice, ureditvijo povezav
in trgov ... V letu 2011 bi
morali sprejeti dokončno
odločitev o lokaciji in nato bi
lahko začeli graditi leta 2012
ali 2013."

Nekateri kritiki delu v va-
šem mandatu očitajo, da ste
preveč vlagali v zidove in ce-
ste, tako naj bi bili na Stari
Savi 'pokopani milijoni',
premalo pa v ljudi. Kako jim
odgovarjate?
"Toliko denarja, kolikor
smo ga vložili v ureditev
otroških igrišč v zadnjem
obdobju, doslej v občini niso
nikoli vložili. Dobili smo
praktično nova igrišča na
Slovenskem Javorniku, na
Pristavi, na Blejski Dobravi,
pravkar začenjamo tudi širi-
ti otroško igrišče na Stari
Savi, s čimer smo prisluhni-
li želji staršev, ki so podpisa-
li peticijo za novo otroško
igrišče. Na tem področju
bomo delali še naprej. Priza-
devali si bomo, da bo nova
tržnica postala duša mesta,
da bomo ustvarili živo mest-
no središče ... Letos se je iz-
kazalo, da je Čufarjev trg po-
stal kar jeseniška poletna
'plaža'. Nameravamo zago-
toviti možnosti individualne

gradnje na območju Straže,
poiskali bomo dodatne povr-
šine za vrtičkarje. Kar se tiče
smučišča Španov vrh, ga
Občina Jesenice, čeprav ni
našla investitorja, ohranja.
Prav tako velja obljuba, da se
bazen Ukova ne bo selil s
tega območja, dokler ne
bomo imeli zgrajenega no-
vega na novi lokaciji. Še na-
prej si bomo prizadevali za
izboljšanje podobe Jesenic
in za izboljševanje kvalitete
življenja na Jesenicah."

Napovedali ste, da boste
kandidirali vnovič. Kateri
bodo glavni projekti, ki se
jih boste lotili, če boste izvo-
ljeni?
"Zastavljeno delo vsekakor
želim nadaljevati. Eden pr-
vih projektov bo nadaljeva-
nje obnove Tavčarjeve ulice,
velik projekt je tudi gradnja
tržnice na Stari Savi. Razvoj
gre naprej, oktobra pričaku-
jemo začetek gradnje Upra-
vnega centra Jesenice, tu je
investitor država, za nas pa
je gradnja pomembna zato,
ker se bodo s preselitvijo
davčne uprave, upravne eno-
te in inšpekcijskih služb iz-
praznili prostori v stavbi
zdravstvenega doma. Vanje
naj bi se preselili koncesio-
narji zobozdravstva, ki so
zdaj v železarski ambulanti,
širil pa se bo lahko tudi
zdravstveni dom. Ko sem
ravno na področju zdravstva,
takoj po volitvah naj bi osno-
vali skupino županov zgor-
nje Gorenjske, Splošne bol-
nišnice Jesenice in zdravstve-
nega doma, ki bo začela pri-
prave na ureditev urgence
zgornje Gorenjske. Med leto-
ma 2012 in 2014 pa je pred-
videna tudi investicija države
v urgentno-operacijski blok v
bolnišnici. V bolnišnici bodo
v kratkem odprli tudi novo
garažno hišo s helioportom.
Oktobra naj bi na Jesenicah
začeli graditi novo stavbo
glavne pošte, skratka, razvoj
na Jesenicah se nadaljuje."

Zastavljeno delo želim nadaljevati
Župan Tomaž Tom Mencinger zaključuje svoj
prvi županski mandat. V pogovoru se je ozrl na
opravljeno delo, odgovoril pa tudi na nekaj 
vprašanj o tem, zakaj je bil pri reševanju nekaterih
problemov neuspešen ...

"V tem mandatu smo dobili Visoko šolo za
zdravstveno nego Jesenice, gasilcem smo v dveh
letih zagotoviti za prek 2,5 milijona evrov nove
opreme in devet novih delovnih mest operativnih
gasilcev, posebej pa smo ponosni, da smo se z
župani zgornje Gorenjske dogovorili za skupen
nakup gasilske avtolestve. Ustvarili smo pogoje
za prihod kar nekaj uspešnih podjetij na Jesenice,
kot sta avtoprevozništvo SIGR Bizjak in podjetje
za predelavo odpadnih sveč. Dobili smo nov, lep
objekt Kolpern, ki je lepo zaživel. Pripravljamo
osnutek proračuna 2011-2012, prav tako tudi 
občinski razvojni program 2010-2025, pri 
pripravi katerega je sodelovalo prek petsto 
posameznikov, podjetij in drugih ..."

Župan Tomaž Tom Mencinger I Foto: Anka Bulovec
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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

Tako kot že nekaj let se je
tudi lani število potnikov v
mestnem prometu na Jese-
nicah zmanjšalo. Z mestni-
mi avtobusi so prepeljali ne-
kaj več kot 379 tisoč potni-
kov, kar je spet za pet odstot-
kov manj kot leto prej. V
podjetju Alpetour, ki ima
koncesijo za opravljanje
mestnega prometa na Jese-
nicah, zmanjšanje pripisuje-
jo gospodarski krizi in
zmanjšanju števila prepelja-
nih delavcev. Kljub temu pa
so lani v mestnem prometu
poslovali brez izgube, ki jih
je pestila zadnjih nekaj let.
Po eni strani v družbi Alpeto-
ur niso povečali stroškov, po
drugi strani pa je Občina Je-

senice lani zaradi nenehnih
izgub mestnega prometa po-
večala subvencijo. Za mest-
ne prevoze je sicer koncesio-
narju nakazala približno toli-
ko kot leto prej - po 0,40 evra

na potnika oziroma nekaj
več kot 116 tisoč evrov. Bi-
stveno pa je povečala sub-
vencijo za osnovnošolske
prevoze, in sicer je v ta na-
men iz proračuna namenila
več kot 245 tisoč evrov, kar je

za 63 odstotkov več kot leto
prej. Skupaj je torej lani za
subvencije namenila več kot
361 tisoč evrov proračunske-
ga denarja. In če je zadnja
leta Alpetour pridelal kar ne-

kaj izgube, v letu 2008 je de-
nimo znašala nekaj več kot
43 tisoč evrov, je lani prvič
posloval z minimalnim do-
bičkom. Z večjimi subvenci-
jami je Občina Jesenice za-
gotovila obstoj mestnega

prometa; na občinskem sve-
tu so namreč lani sprejeli od-
ločitev, da mestni prevozi v
občini morajo ostati, četudi
kot gospodarska javna služba
niso obvezni. Po zakonu jih
namreč morajo zagotavljati
le mestne občine z več kot
sto tisoč prebivalci. A kot je
že večkrat poudaril župan
Tomaž Tom Mencinger, so
od javnega mestnega prome-
ta odvisne najbolj ranljive
skupine prebivalstva, mladi
in starejši. Padla je tudi odlo-
čitev, da je treba ohraniti gor-
ske linije, četudi te prinašajo
največ izgube.
Alpetour ima koncesijsko
pogodbo za mestni promet
in šolske prevoze z Občino
Jesenice sklenjeno do konca
oktobra 2013. 

Manj potnikov, a brez izgube
Alpetour je v jeseniškem mestnem prometu lani vendarle posloval brez izgube, a predvsem na račun
večjih subvencij Občine Jesenice.

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
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

oktober

Občina Jesenice, ki je v letošnjem letu prvič
eden od koordinatorjev akcije Evropski teden
mobilnosti, vas vabi, da se v prizadevanju za te-
lesu in okolju prijaznejše načine mobilnosti v
tednu od 16. do 22. septembra pridružite na-
slednjim brezplačnim aktivnostim:

Petek, 17. septembra 2010: 
Spoznajmo kolo!

V petek od 15. ure dalje bo na Čufarjevem trgu
predstavitev kolesarjenja: kolo kot prevozno
sredstvo in kolo kot sredstvo za preživljanje pro-
stega časa. Tako otroci kot odrasli boste lahko
preizkusili prometno-spretnostni poligon, različ-
ne tipe koles slovenskega proizvajalca, tekmo-
vali v menjavi zračnice ... Med nami bodo med-
občinski redar in policist, ki bosta dajala infor-
macije s prometnovarnostnega področja, priso-
ten bo serviser koles, zabaval pa nas bo klovn
Jaka.

Sobota, 18. septembra 2010: 
EKO-kolesarski izlet

V soboto vas vabimo na družinski eko-kolesars-
ki izlet. Start izleta bo ob 10. uri v Športnem
parku Podmežakla. V okviru izleta si bomo med
drugim ogledali tudi Zbirni center Jesenice in
Čistilno napravo Jesenice, predstavljeno pa
nam bo tudi EKO-kolo. Zaključek izleta bo na
stari Savi s krajšo prireditvijo ob približno 11:30.
Kolesarski izlet odpade le v primeru močnega
dežja.

Torek, 21. septembra 2010: 
V šolo s PEŠBUS-om

V torek bomo za pot v OŠ Prežihovega Voranca
in v OŠ Toneta Čufarja uporabili najstarejše in
najbolj ekološko primerno "prevozno sredstvo"
za pot v šolo, ki se imenuje PEŠBUS. 

Zakaj PEŠBUS?
Ker vsak njegov potnik potuje peš, vendar v
skupini, s spremstvom jeseniških policistov in
redarjev.

Kdo, kdaj in kam?
S PEŠBUS-om se lahko 21. septembra 2010 v
šolo sprehodite vsi učenci OŠ Prežihovega Vo-
ranca in OŠ Toneta Čufarja, ki stanujete v bliži-
ni PEŠBUS-ovih postaj, navedenih na njego-
vem voznem redu:

SMER Center II - OŠ Toneta Čufarja

PEŠBUS POSTAJA URA
Mladinska točka Center II 7.15
Spominski park 7.35
Lekarna Plavž 7.40
OŠ Toneta Čufarja 7.50

SMER Center II - OŠ Prežihovega Voranca

PEŠBUS POSTAJA URA
Mladinska točka Center II 7.15
park pri Murki (ob Titovi 22) 7.30
Policijska postaja 7.35
pred stavbo Fužinar, ob gimnaziji 7.45
OŠ Prežihovega Voranca 7.50

Pot v šolo s PEŠBUS-om je varna - in brezplač-
na. Na potovanje z njim vabljeni tudi starši potni-
kov osnovnošolcev!

Sreda, 22. septembra 2010: 

Podjetje Alpetour, d. d., bo v sredo od 15. do
19. ure vsem potnikom omogočilo brezplačni
prevoz z avtobusi mestnega prometa Jesenice
(relacije znotraj linij Hrušica-Belo polje-Koroška
Bela-Blejska-Dobrava-Straža). Vozni red lokal-
nih avtobusov bo običajen, na voljo pa je tudi na
strani www.alpetor.si. Vabljeni, da priložnost iz-
koristite in za popoldanske aktivnosti uporabite
brezplačen lokalni avtobusni prevoz!

Vabimo vas, da še posebno ta dan, ki je evrop-
ski dan brez avtomobila, za prevoz na delo, za
pot v šolo in po opravkih uporabite javni prevoz,
kolo ali pa pridete peš, če je seveda to mogo-
če. Ne vozite se sami, s seboj na pot povabite
sodelavce, prijatelje, družinske člane ... Dobro
si videti brez avta!

Občina Jesenice bo akcijo izvedla v sodelovanju
s Policijsko postajo Jesenice, Medobčinskim in-
špektoratom in redarstvom občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirovnica, z Zavodom za
šport Jesenice, Mladinskim centrom Jesenice
ter Svetom za preventivo Občine Jesenice.

Info: 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo,
sasa.mesec@jesenice.si, tel. številka: 04/586
92 60

V Alpetourju ugotavljajo, da so slabo zasedene
vse linije mestnega prometa, razen proge 
Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava.
Lani se je na tej progi peljalo kar 92 odstotkov
vseh potnikov.
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DOBRO SI VIDETI BREZ AVTA!
Evropski teden mobilnosti 2010

Urejajo večje 
otroško igrišče 

Na Stari Savi na Jesenicah
so na mestu dosedanjega
manjšega otroškega igrišča
začeli urejati nov, večji pros-
tor za igro otrok na igralih.
Kot je povedal župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencinger,
so s tem prisluhnili želji
šeststo staršev otrok iz jese-
niških vrtcev, ki so pred ča-
som tudi podpisali peticijo
za več otroških igrišč v obči-
ni. Nova igrala bodo vanj
nameščali postopoma, prvi
del letos, nadaljevali pa
bodo prihodnje leto. U. P.

Knjigo lahko kupite 

na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4, 

Kranj, jo naročite 

po tel.: 04/201 42 41 

ali na: 

narocnine@g-glas.si.

Broširana vezava, 

14 x 20 cm, 287 strani

Redna cena: 24,95 evra

Če knjigo kupite ali naročite 

na Gorenjskem glasu, 

je cena le 20 evrov

+ poštnina.

Kašelj

"Kašelj se popravi, če 

v enakih delih zmešate 

limonov sok in hladno 

stiskano olivno olje ter

vsako uro zaužijete 

po eno čajno žličko 

mešanice."

Kamin ali peč

"V kaminu ali lončeni 

peči lahko dobro 

podkurimo s posušenimi

pomarančnimi in 

limoninimi lupinami. 

Prijetno dišijo, zaradi 

eteričnih olj pa gorijo 

dlje kot papir."

Še več nasvetov v knjigi!
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Občinske novice

Urša Peternel

V začetku prihodnjega leta
bodo v javnem komunalnem
podjetju Jeko-In začeli dru-
gače obračunavati odvoz od-
padkov iz gospodinjstev. Bis-
tvena sprememba bo ta, da
bo cena mesečnega odvoza
po novem odvisna tudi od ve-
likosti zabojnika oziroma od
tega, koliko odpadkov bodo
občani še odlagali v zabojni-
ke za mešane odpadke. Po-
drobnosti o načrtovanih
spremembah je predstavila
Tamara Hribar iz javnega ko-
munalnega podjetja Jeko-In.

