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OBČINSKE NOVICE

Na seji o proračunu
Po predlogu naj bi prihodki 
proračuna znašali 17,5 mili-
jona evrov, odhodki pa 19,4 
milijona evrov. Proračunski 
primanjkljaj naj bi znašal 1,9 
milijona evrov, občina naj bi 
se zadolžila za milijon evrov.
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OBČINSKE NOVICE

Podjetje Damatech 
odpira vrata
Eno uspešnejših jeseniških 
podjetij Damatech pripravlja 
dan odprtih vrat.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Selitev inšpektorata  
in redarstva
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Jesenice se je pre-
selil v prostore Upravnega 
centra Jesenice.
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ZANIMIVOSTI

Opora na poti iz 
alkoholizma
Na Jesenicah deluje društvo 
Krma, pod okriljem katerega 
se zdravljeni alkoholiki sre-
čujejo v treh klubih zdravlje-
nih alkoholikov. Srečanja 
potekajo vsako sredo ...
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Andraž Sodja

Občina Jesenice je v sodelo
vanju z dijaki Gimnazije Je
senice in Srednje šole Jese
nice na prostoru nekdanjega 
parkirišča ob nekdanji poli
cijski postaji zasadila tri dre
vesa. Asfaltirano parkirišče, 
ki pravzaprav nikoli ni bilo 
uradno parkirišče in je bilo 
z vzvratnim izvozom na ko
lesarsko stezo in pločnik ne
varno tako za pešce kot kole
sarje, bo tako zamenjalo ze
leno območje z drevesi. Za
radi preprečevanja morebi
tnega hrupa pa na željo sta
novalcev sosednjega bloka, 
ki so se s preureditvijo stri
njali, postavitev klopi v par
ku ni predvidena. Dogodek, 
pri katerem sta poleg dija
kov in ravnateljic obeh šol 
sodelovala tudi župan To
maž Tom Mencinger in 
podžupan Miha Rebolj, je 
bilo simbolično prvo dejanje 
letos sprejete Celostne pro
metne strategije Občine Je
senice. 
Eden od glavnih ciljev te 
strategije je, da bi se ljudje 
čimvečkrat odpovedali avto
mobilu in se po opravkih 
odpravili peš ali s kolesom, 
kar je trend večine evrop

skih mest in držav. Eden od 
načinov, kako to doseči, je 
tudi s povečanjem privlač
nosti centra mesta, ureja
njem obstoječih in novih 
pešpoti. Kot je povedal pod
župan Miha Rebolj, je spre
minjanje miselnosti občank 
in občanov zahtevno, a je 
prepričan, da je strategija 
pravilna: "Z urejanjem 
bomo v skladu s celostno 
prometno strategijo nadalje

vali že spomladi, ko bo dru
gačen in pešcem bolj prija
zen videz dobilo tudi obmo
čje med Turistično informa
cijskim centrom Jesenice in 
Murko, kjer bo na podoben 
način urejen prostor za 
sproščanje." Župan Tomaž 
Tom Mencinger ob tem do
daja: "V preteklosti so to že 
bile zelene površine, nato so 
bile po sili razmer spreme
njene v parkirišča. Čas je bil, 

da jih vrnemo nazaj. Odloči
tev je bila sprejeta v soglasju 
z lastniki, ki so spremembo 
toplo sprejeli. Jesenice so 
med bolj zelenimi mesti, saj 
so med zelenimi Karavanka
mi in Mežaklo pa tudi za 
zelene površine v mestu se 
je v preteklosti dobro skrbe
lo, kar kažejo tudi zgledno 
urejene parkovne povšine, 
za katere je zaslužen častni 
občan Janez Pšenica." 

Pot v zeleno 
prihodnost Jesenic
Z vrnitvijo zelenih površin na mesto nekdanjega parkirišča policijske postaje pri Doliku se je začela 
izvajati strategija celostne prometne ureditve in prometne razbremenitve mestnega središča.

Eno drevo so posadili dijaki Gimnazije, eno Srednja šola Jesenice in eno Občina Jesenice 
na čelu z županom in podžupanom.

Urša Peternel

Smučišče Španov vrh je 
prejšnji teden dobilo novega 
lastnika, to je podjetje Špor
tni center Španov vrh, d. o. 
o. Za nakup so odšteli okrog 
92 tisoč evrov. Pogodba o 
nakupu je bila podpisana 
septembra, na Občini Jese
nice pa so po prejemu celo
tne kupnine napovedali sko
rajšnjo primopredajo pre
moženja. 
Kakšne načrte imajo novi 
las tniki s smučiščem, smo 
vprašali direktorja podjetja 
Športni center Španov vrh 
Milana Klinarja, ki pa na 
naša vprašanja ni odgovoril. 
Prav tako ni pojasnil, ali bo 
smučišče že v letošnji zim
ski sezoni obratovalo ali ne.
Kot je znano, so jeseniški 
občinski svetniki lani spreje
li sklep o prenehanju obra

tovanja smučišča Španov 
vrh, zatem pa se je s ponud
bo za nakup pojavila skupi
na zasebnih vlagateljev, zve
čine (nekdanjih) domačinov 
iz Planine pod Golico, ki so 
pokazali interes za nakup 
enosedežnice s pripadajoči
mi stavbami. Jeseniški ob
činski svetniki so, ko so jim 
vlagatelji predstavili poslov
ni načrt, prižgali zeleno luč 
za prodajo. 
Govorili smo tudi z enim od 
lastnikov zemljišč, na kate
rih se nahaja smučišče, ki 
nam je povedal, da se s kup
ci dogovarjajo tudi o skleni
tvi služnostnih pogodb za 
uporabo zemljišč. Lastniki 
so se na nedavnem sestanku 
s kupci strinjali, da bi skle
nili enake služnostne po
godbe, kot so imeli sklenje
ne že v preteklosti z Občino 
Jesenice. 

Smučišče Španov 
vrh prodano
Kupec je podjetje Športni center Španov vrh.

Janko Rabič

Čufarjevi dnevi so že vrsto 
let globoko zasidrani med 
ljubitelji gledališke umetno
sti na Jesenicah ter tudi šir
še na Gorenjskem in v Slo
veniji. Upravičeno nosijo 
naziv Festival ljubiteljskih 
gledališč s tekmovalnim 
predznakom. Letos bodo po
tekali od 14. do 20. novem
bra in bodo v znamenju po
membnega jubileja. Zaokro
žili bodo trideset let bogate 
l jubiteljske gledališke 
ustvarjalnosti. V tem obdob
ju so se na jeseniškem odru 

zvrstile številne predstave 
ljubiteljskih gledališč in 
igralskih skupin iz Slovenije 
in iz zamejstva. 
Jubilej je razlog, da bo pro
gram predstav in spremlja
jočih dogodkov še bolj bogat 
in zanimiv. Šest tekmoval
nih predstav bosta ocenjeva
li strokovna žirija in publi
ka, program bodo obogatili s 
štirimi predstavami mladih 
igralskih skupin, spremlje
valni program pa zadnji dan 
festivala še z domačo premi
ero Petelinji zajtrk.

Jubilejni gledališki 
praznik na Jesenicah
Od 14. do 20. novembra bodo na Jesenicah 
potekali jubilejni, trideseti Čufarjevi dnevi. 
Program predstav in spremljajočih dohodkov bo 
še posebej zanimiv.

Nove napeljave, 
luči in barve 
sten v šoli
V Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja Jesenice so v celoti 
obnovili električne napeljave in 
zamenjali vse luči, obnovili vse 
zidne površine ...
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Vse več 
osvajalcev 
Španovega vrha
Pohodnikov je toliko, da so 
povsem napolnili vpisno knjigo. 
Do sredine oktobra so jih 
našteli kar 7700.
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Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na izredni seji občinskega 
sveta, ki je potekala 11. okto-
bra, za kandidata Občine 
Jesenice za člana državnega 
sveta – predstavnika lokalnih 
interesov določili Steva Ščav-
ničarja. Za elektorje pa so 
bili izvoljeni Uroš Lakić, Ale-
ksander Pozvek, Veronika 
Vidmar, Boris Grilc in Mitja 
Bradaškja. Posredne volitve 
članov državnega sveta – 
predstavnikov lokalnih inte-
resov bodo potekale 22. 
novembra. 

Stevo Ščavničar je član drža-
vnega sveta že v tem manda-
tu, kjer deluje kot predstav-
nik lokalnih interesov v 10. 
volilni enoti s sedežem na 
Jesenicah (obsega občine 
Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska Gora, Radovljica, 
Žirovnica, Gorje). Lokalne 
interese spodnjega dela 
Gorenjske (občin Cerklje na 
Gorenjskem, Gorenja vas - 
Poljane, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Kranj, 
Tržič, Škofja Loka, Železni-
ki in Žiri) pa v tem mandatu 
predstavlja državni svetnik 
Mirko Kozelj.

Za državni svet  
Stevo Ščavničar
Na izredni seji občinskega sveta so za kandidata 
za državni svet izvolili Steva Ščavničarja. 

Z vami že 20 let

Urša Peternel

Župan je na oktobrski seji 
občinskega sveta občinske 
svetnike seznanil z informa-
cijo, da je podjetje Športni 
center Španov vrh nakazalo 
celotno kupnino za nakup 
žičniške naprave Španov 
vrh. Naslednji korak je pri-
mopredaja premoženja 
novim lastnikom, je povedal 
župan.
Prejšnji teden se je začela 
tudi postavitev demontaž-
nih pomožnih tribun ob 
glavnem nogometnem igri-
šču v Športnem parku Pod-
mežakla. Na tribunah bo 
skupaj 285 sedežev, vred-
nost investicije znaša 50 
tisoč evrov, od tega jim je 
uspelo pridobiti sofinanci-
ranje s strani fundacije za 
šport v višini 15 tisoč evrov.
Župan je občinske svetnike 
tudi seznanil, da je vlada s 
sklepom prenesla lastništvo 
dela zemljišč ob Srednji šoli 
Jesenice s Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije 
na ministrstvo za šolstvo, 
kar je bil še zadnji pogoj za 
začetek težko pričakovane 
obnove šole. Župan računa, 

da bi gradbeno dovoljenje 
za prenovo lahko pridobili 
prihodnje leto.
Župan pa je tudi povedal, da 
so zaključene geološke razi-
skave plazu na Koroški Beli, 
pripravljajo analizo vrtin, na 
podlagi rezultatov pa bodo v 
sodelovanju z geološkim 
zavodom določili prioriteto 
posegov.
Občinske svetnike je še 
seznanil, da bo 4. novem-
bra dan odprtih vrat uspe-
šnega jeseniškega podjetja 
Damatech, in jih hkrati 
povabil, naj se ogleda ude-
ležijo.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na seji prejšnji teden na 
mize dobili enega najpo-
membnejših občinskih 
dokumentov, predlog prora-
čuna za leto 2018. Kot je 
dejal župan Tomaž Tom 
Mencinger, je bil proračun 
tudi v javni obravnavi, v tem 
času so prejeli en predlog, 
vse pobude in predloge, tudi 
tiste z odborov in seje občin-
skega sveta, bodo proučili do 
druge obravnave in se do 
njih opredelili. Med večjimi 
projekti v letu 2018 bodo po 
županovih besedah energet-
ska sanacija strehe in fasade 
na OŠ Toneta Čufarja, obno-
va Ruardove graščine, sofi-
nanciranje obnove regional-
ne ceste R2 skozi občino, 
izgradnja komunalne infras-
trukture na območju Murove 
in nadaljevanje obnove ceste 
na deponijo Mala Mežakla. 
Po predlogu naj bi prihodki 
proračuna znašali 17,5 mili-
jona evrov, odhodki pa 19,4 
milijona evrov. Proračunski 
primanjkljaj naj bi znašal 
1,9 milijona evrov, občina 
naj bi se na novo zadolžila 
za milijon evrov, in sicer za 
investicije. Po načrtih naj bi 
v letu 2018 prejeli nekaj več 
kot 832 tisoč evrov evrop-
skih sredstev, največ za 
obnovo Ruardove graščine, 

obnovo Ceste Franceta Pre-
šerna in izgradnjo kanaliza-
cije v naselju Murova.
Občinski svetniki so podali 
nekaj predlogov, tako so že 
na sejah odborov oziroma 
na seji občinskega sveta 
med drugim predlagali, da 
naj za mladinsko letovišče 
Pinea v letu 2018 kupijo 
defibrilator in desko za reše-
vanje iz vode. Za Center za 
socialno delo Jesenice naj 
zagotovijo sredstva v višini 
14.365 evrov za prevajalko 

za albanski jezik, za Medna-
rodno društvo za zaščito 
okolja in narave Alpe Adria 
Green, ki za občane občine 
Jesenice izvaja brezplačno 
pravno pomoč, pa 3600 
evrov. Občinski upravi so 
tudi predlagali, naj za sub-
vencije gospodarstvu posta-
vko poveča s predlaganih 
141 tisoč na 150 tisoč evrov, 
zagotovijo pa naj tudi 15 
tisoč evrov za ureditev javne-
ga stranišča. Zagotovili naj 

bi tudi denar za pridobitev 
lastništva in služnosti na 
zemljiščih ter za izdelavo 
projektne dokumentacije za 
izgradnjo obvoznice od Lid-
la do Slovenskega Javornika.

Nadomestni član 
občinskega sveta
Na seji so potrdili mandat 
novemu članu občinskega 
sveta Andreju Muharju, ki je 
za preostanek mandatne 
dobe nadomestil Zdenko Kaj-
diž z liste Stranka modernega 

centra (SMC), ki je podala 
odstopno izjavo. Muhar je 
postal tudi član komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja in statutar-
no-pravne komisije.
Sprejeli so tudi ugotovitveni 
sklep o prenehanju manda-
ta preminulemu članu 
občinskega sveta Janezu 
Poljšaku. Občinska volilna 
komisija bo zdaj ugotovila, 
kateremu kandidatu pripada 
nadomestni mandat.

V nadzorni odbor Občine 
Jesenice so za preostanek 
mandatne dobe imenovali 
Rabijo Babača, ki bo nadome-
stila Edino Džamastagić, ki je 
postala občinska svetnica.

Višja cena pomoči na 
domu
Na seji so dali tudi soglasje k 
spremembi cene socialno 
varstvene storitve pomoč 
družini na domu. Cena se bo 
povišala, za uporabnike s 
3,42 evra na uro na 3,69 evra 
na uro, del povišanja cene pa 
bo krila Občina Jesenice, ki 
že zdaj subvencionira skoraj 
81 odstotkov cene storitve. V 
letu 2018 bo tako za subven-
cijo morala nameniti dodat-
nih 28 tisoč evrov. Vzrok za 
dvig cene je povišanje plač 
socialnih oskrbovalk za dva 
plačna razreda oziroma 
osem odstotkov. So pa občin-
ski svetniki dali pobudo 
državi, naj spremeni zakono-
dajo tako, da se bo tudi pri 
storitvi pomoč na domu upo-
števal socialno-ekonomski 
status upravičencev.
Na seji so se seznanili še z 
informacijo o letnem poro-
čilu javnega komunalnega 
podjetja JEKO za leto 2016. 
Poslovanje je predstavil 
direktor Uroš Bučar. Podje-
tje je lani izkazalo pozitivni 
rezultat poslovanja v višini 
skoraj 420 tisoč evrov.

Na seji o proračunu
Po predlogu naj bi prihodki proračuna znašali 17,5 milijona evrov, odhodki pa 19,4 milijona evrov. 
Proračunski primanjkljaj naj bi znašal 1,9 milijona evrov, občina naj bi se zadolžila za milijon evrov.

