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Ujemi sonce, 
ujemi dan
Nedeljski večer smo preživeli 
v družbi Slovenskega društva
Hospic, ki je na Jesenicah 
organiziralo dobrodelni koncert
Ujemi sonce, ujemi dan.
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Kako poteka 
predelava sveč
Jeseniško podjetje Plastkom
je ekskluzivni predelovalec
odpadnih nagrobnih sveč.
Več kot 75 odstotkov sestav-
nih materialov iz odpadne
sveče je mogoče znova upo-
rabiti.

Divji zahod 
v Podmežakli?
Krajane moti streljanje v
opuščenem kamnolomu,
kjer imajo člani društva Sva-
run urejeno strelsko vadišče.

Sedemdesetletnica
doma
Dom upokojencev dr. Fran-
ceta Berglja Jesenice je 1. ok-
tobra praznoval 70-letnico.
Slovesnosti se je udeležil
tudi minister za delo, druži-
no in socialne zadeve Ivan
Svetlik.
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Urša Peternel

Jesenice bo tudi prihodnja
štiri leta vodil dosedanji žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger (SD), ki je po neurad-
nih nepopolnih izidih že v
prvem krogu zbral 59,23
odstotka glasov. Na drugo
mesto se je uvrstil kandidat
SDS Roman Savinšek z
11,69 odstotka glasov, na
tretje pa Janko Pirc (LDS) z
10,07 odstotka. Četrti je bil
Egon Kepic (Narcisa), ki je
prejel 6,75 odstotka glasov,
peti Andrej Černe (NSi) s 6
odstotki glasov, šesti To-
maž Stare (Zares) s 5,04
odstotka in sedma Darja
Lenardič (KPS) z 1,23 od-
stotka glasov.
Tomaž Tom Mencinger je
ob ponovni izvolitvi izjavil:
"Izredno sem zadovoljen z
izidom volitev, saj dokazuje,
da so Jeseničanke in Jeseni-
čani zadovoljni z mojim do-
sedanjim delom in bodoči-
mi načrti. Ponovna izvolitev
je potrditev, da na Jesenicah
vodimo pravilno politiko in

smer razvoja." Kot je dodal,
je izredno vesel, da je tudi
njegova stranka SD v občin-
skem svetu ohranila enajst
sedežev. O sklepanju koali-
cij je še prezgodaj govoriti,
je dejal, pogovore o tem bo v
prihodnjih dneh začel z vse-
mi strankami, ki so dobile
sedeže v občinskem svetu.
In kako komentira novo se-
stavo občinskega sveta? Ne-
koliko ga je presenetil izid

stranke LDS, ki je izgubila
tri sedeže, zanimivo je, da je
DeSUS pridobil dve mesti,
presenečenje je uvrstitev
SNS v občinski svet, novinci
v občinskem svetu bodo tri-
je občinski svetniki stranke
Narcisa.
Z volitvami je mandat pote-
kel tudi trem dosedanjim
podžupanom, Veri Pintar,
Borisu Bregantu in Borisu
Kitku. Župan Mencinger je

povedal, da o imenih novih
podžupanov še ne more go-
voriti. Ker svojo funkcijo
opravljajo nepoklicno, jih iz-
bere župan in o imenovanju
le obvesti občinski svet. 
Stari novi župan Tomaž
Tom Mencinger bo župan-
ski mandat tudi v prihodnje
opravljal nepoklicno, in si-
cer vsaj še dve leti, dokler bo
opravljal tudi funkcijo po-
slanca v državnem zboru.

Z Mencingerjem še štiri leta
"Ponovna izvolitev je potrditev, da na Jesenicah vodimo pravilno politiko in smer razvoja," pravi 
Tomaž Tom Mencinger, ki so mu volivci v nedeljo zaupali še drugi mandat.

Za jubilej 
sto kilometrov
Ljubitelj gorništva in pohod-
ništva Julij Ulčar z Jesenic si
je za sedemdeseti rojstni
dan postavil za cilj premaga-
ti stokilometrsko razdaljo na
tekmi v Bielu v Švici.

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

Upokojenci so 
navdušeni pohodniki
V petnajstih letih so člani upokojenske 
pohodniške skupine opravili 690 pohodov 
s povprečno udeležbo trideset pohodnikov
na enem izletu. Skupaj so prehodili skoraj
petnajst tisoč kilometrov.
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Volilna udeležba na
Jesenicah je bila dokaj
slaba, in sicer 33,60-
odstotna. Od 18.108
volilnih upravičencev
je na volitve odšlo
6085 volivcev.
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Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Prepričljiva zmagovalka lo-
kalnih volitev na Jesenicah
je stranka Socialni demokra-
ti (SD), ki bo v 28-članskem
občinskem svetu imela enajst
sedežev. To je toliko kot do-
slej. Na drugo mesto po šte-
vilu sedežev v občinskem
svetu se je uvrstila SDS,
imela bo pet občinskih svet-
nikov, kar je enega manj kot
doslej. Po tri sedeže sta do-
bili stranki DeSUS (doslej je
imela enega) in nova stran-
ka Narcisa, ki doslej ni bila

prisotna na jeseniškem poli-
tičnem prizorišču. Dva ob-
činska svetnika bo imela
stranka LDS, kar je zagotovo
razočaranje, saj so doslej v
jeseniškem občinskem sve-
tu imeli kar pet sedežev.
SDAS bo v novem mandatu
imela enega občinskega
svetnika (doslej je imela
dva), prav tako po enega pa
bodo imele tudi stranke NSi
(doslej je imela dva) ter dve
novinki v jeseniškem občin-
skem svetu: Zares in SNS. 

Prepričljiva zmaga 
Socialnih demokratov
V 28-članskem občinskem svetu bo enajst 
sedežev imela stranka SD, pet SDS, po tri DeSUS
in Narcisa, dva LDS, po enega pa SDAS, NSi, 
Zares in SNS.
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Dosedanji župan Tomaž Tom Mencinger je bil na dan volitev dobro razpoložen. Glasovnice
zanj je v nedeljo oddalo 3522 Jeseničank in Jeseničanov. I Foto: Anka Bulovec
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Občani za združitev v KS Plavž

Na svetovalnem referendumu za združitev treh krajevnih
skupnosti - Mirka Rogla Petka, Cirila Tavčarja in Staneta Bo-
kala - so se občani strinjali s preoblikovanjem v enotno Kra-
jevno skupnost Plavž. Za združitev je glasovalo kar 82,15 od-
stotka volivcev v treh krajevnih skupnostih na Plavžu. Pove-
dano drugače: za združitev je glasovalo 1607 volivcev, proti
pa 287. Neveljavnih je bilo 62 glasovnic. U. P.
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Urša Peternel

Na Občini Jesenice so pred-
stavniki podjetja El-tec Mu-
lej prejšnji teden predstavili
informacijski sistem Ter-
mis, ki so ga uvedli v jav-
nem komunalnem podjetju
Jeko-In s ciljem, da bi v si-
stemu daljinskega ogreva-
nja zmanjšali toplotne izgu-
be in s tem prihranili ener-
gijo. Kot je povedala Nuša
Jelenc, v. d. direktorice pod-
jetja Jeko-In, je pogodbo o
nakupu tega sistema leta
2007 sklenilo prejšnje vod-
stvo javnega komunalnega
podjetja, leta 2009 je bila
pogodba prekinjena, junija
letos pa so podpisali aneks o
nadaljevanju in ponovnem
zagonu projekta. Pogodbena
vrednost je nekaj več kot 225
tisoč evrov (k temu je treba
prišteti še DDV in dodatne
stroške zaradi prekinitve po-
godbe). "Verjamem, da ima
ta projekt dolgoročen značaj
in bodo učinki pozitivni

tako za izvajalce kot za upo-
rabnike," je dejala Jelenčeva.
Za kakšno programsko
orodje gre in kje v sistemu
daljinskega ogrevanja se
bodo pokazali prihranki, so
pojasnjevali strokovnjaki iz
podjetja El-tec Mulej. Direk-
tor Jože Torkar je pojasnil,
da so že oziroma še bodo s

sistemom Termis opremili
mnoga velika mesta, med
drugim Ljubljano, Velenje,
Mursko Soboto, Koper, Beo-
grad, Zagreb, Novi Sad,
Tuzlo, Niš, Pirot ... Pri Ter-
misu gre za posebno pro-
gramsko orodje, s katerim
upravljajo daljinske energet-
ske sisteme. Izvedejo vrsto
tehničnih in organizacijskih

ukrepov, vgradijo sodobno
regulacijo oziroma module
za gospodarno vodenje, s
katerimi na podlagi trenut-
nih parametrov iz proizvod-
nega vira in odjemnih mest
ter vremenske napovedi iz-
računavajo nastavitvene toč-
ke za optimalno vodenje si-
stema daljinskega ogreva-

nja. Glavni cilj uvedbe siste-
ma je zmanjšanje toplotnih
izgub na dovodu, El-tec Mu-
lej se je zavezal, da bo to
zmanjšanje toplotnih izgub
na Jesenicah 10,5-odstotno
(v petih letih in pol). To naj
bi hkrati pomenilo za 1,4 od-
stotka manjšo porabo ener-
gije. Povedano drugače:
Jeko-In kot distributer bo

lahko odkupil za 1,4 odstot-
ka manj energije od Enosa
kot proizvajalca. Učinke
vgradnje sistema Termis
bodo torej občutili pred-
vsem v podjetju Jeko-In,
medtem ko končni uporab-
niki neposrednega učinka
ne bodo občutili. "Kako bo
Jeko-In kot distributer ta
svoj prihranek prenesel na
odjemalce, pa je stvar lastni-
ka javnega podjetja," je dejal
Jože Torkar iz podjetja El-
tec Mulej.
Župan Tomaž Tom Men-
cinger je ob tem poudaril,
da jih na Jesenicah čaka še
veliko dela na področju
energetike, sistem bo tudi v
prihodnje treba posodablja-
ti, odpreti pa bo treba tudi
razpravo o uvedbi koncesni-
ne za proizvajalca energije. 
Na Jesenicah imajo po moči
šesti največji sistem daljin-
skega ogrevanja v Sloveniji.
Nanj je priključenih prek
150 objektov s priključno
močjo okoli 55 MW. 

Cilj: prihranki v sistemu 
daljinskega ogrevanja
V javnem komunalnem podjetju Jeko-In so uvedli informacijski sistem Termis, s pomočjo katerega
naj bi za desetino zmanjšali toplotne izgube na vročevodu.
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Župan Tomaž Tom Mencinger in vsi trije podžupani: 
Vera Pintar, Boris Bregant in Boris Kitek na slavnostni seji 
občinskega sveta v banketni dvorani objekta Kolpern

Učinke vgradnje sistema Termis bodo torej 
občutili predvsem v podjetju Jeko-In, medtem
ko končni uporabniki neposrednega učinka ne
bodo občutili. 

In kdo vse bo (po neuradnih
podatkih) sedel v novem ob-
činskem svetu Občine Jese-
nice?
Iz stranke SD bodo to Zoran
Kramar, Boris Bregant,
Ljudmila Ilenič, Vera Pin-
tar, Ivanka Zupančič, Vinko
Lavtižar, Oto Kelih, Marina
Kalan, Maja Otovič, Igor
Arh in Božo Pogačar.

Iz stranke SDS bodo občin-
ski svetniki postali Roman
Savinšek, Boris Dolžan,
Matjaž Korbar, Aleš Nagode
in Robert Pajk.
Iz stranke DeSUS bodo to
Zvonimir Jurkovič, Stanis-
lav Pem in Anton Stražišar,
iz stranke Narcisa Miha Re-
bolj, Boštjan Smukavec in
Boštjan Žigon.
Stranko LDS bosta v občin-
skem zastopala Peter Mirc in
Janko Pirc, stranko NSi An-

drej Černe, stranko SDAS
Hamdija Mulahmetović, Za-
res Tomaž Stare, SNS pa Vej-
sil Horvej Horozovič.
Med 28 občinskimi svetniki
je trinajst takšnih, ki so v
občinskem svetu sedeli že
doslej. Petnajst pa je novin-
cev, in sicer Maja Otovič
(učiteljica in predsednica
KS Javornik-Koroška Bela),
Božo Pogačar (direktor Cen-
tra za socialno delo Jeseni-

ce), Roman Savinšek (kan-
didat SDS za župana, slikar
in kipar), Matjaž Korbar
(poveljnik poklicne gasilske
enote), Aleš Nagode, Zvoni-
mir Jurkovič, Anton Straži-
šar, Miha Rebolj (hokejist),
Boštjan Smukavec, Boštjan
Žigon, Peter Mirc, Janko
Pirc (kandidat LDS za župa-
na), Hamdija Mulahmeto-
vić, Tomaž Stare (kandidat
Zares za župana) in Vejsil
Horvej Horozovič.

Prepričljiva zmaga 
Socialnih demokratov

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je na zadnjo septem-
brsko sredo sklical še zadnjo
sejo občinskega sveta v tem
mandatu. Seja je bila slav-
nostna, pripravili so jo v
banketni dvorani Kolperna,
nanjo pa so bili povabljeni
vsi, ki so zadnja štiri leta so-
ustvarjali politiko občine.
Poleg občinskih svetnikov je
župan na sejo povabil tudi
člane delovnih teles, krajev-
nih skupnosti, vodij oddel-
kov občinske uprave, nad-
zornega odbora ter medije.
Najprej so se z minuto mol-
ka poklonili spominu na tra-
gično preminulega občana,
ekstremnega kolesarja Jure-

ta Robiča. Župan Tomaž
Tom Mencinger je nato
predstavil poročilo o delu
občinskega sveta; občinski
svetniki so se v štirih letih
sestali na 38 rednih in dveh
izrednih sejah, na vsaki so v
povprečju obravnavali po se-
demnajst točk dnevnega
reda, sprejeli so 641 sklepov
(po osemnajst na sejo), ob-
činski svetniki pa so postavi-
li 529 vprašanj in pobud.
Prisotnost občinskih svetni-
kov na sejah je bila več kot
98-odstotna, je povedal žu-
pan, ki se je vsem zahvalil za
opravljeno delo. V nadalje-
vanju je obširno predstavil
tudi vse projekte, ki so jih
speljali v štirih letih, ter
spregovoril tudi o načrtih. 

Slavnostna seja 
občinskega sveta
Pred zaključkom štiriletnega mandata je župan
sklical še zadnjo, slavnostno sejo občinskega
sveta.

Koncesija za sortirnico na Mali Mežakli

Občina Jesenice je podelila koncesijo za ureditev sortirnice
na deponiji Mala Mežakla podjetju Gorenje Surovina iz Ma-
ribora, ki je podalo skupno ponudbo s podjetjema Publicus
Ljubljana in Iskra Vzdrževanje Kranj. Kot je povedal vodja
Komunalne direkcije na Občini Jesenice Marko Markelj, bo
Občina Jesenice sklenila koncesijsko pogodbo za obdobje
desetih let, sortirnico pa naj bi zgradili do marca 2011. Na
njej bo dovolj prostora za sortiranje odpadkov iz tistih go-
renjskih občin, katerih odpadke naj bi v skladu z operativ-
nim programom države dovažali na deponijo Mala Meža-
kla. Po Markljevih besedah je ureditev sortiranja oziroma
obdelave mešanih komunalnih odpadkov država določila
kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Deponi-
jam brez sortirnic pa naj država ne bi podaljšala okoljevar-
stvenih dovoljenj in naj bi jih torej čakalo zaprtje. U. P.
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V občinskem svetu bodo v novem mandatu 
sedeli tudi bivši hokejist, gasilec, slikar, učiteljica,
direktor centra za socialno delo ... Med 28 
občinskimi svetniki je samo pet žensk, in še to
so vse z liste SD. Povprečna starost izvoljenih
občinskih svetnikov bo tudi po novem (kot že
doslej) okrog 55 let. Najmlajši občinski svetnik
je Miha Rebolj (33 let), najstarejši Anton 
Stražišar (73 let). Med občinskimi svetniki je
dvanajst upokojencev.

OBVESTILO 

POSKUSNI IZRAČUN 
VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Večina lastnikov nepremičnin je v preteklem tednu od
Geodetske uprave Republike Slovenije prejela obvestilo o
poskusnem izračunu vrednosti svojih nepremičnin.