Gospodinjstva na Jesenicah
sedaj odvoz in deponiranje
komunalnih odpadkov pla-
čujejo po številu oseb, ki
prebivajo v posameznem
gospodinjstvu. Cena torej ni
odvisna od količine povzro-
čenih odpadkov. A že pri-
hodnje leto ne bo več tako,
kajne?
"Tako je. V prihodnje načr-
tujemo spremembo obraču-
na, in sicer delitev cene na
fiksni in variabilni del.
Osnova za obračun fiksnega
dela cene bo še vedno števi-
lo oseb v posameznem go-
spodinjstvu in bo vključeva-
la storitve ločenega zbiranja
na ekoloških otokih in v
Zbirnem centru Jesenice ter
storitve odvoza kosovnih od-

padkov, zelenega odreza in
akcije zbiranja nevarnih od-
padkov. Variabilni del cene
pa bo vključeval odvoz ko-
munalnih odpadkov in bo
obračunan, glede na velikost
zabojnika za odpadke. S to
spremembo želimo spodbu-
diti občane k čim bolj učin-
kovitemu ločenemu zbira-
nju odpadkov, s katerim
bodo lahko prek velikosti za-
bojnika za odpadke vplivali
tudi na lastne stroške."

Kdaj bodo spremembe zače-
le veljati?
"Spremembo obračuna na-
črtujemo v začetku prihod-
njega leta, do takrat pa
bomo na območju občin Je-
senice in Žirovnica izvedli

popis in identifikacijo zaboj-
nikov za komunalne odpad-
ke. Popis bomo izvajali v
mesecu septembru in okto-
bru. Zabojnike bomo opre-
mili z nalepko, na kateri
bodo podatki o velikosti in
lokaciji zabojnika."

Pa se delež ločeno zbranih
odpadkov v jeseniški občini
povečuje?
"Podatki kažejo, da se. V pr-
vih šestih mesecih letos
smo na ekoloških otokih lo-
čeno zbrali skoraj 588 ton
papirja, stekla, plastenk in
pločevink. Za primerjavo -
še pred tremi leti je bila ta
količina le 234 ton. Količine
ločeno zbranih in v predela-
vo oddanih odpadkov torej
iz leta v leto naraščajo, kar je
prav gotovo posledica vedno
večje stopnje ozaveščenosti
vseh občanov. Hkrati pa se s
tem stanjem ne moremo za-
dovoljiti, zato že načrtujemo
aktivnosti, ki bodo pripomo-
gle k še večjim količinam lo-
čeno zbranih odpadkov."

In katere bodo te aktivnosti?
"V prvi vrsti gre za začetek
ločenega zbiranja bioloških
odpadkov. Država je z ured-
bo predpisala ločeno zbira-
nje bioloških odpadkov na
izvoru nastanka in hkrati
prepovedala njihovo odlaga-
nje na odlagališča. Pri odla-

ganju te vrste odpadkov se
sprošča metan, toplogredni
plin, ki ima negativen vpliv
na okolje. Ob pogoju, da se
biološke odpadke ločeno
zbere na izvoru nastanka, se
lahko predelajo v kompost
ali se uporabijo kot energet-
ski vir. Letos smo v podjetju
že pričeli z ločenim zbira-
njem bioloških odpadkov na
pokopališčih, v prihodnjem
letu pa bomo vzpostavili še
učinkovit sistem ločenega
zbiranja bioloških odpadkov
v gospodinjstvih. Ločevanje
bioloških odpadkov od dru-
gih mešanih komunalnih
odpadkov bo potekalo s
kompostiranjem na lastnem
vrtu ali z dodatnimi zabojni-
ki in odvozom odpadkov v
predelavo. Stanovalci večsta-
novanjskih objektov in sta-
novanjski objekti brez vrta
bodo avtomatično vključeni
v sistem rednega ločenega
zbiranja in odvoza bioloških
odpadkov, medtem ko bodo
stanovalci individualnih ob-
jektov z lastnim vrtom imeli
možnost, da bodo za svoje
biološke odpadke uredili
lastne kompostnike. Anketo
o tem, ali se bodo odločili za
lastno kompostiranje ali
vključitev v odvoz bioloških
odpadkov, naj bi gospodinj-
stva prejela konec meseca
ali najkasneje v začetku ok-
tobra."

Cena odvoza bo odvisna
tudi od količine odpadkov
Po novem letu bo cena odvoza komunalnih odpadkov odvisna tudi od velikosti zabojnika. S to 
spremembo želijo spodbuditi občane k čim bolj učinkovitemu ločenemu zbiranju odpadkov, s katerim
bodo lahko prek velikosti zabojnika za odpadke vplivali tudi na stroške.
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V zagovor globalizaciji

Z gospodom Mihom Rezar-
jem, ki v prispevku nasprotuje
mojemu članku v zagovor glo-
balizaciji, se sicer strinjam.
Žal je nemogoče, da bi v krat-
kem članku lahko navedel vse
pluse in minuse, zato ima čla-
nek tak naslov. Nasprotniki
globalizacije kot na primer on,
itak govorijo in pišejo vse mo-
goče proti globalizaciji že dol-
ga leta, zato sem jaz navedel
zgolj nekaj trditev v njen zago-
vor, ker če bi hotel globalizaci-
jo osvetliti z vseh možnih ko-
tov, potem bi bila osemsto
strani debela knjiga premalo,
pa še bral je ne bi nihče.
Celo komunizem ali nacizem
sta imela nekatere dobre last-
nosti v sicer vsesplošni zločin-

skosti. Pogrešam in prosim, da
gospod navede alternativo.
Globalizacija je namreč enako
kot zrak, ki se širi prek vseh
meja in kontinentov; nemogo-
če jo je ustaviti. Pa tudi slabo
bilo, če bi jo ustavili, kot bi
bilo, če bi kar (hvala Bogu) ni
v naši moči, da bi se atmosfe-
ra in oceani nehali prelivati
po vsem planetu. Torej, če go-
spod Rezar lahko predlaga
konkretne uresničljive izbolj-
šave sedanjega stanja, ki seve-
da ni idealno, ga prosim za
predloge.

Marjan Čufer

Tamara Hribar

Knjižica, 56 strani.

Redna cena knjige je 11 EUR

Če knjižico kupite ali naročite na Gorenjskem glasu 

je cena le 10 EUR.

"V mraku se rodi, 

zunaj noč prespi,

v zarji jutranji hitro se zgubi."

Knjižica, polna ugank 

za bistre glave, ki rade 

prevetrijo svoje 

razmišljanje na malce 

drugačen način. 

Uganke so sicer 

namenjene šolarjem, 

a se z njimi lahko 

pozabava vsak, 

ne glede na starost. 

Skratka, zabava za 

vso družino!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.
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Pisma bralcev

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

Vida Mihelčič s.p.

POVABILO - OBVESTILO 
Nova tržnica na Stari Savi
V okviru obnove območja Stara Sava se načrtuje gradnja nove tržnice, za
katero se predvideva, da bo dokončana leta 2011. Cilj Občine Jesenice
je, da območje Stara Sava postane srce mesta in središče mestnega do-
gajanja. 

Podatki o novi tržnici
Nova tržnica bo obsegala kletno etažo, pritličje in nadstropno etažo, deli-
la pa se bo na zaprto živilsko tržnico, nadkrito tržnico, občasen prireditve-
ni prostor in pomožne prostore. 
Pod zaprto živilsko tržnico so predvidene javne sanitarije, skladišče za
hrambo premičnih stojnic, tehnični prostori in prostori za smeti zunanje
tržnice ter skladišče in sanitarni prostori z garderobo za zaposlene v go-
stinskem lokalu. 
Pritličje bo obsegalo zaprto živilsko tržnico s 186,32 m2 prodajne površi-
ne, nadkrito tržnico z 297,25 m2 prodajne površine in dva gostinska lo-
kala - kavarno in lokal s hitro prehrano. Zaprta živilska tržnica bo omogo-
čala deset popolnoma komunalno opremljenih prodajaln, ki se bodo 
odpirale tako navznoter kot tudi navzven v prostor nadkrite tržnice in bodo
namenjene prodaji svežih živil, nadkrita tržnica pa bo obsegala 17 komu-

nalno opremljenih stojnic za prodajo svežih živil in 16 komunalno oprem-
ljenih stojnic, namenjenih priložnostnim prodajnim programom. 
Kavarna bo obsegala prostor v pritličju in nadstropju (38 sedežev) ter več-
jo teraso v pritličju in manjšo v nadstropju (31 sedežev), lokal s hitro pre-
hrano pa bo obsegal prostor v pritličju, kjer zaposlena oseba pripravlja
hrano, in teraso, ki omogoča postavitev dveh miz za obiskovalce (8 sede-
žev). Po celotni višini hale je predvidena tudi nova plezalna stena in pros-
tori za plezalni klub. Zunanja ureditev omogoča postavitev dodatnih stoj-
nic, izvedbo raznih sejmov in drugih dejavnosti ter prireditev, predvidenih
pa je tudi veliko parkirnih prostorov, ki dodatno lahko služijo kot prireditve-
ni prostor. Predviden prodajni program na tržnici je sadje, zelenjava, suho
sadje in oreščki, slaščice, kruh in pecivo, mleko in mlečni izdelki, ribe,
meso in mesni izdelki, rože, sadike, delikatesa, domači izdelki slovenskih
kmetij, vinotoč, umetnostna obrt in trafika. V nadstropni etaži je nad zapr-
to živilsko tržnico predviden občasni prireditveni prostor z okrog osemde-
setimi sedeži, ki bo z izvedbo različnih programov popestril tržnično doga-
janje (npr. koncerti, projekcije, kulturne prireditve, letni kino) in dvajset se-
dežev za gledalce plezalnih tekmovanj.
Če ste zainteresirani za soorganiziranje tržnične dejavnosti in bi radi skupaj z
Občino Jesenice kot potencialni koncesionar ali ponudnik oblikovali uspešno
tržnično dejavnost, čim prej stopite v stik z nami - kontaktna oseba: 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice, tel. št.: 04/5869 289, e-naslov: edita.granatir-lapuh@jesenice.si.

Občina Jesenice

Notranjost načrtovane tržnice Zunanja podoba načrtovane tržnice

Športno društvo Gorenjski glas vabi na

4. Tek Gorenjskega glasa
Finalna tekma Gorenjskega pokala
v rekreativnih tekih in pokala mladih

Dobimo se v Preddvoru
v nedeljo, 26. septembra, ob 10. uri
pred OŠ Matija Valjavca.

Dolžina proge za ženske in moške je 11.040 metrov, za otroke
in mladince od 550 do 1650 metrov. Prijave sprejemamo na dan
tekmovanja od 8.00 do 9.45 v bližini starta.

Vabljeni vsi navijači in ljubitelji 
Gorenjskega glasa!

Info: Janez Ferlic, 031/561 663
ali janez.ferlic@gmail.com

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



Jeseniške novice, petek, 17. septembra 2010

Krajevna skupnost

5

Janez Pipan

Osrednja prireditev ob kra-
jevnem prazniku Krajevne
skupnosti Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela je pote-
kala pri Domu Pristava.
Večja skupina pohodnikov
se je v jutranjem času peš
odpravila od Kulturnega
doma na Javorniku do
Doma Pristava, nekaj kraja-
nov pa so do Doma pripelja-
li gasilci s kombijem. V pes-
trem kulturno športnem in
družabnem dogajanju so
nastopili Folklorna skupina
KUD Triglav z gorenjskimi
plesi, sledil je skeč gledališ-
ča AKSA Oče na polikliniki
v izvedbi Brigite Horvat in
Hinka Lužnika, za režijo pa
je poskrbel Franci Tušar. Za
celodnevni glasbeni utrip so
skrbeli Triglavski muzikant-
je, za kulinariko pa so po-
skrbeli v Domu z odličnim
golažem in cmoki. V nada-
ljevanju družabnega utripa
so potekali še nogometna
tekma, odbojka na mivki,
metanje ploščkov, zbijanje
pločevink, streljanje z zrač-
no puško, vlečenje vrvi, me-
tanje na koš ... Pri tem so
sodelovala vsa društva iz
krajevne skupnosti. Po-
zdravni govor je imela pred-
sednica krajevne skupnosti
Maja Otovič, sledil pa je re-
cital Milana Baloha. Izkaza-
li so se tudi gasilci PGD Ko-
roška Bela in PGD Javorni-
ški Rovt. Prikazali so tehni-
ko gašenja v primeru gozd-
nega požara. 
V sklopu praznovanj je v
spominskem parku na Ko-
roški Beli potekala tudi kraj-
ša komemoracija v počasti-
tev padlih borcev za svobo-
do iz te krajevne skupnosti.
V kulturnem programu so
nastopili Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora, vio-

linistka Maja Horvat in reci-
tatorji učenci OŠ Koroška
Bela. Slavnostna govornika
sta bila predsednica KS Ja-
vornik-Koroška Bela Maja
Otovič in predsednik krajev-
nega odbora združenj bor-
cev Milan Baloh. V spomin-
skem parku je pokopanih
39 žrtev pobojev v drugi sve-
tovni vojni, krajevni praznik
pa praznujejo v spomin na
dan, ko so pred 69 leti
usmrtili pet mladih domo-
ljubov ob zahtevi, da se
usmrtitve udeleži čim več
krajanov pa tudi učencev iz
šole. 
Vsako leto ob krajevnem
prazniku pa pripravijo tudi
sprejem za starejše krajane,
letos je kar 192, starejših od
osemdeset let. Letošnjega
srečanja se jih je udeležilo
nekaj čez petdeset, od tega
je bila med njimi najstarej-
ša Angela Prestor, ki se bli-
ža stoletnici. V krajevni

skupnosti živita še dva kra-
jana istega letnika, Jernej
Črv in Marija Klavor. V kul-
turnem programu so nasto-
pili učenci iz Osnovne šole
Koroška Bela, recital so ob-
likovale Aida, Maruša, Maja
in Manca, druga skupina

učenk pa je pripravila dve
plesni točki s cofki. Ob tej
priložnosti so v dvorani
društva upokojencev člani-
ce krožka ročnih del pripra-
vile tudi zanimivo razstavo
svojih ročnih del na treh pa-
nojih.