Urša Peternel

Občina Jesenice je letos že 
petnajstič organizirala akci-
jo Najlepša cvetlična zasadi-
tev v občini Jesenice, s kate-
ro vsako leto spodbuja obča-
ne k urejanju svojih balko-
nov in vrtov, s tem pa k lep-
šemu videzu občine. S 
pomočjo krajevnih skupno-
sti je letos na naslov komisi-
je prispelo 130 predlogov, 
izmed katerih je komisija 
izbrala 38 najlepših zasadi-
tev. Te so bile predstavljene 
na zaključni prireditvi v Kol-
pernu na Stari Savi.
Za najlepši balkon v stano-
vanjski hiši so priznanja pre-
jeli družina Hmeljak z Raz-
gledne poti (1. mesto), Anka 
Golar z Ul. heroja Verdnika 
(2. mesto) in družina Grilc z 
Blejske Dobrave (3. mesto). 
Priznanja za najlepši cvetlič-
ni vrt so prejeli Claudia Arlt 
– Apartma pod skalco s Koč-
ne (1. mesto), Franka in Boš-
tjan Štefelin s Planine pod 
Golico (2. mesto) in Miran 
Praprotnik s Potokov (3. 
mesto). Za prejemnike priz-
nanja za najlepše ocvetličene 

poslovne objekte je komisija 
izbrala Kozmetični atelje 
Renata s Savske ceste, Šivilj-
stvo Castello s Ceste železar-
jev, Prostovoljno gasilsko 
društvo Hrušica s Hrušice in 
Trgovino Štof s Ceste žele-
zarjev. Alenka in Vlado 
Kuroš z Blejske Dobrave sta 
prejela posebno priznanje za 
najlepše nageljne, Restavra-
cija Ejga s Ceste maršala Tita 
pa je prejela posebno prizna-

nje za zunanjo urejenost 
poslovnega objekta. V kate-
goriji najlepši balkon v več-
stanovanjski stavbi nagrade 
letos niso podelili.
"Letos je bilo največ bujnih 
in zanimivih zasaditev 
odkritih v krajevni skupnos-
ti Blejska Dobrava. Največ 
predlogov je bilo prejetih v 
kategoriji najlepši balkon v 
stanovanjski hiši, malo pa je 
bilo predlaganih balkonov z 

večstanovanjskih stavb, zato 
posebnih nagrad za prva tri 
mesta v tej kategoriji niso 
bila podeljena," so povedali 
na oddelku za gospodarstvo 
Občine Jesenice. 
"Komisija za izvedbo akcije 
za najlepšo cvetlično zasadi-
tev v občini Jesenice se vsako 
leto trudi odkriti nove, zani-
mive in bogate nasade bal-
konskega cvetja in vrtov. 
Zavedamo se, da je marsika-
teri vrt ali balkon ostal neod-
krit, in da vsakdo, ki si želi 
imeti urejeno okolico svoje-
ga doma, vloži v to ogromno 
dela in časa. Želimo si, da bi 
akcijo obogatili, morda z 
novimi kategorijami, in bi 
tako k sodelovanju privabili 
tudi druge občane Jesenic, 
zato bomo veseli vseh pred-
logov, idej ali pripomb s stra-
ni prebivalcev," so dodali.
Na prireditvi, ki jo je vodila 
Darka Rebolj, so nastopali 
Matija Hrovat s harmoniko 
ter učenki Glasbene šole 
Jesenice, violinistki Eva Kra-
mar in Tina Bučar, s klavir-
sko spremljavo Dominika 
Jakšiča in pod mentorstvom 
Natalije Šimunovič. 

Najlepši balkoni, vrtovi ...
Občina Jesenice je tudi letos nagradila lastnike najlepših balkonov in vrtov. 

Prvo mesto v kategoriji najlepši balkon v stanovanjski hiši 
je prejela družina Hmeljak z Razgledne poti. / Foto: Občina Jesenice

Občina Jesenice bo v letu 2018 kupila električni oziroma 
hibridni avtomobil in uredila električno polnilnico. Skupna 
vrednost naložbe bo 49 tisoč evrov.

Občina bo kupila električno vozilo

Občina Jesenice bo v letu 2018 največ sredstev 
namenila za področje izobraževanja, in sicer 
22,45 odstotka (4,3 milijona evrov), sledita mu 
področji prometa, prometne infrastrukture in 
komunikacij s 15,12 odstotka (2,9 milijona 
evrov) in področje kulture, športa in nevladnih 
organizacij s 14,27 odstotka (2,7 milijona evrov).
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 16/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 88, ki je iz šel 3. novembra 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

V zadnjih dveh letih so v 
Osnovni šoli Poldeta Straži-
šarja Jesenice potekala ob-
novitveno-vzdrževalna dela, 
v sklopu katerih so v celoti 
prenovili električne nape-
ljave, zamenjali vse luči, sti-
kala, za piko na i pa obnovi-
li tudi vse zidne površine, 
tako da so šolski prostori 
novi, lepi, pobarvani v ži-
vahnih barvah, je povedala 
ravnateljica Aleksandra Va-
lančič. Obnova je bila nuj-
na, saj se je luščil omet, 
prav tako so bile električne 
napeljave dotrajane in celo 
nevarne. Obnova je poteka-
la v dveh fazah, prvi del 
lani, drugi del pa med leto-
šnjimi poletnimi počitnica-
mi. Denar – okrog 155 tisoč 
evrov – je zagotovila Občina 
Jesenice. A po besedah rav-
nateljice jih nekaj nujnih 
del še čaka. "Nujno je treba 
zamenjati del oken in uni-
čenih žaluzij, potrebna pa 
je tudi obnova tal v telova-

dnici, ki so zaradi žlindre 
'nagubana' in včasih že tež-
ko zagotovimo varnost 
otrok," je dejala. 
V zadnjih letih so sicer opra-
vili kar nekaj vzdrževalnih 
del, pred tremi leti je Občina 
Jesenice tako financirala ob-
novo zunanjega igrišča, kjer 
so uredili tudi zeliščni vrt, 
na katerem so letos poleg 

ostalega pridelali kar pet-
najstkilogramsko bučo. Od-
kar je igrišče urejeno, je po 
besedah ravnateljice bistve-
no manj vandalizma, sicer 
pa je območje tudi pod video 
nadzorom.
Šolo v tem šolskem letu obi-
skuje 49 učencev, imajo šti-
ri prvošolčke, število učen-
cev pa se zadnja leta poveču-

je. Samo v zadnjih treh letih 
se je njihovo število poveča-
lo za deset. Ravnateljica po-
rast pripisuje zgodnejšemu 
odkrivanju posebnih potreb 
otrok in zgodnejšemu 
usmerjanju pa tudi visoki 
strokovnosti in kvaliteti pro-
gramov ter bogatemu nad-
standardnemu programu, ki 
ga omogočajo. 

Nove napeljave, luči 
in barve sten v šoli
V Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice so v celoti obnovili električne napeljave in zamenjali vse 
luči, obnovili vse zidne površine, tako da so šolski prostori zažareli v svežih barvah.

Učenci in zaposleni se v prenovljenih šolskih prostorih počutijo odlično. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Parkiranje pri Metuljčku
Občinski svetnik Žiga Pre-
tnar je dal pobudo za poo-
stritev nadzora parkiranja 
pri Slaščičarni Metuljček. 
Tako stanje, ki ga opaža že 
dalj časa, kar kliče po nesre-
či, je opozoril.
Kot so odgovorili v občinski 
upravi, občinsko redarstvo 
predlagane nadzore izvaja v 
okviru rednega dela in na 
podlagi prejetih prijav. La-
stnik lokala se težave zave-
da, na kar kažejo tudi zarisa-
ne talne označbe površin, ki 
jih je lastnik lokala kot upra-
vljavec površine označil v 
skladu z določbami zakona 
o cestah. Bo pa Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo na 
podlagi pobude poostril 
nadzor na tem območju. 
Ustrezna in celovita prome-
tno-varnostna rešitev na tem 
območju bo mogoča v okvi-
ru projekta rekonstrukcije 
državne regionalne ceste, ki 
se bo začela v tem letu, so 
pojasnili.

Nevarna drevesa
Edita Oštraković je prenesla 
tudi poziv stanovalcev Bene-
dičičeve ter Kejžarjeve pri-
stojnim, naj uredijo drevesa, 
ki stojijo neposredno ob par-
kirišču in travniku, saj zaradi 

lomljenja vej predstavljajo 
nevarnost tako za otroke, ki 
se tam igrajo, kot tudi za av-
tomobile. Tudi sama je bila 
navzoča, ko se je veja odlo-
mila in padla na spodaj par-
kiran avto, prav tako pa tudi 
ob plezanju otroka na drevo, 
pri katerem se je veja odlo-
mila in je otrok padel (na sre-
čo ni bilo nobenih poškodb). 
"Ogled dreves na Benediči-
čevi in Kejžarjevi bo opra-
vljen v septembru oziroma 
oktobru v okviru rednih 
ogledov, ki jih opravlja Ko-
misija za obrez dreves, ko 
bo tudi ugotovljeno njihovo 
stanje in določeni potrebni 
posegi," so odgovorili v ob-
činski upravi.

Senca na kopališču
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je dal pobudo glede 
sence na kopališču Ukova. 
"Na kopališču Ukova je pre-
malo sence. Predlagam, da 
se kot kratkoročna rešitev 
postavi nekaj vrtnih paviljo-
nov in brezplačnih senčni-
kov, kot dolgoročno rešitev 
pa vidim zasaditev drevja. 
Lep primer kopališča z veli-
ko naravne sence je v Rado-
vljici," je predlagal.
Direktor Zavoda za šport Je-
senice Almin Gorinjac je v 
odgovoru zapisal, da se pro-
blema pomanjkanja sence 
na kopališču zavedajo. Od 

ponudnikov gostinskih sto-
ritev so skušali dobiti nekaj 
dodatnih brezplačnih senč-
nikov, a neuspešno. "Z zapo-
slenimi smo preučili tudi 
možnost postavitve vrtnih 
paviljonov, toda zaradi vetra 
in s tem povezane nevarno-
sti za kopalce se za to kratko-
ročno možnost nismo odlo-
čili," je zapisal Gorinjac. 
"Druga rešitev bi bila posta-
vitev senčnega jadra, to mo-
žnost pa bi ob smotrni po-
stavitvi in stroškovnem vidi-
ku uresničili naslednje leto," 
je dodal. Gorinjac pa je ob 
tem opozoril, da kopališče 
terja celovito obnovo, kajti 
dotrajani so bazenska školj-
ka, instalacija in tudi sam 
objekt, vse skupaj pa povzro-
ča visoke stroške obratova-
nja in izgubo, ki je lani zna-
šala 85 tisoč evrov. "lzguba 
sama po sebi preprečuje dol-
goročna vlaganja, dokler ne 
bo znana usoda kopališča 
Ukova," je zapisal Gorinjac 
in obenem pozval občinske 
svetnike, naj razmislijo, ali 
ne bi bilo smiselno začeti 
razmišljati o večjem in kar-
seda naravnem kopališkem 
kompleksu z igrišči za od-
bojko, trim in atletsko stezo, 
otroškim igriščem, gostin-
skimi in turističnimi stori-
tvami ter parkirišči. S tem bi 
se podaljšala kopalna sezo-
na, kopališče pa ne bi več 

poslovalo z izgubo. "To ne bi 
bila samo rešitev tekoče pro-
blematike, ampak bi ob pri-
merni zasnovi in izvedbi 
(morda tudi biološki bazen 
ob Savi) ta rešitev uresničila 
strateške usmeritve in mor-
da celo postala športno-turi-
stična točka občine Jeseni-
ce," je menil direktor Zavo-
da za šport Jesenice.

Nadstrešek na avtobusni 
postaji
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je opozoril, da avtobu-
sna postaja na glavni cesti 
pod Koroško Belo v smeri 
od Potokov proti Jesenicam 
nima nadstreška. 
V občinski upravi so pojasni-
li, da je ureditev avtobusnih 
postajališč in nadstrešnic na 
avtobusnih postajališčih 
izven naselij ob glavni cesti 
R2 in R3 v pristojnosti drža-
ve oziroma upravljavca ceste 
Direkcije Republike Sloveni-
je za infrastrukturo. To velja 
tudi za omenjeno avtobusno 
postajo. "Za avtobusna po-
stajališča pripravljamo pre-
gled in dolgoročni program 
ureditve tistih postajališč, 
katerih upravljanje je v pri-
stojnosti Občine Jesenice, saj 
še več kot polovico postaja-
lišč ni ustrezno opremljenih. 
Za ta namen bo v prihodnje 
treba zagotoviti proračunska 
sredstva," so zapisali.

Vprašanja in pobude OBVESTILO

Ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni bo Krajevna sku-
pnost PLAVŽ, v sodelovanju z Društvom diabetikov Jesenice, 
organizirala za krajane in krajanke brezplačne meritve krvne-
ga sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.

Meritve se bodo izvajale v sredo, 15. novembra, od 8.30 do 12. 
ure in od 15. do 17. ure v prostorih Krajevne skupnosti Plavž, 
Tavčarjeva 3b. Prisrčno vabljeni!

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko 
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne 
tiskalnike je ta brezplačen.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Vam nagaja tiskalnik?
• Ne potegne papirja?
• Je slaba kvaliteta izpisa?
• Tiska prazne liste?
• Je tiskalnik čisto mrtev?

-10%Kupon

elektronika in mikroračunalnikiKupon za popust velja do 31. 12. 2017.

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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Na seji občinskega sveta so potrdili načrt ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018. 
Tako naj bi občina kupila za 160 tisoč evrov nepremičnin 
oziroma zemljišč, večino povezanih z investicijami oziroma 
urejanjem zemljiškoknjižnega stanja. Obenem naj bi občina 
prodala za 208 tisoč evrov zemljišč oziroma nepremičnin, 
med drugim štiri stanovanja, prosti zemljišči za stanovanj-
sko gradnjo na Strelski ulici, solastniški delež na stavbnem 
zemljišču na Plavškem Travniku II – Vrbje. Še vedno bodo 
skušali prodati tudi prazen poslovni prostor Hrušica 5. 

Nakupi in prodaje
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Hitro 
  na delo

Informacije na        www.damatech.com→

¬ skladišnik/operater
¬ operater na CNC strojih
¬ komercialist/ka

prosta delovna mesta:

Urša Peternel

Jeseniško podjetje Dama-
tech jutri, v soboto, 4. 
novembra, med 10. in 14. 
uro pripravlja dan odprtih 
vrat. Kot je povedal direktor 
in solastnik Darko Mikec, 
bodo predstavili poslovanje 
podjetja, proizvodni pro-
gram, ciljne trge, dosedanje 
uspehe in načrte za prihod-
nost, obiskovalcem pa bodo 
razkazali tudi proizvodnjo. 
Dogodek sodi v sklop kam-

panje, v kateri s sloganom 
'Hitro rastemo, Hitro na 
delo' z velikimi plakati in 
oglasi v medijih želijo pove-
čati prepoznavnost podjetja 
v lokalnem okolju. "Prepoz-
navnost podjetja gradimo s 
ciljem, da bi pridobili čim 
boljše kadre za podjetje, ker 
je to ključ do uspeha in 
nadaljnjega razvoja," pravi 
Darko Mikec, ki je podjetje 
ustanovil pred osmimi leti 

kot družinsko podjetje, ki 
deluje na področju prodaje 
visokokakovostnih jekel in 
strojegradnje. Podjetje je 
vsa leta zaznamovala hitra 
rast, saj se je od enega 
zaposlenega do danes števi-
lo zaposlenih povečalo na 
27, lani pa so ustvarili za 
skoraj šest milijonov evrov 
prihodkov in 330 tisoč evrov 
čistega dobička. Doslej so 
za investicije v tehnološko 
opremo namenili okrog pet 
milijonov evrov. Podjetje je 

izvozno usmerjeno, na 
tujem ustvarijo dve tretjini 
prihodkov, glavna trga sta 
Avstrija, kjer imajo tudi 
hčerinsko družbo, in Nem-
čija, tretjino prihodkov pa 
ustvarijo v Sloveniji.
"Podjetje že od začetka tes-
no sodeluje z vodilnim pro-
izvajalcem visokotrdnost-
nih in obrabno obstojnih 
jekel SSAB iz Švedske. Naš 
moto je na osnovi kakovost-

nih jekel in odličnega servi-
sa in storitev kupcem ponu-
diti optimalne storitve v oro-
djarstvu in strojegradnji," 
poudarja Mikec. Do leta 
2020 naj bi prihodke pove-
čali na 10 milijonov evrov, 
število zaposlenih pa naj bi 
se povečalo na 45 do 50. A 
po Mikčevih besedah je teh-
nični kader izredno težko 
dobiti, zato so se že pred 
časom povezali s Srednjo 

šolo Jesenice in Šolskim 
centrom Kranj in vsako leto 
na prakso vzamejo dva do 
tri dijake, ki jih na ta način 
skušajo spoznati in se z nji-
mi dogovoriti za kasnejšo 
zaposlitev. Trenutno štipen-
dirajo dva študenta strojniš-
tva, razpisujejo pa tudi šti-
pendije za srednjo šolo – 
smer mehatronik in ponu-
jajo možnost pripravništva. 
Zaposlitev ponujajo tehnič-

nim kadrom, zlasti metalur-
gom in strojnikom, a tudi 
ekonomistom. "Smo relativ-
no odprti, in če se javi nek-
do s potrebnimi znanji, ga 
vzamemo 'na rezervo'," ob 
tem pravi Mikec in dodaja, 
da je za podjetje vsak zapo-
sleni investicija, v vsakega 
vložijo čas in denar, da ga 
čim bolje usposobijo, zato si 
želijo, da zaposleni v podje-
tju ostanejo dalj časa. Po 

direktorjevih besedah sku-
šajo ustvariti ekipo, v kateri 
se zaposleni dobro razume-
jo med seboj, v podjetju pa 
se dobro počutijo. "Smo 
družinsko podjetje z jasno 
vizijo razvoja, urejenimi 
odnosi, ponujamo prijazno 
delovno okolje, motivacijo 
na osnovi rezultatov, tudi 
mesečno nagrado za dobro 
delo, na koncu leta pa vse-
lej, odvisno od rezultatov, 
tudi trinajsto plačo," dodaja 
direktor. Ker poslujejo z 
nemško govorečimi trgi, 
naj bi zaposleni imeli vsaj 
osnovno znanje nemščine. 
"Prav dejstvo, da potrebuje-
mo nemško govoreči kader, 
pa nam še dodatno oteži 
iskanje zaposlenih, kajti 
danes večina mladih komu-
nicira v angleščini. A za 
uspeh in prodor na nem-
škem trgu je za nas nujno 
znanje nemščine, in to vsaj 
osnovno, sicer pa v podjetju 
organiziramo tečaje nem-
ščine, saj je za tehnično 
prodajo na nemških trgih 
to nujno," še dodaja direk-
tor Mikec.

