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”Jeseniško” morje
v Pinei
V jeseniškem otroškem letovišču Pinea
v Istri je tudi letos živahno.
Zasedenost je podobna kot lani, na kar
zagotovo vplivajo tudi ugodne cene, ki
jih že tri sezone niso spremenili.

KULTURA PSIHOLOGINJA ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Najboljši izvajalci 
Avsenikov
Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora je bil najboljši
na tekmovanju pihalnih or-
kestrov v igranju Avsenikove
glasbe.

Dopustniška beda
Čas dopusta praviloma raz-
krije o ljudeh marsikaj, kar
ob rednem vsakdanu ostaja
skrito in neopazno. Poleg
dobrega na površje "pripla-
va" tudi vsa umazanija, beda
posameznikov in medoseb-
nih odnosov.

Neža odhaja na študij
harmonike v Nemčijo
Čeprav je uspešno opravila
sprejemne izpite tudi na
ljubljanski Akademiji za glas-
bo, se je Neža Torkar odloči-
la za študij na Visoki šoli za
glasbo Franz Liszt v Weimar-
ju v Nemčiji.
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Urša Peternel

Območje nekdanje železar-
ne na Stari Savi, kjer je na-
zadnje delovalo podjetje Fi-
prom, je povsem na novo
komunalno opremljeno. Po
besedah podžupana Občine
Jesenice Borisa Breganta so
gradbena dela zaključena,
čakajo še na tehnični pre-
gled in uporabno dovolje-
nje. Komunalno urejanje
območja, ki je bilo močno
obremenjeno z ostanki žele-
zarske industrije, je bilo za-
htevno. Komunalna infra-
struktura je bila namreč
povsem dotrajana in po Bre-
gantovih besedah bi bilo ve-
liko lažje in tudi ceneje, če
bi gradili povsem na novo.
Za vsa dela so namenili 3,6
milijona evrov, od tega so
dobili dobra dva milijona ev-
ropskega denarja. V celoti so
uredili fekalno in meteorno
kanalizacijo, vodovod, plino-
vod in vročevod ter električ-
no omrežje. Ker to območje,
v katerem deluje enajst pod-
jetij, ni imelo parkirnih
mest, so zgradili tudi 220
parkirišč, nekaj povezoval-
nih cest in prehod čez želez-
niško progo. "Ta infrastruk-
tura zdaj omogoča nadaljnje

gradnje, na prvem mestu
tržnice, za katero izdeluje-
mo projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Upamo, da bomo gradbeno
dovoljenje dobili septembra,
kar bo osnova za prijavo na
razpis za evropska sred-

stva," je povedal Bregant. Na
projekt Celostnega urejanja
mestnih središč bodo prija-
vili 4,7 milijona evrov vre-
den projekt, v okviru katere-
ga naj bi zgradili tržnico,
manjši muzejski del, uredili
del Prešernove ceste in trg

za Ruardovo graščino ter
zgradili prečno povezavo
proti Hrenovci s parkom od
Sparu. Če bo Občina na raz-
pisu uspešna, bodo pričeli
delati spomladi prihodnje
leto in končali v letu dni.

Spomladi začnejo 
graditi tržnico 
Komunalno opremljanje območja nekdanje železarne na Stari Savi je zaključeno, zdaj je na vrsti 
gradnja nove tržnice.

Študentske sobe pri
upokojencih
V prazni mansardi stavbe
Društva upokojencev Jeseni-
ce so uredili študentske
sobe. Prostora je za štiri štu-
dente. 

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

”Diamantni” 
maturant Gašper
Maturant Gimnazije Jesenice Gašper
Poklukar z Jesenic je na letošnji 
maturi zbral vse možne točke. 
Študiral bo farmacijo, zelo pa ga 
zanima tudi zgodovina.
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Janko Rabič

Za uvod najprej pomembna
ugotovitev. Že dolgo nismo
v poletnih mesecih toliko pi-
sali o hokeju na ledu kot le-
tos. Zgodbe v Podmežakli se
kar vrstijo in kljub vsem fi-
nančnim in drugim teža-
vam priprave hokejistov Ac-
ronija potekajo po načrtih.

Na julijski novinarski konfe-
renci so razkrili vse podro-
bnosti. Tudi tokrat je bila iz-
redno dobro obiskana, kar je
nov dokaz, da sedma sila z
velikim zanimanjem sprem-
lja vse dogodke v taboru dr-
žavnih prvakov. Predstavili
so igralce, ki so že podpisali
pogodbe, in trenerski štab.
Novega trenerja Ildarja Rah-
matulina jeseniška publika
že dobro pozna kot nekda-
njega igralca v rdečem dre-
su. "Po enajstih letih se vra-
čam na Jesenice. Predvsem
sem vesel, da sva z Zvone-
tom hitro našla skupen jezik
za sodelovanje. Moštvo bo
dobra kombinacija izkuše-
nih in mladih igralcev ter
treh tujih okrepitev. Zagoto-
vo bo konkurenčno na vseh

tekmah in si obetam dobro
sezono." 
Za uvod v novo sezono so
hokejisti imeli najprej eno-
tedenske skupne priprave v
hotelu Špik v Gozd-Mar-
tuljku, 4. avgusta pa so že
stopili na ledeno ploskev.
Moštvo je skorajda popolno,
pridružili so se že vsi trije
hokejisti iz Rusije in Kazah-

stana. Uvodna hokejska
predstava v nedeljo, 16. av-
gusta, ob 19. uri s članom
lige EBEL Beljakom bo ime-
la slavnostni prizvok. Na
njej se bo od aktivne hokej-
ske kariere poslovil Dejan
Varl, ki je kot igralec, kape-
tan moštva in državni repre-
zentant dal velik in pomem-
ben prispevek jeseniškemu
hokeju. V domačem klubu
je letos prevzel mesto po-
močnika trenerja: "Vedno
sem si po končani igralski
poti želel postati trener," je
o novi hokejski vlogi pove-
dal Dejan. "Vidim nove izzi-
ve, veliko se bom še naučil
od Ildarja. Uvodni treningi z
igralci so dobri in kvalitetni.
Letošnja sezona bo zagotovo
zanimiva." 

Začenja se nova 
hokejska sezona! 
Za uvod v novo sezono so hokejisti imeli najprej
enotedenske skupne priprave v hotelu Špik 
v Gozd-Martuljku, 4. avgusta pa so že stopili na
ledeno ploskev.

Uredili so tudi pešpot skozi nekdanje industrijsko območje.

Tudi naslednji dve prijateljski tekmi v dvorani
Podmežakla bosta zagotovo zvabili na tribune
veliko hokejskih navdušencev. 18. avgusta bo 
gostovala ljubljanska Olimpija, 21. avgusta pa
zagrebški Medveščak. Obe tekmi se bosta začeli
ob 19. uri.

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Urša Peternel

Kljub poletju in dopustom
se v občini Jesenice nadalju-
jejo zastavljeni projekti, je
povedal župan Tomaž Tom
Mencinger. Tako zaključu-
jejo urejanje komunalne in-
frastrukture na območju
Stare Save, pripravljajo pro-
jekte za prijavo na razpis za
evropska sredstva za novo
tržnico, dokumentacijo za
ureditev jezerc na Pristavi in
za ureditev območja mejne-
ga platoja Karavanke. "Ve-
čina razpisov bo objavljena
septembra, zato moramo na
projektih učinkovito delati
in jih pripraviti, da se bomo
lahko potegovali za regijski
in evropski denar," je po-
udaril župan.