Pestro ob krajevnem prazniku
Ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela so pripravili pester program 
različnih dogodkov.

Komemoracija v spominskem parku

Družabno srečanje na Pristavi so popestrili tudi folkloristi.

Janko Rabič

Avgustovski praznik je za
vse v krajevni skupnosti
Blejska Dobrava velik in po-
memben dogodek, v kate-
remkoli kraju se zvrstijo pri-
reditve. Letošnje praznova-
nje bi moralo biti na Kočni,
pa je vmes poseglo neprijaz-
no vreme. To krajanov ni
zmotilo, ampak so program
izvedli v dvorani kulturnega
in gasilskega doma na Blej-
ski Dobravi. 
Predsednik sveta KS Igor
Arh je v pozdravnih besedah
spomnil na dogodek iz NOB,
ki so si ga izbrali za svoj
praznik. V nadaljevanju je
ob iztekajočem se štirilet-
nem mandatu poudaril po-
membnejše dosežke. Svetu
KS je kot povezovalni organ
med krajani in občino uspe-

lo razrešiti veliko drobnih
problemov. Za večje je po-
trebnega več časa, vendar je
kar nekaj vidnih dosežkov na
komunalnem in drugih po-
dročjih. Optimizem za na-
prej se kaže v pripravah za
gradnjo obvoznice mimo
Lipc in urejanje vaškega je-
dra na Blejski Dobravi. 

Poleg domačinov se je
praznovanju pridružila de-
legacija pobratene krajevne
skupnosti Ravne Bate. Le-
tos so priznanje KS podeli-
li Francetu Šterku s Kočne.
Več kot pol stoletja je vpet v
številne dejavnosti na Koč-
ni in krajevni skupnosti, bil
je pobudnik pobratenja s

krajevno skupnostjo Ravne
Bate, je dolgoletni pevec v
pevskem zboru. 
Za kulturni program so po-
skrbeli člani Pihalnega or-
kestra Jesenice Kranjska
Gora ter recitatorja Majda
Rebernik in Bojan Dornik
ob harmonikarski spremlja-
vi Jerneja Arha. 
Sledilo je praznično druže-
nje, gospodinje s Kočne pa
so vsem postregle z domači-
mi dobrotami.

Gradnja obvoznice in ureditev vaškega jedra

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

Vida Mihelčič s.p.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31Fa
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Razstava ob stoletnici Prešernove koče
V razstavnem salonu kulturnega doma na Slovenskem Ja-
vorniku so ob krajevnem prazniku odprli fotografsko doku-
mentarno razstavo ob praznovanju stoletnice Prešernove
koče na Stolu. Dokumentacija Planinskega društva Javornik-
Koroška Bela, ki oskrbuje in vzdržuje kočo, je zbrana v knji-
gi Stol - mogočni sosed. Avtorica zbornika in dokumentaci-
je je Polona Kus, ki je zbrala veliko dokumentacije na osno-
vi fotografij in pričevanja številnih sodelujočih. Na odprtju
pa je zbrane poleg avtorice in predsednice Krajevne skupno-
sti Javornik-Koroška Bela Maje Otovič pozdravil tudi gospo-
dar koče Zvone Tavčar. Razstavo na šestih panojih je dopol-
nil še ljubiteljski fotograf in pohodnik Ivko Dolenc s serijo
fotografij na temo planinske rože in viharniki. J. P.

www.volkswagen.si

Kombinirana poraba goriva: 4,6–6,8 l/100 km. Emisije CO2: 
121–159 g/km. *Z opcijsko 3. sedežno vrsto.  JAMSTVO 4Plus 
velja za vsa nova vozila znamke Volkswagen od 1. 9. 2010 dalje.  
Slika je simbolna.
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Policijski orkester spet navdušil 
Orkester Slovenske policije je vedno dobrodošel gost na Jese-
nicah. To so spet z lepimi aplavzi potrdili poslušalci na koncer-
tu 10. septembra v dvorani gledališča Toneta Čufarja. Sodil je
v sklop programa Regionalnega kluba policistov IPA Gorenj-
ska, ki je gostil predstavnike regionalnih klubov iz Nemčije, Av-
strije, Italije, Francije, Hrvaške in Srbije. Orkester je pod vod-
stvom dirigenta Tomaža Kmetiča predstavil pisan repertoar
skladb, predvsem tujih avtorjev različnih glasbenih zvrsti, do-
mači prispevek je bil Privškov Slovenski venček. Vrhunec kon-
certa so bile skladbe, ki jih je ob spremljavi orkestra zapel gost,
tenorist Janez Lotrič. Na koncertu je poleg predstavnikov poli-
cijskih regionalnih klubov, drugih policistov in gostov uživalo
tudi precej ljubiteljev tovrstne glasbe z Jesenic in okolice. J. R. 
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Kultura

Anka Bulovec

Prostori stare železniške po-
staje na Hrušici 72 so znova
oživeli. V njih se je našel do-
kaj primeren prostor za
Kulturno društvo alternati-
ve Jesenice K.D.A.J. Ker so
bili prostori ob pridobitvi
zelo zanemarjeni (pravza-
prav so še vedno potrebni
investicij, donacij in pre-
cejšnje obnove), so se po ne-
kajmesečnem trudu z obno-
vo, pridobivanjem vseh mo-
gočih sredstev in izvedbo
člani jeseniškega alternativ-
nega gibanja K.D.A.J. konč-
no odločili predstaviti notra-
nje dogajanje in svoje delo-
vanje ter aktivnosti tudi šir-
ši javnosti, saj je bilo druš-
tvo ustanovljeno z name-
nom, da v mestu poišče in
ustvari prostor, ki bi mladi-
ni omogočal svobodno delo-
vanje in izražanje.
V središču prireditve, ki je

pred nedavnim potekala kot
predstavitev in med katero

si je bilo možno ogledati
prostore društva, je bilo od-
prtje Alter Galerije, kjer so
umetnine, nastajajoče v
tako imenovanem ''pod-
zemlju'', vse od unikatnega
nakita do figuralike, izraže-
ne v kovini, umetnine na
slikarskih platnih, v blagu
in tkanini razstavljali mladi
umetniki z Jesenic in širše
okolice. Na stojnicah si je
bilo mogoče ogledati in ku-
piti ročno izdelane predme-
te, suho sadje vseh vrst, se
dodobra najesti hrane z žara
ter se pozabavati ob družab-
nih igrah in glasbi. 
"Ideja o ustanovitvi alterna-
tivnega društva se je porodi-
la pred tremi leti," je pove-
dal idejni vodja in predsed-
nik društva Mare Arh in na-
daljeval: "Pri projektu je od
vsega začetka sodeloval
Boštjan Podlipec, pridružili
so se tudi Peter Jereb, Aria-
na Smajič in Marko Babič.
Gre za neprofitno mladin-
sko gibanje in je neodvisno

od drugih organizacij. Z
lastnim financiranjem ter s
pomočjo Občine Jesenice
nam je do danes uspelo pri-
dobiti in delno opremiti
prostore, kjer bo sčasoma
možno, vsaj za silo, uresni-
čiti želje društva, kot so štu-
dijska soba, prostor za
ustvarjalne delavnice, dru-

žabna soba, vadbeni prosto-
ri za glasbene skupine,
majhna koncertna dvorana
... V prostore in opremo pa
je treba vložiti še veliko de-
narja, zato bi bili veseli vsa-
kršnih donacij in sponzor-
jev v kakršnikoli obliki.
Manjkata nam tudi voda in
elektrika."

Kulturno društvo alternative
Kulturno društvo alternative Jesenice K.D.A.J. se je predstavilo širši javnosti. V središču prireditve je
bilo odprtje Alter Galerije.

Janez Pipan 

V Kosovi graščini je na
ogled zanimiva razstava o
življenju in delu Stanka 
Bloudka (1890-1959). Na
ogled so konstrukcije letal,
avtomobilov in smučarskih
skakalnic. Razstava se raz-
teza po celotni Kosovi graš-
čini, na ogled pa bo do 
30. septembra. Vsekakor je

vredna ogleda in organiza-
torji razstave pričakujejo in
vabijo tudi šolske skupine,
da si ogledajo manj znane
konstrukcije Stanka Bloud-
ka, ki ga poznamo pred-
vsem po planiških skakalni-
cah, malo manj pa vemo, da
je to človek, ki je vizijo o le-
tečem človeku združeval z
vrhunskimi športnimi, teh-
ničnimi in izumiteljskimi
sposobnostmi. Začel je s
konstruiranjem letal, kasne-
je pa delal na razvoju ter
konstruiranju smučarskih
skakalnic doma in v tujini. 
Bloudek je bil rojen v Idriji,
od leta 1918 do smrti pa je
živel v Ljubljani. Veliko pa
je tudi potoval in živel v raz-
ličnih mestih. Z ljubljan-
skim aeroklubom je sodelo-
val pri gradnji enokrilnega
motornega letala Sraka, kas-

neje pa še dvosedežnega 
letala Bloudek XV (imeno-
vanega Lojze), sledilo je
konstruiranje helikopterja
in razvoj varnega letenja z
njim. Imel je veliko po-
membnih in zanimivih izu-
miteljskih patentov, pri Au-
tomontaži so leta 1934 izde-
lali slovenski osebni avto-
mobil Triglav z Bloudko-
vo karoserijo in motorjem

DKW. Pomemben element
v njegovem delu pa je tudi
športna aktivnost, ustanovi-
tev nogometnega kluba
Hermes (1909), SK Ilirija,
bil je prvak v metanju diska,
v umetnostnem drsanju,
uspešen je bil na avtomobil-
skih dirkah. Sodeloval je pri
gradnji nogometnega igriš-
ča, igrišča za tenis, drsališča
v Ljubljani, olimpijskega
plavalnega bazena, skakal-
nega stolpa, atletske steze
ter seveda smučarske ska-
kalnice - najbolj znana je
Planica. Po Bloudku se ime-
nuje tudi najvišja nagrada
za šport, ki jo zaslužnim
športnikom podeljujejo od
leta 1965 dalje. Ob razstavi
so v Tehniškem muzeju
Slovenije pripravili tudi ka-
talog Leteči človek - Stanko
Bloudek.

Leteči človek - 
Stanko Bloudek
V Kosovi graščini je na ogled razstava, ki prikazuje
življenje in delo Stanka Bloudka na področju 
avtomobilizma, konstrukcije letal in smučarskih
skakalnic. Pripravil jo je Tehniški muzej Slovenije.

Cvetje in drevje
V galeriji Foto kluba Jesenice v Mercator centru na Spod-
njem Plavžu je v septembru na ogled fotografska razstava
Andreja Mavra z naslovom Cvetje in drevje, serija fotografij
večjega formata na temo narava: cvetje, drevesa - viharniki.
Andreja Mavra fotografija zanima že od malih nog. Ob 
40-letnici turistične pustne prireditve Svinjska glava je svoje
fotografije predstavljal v Kosovi graščini (2006), sodeluje 
pa tudi na skupinskih razstavah Foto kluba Jesenice, ki mu
trenutno tudi predseduje. J. P.

Janez Pipan 

Glasbena mladina ljubljan-
ska in Združenje glasbene
mladine Jesenice tudi letos
septembra prirejata Jesenske
serenade, že 22. po vrsti, v
Kosovi graščini na Jeseni-
cah. Prireditev pripravljajo
že 34 let, poteka pa na različ-
nih lokacijah. Letos so to atrij
Trubarjevega antikvariata v
Ljubljani, župnijska cerkev
sv. Janeza Krstnika v Preski,
dvorec Bukovje v Dravogra-
du, grajska klet v Vipavskem
Križu, Pilonova galerija v Aj-
dovščini in Kosova graščina
na Jesenicah. Na Jesenicah
pripravljajo štiri koncerte,
začeli so 7. septembra s kon-
certom Harmonija večera,
na katerem je nastopil Go-
dalni sekstet, ki ga sestavljajo
Rok Zgonc, Mojca Menoni
Sikur - violina, Natalia Smo-
lina, Mateja Ratajc - viola,
Petra Gačnik Greblo in Mar-
tin Sikur - violončelo. V pe-
tek, 10. septembra, je sledil

Šaleški študentski oktet v se-
stavi Rok Grobelnik, Joži Do-
beršek, Miha Hrastel - prvi
tenor, Uroš Kuzman, Nejc
Kosednar - drugi tenor, Do-
men Strupeh, Blaž Dolinšek

- bariton, Aleš Ugovšek, Jan
Skok in Davor Kutnjak - bas.
Naslov koncerta je bil Svež
veter. V torek, 14. septembra,
so obiskovalci lahko slišali
koncert z naslovom Zvoki
svetleče "pločevine" v izvedbi
Luke Einfalta na tenorski
tubi. Danes, v petek, 17. sep-
tembra, pa bodo sledila še
Žlahtna srečanja Bojana

Cvetrežnika - Bojan Cvetrež-
nik - violina in drugi akustič-
ni instrumenti, Klemen
Bračko - violina in drugi aku-
stični instrumenti, Matija
Krečič - violina in drugi aku-
stični instrumenti ter Janez
Križaj - režiser zvoka in ani-
mator tišine. Koncerte z
umetniško besedo povezuje
Klemen Bunderla.

Jesenske serenade

Uvodni koncert Godalnega seksteta - čudovito izveden koncert, ki je dobesedno odpihnil 
zunanjo podobo deževnega večera in polno avlo Kosove graščine popeljal v svet čarobnih 
zvokov violin, viol in violončel v rokah glasbenih mojstrov.

Administratorka Ariana Smajič, predsednik Mare Arh in
podpredsednik Peter Jereb

Na eni izmed stojnic je bilo možno kupiti tudi ročno izdelano
viteško opremo.