Podjetje Damatech odpira vrata
Eno uspešnejših jeseniških podjetij Damatech pripravlja dan odprtih vrat, s posebno kampanjo s sloganom Hitro rastemo, Hitro na delo pa želijo privabiti 
tudi nove perspektivne zaposlene in se predstaviti lokalnemu okolju.

Damatech je družinsko podjetje, ki ga vodita prokuristka Mateja Mikec in direktor Darko 
Mikec. / Foto: Gorazd Kavčič

Izboljšana in visokotrdnostna jekla uporabljajo v 
različnih industrijah, v strojegradnji, 
orodjarstvu, ribištvu in kmetijstvu, gozdarstvu, 
pri gradnji cest (denimo za hidravlična kladiva), 
v kamnolomih (iz jekla je denimo izdelana 
bagerska žlica, lopatica v mešalcu) ... 
Uporabljajo jih tudi za ograje za varovanje 
smučišč, preprečevanje proženja plazov, za 
gonilna kolesa pri žičnicah ...

Podjetje Damatech je 
bilo letos med 
nominiranci tako za 
gorenjsko gazelo kakor 
tudi za podjetniško 
zvezdo.

Urša Peternel

Vlada je pred kratkim spre-
jela sklep o sklenitvi pogod-
be o brezplačnem prenosu 
lastninske pravice nad 
delom zemljišč na območju 
Srednje šole Jesenice s Sta-
novanjskega sklada Republi-
ke Slovenije na državo. S 
tem so omogočili začetek 
težko pričakovane prenove 
šole, o kateri se pogovarjajo 
že skoraj desetletje. 
Kot je dejal podžupan Občine 
Jesenice Miha Rebolj, naj bi 
se že med krompirjevimi 
počitnicami začele raziskave 
konstrukcije stavbe, s čimer 
naj bi dobili podatke o statični 
in potresni varnosti objekta. 
Poročilo bo osnova za določi-
tev obsega projektiranja in bo 
sestavni del projektne naloge. 
Projekt bo sicer vodil direk-
torat za investicije Ministrs-

tva za izobraževanje, zna-
nost in šport, kjer so nam 
pojasnili, da bodo prihod-
nje leto začeli izvedbo arhi-
tekturnega natečaja za dozi-
davo, rekonstrukcijo in pre-
novo šole. Temu bo sledila 
izdelava projektne doku-
mentacije in pridobitev gra-
dbenega dovoljenja. 
»Načrtujemo, da bo investi-
cija izvedena v treh fazah, 
kjer se kot prva faza načrtu-
je nadomestna gradnja 
delavnic," so pojasnili. 
Koliko bo prenova stala in 
kdaj bo zaključena, še ni 
znano. "Višina investicije 
bo znana po izdelavi posa-
mezne faze projektne 
dokumentacije, čas izvedbe 
investicije pa bo odvisen od 
višine vrednosti investicije 
in razpoložljivih proračun-
skih sredstev,« so pojasnili 
na ministrstvu.

Korak bliže obnovi 
Srednje šole
Obnova Srednje šole Jesenice se počasi začenja, 
čeprav na ministrstvu točnih rokov, kdaj bo 
obnova zaključena, še ne razkrivajo.
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Urša Peternel

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo (MIR) Jesenice, ki 
kot skupna občinska uprava 
pokriva občine Jesenice, 
Kranjska Gora, Gorje in Ži-
rovnica, se je preselil. Po-
tem ko so slabi dve leti delo-
vali v manj primernih pro-
storih v kleti stavbe Občine 
Jesenice, so zdaj nove pro-
store dobili v sosednji stavbi 
Upravnega centra Jesenice. 
Gre za stavbo, v kateri delu-
jejo Upravna enota Jesenice, 
izpostavi dveh inšpektoratov 
in pisarna Kmetijsko goz-

darskega zavoda Kranj. In-
špektorji in redarji so dobili 
prostore v pritličju stavbe 
desno od vhoda, na voljo 
imajo nekaj manj kot 112 
kvadratnih metrov poslov-
nih prostorov (pet pisarn in 
en tehnični prostor). Kot je 
dejal vodja MIR Jesenice Bo-
štjan Omerzel, so v novih 
prostorih dobili bistveno 
boljše pogoje za delo sed-
mih zaposlenih (poleg vodje 
še dveh inšpektorjev in šti-
rih redarjev). Tudi če bi za-
radi napovedanih zakonskih 
sprememb morali prilagodi-
ti organizacijsko strukturo, 

bodo to v novih prostorih 
lahko storili, je dejal Omer-
zel. Poslovni čas in telefon-
ske številke ostajajo enake 
kot doslej, dosegljivi so od 
ponedeljka do petka med 6. 
in 20. uro, telefonska števil-
ka je 04 5869 282, redarji se 
javijo tudi v primeru, da so 
na terenu, saj imajo urejeno 
prevezavo klica.
Po Omerzelovih besedah so 
se sicer na območju jeseni-
ške občine v jesenskem času 
začeli aktivneje ukvarjati s 
problematiko zapuščenih 
vozil, septembra so povečali 

nadzor nad hitrostjo vožnje, 
izvedli pa so tudi usposa-
bljanje in se začeli pripra-
vljati na nadzor izrednih 
prevozov. Več nadzora so 
opravili tudi nad prijavami 
gostov v turističnih objektih 
in plačilom turistične takse. 
Sodelovali so tudi pri nadzo-
ru tranzita tovornih vozil 
skozi Jesenice, kjer pa večjih 
kršitev niso odkrili, izkazalo 
se je, da je večina tovornega 
prometa skozi Jesenice ven-
darle lokalnega oziroma gre 
za dostavo lokalnim podje-
tjem, je povedal Omerzel.

Selitev inšpektorata 
in redarstva
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice se je preselil v prostore Upravnega centra Jesenice. 

MIR Jesenice po novem deluje v stavbi Upravnega centra 
Jesenice.

MIR je zasedel del prostorov, ki so bili vse od 
začetka leta 2015 prazni, iz njih se je namreč 
izselila bivša Davčna uprava, sedaj Finančna 
uprava RS. Ministrstvo za javno upravo je z 
Občino Jesenice sklenilo najemno pogodbo za 
potrebe MIR. Po besedah načelnice Upravne 
enote Jesenice Alenke Burnik v stavbi zdaj 
ostajajo prazne še tri pisarne v pritličju ter dve 
pisarni v drugem nadstropju. Z novim letom 
bosta dodatno postali prazni še dve pisarni v 
drugem nadstropju, saj poteka projekt 
Racionalizacija finančnega področja dela 
upravnih enot, kar bo za posledico imelo 
premestitev dveh uslužbenk iz UE Jesenice na 
UE Kranj. 

Urša Peternel

V gasilskem domu na Koro-
ški Beli je 10. oktobra potekal 
zbor krajanov, ki ga je sklica-
la civilna iniciativa Plazovi 
nad Koroško Belo. V imenu 
iniciative, ki jo vodi Andrej 
Palovšnik, je kakim štiride-
setim udeležencem doseda-
nje aktivnosti glede proble-
matike plazu nad Koroško 
Belo predstavil Robert Su-
šanj. Kot je dejal, so v začet-
ku maja predstavniki geolo-
škega zavoda krajane sezna-
nili z rezultati raziskav, opra-
vljenih na plazovitem obmo-
čju Potoške planine nad Ko-
roško Belo. "S sestanka smo 
odšli razočarani, saj smo iz-
vedeli, da je plaz obsežen in 
da lahko v določenih okoli-
ščinah ogrozi vas. Hkrati pa 
smo izvedeli, da denarja za 
sanacijo ni in da je reševanje 
problematike stvar države," 
je dejal Sušanj. Sredi maja so 
se zato krajani sestali ponov-
no, se odločili, da se bodo 

organizirali kot civilna inicia-
tiva, in s svojimi pričakovanji 
in zahtevami seznanili tako 
občino kot druge odgovorne 
ustanove. Tako so se junija 
srečali z županom občine Je-
senice Tomaž Tomom Men-
cingerjem, na sestanku pa 
zahtevali, da problematiko 
plazu obravnava občinski 
svet in da se zagotovi denar 
za nadaljnje raziskave plazu 
na vseh plaziščih nad vasjo. 
Konec junija je potekal drugi 
zbor krajanov, na katerem so 
krajani ponovno izrazili ne-
zadovoljstvo nad odzivnostjo 
odgovornih, menili so, da 
stvari potekajo prepočasi. Av-
gusta so se zato ponovno sre-
čali na sestanku pri županu 
(Sušanj je ob tem poudaril, 
da so kot civilna iniciativa na 
občini vendarle naleteli na 
posluh in pomoč pri njiho-
vih prizadevanjih), na kate-
rem so izvedeli, da bo pro-
blematiko septembra obrav-
naval občinski svet (to se je 
tudi zgodilo) in da bo država 

vendarle zagotovila dodatna 
sredstva za preučevanje celo-
tnega plazovitega območja 
nad Koroško Belo. Ministr-
stvo za okolje in prostor je 
tako že zagotovilo 141 tisoč 
evrov, s katerimi geološki za-
vod že opravlja terenske glo-
binske raziskave, ki bodo 
dale podatek o globini plazu, 
dinamiki oziroma premikih, 
znana pa bo tudi ocena volu-
mna plazu. Na tej osnovi 
bodo izdelali tudi oceno ne-
varnosti in strokovne podla-
ge za izvedbo zaščitnih ukre-
pov. Raziskave bodo zaklju-
čene konec novembra, z re-
zultati naj bi zatem seznanili 
tudi krajane. Občina Jeseni-
ce bo po Sušanjevih besedah 
zagotovila dodatna sredstva 
za rentgensko snemanje pla-
zovin, vodnogospodarsko 
podjetje pa pripravlja tudi 
projekt čiščenja strug vodo-
tokov. "Konec novembra 
bomo izvedeli, kakšno je sta-
nje, predlagani bodo tudi 
ukrepi. Raziskave potekajo 

in dobili bomo odgovore o 
tem, kakšno nevarnost za 
vas predstavljajo plazovi. S 
tem, kar se sedaj dogaja, 
smo lahko zadovoljni," je na 
koncu dejal Sušanj, a dodal, 
da bodo rezultati raziskav 
pomenili šele začetek, saj 
bodo za samo sanacijo ob-
močja potrebna še veliko ve-
čja sredstva. Ob tem je zatr-
dil, da je po zakonu o var-
stvu pred naravnimi nesre-
čami za izvajanje zaščitnih 
ukrepov zadolžena občina, 
in ne zgolj država. Krajani 
so na zboru izrazili tudi ne-
zadovoljstvo z dosedanjim 
ukrepanjem krajevne sku-
pnosti glede problematike 
plazu, češ da so prepuščeni 
sami sebi.
Na ogled plazišč so krajani 
septembra povabili tudi je-
seniške občinske svetnike, a 
ogleda se je udeležil le eden, 
Uroš Lakić, je povedal Su-
šanj. Pet občinskih svetni-
kov se je opravičilo, preosta-
li od 28 pa niti to ne.

Krajani o problematiki plazu
Na Koroški Beli je potekal tretji zbor krajanov, na katerem so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi 
civilne iniciative Plazovi nad Koroško Belo.

V organizaciji Društva pode-
želskih žena občine Kranjska 
Gora in Društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom je 
potekala strokovna ekskurzi-
ja. Iz Rateč smo se odpeljali 
mimo vasi pod Stolom, čez 
Ljubelj na Koroško. Prvi po-
stanek je bil v Borovljah, nato 
pa v Prevaljah, kjer je mlada 
kmetica leta Tatjana Ledinek 
predstavila paleto dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. Sledil je 
ogled Čebelarsko-sadjarskega 
učnega centra Prevalje, ki ima 
tri sklope: čebelarstvo, sadjar-
stvo in zelišča. Udeleženci 
smo si ogledali čebelnjak, po-
kusili medene dobrote in si 
ogledali zelo lepo urejen ze-
liščni vrt, nasajen predvsem z 
medovitimi rastlinami. V bli-
žnji cerkvi Marije Vnebovzete 
smo se čudili lepemu oltarju 

in poslikavam ter zapeli Ma-
rijino pesem. Iz Prevalj smo se 
dvignili v prelepo hribovsko 
vas Šentanel (sv. Danijel) s 
čudovitimi pogledi na Uršljo 
goro, Peco, Raduho ... Obi-
skali smo eko kmetijo Dvor-
nik, kjer so si ogledali kmečki 
muzej. Imajo pa tudi pestro 
izbiro domačih pridelkov. Sle-
dilo je kosilo v gostišču Marin-
-Miler v isti vasi, kjer se boho-
ti 350 let stara lipa. Kosilo je 
bilo v stilu dobrot koroške ku-
hinje. Pozno popoldne je bil še 
ogled velike kmetije Klančnik 
pri Dravogradu, kjer se ukvar-
jajo z rejo krav molznic, rejo 
damjakov, predstavili pa so 
tudi dva muzeja. Izlet je bil 
nepozabno doživetje. Pri dru-
ženju s koroškimi ljudmi smo 
začutili, da se premalokrat 
srečujemo in povezujemo, ker 
smo enako povezani z zemljo. 
Polni vtisov, prijetnega medse-
bojnega druženja in ker smo 
zvedeli veliko novega in kori-
stnega, smo se vrnili zelo za-
dovoljni domov.