Povedal je tudi, da se stvari
premikajo s stavbo nekdanje
klavnice na Plavžu, saj naj bi
lastniki dobili interesente, ki
so pripravljeni vlagati v ob-
jekt. Ob tem je župan izrazil
zadovoljstvo, da se bo tudi to
območje uredilo.
V pogovoru se je Mencinger
dotaknil tudi dogajanja v zve-
zi s Pikovo damo. Kot je zna-
no, na mestu Pikove dame
zasebna lekarnarica Lea Po-
gačnik načrtuje ureditev so-
dobne lekarne, v zgornjem
nadstropju pa treh stanovanj,
dostopnih z dvigalom in zato
primernih tudi za gibalno
ovirane stanovalce. Nekaj
okoliških stanovalcev pa skr-
bi, da jim bo nadzidava od-
vzela svetlobo ter uničila raz-
gled. Kot je dejal župan, so
negativne reakcije nekaterih

stanovalcev povsem odveč,
saj naj bi bile rezultat napač-
nih informacij. "V resnici naj
bi po načrtih nadzidali le eno
etažo, trditve, da nameravajo
zgraditi večnadstropno hišo,
pa so popolna dezinformaci-
ja," je zatrdil župan. Kot je

dodal, so na Občini Jesenice
veseli, da se je našla investi-
torka, ki je pripravljena oživi-
ti dalj časa zapuščen objekt,
ki je bil v preteklosti name-
njen gostinski dejavnosti, ne-
kaj časa pa je v njem deloval
tudi nočni klub. Lekarna za-
gotovo pomeni mirnejšo de-
javnost, je poudaril župan in
se vprašal, kako bo reagirali
stanovalci, če bi v objektu ne-
kdo želel urediti gostinski lo-
kal. Vsekakor bodo na Občini
Jesenice v najkrajšem času
sklicali sestanek z vsemi
vpletenimi in skušali razjas-
niti nejasnosti. Žalostno pa
je, je dodal župan, da se inve-
stitorka, ki je pripravljena in-
vestirati, oživiti propadajoč
objekt ter pripeljati novo po-
nudbo na Jesenice, sooča s
toliko težavami.

Županov kotiček

Janez Pipan

Na Trgu Toneta Čufarja je v
soboto, 1. avgusta, potekala
osrednja proslava ob spo-
minskem dnevu mesta Je-
senice. Letošnji program
praznovanja je bil nekoliko

spremenjen, saj bodo na
osnovi dogovora Območne-
ga odbora ZZB NOB Jeseni-
ce in Občino Jesenice odslej
dan pred 1. avgustom na
Obranco poslali samo dele-
gacijo članstva in predstav-
nikov Občine ter položili ve-
nec pri spomeniku. Glavna
proslava spominskega dne-
va pa bo sedaj vedno kar na
Jesenicah, tudi zaradi lažje-
ga približanja tega praznika
širšemu krogu občanov.

Tako je uvodni in pozdravni
govor pripravil župan To-
maž Tom Mencinger, slav-
nostni govornik je bil pred-
sednik OO ZZB NOB Jese-
nice in častni občan Bratko
Škrlj. Povezovalka progra-
ma je bila kot navadno

Branka Smole, v kulturnem
programu pa je nastopil
Partizanski pevski zbor pod
taktirko Franca Gornika ter

igralca jeseniškega gledališ-
ča Nataša Pristov Trček in
Bojan Dornik.
Pa še nekaj izvlečkov in
misli naših govornikov. Žu-
pan je predstavil novi pro-
gram praznovanja, Bratko
Škrlj pa je med drugim opi-

sal stanje naše sedanjosti s
tem, da si nekateri še vedno
želijo spremembe orisa zgo-
dovinskih dejstev na osnovi

kritike in omalovaževanja
pomena revolucije, ki nam
je v bistvu omogočila velik
razcvet demokracije in soci-
ale. Zadnji pojavi v družbi
pa kažejo na ponavljanje
zgodovine izpred druge sve-
tovne vojne. Vsekakor pa še

vedno ostaja upanje in
seme socialnega utripa in
sprememb. Delavskega raz-
reda niso nikoli zapustile
misli in dejanja za pravič-
nost in tudi delitev dobrin.
Upamo, da se slika stanja
pred 70 in več leti ne bo po-
novila in ne bomo izgubili
pridobitev, za katere so se
naši borili in jih uredili v
duhu pravičnosti, pravične
ekonomije in spoštovanja
delavskega razreda.

Spominski dan odslej v mestu
Osrednja proslava bo po novem potekala kar na Jesenicah, pri spomeniku na Obranci pa bo 
delegacija položila venec.

Župan Tomaž Tom Mencinger je s tem tednom
uradno na tritedenskem dopustu. A kot je pove-
dal, bo kljub temu prisoten na rednih tedenskih
kolegijih na občini in se bo seznanjal s potekom
projektov. "Dopust bom preživel doma, lotil se
bom obnove stanovanja, kar sem obljubil ženi,
računam na kakšen piknik več, za kakšen dan
pa bom skočil tudi na slovensko obalo. Sicer pa
mi zadošča že, če sem nekaj ur prost in se lahko
peš podam proti Črnemu vrhu ali na drugo
stran proti Pristavi ..."

Janko Rabič

Med prijetnejšimi poletnimi
dogodki na Jesenicah je bil
zagotovo obisk iz sosednje
občine Šentjakob v Rožu na
Koroškem. V delegaciji je bil
novi župan Heinrich Ka-
ttnig, podžupan Robert
Hammerschal in prejšnji
podžupan Gerhard Mikula.
Občina Jesenice z občino
onstran Karavank sodeluje
že skoraj 40 let. Prve korake
sta leta 1970 na področju ga-
silstva naredila Ernest Je-
null iz Šentjakoba in Anton
Arh z Blejske Dobrave. Kas-
neje se je sodelovanje začelo
širiti na področja gospodar-
skih dejavnostih, osnovnega
šolstva in kulturnih društev.
Posebej tesne vezi imajo že
več kot trideset let športniki
upokojenci. Nove poti so
predstavniki obeh občin za-
čeli ubirati na srečanjih na
sedlu Rožca v Karavankah

Leta 2006 sta takratni žu-
pan Boris Bregant in župan
Šentjakoba Johann Obil-
tschig na petem srečanju
podpisala spominsko listino
o poimenovanju srečanj
Jenul-Arh po obeh začetni-
kih sodelovanja. 22. decem-
bra 2007 sta občini na ne-

kdanjem platoju Karavanke
podpisali pogodbo o part-
nerskem sodelovanju in
tako simbolično ob odpravi
mejnega prehoda dali sode-
lovanju nove dimenzije. 
Na julijskem obisku je dele-
gacijo sprejel župan Tomaž
Tom Mencinger s podžupa-

njo Vero Pintar, podžupa-
nom Borisom Bregantom in
direktorico občinske uprave
Slavko Brelih. Goste je sez-
nanil z letošnjimi večjimi
projekti in investicijami. Za-
tem so si skupaj ogledali
dela v muzejskem komplek-
su Stara Sava in na območju
bivšega Fiproma ter novo
stavbo Visoke šole za zdrav-
stveno nego Jesenice. 
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je novo snidenje z občin-
skimi sosedi ugodno ocenil:
"Vesel in zadovoljen sem, da
je novi župan Šentjakoba
pokazal velik interes za na-
daljnje sodelovanje, ki ga
bomo še nadgrajevali. Izva-
janje pogodbe o partner-
skem sodelovanje smo
ugodno ocenili in se dogovo-
rili, da bomo vsako leto ana-
lizirali izveden obseg dejav-
nosti. Poleg dosedanjih ob-
lik smo nakazali nove mož-
nosti na področju turistične-
ga gospodarstva. Gre za de-
javnosti, ki jih v občini Jese-
nice načrtujemo na nekda-
njem mejnem platoju Kara-
vanke na Hrušici. Vsi smo
tudi izrazili veselo pričako-
vanje naslednjega srečanja
občanov obeh občin v sep-
tembru na Rožci. Tokrat
bodo gostitelji sosedje iz
Šentjakoba na svoji planini." 