Na razstavi je svoja dela postavila na ogled tudi Eva Šolar -
mlada slikarka iz Krope.
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Kandidati Liberalne demokracije Slovenije, 
ki bodo kandidirali za občinski svet v
posameznih volilnih enotah v občini Jesenice:

1. VOLILNA ENOTA 2. VOLILNA ENOTA
KS Hrušica, Pl. pod Golico in KS Mirka R. Petka in C. Tavčarja
Staneta Bokala
1. ROBERT PESJAK 1. PETER MIRC 
2. MATJAŽ KEREC 2. Dr. ŽELJKO JAKELIČ 
3. MARTA SMODIŠ 3. MARJETA TOMAŠ 
4. DANIJEL KLEMENC 4. ALEKSANDER ISKRA 
5. MILAN ŠULC 5. MARKO KOS 
6. SEBINE KERANOVIĆ 6. MIRANDA LAHAJNAR

7. FRANC BIZJAK 

3. VOLILNA ENOTA 4. VOLILNA ENOTA
KS Sava in Podmežakla KS Sl. Javornik-Kor. Bela in 

Blejska Dobrava
1. MATJAŽ PESKAR 1. JANKO PIRC 
2. BRANKA DOBERŠEK 2. BRANKO NOČ 
3. JANKO POGAČNIK 3. TANJA RAZINGER
4. TOMAŽ JEKLER 4. URŠKA NOČ BRGLEZ 
5. MARKO AMBROŽIČ 5. ZMAGO PEM 
6. MARJAN ZORKO 6. ROMANA MARKOVIČ 
7. DIANA BALANTIČ 7. BRANKO PIRC 

8. STANKA BIZJAK 

Razvoj občine Jesenice se ne sme ustaviti. Prevetriti je treba projekte in dobre
dokončati. Pri načrtovanju novih moramo biti pozorni, da pridejo v ospredje
potrebe ljudi. Le tako bomo zagotovili, da bodo Jesenice postale še prijaznejše
za prebivalce in obiskovalce. Z dobrimi LDS-ovimi svetniškimi kandidati v
Občinskem svetu to zmoremo.

JANKO PIRC sem bil rojen 20. januarja
1966 na Slovenskem Javorniku. Sem po-
ročen in imam tri otroke. Po izobrazbi
sem diplomirani organizator menedžer.
Otroštvo in mladost sem preživel kot akti-
ven športnik. Več let sem bil član smučar-
skega kluba in Smučarske zveze Jesenice
in član takratne državne reprezentance
Jugoslavije, kjer sem nanizal vrsto uspe-
hov v državnem in mednarodnem merilu.
Tako kot sem bil zavzet in uspešen šport-
nik v mladosti, tako sem se kasneje z isto

vnemo posvetil izobraževanju mladih, delu v gospodarstvu in politiki. Zaposlen
sem v občinski upravi Občine Radovljica. Na Občini Jesenice delujem v Odbo-
ru za proračun in finance, sem pa tudi predsednik Občinskega odbora LDS 
Jesenice.

Moje temeljne programske usmeritve in projekti v programu:
● posodobitev infrastrukture daljinskega ogrevanja in posledično 

nižji zneski na položnicah;

● ustvariti razmere za nova delovna mesta;

● nova knjižnica;

● atletski in nogometni stadion z igriščem za najmlajše;

● zagotoviti boljšo institucionalno skrb za starejše;

● zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje vseh društev in kulturnih ustanov;

● poskrbeti za socialno varnost (zdravstvo, pomoč brezposelnim, starejšim in

občanom s posebnimi potrebami);

● izobraževanje otrok in odraslih je eden od pogojev za razvoj skupnosti. 

Zagovarjamo načelo enakih možnosti pri izobraževanju.
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SDS Občinski odbor Jesenice

Volilni program 2010

KANDIDATI ZA SVETNIKE 
OBČINSKEGA SVETA

1. VOLILNA ENOTA

Roman Savinšek
Boris Dolžan
Marjetka Pospeh
Boris Kitek
Mag. Marjan Čufer
Brigita Golob

2. VOLILNA ENOTA

Matjaž Korbar
Robert Presterel
Đurđica Jug
Stanislav Srčič
Bernarda Rihtaršič
Karolina Sovilj
Dušan Čirin

3. VOLILNA ENOTA
Aleš Nagode ml.
Mag. Barbara Habe Sintič
Marjan Nikolavčič
Alojz Janc
Darja Nagode
Heinrich Blagne
Alojzij Noč

4. VOLILNA ENOTA

Robert Pajk
Božidar Erjavec
Nataša Lešnik
Jože Anderle
Dušan Frank
Ivi Svetlin
Žarko Štrumbelj
Ivan Berlot

ROMAN SAVINŠEK 

je bil rojen 1. junija 1939 na Jesenicah. Je poročen in oče dveh

otrok. Stanuje v Planini pod Golico. Diplomiral je na Akademiji

likovnih umetnosti v Ljubljani leta 1965 in pridobil naziv

akademski slikar. Je tudi oblikovalec in kipar. Imel je dve

samostojni razstavi, sodeloval pa je tudi na nekaj skupinskih

razstavah, med njimi na jesenskem salonu v Parizu. Zaposlil se

je na osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Na razstavah likovnih del

so njegovi učenci dobivali nagrade doma in v tujini. Sam je za

uspehe dobil najvišje občinsko priznanje Plaketo Toneta Čufar-

ja na kulturno prosvetnem področju za mentorsko in

pedagoško delo na likovnem področju. Nekaj let je učil na osnovni šoli Toneta Čufarja, v zad-

njem obdobju do upokojitve pa na Srednji šoli Jesenice in na Gimnaziji Jesenice. Bil je us-

tanovitelj občinskega odbora Slovenske demokratske stranke - SDS na Jesenicah. V nekaj

prejšnjih mandatih je bil svetnik v občinskem svetu občine Jesenice.

NAGOVOR KANDIDATA ZA ŽUPANA

Moja želja je, da bi v naši občini živeli zadovoljni ljudje. Da v njej vsakdo lahko sledi svojim san-

jam in dobi možnost, da uresničuje svoje načrte v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi.

Življenje na Jesenicah in okolici naj bo varno in prijetno ter prijazno za vse občane in občanke.

Znane so poti za doseganje napredka v smeri dobrega, v resnici pa nas občinski proračun ved-

no znova postavlja na realna tla. Za preseganje obstoječega stanja se bom zavzemal za razvoj

infrastrukturno urejenih poslovnih površin in za pridobivanje podjetniških investicij. Treba je

odpirati nova delovna mesta in zmanjševati brezposelnost. Naše šolstvo v svojem razvoju in

rasti k višjim stopnjam izobraževanja mora med drugim slediti potrebam naše občine. Zavze-

mal se bom za prostorsko ureditev, ki mora slediti urbanističnim zahtevam, urejenosti in es-

tetiki. Prehodnim gostom, poslovnim obiskovalcem, športnikom in turistom moramo končno

zagotoviti hotelske storitve in hostle za mlade. Razmišljam tudi o razvoju turizma, ki sedaj ne

kaže napredka. Želim, da se končno začnejo smotrno izkoriščati vse možnosti, ki jih ponuja

okolica našega mesta. Hvala za vaše zaupanje. Jutri je nov dan. 
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V stranki Nove Slovenije se zavedamo situa-
cije, ko se v krčih zvija celoten razviti svet in
išče rešilne poteze, s katerimi bi se izvil iz pri-
meža. Če pomislimo nazaj, ko se je slovenski
narod sam z maloštevilnimi prijatelji po sve-
tu odločil in ustvaril svojo državo, se lahko
vprašamo, kdaj je bilo teže. Odgovor je ja-
sen. Takrat, ob osamosvojitvi, smo bili v tež-
jih preizkušnjah in smo jih zmogli. Zakaj ne
bi stopili skupaj in družno z roko v roki iskali
rešitve za nas vse. 

Potrudili smo se poiskati kader, ki ima od-
govore na večino vprašanj. Imejmo po-
sluh za malega človeka, za vse, ki si ne
morejo pomagati, in za vse, ki vlivajo
zaupanje, da bi z malo pomoči sami
zmogli naslednji korak. Uspeli bomo s
spoštovanjem tradicionalnih vrednot,
ki jim sledimo v Novi Sloveniji. Raz-
prave o vrednotah so jasno pokaza-
le, da ljudem okoli sebe lahko za-
upamo, kadar zaupanje izhaja iz
preizkušnje in iskrenega prepriča-
nja. Upravičimo zaupanje.

NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska
stranka - Občinski odbor Jesenice

Kako vidimo Občino Jesenice?
Kot politična stranka želimo odgovorno soobli-
kovati našo skupno prihodnost. V vaseh nad Je-
senicami občina s svojimi odločitvami ustvarja
možnost za razvoj, ki si ga zamišljajo pri rednih
in dopolnilnih dejavnostih, s katerimi poskuša-
jo domačini stati in obstati v domačem okolju
in povezani s turizmom.
Občinsko središče je že blizu dvajset let prizo-
rišče izrazitih razvojnih trendov, ki so najmoč-
nejši v območju prostorske regeneracije na po-
vršinah nekdanje železarne. Vrh predstavlja ob-
nova in oživitev Stare Save. 
Podpiramo prizadevanja za širitev mreže usta-
nov z višjim nivojem izobraževanja.
Pristajamo samo na skladen in uravnotežen
razvoj na območju celotne države.
Področje odpadkov postaja vedno bolj po-
membna kategorija v življenju, zato podpira-
mo znana izhodišča občine in apeliramo na
osebno zavest občank in občanov pri loče-
nem zbiranju odpadkov.
Večna tema visokih stroškov ogrevanja niti
približno še ni zapeljana v vode verodostoj-
nega razreza postavk, ki oblikujejo cene. 
Posebno skrb je treba namenjati skupinam, ki
si ne morejo pomagati, to so otroci in obne-
mogli, bolni in ostareli občani. Socialni čut
imejmo v zavesti. 
Občanke in občani morajo ves čas imeti obču-
tek, da so upoštevanja vredni členi te družbe.
V tem duhu ponujamo roko pripravljenosti in
znanja.

Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka
Občinski odbor Jesenice 

VOLILNA ENOTA ŠT. 1
● Rajko Skubic, Hrušica 125, 4276 Hrušica

● Anica Klinar, Prihodi 14, 4270 Jesenice

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

● Jozo Mijatović, Cirila Tavčarja 8, 
4270 Jesenice

● Anamarija Dijak, Murova 3A, 4270 Jesenice

● Miran Bricelj, Cesta revolucije 1, 
4270 Jesenice

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

● Mihael Gluhar, Tomšičeva 27, 4270 Jesenice

● Barbara Ravnik, Tomšičeva 4, 4270 Jesenice

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

● Andrej Černe, Blejska Dobrava 32, 
4273 Blejska Dobrava 

● Zlatka Zaveljcina, Cesta talcev 14, 
Koroška Bela, 4270 Jesenice

● Blaž Lavtižar, Ulica Viktorja Svetine 12, 
Koroška Bela, 4270 Jesenice

● Marija Lužnik, Ulica Janeza Šmida 29, 
Koroška Bela, 4270 Jesenice

● Rafael Franc Penič, Blejska Dobrava 16E, 
4273 Blejska Dobrava

● Tina Šranc, Blejska Dobrava 53h, 
4273 Blejska Dobrava

● Rajko Svetina, Gradnikova 4, 
Slovenski Javornik, 
4270 Jesenice

Demokratična stranka upokojencev Slovenije,

občinska organizacija Jesenice, je na kandidacij-

skem zboru DeSUS-a dne 26. avgusta 2010 s taj-

nimi volitvami določila naslednje kandidate za

člane občinskega sveta Občine Jesenice: 

VOLILNA ENOTA ŠT. 1 

1. Zvone Nejc JURKOVIČ, 1950, moški, Jesenice,

Hrušica, Hrušica 211, pravnik, upokojenec 

2. Marjeta MLINARIČ,1966, ženska, Jesenice, Hru-

šica, Hrušica 71 E, gostinki tehnik, natakarica 

3. Anton KOPITAR, 1941, moški, Jesenice, Hruši-

ca, Hrušica 103A, strojevodja, upokojenec 

4. Karmen NOGRAŠEK, 1973, ženaka, Jesenice,

Titova 84, višja upravna, uslužbenka ZPIZ

5. Vladimir KATNIK, 1939, moški, Jesenice, Žerja-

vec, Žerjavec 15, ing. organizacije, upokojenec 

6. Valko OŠTIR, 1959, moški, Jesenice, Hrušica,

Hrušica 57A, univ. dipl. pravnik, upokojenec 

VOLILNA ENOTA ŠT. 2 

1. Stanislav PEM, 1947, moški, Jesenice, Jesenice,

Titova 41, ekonomist, upokojenec 

2. Vesna Irena LAH, 1951, ženska, Jesenice, Jeseni-

ce, Tavčarjeva 1A, pis. referent, posl. sekretarka 

3. Zvonko PERAT, 1945, moški, Jesenice, Jeseni-

ce, C. revolucije doktor znanosti, upokojenec 

4. Šerif ALIBAŠIC, 1944, moški, Jesenice, Tavcarje-

va 5, poklicna šola, upokojenec

5. Drago Alojzij ČELESNIK, 1937, moški, Jesenice,

Jesenice, C. revolucije 9, metalurg, upokojenec 

6. Marjeta, MORIČ, 1943, ženska, Jesenice, Jeseni-

ce, C. maršala Tita 55, ekonomistka, upokojenka 

VOLILNA ENOTA ŠT. 3 

1. Anton STRAŽIŠAR, moški, 1937, Jesenice, Raz-

gledna 10 B, univ. dipl. ing. strojništva, upoko-

jenec 

2. Valerija KLEMENC, 1953, ženska, Jesenice, Je-

senice, Gregorčičeva 11, modna oblikovalka,

nezaposlena 

3. Franc ROŽIČ, 1942, moški, Jesenice, Jesenice,

Titova 22, ekonomist, upokojenec 

4. Adela STRAŽIŠAR, 1938, ženska, Jesenice, Jese-

nice, Titova 1A, učiteljica, upokojenka 

5. Andrej VINDIŠAR, 1943, moški, Jesenice, Jese-

nice, Tomšičeva 21 B, geodet, upokojenec 

6. Viktor KREVSEL, 1935, moški, Jesenice, Jeseni-

ce, Titova 1A, mgr. kineziologije, upokojenec 

7. Cecilija NOČ, 1937, ženska, Jesenice, Jesenice,

C. 1 .maja 9, upokojenka 

VOLILNA ENOTA ŠT. 4 

1. Vincencij CERAR, 1936, moški, Koroška Bela, Ul.

Janeza Šmida 19, metalurški tehnik, upokojenec 

2. Simona ZARNIK, 1939, ženska, Koroška Bela, Vik-

torja Svetine 19, predm. učiteljica, upokojenka 

3. Branko Bergant, 1954, moški, Slovenski Javor-

nik, C. Toneta Tomšiča 9, organizator dela, pri-

prava dela 

4. Božena LEBAN, 1940, ženska, Koroška Bela,

Viktorja Svetine 19, poslovodja, upokojenka 

5. Vincencij ŠETINC, 1934, moški, Jesenice, Sl. Ja-

vornik, Alojza Travna 1, glasbenik, upokojenec 

6. Gabriella KRISTAN, 1944, ženska, Koroška Bela,

Prosvetna cesta 4, ekonomski tehnik,upoko-

jenka 

7. Zdenko TRATNIK, 1948, moški, Blejska Dobrava,

Blejska Dobrava 107, zobotehnik, upokojenec 

8. Leopold RAVNIHAR, 1946, moški, Jesenice, Lip-

ce, Lipce 7, elektrotehnik, upokojenec 

V stranki DeSUS se zavzemamo za socialno pra-

vičnost in želimo, da bi se ljudje na podlagi svo-

jega dela oziroma minulega dela lahko normalno

preživljali. Na lokalnih volitvah podprite stran-

ko DeSUS, da bomo lahko zastopali vaše 

interese. 