Po do sedaj videnem, je napak v obvestilih precej, prav
tako tudi negotovosti in slabe volje med lastniki. 
Ker imamo v naših vrstah enega izmed največjih strokov-
njakov za nepremičnine pri nas Anžeta Urevca, smo se v
sodelovanju z Občino Jesenice odločili, da za vas pripra-
vimo poseben enourni posvet na to temo, in sicer v sredo,
20. oktobra, z začetkom ob 18. uri v banketni dvorani Kol-
pern na Stari Savi. 

Predstavili bomo koncept vrednotenja, pregledali tipično
obvestilo ter lastnikom svetovali, kaj storiti, če se podatki
ne ujemajo z dejanskim stanjem.

Če bo zanimanje veliko, bomo dogodek ponovili teden dni
kasneje ob isti uri na isti lokaciji. 

Vljudno vabljeni!

Občina Jesenice in Dominvest, d. o. o.

Pripombe na ceno 
odvoza komunalnih
odpadkov

Podjetje Jeko-In nas je infor-
miralo o spremembah obraču-
na odvoza odpadkov. Obra-
čun naj bi bil sestavljen iz fiks-
nega in variabilnega dela. Va-
riabilni del naj bi bil odvisen
od velikosti zabojnika posa-
meznega gospodinjstva. O ta-
kem obračunu pa imam kot
občanka naslednjo pripombo:

Velikost samega zabojnika
ni in ne more biti merilo za
obračun količine odpadkov.
Merilo za količino odpadkov
je lahko samo teža oz. tehta-
nje zabojnikov. Kot tričlanska
družina imamo velik zaboj-
nik, največkrat pa so v njem le

tri ali štiri vrečke smeti iz go-
spodinjstva. Zabojnik teden-
sko damo na spraznjene že
zaradi slabega vonja smeti.
Sami imamo za biološko raz-
gradnjo tri kompostnike, loče-
no pa tudi zbiramo odpadke,
ki jih nosimo na ekološki otok.
Če menijo, da je zabojnik me-
rilo, potem pa naj ponudijo še
manjše zabojnike, saj so seda-
nji zabojniki za gospodinjstvo
z eno ali dvema osebama tudi
preveliki. 

Prepričana sem, da se bo z
mojo pripombo strinjal še
marsikateri občan, zato pred-
lagam, da Jeko-In najde drugo
rešitev obračunavanja količine
odpadkov, ne pa velikost za-
bojnika. Saj greste tudi v trgo-
vino z večjo vrečo, pa ta ni
vedno polna, včasih se vrnete
tudi s prazno.

Nuša Komic, 
Jesenice

Pisma bralcev

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

Vida Mihelčič s.p.
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Urša Peternel

Ljudska univerza Jesenice je
s tem šolskim letom pridobi-
la nove, sodobne prostore v
objektu Rondo na Delavski 1
na Jesenicah. Potem ko je
devet let delovala v stavbi vrt-
ca na Tavčarjevi na Plavžu,
se je zaradi povečanega vpisa
otrok v vrtec Občina Jesenice
odločila, da bo v prostorih
ljudske univerze uredila do-
datne igralnice vrtca. Za
Ljudsko univerzo Jesenice
pa so našli rešitev v novem
objektu Rondo, kjer so bili še

nezasedeni poslovni prosto-
ri. S tem je Občina Jesenice
po besedah župana Tomaža
Toma Mencingerja ubila dve
muhi na en mah: rešila pros-
torsko stisko vrtca in omogo-
čila sprejetje vseh otrok v vr-
tec, obenem pa je Ljudska
univerza Jesenice dobila
nove, izobraževanju odraslih
prilagojene prostore. Zanje
so morali odšteti dobrih 712
tisoč evrov, od tega je Ljud-
ska univerza Jesenice najela
kredit v višini 610 tisoč ev-
rov, preostanek pa so zagoto-
vili iz občinskega proračuna.

Direktorica Maja Radinovič
Hajdič je na slovesnem od-
prtju novih prostorov prejš-
nji teden poudarila, da so do-
bili odlične razmere za uče-
nje in izobraževanje. V zad-
njih letih se je Ljudska uni-
verza Jesenice razvila v vodil-
ni center vseživljenjskega
učenja na Gorenjskem, med
prvimi v državi so se vključi-
li v pripravo in razvoj števil-
nih evropskih in nacionalnih
projektov, katerih rezultat je
bogata ponudba programov
učenja in izobraževanja za
odrasle. Letno se različnih

oblik izobraževanja udeleži
kar okrog pet tisoč odraslih.
"Biti vzor in zgled dobre
prakse je naše vodilo in za to
si bomo prizadevali tudi v
bodoče," je poudarila direk-
torica. Slovesnega odprtja se
je udeležil tudi minister za
šolstvo Igor Lukšič, ki se je
pošalil, da je nova lokacija iz-
brana res posrečeno, saj se je
nekdanja Delavska univerza
preselila na - Delavsko ulico
... Poudaril je, da izobraževa-
nje odraslih postaja po-
membna dopolnitev izobra-
ževalnega sistema.

Novi prostori Ljudske 
univerze Jesenice
V prisotnosti ministra za šolstvo Igorja Lukšiča so namenu tudi uradno predali nove prostore Ljudske
univerze Jesenice v objektu Rondo.
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Urša Peternel

V letošnjem šolskem letu
so starši v jeseniške vrtce
vpisali petdeset malčkov
več kot leto prej, zaradi če-
sar je v obstoječih enotah
Vzgojno-varstvene organi-
zacije Jesenice nastala
prostorska stiska. A v sode-
lovanju z Občino Jesenice
so našli rešitev - dodatne

prostore za vrtec so uredili
v stavbi na Cesti Cirila Tav-
čarja 3a na Plavžu, kjer je
doslej delovala Ljudska uni-
verza Jesenice. Po dogovo-
ru in na vsestransko zado-
voljstvo je Ljudska univerza
dobila nove poslovne pros-
tore v objektu Rondo, v iz-
praznjenih prostorih pa so
prek poletnih počitnic ure-
dili dodatne prostore za vr-

tec - dve novi igralnici, sa-
nitarije s previjalnico, gar-
derobo in pokrit vhod z ve-
trolovom. Občina Jesenice
je za to namenila 125 tisoč
evrov iz proračuna.
V stavbi na Tavčarjevi 3a je
Ljudska univerza Jesenice
del prostorov zasedala od
leta 2000, saj je bilo v vrtce
v tistih letih vpisanih manj
otrok in so prostori v stavbi

ostajali prazni. Zdaj pa se je
situacija spremenila, zaradi
večjega vpisa otrok v vrtec
bo odslej celotna stavba spet
namenjena zgolj potrebam
vrtca. Z novimi prostori v
objektu Rondo pa so nadvse
zadovoljni tudi v Ljudski
univerzi Jesenice, saj so ti
novi, sodobni in bistveno
bolj primerni za izobraževa-
nje odraslih.

Dve novi igralnici v vrtcu
Uredili so ju v stavbi na Tavčarjevi 3a, v prostorih, iz katerih se je izselila Ljudska univerza Jesenice.
Tako so v vrtec kljub povečanemu vpisu lahko sprejeli vse otroke.

V nove prostore so otroke sprejeli že 1. septembra, uradno
pa so jih predali namenu 1. oktobra ob prisotnosti župana
Tomaža Toma Mencingerja.

Odprtja se je udeležil tudi minister za šolstvo Igor Lukšič
(ob njem župan Tomaž Tom Mencinger in direktorica 
Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič).

Na 520 kvadratnih metrih v objektu Rondo so odraslim na
voljo sodobno opremljene učilnice, svetovalno središče,
središče za samostojno učenje in računalniška učilnica.

V novih, svetlih igralnicah - ena je velika dobrih 28, druga
dobrih 42 kvadratnih metrov - se malčki dobro počutijo.
Foto: Anka Bulovec

Janko Rabič

Med obsežnejše okoljevar-
stvene investicije v letošnjem
letu na Jesenicah sodi grad-
nja kanalizacije na Ukovi.
Hiše od hišne številke 9 do
16 bodo odslej priključene na
javni kanalizacijski sistem.
Odpadna voda je bila doslej
speljana v lokalne pretočne
greznice. Z novo kanalizacijo

bo tudi potok Ukova manj
onesnažen. Investitor grad-
nje kanalizacije je Komunal-
na direkcija Občine Jesenice,
izvajalec pa Gradbeno pod-
jetje Bohinj. Vrednost del je
44 tisoč evrov. V septembru
so večino del že opravili, do
sredine oktobra pa bodo na
trasi gradnje kanalizacije, ki
je potekala na cesti, položili
novo asfaltno prevleko.

Nova kanalizacija na Ukovi 
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Boštjan Bogataj

Letos je Acroni nacionalno
zlato priznanje za inovacije
v letu 2009 prejel za razvoj
nerjavnega jekla za nove av-
tomobilske izpušne siste-
me. Avtorji inovacije so Sta-
nislav Jakelj, Boštjan Bra-
daškja, Franci Perko, Mar-
jan Kramar in Milan Klinar.
"Pohvalimo se lahko, da
smo prvi evropski proizvaja-
lec te vrste jekla, s katerim
nam je uspelo prodreti na
trg s segmentom hladno va-
ljane pločevine, ki je tehno-
loško izredno zahteven pro-
izvod in hkrati tržno zelo
zanimiv," dosežek pojas-
njuje inovator Stanislav Ja-
kelj. Rezultati redne proiz-
vodnje dokazujejo, da novo
jeklo prinaša visoko dodano
vrednost.
Nerjavna jekla za nove avto-
mobilske izpušne sisteme je
zanimiva tržna niša, v kateri
ima Acroni zaradi zahtevno-
sti proizvodnje kot mala je-
klarna veliko prednost pred
proizvajalci z veliko proiz-
vodnjo. Hkrati se tovrstni
proizvodi zelo dobro odraža-
jo pri poslovanju, tako v te-
koči denarni donosnosti kot

tudi specifični in zahtevni
tehnološko razvojni sposob-
nosti Acronija. "V Acroniju
spodbujamo zaposlene k

podjetniškemu načinu raz-
mišljanja in delovanja, ki ga
obvladajo od doma. V službi
pa za realizacijo ciljev upo-
rabijo vse razpoložljive vire
od materialnih do socialnih,
tudi poznanstva in prijatelj-
stva," inovacijsko strategijo
pojasnjuje Slavko Kanalec,
glavni direktor Acronija. Vsi
vodilni in vodstveni delavci
po funkciji spodbujajo ino-
vacijsko dejavnost, sicer pa
uvajanje stalnih izboljšav in
inovacij poteka v Acroniju
po enotnem in vnaprej dolo-
čenem postopku. 
Na vprašanje, zakaj se med
inovatorji vedno znova po-
javljajo ista imena, Japelj od-
govarja, da razvojno-razisko-
valni sektor znotraj Acronija
številčno ni velik, po svoji

zagnanosti in ustvarjalnosti
pa zelo močan potencial:
"Če se dobro povezuje s teh-
nološko ekipo strokovnjakov
v samem proizvodnjam pro-
cesu, uspeh nikakor ne
more izostati." Dodaja, da
za izpostavljeno generacijo
strokovnjakov prihajajo
mladi, ki svoje znanje zno-
traj podjetja nadgrajujejo in
se krepijo v izkušnjah. V
podjetju vsako leto podelijo
priznanje za najboljšo ino-
vacijo leta, inovatorja leta,
ekološko inovacijo, inovaci-
jo s področja varnosti in
zdravja pri delu in mene-
džerja idej leta. Dodatno na-
gradijo tudi izboljšave, ki so
prijavljene v okviru temat-
skih razpisov ob dnevu
Zemlje, voda, zdravja ...
Z najpomembnejšimi inova-
cijami sodelujejo na razpisih
Gospodarske zbornice Slove-
nije in Slovenskega foruma
inovacij, kjer avtorji pravilo-
ma vsako leto prejemajo pri-
znanja. "Zelo sem vesel, da
so naši inovatorji letos spet
prejeli tako visoko priznanje
na državni ravni hkrati pa je
to dokaz, da smo na pravi
poti k uspešnemu poslova-
nju," še pravi Kanalec.

Znova zlato za inovacijo
Jeseniški jeklarji vsako leto prejmejo več priznanj na gorenjskem izboru za naj inovacije, skoraj vsako
leto pa tudi zlato priznanje za najboljše inovacije v Sloveniji.

Stanislav Jakelj

Urša Peternel

Na Jesenicah, na mestu ne-
kdanje klavnice je v letoš-
njem letu začelo delovati
podjetje Plastkom, ki se
ukvarja s predelavo nagrob-
nih sveč. Plastkom je v sode-
lovanju s podjetjem Interse-
roh, ki je pripravilo skupni
načrt ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami, eks-
kluzivni predelovalec odpad-
nih nagrobnih sveč pri nas.
Na Jesenicah mnogi domači-
ni z zanimanjem (nekateri
pa tudi s kritičnimi očmi)
opazujejo kupe sveč, ki se
kopičijo na dvorišču podjetja
Plastkom. Marsikoga zani-
ma, kako sploh poteka po-
stopek predelave sveč in kaj
storijo z materiali, ki nasta-
nejo po predelavi. Postopek
reciklaže je pojasnil Uroš
Černuta, vodja razvoja novih
produktov v podjetju Inter-
seroh. Kot je povedal, je
stopnja reciklaže vsake sveče
več kot 75-odstotna, kar po-
meni, da je tolikšen odstotek
sestavnih materialov v sveči
mogoče ponovno uporabiti.
Povprečen lonček nagrobne
sveče (tako parafinske kot
elektronske) je v 33 odstotkih
sestavljen iz plastičnih mate-
rialov, kot so PVC, PP, PE,
PET ... Ker imajo ti plastični

materiali različne kemijske
lastnost, jih v fazi sortiranja
najprej ločijo. V nagrobni
sveči je še parafin, ki pred-
stavlja 49 odstotkov skupne
teže nagrobne sveče, kovin
je za odstotek, odstotek teže
pa predstavljajo baterije (pri
elektronskih nagrobnih sve-

čah). Približno 16 odstotkov
celotne mase prevzetih od-
padnih nagrobnih sveč pa
predstavljajo nečistoče in
ostali materiali, ki jih ni mo-
goče predelati. Ko odpadne
nagrobne sveče sortirajo in
razvrstijo, jih najprej ločijo
po materialih. Odstranijo ko-

vinske pokrovčke, plastiko
pa razdelijo na plastične
frakcije. Pri toni zbranih od-
padnih sveč dobijo 297 kilo-
gramov plastike, 441 kilogra-
mov parafina, deset kilogra-
mov kovin in šest kilogra-
mov baterij. In kako in kje
lahko uporabijo te materia-
le? Plastične mase zmeljejo
in iz njih izdelujejo manj za-
htevne plastične izdelke, kot
so cevi in polizdelki, name-
njeni uporabi v gradbeniš-
tvu. Parafin znova uporabijo
v proizvodnji nagrobnih
sveč, iz kovin pa izdelajo ko-
vinske izdelke in polizdelke
oziroma jih uporabijo v in-
dustriji. 
Ker do sedaj za recikliranje
nagrobnih sveč ni bilo po-
skrbljeno, je pri uporabi
sveč vsako leto nastalo okoli
tri tisoč ton odpadkov. Ena
tona sveč, ki je ne reciklira-
jo, obremeni okolje s 330 ki-
logrami plastike, 10 kilogra-
mi kovin, 10 kilogrami bate-
rij in 160 kilogrami nečistoč
in drugih materialov. 
Černuta je še povedal, da je
tehnologija predelave v pod-
jetju Plastkom odgovorna
do okolja, saj pri procesu
predelave ne prihaja do one-
snaževanja zraka in vode in
torej ne povzroča negativnih
vplivov na lokalno okolje.