Vezi sosednjih občin Šentjakob 
in Jesenice se krepijo 

Jesenice so obiskali predstavniki prijateljske občine Šentjakob z novim 
županom Heinrichom Kattnigom na čelu.

Delegacija borcev in predstavnikov občine pri spomeniku
na Obranci I Foto: Janko Rabič

V kulturnem programu na Čufarjevem trgu je sodeloval
tudi igralec jeseniškega gledališča Bojan Dornik. I Foto: Janez Pipan

Goste iz Šentjakoba je sprejel župan Tomaž Tom Mencinger.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da so
odzivi na spremenjen način praznovanja spo-
minskega dne pozitivni. Zato bodo tudi v bodo-
če k spomeniku padlim na Obranci položili ve-
nec, kulturni program pa bo odslej potekal na
Čufarjevem trgu.

Kolperna že dobiva novo podobo
Obnova Kolperne kljub kopici zapletov poteka v skladu z na-
črti, je povedal podžupan Boris Bregant. "Izkazalo se je, da
je projekt v gradbenem smislu zahtevnejši, kot smo pričako-
vali. Bijemo bitko, da objekt ohranimo čim bolj avtentičen
ob hkratnem upoštevanju številnih novih predpisov," je po-
vedal podžupan. Kljub gradbenim zapletom pa na Občini Je-
senice računajo, da bodo gradbena dela končana do sredine
septembra. U. P. 
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Urša Peternel

Jeseniško podjetje Oniks In-
vest na Bokalovi cesti na Je-
senicah, na mestu nekdanje
trgovine Tuš, gradi blok z
oskrbovanimi stanovanji. V
tem delu Gorenjske so to-
vrstna stanovanja, ki bodo
namenjena predvsem upo-
kojencem, nekaj novega.
Kot je povedal Vinko Pogač-
nik iz družbe Oniks Invest,
je posebnost oskrbovanih
stanovanj v tem, da stano-
valcem poleg bivanja ponu-
jajo tudi dodatne storitve,
denimo dostavo kosil, po-
moč pri pospravljanju, pra-
nju perila in pri drugih
vsakdanjih opravilih. Te sto-
ritve naj bi stanovalcem no-
vega bloka izvajal bližnji
Dom upokojencev dr. Fran-
ceta Berglja, ki je po Pogač-
nikovih besedah že izrazil
pripravljenost za tovrstno
sodelovanje. Objekt, ki so ga
začeli graditi prejšnji mesec,
bo prilagojen potrebam sta-
rejših in gibalno oviranih
oseb. Skupaj bo v bloku 28
stanovanj, vsa bodo imela
balkon, pri projektiranju pa
so upoštevali večje širine
hodnikov, vrat, kopalnic,
večje bo tudi osebno dvigalo
v bloku. Vsako stanovanje
bo opremljeno tudi z gum-
bom za klic v sili. Posebnost
bloka bo tudi ta, da bodo v
pritličju uredili skupni pros-
tor za druženje s teraso, ku-
hinjo in sanitarijami. "Po-
tencialne kupce smo razde-

lili v tri skupine. V prvi sku-
pini so starejši zakonci, ki so
še vitalni, pa zaradi visokih
stroškov vzdrževanja hiše ali
stanovanja razmišljajo o
preselitvi v manjše stanova-
nje. V drugi skupini so kup-

ci, ki že potrebujejo določe-
no pomoč, denimo pri ku-
hanju, pranju, hkrati pa lah-
ko še dokaj samostojno živi-
jo. V tretji skupini pa so in-
validi oziroma ljudje s po-
sebnimi potrebami," je po-

jasnil Pogačnik. V bloku bo
tako enajst dvosobnih stano-
vanj, pet enoinpolsobnih ter
dvanajst garsonjer. Kot je
poudaril Vinko Pogačnik,
bodo stanovanja prek izbra-
ne nepremičninske hiše za-
čeli prodajati prihodnjo po-
mlad, ko bo znana tudi nji-
hova cena. Pogačnik je zago-
tovil, da bo cena tržno zani-
miva in kljub nadstandardu
dosegljiva za bodoče stano-
valce, tudi zato, ker gre za
manjše stanovanjske enote.
Stanovanja bodo vseljiva ko-
nec aprila prihodnje leto. 

Stanovanja za upokojence
Na Bokalovi cesti Oniks Invest gradi blok z oskrbovanimi stanovanji, ki bodo namenjena predvsem
starejšim. V vsakem stanovanju bo tudi gumb za klic v sili.

To ne bo dom za ostarele, temveč stanovanjski
blok, ki bo zgrajen tako, da bo starejšim olajšal
bivanje, prek dodatnih storitev pa bodo lahko
dobili tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih.
Na ta način bodo lahko dlje časa živeli 
samostojno, je poudaril Vinko Pogačnik.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

avgust

Blok z oskrbovanimi stanovanji naj bi bil zgrajen do pomladi prihodnje leto. Objekt bo
imel pritličje in še štiri etaže, v kleti pa bodo garaže. I Foto: Janez Pipan

Tako bo spomladi 2011 ure-
jen že velik del devet hekta-
rov velikega območja, ki naj
bi zaživelo kot novo mestno
središče z muzejskim, kul-
turnim in trgovskim utri-
pom ter proizvodnimi dejav-
nostmi. K lepši podobi tega
dela mesta bo prispevala
tudi ureditev zunanjosti pro-
izvodnih objektov - lastniki
naj bi do leta 2013 obnovili
zunanjo podobo poslopij. Po
prvotnih načrtih naj bi poleg

tržnice na tem območju ure-
dili tudi prostore nove knjiž-
nice, centra vseživljenjskega
učenja, muzejski del ... A za-
radi gospodarskih razmer so
na Občini Jesenice načrte,
vredne dvanajst milijonov
evrov, nekoliko spremenili.
Po Bregantovih besedah
bodo ta del urejali po letu
2012, o možnih dejavnostih
pa bodo še razmislili. Ena
od najnovejših zamisli je
tudi ta, da bi se na to območ-
je preselila jeseniška policij-
ska postaja. 

Spomladi začnejo graditi tržnico
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V preteklosti so domačini temu delu mesta rekli
Hrenovca, po gradnji hladne valjarne in žičarne
leta 1953 so ga imenovali HVŽ, po razpadu 
železarne in oblikovanju novih podjetij pa 
Fiprom po imenu ene od družb. Zato nekateri
še danes to območje imenujejo območje Fiproma
v stečaju. A Boris Bregant meni, da je to 
poimenovanje ponesrečeno, saj ne pove ničesar
o zgodovini tega prostora. Po njegovem mnenju
bi bilo zato najbolj zgodovinsko utemeljeno 
ime Stara Sava.