Čas je za DeSUS 
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Nagovor volivkam 
in volivcem

Spoštovane volivke in volivci!

Pred nami so lokalne volitve, na 

katerih bo nastopila tudi lista 

kandidatov SLS za občinski svet in

krajevne skupnosti. Kandidati SLS 

se bomo zavzemali: 

■ za hitrejši in enakomernejši 
razvoj tako na podeželju kot
tudi v mestu;

■ za močnejši razvoj turizma in
zdrave ter varne prehrane;

■ za večjo izrabo obnovljivih virov,
ki so domači viri energije in pri
nas še premalo izkoriščeni;

■ za večjo pozornost in 
odgovornost do okolja v 
povezavi s preskrbo z energijo,
ekologijo in preskrbo z vodo;

■ za boljšo povezanost med ljudmi 
v naši občini;

■ za odpiranje novih delovnih
mest z višjo dodano vrednostjo.

Tudi v prihodnje bomo odprti za

vaše predloge in mnenja, za katere

bomo poskušali najti primerno 

rešitev. Kandidati na listi SLS vas 

prijazno vabimo, da se 10. oktobra

2010 udeležite lokalnih volitev in

podprete listo kandidatov SLS.

Kandidati za lokalne volitve 2010 

na listi SLS na Jesenicah

VOLILNA ENOTA 1:
Helena Razingar

Matilda Klinar

Marjan Vehar

VOLILNA ENOTA 2:
Janez Razingar

VOLILNA ENOTA 3:
Antonieta Korbar

Jerca Jožefa Tušar

Franci Noč

VOLILNA ENOTA 4:
Marko Zupančič

Peter Razinger

Andreja Šebat

Anica Šest



Stranka SDA Slovenije KO Jesenice -
Lokalne volitve 2010
Če nas nekaj moti in če vemo, da bi bilo mogoče stvari bolje urediti, potem moramo sami

vstopiti v politični prostor in narediti, kar je v naši moči. Postati moramo družbeno aktivni, saj

sama kritika ne pomaga, z aktivno osebno udeležbo lahko prispevamo k razvoju in napredku

mesta in v bistvu spoznamo, kako stvari potekajo.

Mislimo, da so volitve pravi trenutek, da volivci naredijo spremembe v oblastni strukturi, ter

omogočijo mladim, da nekaj pozitivnega naredijo sami zase. Le tako bodo gradili svojo pri-

hodnost. 

Spoštovane volivke, spoštovani volivci, zavedajte se, da je nujno vsake toliko časa zamenjati

vladajočo strukturo in na njeno mesta postaviti mlajšo populacijo.

Mladim je treba omogočiti, da se izkažejo na različnih področjih in si sami izboljšajo življenje.

Zato je SDA Slovenije poskrbela in na svojo listo za Občinski svet ter Krajevne skupnosti

vključila čim več mladih iz našega mesta. Prav tako pa se je SDAS pozitivno odzvala in v roku

oddala svoje predloge za člane v volilnih odborih. Že na lokalnih volitvah 2006 smo ugotovili,

da so se mladi zelo dobro odzvali, da sodelujejo v volilnih odborih in to smo jim v stranki SDA

Slovenije znova omogočili za lokalne volitve 2010.

Tako ima mladina na Jesenicah dober občutek, da tudi ona prispeva nekaj s svojim delom na

volilni dan, mladi se nekaj novega naučijo in pri tem tudi nekaj malega zaslužijo.

Da pa bi se naši mladi v mestu Jesenice res dobro počutili, je potrebno še veliko stvari nare-

diti, kot so:
● podpreti športna društva, da se uveljavijo in da se s tem mladi odločajo za športne aktivnosti,
● poskrbeti za razne donacije in sponzorstva za naše nadarjene športnike,
● ureditev parka za Savo (nočno rolanje, ureditev steze, ...),
● najti investitorja za vodni park ali kak zabaviščni park,
● najti investitorja oz. dogovor s Podjetjem Tuš, da bi naredili Planet Tuš (kino, McDonalds

itd.), da bi mladi lahko tja več zahajali, 
● različne aktivnosti, ki bi povečale vse aktivnosti mladih (s tem posledično bi mogoče bilo

manj aktivnosti glede droge itd., saj bi se odprla tudi nova delovna mesta),
● ureditev okolice, ureditev arhitekturnih barv stavb, ... da se poenotijo tako kot v Avstriji,
● da se omogoči mladim, da so aktivni v svojem mestu in se s tem prepreči "beg možganov",

torej da svoje znanje prenesejo v druga mesta,
● ureditev fitnessa na prostem za mlade in starejše ...

Tudi mi, volivke in volivci, se moramo zavedati, da moramo izvršiti svojo državljansko

dolžnost in se udeležiti v čim večjem številu na volitvah. Samo tako lahko omogočimo zma-

go, če ne bomo šli na volišča, kjer bomo svoj glas dali naši stranki, bomo nehote omogočili

zmago nasprotne strani.

Spoštovane volivke in spoštovani volivci, skupaj z vami bomo dosegli naše cilje in upravičili

vaše zaupanje.

Grega Kofler

Vsem je že dobro znana nor-
dijska hoja, ki sodi v sklop
nordijskih športov in jo kot
nadomestek teka na smučeh
lahko izvajamo tudi v letnih
časih, ko ni snega. V zadnjem
času pa so nordijski športi bo-
gatejši za nov šport, in sicer
nordijsko rolkanje - skike, kjer
gre za posnemanje drsalne
tehnike teka na smučeh, tako
da lahko s tema dvema špor-
toma tudi v letnem času ohra-
njamo stik s tekom na smu-
čeh.
Izumitelj terenskih rolk skike
je Avstrijec Otto Eder, ki je
želel razviti športni pripomo-
ček, s katerim bi lahko tudi
poleti tekel podobno kot pri
teku na smučeh in ki bi bil
učinkovitejši, varnejši in vse-
stransko uporaben (za vse te-
rene) kot klasične tekaške rol-
ke ali rolerji. Izdelal je prvi
model Megarun, ki pa je bil
zelo težak in neokreten, zato
ga je vseskozi izboljševal, tako
da se je v letu 2003 "rodila"
terenska rolka SKIKE. Ime je
sestavljanka besed SKate (rol-
ka) + bIKE (kolo) iz česar
dobimo rolko z večjimi kolesi
(15 cm) in čvrstim ogrodjem,
ki omogoča vožnjo po različ-
nih utrjenih terenih, kot so
asfalt, beton, makadam,
gozdne poti, s pomočjo drsal-
ne tehnike teka.
Skike je po zaslugi patentira-
nih zavor, ki delujejo direk-
tno na kolo in ne na podlago

tudi varen športni pripomo-
ček, kar je tudi njegova velika
odlika, saj je varnost ključne-
ga pomena. Ustavljanje je hi-
tro in učinkovito tako na rav-
ni kot tudi na strmi podlagi,
saj se lahko ustavljamo tako
enonožno (bolj primerno za
ravne terene) kot sonožno
(bolj primerno za strmejše te-
rene). Zanj ne potrebujemo
tekaškega čevlja kot pri klasič-
nih tekaških rolkah, kjer je
nameščena tekaška vez, tem-
več obutev s tršim podplatom,
ki jo pritrdimo na skike s tre-
mi pasovi "na ježka", tako da
lahko skajke na neprevoznem
terenu snamemo in premaga-
mo teren peš ali pa preprosto
združimo skajkanje do izho-
diščne točke in kasneje pohod-
ništvo. Skike pa ima tudi
možnost prilagajanja nogam
na X ali O za pravilno urav-
nan položaj, glede na podla-
go, medtem ko to pri tekaških

rolkah in rolerjih ni možno.
Za skike pravijo, da je bolj di-
namičen kot nordijska hoja
in bolj zdrav od teka. Skike je
primeren za vse, tako odrasle
kot otroke, vrhunske ali rekre-
ativne športnike, kot tudi za
tiste, ki se šele na novo poda-
jajo v svet športa in želijo na-
rediti premik k zdravemu na-
činu življenja. Ker pri skajka-
nju uporabljamo tudi palice,
je v delo na ta način vključe-
no celotno telo. Tako se tudi
zmanjša obremenitev na skle-
pe in je primeren tudi za lju-
di s prekomerno telesno težo,
ob primerni vadbi vpliva tudi
na izboljšanje srčno-žilnega
sistema, varuje vezi in je zato
bolj zdravo, varnejše in bolj
dinamično kot podobne šport-
ne aktivnosti.
Da pa bo skajkanje varno,
učinkovito in zdravo, je po-
trebno postopno in pravilno
učenje na primernih terenih,

tako kot pri drugih športih, saj
bomo le na ta način napredo-
vali in kasneje tudi uživali v
tem športu. Predhodno je tre-
ba na skajkih napraviti tudi
nekaj nastavitev, kot so pre-
verjanje pravilnega tlaka v
zračnicah, centriranje koles,
prilagoditev petnega dela čev-
lja in usredinjanje sprednjega
dela noge, glede na sprednje

kolo, tako da lahko kasneje
skajki tečejo ravno. Obvezno
je treba nositi zaščitna sred-
stva, kot so čelade, ščitniki za
komolce in kolena, saj so pad-
ci lahko veliko bolj boleči kot
pa na snegu. Primerno pa je
nositi tudi kolesarske rokavi-
ce, da se na roke ne prikrade
kak žulj od varnostnih jer-
menčkov na palici. 

Skike - nordijsko rolkanje

Z novim športnim pripomočkom in dejavnostjo
se boste najlažje spoznali na skike točkah ali
skike centrih, kjer se izvajajo brezplačne 
predstavitve in testiranja, razne oblike tečajev 
ter prodaja in izposoja skike opreme. Na 
Gorenjskem so trenutno tri skike točke in sicer
v Kranju, Ljubnem in Mojstrani, v OŠC Planica
pa je skike center, kjer se z novim športom v
okviru šole v naravi spoznavajo tudi otroci. 
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Matjaž Klemenc

Kljub slabši sezoni v ligi
EBEL ste na koncu sezono
rešili z osvojitvijo nove zvez-
dice. Vaša ocena sezone?
"Sezono smo začeli slabo.
Mogoče je bila zamenjava
trenerja malce prepozno. S
prihodom Mika Posme smo
začeli igrati bolje, zmagova-
ti smo začeli tudi na gosto-
vanjih. Na koncu smo v ligi
EBEL prehiteli Olimpijo. V
državnem prvenstvu smo
postali prvaki, a mogoče tež-
je, kot smo pričakovali. Me-
sec odmora po koncu lige
EBEL ni bil preveč dobrodo-
šel, saj smo ligo končali v
dobri formi."

Pika na i je bilo svetovno pr-
venstvo skupine B v Ljublja-
ni. Reprezentanca se je uvr-
stila v skupino A, vi pa ste
bili razglašeni za najboljše-
ga igralca turnirja.
"Z reprezentančnim turnir-
jem v Ljubljani se je res na
najlepši način za mene kon-
čala sezona. V reprezentan-
ci smo mladi dobili zelo ve-
liko priložnosti in jo kar naj-
bolje izkoristili. Mislim, da
smo zelo konstantno igrali
skozi celotno prvenstvo. Če
bi mi kdo pred prvenstvom
rekel, da bom član repre-
zentance, bi bil izredno ve-
sel. Da bi mi pa kdo rekel,
da bom najboljši igralec pr-
venstva skupine B, ne vem,
kaj bi odgovoril. Pred prven-
stvom v Ljubljani sem tri-
krat izpadel za veliko tek-
movanje: enkrat za olimpij-
ske kvalifikacije v Nemčiji
ter pred skupino A v Kanadi
in skupino B v Litvi."

Začeli ste že novo sezono.
Razen Elika so prišli novi

tujci, novo pa je tudi trener-
sko ime. Kakšni so vaši vtisi
o novincih?
"Z novimi tujimi okrepitva-
mi smo se ujeli zelo dobro.
Posebej mi je padel v oči
Brett Lysak. Čeprav na Pole-
tni ligi ni zadel v polno,
mislim, da bo v ligi EBEL
zelo uspešen. Če primerjam
lanske in letošnje tujce,
mislim, da so letošnji boljši.
Nova imamo tudi dva vra-
tarja. Lanskega prvega vra-
tarja Dova Grumeta Morri-
sa bo težko nadomestiti.
Vseeno se mi zdi, da je Jaak-
ko Soumalainen na pravi
poti, v Mitchu O'Keefu pa
ima dobro konkurenco."

V celoti gledano je ekipa
zelo mlada?
"Res je, dobili smo veliko
mladih igralcev. Mislim, da
bomo v povprečju najmlajši
v ligi EBEL. Po eni strani je
to plus, po drugi strani mi-
nus. Vsekakor pa velika
možnost za dokazovanje."