Jelka Koselj 

Ekskurzija  
na Koroško

Prejeli smo

Pokličite 04 201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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od 14. do 20. novembra 2017

FESTIVAL LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ30.ČUFARJEVI DNEVI

PROGRAM
TOR., 14. 11. 2017
ob 17.00

Polaganje cvetja ob spomeniku Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu.
Spremljava: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

ob 19.30 ODPRTJE 30. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

Alenka Bole Vrabec: PR` HOLZER
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

SRE., 15. 11. 2017
ob 19.30

Michael Hollinger: SVETNIKI
Loški oder Škofja Loka

ČET., 16. 11. 2017
ob 19.30

Anton Pavlovič Čehov: VANJA
KUD Zarja Trnovlje - Celje

Jordan Cvetanović: TERAPIJA
Koroški deželni teater

PET., 17. 11.  2017
ob 20.00

David Harrower: KOS
KUD Fofité, Medvode

SOB., 18. 11.  2017
ob 19.30

G. Boccaccio, J. Usenik: DEKAMERON
Šentjakobsko gledališče Ljubljana

PON., 20. 11. 2017
ob 19.30

NED., 19. 11. 2017
ob 19.30

spremljevalni program

Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK (371. premiera)

Koprodukcija: GTČ Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Vladimir Bartol: ALAMUT
Gimnazija Kranj

F. Dürrenmatt: PORTRET PLANETA
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Avtorski projekt: PRIHODNOST
Gledališče Glej

Isidor Štok: BOŽANSKA KOMEDIJA
KUD Zarja Trnovlje - Celje

PET., 17. nov. 2017

MLADINSKI DAN

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA

ob 8.20

ob 12.30

ob 14.45

ob 17.00

spremljevalni program

JESENIŠKI DRAMSKI IGRALCI, OD KOD IN KAM?
Muzejski večer z Aljažem Pogačnikom

ob 19.00

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

PETELINJI ZAJTRK
Igrajo:

Koprodukcija:

Avtor: Feri Lainšček I Režija in glasbena oprema: Gojmir Lešnjak - Gojc I Pomočnik režiserja: Klemen Košir I Adaptacija 
teksta in lektura: Živa Čebulj I Scenografija: Ana Rahela Klopčič I Kostumografija: Zvonka Makuc I Asistent kostumografije: 

Bojan Vister I Avtor glasbe: Saša Lošić - Loša

Damijan Perne
Nika Brgant
Sašo Dudič

Milan Trkulja/
Tomaž Cvar

Matej Mužan/
Kajetan Bajt
Aleš Rotar

Gašper Stojc
Tone Bertoncelj

Katja Ogrin

po motivih filmske uspešnice
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Premiera 20. 11. 2017, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice
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Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora so 
letošnji jesenski koncert v 
nedeljo, 15. oktobra, v dvo-
rani Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah name-
nili nekaterim pomem-
bnim letošnjim obletnicam. 
Prva je njihova lastna, saj 
poteka dvajset let, odkar 
ima orkester sedanje ime. 
Pri delu ga finančno podpi-
rata obe sosednji občini. 
Čestitke za kvalitetno delo 
in uspehe sta godbenikom 
izrekla župana občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencin-
ger in občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat. V izved-

bo novega programa so 
vpletli skladbo letošnjega 
jubilanta. To je Tomaž 
Habe, slovenski skladatelj, 
dirigent in glasbeni peda-
gog, ki je dopolnil sedem-
deset let, spomnili pa so se 
tudi stoletnice zadnje soške 
bitke. Kot solist je z orkes-
trom nastopil slovenski 
tenorist Klemen Torkar. 
Godbenikom so podelili več 
priznanj za igranje v orkes-
tru. Vodja jeseniške območ-
ne izpostave Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti 
Republike Slovenije Petra 
Ravnihar je podelila Gallu-
sove značke. Častno značko 
za več kot 30 let igranja je 
prejel Peter Muhar mlajši, 

zlato značko za 20 let igra-
nja Katarina Haus in Jure 
Rozman, za 10 let Jernej 
Oberžan, Neža Torkar, 
Samo Pergarc, Jošt Černe in 
Dejan Rihtarič, za pet let 
igranja pa Urša Lešnjak. 
Šest godbenikov je prejelo 
križ za zasluge, ki ga Zveza 
slovenskih godb podeljuje 
kot najvišje priznanje za več 
kot petdesetletno igranje. 
Podelila sta jih podpredsed-
nik Zveze slovenskih godb 
Boris Selko in predsednik 
orkestra Toni Justin. Jože 
Lužnik pri orkestru igra 61 
let, Jože Beguš 60 let, Franc 
Rožič in Peter Muhar 59 let, 
Pavel Kokalj in Franci Biz-
jak pa 53 let. 

Jesenski koncert in 
priznanja za godbenike

Prejemniki Gallusovih značk

Šest godbenikov je prejelo križ za zasluge za več kot petdesetletno igranje v orkestru.

Na letošnji razpis se je prija-
vilo 22 gledališč ter igralskih 
skupin. Selektor Iztok Valič 
je izbral šest predstav, ki jih 
bo ocenjevala strokovna žiri-
ja ter publika v dvorani. Ob 
jubileju bodo poudarek dali 
tudi mlajšemu rodu gledali-
ških ustvarjalcev, saj bodo 
program obogatili s štirimi 
predstavami mladih igral-

skih skupin. Kar nekaj gle-
dališč in igralskih skupin je, 
ki so sopotniki skorajda 
vseh Čufarjevih dni. Večkrat 
se jim uspe uvrstiti v tekmo-
valni program. Mednje 
zagotovo sodi domača igral-
ska skupina pri Gledališču 
Toneta Čufarja, ki je v teh 
letih osvojila kopico nagrad 
strokovne žirije in občins-
tva. Letos v "ogenj" že prvi 
dan festivala, 14. novembra, 

ob 19.30 – po slavnostnem 
odprtju – pošiljajo predstavo 
Pr' Holzer. Prav tako zelo 
redni gosti so igralci Šentja-
kobskega gledališča iz Ljub-
ljane pa KUD Zarja Trnovlje 
in še kdo. 
Ob jubileju domači igralci 
in igralci Šentjakobskega 
gledališča uresničujejo lan-
sko obvezo, da bodo ob 
jubileju strnili svoje ustvar-
jalne ideje in zamisli. Za 

zaključek Čufarjevih dni 
20. novembra bo ob 19.30 
po podelitvi nagrad sledila 
koprodukcijska premiera 
obeh gledališč Petelinji zaj-
trk v režiji Gojmira Lešnja-
ka Gojca. 
Skratka, več kot dovolj razlo-
gov za obisk tekmovalnih in 
drugih predstav, ki bodo 
jubileju dali nov čar velikega 
gledališkega praznika v 
mestu. 

Jubilejni gledališki praznik
1. stran

Prejšnji petek in soboto so se Jesenice po zaslugi Kulturne-
ga društva Artista prelevile v pravo prestolnico poezije. 
Začelo se je s kulturnim dnevom na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca, ki sta jo obiskala Bina Štampe Žmavc in Feri 
Lainšček. Osrednji petkovi prireditvi sta bili pesniški večer s 
pesnikom Borisom A. Novakom v Občinski knjižnici Jeseni-
ce in glasbeni koncert Carmina Burana v Kolpernu, kjer so 
nastopili Imperij, Panda in Noctiferia s projektom Transna-
tura. Drugi dan Verzionarja so se odvijale pesniške delavni-
ce s Petro Kolmančič, popoldne pa so obiskovalci v Kolper-
nu lahko prisluhnili mednarodnim verzom – pesnikom in 
pesnicam iz Slovenije in tujine. Posebna poslastica za ljubi-
telje gledališča in poezije pa je bila na vrsti zvečer, ko so v 
Gledališču Toneta Čufarja premierno uprizorili igrani recital 
Rodinovi grehi v režiji Vida Klemenca. Več o festivalu bomo 
objavili v naslednji številki Jeseniških novic.

Festival Verzionar
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Na Jesenicah je velika mo-
žnost izbire športa. Kako to, 
da si se ti odločil za atletiko?
"Na šolskih tekaških tekmo-
vanjih sem izstopal in to je 
bil razlog, da se preizkusim v 
atletiki. Pri devetih letih sem 
opravil en trening na Koroški 
Beli, vendar sta me nato star-
ša odpeljala v Radovljico, kjer 
sem ostal in postal član Atlet-
skega kluba Radovljica. V Ra-
dovljici je bila moderna steza 
za tek in primerna jama za 
skok v daljino."

Vožnja na relaciji Jesenice–
Radovljica in sam trening 
vzameta kar nekaj časa. 
Kako usklajuješ šolo in atle-
tiko?
"Usklajevanje ni problema-
tično, saj mi za šolo ostane 
dovolj časa. Ko pridem iz 
šole, naredim nalogo in se 
učim. Trening mi predsta-
vlja sprostitev. Ko se vrnem 
s treninga, po potrebi obno-
vim snov."

Kateri razred obiskuješ?
"Obiskujem deveti razred 
osnovne šole. Šolanje želim 
nadaljevati v športnem od-
delku Gimnazije Jesenice."

Greva na tvoje začetke v atle-
tiki. Se spomniš, katera di-
sciplina ti je bila najbolj pri 
srcu?
"Na začetku mi je bil najbolj 
všeč tek na 60 m, osnovna 
disciplina za tisto obdobje. 
V tej disciplini sem kar iz-
stopal v svoji generaciji. S 
skokom v daljino sem se 
spoprijateljil šele kasneje. 

Sedaj je to moja najljubša in 
hkrati najmočnejša discipli-
na. Tekmujem še v teku na 
100 in 200 m ter v štafeti."

Koliko treningov opraviš te-
densko? 
"Na teden opravim štiri tre-
ninge, sreda je prosta, ob 
koncih tedna pa je po navadi 
na sporedu kakšna tekma." 

Čemu s trenerjem na tre-
ningu posvečata največ po-
zornosti?
"Ko so običajni treningi, de-
lam tisto, kar trener pripravi 
za vse. Pred tekmo se »pili-
jo« določene podrobnosti. 
Največ me opozarja na do-
skok – da moram bolj dvi-
gniti noge in da se moram 
pri pristanku potisniti na-

prej, da ne izgubljam centi-
metrov."

Kdo te je treniral do sedaj?
"Že od vsega začetka je moj 
trener Iztok Omerza."

Ko ni treningov, greš tudi 
kdaj teč?
"V času, ko ni treningov, ne 
tečem in ne skačem, ampak 
se družim s prijatelji."

Kateri so tvoji največji uspe-
hi do sedaj?
"Tu bi omenil tekmo z re-
prezentanco v Varaždinu ne 
dolgo nazaj (selekcija U-16, 
op. a.). V dobri konkurenci 
tekmovalcev iz različnih dr-
žav, ob tem še starejših od 
mene, sem v skoku v daljino 
osvojil tretje mesto."

Je težko tekmovati s starejši-
mi od sebe?
"Na začetku me je motilo, 
ker nisem bil navajen izgu-
bljati. Zdaj take tekme vza-
mem za plus, saj vsaka tek-
ma s starejšimi od mene 
prinese določene izkušnje 
in iz takih tekem se kaj no-
vega naučim. Če tekmujem 
s starejšimi, se skušam čim 
bolj dokazati in motivacija je 
na višku."

Prej si omenil reprezentan-
co. Od kdaj si član reprezen-
tance?
"V Varaždinu sem doživel 
reprezentančni krst. Ob sko-
ku v daljino sem nastopil še 
v štafeti."

Se spomniš svoje prve tek-
me?
"Če odmislim šolske tekme, 
sem prvič nastopil na Zlati 
ligi v Kranju. Nastopil sem v 
skoku v daljino in v teku na 
200 m. V teku sem zmagal, 
v skoku v daljino bi moral 
biti tretji, a po čudnem sple-
tu okoliščin sem bil na kon-
cu četrti."

Kje se bolje počutiš, na pro-
stem ali v dvorani?
"Glede na to, da nimamo 
pokrite dvorane in da veliko 
treningov opravim na pro-
stem, raje tekmujem na pro-
stem." 

Kaj si v prihodnosti želiš do-
seči v atletiki?
"Svojo svetlo prihodnost vi-
dim v skoku v daljino. 
Sprinterskih disciplin ne 
bom opustil, saj so dober 
trening za skok v daljino."

Skok v daljino  
na prvem mestu
Vpoklic 14-letnega Jeseničana Roka Makuca, člana Atletskega kluba Radovljica, v reprezentanco, je 
potrditev, da gre njegova atletska pot v pravo smer.

Rok Makuc

Fasaderstvo Kumalić-Biser jesenski prvak
Malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica so končali 
jesenski del. Pobližje si poglejmo, kako so se odrezale ekipe 
iz jeseniške občine. V skupini A igrajo tri ekipe. Fasaderstvo 
Kumalić-Biser, zadnji prvak, je trdno na prvem mestu s 25 
točkami, drugi Utrip zaostaja devet točk. Hrušica-Pizzeria 
Trucker je na šestem mestu s 13 točkami (ekipe od četrtega 
do sedmega mesta imajo 13 točk). Lipce so zadnje s tremi 
točkami. Venezia v skupini B je sedma z 10 točkami. Vodi 
ekipa Brezje z 22 točkami. V skupini C je ekipa Team orange 
v skupini C prvi del končala na četrtem mestu s 15 točkami. 
Vodi Kamna Gorica s 27 točkami.

Dva poraza kegljačev
Kegljači SIJ Acroni Jesenice so v 1.A ligi doživeli dva poraza, 
obakrat s 6:2. V gosteh so premagali Litijo 2001 in doma 
Konjice. S Konjicami je blestel Kristjan Mijatovič s 662 po-
drtimi keglji. Premagal je Aleša Perka, ki je prav tako dosegel 
odličen rezultat –  650 podrtih kegljev. Maksimalni učinek 
ima ekipa Konstruktor, ki ima vseh pet zmag. Jeseničani so 
na zadnjem, desetem mestu z eno točko. Tri točke imata 
Brest in Litija 2001, tako da še ni nič izgubljenega.

Proti ekipi Kema Puconci do točke
V 2. kolu so odbojkarice Zgornje Gorenjske odigrale pet ni-
zov. V podaljšani igri so izgubile z ekipo Kema Puconci z 2:3 
(-16, 19, 21, -20, -12). Proti GEN-I so v gosteh ostale brez 
niza in izgubile z 0:3 (-18, -22, -10).

Proti Preserju do zmage
Namiznoteniške igralke Jesenic, ki nastopajo v 1. Ženski ligi, 
so v prvih dveh kolih doživele dva poraza. V gosteh so izgu-
bile z Muto 1:5, doma pa z Logatcem z 0:5. V tretji tekmi so 
bile uspešne v gosteh. S 5:4 so bile boljše od ekipe Preserja.

Dve zmagi nogometašev
Deveto in deseto kolo sta bili za jeseniške nogometaše 
uspešni. Najprej so doma s 5:2 premagali Bohinj (Čamdžič 
3, Kazič 2). Uspeh so nadgradili v Kočevju, kjer so z goli 
Kuzmiča, Čamdžiča in Bešiča zmagali s 3:2.

Za uvod zmaga in poraz
Košarkarji ekipe Enos Jesenice so sezono v 3. ligi Center 
začeli polovično. Na uvodni tekmi doma so s 66:60 prema-
gali Gorenjo vas. V drugi domači tekmi niso bili uspešni. Z 
82:90 jih je premagala ekipa Calcit Basketball. Poleg treh 
omenjenih ekip v ligi igrajo še Krvavec Meteor, Kolpa Črno-
melj, Litija, Ježica in Troti.

Judoisti v Spilimbergu, Kopru in Komendi
Judo sekcija Partizan Jesenice je bila prisotna na treh tekmo-
vanjih. Pobližje si oglejmo vse tiste, ki so stopili na stopnič-
ke. Turnir v Spilimbergu, na katerem je nastopilo več kot 
tristo tekmovalcev iz petih držav, je bil razdeljen na dopol-
danski in popoldanski del. Drugo mesto je osvojila Kati Am-
brožič. Popoldne sta judoistom uspeli še dve uvrstitvi na 
stopničke: Tim Pahor je zmagal, Jernej Razingar je bil tretji. 
Na mednarodnem turnirju je prav tako nastopilo več kot 
tristo judoistov iz petih držav. Od Jeseničanov je preboj na 
stopničke uspel le Žanu Loviču. Na 2. Pokalu Komende, 
mednarodnem turnirju, na katerem je nastopilo več kot 350 
judoistov iz treh držav, so jeseniški judoisti dosegli štiri prva 
mesta (Andraž Mencinger, Uroš Vukelič, Tim Crnovič, Lan 
Klukovič), eno drugo (Mia Džafič) in eno tretje mesto (An-
drej Radič Stražišar).