Obvestilo 
o javnem razpisu 

Eko sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za nepov-
ratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 53/08, dopolnitve in spremembe št.
42/2009), katerega namen je: 

- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (A), 
- celovita obnova stanovanjske stavbe (B), 
- gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni

tehnologiji (C), 
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno

biomaso (D), 
- namestitev toplotne izolacije celotne fasade obstoječe 

eno-, dvo- ali večstanovanjske stavbe (E), 
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi 

eno-, dvo- ali večstanovanjski stavbi (F).

Na podlagi dopolnjenega letošnjega javnega razpisa obstaja
možnost, da za nepovratno finančno spodbudo zaprosijo tudi ti-
sti občani, ki so vgradili kurilno napravo na lesno biomaso (D),
toplotno izolirali fasado (E) ali zamenjali okna in balkonska vrata
(F) v času od 1. junija lanskega leta do 5. junija letos. 

Občani, ki so izvedli katerega od naštetih ukrepov v navedenem
obdobju, lahko vložijo vlogo za pridobitev spodbude najkasneje
do 30. oktobra 2009.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena le pod pogojem,
da je vlagatelj naložbo izvedel skladno s pogoji razpisa in je to
razvidno iz vlogi predloženega originalnega računa izvajalca, ki
obvezno vsebuje žig in podpis izvajalca, dokazila o plačilu pred-
loženega računa, fotografij izvedene naložbe in izpolnjenega
obrazca, izjave o zaključku naložbe ter iz dokazil o izpolnjevanju
toplotno tehničnih karakteristik kurilne naprave.

Občina Jesenice

�1. stran

Gradnja športne dvorane ne bo motila 
hokejske sezone 
Težko pričakovana obnova športne dvorane Podmežakla se
je začela. Petek, 17. julij, so nekateri označili kar za zgodo-
vinski dan. Župan Tomaž Tom Mencinger in direktor Zavo-
da za šport Zoran Kramar sta podpisala pogodbo z direktor-
jem družbe Gradbinec GIP iz Kranja Darkom Vidakovičem o
izvajanju prve faze obnove. Ta zajema gradnjo nove tribune
na vzhodni strani za 1500 sedežev ter novih garderob za
športnike. Vrednost del je milijon osemsto tisoč evrov. Do-
ber milijon za gradnjo namenja občina Jesenice iz občinske-
ga proračuna, druga sredstva so pridobili od Ministrstva za
šolstvo in šport in iz drugih virov. 
Ob podpisu pogodbe so vsi izrazili optimizem, da bo prva
faza obnove končana do septembra prihodnje leto. Izvajalci
bodo vsa dela opravljali tako, da ne bo motena hokejska se-
zona na ledeni ploskvi v dvorani. J. R. 

Začetek gradbenih del na vzhodni strani športne dvorane,
kjer bo nova tribuna.
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Občinske novice

Urša Peternel

Podjetje Acroni na območju
jeklovleka na Koroški Bela
želi postaviti obrat za obdela-
vo nevarnih odpadkov, zlasti
bele žlindre, ki nastaja v pro-
izvodnji in pri valjanju železa
in jekla. Pri tem Acroni sode-
luje s podjetjem E-net okolje
iz Ljubljane, ki se ukvarja s
tovrstno dejavnostjo. Gre za
občutljivo problematiko z vi-
dika varstva okolja, saj je to
območje v prostorskih aktih
namenjeno proizvodni dejav-
nosti, v bodoče pa naj bi na
njem izvajali kemično-
fizikalno obdelavo nevarnih
odpadkov. Zaradi tega so na
Občini Jesenice povabili
predstavnike Acronija in
družbe E-net okolje, da z na-
črti podrobno seznanijo pri-
stojni odbor pri občinskem
svetu in občinske svetnike. 

Bela žlindra postane
gradbeni material
Predstavitve sta se udeležila
direktor Acronija Slavko Ka-
nalec ter direktor družbe E-
net okolje Jorg Hodalič s so-

delavci. Kot je dejal prvi
mož Acronija, v podjetju si-
stematično rešujejo pro-
blem odpadkov. Glede črne
žlindre so na tem področju
zelo uspešni, saj imajo manj
črne žlindre, kot bi je lahko
prodali kot surovino za
gradnjo cest. Odprto pa
ostaja vprašanje bele žlin-
dre, ki jo trenutno odlagajo
na odlagališču na Sloven-
skem Javorniku, vendar pa
je to odlagališče v fazi zapi-
ranja. Podjetje E-NET okolje
je sposobno dobaviti tehno-
logijo in opremo za predela-
vo bele žlindre, s čimer bi jo
spremenili v gradbeni mate-
rial. Lokacija jeklovleka je
primerna, ker je že opre-
mljena s potrebno infra-
strukturo, železniškim ti-
rom, cestno povezavo, teht-
nicami in drugim, je pojas-
nil Kanalec. Po njegovem
zagotovilu bi postavitev
obrata za obdelavo bele žlin-
dre vsekakor pomenila teh-
nološko rešitev v korist var-
stva okolja. Direktor družbe
E-net okolje Jorg Hodalič je
skupaj s sodelavci predstavil
tehnologijo predelave nevar-

nih odpadkov v nenevarne.
Poudaril je, da v okviru
nemškega podjetja, ki ima
štiri podružnice, že kar ne-
kaj slovenskih podjetij pre-
deluje nevarne odpadke v
nenevarne odpadke oziroma
v gradbeni material. V prvi
vrsti nameravajo reševati
odpadke iz Acronija, zlasti
belo žlindro in filtrni prah,
pripeljali pa naj bi tudi ne-
kaj odpadkov iz sorodnih
podjetij, denimo iz Štor in
Raven. Končni produkt pre-
delave teh odpadkov je grad-
beni material, ki se uporab-
lja pri gradnji cest, za pre-
krivke, denimo na deponi-
jah, sama predelovalna hala
pa je podobna betonarni.

Pomisleki glede dovoza
odpadkov od drugod
Občinski svetniki in člani od-
bora za varstvo okolja so izra-
žali pomisleke zlasti glede
dodatnega onesnaževanja
okolja in dovoza nevarnih
odpadkov od drugod, opozo-
rili so na umeščenost obrata
v bližino bivalnega dela ... Na
koncu so sprejeli sklep, da so

se seznanili s pobudo, hkrati
pa so pobudniku določili rok
31. julij, do katerega je moral
predložiti podroben seznam
vrst odpadkov, ki naj bi jih
predeloval, podroben opis
tehnologije predelave, anali-
zo stroškov in dobičkov,
hkrati pa je moral pobudnik
opisati in oceniti vrsto in ko-
ličino emisij snovi v okolje,
predvsem emisije snovi v
zrak in odpadne vode. Šele
nato se bodo občinski svetni-
ki odločili, ali bodo pobudo
Acronija in družbe E-net
okolje podprli ali ne. A tudi
če na Občini Jesenice prižge-
jo zeleno luč za spremembo
dejavnosti na območju je-
klovleka, bodo pobudniki
morali opraviti postopek ce-
lovite presoje vplivov na oko-
lje, pridobiti okoljevarstveno
soglasje in okoljevarstveno
dovoljenje, šele na tej osnovi
pa lahko pridobijo gradbeno
dovoljenje. Po končani grad-
nji je za tako zahtevne objek-
te predpisano poskusno
obratovanje, v času katerega
opravijo vse meritve, šele na
tej osnovi pa pristojni izdajo
uporabno dovoljenje. 