Urša Peternel

V jeseniški občini bo pri-
hodnje leto postalo obvezno
tudi ločeno zbiranje biolo-
ških odpadkov. Država je lo-
čeno zbiranje bioloških od-
padkov na izvoru nastanka
uvedla z uredbo in prepove-
dala njihovo odlaganje na
odlagališča. Pri odlaganju
bioloških odpadkov se na-
mreč sprošča metan, toplo-
gredni plin, ki ima negati-
ven vpliv na okolje. 
V javnem komunalnem pod-
jetju Jeko-In so že letos priče-
li ločeno zbirati biološke od-
padke na pokopališčih, pri-
hodnje leto pa bodo vzposta-
vili učinkovit sistem ločene-
ga zbiranja bioloških odpad-
kov še v gospodinjstvih, in si-
cer na območju občin Jeseni-
ce in Žirovnica, je povedala
Tamara Hribar iz Jeko-In. In
kako bo potekalo ločeno zbi-
ranje? "Ločevanje bioloških
odpadkov od drugih meša-
nih komunalnih odpadkov
bo potekalo s kompostira-
njem na lastnem vrtu ali z
dodatnimi zabojniki in odvo-
zom odpadkov v predelavo.
Stanovalci večstanovanjskih
objektov in stanovanjski ob-
jekti brez vrta bodo avtoma-
tično vključeni v sistem red-
nega ločenega zbiranja in od-
voza bioloških odpadkov,
medtem ko bodo stanovalci
individualnih objektov z last-
nim vrtom imeli možnost,

da se sami opredelijo, kako
bodo ločevali svoje biološke
odpadke," je pojasnila Hri-
barjeva. V gospodinjstvih,
kjer se bodo odločili, da bodo
biološke odpadke komposti-
rali v svojem kompostniku,
bodo odpadke predelali sami
in tako pridobili naravno
gnojilo za vrt. Kjer se bodo
odločili, da bodo biološke
odpadke zbirali v dodatnem
zabojniku, pa jim bodo do-
stavili ustrezen rjav tipski
zabojnik, označen z logoti-
pom podjetja Jeko-In in
identifikacijskim čipom.
Tako zbrane odpadke bodo
tedensko odvažali v predela-
vo. "Za storitev odvoza bio-
loških odpadkov bo potreb-
no dodatno plačilo, zato se
bodo občani lahko dogovori-
li z drugim gospodinjstvom
v hiši ali s sosedi in si s tem
zmanjšali stroške," je pove-
dala Hribarjeva.
Kot še poudarjajo v javnem
komunalnem podjetju Jeko-
In, odlaganje zelenega odre-
za in odpadkov iz vrtov že
danes ne sodi v zabojnik za
komunalne odpadke. Go-
spodinjstva se tako lahko že
zdaj odločijo za kompostira-
nje na lastnem vrtu, do koli-
čine ene avtomobilske pri-
kolice pa tovrstne odpadke
lahko brezplačno pripeljejo
tudi v Zbirni center Jesenice
na Prešernovi ali na kompo-
starno na odlagališču Mala
Mežakla. 

Obvezno bo ločevanje
bioloških odpadkov
Ločevanje bioloških odpadkov od mešanih 
komunalnih odpadkov bo potekalo s 
kompostiranjem na lastnem vrtu ali z dodatnimi
zabojniki in odvozom odpadkov v predelavo.

Kako poteka predelava sveč
Jeseniško podjetje Plastkom je ekskluzivni predelovalec odpadnih nagrobnih sveč. Več kot 75 
odstotkov sestavnih materialov iz odpadne sveče je mogoče znova uporabiti.

Ker nekatere Jeseničane motijo kupi sveč na
dvorišču podjetja, je Mojca Korbar, direktorica
Plastkoma, povedala, da v prihodnje načrtujejo
ureditev nadstreškov in zaprtje dvorišča, tako da
kupi odpadnih sveč ne bodo več tako vidni.

V Acroniju ločijo dva tipa inovacij: tehnoloških
postopkov in tehnološke opreme. Posledica 
razvoja tehnoloških postopkov so nova jekla, 
ki lahko ostanejo v proizvodnem programu več
deset let. "Vsa jekla iz našega prodajnega 
programa so bila vsaj v času začetka proizvodnje
inovacije," pravi Nataša Karo. Podobno velja tudi
za inovacije na tehnološki opremi.

V podjetju Plastkom na Jesenicah letno predelajo dva tisoč
ton odpadnih nagrobnih sveč. Največ dela bodo imeli prav
novembra. I Foto: Tina Dokl

Na delavnici je govoril tudi Klaus Koller iz Deželne 
bolnišnice Bruck/Mur, ki je vodilni partner v projektu.

Čezmejno sodelovanje bolnišnic

Splošna bolnišnica Jesenice sodeluje v projektu čezmejnega
sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga sofinancira Ev-
ropska unija. Pod okriljem projekta, imenovanega Health
SI-AT, je v Kolpernu na Jesenicah potekala delavnica z naslo-
vom Upravljanje virov in kakovosti v zdravstvu. Udeležili so
se je strateški partnerji, govorili pa so o upravljanju z viri
energije v bolnišnicah ter o upravljanju z znanjem oziroma
o izobraževanju in usposabljanju bolnišničnega osebja. Pro-
jekt Health povezuje partnerje desetih krajinskih območij
Avstrije in Slovenije: Vzhodna, Zahodna in Južna Štajerska,
Gradec, Zgornja Štajerska - vzhod, Zgornja Štajerska - za-
hod, Celovec-Beljak, Južna Gradiščanska, Podravska, Po-
murska in Gorenjska. U. P.
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Krajevna skupnost
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Urša Peternel

"Že vrsto let krajani Podme-
žakle, ki živimo pod opušče-
nim kamnolomom, trpimo
in prenašamo vse mogoče
podvige najemnika. Pred leti
smo potrpežljivo prenašali
celodnevna razbijanja starih
betonskih zgradb v kamno-
lomu. Nato je najemnik ure-
dil prostor za piknike in nič-
kolikokrat smo morali pre-
našali glasno glasbo in raja-
nja dolgo v noč. Sedaj pa nas
je lastnik presenetil z novo
pridobitvijo: streliščem.
Tako imamo sedaj vsako
drugo popoldne po nekaj ur
pravo 'vojno' tako rekoč na
lastnih dvoriščih." S temi be-
sedami se je na nas obrnil
Marko Ambrožič iz Podme-
žakle, ki živi v eni od hiš pod
opuščenim kamnolomom.
V kamnolomu so člani Strel-
skega športnega društva Sva-
run iz Otoč aprila letos ure-
dili vadišče in dvakrat teden-
sko, od torkih in četrtkih po-
poldne, imajo strelske vaje.
Tako dvakrat tedensko po-
poldne po Podmežakli od-
mevajo streli iz strelnega
orožja, o čemer smo se zad-
nji septembrski četrtek po-
poldne prepričali tudi sami.
Zato smo obiskali vadišče 
v opuščenem kamnolomu
ter govorili s predsednikom
društva Svarun Sebastija-
nom Falletom in lastnikom
kamnoloma Tomažem Lav-
tižarjem. Falle je povedal, da
imajo v društvu okrog petde-
set članov, ki se ukvarjajo s
športnim streljanjem, ki je
tudi olimpijska disciplina.
Streljajo po najstrožjih var-
nostnih pravilih IASC. "Var-
nost je nad vsem!" je zagoto-
vil Falle. Vadišče je, kot za-
htevajo pravila, označeno z
varnostnimi trakovi, povsod
so nameščene opozorilne ta-
ble, da je to območje, kjer
poteka streljanje in je zato
prehod prepovedan. Na vho-
du na samo vadišče je po-
stavljena velika tabla z dol-

gim seznamom varnostnih
pravil, med drugim nanj ni-
hče ne sme vstopiti brez za-
ščitnih očal in zaščitnih slu-
šalk, naenkrat lahko strelja
samo ena oseba ... Da je za
varnost dobro poskrbljeno,
je po Falletovih besedah
ugotovil tudi inšpektor no-
tranjega ministrstva, ki si je
ogledal vadišče. "Zavedamo
se, da smo nov pojav v oko-
lju in da marsikoga motimo.
A dejstvo je, da delamo po
zakonu, krovni je zakon o
orožju, prav tako pa so - sicer
neuradne - meritve pokaza-
le, da ne presegamo dovolje-

ne ravni hrupa," je povedal
Falle. In zakaj so vadišče
uredili ravno v opuščenem
kamnolomu, kjer zvok še
močneje odmeva? Falle je
pojasnil, da je večina strel-
skih vadišč v državi urejenih
prav v kamnolomih, saj je
območje naravno zaščiteno
in zaprto, dostop pa je mo-
žen le z ene strani. 
Lastnik tega območja je To-
maž Lavtižar iz Kranjske
Gore, ki je opuščeni kamno-
lom odkupil leta 1998 od te-
danje Železarne Jesenice.
Prostor je uredil in ga odda-
ja za piknike, del pa ga je

oddal v najem strelskemu
društvu. Kot je povedal, ne-
kateri krajani Podmežakle
ne upoštevajo, da gre za za-
sebno zemljišče, tako je bilo
že nekaj vlomov, kraj in po-
škodovanj. Prav tako pušča-
jo otroke, da prihajajo na to
območje, je povedal Lavti-
žar, čeprav je jasno označe-
no, da je prehod na del, kjer
se izvaja streljanje, prepove-
dan. Lavtižar je tudi opozo-
ril, da je hrup z bližnje avto-
ceste bistveno bolj moteč od
hrupa zaradi streljanja iz
opuščenega kamnoloma.
Krajani Podmežakle so s
problematiko strelišča sez-
nanili Občino Jesenice in
sredi avgusta je tam potekal
sestanek, na katerem so
sprejeli sklep, da člani strel-
skega društva lahko izvajajo
streljanje dvakrat na teden
(ob torkih in četrtkih od 16.
do 19. ure). Poleg tega naj bi
s pomočjo župana proučili
možnost, da se dejavnost
strelskega društva preseli
na drugo, ustreznejšo loka-
cijo. Odločitve še ni, prese-
litvi pa - če bi dobili ustrez-
no drugo lokacijo - člani
društva Svarun ne naspro-
tujejo.

Divji zahod v Podmežakli?
Krajane moti streljanje v opuščenem kamnolomu, kjer imajo člani društva Svarun strelsko vadbišče.

Janko Rabič

Kljub kritikam nekaterih
večno nezadovoljnih ljudi je
treba le priznati, da mesto Je-
senice in vsi okoliški kraji iz
leta v leto dajejo lepši in pri-
jaznejši videz. To je zagotovo
tudi zasluga akcije Najlepši
balkon, ki jo od leta 2003
Občina Jesenice izvaja na po-
budo Turistične zveze Slove-
nije. Tudi letos je bil odziv za
sodelovanje zelo spodbuden.
Krajani v poletnih mesecih
lahko predlagajo svoje sose-
de in druge za sodelovanje v
akciji. Lahko se prijavijo tudi
sami. Pri zbiranju predlogov
pomagajo tudi vodstva kra-
jevnih skupnosti. 

Komisija za izvedbo akcije
je letos prejela 118 predlo-
gov. Na podlagi zbranih fo-
tografij je pregledala vse
balkone in glede na število
zbranih točk izbrala tiste, ki
vsako leto zaslužijo več po-
zornosti. Največ lepih bal-
konov so letos imeli na
Hrušici. 
Zaključna prireditev s pred-
stavitvijo vseh najbolje oce-
njenih balkonov je letos še
bolj kot v preteklosti prijet-
no izzvenela v objektu Kol-
pern na Stari Savi. Potek ak-
cije s pohvalo vsem sodelu-
jočim je najprej predstavil
predsednik komisije Zoran
Kramar, čestitke vsem za
prizadevanja pri lepšanju

mesta pa je izrekla tudi pod-
županja občine Jesenice
Vera Pintar. Vsi so si zatem
ogledali najlepše balkone, s
strokovnim komentarjem
pa jih je pospremila stalna
sodelavka akcije Ruth Pod-
gornik Reš. Srečanje je pri-
jetno popestril pevec Hajni
Blagne. 
Letos je komisija najvišjo
oceno v enostanovanjski hiši
namenila balkonu Brigite
Golob s Hrušice, na drugo
mesto se je uvrstila Stanisla-
va Kerec iz Planine pod Go-
lico in na tretje mesto druži-
na Rajakovič z Lipc. 
V večstanovanjskih hišah
sta najlepši balkon imeli
Anka Blažič Leskovar in Fa-

dila Midžan s Hrušice. V
kategoriji gorenjski nagelj
so priznanja prejeli Slavko
Lasnik in Marjeta Razingar
s Hrušice ter Frančiška Noč
z Javorniškega Rovta. S pri-
znanjem so nagradili tudi
tri podjetja oziroma podjet-
nike, ki skrbijo za lepe bal-
kone. To so bili: Protrg in
Rondo z Jesenic ter Dušan
Blažič iz Planine pod Goli-
co. 
Za lastnike najlepših balko-
nov so dan po podelitvi pri-
znanj organizirali še ogled
novega Slovenskega planin-
skega muzeja v Mojstrani,
popoldne pa so zaokrožili z
družabnim srečanjem v hiši
Pr Katr na Dovjem. 

Največ lepih balkonov imajo na Hrušici

Vadišče v opuščenem kamnolomu je namenjeno praktičnemu športnemu streljanju, ki je
tudi olimpijska disciplina.

Tabla s strogimi varnostnimi pravili: na vadišče ne sme 
nihče brez zaščitnih slušalk in očal. / Foto: Anka Bulovec

Nadaljujejo obnovo kulturnega doma 
Kulturni dom na Hrušici, ki je že vrsto let središče večine
dogodkov v krajevni skupnosti, bo kmalu dobil povsem
novo notranjo in zunanjo podobo. Najprej so leta 2008 v
dom preselili vrtec in uredili novo knjižnico s čitalnico. Ob-
nova se je zaradi pomanjkanja denarja za nekaj časa ustavi-
la, letošnjo jesen pa se nadaljuje. Občina Jesenice je z letoš-
njim rebalansom zagotovila dvesto tisoč evrov za nadaljeva-
nje del v prizidku doma, kjer bodo manjša večnamenska
dvorana, prostori za krajevno skupnost in kulturno športno
društvo. Po zaključku teh del bo prihodnje leto na vrsti ob-
nova velike dvorane. Na Hrušici upajo, da bo Občini Jeseni-
ce kot investitorju obnove kulturnega doma tudi v proraču-
nu za leto 2011 uspelo zagotoviti denar. Vrednost del naj bi
bila približno enaka kot za letošnjo obnovo. J. R.

Devetdesetletni jubilej 
Na pragu jeseni je Ivanka Rode z Bokalove 12 na Jesenicah do-
polnila devetdeset let. V častitljivi starosti ji dnevi še vedno
minevajo ob različnih domačih opravilih. Gre v trgovino,
sama si kuha. Pogleda televizijski program in posluša radio.
Rada se pogovarja, izžareva veliko voljo do življenja. Po rodu
je s Poljšice pri Podnartu, na Jesenicah pa živi od leta 1966.
Mož ji je umrl pred 13 leti. V zakonu je rodila sina, danes pa
je že dvakrat babica in dvakrat prababica. Vedno se razveseli
obiskov svojih sorodnikov, rada pa tudi poklepeta z bližnjo
sosedo. V življenju ni imela večjih zdravstvenih težav, saj ima
zdravstveno kartoteko skoraj prazno. Ob življenjskem jubile-
ju sta jo obiskala predsednica sveta krajevne skupnosti Stane-
ta Bokala Mili Ilenič in član sveta Stanislav Kliček ter ji zažele-
la še naprej veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. J. R. 