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Zaradi praznikov smo tokrat 
redakcijo zaključili že v pe-
tek in zato ne moremo 
vključiti rezultatov s treh te-
kem SIJ Acroni Jesenice: 
sobotne v Gardeni, domače 
tekme s Celjem in sredine 
domače tekme s Fasso. A ti-
sto, kar med ljubitelji hokeja 
najbolj »zažge«, tretjo tek-
mo med večnima rivaloma 
Jesenicami in Olimpijo prej-
šnjo sredo v Tivoliju smo še 
imeli možnost videti. Pojdi-
mo po vrsti. Prvi debi v Pod-
mežakli je bil lepo obiskan. 
Gledali smo zanimiv hokej, 
konkurenčno Olimpijo, a le 

do 40. minute. V zadnji tre-
tjini se je pokazalo, da so 
varovanci trenerja Gabra 
Glaviča bolje pripravljeni, 
ob tem pa imajo še štiri ena-
kovredne petorke, ki vršijo 
močan ritem skozi celotno 
srečanje. Zmaga 6:4 je bila 
več kot zaslužena. Na nasle-
dnji tekmi, proti Feldkirch-
nu doma, so Jeseničani po-
kazali še en plus, nepopu-
stljivost. Po zaostanku z 1:4 
se še zdaleč niso vdali. Do-
brih devet minut pred kon-
cem so zmanjšali izid na 
2:4. Tu še zdaleč ni bilo ko-
nec zgodbe. Niso samo ize-
načili rezultata, ampak so 
bili za nepopustljivost na-

grajeni z zmago po kazen-
skih strelih za končni rezul-
tat 5:4. Deset dni po prvem 
derbiju sta večna rivala pali-
ce prekrižala v Ljubljani. V 
27. minuti so imeli »železar-
ji« vodstvo s 3:0 in igro pov-
sem v svojih rokah. Olimpi-
ja je z nehokejskimi vložki 
veliko »sekala« igro, kar jim 
je prineslo priključek, a nič 
bližje od gola zaostanka in 
na koncu poraz s 3:2. Jeseni-
čani so s tem dosegli že 
osmo zmago. Enkrat so tek-
mo dobili po kazenskih stre-
lih, enkrat po podaljšku. Po-
raženi, in še to po podaljšku, 
so bili v prvi tekmi doma z 
Asiagom. »Za gledalce je bil 

derbi v Ljubljani slabši. Tu-
kaj bi omenil sodnike, ki so 
prekinjali igro in ob tem do-
puščali ljubljanskim igral-
cem, da so se z njimi pogo-
varjali. V modernem hokeju 
se ve, kdo se lahko pogovar-
ja s sodniki. Všeč mi je, da 
moja ekipa iz tekme v tekme 
kaže, da ima karakter. Olim-
pija se je na koncu res pri-
bližala z dvema zadetkoma, 
ki nista bila plod neke Olim-
pijine taktike, ampak dveh 
naših napak. Na koncu lah-
ko rečem, da je ritem in na-
čin igre narekovala naša eki-
pa,« je bil po tekmi z zmago 
zadovoljen glavni jeseniški 
trener Gaber Glavič.

Olimpija padla še tretjič
Po zmagi v Slovenskem pokalu so jeseniški hokejisti še dvakrat premagali večnega tekmeca Olimpijo, 
obakrat v Alpski hokejski ligi.
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Urša Peternel

"Moje otroštvo je bilo zelo 
težko. V družini so prevla-
dovali alkohol, prepiri in 
bolezen. Kot prvorojenka 
sem se morala zelo zgodaj 
spopasti s trdim kruhom, 
skrbeti za oba brata, obe-
nem pa tudi za starša. Prez-
godaj sem odrasla, prezgo-
daj ustvarila svojo družino. 
Ni bilo ne otroštva ne mla-
dosti. Tako so se bremena 
kopičila, ne da bi vedela 
zanje. Bila je tudi huda izgu-
ba hčerke, ki je še dandanes 
nisem prebolela. Korak za 
korakom sem se začela tola-
žiti z alkoholom," svojo zgo-
dbo začenja Romana, zdrav-
ljena alkoholičarka. Alkohol 
jo je pripeljal skoraj do dna, 
a na pobudo sina je zmogla 
toliko moči, da je odšla na 
zdravljenje v Begunje, po 
uspešno zaključenem zdrav-
ljenju pa se je pridružila 
društvu Krma. "V društvo 
vsak teden rada in z vesel-
jem zahajam. Imamo veliko 
skupnega, dobre razumeva-
joče terapevtke, veliko pogo-
vorov, sprehodov, zabav. 
Upam, da sem šla svojo svo-
bodo ..." dodaja Romana, ki 
je oporo na poti iz objema 
alkoholizma našla v klubu 
zdravljenih alkoholikov 
društva Krma.
Kot je povedala strokovna 
delavka Kristina Koražija, 
pod okriljem društva Krma 
delujejo trije klubi zdravlje-
nih alkoholikov, in sicer 

Savica, Ajdna in Golica. V 
njih imajo ta čas okrog 45 
članov, zdravljenih alkoholi-
kov in njihovih partnerjev, 
dve tretjini članov je moš-
kih, tretjina žensk. Gre za 
večinoma starejše osebe, saj 
je alkoholizem bolezen, ki 
se razvija dolgo časa, preden 
se posameznik odloči za 
zdravljenje. Po njenih bese-
dah je glavni pogoj za spre-
jem v skupine kluba zdrav-
ljenih alkoholikov zaključe-
no zdravljenje ali urejanje 
zasvojenosti. Večina članov 
je na skupine prišla po zak-
ljučenem zdravljenju odvis-
nosti v Psihiatrični bolnišni-
ci Begunje. "Samo zdravlje-
nje v ustanovi je šele prvi 
korak, ko posameznik vzpo-
stavi abstinenco in se začne 
navajati na trezno življenje. 
Do težav pride kasneje, 
doma, če ni strokovne pod-
pore. Zato je tako pomem-
bno, da se posameznik 
vključi v klub ali društvo, da 
se na rednih tedenskih sre-
čanjih 'spomni', zakaj mora 
vztrajati brez alkohola. Mar-
sikdo namreč po dveh, treh 
mesecih abstinence misli, 
da je zdaj iz najhujšega in 
lahko spet spije eno pivo ... 
Zato so recidivi tako pogos-
ti. Pomembno se je zaveda-
ti, da je pitje le simptom, 
način reševanja problemov, 
ki jih imamo v življenju. 
Samo stiskati zobe in biti 
trezen, to ni kvalitetno živ-
ljenje. Treba je najti nov 
smisel, nove zadovoljitve, v 

naravi, hribih, teku, gledali-
šču, s čimer jim pomagamo 
v društvu. S spremembo živ-
ljenja se vzpostavijo tudi 
novi odnosi v družini, ki jo 
alkohol močno prizadene," 
poudarja Kristina Koražija. 
V klubu zdravljenih alkoho-
likov se člani srečujejo 
enkrat tedensko, in sicer ob 
sredah, prostore imajo na 
Titovi 65 na Jesenicah. "Gla-
vni namen srečanj je pomoč 
pri vzdrževanju abstinence 
in sprotno reševanje težav s 
pogovorom. Moč skupine je 
v pripadnosti, povezanosti, 
člani si zaupajo med seboj 
in tako lažje rešujejo proble-
me. Skupine pa vodimo 

strokovne delavke, poleg 
mene sta to še Zora Košir 
Zupan in Tanja Bergant. 
Člane usmerjamo, pomaga-
mo in svetujemo." Pod 
okriljem društva Krma pri-
pravljajo tudi okrogle mize, 
predavanja, izdajajo bilte-
ne, svoje delovanje redno 
predstavljajo tudi v Psihiat-
rični bolnišnici Begunje. 
Velik poudarek pa v druš-
tvu dajejo tudi organiziran-
ju prostočasnih aktivnosti, 
tako članom pomagajo najti 
nove hobije, skupaj hodijo v 
hribe, na izlete, tečejo, 
berejo knjige ... Delovanje 
društva podpira tudi Obči-
na Jesenice.

Opora na poti  
iz alkoholizma
Na Jesenicah deluje društvo Krma, pod okriljem katerega se zdravljeni alkoholiki srečujejo v treh 
klubih zdravljenih alkoholikov. Srečanja potekajo vsako sredo, pripravljajo tudi pohode, izlete ...

Strokovna delavka Kristina Koražija skupine kluba 
zdravljenih alkoholikov vodi že dvajset let.

Urša Peternel

V dvorani Lorenz Glasbene 
šole Jesenice je potekal abon-
majski koncert klarinetistke 
Monike Korbar in pianistke 
Monike Toman, ki je sodil v 
sklop abonmajskih koncer-
tov v jubilejnem letu, ko obe-
ležujejo sedemdesetletnico 
glasbene šole, posvečenim 
domačim, jeseniškim glas-
benikom. Klarinetistka 
Monika Korbar je namreč 
Jeseničanka, z učenjem kla-
rineta je začela z osmimi leti 
na Glasbeni šoli Jesenice, 
šolanje pa nadaljevala na 
Srednji glasbeni in baletni 
šoli v Ljubljani ter nato še na 
Akademiji za glasbo, kjer je 
leta 2001 diplomirala z odli-
ko. Sodelovala je z različnimi 
orkestri in komornimi zase-
dbami, igrala pa je tudi 
samostojno. Na svoji glasbe-
ni poti se je udeleževala tudi 
tekmovanj in na njih dosegla 
številne vidne rezultate. Zdaj 
uspehe na državnih in med-

narodnih tekmovanjih dose-
gajo njeni učenci klarineta, 
ki ga poučuje na Glasbeni 
šoli Jesenice. Obenem je že 
26 let članica Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora, igra pa tudi v Sloven-
skem orkestru klarinetov. Za 
igranje v pihalnem orkestru 
je prejela zlato, srebrno in 
bronasto Gallusovo značko.
Tudi pianistka Monika 
Toman poučuje na Glasbeni 
šoli Jesenice, pogosto kon-
certira prav s sodelavko 
Moniko Korbar. 
Na koncertu v dvorani 
Lorenz sta navdušili polno 
dvorano poslušalcev z zlitim 
sozvočjem klavirja in klari-
neta in z zanimivimi in raz-
gibanimi variacijami.
Novembra v Glasbeni šoli 
Jesenice pripravljajo še dva 
abonmajska koncerta, 23. 
novembra tradicionalni kon-
cert učiteljev in 24. novem-
bra večer skladateljice Urške 
Pompe. Oba koncerta se 
bosta začela ob 18.30.

Zlito sozvočje 
klarineta in klavirja
Na abonmajskem koncertu sta navdušili učiteljici 
Glasbene šole Jesenice Monika Korbar in Monika 
Toman.

Klarinetistka Monika Korbar in pianistka Monika Toman 
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Luka Novak,  
Tilka Klinar 

Ena redkih kmetij, kjer še 
vedno vsako leto zorjejo kak 
“mernik” zemlje in vsejejo 
žito, je Šimnovčeva kmetija 
v Plavškem Rovtu. Že lani 
jeseni (do 14. septembra – 
praviloma do sv. Križa) so 
vsejali ozimno žito – tritika-
lo (križanec med pšenico in 
ržjo). Žito je vzklilo, se raz-
raslo in zraslo eno ped viso-
ko ter prezimilo. Spomladi 
ga je bilo treba ograditi z ele-
ktričnim pastirjem pred jele-
ni. Aprila so ga še ročno 
opleli. Letošnje leto je bilo 
na mokrih njivah težke ze-
mlje v Rovtih rodovitno. Žito 
je lepo raslo in zorelo do za-
četka avgusta, ko so ga žanji-
ce požele in zvezale v snope. 
Snope so nato 'obdjali' v ko-
zolec – stog, kjer se je sušilo 

do začetka septembra. Po-
tem so ga naložili na voz in 
ga, še vedno zvezanega v 
snope, prepeljali na skedenj, 
ki je posebej pripravljen za 
delo z žiti (lesen pod je nare-
jen tako, da žitna zrna ne 
morejo pasti med deskami 
(dvojno dno iz desk, ki se 
prekrivajo) v 'šupo'. 
Da žito lahko med mlinski-
ma kamnoma zmelješ, je 
treba najprej žitna zrna loči-
ti od stebel, klasov, plev ter 
lušin, kar se postori s nasle-
dnjimi postopki: 
Zrna ležijo v klasih. Od sla-
me in plev, ki tvorijo klas, se 
ločijo s pomočjo mlatilnice 
(narečni naziv za ta posto-
pek je mašinanje). 
To je na jermen gnana napra-
va, ki temelji na velikem bob-
nu, ki ima po svojem obodu 
nameščene kovane zobe. Ti 
zobje s snopa, ki ga s klasi na-

prej počasi porineš v vhodno 
odprtino mlatilnice, oluščijo 
klase, iz katerih se usujejo 
zrna, odpadejo pleva itn. Po 
mlatenju sledi retranje, kjer 
se z velikim sitom ločijo zrna 
od plev. Nazadnje zrna z 
manjšimi ostanki plev denejo 
v vetrnik (narečno pajkl), kjer 

se preko sistema velike vetr-
nice in sit tudi manjši ostanki 
plev, smeti, prah, seme pleve-
la, gluha semena ... ločijo od 
zrn. Sledi še sojenje spajkla-
nega žita – če je slab vetrnik. 
Na manjšem situ s posebni-
mi gibi in premikanjem sita 
dosežeš, da se izloči še kak 

ostanek lušin. S pomočjo po-
sebne lesene lopatice (nareč-
no vevn’ca) se nato žitna zrna 
nakladajo v žitne mernike (1 
mernik je 30,1 litra žita oz. tri-
tikale 23 kg), dva mernika pa 
stresejo v en žakelj, ki ga iz 
skednja prenesejo v hišo, kjer 
se nahaja poseben prostor – 

čumnata. V njej stoji “košta“ 
– to je skrinja za hrambo žita. 
Letos so tako pri Šimnovcu 
pridelali 16 mernikov žita, ki 
ga bodo porabili za krmo ko-
koši; lahko bi ga pa tudi zmle-
li in si iz moke v krušni peči 
napekli domačega kruha.

(Konec)

Tradicija visokogorskega poljedelstva (2. del)
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremem-
bami), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremem-
bami) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – 
zemljišča, kot dela Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, št. 478-76/2016, spre-
jetega na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 
27. 10. 2016, objavlja  

PONOVNO JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
 
II. PREDMET PRODAJE: 
1.  Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/1, v izmeri  

985 m2,
2.  Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/2, v izmeri  

371 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj.
Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: 
parcela 2175 2199/2 predstavljata stavbni zemljišči na območju 
naselja Slovenski Javornik (Strelska ulica). V njuni neposredni bli-
žini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in pli-
novod – komunalna oprema). Dostop (hoja, vožnja) do predme-
tnih nepremičnin je omogočen neposredno z javne ceste (Strel-
ska ulica). Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno 
opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec 
poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostor-
skimi akti Občine Jesenice nepremičnini z ID znakom: parcela 
2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2 glede na po-
drobno namensko rabo ležita v območju stanovanjske pozidave 
in spremljajočih dejavnosti.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna po-
godba v pisni obliki 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnini:
z ID znakom: parcela 2175 2199/1 znaša 33.490,00 EUR,
z ID znakom: parcela 2175 2199/2 znaša 12.614,00 EUR,
skupaj 46.104,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22% davek na 
dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja 
oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od 
izstavitve računa, ki ga bo prodajalka izstavila na podlagi skle-
njene prodajne pogodbe. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v 
celoti prispe na račun prodajalke. Plačilo celotne kupnine v na-
vedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Polože-
na varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo 
prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 22. 11. 2017 ob 16. uri v mali 
sejni sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jese-
nice.

VII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno dne 20. 11. 2017 morajo dražitelji, ki že-
lijo sodelovati na javni dražbi, za nepremičnini z ID znakom: par-
cela 2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2 položiti 
varščino v višini 4.610,40 EUR (štiri tisoč šeststo deset evrov, šti-
rideset stotin evra), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na podra-
čun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0124 
1010 0007 593, sklic na št. SI 18 75400-7221002-47891217 s pri-
pisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini z ID znakom: 
parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2«. 
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1.  Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID zna-

kom: parcela 2175 2199/2 se prodajata kot celota – izključno 
skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vre-
dnost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve prav-
nega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške 
zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega stanja 
(stroški priprave in vložitve zemljiškoknjižnega predloga, pre-
slikava listine, sodna taksa itd.) plača kupec. 