Korak k čistejšemu okolju
ali dodatna obremenitev?
Acroni bi na območju jeklovleka na Koroški Beli rad zgradil obrat za predelavo nevarnih odpadkov, 
to je bele žlindre in filtrnih prahov.

Ali je metalurgija 
na Jesenicah črna

Pogled na naslov bralcu daje
negativni prizvok. Zato je po-
trebno, da preberete članek in
si ustvarite svoje mišljenje. Pod
črna lahko razumemo več
stvari. Prvo gre za delitev me-
talurgije. Metalurgija je znan-
stvena veda in industrijska de-
javnost, ki se ukvarja s pridobi-
vanjem kovin, njihovo predela-
vo v trdnem (preoblikovanje),
oblikovanje v tekočem (litje) in
metalurško obdelavo (toplotna
obdelava). V grobem metalur-
gijo delimo na procesno meta-
lurgijo, fizikalno metalurgijo,
metalurgijo železa in jekla
(črna metalurgija), metalurgi-
ja neželeznih kovin (barvna
metalurgija) in metalurgija
prahov. Železarstvo v Sloveniji
časovno obsega skoraj tri tiso-
čletja. Iliri so že v bronasti dobi
(do 1000 let pr. n. št.) znali
pridobivati železovo rudo. O
srednjeveškem rudarjenju go-
vori najstarejši ohranjeni do-
kument Ortenburški rudarski
red iz leta 1381, ki je urejal od-
nose med rudarji, talilci, kova-
či, oglarji in delavci v Karavan-
kah. Od 14. stol naprej se je na
Gorenjskem razvilo močno fu-
žinarstvo (klasična doba).
Leta 1869 je bila tehnična re-
volucija, ki je prinesla spre-
membe tudi v železarstvu -
združevanje fužin (Bohinj, Ja-
vornik, Radovna, Mojstrana,
Okroglo, Sava ...) Kranjska in-
dustrijska družba. Na Jeseni-
cah je bil največji razcvet.
Zgradili so jeklarno s Siemens-
Martinovimi pečmi in predelo-
valnimi obrati ter na Javorni-
ku valjarno. To in zgraditev
bohinjske železnice je močno
vplivalo na dotok prebivalstva,
kar je imelo za posledico, da je
kralj Aleksander (čas Kraljevi-
ne SHS) 20. marca 1929 Jese-
nice razglasil za mesto. Letos
smo praznovali 80. obletnico.
Družba se je ohranila do kon-
ca druge svetovne vojne (1945).
Nato je nastopilo obdobje Žele-
zarne Jesenice. V 90. letih 20.
stoletja, po osamosvojitvi Slove-
nije, je jeseniška železarna iz-
gubila nekdanje tradicionalne
trge in se, sledeč novim organi-
zacijskim, razvojnim in trž-
nim načrtom, usmerila na sve-
tovne trge, kjer se je srečala z
močno mednarodno konkuren-
co. Konec decembra 1992 je
nastalo iz železarne več družb,
med njimi največja ACRONI,
ki nadaljuje železarsko tradici-
jo in znanje - sedaj samo prido-
bivanje jekla in njegova prede-
lava. Ruska Skupina KOKS,
ki je ena izmed večjih članic
IMH Industrial Metallurgical
Holding je leta 2007 postala
večinski lastnik SIJ-a in s tem
tudi ACRONI-ja. Do sedaj
smo gospodarske krize in teža-
ve dobro premostili. Smo v
času recesije, ki je pred nas po-
stavilo nove izzive. Gledati
moramo z optimizmom in ver-
jeti, da bomo iz krize prišli kot
zmagovalci.

V 90. letih minulega stoletja
je prenehala na Jesenicah delo-
vati srednja tehnična metalur-

ška šola (1955-1993). Zanima-
nje za tehnične smeri je upa-
dlo. Težave so tudi z obstojem
fakultete za smer metalurgija.
Če gledamo naprej, bomo mo-
rali šolati ljudi za delo v meta-
lurgiji. Zato je bil v šolskem
letu 2008/09 v Acroniju orga-
niziran izreden visokošolski
študij metalurške tehnologije
po bolonjskem programu, ki ga
izvaja oddelek za materiale in
metalurgijo iz fakultete NTF v
Ljubljani. Zavedati se mora-
mo, da je pri uspešnem delu,
delež človeka 80-odstoten. 

Vsaka industrija in tudi pri-
dobivanje jekla pri svojem delu
proizvede snovi, ki so škodljive
za okolje. Še se spomnimo Že-
lezarne na Jesenicah. Jesenice
so imenovali rdeče mesto, in to
ne od komunistov, temveč od
rdečega prahu. V zadnjem ob-
dobju Acronija lahko opazi-
mo, da je bilo veliko narejene-
ga za ekologijo: celovito odpra-
ševanje v jeklarni, narejeni za-
prti sistemi za hladilno vodo,
odvoz prahu iz odpraševalne v
predelavo, separacija črne
žlindre, rekonstrukcija proti-
hrupne komore za EOP in
drugi ekološki projekti. V letu
2002 smo prejeli okoljski certi-
fikat 14001. Tudi za naprej
planiramo izvajanje okoljskih
projektov, v kar nas silijo tudi
zahteve in evropske direktive.
Zavedamo se, da mora podjet-
je živeti v sožitju z okoljem in
okolico.

Delo v metalurgiji je bilo
včasih težko in naporno. Tudi
to se je z novo tehnologijo spre-
menilo in delo je postalo bolj
varno. V letu 2005 smo sistem
vodenja nadgradili z izpolnje-
vanjem standardiziranih za-
htev s področja varstva in
zdravja pri delu OHSAS
18001. Z našim delom in
uspešnostjo bomo morda zani-
mivi in bomo pritegnili mlade
za delo v tem poklicu. Zmotno
pa je misliti, da z novimi na-
pravami in tehnologijo ne bo
več potrebno fizično in umsko
delati.

Smo v svetovni recesiji, kar
je prineslo težave tudi našemu
podjetju. Kljub temu smo se
odločili za velike projekte, ki
nam zagotavljajo obstoj in
konkurenčnost. Na osnovi no-
vosti bomo proizvajali ceneje
in bolje, predvsem pa več izdel-
kov z višjo dodano vrednostjo.
V jeklarni je zamenjana na-
prava za kontinuirano vliva-
nje slabov. Zgrajen bo nov
brusilni stroj za slabe. V vroči
valjarni poteka montaža linije
za debelo pločevino in pripra-
va za kasnejšo vgradnjo vroče-
ga ravnalnika in škarij. V pre-
delavi debele pločevine bo za-
menjana linija Sack in zgraje-
na nova žarilna peč in pred-
grevna cona na Drever-peči.
Glede na uspešnost pa so pri-
pravljeni že novi načrti za pri-
hodnost.

Na koncu lahko rečemo, da
smo ugotovili, da je metalurgi-
ja na Jesenicah črna. Z našo
pripadnostjo podjetju in uspeš-
nim delom ter podporo naših
lastnikov lahko upamo, da
črne metalurgije na Jesenicah
še ne bomo odeli v črnino.