Na Plavžu vedno več cvetja na balkonih 
Vodstva krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka, Staneta Bo-
kala in Cirila Tavčarja na Plavžu že vrsto let spodbujajo kra-
jane, da skrbijo za lepo in čisto okolje ter cvetje na balkonih.
Za spodbudo najbolj prizadevne nagradijo s praktičnim da-
rilom. Vsaka krajevna skupnost ima svoje komisije, ki se
dvakrat na leto odpravijo na teren. Člani so predvsem vese-
li novih krajanov, ki s cvetjem poskrbijo za lepši videz me-
sta. Pri ocenjevanju so kar v zadregah, saj se jih veliko zares
potrudi. Ugotavljajo, da je na splošno ta del mesta vse bolj
čist in urejen, spodbudno pa je tudi, da je sedaj poleg sta-
novanjskih hiš vse več lepih in cvetočih balkonov v stano-
vanjskih blokih in stolpnicah. Vedno je prijetno srečanje
vseh krajanov, ki so se med letom najbolj izkazali. Letos so
izbrali 54 krajanov, ki so prejeli praktična darila. Med njimi
je bilo tudi nekaj društev, trgovin in gostinskih lokalov, ki so
se tudi potrudili, da je ta del mesta lepši. J. R. 
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V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice je že tradicionalno
potekal Čufarjev maraton,
letos že 9. po vrsti, ki je vsa-
ko jesen nekakšen uvod v
novo gledališko sezono. To-
krat so bile na sporedu tri
predstave. Najprej so se
predstavili člani igralske
skupine pri Gledališču To-
neta Čufarja z delom Svena
Nordquista Kurje zdrahe.
Za režijo je poskrbel Iztok
Valič, igrajo pa Nika Savin-
šek, Franc Koražija in Kle-
men Košir. V tej lahkotni
komediji imajo nastopajoči
več različnih vlog, predstava
pa prinaša obilico situacij-
ske komike in zanimivih
dialogov. 
Naslednjo predstavo Od ju-
tra do večera so pripravili v
gledališki igralski skupini
KUD Jaka Rabič Dovje Moj-
strana. Vse čestitke mladim
umetnikom, saj so prisrčno
preprosto veseloigro naredili
žlahtno komedijantsko. Ske-
či, situacijska komika, dialo-
gi in modrovanja so navdu-

šili gledalce. Za nastop je
publika igralce nagradila z
močnimi aplavzi in so mora-
li za zaključek kar nekajkrat
stopiti na oder.
Čufarjevi dnevi pa so se
končali z gostovanjem gle-
dališčnikov iz KUD Bohinj-
ska Bela, Gledališče Belan-
sko. Predstavili so se s ko-
medijo Oprostite, napačna
soba (režija in scena Bernar-
da Gašperčič). Kot je v gle-
dališkem listu zapisala reži-
serka: "Nobene nove formu-
le nismo odkrivali, nič nove-
ga vam ne bomo pokazali.
Zaplet se zgodi iz čisto eno-
stavnega razloga: uspešen
poročen moški z ljubico pri-
de v zanikrn hotel, kamor
po čudnem spletu okoliščin
slučajno pride tudi njegova
žena ... Poleg zamenjave
sob se srečamo tudi z enaki-
mi priimki ... Zapleti, zame-
njave, komične situacije ...
Ura in pol smeha in zaba-
ve." Ob koncu Čufarjevega
maratona lahko zapišemo,
da je bilo v dvorani prijetno
vzdušje, na ogled pa so bile
dobre komedije.

Od kurjih zdrah 
do napačne sobe

Utrinek iz domače predstave Kurje zdrahe, ki je bila v
nedeljo tudi uvodna predstava v otroško matinejo.

Monokomedija Fotr
V izvedbi neutrudnega humorista Lada Bizovičarja in v reži-
ji Nataše Barbare Gračner so v kinodvorani Železar pripravi-
li monokomedijo Fotr. Skoraj dve uri dolgo analiziranje in
razmišljanje mladega očka je navdušilo popolnoma razpro-
dano dvorano in med obiskovalci sprožilo salve smeha.
Predstavo je organiziralo Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
kot uvod v letošnji gledališki abonma. J. P.

KUD Triglav vpisuje nove člane
Folklorna skupina Triglav, ki deluje pod okriljem KUD Tri-
glav, vpisuje nove člane. Vabijo vse, ki želijo plesati in peti
ali igrajo kakšen inštrument.

Urša Peternel

V Rogaški Slatini je poleti po-
tekalo srečanje pesnikov, kri-
tikov in prevajalcev poezije,
imenovano Pranger. Na njem
so literarni kritiki Meta Ku-
šar, David Bandelj in Brane
Senegačnik izbrali devet pes-
niških zbirk, o katerih so nato
govorili v kritiški razpravi.
Med izbranimi je bila tudi
pesniška zbirka Živmutec Va-
lentina Cundriča. Ta jeseni-
ški pesnik je v mnogih tujih
antoloških izborih in enciklo-
pedijah predstavljen kot eden
najpomembnejših sloven-
skih pesnikov, žal pa doma

ostaja skoraj povsem neznan.
Je avtor enega največjih pes-
niških opusov zadnjih deset-
letij pri nas, izdal je okoli 150
knjig, je avtor dva tisoč sone-
tov, velik del svoje pesniške
ustvarjalnosti pa je posvetil

ustvarjanju ene najzahtevnej-
ših pesniških oblik - sonetne-
ga venca sonetnih vencev. 
Na Prangerju je Cundričevo
zadnjo pesniško zbirko Živ-
mutec ocenila in predstavila
ugledna kritičarka in pesnica
Meta Kušar. Kot je menila, bi,
če bi iz Živmutca izločili ne-
kaj slabših pesmi (v knjigi je
skupaj 124 pesmi), dobili pes-
niško zbirko, s katero bi bilo
zelo težko tekmovati. Pesnik
je do konca predan poeziji:
"Posteljo ravnam,/kot vem in
znam./Utrujena je Pesem
moja,/pesem moja samosvo-
ja./Spat jo položim/golo in
brez rim./Zglavje ji rah-
ljam./Bom brez njega ležal

sam." In še: "Sem zavr-
njen,/sem sprejet./Pa odri-
njen/pa objet./Še prišel bom/
na ta svet." 
A kot so ugotavljali v razpra-
vi, je Cundrič pri nas žal še
vedno "spregledani pesnik".
Podobno je menil Boris A.
Novak iz Društva sloven-
skih pisateljev pred dvema
letoma na Jesenicah (kjer so
se poklonili Valentinu Cun-
driču ob njegovi sedemde-
setletnici), ko je dejal, da je
nepriznanost usoda prene-
katerega slovenskega pesni-
ka. A kot je tedaj dejal: "V
molku slovenske literarne
kritike kali zametek pesni-
kove bodoče slave ..."

"Spregledani" pesnik
Jeseniški pesnik Valentin Cundrič je bil s svojo pesniško zbirko Živmutec pravo odkritje 
na nedavnem srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije Pranger.

Na Jesenicah so se
Cundriču poklonili
pred dvema letoma, 
ko je praznoval 
sedemdesetletnico, 
z večerom v Kosovi
graščini. 

Tamutasti bo spregovoril.
Jaz mu bom pa dvoril.

Molitev je neslišna.
Zagrobna in zatišna.

Žaluje in veselega prekolne.
Mi teše nove čolne.

Na sekiro rjasto pod podom
Pozabim pred odhodom.

Pozabljena je, kakor da je ni.
In stran od kretenj, ust, oči.

(Kam bom stopil iz prostora,
Če že nekdo mora?!)

Valentin Cundrič 

Skrivnostna Jordanija
V Kosovi graščini je na ogled fotografska razstava Dušana
Nemečeka, člana Foto kluba Jesenice in TNP Bled. 
Svoje potepanje po Jordaniji je nadgradil s čudovitimi 
posnetki pokrajine, ki skoraj spominja na znanstveno 
fantastiko, svoje videnje te dežele pa je dopolnil s portreti
ljudi, ki jih je srečal. Dušana sicer poznamo tudi kot 
alpinista, gorskega reševalca, prostovoljnega gasilca, 
družinskega človeka in seveda navdušenega fotografa. To
je njegova osma samostojna razstava, da o številnih 
skupinskih ne govorimo. J. P.

Likovna kolonija Vrata 2010
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana je letos organiziralo 
že enajsto likovno kolonijo v Vratih in sedemnajst umetni-
kov je konec maja letos našlo navdih za slike v tem 
prelepem koščku narave. Njihova dela so na ogled v 
Kasarni na Stari Savi. Na koloniji so sodelovali Feliks 
Fruhauf, Tone Kavčič, Alenka Klemenčič, Janez Kovačič,
Mojca Kovač, Marjan Miklavec, Slava Mlakar, Ana Mlekuž
Višnar, Janez Mohorič, Rudi Reichmann, Draga Soklič,
Emil Škrbec, Slavica Štirn, Alojz Štirn, Erika Železnik in
Rozi Žnidaršič. J. P.

Razstava digitalne fotografije na gimnaziji
Na Gimnaziji Jesenice vsako leto pripravijo razpis za temat-
sko fotografsko razstavo v digitalni tehniki, vabilo za sode-
lovanje pošljejo vsem šolam na Gorenjskem, posebna ciljna
skupina pa so bodoči dijaki te šole. Letos so za razstavo iz-
brali tematiko Živalski svet, človek in narava in dobili na
ogled in v oceno 123 barvnih fotografij od 26 avtorjev. Stro-
kovna komisija v sestavi Jani Novak, Lado Brišar in Sonja
Janša je podelila prvo nagrado Martinu Šolarju, drugo Aria-
ni Smajič in tretjo Sari Mežik. Diplome pa so dobili Jaka Va-
ljavec, Miha Veber in Žiga Čikič. Nova tematska razstava
2010/11 pa bo na temo Leto gozdov v okviru Unicefovega
projekta ohranitve naše zelene površine. J. P.
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Matjaž Klemenc

Letos ste se spoprijeli z dve-
ma tekaško-pohodnima ma-
ratonoma: na stokilometr-
ski razdalji v Bielu v Švici in
na 75-kilometrski razdalji v
Logarski dolini.
"Švicarskega maratona sem
se letos udeležil že četrtič.
Prvič sem bil udeleženec
leta 1988, kasneje 1995, nato
pred dvema letoma in letos.
Spomnim se prve tekme, ko
smo vseskozi imeli deževno
in hladno vreme. Letos sem
praznoval sedemdeset let in
za ta jubilej sem si zadal, da
premagam to stokilometr-
sko razdaljo v Bielu. Ta ma-
raton ima lepo tradicijo, saj
je bil letos na sporedu že
dvainpetdesetič in je v Evro-
pi zelo priznan. Po junijski
tekmi v Švici sem se udeležil
še septembrske tekme v Lo-
garski dolini."

Razlika med tekmo v Švici
in v Logarski dolini?
"V Švici je bolj ravninska
tekma, z nekaj klanci, ki pa
delajo probleme v drugi po-
lovici proge. Prvič sem za
progo porabil 12 ur 34 mi-
nut, letos, 22 let kasneje, pa
sem za stokilometrsko raz-
daljo porabil točno tri ure
več. Tekma v Logarski doli-

ni je 25 km krajša, se pa pro-
ga od Mozirja do Logarske
doline precej dviguje. Sem
veliko treniral in sem se ču-
til sposobnega, da se udele-
žim obeh tekem."

Ste imeli kaj težav, ko ste
končali s tekmo v Bielu?
"Lahko rečem, da praktično
nič, razen bolečin v mišicah."

Kaj je potrebno, da se lahko
spopadeš s tako razdaljo?
"V osnovi sem hribolazec,
gornik, kar je za mene osno-
va, da se lahko spopadeš s
takim maratonom. Že prvič
sem šel na tekmo brez stra-
hu, saj sebe zelo dobro po-
znam. Deseturne, dvanajst-
urne hribovske ture so mi
dale marsikateri odgovor.
Če si utrjen in če nimaš za
seboj določene kilometrine,
se lahko pojavijo številne te-
žave. Marsikatero dobro in
koristno informacijo izveš
iz gorniške, tekaške, pohod-
ne in podobne literature.
Zelo pomemben dejavnik je
tudi prehrana. Imeti moraš
kar nekaj izkušenj. Vedeti
moraš, kaj moraš zaužiti
med takim tekmovanjem in
kaj, ko ne tekmuješ."

Ste se kdaj resneje ukvarjali
s tekom?

"S tekom sem se začel
ukvarjati po svojem štiride-
setem letu. Nastopil sem na
dveh maratonih, v Kranju in
v Radencih, velikokrat pa
sem se udeležil teka Ob žici
okupirane Ljubljane. Tu se
je tekmovalo v trojkah, na
28 kilometrov. Enkrat smo
se v veteranski konkurenci
uvrstili na četrto mesto."

S katerim športom ste bili
"okupirani" v mladosti?
"S hribi sem povezan celo
življenje. V mladosti sem se
ukvarjal s tekmovalnim san-
kanjem, kjer sem bil akti-
ven od leta 1956 do 1972. Z
bratom sva bila člana slo-

venske reprezentance. Naj
omenim, da je moj brat na-
redil prve tekmovalne sani v
Sloveniji."

Prej ste omenili, da brez
hribov ne gre?
"Res je, s hribi sem povezan.
Sem član Slovenskega gorni-
škega kluba Skala - Karavan-
ke, ki je bil ustanovljen leta
1921. Med 2. Svetovno vojno
je razpadel, na novo pa je bil
spet ustanovljen leta 1995. Ve-
liko obiskujem gore, tako do-
mače kot tudi gore v sosednji
Avstriji in Italiji. Tako s sinom
"obiščeva" tudi kakšno goro,
višjo od tri tisoč metrov."

Kaj imate za svoj največji
uspeh v športu?
"Vsekakor zadnji maraton v
Švici. Tekmoval sem v kon-
kurenci od 70 do 75 let in
med 23 tekmovalci sem se
uvrstil na enajsto mesto. Kot
sem že omenil, sem za progo
porabil 15 ur in 34 minut. To
pomeni približno 6,4 km/h,
kar mislim, da ni slabo."

Vaše želje na športnem po-
dročju v prihodnosti?
"Tekmovalnih ciljev nimam.
Razlog je povsem preprost.
Na naših tekmovanjih je v
konkurenci starejših prema-
lo starostnih kategorij."

Za jubilej sto kilometrov
Ljubitelj gorništva in pohodništva Julij Ulčar z Jesenic si je za sedemdeseti rojstni dan postavil za cilj
premagati stokilometrsko razdaljo na tekmi v Bielu v Švici.
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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

Matjaž Klemenc

V slabih desetih dneh je ce-
lovški KAC, klub z največ av-
strijskimi naslovi, hokejiste
Acronija Jesenic dvakrat
spravil na kolena. Na Jeseni-
cah so Celovčani zmagali s 4
: 0, v domači dvorani pa so
bili boljši s 4 : 1. Dva poraza,
a dve povsem različni zgod-
bi. Za prvo gostovanje na Je-
senicah je celovški trener
Emanuel Viveiros pripravil
odlično taktiko. Po tekmi je
bilo iz mnogih ust slišati, da
so "železarji" odigrali letoš-
njo najslabšo tekmo. Delno

res, po drugi strani pa se je
KAC predstavil kot daleč
najboljše moštvo, ki je go-
stovalo v Podmežakli. Celov-
čani so skozi celotno tekmo
igrali trdo in na gostitelje 
vršili pritisk že v njihovi
obrambni tretjini. Drsalne
sposobnosti in hitrost "žele-
zarjev" tokrat niso prišle do
izraza. Povsem drugačna
zgodba je celovška tekma.
Jeseničani so sicer izgubili s
4 : 1, a še zdaleč niso razoča-
rali. Z nekaj več sreče bi se
lahko skozi karavanški pre-
dor vrnili z novo zmago.
"Današnji poraz ne kaže de-
janske slike na ledu. Pač,
goli so tisti, ki na koncu šte-
jejo. KAC je znal kaznovati
nekaj naših nespametnih
potez. Na drugi strani smo
si mi priigrali veliko prilož-
nosti, a smo bili neučinkovi-
ti. Na prvi tekmi na Jeseni-
cah so bili superiorni v vseh
pogledih in nam niso pustili
razviti igre. Vseeno je treba
reči, da imajo starejšo, izku-
šenejšo ekipo. To pride
predvsem do izraza v igri z

igralcem več. Treba se bo
spočiti in se pripravljati na
petkovo tekmo z Olimpijo.
Vsi se dobro zavedamo, kaj
ta tekma pomeni Jesenicam
in nam samim," je bil po ne-
deljskem porazu na avstrij-
skem Koroškem realen bra-
nilec Mitja Robar. Po doma-
čem porazu s KAC-om se je
kar s strahom pričakovalo
gostovanje zagrebškega
Medveščaka. Proti Zagreb-
čanom lahko povsem mirno
zapišemo, da so Jeseničani
dobesedno "pustili srce na
ledu". Borbena igra je bila
poplačana z minimalno, a

povsem zasluženo zmago s
3 : 2. Zmaga je bila lepa po-
potnica pred gostovanjem v
Gradcu. Jutro pred tekmo se
ni dobro začelo, saj si je na
dopoldanskem treningu zlo-
mil čeljust Klemen Pretnar.
S tem težav še ni bilo konec,
saj je na večerni tekmi že v
prvi tretjini zaradi pretresa
možganov led zapustil Doug
Nolan. Jeseniški trener Hei-
ki Mölkia je hitro ukrepal in
napadalca Marca Cavosieja
premestil iz napada v
obrambo. Oslabljeni Jeseni-
čani so stisnili zobe in se kar
malce presenetljivo z Grad-
ca vrnili z zmago 5 : 3. Glav-
no vlogo gre tokrat pripisati
trikratnemu strelcu Robertu
Saboliču. Vse bolj pomemb-
no vlogo v obrambnih nalo-
gah ima Matevž Erman, ki
je svojo priložnost do zdaj
zelo dobro izkoristil. V nede-
ljo jo je tudi sam skupil, saj
je dobil pak v brado, a vse-
eno odigral do konca. 
Po desetih kolih je na vrhu
KAC s 16 točkami, Jeseniča-
ni so peti z 11 točkami. 