Menjava je tudi na trenerski
klopi. Mika Posmo je zame-
njal finski strokovnjak He-
ikki Mälikä. Primerjava?
"Za bolj podrobno primerja-
vo je še prezgodaj. V pogle-
du na igro ni bistvene razli-
ke. Posma je znal ekipo zelo
dobro motivirati. Pri Fincu
mi je najbolj padla v oko
njegova strogost in mislim,
da bo dal velik poudarek
disciplini v igri. Tega, kar
pove, se moramo dosledno
držati."

V pripravljalnem obdobju
ste odigrali deset prijatelj-
skih tekem. Vaša ocena?
"V celoti gledano mislim, da
smo igrali dobro. Popraviti
moramo predvsem igro z

igralcem več in neučinkovi-
tost. Sem optimist, saj smo
vsi zelo motivirani."

Kako ste zadovoljni z igro
napada?
"Zelo zadovoljen. S Tičar-
jem se zelo dobro ujameva.
Bral sem intervju, kjer je
naš trener razkril, da bo
malce spremenil peterke.
Bomo videli, trener je tisti,
ki odloča, kakšne bodo pe-
terke."

Kaj je bil glavni razlog, da
ste se odločili za hokej?
"V Podbrezjah, kjer sem
doma, je starejši od bratov
Goličič, Jurij, že treniral ho-
kej. Jurijev oče je moje star-
še nagovoril, da z njegovim
mlajšim sinom, Boštjanom,
svojim vrstnikom, začnem
trenirati hokej. V tistem
času o tej igri nisem imel
kaj dosti pojma. Možnost je

bila, da začnem na Bledu ali
v Kranju. Skupaj s starši
smo se odločili za Bled, bis-
tvo pa je, da sem se ukvarjal
z nekim športom. Na Bledu
sem največ treniral pod
vodstvom Valerija Šahraja,
ki zelo dobro dela z mladi-
mi hokejisti. Z Bleda sem
šel na Jesenice. Letošnja se-
zona je že tretja v članski
ekipi."

Želje za letošnjo sezono?
"Želja v ligi EBEL je vseka-
kor končnica. Tam se lahko
zgodi marsikaj. V domačem
prvenstvu ponoviti naslov.
Osebno si želim, da bi čim
več igral in imel zaupanje
trenerja, kot sem ga imel v
Poletni ligi. Ob koncu sezo-
ne je na sporedu še eno veli-
ko tekmovanje, skupina A
na Slovaškem. Imamo tež-
ko skupino, a glavni cilj je
obstati v elitni druščini."

Želim si čim več igrati
Kljub slabšim predstavam Acronija Jesenic v ligi EBEL se bo 22-letni hokejist Acronija Jesenic Žiga
Jeglič z veseljem spominjal sezone 2009/2010. Z jeseniško ekipo je osvojil državno prvenstvo, z
reprezentanco pa se uvrstil v skupino A.

Matjaž Klemenc

Dan pred Poletno ligo na
Bledu je Hokejski klub Acro-
ni Jesenice predstavil član-
sko ekipo za sezono
2010/2011, v kateri je bilo
tudi osem tujcev. Prav med
njimi je prišlo do začetka
lige EBEL do nekaterih spre-
memb. "Stanovalca Ledarske
4" nista več branilec Michael
Schutte in napadalec Todd
Elik. Praznina v branilski vr-
sti je bila hitro zapolnjena,
saj je rdeči dres oblekel 34-
letni Doug Nolan. Rešili so
tudi zadnjo neznanko. Na Je-
senicah še naprej ostaja bra-
nilec Mitja Robar.
"Železarji" so 10. avgusta sto-
pili na led in pod vodstvom

novega finskega strokovnja-
ka Heikkija Mälkiäja kvalitet-
no delali, niso pa ostali brez
pripravljalnih tekem. Na Po-
letni ligi so premagali mad-
žarski Vasas z 9 : 0, po ka-
zenskih strelih izgubili z
Olimpijo z 3 : 2 in v rednem
delu s 5 : 2 proti beljaškemu
VSV-ju. Na mini švicarski
turneji so dvakrat izgubili, s
švicarsko ekipo Visp s 4 : 2 in
v odlični predstavi z 2 : 1 z ru-
sko ekipo Metalurg iz Novo-
kuznjecka. V dveh srečanjih
z italijanskim Brunicom so
dosegli zmago in poraz.
Doma so zmagali 6 : 4, v go-
steh pa so izgubili s 6 : 3. Za
konec so nastopili na zagreb-
škem turnirju in doživeli tri
poraze: z Medveščakom 4 :

2, z VSV-jem z 1 : 0 in s
KAC-om z 2 : 1. V celoti gle-
dano so dobro igrali obram-
bo, največji problem pa je
bila neučinkovitost. Kljub
temu je jeseniška vrsta, v ka-
teri je letos veliko mladih ig-
ralcev, z optimizmom priča-
kovala gostovanje na prvi tek-
mi lige EBEL v madžarskem
Szekesfehervarju. Jeseničani
so odlično odprli tekmo in v
27. minuti so vodili z never-
jetnih 5 : 0. V nadaljevanju
pa kot da so se ustrašili zma-
ge: delali so nepotrebne na-
pake v obrambi, a nasprotni-
kom na srečo ni uspelo ize-
načiti in minimalna zmaga s
5 : 4 je odšla na Gorenjsko.
Povsem drugačna je bila do-
mača tekma z VSV. Beljačani

so se še enkrat pokazali kot
zelo neugoden nasprotnik.
Hitro so povedli s 3 : 0. Jese-
ničani so se dvakrat približa-
li na zadetek zaostanka (3 : 2,
4 : 3), a bližje ni šlo. VSV je
na koncu zmagal s 6 : 4. "Do-
mačo tekmo proti Beljaku
smo izredno slabo začeli.
Težko je loviti zaostanek. Pri-
šli smo na gol razlike, a žal
nam ni uspelo izenačiti. Pre-
več nepotrebnih napak je
bilo v obrambi," je po tekmi
razmišljal center udarnega
napada Sabolič-Tičar-Jeglič
Rok Tičar.
Danes zvečer se liga EBEL
nadaljuje. Jesenice igrajo
doma, tekma se začne ob
19.15, proti ekipi Linza, ki je
še brez osvojene točke.

Zmaga v gosteh, poraz doma
Letošnjo ligo EBEL je HK Acroni odprl z zmago v gosteh proti Albi in s porazom doma proti VSV-ju.

Odbojkarji v svoje vrste vabijo nove člane

Pri Odbojkarskem klubu Mladi Jesenice so že sredi vnetih
priprav na novo sezono. Ciljev in želja je spet veliko v vseh
selekcijah. Nadgraditi želijo uspehe prejšnjih sezon, ko so
se ekipe uvrščale v vsa finala državnih prvenstev in osvajale
naslove prvakov. Poletje so izkoristili tudi za priprave ob
morju. V otroškem letovišču Pinea je šestdeset mladih ljubi-
teljev tega športa iz jeseniškega in žirovniškega kluba nabi-
ralo moči za novo sezono. 
Odbojkarske vrste želijo okrepiti z novimi člani. Treningi so
trikrat tedensko na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jeseni-
cah, vse dodatne informacije so na voljo pri Darji Ambrožič,
telefonska številka 051/203 635. J. R. 

Še stopničko višje

Nogometaši Mimovrste=) Jesenice so bili že v lanski sezoni
blizu napredovanja v 3. Slovensko ligo. Prvi del so odigrali
malce slabše, v nadaljevanju so "pritisnili na plin" in se v zad-
njem kolu z ramo ob rami borili z Naklom - klubom zmago-
valcem. Prav njuna medsebojna tekma v Naklem v zadnjem
kolu je odločala, kdo bo napredoval. Jeseničanom ni uspelo,
saj so gostitelji zmagali s 4 : 2.
Končni razplet jih ni potrl, saj v letošnje prvenstvo, nastopa-
jo v 1. Gorenjski ligi, gledajo z optimizmom. "S treningi v
pripravljalnem obdobju sem zadovoljen. Gremo na prvo
mesto, a se po drugi strani zavedamo, da to niso samo naše
želje. Letos smo se okrepili s tremi igralci: Boštjanom Ga-
berščkom, Mehmedom Kumaličem in Edinom Rekičem.
Največ problemov imamo z igriščem. Glavno igrišče se v
slabem vremenu ne uporablja, pomožno pa je izredno sla-
bo," so bile besede jeseniškega trenerja Ferika Ališiča. Jese-
ničani so odlično odprli prvenstvo, saj so v prvih treh kolih
dosegli tri zmage. Najprej so doma premagali Kondor s 4 :
1 (Redžič, Mlakar, Čamdžič, Bučič). Sledilo je gostovanje v
Kranjski Gori in zmaga s 5 : 0 (Redžič 2, Čamdžič, Bučič, Re-
kič). Pika na i dobremu uvodu je bila domača zmaga proti
Velesovu z 2 : 1 (Redžič, Nuhanovič). Poleg Jesenic imata
popolni izkupiček, 9 točk po treh kolih, še Alpina Žiri in Vi-
soko. M. K.

Metanje varpe 

V Gozdu Martuljku je letos potekalo državno prvenstvo v
metanju varpe, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci z Blejske
Dobrave. V kategoriji ´lučaji na cm´ je odlično drugo mesto
zasedel Samo Reškovec, ekipno pa se je ekipa z Blejske Do-
brave uvrstila na četrto mesto. K. S.

Žiga Jeglič, 22-letni hokejist Acronija Jesenic

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

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

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemiČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice
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Urša Peternel

"Še po petdesetih letih sem
po JUS-u in mi paše poroč-
na obleka," je šegavo pri-
pomnil 84-letni France
Smolej iz Planine pod Goli-
co, ki je s šest let mlajšo
ženo Ivanko 10. septembra
praznoval pol stoletja, kar
sta poročena. Na cerkve-
nem obredu v domači cer-
kvi, ki je potekal prejšnjo
nedeljo, je France nosil isto
poročno obleko kot pred
petdesetimi leti! Svetlo siv
eleganten kostim, v kate-

rem je obljubila zvestobo
Francetu, ima sicer tudi
Ivanka shranjen, a ji žal ni
več prav ... Sta pa bila na
zlati poroki prisotna tudi te-
danja priča in šofer, ki ju je
vozil na poročni dan pred
petdesetimi leti. "Na poroč-
ni fotografiji sva tako resna
... Naju je skrbelo, kako bo,
saj nisva bila več najmlajša,
France je imel 34 let, jaz pa
28," je povedala Ivanka.
Otrok nista imela, sta se pa
vsa leta zelo lepo razumela.
"Če sva se že sporekla za
kakšno malenkost, nikoli

nisva držala mule. Vedno
sva se pogovorila in vse je
bilo spet dobro," je povedal
France, ki je ob delu v žele-
zarni vsa leta delal tudi na
domači kmetiji. Spominja
se časov, ko je še oral z voli,
pozimi pa fural les. Ivanka,
ki je doma gospodinjila, je
predla in veliko tudi pletla,
vedno sta rada šla naokrog,
na izlete in na romanja. Po-
tem ko sta si kupila narodni
noši, sta se pogosto udele-
ževala raznih žegnanj zvo-
nov, novih maš, kmečke
ohceti v Ljubljani ... Zdaj na

stara leta ima Ivanka največ
veselja z rožami, najljubše
so ji fuksije, ki ji bogato kra-
sijo balkone, France pa kaj
postori okoli hiše, pripravlja
drva, tudi za črno kuhinjo, v
kateri še vedno sušijo meso.
Zlasti pa sta Ivanka in Fran-
ce zadovoljna, da se z vse-
mi, tako sosedi kot sorodni-
ki, tako dobro razumeta in
da jima vedno brez težav
priskočijo na pomoč. "Nič
nama ni hudega, dobro se
razumeva, najina edina že-
lja je, da bi nama služilo
zdravje," sta še povedala.

V istem poročnem gvantu
Zlato poroko sta praznovala Ivanka in France Smolej iz Planine pod Golico. Na cerkveni slovesnosti
je France nosil isto obleko kot pred pol stoletja ...Janez Pipan

Jubilejnega srečanja članov
društev upokojencev Go-
renjske na Pokljuki se je
udeležilo tudi več kot sto čla-
nov Društva upokojencev Je-
senice in Društva upokojen-
cev Javornik-Koroška Bela.
Po uradnem delu in po-
zdravnih govorih župana ob-
čine Gorje (organizator DU
Gorje ter občina Gorje in ob-
čina Bohinj ob pomoči in so-
delovanju tudi drugih go-
renjskih občin) so zbrane
pozdravili še predsednik
stranke DeSUS Karl Erjavec,
predsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije Mate-
ja Kožuh Novak, slavnostni
govornik pa je bil predsed-
nik državnega sveta Blaž
Kavčič. Kulturni program so
oblikovali Godba Gorje, Gor-
janski fantje, citrarki Cirila
Zupanc in Marija Pogorevc,

humorista Mici iz Žirovnice
in Peška z Radia Gorenc. Po
končanem uradnem spore-
du je sledila še podelitev pri-
znanj, pokalov in medalj za
zmagovalce zimskih šport-
nih iger društev upokojen-
cev Gorenjske. Poleg mož-
nosti zabave ob zvokih pri-
znanega narodnozabavnega
ansambla pa so se mnogi od-
ločili, da lep sončen dan iz-
koristijo za izlete po Pokljuki
- pohodniki DU Jesenice za
vzpon na Viševnik, drugi za
pohod po Pokljuki, tretja ve-
lika skupina pa za pohod do
zdraviliškega centra Praprot-
nica, kjer je 26 energijskih
točk blagodejnega zemelj-
skega sevanja in vsak obisk
lahko pomaga pri lajšanju
različnih bolezenskih mo-
tenj. Seveda sta bila na raz-
polago tudi strokovnjaka
Mustafa Ramič in Irena
Šumi.