Marjan Mencinger

Pisma bralcev

Poletje je na vrhuncu. 

Preživite ga v dobri
druž

bi.

K zanimivemu branju vabi 
Gorenjski glas s prilogami.

Za naročilo pokličite: 04/201 42 41 ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si. 

Čakajo vas lepa darila!
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Od avgusta do novembra bo v Kranjskem glasu,
Kranjčanki, Jeseniških in Deželnih novicah na
vsakem celostranskem Mercatorjevem oglasu
objavljen kuponček s številko. To številko
izrežite in jo prilepite na kartonček, ki ga boste
našli v Mercatorjevih prodajnih centrih Savski
otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Zbrati
morate številke od 1 do 4. Ko boste novembra
prilepili še zadnjo številko, kartonček oddajte 
v nabiralnike v omenjenih Mercator centrih. 
Decembra bomo izžrebali 48 srečnežev, ki bodo
januarja 2010 z nami odšli na enodnevni izlet. V
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Lestev za reševanje šele v letu 2012
Občina Jesenice je prihodnje leto načrtovala sofinanciranje
nakupa gasilskega vozila - avto lestev za Gasilsko reševalno
službo Jesenice (GARS). Vozilo avto lestev stane skoraj 628
tisoč evrov, namenjeno pa je predvsem reševanju iz visokih
stavb. Vendar pa v letu 2010 vozila zaradi gospodarskih
razmer še ne bodo kupili, investicijo so zamaknili v leto
2012, ko naj bi Občina Jesenice iz proračuna zagotovila sko-
raj 430 tisoč evrov, javni zavod GARS naj bi prispeval nekaj
manj kot 42 tisoč evrov iz lastnih sredstev, za vozilo pa bi
namenili tudi požarno takso iz let 2010, 2011 in 2012 v skup-
ni višini 156 tisoč evrov. U. P.

Novi redar in novi inšpektor
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Jesenice so z jav-
nim natečajem izbrali še tretjega redarja, to je Miho Bajta z Je-
senic, ki se je pridružil Barbari Robič in Matjažu Kučini. Novi
redar bo septembra odšel na usposabljanje, na terenu pa bo
začel delati konec novembra, je povedal vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Jesenice Boštjan Omerzel. Prvega
septembra pa bo začel delati tudi drugi inšpektor, za to delov-
no mesto je bil izbran Aleš Koželj iz Velesovega, ki je bil doslej
zaposlen kot inšpektor za promet za Policijski upravi Kranj.
S tem so zapolnjena vsa delovna mesta v novi skupni občinski
upravi občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje. U. P.
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Lepa avgustovska sobota je
zvabila več kot dvesto kraja-
nov krajevne skupnosti Pod-
mežakla in gostov na Zakope
na Mežakli. Tam so pripravili
tradicionalno prireditev ob

krajevnem prazniku, s katero
so obudili spomine na dogod-
ke iz narodno-osvobodilnega
boja, ko je na tem mestu leta
1941 začel delovati okrožni
odbor aktivistov Osvobodilne
fronte. Zbrane sta pozdravila

predsednica sveta krajevne
skupnosti Podmežakla Mari-
na Kalan in župan občine Je-
senice Tomaž Tom Mencin-
ger. Dogodke iz NOB je opi-
sal predsednik krajevne bor-
čevske organizacije Franc Je-
rala. V kulturnem programu

so nastopili člani moškega
pevskega zbora Društva upo-
kojencev Jesenice, harmoni-
karica Marjana Komel in re-
citatorka Ivanka Leskovar,
ki je prebrala več svojih pes-
mi. 

Praznik KS Podmežakla
na Zakopih

Velikanski davek Hruščanov za svobodo 
"Za prebivalce Hrušice so bila leta druge svetovne vojne tra-
gična in boleča. Veliko vaščanov je bilo razseljenih, zaprtih,
pobitih ali so padli v boju. Plačali so velikanski davek za svo-
bodo." S temi besedami je predsednik sveta krajevne skupno-
sti Hrušica Zoran Kramar 27. julija pri spomeniku padlih tal-
cev na Belem polju obudil spomin na tragičen dogodek na ta
dan leta 1942. Takrat je pod okupatorjevimi streli padlo 45 tal-
cev, od tega več kot polovica mož s Hrušice. Spomin nanje je
živ do današnjih dni. Krajevna skupnost Hrušica si je ta dan
izbrala za spominski dan in vsako leto pripravi spominsko
slovesnost na Belem polju. Na njej se spomnijo tudi na 42 iz-
gnanih družin v taborišča leta 1942 in na vse žrtve druge sve-
tovne vojne. Za kulturni program na slovesnosti so poskrbeli
pevke in pevci Mešane skupine Nagelj pri Kulturno športnem
društvu Hrušica ter recitatorka Dragica Medja. J. R. 

Svet Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
vabi na prireditve v počastitev krajevnega praznika

V SOBOTO, 22. AVGUSTA 2009

OB 10. URI NA IGRIŠČU NA LIPCAH
NOGOMETNI TURNIR

Odprtje prireditve z nagovorom predsednika Sveta KS Blejska
Dobrava. Povabilo vsem udeležencem turnirja na osrednjo
prireditev ob 18. uri pri hiši Blejska Dobrava 48. Slovesna
predaja invalidskega dvigala namenu in uradni zaključek 

humanitarne akcije zbiranja sredstev. 

Nadaljevanje pred stavbo krajevne skupnosti Blejska Dobrava
Uvodna skladba - Slavnostni nagovor Predsednika sveta KS 

- Glasba - Položitev venčkov na spominska znamenja KO ZB
za vrednote NOB Blejska Dobrava - Glasba - Podelitev priznanj

krajevne skupnosti - Pozdravni nagovor župana Občine 
Jesenice - Koncert Pihalnega orkestra Občin Jesenice in 

Kranjska Gora - Razglasitev rezultatov nogometnega turnirja

Igor Arh, predsednik

Janko Rabič

V občini Jesenice nadaljuje-
jo gradnjo otroških igrišč in
drugih površin za igro in re-
kreacijo mladih. Letos so se
novih pridobitev kar dvakrat
razveselili v krajevni skup-
nosti Slovenski Javornik-Ko-
roška Bela. Najprej so spo-
mladi namenu izročili igriš-
če na Slovenskem Javorni-
ku, v juliju pa so pri Domu
Pristava v Javorniškem Rov-
tu otroci dobili nova igrala.
Stara so bila dotrajana in ne-
varna za igro. Nova so kvali-

tetna in raznovrstna, okolju
prijazna in namenjena otro-
kom različnih starostnih
skupin. Za nova igrala je ob-
čina Jesenice namenila
5740 evrov. 
Predsednica sveta krajevne
skupnosti Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela Maja
Otovič je ob ogledu novih ig-
ral izrazila veliko zadovolj-
stvo ob teh pridobitvah.
"Igrišče na Slovenskem Ja-
vorniku je ves čas zasedeno,
nad pridobitvijo so navduše-
ni tako otroci kot mamice.
Postaja že kar premajhno in

razmišljamo že o širitvi. Igra-
la na Pristavi so pika na i tej
ponudbi za otroke. Upam, da
jih bodo koristno uporablja-
li domači otroci in vsi, ki
radi zaidejo na to lepo izlet-
niško točko na Pristavi," je
povedala.
Od julija imajo novo igrišče
tudi mladi v krajevni skup-
nosti Sava, in sicer pri par-
kirnem prostoru za gleda-
liščem Toneta Čufarja, na-
slednje novo igrišče pa se
jeseni obeta pri osnovni šoli
Prežihovega Voranca na Je-
senicah. 