V Podmežaklo 
prihaja Olimpija
V zadnjem obdobju so jeseniški hokejisti 
odigrali štiri tekme. Dvakrat so led zapustili 
kot zmagovalci, dvakrat kot poraženci.

Zmaga dvojici Glavič-Poljanšek
Teniški klub Jesenice je pripravil Turnir dvojic za Memorial
Marjana Kristana. Med 18 dvojicami sta se zmage veselila
dvojica Lara Glavič-Matej Poljanšek, ki je bila v finalu boljša
od dvojice David Kamšek-Marko Stanojevič. Tretje mesta
sta osvojila Marjan Družovec in Miran Pihler. Mesto nižje
pa sta bila Anže Toman In Andrej Laslo. M. K.

Zmaga v gosteh in poraz doma
Jeseniški košarkarji so s polovičnim uspehom začeli letoš-
njo sezono v 2. ligi - zahod. Najprej so v gosteh s 76 : 45 pre-
magali Globus. Prednost dvajsetih točk ob polčasu (45 : 25)
so do konca še povečali in brez težav zmagali. Koše za Jese-
nice so dosegli: Jusič 17, Matučec 16, Domevščik 13, Vidic 7,
Ajderič 6, Mahmutovič 4, Džamastagič 4, Basara 4, Sokolov
3 in Galijaševič 2 točki. Manj uspešni so bili v domači tekmi
proti Plami Pur. Ob polčasu so še vodili z rezultatom 39 : 36.
Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo gostje dobili z rezul-
tatom 24 : 16. Končni rezultat je bil 81 : 74 za Plamo Pur.
Koše za Jesenice so dosegli: Matučec 20, Jusič 18, Domev-
ščik 18, Ajderič 10, Faganel 4, Vidic 2, Puš 2 točki. M. K. 

Julij Ulčar 

Štiri tekme, štiri zmage
Jeseniški kegljači, ki nastopajo v 2. ligi - zahod, so odlič-
no odprli letošnjo sezono. V štirih tekmah so dosegli
prav toliko zmag. Prvi dve tekmi so odigrali doma. Naj-
prej so s 5,5 : 2,5 premagali Slavijo Štojs in s 6 : 2 Belo
krajino. Sledilo je težko gostovanje proti Pivki. V taboru
Jesenic so Pivko pred prvenstvom označili za glavnega
konkurenta za vrh. Jeseničani so nalogo odpravili z odli-
ko in se domov vrnili z zmago 6 : 2. V 4. kolu so doma
gostili Como Medvode in zmagali z maksimalnim rezul-
tatom z 8 : 0. Vsekakor spodbuden začetek. V letošnji se-
zoni bodo jeseniške barve branili: Nik Medja, Kristjan
Mijatovič, Marjan Žebre, Jože Mulej, Edis Čehajič, Aleš
Mavsar, Matjaž Vovk in Tadej Peinkiher, v vlogi igralca in
vodje ekipe. M. K.

Smola v Ljubljani
V zadnjem obdobju so Jesenice mladi v Slohokej ligi odigra-
li tri tekme. V zaostali tekmi so Podmežaklo gostili beograj-
skega Partizana. Gostje so že vodili s 4 : 1. Jeseničani se niso
predali, v 60. minuti prišli na gol zaostanka, a na koncu je
zmaga 4 : 3 odšla v Beograd. Za Jesenice so zadeli Žbontar,
Bremec in Ojup. V 6. kolu so gostovali pri Olimpija mladi.
Tokrat so Jeseničani vodili s 4 : 1. Gostiteljem je uspel za-
suk, četrti in peti gol pa so dosegli v 57. in 58. minuti. Konč-
ni rezultat je bil 5 : 4 za Olimpijo mladi. Za Jesenice mladi
so gole dosegli: Bremec, Lahajnar, Žbontar in Crnkič. V 7.
kolu so še enkrat gostovali, tokrat pri Slaviji, in zmagali s 5 :
2. Gole za Jesenice so dosegli: Bremec, Sodja, Lahajnar, Zu-
pančič, Magovac. Po sedmih kolih je na vrhu Olimpija z 21
točkami. Jesenice mladi so šesti z 9 točkami. M. K.

Danes zvečer bo v dvorani Podmežakla 
spet vroče, saj v goste prihaja ljubljanska Tilia
Olimpija. Tekma se začne ob 19.15. 
V nedeljo Jeseničani gostujejo v Salzburgu.

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

Mag. Karmen Klobasa

Mag. Silvana Gasar

Pisanje o tej temi sem dolgo
odlašala, saj vem, da zna biti
marsikaj razumljeno narobe
in naleteti na buren odziv.
Nič novega, le kar je tema to-
krat še posebej občutljiva. V
naši družbi je vedno več sta-
rejših ljudi in lahko se zgodi,
da se bo kdo od njih počutil
prizadetega, napadenega,
kritiziranega ... Po drugi
strani pa zna kdo od žrtev
starčevske zlobe zagnano
pritrjevati z besedami: "Kako
res! Končno je nekdo sprego-
voril o tem."
Gre za tabu temo, o kateri si
malokdo drzne pisati, pa
tudi govoriti. Le redko kdo
zaupno potarna o zlobi osta-
relega sorodnika ali družin-
skega člana, o tem, kaj "ga
starci lomijo". Pa še to zelo
previdno, ne da bi pokazal
vso svojo jezo. Zato, ker se
boji kritike. Vzgojili so nas v
prepričanju, da moramo sta-
rejše spoštovati, ceniti njiho-
vo modrost in izkušnje, po-
slušati njihove nasvete, kaza-
ti strpnost in razumevaje za
njihove starostne težave.
Otroci naj bi staršem na sta-

ra leta predano požrtvovalno
povrnili vso starševsko skrb.
O starčevski zlobi pa niti be-
sede. Pretvarjamo se, da ne
obstaja. O tem se ne piše, o
tem se ne govori. Zato mno-
gi menijo, da gre za izmišljo-
tino, pretiravanje nehvalež-
nih sorodnikov, ki jim je star
človek v nadlego in nestrpno
čakajo na dediščino. Drugi
priznavajo, da so starci mu-
hasti, sitni, godrnjavi in mar-
sikaj ušpičijo, vendar to pri-
pisujejo starostnim težavam
in boleznim (senilnosti, de-
menci, psihozi) - torej tega
ne počno nalašč in ne gre za
zlobo. Zelo malo ljudi pa
trdi, da mimo vsega tega ob-
staja prava starčevska zloba.
To vedo le tisti, ki so starčev-
sko zlobo "videli na delu" ali
okusili na lastni koži. Pa še ti
raje molčijo, saj jim okolica
ne verjame, jih kritizira in
obsoja. Zdi se, da stare ljudi
vsi zagovarjajo - tudi zato,
ker ljudje z leti vedno bolj
razmišljajo o tem, kako bo,
ko bodo oni sami stari.
Glede na to je zelo težko reči,
kako pogosta je starčevska

zloba. Nikakor je ne kažejo
vsi stari ljudje, vendar ni mo-
goče zanikati, da obstaja.
Kaže se različno očitno, raz-
lično intenzivno. Ker gre po-
navadi za našega bližnjega,
je kar nočemo videti. Težko

si je namreč priznati, da se je
človek, ki ga imamo radi, ki
je bil nekoč dober do nas,
skrbel za nas ... spremenil v
zlobno nadlogo, ki nam sku-
ša kar čim bolj zagreniti živ-
ljenje. Dokler le moremo, se
slepimo, jih branimo, zago-
varjamo (to je bolezen, sta-
rost), na tihem pa vemo, da
ni tako (niso vsi starostniki
resno bolni, še manj pa zlo-
bni!). Če nam prekipi in pro-
ti temu ukrepamo, smo pa
deležnih hudih kritik in ob-
sodb okolice, ki ne pozna vse

resnice. Tipično za starčev-
sko zlobo je namreč to, da jo
starci dobro skrivajo, usme-
rijo največ na nekaj bližnjih,
navzven pa igrajo velike re-
veže, s katerimi "ta mladi
tako grdo delajo".

Kaj je in kako se kaže star-
čevska zloba? Gre za zlobo,
ki jo nekateri starostniki po-
kažejo do svojih bližnjih -
predvsem do bolj mladih,
zdravih, lepih, uspešnih,
srečnih sorodnikov, pa tudi
do negovalnega osebja. Vse
skupaj izvira iz hudega neza-
dovoljstva in razočaranja
nad lastnim "zavoženim"
življenjem. Ker časa ni mo-
goče zavrteti nazaj in tega
popraviti, jih preplavi jezna
zagrenjenost, ki se sprevrže
v zavistno zlobo, katere glav-

ni in edini cilj je "naj se ima-
jo še drugi tako slabo kot
jaz". Starčevska zloba se
kaže v številih navidez ne-
smiselnih dejanjih, ki pov-
zročajo hude težave njiho-
vim bližnjim (jih žalijo,
spravljajo ob živce, v skrbi,
uničujejo predmete, povzro-
čajo stroške ...). Praviloma
ima starostnik dobro opravi-
čilo za te "nerodnosti" (je po-
zabljiv, zbegan, šibak ...), ki
pa bližnjih ne prepriča. Npr.
čeprav sicer ni pozabljiv, za-
loži potreben dokument na-
ravnost v pralni stroj; sploh
ni bolan, pa mu postane sla-
bo ravno tedaj, ko se odprav-
ljate na zabavo; tik pred vami
skoči v edino stranišče in v
njem občepi; naredi točno
obratno od tega, kar ste ga
prosili itd. Po domače bi re-
kli, da vas "na mrtvo zafrka-
va iz ljubega miru", so pa še
grši izrazi. Za tiste, ki pozna-
jo stripe Alana Forda, pa raz-
lago starčevske zlobe lahko
skrajšam v izjavo "to je vse v
stilu tega, kar je počel Star-
kelja". Na žalost pa taki "liki"
obstajajo tudi v realnosti.

Starčevska zloba

Kako jo obožujemo! Modni
svet je barvit in vsestranski,
ustvarjalen in glamurozen,
lep in poln presenečenj. V
naslednjih zapisih vam pred-
stavljam tematsko najizrazi-
tejše smernice v ženskem ob-
lačenju za jesensko sezono. 
Na prvi pogled nimata urba-
nizacija in moda nič skup-
nega. Toda letos je tej kom-
binaciji vredno nameniti
več pozornosti, saj bomo to
zimo v džungli velikih mest
postali pravi modni lovci.
Če so prejšnjo sezono mod-
ni oblikovalci meščane po-
peljali na podeželje, zdaj v
mesta prinašajo divjino. Z
nami je prvovrsten mestni
slog. Takšen trend je znači-
len za modno znamko
Moschino, ki podeželskost
na modne brvi uvaja z dvo-

delnimi kostimi ali podalj-
šanimi blazerji, ki nado-
meščajo obleko, celotno po-
dobo pa dopolnjuje z luk-
suznimi zlatimi dodatki in
kavbojskim klobukom. Sil-
hueto sestavljajo visoki puli-
ji, spleteni iz prvovrstne vol-
ne, ali svilene bluze s pridi-
hom petdesetih let, krila 
s povišanim pasom, pas je
zelo poudarjen, blazer, ki
sledi liniji telesa in ima 
ravno prav poudarjena ra-
mena. Naj bodo malo pri-
frknjena navzgor. Dodala
bom še nekaj. Glede na
strogost tako v barvi kot v 
liniji, si privoščite močnejši
odtenek šminke, da se ma-
lo uravnotežite. Namig je
oranžno rdeča.
Kamel barva, ki je uteleše-
nje elegantne zmernosti, je

to sezono spet v modi. Zato
se plašči, hlače in krila letos
bohotijo v tej žlahtni barvi.
Pokazali pa jo bodo v vsej
njeni raznolikosti, v vseh
mogočih odtenkih: od bež,
peščenih in karamelnih do
kožnih krem odtenkov. Ta
trend najdosledneje uresni-
čuje Hannah McGibbon, ki
oblikuje za Chloe. Modna
oblikovalka namreč skoraj
vso kolekcijo predstavlja v
zemeljskem odtenku. Tudi
italijanska modna znamka
Max Mara to sezono znova
uporablja barvo kamel. K tej
barvi se poda slog, ki prise-
ga na brezhibno krojenje in
kakovostne materiale, kot
so svila in vrhunske volne.
Podtrend, ki je po moji pre-
soji privlačnejši od osnov-
nega trenda, je vojaški slog

z značilnimi uniformami
in dekoracijo kovinskih
gumbov. Stroga silhueta, ki
ljubi temačnost in kontra-
sten sijaj. Navdihoval nas
bo zgodovinski videz, ki
spominja na Napoleona.
Značilni so jakne z dvovrst-
nim zapenjanjem s kovin-
skimi gumbi, ozke hlače, 
ki jih lahko nadomestijo
pajkice, visoki seksi škor-
nji, ki segajo čez kolena, in
poudarki v oranžno rdeči
barvi. Morda v tej barvi za-
sije epoleta, gumbnica, ne-
koliko drznejše pa si boste
omislile hlače v oranžno
rdeči barvi. Zakorakajmo z
Napoleonom na čelu.
Izbor je popolnoma na vaši
strani. Lahko pa povem, da
v teh trendih vidim vsaj tri
ženske, ki so si med seboj

različne in ki so ekscentrič-
ne: klasično žensko, ki žen-
stvenost kaže predvsem v
brezhibno krojenih kosti-
mih in luksuznih dodatkih;
druga ženska je zaupljiva
intelektualka, ki ne potrebu-
je šopirjenja in izkazovanja.
Skriva se za preprostimi, či-
stimi linijami estetskega
modernizma, zanimajo jo
preproste arhitektonske ob-
like. In na koncu vidim tudi
žensko, ki se želi izpostaviti
na sceni v vsej svoji moči.
Močna, s pametnimi upo-
rabnimi detajli, vzetimi iz
uniform, ki so funkcionalni
in zaščitniški.

Moda, moda, moda ...

Prvovrsten mestni slog. Stroga damska
silhueta in obvezen kavbojski klobuk.

Nova barva kamel je poudarjena s 
čistimi linijami estetskega modernizma. 

Vojaški slog. 
Za ženske, ki se želijo izpostaviti na sceni v vsej svoji moči. 

Starčevska zloba se kaže v številih navidez 
nesmiselnih dejanjih, ki povzročajo hude težave
njihovim bližnjim (jih žalijo, spravljajo ob 
živce, v skrbi, uničujejo predmete, povzročajo
stroške ...).