2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3.  Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalka zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo la-
stninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slo-
venije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne 
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopi-
je naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
1*  potrdilo o plačani varščini in številko svojega TRR za primer 

vračila varščine, 
2*  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, 

da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z za-
konom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, 
kar velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora 
priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, ena-
kovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za sloven-
ske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, 
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke 
in prispevke),

3*  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od 
dneve objave razpisa:

-  da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvida-
cije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.,

-  da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizič-
na oseba,

4*  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno 
dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za 
pravne osebe in s.p.); v kolikor ima dražitelj odprtih več raču-
nov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh bank,

5*  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav čla-
nic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

6*  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej 
točko IX.),

7*  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overje-
no pooblastilo (upravna overitev) za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda 
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki 
vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na zgoraj navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne 
more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepre-
mičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi po-
vezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 
št. 34/2011 s spremembami)).  
5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po za-
ključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID šte-
vilki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko števil-
ko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če 
se dražbe udeležita dva ali več dražiteljev, ki bodo z draženjem 
višali ceno, nepremičnina ni prodana, če vsaj eden ne zviša cene. 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če 
izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni 
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali 
jo kakorkoli razveljaviti. 
6. Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice po-
stopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 
7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 86/2010 s spremembami) in določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. 
RS, št. 34/2011 s spremembami). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepre-
mičnin in ogledom predmetov javne dražbe lahko pokličete na 
tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave 
javne dražbe do vključno dne 20. 11. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodar-
ske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dra-
žiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.
jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).                          

Številka: 478-9/2012  Tomaž Tom Mencinger
Datum: 3. november 2017 ŽUPAN
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Urša Peternel

Na pobudo profesorice 
zdravstvene nege Maje 
Štempihar so na Srednji šoli 
Jesenice že tretjič pripravili 
krvodajalsko akcijo za polno-
letne dijake in zaposlene. 
Akcija je potekala na Centru 
za transfuzijsko dejavnost 
Jesenice, udeležilo pa se je je 
kar 57 prostovoljcev, od tega 
42 dijakov in 15 zaposlenih.
"Vsak darovalec je daroval 
450 mililitrov krvi, kolikor je 
standardna doza. Večina ude-
ležencev je kri darovala prvič. 
Pravijo, da so premagali strah 
in da se nameravajo takih 
akcij še udeležiti, saj so po 
akciji občutili srečo, veselje in 
ponos. Za vse udeležence je 
bil sicer pouka prost dan, ven-
dar pa to ni bil glavni motiv. 
Pokazali so, da imajo visok 
čut do sočloveka in da jih v 

teh časih hlastanja za denar-
jem bolj zanima, kako poma-
gati sočloveku. Tako so lahko 

le zgled starejšim, za kar jim 
gre vsa pohvala in zahvala," je 
povedala Maja Štempihar. 

Srednješolci so krvodajalci
Krvodajalske akcije se je udeležilo kar sedeminpetdeset dijakov in 
zaposlenih s Srednje šole Jesenice.

Udeleženci krvodajalske akcije s Srednje šole Jesenice 
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Urša Peternel

Na Jesenicah že deset let 
deluje Dnevni center Naj 
mladih ne vzgaja ulica, ki 
sodi pod okrilje Društva za 
delo z mladimi v stiski 
Žarek. Dnevni center ima 
od leta 2014 prostore v kleti 
jeseniškega zdravstvenega 
doma, vhod je z zadnje stra-
ni. Prostori so v lasti Občine 
Jesenice, ki je prepoznala 
potrebo po takšnem prosto-
ru za mladino. Kot je pove-
dala strokovna vodja progra-
ma Tjaša Bertoncelj, so 
dejavnosti dnevnega centra 
namenjene vsem jeseniš-
kim mladostnikom in otro-
kom, ki se lahko družijo v 
varnem, spodbudnem, 
ustvarjalnem, toplem in 

zabavnem okolju. "Naš glav-
ni cilj je, da v dnevnem cen-
tru mladostniki in otroci 
pridobivajo socialne in 
komunikacijske veščine, kot 
so strpnost, spoštovanje, 
sprejemanje drugačnosti, 
mirno reševanje konfliktov. 
Obenem se učijo spoznava-
nja in sprejemanja sebe, 
prevzemanja odgovornosti 
za svoja dejanja. Pri nas se 
trudimo, da dobijo boljšo 

samopodobo, večjo samos-
tojnost, ustvarjalnost, razvi-
jejo lastne sposobnosti," 
našteva Bertoncljeva. V cen-
tru mladi kakovostno preži-
vljajo prosti čas. Dejavnosti 
so razdeljene na tri dele. Od 
14. do 16. ure poteka vzgoj-
no-učna pomoč, od 16. do 
18. ure so na vrsti dejavnosti 
za otroke do petnajst let, od 
18. do 20. ure pa dejavnosti 
za mladostnike, starejše od 

petnajst let. "Pri nas mlado-
stniki in otroci lahko dobijo 
pomoč pri učenju in naredi-
jo domače naloge, ustvarjajo 
iz raznolikih materialov. 
Preko socialnih delavnic 
spoznavajo sebe in druge, 
krepijo notranjo moč in 
dobijo podporo za spoprije-
manje z izzivi odraščanja in 
življenja ..." Kot dodaja Ber-
toncljeva, si prizadevajo 
mlade odtegniti negativne-
mu vplivu ceste in jih pod-
preti pri pozitivnih izbirah.
"Program je odprt v popol-
danskem času, ko so otroci 
in mladi najbolj prepuščeni 
sami sebi. V okviru progra-
ma sva dve zaposleni, ki si 
vzameva čas za pogovor z 
otroki in mladimi, za ustvar-
janje, za pomoč pri učenju, 

pa tudi za sproščanje in raz-
ne razvedrilne dejavnosti. V 
okviru skupnega druženja je 
tudi veliko pogovorov, kako 
si zastaviti cilje in jih posto-
pno dosegati. Predvsem 

mlade želimo spodbujati pri 
njihovi osebnostni rasti in 
razvoju, zato je program pre-
ventivne narave." Pri delu pa 
vsa leta sodelujejo tudi nepo-
grešljivi prostovoljci.

Varno in spodbudno 
okolje za mlade
"Program je odprt v popoldanskem času, ko so otroci in mladi najbolj prepuščeni sami sebi. V okviru 
programa sva dve zaposleni, ki si vzameva čas za pogovor z otroki in mladimi, za ustvarjanje, za 
pomoč pri učenju pa tudi za sproščanje in razne razvedrilne dejavnosti," o Dnevnem centru Naj 
mladih ne vzgaja ulica pravi strokovna vodja programa Tjaša Bertoncelj.

V dnevnem centru otroci lahko napišejo domače naloge ...

... se zabavajo, ustvarjajo, celo kuhajo. / Foto: arhiv dnevnega centra

V sklopu meseca boja proti odvisnosti bo v 
Dnevnem centru Naj mladih ne vzgaja ulica  
17. novembra ob 17. uri potekala 
pogovorno-ustvarjalna delavnica Kaj so moje 
vrednote in vrednote moje družine, govorili pa 
bodo tudi o pasteh odvisnosti.

10. 
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk

Po vstopnice na Petrol
in v Kranjsko hišo!

Urša Peternel

V soboto, 4. novembra, in 
nedeljo, 5. novembra, bo v 
Osnovni šoli Prežihovega 
Voranca na Jesenicah poteka-
la tradicionalna Razstava 
malih živali – 17. Slovenski 
superpokal za kunce. "Druš-
tvu rejcev malih živali Jeseni-

ce je bila že tretjič zaupana 
izvedba najelitnejše razstave 
pasemskih kuncev v Sloveniji 
– Slovenskega superpokala za 
kunce. Gre za ekipno tekmo-
vanje slovenskih društev ter 
povabljenih društev iz tujine, 
ki se potegujejo za veliki pre-
hodni pokal, ki ga osvoji naju-
spešnejše društvo, ter za 

naziv najlepšega kunca Slove-
nije. Vsako društvo sodeluje z 
desetimi kunci, ki morajo biti 
v lasti najmanj štirih gojitel-
jev ter najmanj petih različ-
nih pasem," je o tekmovanju 
v imenu organizatorjev pove-
dal Tomaž Klinar.
Besedilo: Na razstavi bodo 
poleg predvidenih 200 kun-
cev predstavljene tudi druge 
vrste živali: perutnina, golo-
bi in morski prašički.

Superpokal za kunce
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Urša Peternel

Na Zavodu za šport Jesenice 
so se leta 2014 odločili, da na 
vrhu Španovega vrha postavi-
jo vpisno knjigo. Akcijo vpi-
sovanja v knjigo so poimeno-
vali Osvajalec Španovega 
vrha, vsako leto pa ob tradici-
onalnem nočnem pohodu 
podelijo priznanja pohodni-
kom, ki vrh osvojijo vsaj dvaj-
setkrat. "Nad uspehom akcije 
smo bili že prva leta zadovolj-
ni, vsako leto znova pa smo 
presenečeni, kako priljubljen 
je omenjeni vrh," so povedali 
v Zavodu za šport Jesenice, 
kjer so leta 2014 podelili pet-

najst priznanj pohodnikom, 
ki so opravili 1238 vzponov. 
Zatem se je število pohodni-
kov vztrajno povečevalo, lani 
so podelili že 84 priznanj za 
skupaj 6939 vzponov. Letos 
pa so (do 13. oktobra) našteli 
že 7700 vzponov, kar pome-
ni 27 vsak dan. Pohodniki so 
tako že povsem napolnili vpi-
sno knjigo in pred dnevi so 
morali namestiti novo. V Za-
vodu za šport Jesenice pa ob 
tem pohodnike obveščajo, da 
bo prva polna luna v letu 
2018 torek, 2. januarja, na ta 
dan pa bodo podelili tudi pri-
znanja vsem osvajalcem Špa-
novega vrha.

Vse več osvajalcev 
Španovega vrha
Pohodnikov je toliko, da so povsem napolnili 
vpisno knjigo. Do sredine oktobra so jih našteli 
kar sedem tisoč sedemsto.

Skrinjica z vpisno knjigo na vrhu Španovega vrha

Do sredine oktobra je bilo vpisanih že 7700 vzponov. 
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Urša Peternel

V Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske so uspešno zaklju-
čili prvo obdelovalno sezono v 
sklopu projekta Ohranimo 
narcise. V program, ki ga fi-
nancira Občina Jesenice, se je 
v letu 2017 vključilo 24 lastni-
kov zemljišč, na katerih raste-
jo narcise. Kot je povedala 
Urška Luks z Razvojne agen-

cije Zgornje Gorenjske, so 
upravičenci morali na skupaj 
31,33 hektara površin, vključe-
nih v program, upoštevati po-
goje, opredeljene v progra-
mu, kot so kasnejši rok ko-
šnje, prilagojen nadmorski 
višini travnika, prepoved spo-
mladanske paše ... 
"S programom, ki zagotavlja 
ustrezno kmetijsko obdela-
vo rastišč narcis in spodbu-

do lastnikom zemljišč v 
obliki nadomestil, smo na-
redili korak k temu, da so 
rastišča narcis obdelana na 
način, ki bo zagotovil njihov 
nadaljnji obstoj in okrepitev. 
Narcise kot najpomembnej-
ša naravna znamenitost v 
občini Jesenice namreč v 
naše kraje privabljajo največ 
obiskovalcev. So ena glavnih 
atrakcij, po kateri je občina 

prepoznavna na širšem ob-
močju, in so odlična podla-
ga za razvoj turističnih pro-
duktov," je povedala Lukso-
va. S projektom bodo nada-
ljevali tudi v letu 2018, zato 
k vključitvi v program vabijo 
tudi nove lastnike zemljišč 
na območju rastišč narcis. 
Več informacij je mogoče 
dobiti na spletni strani Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske, prijave pa bodo 
sprejemali najkasneje do 
petka, 10. novembra 2017. 

Ohranimo narcise

V razstavnem salonu DOLIK so prejšnji petek odprli razstavi 
likovnih del Marka Roliha, ki je član DOLIK-a že od leta 1987, 
torej trideset let. Razstava bo na ogled do 22. novembra.

V DOLIK-u razstavlja Marko Rolc

Območno združenje Rdečega križa Jesenice je ob svetovnem 
dnevu hrane v Hipermarketu Mercator na Jesenicah in v Mar-
ketu Mercator na Borovški v Kranjski Gori izvedlo dobrodelno 
akcijo zbiranja sredstev za plačilo toplih obrokov osnovnošol-
cem. Občani so v zameno za kruh, pekovske izdelke in kre-
mne rezine, ki so jih podarila domača podjetja, na Jesenicah 
darovali skupno 300 evrov. "Vsem, ki so odprli svoja srca in 
razumeli stisko tistih, ki imajo manj, iskrena hvala," je pove-
dala strokovna delavka združenja Rina Beravs Zor.

Za tople obroke osnovnošolcev

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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Trčil in odšel
Na parkirišču na Jesenicah se je zgodila prometna nesreča, 
udeležen voznik pa po povzročeni škodi na drugem vozilu ni 
ostal na kraju nesreče, niti drugemu udeležencu ni posredoval 
podatkov. So pa dejanje opazili drugi prisotni na kraju nesreče 
in podatke posredovali lastnici, ki je dogodek prijavila. Voznik 
je bil izsleden in je obravnavan v prekrškovnem postopku zara-
di povzročitve prometne nesreče in pobega s kraja nesreče.

Vožnja v napačno smer
Gorenjski policisti so obravnavali prijavo vožnje v napačno 
smer po gorenjski avtocesti iz smeri Lipc proti Lescam. Takoj 
po sprejeti prijavi so policisti začeli z zapiranjem uvozov na 
avtocesto in aktivnostmi za izsleditev vozila ter obravnavo 
udeleženca. Avtomobil, ki je vozil v napačno smer, se je ustavil 
pri priključku Lesce, kjer je voznica reagirala na opozorila voz-
nika avtovleke. V postopku je bila obravnavana starejša vozni-
ca, v dejanju pa policisti zbirajo obvestila o sumu kaznivega 
dejanja in še vodijo postopek. "Kako ukrepati, če se pojavi 
vozilo, ki vozi v napačno smer: Zmanjšajte hitrost. Umaknite 
se s prehitevalnega in voznega pasu, če je možno, na odstavni 
pas. Vklopite smernike, in če je mogoče, voznika, ki pelje napa-
čno, z lučmi opozarjajte na nepravilnost. Izključite se iz avto-
ceste. Spremljajte prometno signalizacijo na portalih, sema-
forjih (predori) in druge prometne informacije. Ko je varno, 
takoj pokličite na interventno številko 113 in prijavite vožnjo v 
napačno smer s čim več podatki. Velika verjetnost je, da se 
voznik, ki pelje v napačno smer, vozi po prehitevalnem pasu, 
zato svetujemo vožnjo po voznem pasu," svetujejo policisti.

Trčila tovorno vozilo in kolesarka
Na Cesti maršala Tita na Jesenicah sta na semaforiziranem 
križišču pri tehničnih pregledih trčila voznik tovornega vozi-
la in kolesarka, ki je po podatkih policije utrpela lahke tele-
sne poškodbe.

Vlom v gostinski obrat
Policisti so obravnavali vlom v gostinski obrat v Planini pod 
Golico. Storilec je odtujil alkohol.

Več kršitev in še trčenje
Jeseniški policisti so obravnavali voznika, ki je zaradi vožnje na 
prekratki varnostni razdalji povzročil prometno nesrečo z 
materialno škodo. Voznik tudi ni imel veljavnega vozniškega 
dovoljenja, njegov osebni avtomobil ni bil registriran, prisotna 
pa je bila še manjša stopnja alkohola (0,09 mg/l – meja pri 
vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja je 0,00 mg/l 
alkohola, sicer je kazen še višja). Osebni avtomobil so polici-
sti zasegli, proti vozniku pa se vodi prekrškovni postopek.

Voznik pod vplivom drog
Prometni policisti so na Jesenicah obravnavali voznika, ki je 
bil pozitiven na hitri test za prepovedane droge.