Otroci in starši se
veselijo novih igrišč 
Na Pristavi v Javorniškem Rovtu so uredili nova, kvalitetna in okolju 
prijazna igrala.

Dan odprtih vrat 
v komuni 
Društvo Žarek z Jesenic pri-
pravlja dan odprtih vrat v
komuni Skupnost Žarek na
Bitnjah pri Bohinjski Bistrici
v nedeljo, 30. avgusta, od
10. do 14. ure. Kot je pove-
dala predsednica društva
Ivanka Berčan, si bodo obis-
kovalci lahko ogledali pros-
tore komune, se pogovorili
s člani skupnosti in se sez-
nanili z dejavnostjo društva,
ki ima sedež na Jesenicah.
U. P.

Prispevek umetnikov za obnovo cerkve 
Na Blejski Dobravi zaključujejo obsežno obnovo cerkve sve-
tega Štefana. V akcijo zbiranja sredstev so se vključili tudi
slikarji in fotografi. V dvorani gasilskega in kulturnega doma
so pripravili razstavo podarjenih del. Za lepo gesto in po-
moč se jim je zahvalil župnik Franc Oražem, ki je ob tej pri-
ložnosti izrazil veliko zahvalo tudi vsem v župniji in drugim
darovalcem. Med njimi je tudi Občina Jesenice, ki je za ob-
novo zvonika prispevala 8400 evrov. Slovesen blagoslov
prenovljene cerkve bo v nedeljo, 23. avgusta, ob 10. uri. Sve-
to mašo bo daroval nadškof in metropolit Alojz Uran. J. R. 

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

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

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

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

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

mestih z mini  nakladačem
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Muzejski kotiček

Čista sreča

V galeriji Fotografskega društva Jesenice so 15. julija odprli
zanimivo razstavo barvnih fotografij celjskega mojstra fo-
tografije Jureta Kravanje na temo Čista sreča. Devetinštiri-
desetletni avtor je trenutno še kandidat mojster fotografije
pri Fotografski zvezi Slovenije, med drugim je odlično sode-
loval v projektu monografije mesta Celje, njegovi najljubši
motivi pa so narava, arhitektura in urbana pokrajina (znana
je serija dvorišča) na osnovi čiste likovne dimenzije. Tokrat
se predstavlja s projekcijo fotografij Islandije. J. P.

Janez Pipan

V razstavnem salonu DO-
LIK so konec junija odprli
izjemno zanimivo razstavo
treh likovnikov, paraplegi-
kov, ki svoja likovna dela
ustvarjajo s slikanjem z usti.
So člani mednarodnega
združenja, ki šteje več kot
800 članov (invalidov) in ki
deluje dobrih 50 let. S svoji-
mi slikami so se predstavili
Vojko Gašperut - Gašper,
Silvo Mehle in Benjamin
Žnidaršič. Čeprav so invali-
di, pa niso izgubili volje do
življenja in ustvarjalnosti,
zato so njihova umetniška
dela še toliko bolj vredna
ogleda in pohvale. Razstava
bo na ogled do 19. avgusta v
času odprtja galerije. Vojko
Gašperut - Gašper je slikar z
usti od leta 1967 (po nesreč-
nem skoku v vodo je na in-

validskem vozičku), do sedaj
je imel več kot 76 samostoj-
nih razstav in več kot 250
skupinskih, je dobitnik šte-
vilnih nagrad in priznanj
oziroma ugodnih kritik na-
ših strokovnjakov. Doma je

v Sv. Antonu pri Pobegih.
Silvo Mehle je Ljubljančan,
paraplegik je od 1993, do se-
daj je imel dve samostojni
razstavi in več kot 25 sku-
pinskih. Rad slika portrete.
Benjamin Žnidaršič iz Po-

stojne pa se je poškodoval v
letu 1986, je avtor treh pes-
niških zbirk, velik optimist,
za njim je 12 samostojnih
razstav in 60 sodelovanj na
skupinskih razstavah, tudi v
tujini. 

Ustvarjalnost invalidov -
slikarjev z usti
V DOLIK-u je na ogled zanimiva razstava treh likovnikov invalidov, ki svoja likovna dela ustvarjajo
tako, da čopiče držijo z usti.

Jože Košnjek

Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti
je v začetku julija v sodelo-
vanju z občino Bohinj, Tu-
rizmom Bohinj, Glasbenim
društvom Bohinj, Zvezo slo-
venskih godb in Založbo in
Galerijo Avsenik priredil v
kulturnem centru Joža Až-
mana v Bohinjski Bistrici
prvo tekmovanje pihalnih
godb v Avsenikovi glasbi.
Gorenjski pihalni orkestri
so se izvrstno odrezali. God-
beniki domačega orkestra so
v skupini B dosegli srebrno
plaketo, pihalni orkester iz
Lesc pa v skupini A zlato

plaketo. Pihalni orkester Je-
senice-Kranjska Gora pod
vodstvom Domna Jeraše pa
je prejel v skupini A zlato
plaketo s pohvalo. Strokovna
komisija, v kateri so bili Alojz
Zupan, Slavko Avsenik
mlajši in dr. Wolfgang Sup-
pan, ga je izbrala za najbolj-
ši orkester tekmovanja in
mu podelila kipec Slavka
Avsenika. Član strokovne
komisije Slavko Avsenik
mlajši je predsedniku pihal-
nega orkestra Jesenice-
Kranjska Gora Andreju No-
ču podelil kipec Slavka Av-
senika kot priznanje za naj-
boljši orkester na tekmova-
nju (na fotografiji).

Najboljši izvajalci Avsenikov
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora je bil najboljši na tekmovanju pihalnih orkestrov v igranju
Avsenikove glasbe.

Haiku Marjana Čuferja

Poznava se že desetletja in ob
ne tako redkih srečanjih ob
kavici pogovarjava vse mogo-
če, razen o literaturi, pa sva ji
oba zapisana že od sedemde-
setih let prejšnjega stoletja. Ob
zadnjem srečanju pa mi je dal
tri od desetih zbirčic poezije
haiku, ki jih je izdal v tem de-
setletju, in sicer Na zahodu se
dani, Drevored v polmraku in
Sviloprejke v žitu.
Njegova poezija iz sedemdese-
tih in osemdesetih let mi je
znana. Šlo je za nadrealistič-

na občutja sveta, za nabor on-
tolške in gnozeološke filozofi-
je, prelite v verze. Torej za
večna in nerešena vprašanja
bivanja in nemožnosti spo-
znave tega. V vse skupaj je bil
seveda vpleten človek, tako
sam kot v paru s svojim min-
ljivim pajčevinastim življe-
njem, v katerega se lovijo tre-
nutki sreče in naključij. Pogo-
sto pa se vanj zaplete tudi kaj,
kar ga rani in natrga. Od teh
ran pa okreva običajno počasi
in nikoli brez brazgotin. Ču-
titi je željo po ljubezni, tisti
pravi, ki je danes baje redka,
kdo bi vedel? To čustvo je pre-
lepo in preresno, da bi ga pod-
vrgli statistiki. No, pa naj pre-
idem k tej njegovi novejši po-
eziji.