Jeseniške novice, petek, 15. oktobra 2010

Zanimivosti, podlistek

9

Tjaša Rotar

31. "Družili so se prijatelji
in kramljali, mladina 
pa je našla veselja 
v naprej pripravljenih 
igrah" (Izleti)

Udeleženci izletov KID so se
na pot odpravili peš ali z vla-
kom. Cilji so bili različni - Za-
vršnica, Sveti Križ, Javorniški
Rovt, Savske jame, Kamna
Gorica, Bohinj, Korensko se-
dlo, Planica, Rateče, Podko-
ren, slap Peričnik ... Izletniki
so se zjutraj zbrali nekje na Je-
senicah in se odpravili na pot,
včasih v spremstvu godbe,
manjših inštrumentalnih za-
sedb ali pevcev. Izleta so se
lahko udeležili delavci obrata
z družinami in prijatelji, pri

čemer je KID sčasoma omejila
število oseb, ki jih je posame-
zen delavec lahko povabil s se-
boj, na dva družinska člana.
Vrhunec izleta je bila veselica
na cilju, navadno na prostem,
redkeje v gostilni. Izletniki so
se okrepčali na račun KID in
zaplesali. "Družili so se prija-
telji in kramljali, mladina pa
je našla veselja v naprej pri-
pravljenih igrah." Navadno se
jim je za nekaj časa pridružil
kdo od vodilnih uradnikov in
inženirjev KID in jih morda
tudi nagovoril, da bi jim s tem
pričaral občutek povezanosti
med vodstvom in delavci. Ne-
kateri obrati so se pri pripravi
izletov bolj, drugi manj potru-
dili. Nekateri so udeležencem
ponudili samo kosilo, drugi pa

pravo veselico s plesom in z
raznimi atrakcijami. To so
bile na primer tombola, vrti-
ljak in gugalnice za otroke,
razne igre - vlečenje vrvi, loko-
strelstvo, tek s peharji na gla-
vah ... Za primer lahko opiše-
mo izlet delavcev električnih
in mehaničnih obratov konec
avgusta 1937. Organizatorji
so se pri pripravah zelo potru-
dili, cela vrsta jih je v različ-
nih odsekih (na primer v olep-
ševalnem) delala noč in dan.
Posebna straža je celo noč
pred izletom čuvala prireditve-
ni prostor. Udeleženci so se
zbrali pri Čufarju in se v
spremstvu treh godb odpravili
proti Savskim jamam. V Pla-
nini pod Golico so jih sprejeli s
pritrkavanjem in izletniško

mašo. Vsi udeleženci so ob pri-
hodu prejeli značke v obliki
srca z vtisom komičnega pri-
zora, kako mehanične obrate
vsi kritizirajo. Na prireditve-
nem prostoru so že od sedmih
zjutraj stali paviljoni. Gostom
so stregli z ražnjiči in drugimi
jedili. Izletniki so dobili listke
za hrano in pijačo, vendar pa
je proti popoldnevu že začelo
vsega primanjkovati. Med pa-
viljoni so stale mize in klopi
ter oder za glasbo in plesni
pod. Vse skupaj so krasili raz-
ni napisi (Srečno, Naše tisoč-
letno železarstvo še živi), za-
stave in karikature tipičnih so-
delavcev iz obratov ter prizori,
kako razni obrati priganjajo
mehanične delavnice. Posebno
atrakcijo je predstavljal plavž.

Šlo je za kuliso, postavljeno
pod gozdom ob prireditvenem
prostoru. Za kuliso je na vrhu
visel koš, kjer so kurili, tako da
se je zdelo, kot da se iz plavža
kadi. Ko so naredili prebod
plavža, je namesto železa te-
kel cviček, za otroke pa mali-
novec. Okrog 11. ure so izletni-
ke obiskali tehnični ravnatelj
Dostal in razni inženirji, ki so
nagovorili udeležence, a že po
13. uri odšli. Popoldan je bil
namenjen prosti zabavi s ple-
som, šaljivo pošto, veselimi
prizori in fotografiranjem.
Piko na i pestremu dnevu sta
predstavljala večerni ognjemet
in osvetlitev plavža. Je pa 
večina izletnikov odšla že pred
tem, sploh tisti, ki so bili veza-
ni na železniški prevoz.

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (31. del)

Balinarke tretje, balinarji peti
Na Jesenicah je potekalo državno prvenstvo društev upoko-
jencev Slovenije 2010 v balinanju. Nanj so se uvrstili bali-
narski prvaki iz predhodnih pokrajinskih tekmovanj in lanski
državni prvaki. Na slavnostnem odprtju so pozdravne govo-
re imeli župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger,
predsednik Društva upokojencev Jesenice Boris Bregant, de-
legat komisije za šport pri Zvezi društev upokojencev Slove-
nije Marjan Mihelčič in predsednik Balinarskega kluba Jese-
nice Drago Jokič. V soboto so nastopile ženske ekipe, v ne-
deljo pa moške. Med 14 sodelujočimi ženskimi ekipami so
tokrat postale prvakinje balinarke iz DU Kočevje, sledijo ba-
linarke iz Postojne, tretje mesto pa so osvojile domačinke
Jeseničanke. Ekipo so sestavljale Marina Čufar, Jelka Veber,
Cilka Taler in Regina Češnjak. V konkurenci moških ekip pa
so v nedeljo domači balinarji imeli nekaj smole. Pričakovali
so višje mesto, toda po dveh zmagah (Jesenice : Hoče 11 : 2
in Jesenice - Semič 9 : 8) so izgubili z Idrijo z 2 : 4 in s tem
osvojili peto mesto. Jeseniško ekipo so sestavljali Milan Ri-
javec, Franci Čampa, Stojan Sfiligoj, Hasan Hasanbegovič
in Ljubomir Markovič. Zmagala je Postojna pred Idrijo in
ekipo Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. J. P.

Odložene v 3. vrsti
V kulturnem hramu na Koroški Beli so Farno kulturno društ-
vo Koroška Bela in družina Čušin ob prvi obletnici smrti ati-
ja in ata, slikarja in člana društva Branka Čušina pripravili
razstavo originalnih risb, skic in akvarelov pod skupnim
imenom Odložene v 3. vrsti. Pokojni slikar je v mladosti
hodil v likovno šolo, nato pa spet intenzivno začel slikati v
sedemdesetih letih, ko je tudi izpopolnil tehniko akvarela, ki
je bila njegova najljubša tehnika slikanja. J. P.

Živahen utrip v knjižnici 
V Občinski knjižnici Jesenice so tudi to jesen poskrbeli za
pester program, med drugim pripravljajo ustvarjalne
delavnice (ponedeljek in sreda), angleške urice (torek), ure
pravljic (četrtek), Lepo je biti bralec (zadnji četrtek v mese-
cu), Brihtina pravljična dežela (petek). V oktobru so na pro-
gramu različne delavnice, Odtis rok (18. oktobra), Nerodni
vremenko (20. oktobra) in Čarovniški klobuk (25. oktobra).
V avli pred knjižnico so na ogled knjige (na sliki) na temo
domoznanstva - o krajih in ljudeh, knjige avtorjev iz naše in
sosednjih občin. Zelo dobro je obiskan tudi internetni
kotiček, računalniki so večino časa polno zasedeni. J. P.

Janez Pipan

V Kulturnem domu na Slo-
venskem Javorniku so v počas-
titev petnajstletnice uspešnega
delovanja pohodne skupine
Društva upokojencev Ja-
vornik-Koroška Bela pripravili
pregledno fotografsko razsta-
vo kot del utripa in delovanja
skupine. Na ogled so skupin-
ske fotografije z osvojenih pla-
ninskih poti v različnih časo-
vnih obdobjih. Pričeli so leta
1994 s pohodom na Pristavo
in Ajdno, v celotnem obdobju

so opravili 690 pohodov s
povprečno udeležbo trideset
pohodnikov na enem izletu.
Skupaj so prehodili 14.750 ki-
lometrov. Število pohodnikov
je 66, navadno pa se razdelijo
v dve skupini - tiste z veliko
kondicije in druge malo manj
utrjene, tako da se vedno lah-
ko izbere primeren cilj poho-
da. Vsak pohod pa zahteva
skrbno načrtovanje, za kar skr-
bi "motor" skupine Ivo Borš-

nik, njegova soproga pa skrbi
za evidenco in arhiv teh poho-
dov. Pa ne gre samo za poho-
de, skrbijo še za izobraževanje
in družabnost, med drugim
enkrat mesečno organizirajo
predavanja, testiranje fizične
sposobnosti, sodelujejo pa
tudi pri tradicionalnih poho-
dih v okviru občinskih in kra-
jevnih praznikov ter na prire-
ditvah meseca upokojencev in
vseživljenjskega učenja. Lah-

ko se pohvalijo tudi s poda-
tkom, da so prehodili kar
osemdeset odstotkov Soške
fronte, hodili pa so tudi po pla-
ninskih poteh v Italiji, Avstriji,
Hrvaški in Madžarski. 
Avtor fotografske razstave je
znani ljubiteljski fotograf Ivan
Dolenc. Ivan je dolgoletni foto-
graf, v pohodniški skupini de-
luje od samega začetka, do se-
daj pa je imel 23 samostojnih
fotografskih razstav. 

Za obletnico so 
pripravili pohod na
Šentviško goro nad
Čatežem in ogled Term
Čatež, vsi pohodniki
pa so prejeli jubilejne 
majice s podobo 
planike in encijana 
ter sloganom Lep dan
kliče.

Maturanti letnik 1965
Po 45 letih so se spet srečali maturanti jeseniške gimna-
zije, ki so kot 4.a razred maturirali leta 1965. Zbralo se je
18 takratnih maturantov. Pozdravila jih je sedanja rav-
nateljica gimnazije Lidija Dornig, srečanju pa so se
pridružili tudi tedanji profesorji, seveda sedaj upokojenci
prof. Bratko Škrlj (slovenščina), prof. Stanko Klinar (an-
gleščina), prof. Janez Krajnik (matematika). V tem času
od mature do danes so stavbo šole adaptirali in precej
spremenili, zato so si v družbi ravnateljice vse izboljšave
na šoli z zanimanjem ogledali in se nato preselili v učilni-
co 4.a, kjer so obujali spomine. Družabno srečanje 18
udeležencev se je nadaljevalo v prostorih restavracije Ka-
zina. J. P.

Upokojenci so 
navdušeni pohodniki
V petnajstih letih so člani upokojenske pohodniške skupine opravili 690 pohodov s povprečno
udeležbo trideset pohodnikov na enem izletu. Skupaj so prehodili skoraj petnajst tisoč kilometrov.
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"Šesto leto sem stanovalka
doma. Sem me je pripeljala
huda stiska ob izgubi sina in
moža ... Bivanje v domu mi
je počasi spet začelo vlivati
voljo do življenja. Danes obis-
kujem delovno terapijo, kjer
pletemo, šivamo, oblikuje-
mo iz papirja in gline. Obis-
kujem tudi skupino za sa-
mopomoč, udeležujem se
prireditev, izletov, če mi le

zdravje dopušča. V prostem
času berem časopise in revi-
je, cenim obiske svojcev in
prijateljic. Želim si, da bi se
stanovalci še naprej čim bo-
lje razumeli med seboj ..." S
temi besedami je bivanje v
jeseniškem Domu upoko-
jencev dr. Franceta Berglja
na slovesnosti ob 70-letnici
doma opisala ena od stano-
valk Elizabeta Manevski. Se-
demdesetletni jubilej so
praznovali prav na medna-

rodni dan starejših 1. okto-
bra. Slovesnosti se je - poleg
županov občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica -
udeležil tudi minister za
delo, družino in socialne za-
deve Ivan Svetlik.
Direktorica doma Veronika
Bregant je orisala sedemde-
setletno zgodovino doma, v
katerem danes biva 195 sta-
novalcev, za katere skrbi
skoraj sto zaposlenih. Kot je
poudarila, si predvsem pri-
zadevajo, da bi stanovalci
vsak trenutek v domu preži-
veli lepo in se počutili zares
- doma. "Stanovalci niso bili
nikoli le stanovalci; vedno
so bili ljudje, upoštevani v
vsej svoji edinstvenosti," je
poudarila Bregantova. Prav
prijaznost, razumevanje in
spoštovanje stanovalcev in

nenehen trud zanje so zna-
čilnost jeseniškega doma
starostnikov, so poudarjali
vsi slavnostni govorniki. Na
slovesnosti so nastopili te-
norist Janez Lotrič, jeseni-
ški gledališčniki z odlom-
kom iz predstave Čaj za
dve, domski zbor Večerni
zvon, mlada plesalca Nadja
Arhar in Lan Dan Kerštanj
in mlada flavtistka Sabina
Noč. Podelili so tudi prizna-
nja zaposlenim, ki v domu
delajo trideset let in več, ter
stanovalcem z najdaljšim
"stažem" bivanja v domu,
spomnili pa so se tudi dveh
nekdanjih direktoric: Valen-
tine Sotlar in Metke Gostič.
Ob jubileju so izdali tudi
zbornik, pripravili razstavo
izdelkov stanovalcev, dan
odprtih vrat ... 

Sedemdesetletnica doma
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice je 1. oktobra praznoval 70-letnico. Slovesnosti se 
je udeležil tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik.

Ob obletnici si je direktorica doma zaželela, da
bi vsem stanovalcem doma lahko zagotovili vsaj
standardne razmere za bivanje. Zdaj namreč
tretjina stanovalcev biva v zelo majhnih sobah,
nekatere so velike le 5,5 kvadratnega metra.

Direktorica doma Veronika Bregant, minister za delo, 
družino in socialne zadeve Ivan Svetlik in župani

Domski zbor Večerni zvonMlada plesalca Lan Dan Kerštanj in Nadja Arhar

Direktorica Veronika Bregant je orisala zgodovino doma, 
ki so ga odprli 1. oktobra 1940.

Tenorist Janez Lotrič je navdušil polno dvorano. Stanovalka doma Elizabeta Manevski I Foto: Anka Bulovec

Utrinki iz življenja v domu
Ob obletnici so v Domu dr. Franceta Berglja
pripravili tudi Dan odprtih vrat.

Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo ročnih del
stanovalcev. Čudoviti izdelki nastajajo v okviru delovne 
terapije; tudi v jeseni življenja se še zrcalita volja in želja
po ustvarjanju.

Ob lepih jesenskih dnevih stanovalci radi posedijo pred
domsko stavbo. V klepetu jim čas hitreje mine.

V domu veliko pozornosti namenjajo fizioterapiji. Z njo 
skrbijo za vzdrževanje in ohranjanje fizične in psihične
kondicije stanovalcev in s tem boljšega počutja in kvalitete
življenja. 

V domu z najrazličnejšimi oblikami želijo obogatiti 
vsakdanjik stanovalcev. Med njimi so tudi ljubitelji 
domačih živali. Na sliki je stanovalec Franci z zajčkom, 
v kratkem pa v domu pričakujejo dva nova mucka. 
Prejšnja sta izginila oziroma naj bi ju bil nekdo odnesel. 
I Janko Rabič, foto: Anka Bulovec
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V SKB vam pomagamo pri nakupu ali gradnji nove hiše, stanovanja, vikenda ali le pri 
prenovi obstoječega doma, saj vam ponujamo ugodne stanovanjske kredite. Obrestne 
mere že od 3-mesečni EURIBOR + 1,90 % dalje.

Preverite akcijsko ponudbo na www.skb.si ali v najbližji poslovalnici SKB. Pohitite, ponudba 
velja le še do 31. oktobra 2010. 

Škofja Loka, Kapucinski trg 4, (04) 518 40 40
Jesenice, Cesta Maršala Tita 110, (04) 583 42 50
Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 37, (04) 201 51 61
Kranj Center, Koroška cesta 5, (04) 281 01 12
Radovljica, Kranjska cesta 4, (04) 537 08 11
Bled, Ljubljanska cesta 4, (04) 575 17 11
Kranjska Gora, Borovška cesta 99 a, (04) 588 20 06

Stanovanjski kredit 
po vaši meri.

Akcija! Ugodna obrestna mera

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
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AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Osnovna šola Poldeta Straži-
šarja Jesenice je letos prvič so-
delovala v mednarodnem pro-
jektu Mirno morje - flota miru
v Evropi. V sklopu projekta se
je šest učencev šole z dvema
spremljevalcema sredi sep-
tembra podalo na enoteden-
sko jadranje po Jadranu. Floto
miru je sestavljalo kar okrog
sto jadrnic z 950 otroki in nji-
hovimi spremljevalci iz vse Ev-
rope. Kot je povedal ravnatelj
Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja Jesenice Alen Kofol, je
projekt Mirno morje - flota
miru v Evropi najuspešnejši
mednarodni socialno-
pedagoško-mirovniški projekt.
Cilj programa je pozitivno
vplivati na otroke, da postane-
jo bolj odprti, da se naučijo
strpnosti in razvijejo zaupanje
do sočloveka. Skozi terapevt-
ski program se krepita otroko-
va samopodoba in pozitiven

odnos do življenja. Udeleženci
letošnje flote so se na jadrnice
vkrcali v Zadru, nato pa so te-
den dni jadrali mimo Vodic,
Zlarina, Šibenika, Biograda in
nato nazaj do Zadra. Ekipa še-
stih učencev: Tina, Aleš, Sel-
ma, Halid, Miha in Katarina
se je z dvema spremljevalce-
ma: ravnateljem Alenom Ko-

folom in profesorico športne
vzgoje Jasno Smajič vkrcala na
jadrnico Bavaria 44 z imenom
Galera. Krmilo jadrnice je
imel v rokah skiper Klavdij Ko-
derman. V tednu dni so se, kot
so zapisali na blogu, imeli iz-
vrstno. Poleg uživanja v jadra-
nju in kopanja v toplem mor-
ju v čudovitih zalivih so počeli

še vrsto zabavnih in zanimivih
stvari. Igrali so se gusarske
igre, praznovali Tinin rojstni
dan, hribolazili na otoku Žut,
plesali in se zabavali na skup-
ni zabavi vseh udeležencev
Mirnega morja v Biogradu ...
Skratka, preživeli so nepoza-
ben teden, ki jim bo za vselej
ostal v spominu.