Prek sto jeseniških 
upokojencev na srečanju

Aleš Eržen

Nekaj zadnjih sončnih avgu-
stovskih dni smo se vodniki
Mladinskega odseka Planin-
skega društva Jesenice, ne-
kaj dijakov in osnovnošolci
obeh jeseniških osnovnih
šol podali na večdnevno
osvajanje vršacev okoli doli-
ne Zgornje Trente.
V soboto, 21. avgusta, smo
se s prijetno obloženimi na-
hrbtniki zbrali pod planiško
velikanko, od koder smo se
odpeljali v Tamar. Iz Tamar-
ja smo se začeli vzpenjati
proti bivaku na Kotovem se-
dlu, naprej pa proti vrhu
enega naših najbolj mar-
kantnih vrhov - Jalovca. Na
vrhu smo sneli čelade in si
za nekaj minut oddahnili,
nato pa smo v popolni opre-
mi sestopili proti Zavetišču
pod Špičkom, kjer so nas
pričakali topla večerja, čaj in
težko pričakovana postelja. 
Naslednji dan smo se s Špič-
ka spustili v dolino Trente
vse do info centra Triglav-
skega narodnega parka in
do našega novega bivališča v
njegovi neposredni bližini.
Po večerji je sledil še nočni
nogomet, topla prha in skri-
vanje pod odejo. 

V naslednjih dneh smo
osvojili še dva malo znana
in redko obiskana vrhova
nad Trento: Goličico in Veli-
ko Tičarico, znana po str-
mih brezpotjih in čudovitih
razgledih. S temi pohajkova-
nji smo izkoristili še ene zad-
njih sončnih žarkov dežev-
nega avgusta, zato so nas v
sredo debeli črni oblaki ne-
koliko dlje zadržali pri počit-
ku. Ko smo si odpočili, smo
se zabavali z nogometom,
družabnimi igrami in izde-
lovanjem lovilcev sanj - ̀ dream-
catcherjev` ter mlinčkov, ki
smo jih splavili na Sočo.

Zvečer smo nabrali dračje,
zakurili taborni ogenj in pe-
kli čevapčiče. 
V četrtek smo zjutraj po-
spravili kočo in priredili
dražbo pozabljenih hlač, no-
gavic in drugih izginulih
preživetvenih pripomočkov
ter počakali starše, ki so nas
navdušeno prišli iskat. 
Poletni planinski tabor je
eden izmed dveh taborov,
desetih enodnevnih in dveh
dvodnevnih izletov, ki jih
MO-jevci letno prirejamo v
okviru planinskega krožka,
ki poteka na obeh jeseni-
ških osnovnih šolah. Pla-

ninska vzgoja je postala v
časih, ko je hribolazenje
množičen, vendar pri mla-
dih vse manj zaželen šport
kot posledica moderne teh-
nologije, izredno pomemb-
na, zato poskušamo vodni-
ki mladinskega odseka re-
gistrirani pri Planinski zve-
zi Slovenije, hojo v hribe
otrokom in mladim pribli-
žati skozi druženje, zabavo
in odgovornost. V novem
šolskem letu 2010/11 vabi-
mo vse osnovnošolce in
tudi srednješolce, da se
nam pridružijo pri osvaja-
nju naših hribov in gora.

Poletni planinski tabor v Trenti

Ivanka in France pred petdesetimi leti ... I Foto: Slavko Vengar ... in prejšnjo nedeljo ob zlati poroki I Foto: Ivan Šenveter

Štirinajst otrok v Sončnici

Waldorfski vrtec Sončnica na Hrušici v tem šolskem letu 
obiskuje štirinajst otrok in v vrtcu - tako kot lani - deluje en
oddelek. Waldorfski vrtec je alternativa javnim vrtcem, v
njem pa sledijo načelom waldorfske pedagogike, ki jo je ute-
meljil Rudolf Steiner in jo imenujejo tudi pedagogika za
roke, glavo in srce. Na Gorenjskem poleg vrtca Sončnica na
Hrušici deluje tudi Waldorfski vrtec Čebelica v Radovljici, ki
ga letos obiskuje kar 32 otrok v dveh oddelkih. Starši, zdru-
ženi v Starševsko iniciativo za ustanovitev Waldorfske šole
na Gorenjskem, pa si prizadevajo tudi za odprtje waldorfske
šole na Gorenjskem, v prvi razred želijo vpisati otroke v šol-
skem letu 2012/2013. U. P.

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

Vida Mihelčič s.p.



Jeseniške novice, petek, 17. septembra 2010

Zanimivosti

13

Urša Peternel

Novo šolsko leto se je zače-
lo, nanj pa se niso priprav-
ljali le učenci in njihovi star-
ši, temveč tudi vi, policisti.
"Tako je. Naše delo se je za-
čelo že veliko pred začet-
kom pouka, saj smo že med
počitnicami pregledali oko-
lico šol in prometno signali-
zacijo na šolskih poteh,
zbrali smo tudi informacije
o začetku pouka in prevozih
otrok v šolo in domov. Obe-
nem smo skupaj z vodstvi
šol pregledali načrte varnih
šolskih poti in se skupaj s
Svetom za preventivo in var-
nost v cestnem prometu
(SPV) dogovorili o načinu
varovanja otrok na poti v
šoli in iz nje."

Tako kot vsako leto ste sku-
paj s SPV tudi letos v prvih
šolskih dneh posebej varo-
vali otroke na šolskih poteh,
s tem da so se letos akciji
pridružili čisto posebni
prostovoljci, kajne?
"Tako je, letos je v jeseniški
občini prišlo do nekaterih

sprememb pri varovanju
otrok v prvih dneh šole, saj
so pri tem poleg policistov
sodelovali tudi medobčinski
redarji ter prostovoljci, člani
motorističnih klubov Eldia-
blo in Plazilci. Tega sodelo-
vanja smo posebej veseli. V
prvih šolskih dneh smo po-
licisti tudi obiskali vse prvo-
šolčke, jim razdelili poseb-
ne zloženke, prisotni pa
smo tudi na prvih roditelj-
skih sestankih s starši. Na
njih skušamo opozoriti star-
še, naj bodo otrokom s svo-
jim ravnanjem v cestnem
prometu za zgled."

Pa ste poostrili tudi nadzor
na cestah?
"Seveda, policisti smo po-
ostreno nadzirali promet
tako v bližini kot okolici
osnovnih šol. Prvi teden sep-
tembra smo voznikom izda-
li 55 plačilnih nalogov in
sprožili dva obdolžilna pred-
loga, zlasti zaradi prevelike
hitrosti. Opravili smo tudi
nadzore nad avtobusnimi
prevozi šolskih otrok, kjer
pa kršitev nismo odkrili."

Največji problem pri jeseni-
ških osnovnih šolah je jutra-
nja gneča, ko starši pripelje-
jo otroke v šolo in nimajo
kje parkirati. Kakšen nasvet
bi lahko dali staršem?
"Uporabljajo naj razpolož-
ljiva parkirišča, sicer pa naj
skušajo, če je le mogoče,
otroke pospremiti v šolo
tudi peš. Po zakonu je
spremstvo staršev (oziroma
polnoletne osebe) obvezno
za otroke na poti v vrtec in v
prvi razred osnovne šole."

Nekateri otroci se želijo v
šolo odpeljati tudi s kole-
som, skirojem, na rolerjih
... Naj starši otrokom to do-
volijo?
"Otroci za samostojno vož-
njo s kolesom potrebujejo
kolesarsko izkaznico, v kate-
ri mora biti tudi podpis star-
šev, da otrokom dovolijo sa-
mostojno vožnjo. Pri more-
bitni vožnji s skirojem ali na
rolerjih pa vsekakor svetuje-
mo uporabo zaščitnih sred-
stev, čelade, ščitnikov ..."

Starši naj bodo za volanom
zgled otrokom
Ob začetku novega šolskega leta je bila glavna skrb jeseniških policistov, da so zagotovili varnost
otrok na cestah, zlasti na poti v šolo in iz nje. O tem, kako so poskrbeli za to, smo se pogovarjali s
Sebastjanom Prosencem, pomočnikom komandirja za varnost v cestnem prometu na Policijski 
postaji Jesenice.

Janez Pipan

Na Trgu Toneta Čufarja je
ob praznovanju praznika
bajram ob koncu svetega
meseca ramadana Društvo
Bošnjakov Biser Jesenice
pripravilo pester kulturno
zabavni program. Imajo več
uspešnih sekcij, med dru-
gim kar nekaj folklornih (za
različne starosti), športno,
pesniško-pisateljsko, har-
monikarski orkester, skratka
sodijo med najbolj aktivna
društva v občini in se dobro
povezujejo z drugimi in tvo-
rijo multikulturno podobo
občine. V programu so po-
leg vseh treh folklornih sku-
pin nastopili še harmonikar-
ski orkester ter pevci in pev-
ke ljudskih pesmi iz Bosne,
imenovanih sevdalinke. Za-
ključek pa je bila etno revija
s prikazom kar 48 vrst na-
rodnih noš iz vse bivše
skupne države. Poskrbeli pa
so tudi za želodec, saj so šte-
vilne družine na pet stojnic
prinesle svoje doma priprav-
ljene dobrote bosanske ku-

hinje. Med sladkimi jedmi
so bile med drugim baklava,
tufahija, halva, pita ružica,
pita tulumbe, lutma ... Med
slanimi jedmi so bili na po-
kušino prestac, baminja, be-
gova čorba, sogan dolma,
maslenica, burek, bosanski
lonac ... 

Društvo Biser so ustanovili
leta 1992, ima več kot sto
članov in članic, po popisu
iz leta 2002 pa je v občini
dobrih 18 odstotkov obča-
nov muslimanske vere oz.
bošnjaške nacionalnosti.
Zbrane na trgu sta pozdra-
vila in jim zaželela dobro-

došlico tako jeseniški župan
kakor tudi imam Sead Kar-
išik. Tudi gledališki skeč,
komedijo Aferim babo - vsa-
ka čast očka so uprizorili, na
oder pa so povabili še letoš-
njo zmagovalko Prvi glas
Gorenjske pevko Ano
Mengeš.

Praznovanje bajrama

Sebastjan Prosenc, pomočnik komandirja PP Jesenice

Številne družine so prinesle svoje doma pripravljene dobrote bosanske kuhinje.

Jeseniški policisti bodo od 13. do 19. septembra
poostreno nadzirali promet, zlasti v okolici šol.
Nadzirali bodo uporabo varnostnih pasov in
način prevažanja otrok v vozilih ter napačno
uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.

Ocvirki in pohvale

Košomanija je bolezen, ki izbruhne navadno ob koncu 
tedna in ni nevarna niti nalezljiva. Vzrok je bakterija 
zlatorogokok, ki se prenaša s količino popitega napitka s
kvasom in hmeljem. Bolnik najprej razmontira koše za
odpadke, nato pa dele in vsebino raztrosi po okolici ...

Igrišče pri TVD na Koroški Beli je po mnenju občana 
zanemarjeno in skoraj neuporabno. Travna površina je 
delno uničena pa tudi manj primerna za kakšno koli
rekreacijo, ker je razmočen teren poln lukenj, pa še sama
okolica vzbuja vtis zanemarjenega travnika. Še dobro, da je
okoli igrišča vsaj ograja, ki je primerno ilustrirana. Morda
bi razmislili o preplastitvi igrišča in tako omogočili
rekreacijo vsem zainteresiranim.

Gostinski lokali, ki so kužkom prijazni, niso pogosti, lahko
pa dodamo dva novo odkrita lokala - v lokalu Domina in v
lokalu na tržnici radi vidijo tudi pasjo družbo, seveda
primerno zavarovano in usklajeno s pravilnikom o 
njihovem gibanju. Zvezdica na fotografiji je izkoristila
prosti stol v Cafe Teatru, še bolj posrečena pa je črnodlaka
psička, ki ima rada sladoled in svojo željo tudi zvočno
izrazi. 
I Besedilo in fotografije: Janez Pipan
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi VABLJE-
NI V KAVA BAR NA TRŽNICO. Sponzor križanke je Kava bar
Tržnica na Jesenicah, Cesta maršala Tita 21 (tudi Nebesa)
na jeseniški tržnici. Za reševalce križanke prispevajo pet
enakovrednih nagrad: zapitek v višini 10 evrov. Nagrajenci
so: Jože Tonejc, Lesce; Marko Kraljič, Jesenice; Boštjan Re-
bolj, Jesenice; Mari Molan, Jesenice in Mitja Prešeren, Brez-
nica. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Kava baru Tržnica!

Sponzor križanke je AS SUHA MONTAŽA, Sadet Agić, s. p., Titova 84, Jesenice, GSM 041/499 896, 
e-naslov: sadet-1@hotmail.com, izdelava mansard, predelnih sten, stenske obloge, fasade. Za izžrebane reševalce
križank prispeva nagrade: 1. vrednost nakupa 25 EUR za nakup barve, 2. nagrada vrednost nakupa 15 EUR za nakup barve, 
3. majica. Izžrebani nagrajenci nagrade dobijo v trgovini Mavrica na Jesenicah.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do
ponedeljka, 27. septembra 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Urša Peternel

"Spominjam se časov, ko je
bilo v Železarni Jesenice za-
poslenih tisoče delavcev. Z
dela so se vračali na železni-
ško postajo in mnogi so obis-
kali tržnico prav nasproti po-
staje, kjer so v ogromnih ple-
tenih košarah prodajali rde-
čo papriko iz Makedonije,"
je zapisala Jelka Koselj. Rde-
če paprike naj bi bile še bolj
zdrave od zelenih, saj naj bi
vsebovale več antioksidan-
tov, vitamina C in likopena.
Avtorica receptov rdeče pa-
prike speče in shrani v zamr-
zovalniku, pripravi domači
ajvar, nekaj polovic paprik
pa zamrzne in jih pozimi po-
rabi za rižote, sataraše ...

Domači ajvar
Potrebujemo: 5 kg rdečih pa-
prik (makedonskih), 2 kg jaj-
čevcev, 1 liter oljčnega olja, 2
pekoča feferona ali 2 žlici
mlete pekoče paprike, sol po
okusu, za obarjanje pa 1 liter
kisa za vlaganje (9%) in 2 li-
tra vode.