Iz policijskih beležk

Janko Rabič

Na Društvu upokojencev 
Jesenice je v jesenskih mese-
cih vedno kaj novega. Člani 
so se udeležili Festivala za 
tretje življenjsko obdobje v 
Cankarjevem domu v Ljub-
ljani. Stane Arh je predstavil 
delovanje verižnega eksperi-
menta, Franci Bizjak izdelo-
vanje okraskov iz kronskih 
zamaškov. Vinko Lavtižar je 
sodeloval na fotografskem 
tekmovanju in osvojil dve 
nagradi. Pripravili so sreča-
nje za starejše člane, ki so 
letos dopolnili osemdeset let 
in več. Gostje 88. srečanja z 
znanimi ljudmi so bili člani 
družine Benedičič z Jesenic. 
Franci, žena Cilka in hčerka 
Barbara so v pogovoru veliko 

pozornosti namenili športu, 
s katerim so se ukvarjali veli-
ko let. Franci je bil igralec, 
trener in tehnični vodja 
Košarkarskega kluba Jeseni-
ce, Cilka je bila igralka v jese-
niški ekipi. V šestdesetih in 
sedemdesetih letih so jeseni-
ške ženske in moške ekipe 
dosegale velike uspehe. 
Hčerka Barbara se je v mlaj-
ših letih uspešno ukvarjala s 
smučanjem. Gostje so pred-
stavili tudi svoje poklicne 
poti ter utrinke iz družinske-
ga življenja. 
Klemen Klemenc je na poto-
pisnem predavanju predsta-
vil Združene države Ameri-
ke. Z delom nadaljujejo raz-
lične sekcije, pohodniki 
spoznavajo nove planinske 
poti in osvajajo vrhove. 

Jesenske dejavnosti upokojencev

Družina Benedičič je gostovala pri Društvu upokojencev 
Jesenice.

Člani Foto kluba Jesenice so v oktobru v Foto galeriji v Mer-
cator centru na Jesenicah odprli še drugi del letošnje pregle-
dne razstave, tokrat črno-belih fotografij. Žirant Simon Kre-
jan jih je izbral trideset, ki jih je prispevalo trinajst avtorjev, 
članic in članov kluba. Predsednik kluba Andrej Maver je 
avtorjem najboljših fotografij podelil priznanja. Prvo nagra-
do je prejel Janez Šmitek, drugo Marjan Debelak in tretjo 
Janez Kramar. Diplome so prejeli: Borut Mežan, Gaber Košir 
in Janez Vrzel. V kulturnem programu sta nastopili Manja in 
Lara Potočnik pod vodstvom Klavdije Jarc-Bezlaj z Glasbene 
šole Jesenice. Razstava fotografij bo na ogled do 8. novem-
bra. 
Na fotografiji: trije od šestih nagrajencev: Janez Vrzel, Janez 
Kramar in Marjan Debelak

Paleta motivov v črno-belih odtenkih

Igor Kavčič

Letošnja zborovska jesen je 
za jeseniški zbor Vox Carni-
ola še posebej bogata. Pre-
den so pripravili tri odlične 
koncerte v drugi polovici 
oktobra, so se na začetku 
meseca udeležili Mednaro-
dnega zborovskega tekmo-
vanja Istramusica v Poreču 
na Hrvaškem. Na tekmova-
nju se je predstavilo okrog 
dvajset zborov iz enajstih 
držav, ki so svojo pevsko 
ubranost in znanje dokazo-
vali v kar devetih različnih 
kategorijah.
Pevke in pevci Vox Carniole 
so se prijavili v kategoriji 
mešani pevski zbori višjega 
nivoja in sakralna glasba. Za 
prvo kategorijo so pripravili 
štiri skladbe, ki jih je dirigen-
tka Eva Jelenc Drozg izbrala 
iz različnih glasbenih obdo-
bij s poudarkom na sloven-
skih avtorjih, podobno je 
bilo tudi v primeru treh 
skladb za sakralni program. 
Naš zbor je bil v obeh kate-
gorijah ocenjen kot najboljši 
in si je s tem priboril tudi 
nastop v finalu med najbolj-
šimi zbori, ki so se potegova-
li za veliko nagrado (grand 
prix). Tu je bil sicer najboljši 

zbor glasbenega konservato-
rija iz Moskve, a so bili tudi 
naši pevci po besedah članov 
komisije več kot odlični. 
V enem dnevu so nastopili v 
obeh kategorijah, v eni 
dopoldne, v drugi popoldne. 
Ko so po sakralnem delu sto-
pili na stopnišče pred poreš-
ko cerkvijo, so zadovoljni z 
nastopom zapeli nekaj slo-
venskih, tudi Nocoj je ena 
luštna noč in njihovo prilju-

bljeno V hribih se dela dan. 
„To pove vse o naših občut-
kih po nastopih v Poreču,“ je 
ob priložnosti dejala dirigen-
tka Eva, ki ocenjuje, da je bil 
to zagotovo eden uspešnej-
ših tekmovalnih nastopov 
pod njeno taktirko. 
Hkrati pa so se okrepljeni z 
novo izkušnjo in spomini 
na številna čudovita doživet-
ja ter opogumljeni za nove 
izzive pevke in pevci s tem 

tekmovanjem tudi poslovili 
od svoje dirigentke in umet-
niške vodje, s katero so delo-
vali osem let. V jubilejno 
dvajseto sezono zbora tako 
vstopajo z novim umetniš-
kim vodjem. Da je zbor pod 
vodstvom Eve Jelenc Drozg 
dosegel visok pevski nivo, 
kaže tudi nekaj eminentnih 
dirigentskih imen, ki so se 
javila na razpis za novega 
umetniškega vodjo.

Vox odličen v Poreču
Mešani pevski zbor Vox Carniola se je uspešno predstavil na Mednarodnem zborovskem tekmovanju 
Istramusica v Poreču na Hrvaškem.

Vox Carniola po odličnem nastopu pred cerkvijo v Poreču / Foto: arhiv Vox Carniola

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava
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Po tekmi vabljeni v HDD Bar Joker!
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OBIŠČITE SPLETNO 
TRGOVINO  

HDD JESENICE!
Majice, puloverji, kape, šali ... vse, kar potrebuje pravi navijač!

PRIHAJAJOČE DOMAČE TEKME V NOVEMBRU:
20. 11. 2017 ob 19. uri  HDD Sij Acroni Jesenice – HK Triglav Kranj
25. 11. 2017 ob 18. uri HDD Sij Acroni Jesenice – SG Cortina Hafro
26. 11. 2017 ob 18. uri  HDD Sij Acroni Jesenice – EC KAC II
29. 11. 2017 ob 19. uri  HDD Sij Acroni Jesenice – Rittner Buam

Season 2017/18

Regular Season

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS

1 Rittner Buam 12 9 1 2 0 54 21 +33 31

2 HDD SIJ Acroni Jesenice 11 8 0 2 1 45 23 +22 29

3 Migross Supermercati Asiago Hockey 11 8 1 1 1 46 24 +22 27

4 HK SZ Olimpija 14 7 5 1 1 45 29 +16 24

5 WSV Sterzing Broncos Weihenstephan 11 6 3 2 0 42 19 +23 22

6 EC Bregenzerwald 13 6 4 1 2 40 39 +1 22

7 EK Zeller Eisbären 13 6 5 2 0 37 39 -2 22

8 S.G. Cortina Hafro 13 5 4 2 2 45 38 +7 21

9 HC Pustertal Wölfe 12 5 4 0 3 29 28 +1 18

10 FBI VEU Feldkirch 10 5 3 0 2 31 28 +3 17

11 EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel 10 4 4 0 2 25 27 -2 14

12 HC Fassa Falcons 11 4 6 1 0 25 41 -16 14

13 Red Bull Hockey Juniors 11 3 6 2 0 38 38 +0 13

14 EHC Alge Elastic Lustenau 11 3 5 1 2 27 27 +0 13

15 HC Neumarkt Riwega 12 0 8 2 2 28 46 -18 6

16 HC Gherdeina valgardena.it 12 2 10 0 0 25 59 -34 6

17 EC KAC II 13 0 12 0 1 16 72 -56 1

STANDINGS http://www.erstebankliga.at/standings-ahl-en?tmpl=component&print=1

1 od 1 26.10.2017 7:32

Železarjem uspel 
preobrat!
Dvorana Podmežakla, 21. oktobra 2017
HDD Sij Acroni Jesenice – VEU Feldkirch 5 : 4

Strelci: 1:0 Čimžar (Bašič, Tavželj, 3'), 1:1 Wiedmaier (Ratz, Sticha, 5'), 1:2 Mairitsch (12'), 1:3 Stanley 
(Wiedmaier, Witting, 22'), 1:4 Draschkowitz (Fekete, Winzig, 28'), 2:4 Čimžar (Logar, Bašič, 50'), 3:4 
Čimžar (Pem, Brun Rauh, 57'), 4:4 Šturm (J. Sodja, Jezovšek, 57'), 5:4 Jezovšek (PS, 65')

TRENUTNA LESTVICA LIGE AHL

                 Ekipa

Urša Peternel

Osnovna šola Koroška Bela 
je letos prvič prejela naziv 
kulturna šola 2017, ki ga po-
deljuje Javni sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne de-
javnosti (JSKD). Zastavo sta 

na zaključni prireditvi v 
Grosuplju prevzeli učenki 
Maja Kučina in Julija Fili-
pov v spremstvu učiteljic 
Barbare Ahačič in Mojce 
Kavčič, ki sta koordinatorici 
Kulturne šole. Kot je pove-
dala Barbara Ahačič, so se 

prijavili na razpis in s posre-
dovano dokumentacijo za-
dostili vsem kriterijem, ki 
jih je preučila strokovna ko-
misija JSKD. Naziv kulturna 
šola je šola prejela za obdo-
bje petih let.
Na šoli pa uspešno nadalju-
jejo tudi s kulturnimi prire-
ditvami. Tako so ob evrop-
skem dnevu jezikov že četr-
tič pripravili tujejezični reci-
tal na temo medkulturnost. 
Učenci predmetne stopnje 
so se predstavili s poezijo v 
slovenščini, angleščini, nor-
veščini, bosanščini, nemšči-
ni in poljščini. "S to priredi-
tvijo na šoli stremimo k oza-
veščanju pomena strpnosti, 
medkulturnega dialoga, 
hkrati pa učence spodbuja-
mo k spoštovanju materin-
ščine in k učenju tujih jezi-
kov," je povedala Barbara 
Ahačič.
Kot Unesco šola pa so se le-
tos ponovno udeležili tujeje-
zičnega Unesco recitala, ki 
ga za mrežo Unesco šol pri-
reja Gimnazija Škofja Loka. 
Letos so se učenci predstavi-
li z glasbo in poezijo na 
temo potovanje. 

Prejeli naziv  
kulturna šola 2017
Osnovna šola Koroška Bela se ponaša z nazivom kulturna šola 2017.

Učenki Maja Kučina in Julija Filipov z zastavo kulturne šole

Urša Peternel

Muzejsko društvo Jesenice 
je pripravilo muzejski večer, 
ki je bil namenjen eni od za-
nimivosti prve svetovne voj-
ne, skrivnostni Savski liniji. 
Kaj so nenavadne vijuge in 
okopi, prekriti z mahom in 
zemljo, v pokljuških gozdo-
vih, je razkrival Alojz Bud-
kovič, Bohinjec, sicer diplo-
mirani inženir gozdarstva, 
ljubiteljski zgodovinar in 
član združenja vojaških gor-
nikov Slovenije. Budkovič je 
zadnjih dvaindvajset let na 
terenu, v pogovoru z doma-
čini in prek iskanja redkih 
informacij v arhivih sesta-
vljal zgodbo o nastanku jar-
kov, ki so še danes vidni na 
planotah Pokljuke, Mežakle 
... V veliko pomoč mu je bil 
danes že pokojni brat To-
maž Budkovič, ki je bil eden 
boljših poznavalcev doga-
janj na soškem bojišču. 
"Strelski jarki so del Savske 
linije, to je rezervne linije so-
ške fronte, ki naj bi zadržala 
italijanski vdor v notranjost 
monarhije. Mrzlično so jo 
začeli graditi maja 1915, ko 
je Italija napadla Avstro-Ogr-

sko. Vrhovna komanda av-
stro-ogrske armade je pred-
videvala, da bo 5. armada ob 
Soči težko zadržala številnej-
šo in bolje oboroženo itali-
jansko vojsko. Zaradi velike 
nevarnosti vdora v monarhi-
jo so v zaledju fronte zgradili 
rezervne položaje. Zadnje so 
vključili v sistem Savske lini-
je. Na srečo pa ni bila nikoli 
uporabljena," razlaga Bud-
kovič.
Savska linija je, kot je ugoto-
vil, potekala od vrha Kepa v 
Karavankah, se spustila do 
Mojstrane, ponovno povzpe-
la v pobočja Mežakle ter po 
Radovni in Pokljuki teče do 
Soteske v Bohinju. Naprej je 
niso sledili, najbrž je vijuga-
la naprej čez Selško in Po-
ljansko dolino proti Senože-
čam. Budkovič je na gorenj-
skem delu linije odkril 
okrog šest kilometrov strel-
skih jarkov, ki jih je razdelil 
na sektorje. "Po stotih letih 
je linija nekje zelo dobro 
ohranjena in jo vajeno oko 
hitro opazi. Naključnemu 
opazovalcu se morda zdi, da 
gre v gozdu za kakšno vlako 
ali pot, vajeno oko pa hitro 
vidi, da gre za strelske jarke 

in kamnite bočne zaščite," 
razlaga Budkovič. Ponekod, 
zlasti na strmih in kmetij-
skih območjih, je linija slab-
še vidna, saj je poškodova-
na, jarki so zasuti in zravna-
ni z zemljo. Kot je povedal 
Budkovič, jim je v 22 letih 
bolj ali manj intenzivnega 
dela uspelo posneti stanje 
na terenu od Soteske v Bohi-
nju do Mojstrane, traso so 
vnesli tudi v gozdarske kar-
te. Del Savske linije pa jim 
je uspelo predstaviti v nara-
vi, in sicer na Pokljuki na 
območju Krakova na Mr-
zlem studencu. Tam so s 
pomočjo Slovenske vojske 
obnovili okrog trideset me-
trov jarka, postavili pa so 
tudi informativno tablo. V 
bližini je tudi del neobno-
vljenih jarkov, da obiskoval-
ci lahko primerjajo in vidijo 
razliko. Ker se bliža stoletni-
ca zaključka prve svetovne 
vojne, se je Budkovič odlo-
čil, da bo zgodbo o Savski 
liniji predstavil širši javno-
sti. Tako je letos pripravil že 
več predavanj. "Zgodbo zdaj 
prepuščam kot izziv stroki, 
ki naj bi to delo nadaljevala," 
je povedal.

Muzejski večer  
o Savski liniji
Alojz Budkovič je razkril skrivnost nenavadnih vijugastih okopov.
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Pravilno geslo je STROKOVNA POPRAVILA VOZIL. Spon-
zor križanke je AVTOMEHANIKA BRKIĆ, Alija Brkić, s. p., 
Ulica heroja Verdnika 23a (v stavbi Vulkanizerstva Čop). Vse 
vrste popravil, veliki, mali servis, menjavo olja, popravila 
podvozja, GSM 031 687 147, alijabrkic4@gmail.com. Podar-
jajo tri nagrade, popust pri storitvi popravil v njihovi delav-
nici v vrednosti: 20 evrov: Mihael Kersnik, Mojstrana in 
Nada Osterman, Stara Cerkev; v vrednosti 10 evrov: Tadeja 
Divjak, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Avtomehaniki Ali-
ja Brkić.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 13. novembra 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Jelka Koselj

Testo z maslom in 
jogurtom
To preprosto testo, ki je brez 
jajc in tudi sladkorja, če želi-
mo, uporabljamo za razna 
peciva, največ pa za dober in 
nasiten zavitek. Testo nare-
dimo v nekaj sekundah v 
multipraktiku.
Potrebujemo: 50 dag bele 
moke, 25–30 dag masla sobne 
temperature in 1 jogurt (18 
dag) 
Priprava: Vse sestavine damo 
v multipraktik in na stopnji 1 
zamesimo testo. Ko se nare-
di kepa, je testo gotovo (če je 
testo preveč mokro, dodamo 
malo moke, če pa preveč raz-
drobljeno, pa še malo masla 
ali jogurta). Kepo testa damo 
na mizo in jo z rokami in 
ostro moko še malo pregne-
temo, da je kepa gladka. Tes-
to naj počiva kakšno uro na 
hladnem (ne v hladilniku) ali 
pa čez noč. 

Nasiten zavitek
Za nadev potrebujemo: 5 
debelih jabolk (1,3 kg), 10 dag 
masla, 12 dag piškotnih ali 
navadnih drobtin, 3 žlice rja-
vega trsnega sladkorja (ali po 
okusu), 1 limonov sladkor, 2 
pesti suhih brusnic, 2 pesti 
zmletih mandljev ali orehov, 
dišave po okusu: mlet cimet, 
ingver, klinčki, maslo za pekač 
in sladkor v prahu za posip.