Na jadranju v floti miru
Šest učencev Osnovne šole Poldeta Stražišarja je teden dni preživelo na jadranju po južni Dalmaciji 
v okviru mednarodnega projekta Mirno morje - flota miru v Evropi.

Gusarji z jadrnice Galera

Pogumni krojač

Ob praznovanju svetovnega dneva otroka 3. oktobra so 
Zavod za šport, Mladinski center Jesenice in Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice pripravili brezplačno lutkovno pred-
stavo Pogumni krojač. J. P.

www.gorenjskiglas.si

Ste preobremenjeni? Vas muči 
nespečnost? Je stres vaš vsakdanji
spremljevalec?

Predlagamo vam, da se spočijete in naredite nekaj zase 
z obiskom Cavite studia v Radovljici. S protistresno terapijo
boste krepko omilili stres, se sprostili, izboljšali spanec, 
koncentracijo in spomin. Katera oblika terapije je najprimernejša
za vas, vam bo svetovala izkušena terapevtka Ženja. 

Redna cena protistresne terapije, ki traja 45 minut, je 80
evrov. Če pa kupite bon na Gorenjskem glasu, 
je cena terapije le 50 evrov (kar 30 evrov prihranka)! 

Bon lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 
v Kranju, ga naročite po tel.: 04/208 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si.
Za informacije glede terapije in rezervacijo pa pokličite 
Ženjo po tel.: 041/309-805.
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Avtomobilizem, ocvirki

Ocvirki in pohvale

Občan, ki veliko uporablja prevozne storitve
slovenskih železnic, nas je opozoril na očitno
dokončno ukinitev sanitarij na železniški postaji
Jesenice. Razumljivo je, da so taki prostori 
zaklenjeni in zunaj delovanja na postajah, kot 
so Javornik, Žirovnica itd., toda tako pomembna
glavna postaja brez stranišča pa je verjetno ena
redkih ...

Medtem ko je na Jesenicah število obnovljenih
fasad na hišah zelo naraslo, so na delu tudi
"umetniki", ki to podobo urejenosti in živahnih
barv po svoje uničijo z grafiti, ki so popolnoma
zgrešeni in nepotrebni.

Volilna mrzlica je imela tudi temne strani v 
obliki trganja plakatov županskih kandidatov in
risanja po teh plakatih. Vse to kaže na nizko
raven nekaterih volivcev, ki so očitno le - voli ...

Neprijeten in velik kup smeti se je znašel ob
Prešernovi cesti tik ob skladiščih. Če samo
pomislimo, da je dobrih 250 metrov od tega
smetišča zbirni center za komunalne odpadke,
je poteza "lastnika" odpadkov res nerazumljiva.
I Besedilo in fotografije Janez Pipan

Matjaž Gregorič

Ekipa Citroën Racing je po
zaključku letošnje sezone
svetovnega prvenstva v reli-
ju predstavila novo orožje za
prihodnjo sezono. Sedem-
kratni zaporedni svetovni
prvak Sebastien Loeb in nje-
gov sovoznik Daniel Elena
bosta sedela v novem DS3
WRC, ki je pripravljen v
skladu s povsem novimi
predpisi, ki jih je izdala
mednarodna avtomobilistič-
na zveza (FIA).
Na prvi pogled kompaktna,
dinamična in izzivalna linija
novega dirkalnika z razširje-
nimi blatniki, preoblikova-
nimi odbijači in aerodina-
mičnimi dodatki, kaže am-
bicije po zmagi. Šasija, zgra-
jena na osnovi serijsko pro-
izvedene školjke, je pri tem
doživela številne spremem-
be, potrebne predvsem zara-
di štirikolesnega pogona in
vgradnjo spremenjenega
vzmetenja ter varnosti po-
sadke, ki jo zagotavlja var-
nostna kletka. 
V primerjavi s prejšnjo ge-
neracijo dirkalnih avtomobi-
lov na svetovnem prvenstvu
v reliju so novi predpisi za
leto 2011 povzročili pravo re-
volucijo pod pokrovom mo-
tornega prostora. Citroën

DS3 WRC poganja 1,6-litrs-
ki štirivaljni bencinski mo-
tor s prostornino z nepo-
srednim vbrizgavanjem go-
riva in turbinskim polnilni-
kom, ki razvije 220 kilova-
tov (300 KM).
Šeststopenjski sekvenčni
menjalnik je povezan z me-
hanskimi diferenciali na
prednji in zadnji strani. Pol-
avtomatsko pretikanje in
osrednji diferencial odslej

nista več dovoljena. Z name-
nom omejevanja stroškov je
mednarodna avtomobilistič-
na zveza FIA tudi določila
lastnosti in cene glavnih se-
stavnih delov avtomobila,
kar je razvojne inženirje sili-
lo k optimizaciji vsake po-
drobnosti. Ob upoštevanju
teh omejitev so se razvojni
inženirji ukvarjali z optimi-
zacijo vsake podrobnosti.  Po
preizkusnem obdobju je bil

novi motor vgrajen v prvi
DS3 WRC. Kolesa dokončno
izdelanega avtomobila so se
prvič zavrtela 23. julija na
progi Satory v bližini 
tovarne Citroën Racing v
Versaillesu. DS3 WRC se bo
prvič uradno udeležil tekmo-
vanja v okviru relija po Šved-
skem med 10. in 13. februar-
jem prihodnje leto, ki je prva
dirka svetovnega prvenstva v
reliju v novi sezoni. 

Novo orožje za 
svetovnega prvaka
Citroën v prihodnji sezoni svetovnega prvenstva v reliju z novim DS3 WRC. 

Dvojec odločneje naprej
Pri Mercedes-Benzu so se lotili osvežitve svojega prekaljene-
ga dvojca, dostavnega Vita in potniškega Viana, ki sta poleg
oblikovnih popravkov dobila učinkovitejše motorje in več
varnostne opreme. Zunanja podoba se sicer ni revolucionar-
no spremenila, je pa opaziti večjo podobnost z osebnimi av-
tomobili trikrake zvezde. Posodobljeni motorji ustrezajo
okoljskim standardom euro 5. Novi vrstni štirivaljnik z 2,2 li-
tra gibne prostornine je na voljo v izvedbah s 70, 100 ali 120
kilovati (95, 136 in 163 KM), pri čemer sta oba močnejša lah-
ko tudi v izvedbi s štirikolesnim pogonom. Bolj zahtevnim
kupcem je namenjen 3,0-litrski turbodizelski šestvaljnik (165
kW/225 KM), kot alternativa pa še 3,5-litrski bencinski še-
stvaljnik (190 kW/259 KM). K večji učinkovitosti motorjev in
nižji porabi ter manjšim izpustom pripomore tudi nov šest-
stopenjski menjalnik. Motorji z nekaj razlike pri zmogljivo-
stih so enaki tudi za potniški Viano, ki v Mercedes-Benzovi
modelni paleti igra tudi vlogo velikega enoprostorskega avto-
mobila. Cene za Vito se začenjajo pri 21.442 evrih, najcenej-
ši Viano pa je naprodaj za 36.230 evrov. M. G.
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Urša Peternel

Letos mineva 120 let, odkar
je začela obratovati
Siemens-Martinova jeklarna
- martinarna na Jesenicah.
Vse od prve peči, zgrajene
leta 1890, do zadnje, sedme,
zgrajene leta 1958, je dajala
kruh številnim generacijam,
jeseniško jeklo pa so cenili
po vsem svetu. A ker spo-
min nanjo bledi, so se v Gor-
njesavskem muzeju Jeseni-
ce odločili, da ga bodo ob ob-
letnici obudili s filmom in
posebno razstavo. 
Avtor filma, kustos za zgo-
dovino železarstva iz Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce Marko Mugerli, je zbral
spomine martinarjev, foto-
grafije in neprecenljivo

filmsko gradivo Draga Fona
in jih strnil v dvajsetminut-
ni film z naslovom Žar jekla
- Zgodbe jeseniške marti-
narne. Film, ki je nastal v
produkciji podjetja Video-
fon, predstavlja posnetke
nekdanjega dela v martinar-
ni, vključno z zadnjim
dnem obratovanja, ki ga je
posnel Drago Fon. Prepleta-
jo se spomini zaposlenih v
martinarni od pomočnika,
šmelcarja, delovodje, obra-
tovodje in direktorja v času
obratovanja. Boris Bregant,
Stanko Čop, Rodoljub Đu-
kić, Franc Hlastan, Ivan
Jonke, Alojz Noč, Anton Se-
ver, Dimitrije Simikič, Slav-
ko Zakrajšek in Henrik Zu-
pan s svojimi spomini na
delo opisujejo tako tehnolo-

ški postopek, delovne raz-
mere, življenjski standard
ter ukinitev oziroma pre-
usmeritev jeseniških jeklar-
jev. Majda Rebernik je spo-
mine na martinarno in delo
jeseniške železarne opisala
v svojih pesmih. Dve pesmi
sta vključeni tudi v film. 
Obenem so v Gornjesav-
skem muzeju Jesenice pri-
pravili razstavo z desetimi
panoji in več kot tridesetimi
eksponati, izdali pa so tudi
24-stranski katalog Žar je-
kla - martinarna Jesenice.
Pri projektu so sodelovali
številni martinarji, železarji.
"Razstava je namenjena
vsem jeklarjem, železarjem
pa tudi Jeseničanom in širši
javnosti, saj z njo predstav-
ljamo delček zgodovine teh-

nike in tehniške dediščine,
ki je tako značilna za mesto
Jesenice," je poudarila vodja
projekta, direktorica Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce Irena Lačen Benedičič. V
kulturnem programu ob od-
prtju razstave in ogledu fil-
ma sta nastopili Majda Re-
bernik in komorna skupina
trobil Glasbene šole Jeseni-
ce pod vodstvom Francija
Richterja. Razstavo, ki jo so-
financirata Občina Jesenice
in kulturno ministrstvo, je
odprl poslanec in župan
mesta Jesenice Tomaž Tom
Mencinger. Na ogled je v
Kosovi graščini od torka do
petka od 10. do 12. in od 16.
do 18. ure ter izven urnika
po dogovoru do 27. novem-
bra.

Zgodbe jeseniške
martinarne
V Kosovi graščini je na ogled razstava Žar jekla - martinarna Jesenice, s katero obujajo spomine na
Siemens-Martinovo jeklarno, ki je dajala kruh številnim generacijam. O tem so posneli tudi film.

Majda Rebernik, ki je spomine na martinarno opisala v
svojih pesmih, glavni direktor Acronija Slavko Kanalec in
župan Tomaž Tom Mencinger.

Avtor filma Marko Mugerli, kustos za zgodovino 
železarstva, pred panoji razstave Žar jekla - martinarna 
Jesenice I Foto: Anka Bulovec

Nove jeklenice in klini proti Triglavu

Ekipa komisije za planinske poti pri Planinski zvezi Sloveni-
je Jože Rovan, Franci Pukl, Darko Bradaškja in Branko Jen-
sterle so tri dni na grebenu Triglava opravljali pomembno
akcijo: na štirih mestih na grebenu in na malem Triglavu so
na novo namestili jeklenice in zavrtali nove vrvne in oprije-
malne kline, na enem mestu pa še stopni klin. U. P.

Pokrajina in portret

V galeriji Foto kluba jesenice v Mercator centru Jesenice je
oktobra na ogled prva samostojna fotografska razstava
Borisa Avguština Tancarja, člana Foto kluba Jesenice, na
temo Pokrajina in portret. Avtor ima rad naravo, predvsem
so tu zimski posnetki in panorama zimske pokrajine, na
ogled pa so tudi portreti, zlasti otrok. J. P.

Vrtoglavo delo I Foto: Branko Jensterle

Vezenine naših babic

V Kulturnem hramu na Koroški Beli je na ogled etnološka
razstava z naslovom Vezenine naših babic. Izdelke so
prispevale in uredile članice Krožka ročnih del pri Farnem
kulturnem društvu Koroška Bela. "Izdelava vezenin je ena
izmed najbolj razširjenih rokodelskih dejavnosti, ki ni ozko
vezana samo na določen del Slovenije. V bistvu gre od 19.
stoletja dalje za eno najbolj razširjenih domačih ročnih del.
Z umetninami vezenja so si mlade ženske pripravile
nevestino balo, starejše pa so okraševale svoje domove in
oblačila družinskih članov. Z vezeninami so okrasile prte,
prevleke za postelje, rjuhe, praznične srajce, brisače, spod-
nje perilo itd. Po drugi svetovni vojni so sicer zaradi serij-
skih industrijskih izdelkov ročna dela izgubila vrednost in
privlačnost, vendar pa se časi zaradi oživljanja dediščine
spreminjajo. Posamezni detajli se vračajo v opremo pros-
torov, oblačil," je ob tem zapisal Andrej Palovšnik iz Farne-
ga kulturnega društva Koroška Bela.

Opozorila policistov pred prazniki

Policisti Policijske postaje Jesenice pred bližajočim se prvim
novembrom in krajšimi šolskimi počitnicami opozarjajo
voznike na strpnost v prometu, tako na cestah kot v bližini
pokopališč. Pozivajo jih, naj upoštevajo navodila policistov
in redarjev, avtomobile naj na parkiriščih dosledno zaklepa-
jo in ne puščajo denarnic in drugih vrednejših predmetov na
vidnih mestih. Obenem policisti opozarjajo vse, ki bodo za
dalj časa odšli od doma, naj poskrbijo, da hiša ne bo videti
prazna, sosedje ali sorodniki pa naj redno praznijo nabiral-
nike. U. P.

Fotografije narave in modre misli

V izložbi Turistično informativnega centra (TIC) imajo na
ogled novo razstavo. Z umetniško fotografijo se predstavlja
aktiven član Foto kluba Jesenice Franci Črv. Za tematiko je
izbral posnetke iz narave, s tem da je vsako fotografijo do-
datno oplemenitil z modrimi mislimi. J. P.

Dan turizma v Kolpernu

V ponedeljek, 27. septembra, je v sklopu prireditev ob sve-
tovnem dnevu turizma v prostorih Kolperna potekal dan Tu-
ristično informacijskih centrov (TIC) Zgornje Gorenjske. Pri-
jetno in z obilico informativnega gradiva so se predstavili
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, TIC
Kranjska Gora, TD Bled, TD Bohinj ter nekatera društva iz
teh krajev. Za uvod so nastopili člani Igralske skupine vite-
za Lambergerja Bled s svojimi točkami, s katerimi navdušu-
jejo že več kot dvajset let na različnih prireditvah. Nastopili
so po vsej državi pa tudi v tujini na Madžarskem, Hrva-
škem, v Italiji in Avstriji. Po nastopu pa so pripravili še de-
lavnico srednjeveških plesov, na kateri so morale sodelova-
ti predstavnice TIC in TD, že po prvi vaji in ponovitvi pa je
publika ocenila, da so se dobro odrezale in bodo lahko zla-
ta rezerva za člane igralske skupine. V nadaljevanju so na-
stopile članice ŽPZ DU Javornik-Koroška Bela, za zaključek
pa še KUD Triglav Jesenice. J. P.
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Zanimivosti

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi PODARI-
TE EKOLOŠKO ČIŠČENJE. Sponzor križanke je Čistilni ser-
vis Kapljica, Viljem Ambrožič, s. p., Cankarjeva 18, Radovlji-
ca, GSM: 040/611 020, ki opravlja globinsko čiščenje sedež-
nih garnitur, čiščenje stanovanj in podjetij. Nagrajenci so: 1.
bon za globinsko čiščenje v vrednosti 40 EUR: Vida Rusjan,
Jesenice; 2. bon za 30 EUR: Dragica Vidrih, Jesenice; 3., 4. in
5. bon za 10 EUR: Nives Koblar, Javorniški Rovt; Peter Bu-
baš, Kranj; Antonija Mikelj, Kranj. Čestitamo! Nagrade
(bone) bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Sponzor križanke je trgovina za najmlajše Direndaj v Mercator Centru, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice,
telefon 04/583 30. Za reševalce prispevajo štiri nagrade: 1. tombola, 2. skodelica za pitje čaja Me to you, 3. dvd
Mojster Miha, 4. peresnica.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do
ponedeljka, 25. oktobra 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Urša Peternel

Kutinova marmelada
Potrebujemo: 3 kg kutin, 40 do
50 dag sladkorja oziroma 20
dag na kilogram očiščenih ku-
tin, 4 limone, nekaj žlic ruma
ali domačega žganja.