Priprava: paprike očistimo
semen in jih zrežemo na
polovice. Jajčevcem odstra-
nimo pecelj in jih narežemo
na kolobarje. Kolobarje po-
solimo in jih tesno zložimo
v posodo, pokrijemo s krož-
nikom in obtežimo za eno
uro, da spustijo grenko teko-
čino, ki jo zavržemo. V zav-

reti tekočini za obarjanje po-
stopoma obarjamo (sedem
do deset minut vrenja) naj-
prej vse paprike, nato jajčev-
ce. Po obarjanju tekočino
zavržemo, zelenjavo pa
ohladimo. Paprike in jajčev-
ce nato zmeljemo v multi-
praktiku. Zmleto zelenjavo
nato damo kuhat v večjo po-

sodo, dodamo še oljčno olje
in pekočo papriko ali fefe-
ron. Po okusu solimo. Vse
skupaj zelo počasi kuhamo
približno eno uro, da voda
izpari, vmes pa večkrat pre-
mešamo. Vsebino nato vlije-
mo v vroče kozarce, jih takoj
zapremo in damo pod ode-
jo, da se počasi ohladijo.

Pečene paprike
Oprane in očiščene paprike,
cele ali polovice, damo na
pekač. Polijemo jih z olj-
čnim oljem in jih pečemo
približno 40 minut pri 200
stopinjah Celzija. Ohlajene
lahko olupimo (v tem pri-
meru jih še vroče damo v
skledo, jih pokrijemo in
koža odstopi sama). Ohlaje-
ne paprike zložimo v poso-
dice in zamrznemo. Pozimi,
ko jih uporabimo, jih pripra-
vimo tako, da jih odmrzne-
mo, potresemo s seseklja-
nim česnom in peteršiljem
ter dodamo kis in olje ter
sol. Najboljše so, če so nekaj
ur pokrite s to marinado, da
se dobro prepojijo.

Rdeče paprike za zimo
V drugi polovici septembra je ponudba rdečih paprik največja. Vlagamo jih za zimo v kozarce ali pa
jih zamrznemo. Bralka Jelka Koselj iz Vrbe je tokrat poslala recepta za domači ajvar in pečene paprike.

Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=G, 2=N, 3=B, 4=A, 5=E, 6=R, 7=C, 8=I, 9=D), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je BRIZGANEC.

AS SUHA MONTAŽA, Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, , JESENICE

GSM 041/499 896

Izdelava mansard, 
predelnih sten, 
stenske obloge,
fasade.

Izdelava mansard, 
predelnih sten, 
stenske obloge,
fasade.
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Koledar prireditev
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Septembrske prireditve

Petek, 17. septembra
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE ob 15. uri 

Kolesarska prireditev v okviru tedna mobilnosti

Info: Občina Jesenice, ZŠJ, Projekt Natura Aljoša Žnidar, s. p., Sport-
point Jesenice

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 17. uri
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ...

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Odprtje samostojne razstave likovnih del slikarja Boleslava Čeruja,
člana DOLIK-a, do 13. oktobra

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

KOSOVA GRAŠČINA ob 20. uri 
Jesenske serenade - ŽLAHTNA SREČANJA BOJANA CVETREŽNIKA

Info: Združenje Glasbene mladine Jesenice, 040/229 279

Sobota, 18. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, HRUŠICA, SLOVENSKI 
JAVORNIK ob 10. uri 

Eko kolesarski izlet v okviru tedna mobilnosti; start ob 10. uri v šport-
nem parku Podmežakla, Hrušica, ogled Zbirnega centra Jesenice in
ogled čistilne naprave Jesenice; zaključek na Stari Savi

Info: Občina Jesenice, ZŠJ, Medobčinski inšpektorat Jesenice, Policija
Jesenice, Jeko-In

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE ob 14. uri 
Ogled modulne makete Jesenice in vožnje vlakov po njej

Info: Milan Hribar, 040/706 740

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA NA STARI SAVI ob
19. uri 

Zaključna prireditev POLETJA NA STARI SAVI - recital violončelista
Gregorja Feleta

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

Torek, 21. septembra
BALINIŠČE PRI DOMU UPOKOJENCEV SLOVENSKI 
JAVORNIK 

Društveni balinarski turnir

Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 26 70

PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA (zbor)
ob 9. uri

Kolesarski izlet: Jesenice-Tržič (69 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 031/813 730

RAZVOJNA AGENCIJA ZG. GORENJSKE ob 15. uri 
Brezplačna delavnica v okviru točke vseživljenjskega učenja na temo:
Naše telo in barve; vodi Vera Dermota

Info: RAGOR, 04/581 34 13, hermina.biscevic@ragor.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 17. uri
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

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

Sreda, 22. septembra
BALINIŠČE V BAZI ob 9. uri 

Odprti balinarski turnir dvojic za memorial Draga Tarmana

Info: KS Sava, 04/583 15 53

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (nogometno igrišče z umet-
no travo) ob 17.30 

Začetek lige v nogometu - Občinske športne igre Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

FOTOGALERIJA JESENICE ob 18. uri 
Odprtje razstave barvnih fotografij avtorice Ane Šišak, članice Društ-
va fotografov Svit iz Celja. Info: Fotografsko društvo Jesenice

Četrtek, 23. septembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 16. uri 

Srečanje z jubilanti društva. Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
RAZBIJAMO DOLGČAS, MT Center II (glasba, petje + animacija, raz-
govori z mladimi)

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

Petek, 24. septembra
MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri

Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ...

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

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri 
Predavanje Pavla Smoleja Triglavski narodni park

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 20. uri
Koncert mladinskih glasbenih skupin Jesenice hardcore

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

Sobota, 25. septembra
ZBOR PRED TIC-em JESENICE ob 8. uri 

POTEP PO MEŽAKLI - voden pohod po Mežakli; prevoz je orga-
niziran, za okrepčilo poskrbijo udeleženci sami, obvezna je primerna
planinska oprema (v primeru slabega vremena pohod odpade). 
Info: RAGOR, 04/581 34 16, klemen.klinar@ragor.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri 
Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti Sava za
leto 2010. Info: KS Sava, 04/583 15 53

Nedelja, 26. septembra
ZBOR NA KOPALIŠČU NA UKOVI ob 9. uri 

Ob 9. uri - Pohod na Črni vrh 

Ob 11. uri - Družabno srečanje krajanov

Info: KS Sava, 04/583 15 53

Ponedeljek, 27. septembra
KOLPERN NA STARI SAVI 

Ob 12. uri: SVETOVNI DAN TURIZMA - predstavitev TIC-ev in neka-
terih kulturnih društev Zg. Gorenjske

Ob 15. uri: Okrogla miza na temo Medsebojno sodelovanje TIC-ev na
Zg. Gorenjskem

Info: RAGOR, 04/581 34 15, klemen.klinar@ragor.si

Torek, 28. septembra
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA (zbor)
ob 9. uri 

Kolesarski izlet: Jesenice-Bohinjsko jezero (80 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 031/813 730

RAZVOJNA AGENCIJA ZG. GORENJSKE ob 16. uri 
Brezplačna delavnica v okviru projekta Grozd na temo Motiviranje in
spodbujanje prostovoljstva v NVO; vodita Sašo Kronegger in Alenka
Oblak. Info: RAGOR, 04/581 34 13, hermina.biscevic@ragor.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
Vodene dejavnosti za osnovnošolce

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

KOLPERN NA STARI SAVI ob 19. uri 
Dnevi evropske kulturne dediščine 2010: Dediščina in pomanjkanje -
posnetek gledališke igre Polom (v sodelovanju z GTČ Jesenice)

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

DOM UPOKOJENCEV SLOVENSKI JAVORNIK 
Predavanje z digitalno fotografijo z naslovom Smučanje v Dolomitih
avtorja Pavla Smoleja

Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 26 70

Sreda, 29. septembra
RAZVOJNA AGENCIJA ZG. GORENJSKE ob 15. uri 

Brezplačna delavnica v okviru točke vseživljenjskega učenja na temo
Starši, otroci, šola; vodi Franc Rozman, ravnatelj Gimnazije Kranj

Info: RAGOR, 04/581 34 13, hermina.biscevic@ragor.si

Četrtek, 30. septembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JE-
SENICE ob 7. uri 

POHOD: pl. Kuhinja (991 m)-Mrzli vrh (1359 m)-vas Krn (866 m)

Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 
031/235 824

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
Vodene dejavnosti za osnovnošolce

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

GIMNAZIJA JESENICE ob 18. uri 
Sprejem maturantov na maturi 2010 in njihovih staršev

Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 50

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili or-
ganizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Or-
ganizatorji 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
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Zaklenjena potniška čakalnica
Čakalnica na železniški postaji Jesenice je tudi sredi de-
lovnega dneva zaklenjena. Zgodovinske klopi v čakalnici
spominjajo na klopi, ki so bile nekoč v vagonih 3. razreda,
ko so še vozile parne lokomotive v začetku dvajsetega sto-
letja. Potnikom tako ostajajo na voljo le klopi na peronu ali
kamnite klopi v avli potniških blagajn. J. P.

Prireditve ob svetovnem dnevu turizma 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ob Svetovnem dnevu
turizma pripravlja sklop prireditev, ki bodo potekale med 25.
in 27. septembrom in jih financira Občina Jesenice. V
soboto, 25. septembra, pripravljajo voden ogled manj poz-
nane Mežakle. Med vodenim pohodom po gozdnati planoti
bodo udeleženci spoznali Poljansko Babo, planino Obran-
ca, Snežno jamo, naravni most na Mežakli, partizansko bol-
nišnico, z roba planote pa bodo lahko občudovali tudi edin-
stven pogled na Jesenice. Zbor bo ob 8. uri pred Turistično-
informacijskim centrom Jesenice, izlet bo trajal do 16. ure.
Drugi del praznovanja dneva turizma pa bo v ponedeljek,
27. septembra, v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah. Med
12. in 15. uro bo obiskovalcem na voljo ogled pred-
stavitvenih stojnic turistično-informacijskih centrov in neka-
terih kulturnih društev Zgornje Gorenjske, ki bodo pred-
stavili svojo turistično ponudbo in zanimivosti na svojem
območju. Na voljo bo brezplačno promocijsko in
informacijsko gradivo, prek katerega bodo obiskovalci lahko
podrobneje spoznali Zgornjo Gorenjsko. Po 15. uri bo v kon-
ferenčni dvorani potekala okrogla miza na temo medsebo-
jno sodelovanje TIC-ev na Zgornjem Gorenjskem, je
sporočil Klemen Klinar z Razvojne agencije Zgornje Goren-
jske. U. P.

Kaj pa novi odlok?! 

Lastniki psov velike črevesne kapacitete se morajo za spre-
hod s svojim štirinožcem še dodatno pripraviti. Poleg
močnega povodca je dobro imeti pri sebi še večjo vrečo za
smeti in manjšo lopato. Sicer je lahko taka katastrofa, kot je
bila na Aljaževi cesti. Točno pred vhodom v garažo je kuža
take kapacitete izdatno pustil svoje prebavljeno kosilo in
večerjo, lastniki parcele oz. garaže pa skoraj niso mogli
odpreti vrat zaradi tako velike vsebine prebavnega trakta. V
protest so urno napisali plakat na fotografiji in s tem po-
vabili pozabljivega lastnika k čiščenju vhoda pa tudi v
opomin vsem, ki pozabljajo na občinski odlok o posprav-
ljanju ostankov prebavljene hrane na javnih površinah,
lahko pa tudi zasebnih. J. P.

Monika Sušanj

Moskva ti vzame dih. Takoj.
Na Rdečem trgu lahko samo
strmiš in opazuješ neverjet-
no lepoto arhitekture, barv,
malih ornamentov, zagoto-
vo pa občuduješ tudi veli-
kost. In ko pot nadaljuješ
mimo vseh prelepih kupola-
stih cerkvic (cerkev Kristusa
Odrešenika) do čudovitih
parkov (Kolomenskoe, Ca-
rično, Kuskovo), postaj pod-
zemne železnice, fontan,
megalomanskih trgovinskih
centrov, resnično lahko le
strmiš. Moskva razbija ste-
reotipe (ob upoštevanju dej-
stva, da je Moskva zagotovo
prava mala država, saj ima
prebivalcev več kot sedem
Slovenij skupaj) o hladnih
Rusih, saj tako prijaznih lju-
di še nisem spoznala. Tudi
pijani Rusi so precejšen ste-
reotip zahodnjakov, čeprav
je vodka bistveno cenejša
kot pri nas. Ozrimo se še na
cene in dejstvo, da naj bi
bila Moskva med najdražji-
mi mesti na svetu. Zagotovo

se cene stanovanj dvigajo
zelo strmo v nebo, vendar pa
je samo normalno življenje
v Moskvi primerljivo z Jese-
nicami oziroma Slovenijo,
seveda pa o tem odločate
povsem sami, prestiž pač s
seboj odnese malo več rub-
ljev. Zanimivo se je ozreti
tudi na ceste, pričakovanih
Lad ni bilo namreč (skoraj)
nikjer. Ko vidiš toliko Lexu-
sov, Audijev, BMW-jev,
Mercedesov (in podobnih),
si kar hitro obljubiš, da ne
boš več nasedal stereoti-
pom. Je pa Moskva poskrbe-
la za še en presežek, čeprav
nisva spoznala zimskih tem-
peratur. So bile poletne kar
velik šok: v štirih tednih se
je temperatura le v zadnjih
dneh spustila pod 35 stopinj
(tudi ponoči). Vseeno pa ni
bilo tako grozno, kot so pri-
kazovali nekateri mediji,
smog je bil močnejši le kak
dan, na višje temperature pa
se telo tudi navadi. Skratka,
Moskva je zagotovo mesto,
ki ga začneš pogrešati že na
poti domov.

Moskva - mesto
presežkov
Moskva je zagotovo mesto, ki ga začneš pogrešati že na poti domov. 

Bazilika svetega Vasilija na Rdečem trgu

Pogled na reko Moskvo, v ozadju Kremelj Rdeči trg

Tudi več kot odlična hrana začara obiskovalca. GUM - veleblagovnica z več kot tisoč prestižnimi trgovinami
List, ki ga je nalepila na vrata upravičeno razburjena
stanovalka.