Priprava: Drobtine prepraži-
mo na maslu. Jabolka olupi-
mo, naribamo kot repo in 
malo podušimo v lastnem 
soku, da upadejo. Ohladimo, 
dodamo vse ostale sestavine 
in zmešamo. Testo razvalja-
mo v tri pravokotnike dolži-
ne pekača, nanje namažemo 
nadev in tesno zvijemo. Zvit-
ke damo na namaščen pekač. 
Pečemo 50 minut pri 180 
stopnjah C. Ponudimo rezi-
ne zavitka, posute s sladkor-
jem v prahu. 
Namig: Dober zavitek je 
nadevan tudi z drugim sad-

jem: češnjami, robidnicami, 
ribezom, aronijo, tudi v 
kombinaciji s skuto.

Masleni in rahli rogljički 
in žepki
Maslene rogljičke oblikuje-
mo tako, da testo razvaljamo 
v valj, ga enakomerno nare-
žemo na koščke in z rokami 
oblikujemo rogljičke.
Za žepke pa testo razvaljamo 
par mm debelo in z modeli 
izrežemo kroge ali pa kvad-

rate. Na te damo nadev iz 
marmelade ali druge nama-
ze. Ker marmelada rada teče 
iz piškotov, ji dodamo malo 
piškotnih drobtin. Orehov 
nadev pripravimo iz 5 dag 
masla, 8 dag zmletih orehov, 
2 žlic kisle smetane, 1 jajca 
in dišav. Nato krog ali kvad-
rat prepognemo in po robo-
vih z vilicami stisnemo sku-
paj. Pečemo jih pri 200 sto-
pnjah C približno 20 minut. 
Pecivo ponudimo s sladkor-
jem v prahu.

Maslo nikoli ne laže
To so pripomnile babice, ko so se pekli piškoti in druga peciva, pripravljena z maslom, in je zapeljivo 
dišalo iz pečice, piškoti pa so se potem topili v ustih, zapečena skorja pri potici pa dišala po 
najboljšem. Maslo daje pecivu poleg energije še poseben okus in aromo. 
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SLOVARČEK: TIMIR: avstralski rock pevec,     BAK: kraj na Madžarskem,     AŠAR: džamija v Kairu,     STOLAC: kraj v Hercegovini, ŠKUNA: vrsta jadrnice
KOZERIJA: duhovito napisan sestavek,   KALIPSO: Odisejeva ljubica,  NAVARRO: španski kolesar,  ŠMIRA: potujoča gledališka skupina (žarg.)

Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Vljudno vab-
ljeni na dobro kavico, pijačo, klepet in morda tudi na partijo pikada. Za naše zveste reševalce so namenili pet enako-
vrednih nagrad: zapitek v vrednosti deset evrov, postrežen v lokalu.

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 črka-
mi (1=E, 2=T, 3=I 4=M, 5=R, 6=Č 7=K, 8=N, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto 
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je POSREDNIK.

             

SUDOKU JN 16 

6    9    8 
8    2   7  
     1 4 3  

2 6    5   9 
         
 8 3  6  2  4 

3   6 5   9  
5 7       3 
    8 3  4  
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni spo-
min izrazite z objavo zahvale v 
Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Sobota, 4. novembra
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 9. do 19. ure

Razstava malih živali

MERCATOR CENTER JESENICE/ŠPANOV VRH, ob 9. uri
Gorski tek na Španov vrh

MODULNA MAKETA JESENICE, Kurilniška 10, III. 
nadstropje, od 14. do 18. ure

Ogled makete in vožnje vlakcev v merilu H0

Nedelja, 5. novembra
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 8. do 17. 
ure

Razstava malih živali

Ponedeljek, 6. novembra 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 16. uri

Odprtje razstave krožka ročnih del pri DU Javornik - Koroška Bela ob 
40-letnici obstoja in delovanja krožka

Torek, 7. novembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Kreativna delavnica: Kvačkanje

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Šola boljšega življenja: brezplačno predavanje z naslovom Kako in 
čemu odpustiti?, predava mag. Zmago Godina

Sreda, 8. novembra  
VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, ob 9. uri

Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Budizem in plemenita pot

Četrtek, 9. novembra  
VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, ob 9. uri

Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Faster EFT

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE, MERCATOR CENTER 
JESENICE, Sp. Plavž 5, ob 18. uri

Odprtje razstave barvnih fotografij ČUDESA LAUGAVEGURJS-ISLAN-
DIJA, avtor Andrej ŽEMVA, član Fotokluba Jesenice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop tekmovalcev iz razreda Natalije Šimunović

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
RODINOVI GREHI, igrani recital (Klub Artista in GTČ Jesenice) za 
abonma in izven

Petek, 10. novembra  
PROSTORI DRUŠTVA KPŠD VUK KARADŽIĆ, Cesta 
Franceta Prešerna 56, ob 9. uri

Šahovski turnir

Sobota, 11. novembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, nogometno igrišče, od 14. 
ure dalje

3. SNL center: Jesenice – Šenčur

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA, od 17. ure 
dalje

Prva ženska namiznoteniška liga: Jesenice – Kema

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, od 17. ure dalje
Prva kegljaška liga: Jesenice - Gorica

Nedelja, 12. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

(VAŠA NAŠA MATINEJA) PUTKA TRUDKA

Ponedeljek, 13. novembra 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kreativna delavnica: Decoup tehnika na lesenih ploščah

Prireditve od 4. do 23. novembra
Torek, 14. novembra 
AVLA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Muzejski večer: Jeseniški dramski igralci, od kod in kam? 

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18. uri
Predavanje Miha Kramlija: Radosti in pasti sodobne tehnologije

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17. uri
Jeseniški dramski igralci, od kod in kam?, muzejski večer z Aljažem 
Pogačnikom in igralci

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Polaganje cvetja ob kipu Toneta Čufarja, spremljava Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
30. Čufarjevi dnevi; slavnostno odprtje festivala in 1. tekmovalna pred-
stava; A. B. Vrabec: PR' HOLZER, resničnostni šov, GTČ Jesenice

Sreda, 15. novembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Bownova terapija

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Brezplačna vadba MOŽGANSKA AEROBIKA – delavnico vodi Ana 
Samsa

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
30. Čufarjevi dnevi; 2. tekmovalna predstava; Michael Hollinger: SVE-
TNIKI, komedija, KD Loški oder Škofja Loka

Četrtek, 16. novembra 
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Muzejski večer: dr. Jurij Kurillo »Dr. Gregor Voglar – zdravnik ruskega 
carja Petra I. Velikega«

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop učencev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
30. Čufarjevi dnevi; 3. tekmovalna predstava; Anton Pavlovič Čehov: 
VANJA, drama/komedija/tragedija, KUD Zarja Trnovlje

Petek, 17. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 8.20

30. Čufarjevi dnevi; 1. mladinska predstava; Friedrich Dürrenmatt: 
PORTRET PLANETA, drama, GTČ Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 12.30
30. Čufarjevi dnevi; 2. mladinska predstava; Vladimir Bartol: ALA-
MUT, drama, Gimnazija Kranj

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 14.45
30. Čufarjevi dnevi; 3. mladinska predstava; Avtorska predstava: PRI-
HODNOST, generacija generaciji, Gledališče Glej

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17. uri
30. Čufarjevi dnevi; 4. mladinska predstava; Isidor Štok: BOŽANSKA 
KOMEDIJA, komedija, KUD Zarja Trnovlje

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK, Cesta 
m. Tita 78, od 17. do 19. ure

Pogovorno-ustvarjalna delavnica o notranjem zadovoljstvu in pasteh 
odvisnosti v sklopu meseca boja proti odvisnosti

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
30. Čufarjevi dnevi; 4. tekmovalna predstava; Jordan Cvetanović: TE-
RAPIJA, črna komedija, Koroški deželni teater

Sobota, 18. novembra 
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 10. uri

FILMSKA DELAVNICA: Luksuz produkcija

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, nogometno igrišče, od 
13.30 dalje

3. SNL center: Jesenice – Rudar Trbovlje

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, telovadnica, od 
19. ure dalje

3. SKL: ENOS Jesenice – Krvavec Meteor

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
30. Čufarjevi dnevi; 5. tekmovalna predstava; David Harrower: KOS, 
drama, KUD Fofite Medvode

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, od 20. 
ure dalje

Vukovi dnevi – folklorni večer – zabava z glasbenim bendom iz Bosan-
ske Gradiške

Nedelja, 19. novembra 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

30. Čufarjevi dnevi; 6. tekmovalna predstava; Giovanni Boccaccio, 
Janez Usenik: DEKAMERON, Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Ponedeljek, 20. novembra
TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, od 
10.30 do 11.30

Jutranja telovadba za starejše – Test hoje v sodelovanju z ZD Jesenice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Predavanje DOŽIVETJE NA MEDNARODNI VESOLJSKI POSTAJI – 
predava Stane Arh

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: MOJ 
OTROK STALNO TRMARI IN IZSILJUJE – jok in trma

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 19. ure dalje
Hokej, državno prvenstvo: HDD Jesenice – HK Triglav

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
30. Čufarjevi dnevi; Slavnostni zaključek festivala in podelitev nagrad; 
premiera PETELINJI ZAJTRK, koprodukcija GTČ Jesenice in Šentja-
kobsko gledališče Ljubljana

Torek, 21. novembra
ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 18. uri

Muzejski večer: Jeseničani, od kod in kam? Iz nekdanjih jugoslovan-
skih republik

Sreda, 22. novembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Potopisno predavanje: Bali

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Odprtje razstave nagrajenih fotografij in projekcija sprejetih fotografij 
– VI. Območna fotografska razstava

Četrtek, 23. novembra
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Sp. Plavž 
24e, ob 10. uri

Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in 
poročanja v turizmu                                        

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert učiteljev

Razstave

Do 30. 11. 2017, od ponedeljka do petka, od 12. ure do 15.30, Mladinski 
center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice, ogled razstave POSLIKANO 
TELO fotografa Nika Betronclja (F3 FZS), ki prikazuje umetniška dela 
Alenke Peternel Huber, mojstrice poslikave teles

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!, 
medinstitucionalna razstava

Do 24. 11. 2017, Kosova graščina, Dare Birsa, MESSAGE = MASSAGE, 
likovna razstava

Do 31. 12. 2017, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari Savi
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Urša Peternel

Gorenjski glas je s slovesnos-
tjo v gostišču Avsenik v 
Begunjah obeležil sedemde-
setletnico izhajanja. Dogod-
ka se je v družbi ostalih 
županov gorenjskih občin 
udeležil tudi jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger. 
Prav v jeseniški občini je 
pred enajstimi leti začela 
izhajati prva Glasova časopi-
sna priloga Jeseniške novice. 
Kot je poudaril župan, Obči-
na Jesenice z Gorenjskim 
glasom sodeluje že vrsto let. 
"S ponosom povem, da smo 
bili prva občina, ki je prilogo 
Gorenjskega glasa, občinski 
časopis Jeseniške novice, 
začela izdajati v časopisni 
obliki, zdaj pa to počnemo že 
enajsto leto. Jeseniške novice 
prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini in so tako osnovni in 
nepogrešljivi vir informacij 

za večino naših občanov. 
Rezultat vzajemnega spošto-
vanja in korektnega sodelo-

vanja je izredno kvaliteten 
časopis, ki ga radi preberejo 
ne le naši občani, temveč 

tudi prebivalci drugih občin," 
je dejal Mencinger in izrekel 
čestitke ob visokem jubileju.

Sedemdeset let 
Gorenjskega glasa
Slovesnosti se je udeležil tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger v družbi župana Kranja Bošjana Trilarja in 
radovljiškega župana Cirila Globočnika ob voditeljici prireditve Moniki Tavčar. 

Včeraj se je zaključila sezona uporabe koles v kolesarskem 
sistemu JeseNICE bikes. Kolesa bodo spet na voljo pomladi. 

Zaključek sezone uporabe koles JeseNICE Bikes
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Urša Peternel

Lokalna akcijska skupina 
Občine Jesenice za prepre-
čevanje odvisnosti, ki v obči-
ni Jesenice deluje že od leta 
1998, tudi letos v novem-
bru, mesecu boja proti odvi-
snosti, pripravlja številne 
aktivnosti. V skupino so 
poleg Občine Jesenice vklju-
čena različna lokalna druš-
tva, šole in druge organiza-
cije, ki vsak s svojimi aktiv-
nostmi, od delavnic in pre-
davanj do informiranja in 
ozaveščanja, pripomorejo k 
boju proti odvisnosti. 
Slogan letošnjega meseca 
boja proti odvisnosti se glasi 
Skupaj zmoremo več, mla-
dostnik na valovih današnje-
ga časa, osrednja tema pa se 
posveča predvsem proble-
matiki tako imenovane net 
generacije. Aktivnosti v 
sklopu meseca boja proti 
odvisnosti se bodo sicer 
izvajale od oktobra do mar-

ca, velika večina pa jih bo 
izvedenih prav v novembru. 
Ena od osrednjih novembr-
skih prireditev bo predavan-
je Mihe Kramlija, priznane-
ga predavatelja in vodje 
novogoriške Ambulante za 
zdravljenje nekemične 
zasvojenosti. Predavanju je 
dal naslov Radosti in pasti 
sodobne tehnologije, name-
njeno pa je staršem in drugi 
zainteresirani javnosti. Pote-
kalo bo v torek, 14. novem-
bra, z začetkom ob 18. uri v 
Kolpernu. 
Seznam in termine vseh pri-
reditev, ki so v celoti brez-
plačne, si lahko ogledate 
tudi na spletni strani Obči-
ne Jesenice www.jesenice.
si. 
Koordinator programa je 
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje ter 
Ministrstvom za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

Mladostnik na 
valovih časa
November je v občini Jesenice mesec boja proti 
odvisnosti, letos je v središču problematika tako 
imenovane net generacije.

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Ejga hiša kulinarike je ena najprepoznavnejših jeseniških gostiln  
in restavracij, ki se nahaja v neposredni bližini železniške postaje. Lastnika hiše sta 
življenjska sopotnika in vrhunska športnika: smučarka Alenka Dovžan,  
prva dobitnica olimpijske medalje za samostojno Slovenijo, in nekdanji hokejski 
reprezentant Edvin Karahodžić. Gostilna in restavracija Ejga je opremljena s pridihom 
stare železarske tradicije, nekaj posebnega je tudi Alenkin olimpijski kotiček.

Alenka pravi ... "Bliža se praznični december, ko še posebej toplo 
vabimo goste v našo restavracijo. Pripravljamo kulinarično-animacijski program z 
živo glasbo, in sicer 8. in 9. decembra, 15. in 16. decembra ter 22. in 23. decembra. 
Igrala bosta Matija in Monika iz zasedbe Ful gas. V nedeljo, 24. decembra, pa 
ponovno organiziramo tradicionalni božični žur z Makijem. Za vse obiskovalce 

pripravljamo pijačo in prigrizek dobrodošlice," pravi Alenka Dovžan in obenem 
vabi vse, ki bi v decembru želeli preživeti prijeten večer v zaključeni družbi ali bi 
želeli v Ejga hiši kulinarike pripraviti prednovoletno srečanje, da se pravočasno 
odločijo za rezervacijo. Na voljo imajo dvorano, ki sprejme sedemdeset ljudi, v 
restavraciji z galerijo pa lahko sprejmejo kar 100 gostov. Lahko pa poskrbijo tudi 
za catering, bodisi v jeseniškem Kolpernu ali kjerkoli na Gorenjskem.

V zadnjem času so razširili kulinarično ponudbo, nenehno dodajajo nove 
jedi in s tem sledijo sodobnim trendom v kulinariki. Zlasti v zimskem času 
bodo z različnimi "zimskimi" jedmi, kot je denimo kmečka pojedina  
na sodoben način, posebej poskrbeli za lačne želodce obiskovalcev, ki se 
vračajo s smučanja v Avstriji ali Kranjski Gori.

Vabljeni v Ejga hišo kulinarike ...

Cesta maršala Tita 27,  
Jesenice

Rezervacije sprejemamo  
na 041 68 68 58 in  

na ejga-jesenice@siol.net.
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