Priprava: kutine operemo in
zdrgnemo s krtačko, da od-
stranimo dlačice. Nato jih
olupimo, odstranimo trdo
semenje in jih narežemo na
koščke. Dodamo limonov
sok in sladkor. To pustimo
stati nekaj ur ali čez noč, da
kutine oddajo sok. Nato jih
kuhamo v lastnem soku na
zmernem ognju in pokrite s
pokrovko približno pol ure,
da se zmehčajo. Nato jih z
lesenim tolkačem ali elek-
tričnim paličnim mešalni-
kom stolčemo v mezgo,
vmes pa mešamo. Marmela-
da se hitro zgosti in po pri-
bližno 45 minutah od začet-
ka kuhanja je skuhana. Še

vročo napolnimo v kozarce.
Z vilicami jo v kozarcu do-
bro potlačimo, da vmes ni
mehurčkov. Na vrh marme-
lade nalijemo žlico ruma ali
žganja. Zapremo s plastični-
mi ali kovinskimi pokrovčki
in damo pod odejo, da se po-
časi ohlaja. Pa še to: kutine
obiramo takrat, ko lepo po-
rumenijo in so popolnoma
zrele. Marmelado kuhamo
nekaj tednov po obiranju, ko
se malo uležejo. Na koži ku-
tin se takrat pojavijo rjavka-
ste pike, v notranjosti pa po-
stanejo rjave. Kutine vsebu-
jejo veliko pektina, zato
marmeladi ni treba dodajati
nobenih dodatkov za želira-
nje.

Marmelada iz grozdja, 
jabolk in kutin
Potrebujemo: 2,5 grozdja (mo-
dre sorte izabela), 1,5 kg očiš-
čenih jabolk, 1 kg sladkorja, 2
kutini (po želji).

Priprava: količine so približ-
ne, tudi razmerje sadja ni
tako pomembno. Sladkorja
uporabimo približno 25 do
30 dag na kilogram že pri-
pravljene mase za kuhanje.
Grozdje operemo, osmuka-
mo in jagode kuhamo v last-
nem soku toliko časa, da se
ločijo kože in pečke. Potem
jih pretlačimo skozi cedilo,

da se odstranijo kože in peč-
ke. V grozdno zmes damo
olupljena in narezana jabol-
ka, kutine in sladkor. Mar-
melado mešamo in kuhamo
tako dolgo, da želira in posta-
ne gosta. To traja približno
eno uro. Ta marmelada je
zelo aromatična. Pred kuho
je štedilnik dobro zaščititi,
ker iz lonca rado šprica.

Kutinova in grozdna
marmelada
Jelka Koselj iz Vrbe tokrat ponuja dva recepta za aromatični marmeladi.

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=A,
2=N, 3=C, 4=E, 5=R, 6=S, 7=P, 8=K, 9=I), od leve proti desni pre-
brali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je KOMPJUTER.

Sestavil: Cveto Erman
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Oktobrske prireditve

RUARDOVA GRAŠČINA - ponedeljek, torek, četrtek, petek
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure in sobota od 10. do
17. ure

Stalna razstava 140 let Kranjske industrijske družbe. Info: Gornjesav-
ski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si

KASARNA NA STARI SAVI - ponedeljek - petek od 8. do 16.
ure, sreda od 8. do 17. ure in sobota od 10. do 17. ure

Razstava 31. likovna kolonija Vrata 2010; v sodelovanju s PD Mojstra-
na. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si

KOSOVA GRAŠČINA - torek-petek od 10. do 12. ure in od
16. do 18. ure 

Razstava umetniških fotografij Skrivnostna Jordanija, Dušan Neme-
ček, član FK Jesenice (do 26. novembra); v sodelovanju s FK Jesenice

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

KOSOVA GRAŠČINA - torek-petek od 10. do 12. ure in od
16. do 18. ure

Razstava Žar jekla - Martinarna Jesenice (do 27. novembra)

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

GARAŽA ŽAREK (Titova 78)
Izvajanje programa Naj mladih ne vzgaja ulica; različni preventivni pro-
jekti - celo leto. Info: Društvo Žarek, 040/790 345, www.drustvo-zarek.si

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE (Mercator center) 
Razstava barvnih fotografij Pokrajina & Portret, avtor Boris Avguštin
Tancar, dr. med., član Fotokluba Jesenice (do 3. novembra)

Info: Fotoklub Jesenice 

Petek, 15. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE 

Razpis tečaja HOMO LUDENS: vse o igrah za animacijo otrok in mla-
dih; več informacij na www.mc-jesenice.si

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 10. uri
Brihtina pravljična dežela

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 15.30 
Ob zaključku akcij MCJ ob tednu otroka: ZABAVA JE ZDRAVA

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri 
Odprtje razstave likovnih del slikarjev Marjana Židaneka in Zdravka
Purgarja, članov DOLIK-a, do 10. novembra

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

Sobota, 16. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 14.30 

Brezplačno rekreacijsko drsanje ob Tednu otroka

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Nedelja, 17. oktobra
DVORANA KRŠČANSKE ADVENTISTIČNE CERKVE JESENI-
CE (Kejžarjeva 15) 

Teden odprtih vrat (do 23. oktobra)

Info: Krščanska adventistična cerkev Jesenice, 051/842 744

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 18. uri 
Regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

Ponedeljek, 18. oktobra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri 
Liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30 
Občinska liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Torek, 19. oktobra
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 16. uri

Vodene dejavnosti za osnovnošolce in INFO točka za pobude mladih;
vodi Nadica Petrova 

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

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 16. uri
Angleške urice (zaključena skupina)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Sreda, 20. oktobra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17.30 
3. kolo lige v odbojki, občinske športne igre

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

FOTOGALERIJA JESENICE ob 18. uri 
Odprtje fotografske razstave, avtor Jakob Gnilšak, član FK Radovljica

Info: Fotografsko društvo Jesenice

Četrtek, 21. oktobra
MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 16. uri

Filmsko popoldne pod geslom SMEH JE POL ZDRAVJA; vodi Nika
Abruč. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81;
www.mc-jesenice.si

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ure pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: 120 let Martinarne na Jesenicah, predava mag. Marko
Mugerli; v sodelovanju z Muzejskim društvom Jesenice

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

Petek, 22. oktobra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 10. uri

Brihtina pravljična dežela

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 
Liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 16. uri
Vodene dejavnosti za osnovnošolce in INFO točka za pobude mladih;
vodi Nadica Petrova 

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

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 18. uri 
Ponovitev prazničnega koncerta ženskega pevskega zbora

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

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje ZAHODNA PAPUA, predava Miha Vahčič

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

Sobota, 23. oktobra
STUDIO VITAL JESENICE ob 9. uri

Delavnica Magičnost gibanja s predstavitvijo DVD-jev in energijskih
samozdravilnih tehnik

Info: Društvo Glas prebujanja, 031/669 824; www.duhovna-praksa.si

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

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

Nedelja, 24. oktobra
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 10. uri

Otroška matineja - Mala čarovnica Lili v cirkusu; v izvedbi družinske-
ga gledališča Kolenc

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 20. uri
Otvoritveni koncert Chopinovega tekmovanja za zlati prstan

Info: Glasbene šola Jesenice, 04/586 60 30

Ponedeljek, 25. oktobra
RAZLIČNE LOKACIJE V JESENIŠKI OBČINI

Počitniške vodene dejavnosti za osnovnošolce in počitniške dejavno-
sti za mlade; več informacij na www.mc-jesenice.si po 17. oktobru

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri 
Liga v kegljanju

Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30 
Občinska liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Torek, 26. oktobra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 16. uri

Angleške urice (zaključena skupina)

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 19. uri 
Predavanje z digitalno fotografijo Pavla Smoleja z naslovom: Nock-
berge Alpenstrasse z okolico

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

Sreda, 27. oktobra
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17.30 
3. kolo lige v odbojki, občinske športne igre

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Četrtek, 28. oktobra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 8. uri 

POHOD: pl. Belca (1120 m)-Tišlerica (1757 m)

Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 17. uri
Ure pravljic

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 18. uri
Pogovori o knjigah

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31Fa
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Center za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža
Langusa Radovljica

zbira

ponudbe za najem poslovnih prostorov 
za potrebe enote na Jesenicah

Pogoji:

◆ Prostori na Jesenicah za izvajanje programa vodenja,

varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v skladu s

Pravilnikom o tehničnih zahtevah za izvajalce social-

novarstvenih storitev;

◆ Skupna tlorisna površina je 800 m2; 

◆ Prostori so dostopni invalidom;

◆ Najemna pogodba se sklene za dobo 10 let z možnost-

jo podaljšanja.

Dodatne informacije dobite na sedežu CUDV Radovljica,

tel. št. 04/537 02 00. Rok za zbiranje ponudb je 10 dni od

objave. Ponudbe pošljite na naslov CUDV Radovljica,

Cesta na Jezerca 17, 4246 Radovljica 
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Alenka Brun 

Slovensko društvo Hospic
skrbi za najtežje bolnike v
zadnjem obdobju življenja,
daje podporo njihovim svoj-
cem, pa tudi žalujočim,
odraslim, otrokom in mla-
dostnikom. Veliko ljudi za
Hospic že ve, miselnost se
spreminja, pri društvu si
prizadevajo za detabuizacijo
smrti, vendar jih v tej smeri
v društvu čaka še veliko
dela. "Čeprav je to del življe-
nja, je ljudi strah. Predvsem
trpljenja, " je razložila pred-
sednica območnega odbora
Gorenjske Mira Stušek.
"Smrt je danes odrinjena v
bolnišnice, ustanove, večina
pa želi umreti doma, med
svojci."
Slovensko društvo Hospic,
Območni odbor Gorenjska,
je tako v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja na Jesenicah
v nedeljo pripravilo večer v
znamenju glasbe. Med pro-
gramom, kjer smo lahko
sledili številnim nastopajo-

čim - od Tamburaške skupi-
ne Kašarji, Mance Izmajlo-
ve, Mešane pevske skupine
dr. France Prešern Žirovni-
ca, Mladinskega pevskega
zbora župnije Radovljica Na
vdih, Otroške folklorne sku-
pine Breznica, Aleksandre
Vovk, Upornikov, Nataše
Artiček in Inča Gorenjca,
Neže Witwicky, Fanike Kri-
žaj ter Janija Slimška, Ane
Skumavč, Petre Čebulj,
Maje Triler, Julije Benet,
Neže Novšak vse do prisrč-
nega nastopa klovnese Eve
Š. Maurer, je z besedo spre-
tno krmarila voditeljica Kat-
ja Stušek. Mira Stušek pa
nam je še razložila, da ima
koncert humanitarno noto -
s prodanimi vstopnicami so
zbrali 1700 evrov, ki jih
bodo porabili za delovanje
Hospica. Tokrat so ga orga-
nizirali drugič, z njim so za-
znamovali tudi svetovni dan
Hospica (9. oktober), obe-
nem pa želijo, da bi na ta na-
čin približali ljudem poslan-
stvo, delovanje društva.

Ujemi sonce, ujemi dan
Nedeljski večer smo preživeli v družbi Slovenskega društva Hospic, ki je na Jesenicah organiziralo 
dobrodelni koncert Ujemi sonce, ujemi dan.

Marisa Žemva v Slovenskem top modelu

V prvi oddaji modnega resničnostnega šova Slovenski top
model, ki so ga konec septembra začeli predvajati na TV3,
smo med 22 dekleti, ki se jim je uspelo prebiti v ožji iz-
bor, opazili tudi 21-letno Mariso Žemva z Jesenic. Preboj
med finalistke ji nato ni uspel, zato se je po prvi oddaji
morala posloviti od šova. "Nisem bila razočarana, saj
sem imela zdravstvene težave in vem, da nisem dala vse-
ga od sebe. To mi nikakor ni vzelo zagona. Modo in vse v
povezavi z njo spremljam že od otroštva. Pri petnajstih le-
tih sem se prvič preizkusila na lepotnem izboru, za seboj
imam kar nekaj modnih revij," pove Marisa, sicer štu-
dentka turizma, ki dela v casinoju. "V prihodnosti se vi-
dim v turizmu, ne bi pa rada izgubila stika z modo. Moja
tiha želja je modno oblikovanje," je še dodala. A. H.

S svojim nastopom je navdušila klovnesa Eva Š. Maurer.

Faniko Križaj je spremljal Jani Slimšek. I Foto: Anka Bulovec

Manca Izmajlova s pesmijo Nabrala bom šopek cvetja. 

Simpatična Otroška folklorna skupina Breznica

Redna cena je 19,90 EUR. Če knjigo kupite 

ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 16 EUR. 

Če vam jo pošljemo po pošti, prištejemo še poštnino.

Avtor knjige 

dr. Vlado Ravnik je 

upokojeni univerzitetni profesor

botanike, ki pa ni samo 

strokovnjak botanik, 

saj rastlinski svet predstavlja 

tudi z akvareli. Risbe rastline 

so celo bolj natančne kot 

fotografije, saj so vedno 

izrisane vse lastnosti, 

prikazane na beli podlagi, 

dodani so opisi z vsemi 

podrobnostmi.

Vsaki knjižici je priložena 

še originalna voščilnica.

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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Priročnik obširno

obravnava 150 

zdravilnih in užitnih gob,

rastočih pri nas. Avtor

Branko Vrhovec je

slovenski strokovnjak, 

ki v knjigi postreže z

marsikatero 

zanimivostjo ali 

presenetljivo 

zdravilno učinkovino

gob. Z gobami se

resneje ukvarja od

leta 1990 in ima 

najvišji naziv, ki je v

veljavi v Sloveniji -

determinator 

mentor.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju,

jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Mehka vezava, 152 strani, vrhunske fotografije

Redna cena: 14,90 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 12 EUR + poštnina.

Fo
to

: a
rh

iv
 T

V
3

Humanitarna akcija za družino Silić 

V septembru je družino Silić s Ceste 1. maja v Podmežakli
na Jesenicah doletela huda nesreča. Požar, ki je izbruhnil v
pred kratkim obnovljeni hiši, je uničil vse premoženje in no-
tranjo opremo v zgornjem nadstropju.  Ob hitrem posredo-
vanju gasilcev je vsaj hiša ostala cela. Ob gašenju je voda iz
zgornjega nadstropja tekla v spodnje prostore in uničila par-
ket, tako da je sedaj bivanje v celotni hiši nemogoče. Tudi
ob tej nesreči so se dobri ljudje takoj odzvali in že pomaga-
jo družini prebroditi največje težave. Kulturno športno druš-
tvo Biser Jesenice, kjer je Fikret Silić predsednik, je organizi-
ralo dobrodelni koncert, na pomoč so priskočili drugi posa-
mezniki in organizacije. Prav tako se je odzvala krajevna
skupnost Podmežakla in začela akcijo zbiranja pomoči. Po-
teka prek Območnega združenja Rdečega križa Jesenice.
Številka transakcijskega računa je 05100-8010106034, sklic
888, namen: Pomoč za družino Silić. Fikret Silić se že sedaj
skupaj z družino najlepše zahvaljuje vsem, ki so mu prisko-
čili na pomoč pri odpravljanju posledic požara. J. R. 