Haiku je trivrstična japonska
pesniška oblika, ki obsega se-
demnajst zlogov. Prvi in tretji
verz imata po pet zlogov, dru-
gi sedem. Haiku zgoščeno pri-
kazuje trenutek iz narave, ki
se povezuje z dogajanji v člo-
vekovi notranjosti. Haiku je
tematsko svoboden, zelo pogo-
sto pa vsebuje besedo, ki se na-
vezuje na določen letni čas.
Taka beseda lahko označuje
rastlino ali žival, naravni po-
jav, človeško dejavnost ali slo-
vesnost. Zapiše na primer:
Preživeli smo, ne da bi se za-
vedeli, zakaj smo prišli ali pa
Svetlo-moder dan se umika
temnejšim, pes je obnemel in
še Ni Lune, neba, tako se vsaj
dozdeva, berem nov e-mail in
Ni mi mar za dan, ki bo šele

napočil, komet gre svojo pot. 
V teh zgoščenih verzih se zr-
calijo novi, drugačni časi in
teme. Pesnik je od davnih se-
demdesetih postal seveda zre-
lejši in celo lakonski. Stari
Grki so pri Lakoncih cenili -
ali pa se norčevali iz njih, ka-
kor se pač vzame - njihovo
odrezavost, ki pribije žebelj z
eno potezo, pa naj ima v roki
kladivo ali pa to naredi kar s
pestjo. Meni osebno je najbolj
všeč poezija, ki se prebere hi-
tro, torej kratke pesniške mis-
li, pusti pa dolg vtis in raz-
mislek. In Marjan Čufer je
zelo dobro zadel to bistvo.

Ladislav Črnologar

Prejeli smo

Marko Mugerli, 
Gornjesavski muzej 
Jesenice

Letos mineva že 140 let od
ustanovitve Kranjske indus-
trijske družbe. Gornjesavski
muzej Jesenice bo spomin
na družbo, ki je na Jeseni-
cah pustila velik pečat, obu-
dil z obsežno razstavo na
Stari Savi. Kranjska indus-
trijska družba je zaslužna za
enega največjih slovenskih
in svetovnih dosežkov v zgo-
dovini tehnike. To je bila iz-
delava zlitine železa in man-
gana v plavžu, ki je omogo-
čila nadaljnji razvoj gradbe-
ništva in prometa. Z grad-
njo jeklarne in drugih žele-
zarskih obratov je središče
delovanja družbe postala je-
seniška dolina. Njene izdelke
so kupovali in cenili na Dalj-
nem vzhodu kot tudi v za-
hodnem svetu. Družba je
tako ponesla ime jeseniške
doline in sloves njenih prebi-
valcev kot pridnih, delovnih
in inovativnih ljudi v svet,
zato je treba nanjo opozoriti
na primeren način, na pri-
mer z razstavo. Priprava raz-
stave je razdeljena v dva delo-
vna sklopa. V prvem sklopu
se evidentirajo predmeti in
zbirajo podatki o delovanju
posameznih oddelkov Kranj-
ske industrijske družbe. Ta
faza je že v polnem teku. Mu-
zejski delavci smo bili na 

obisku prostorov nekdanje
žebljarne in oddelka trans-
porta. Zanimivi so bili žeb-
ljarski stroji tovarne Wafios,
ki so bili dobavljeni pred
drugo svetovno vojno in so
imeli zmogljivost, da so iz-
delali 620 žičnikov na mi-
nuto. Pri transportnem od-
delku pa se nam je najbolj
zanimiva zdela lokomotiva z
oznako O I, ki je začela pu-
hati po jeseniški ozkotirni
železnici pred več kot sto
leti. V drugi fazi bo pouda-
rek na predstavitvi železar-
ske zgodovine, ki naj bi bila
zasnovana tako, da bi priteg-
nila čim širše občinstvo.
Tega bi bil vesel tudi stari hla-
pon, ki je zvesto služil že pod
avstrijsko cesarsko krono, se-
daj pa bo pozornost zbujal na
razstavnem panoju. 

Razstava o Kranjski
industrijski družbi

Marko Mugerli 
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Z odličnim plavanjem zmaga Tjaši Žnidar
Zanimiva disciplina, akvatlon, ki povezuje plavanje in tek,
dve popolnoma različni disciplini, je tokrat na jeseniški ba-
zen Ukova privabila manj tekmovalcev kot na zadnji tekmi v
juliju. Tekmo so odprli mladi nadebudneži, rojeni leta 2001
in 2002. Spopadli so se s stometrsko razdaljo v bazenu in s
tekom na 400 metrov. Prvo mesto je dosegel Rok Pečar,
drugi je bil Timotej Wilewaldt, tretji Žiga Samar in četrti
Aljaž Žnidar. V članski konkurenci so nastopili dve ženski in
dva moška. S kilometrskim plavanjem je najbolje opravila
Tjaša Žnidar, ki je porabila 18 minut in 15 sekund. Druga je
bila Mirjam Noč s časom 23:53, tretji je bil Miro Ražman s
časom 25:54, četrti pa je v cilj priplaval Janez Mulej s časom
27:10. Sledil je naporen štirikilometrski tek z dvema strmi-
ma klancema navzgor in navzdol. Žnidarjeva je znala obdr-
žati lepo prednost s plavanja in prva prečkala ciljno črto s
časom 40:10. Odličen tek je Muleja pripeljal na drugo me-
sto. Ure so se ustavile na 44 minutah. Minuto in 56 sekund
kasneje je v cilj pritekel Ražman. Nočeva je po prvem krogu
teka odstopila. M. K.

Anja je od svetovnega plavalnega prvenstva 
pričakovala več
V Rimu je na Svetovnem pla-
valnem prvenstvu iz Plavalne-
ga kluba Žito Gorenjka Radov-
ljica nastopila tudi Jeseničanka
Anja Klinar. Nastopila je v svo-
jih dveh paradnih disciplinah:
200 m mešano in 400 m me-
šano. Skupaj s Saro Isakovič,
Nino Sovinek in Niko Karlino
Petrič je nastopila še v štafeti 4
X 200 m prosto. 200 m meša-
no je bila bolj priprava za njeno
paradno disciplino 400 m me-
šano. Na 200 m mešano je
osvojila petindvajseto mesto,
na 400 m mešano je bila štiri-
najsta. Enako uvrstitev je dose-
gla tudi ženska štafeta. A v isti
sapi je treba dodati, da so s ča-
som 8:06,91 popravile državni rekord. Še posebej se je izkaza-
la Anja, ki je s 2:00,73 plavala svoj osebni rekord. "200 m me-
šano je bilo samo ogrevanje pred mojo glavno disciplino. Pred
odhodom v Rim sem imela zelo dobre občutke. Žal se ti niso
prenesli v vodo. V celoti gledano nisem preveč zadovoljna, saj
sem pričakovala boljše rezultate. Vem, da sem sposobna več.
Po tihem sem pričakovala finale v paradni disciplini. Posebej
mi je žal, ker se mi vedno izmuzne finale na tako velikem tek-
movanju. Upam, da se mi na naslednjem prvenstvu vse poklo-
pi in da bo sreča na moji strani. Zadovoljna sem z nastopom
v štafeti. Moramo vedeti, da je 200 m prosto Sarina disciplina,
druge smo močnejše v drugih disciplinah. Potrudile smo se,
za nagrado pa dobile državni rekord," je Svetovno prvenstvo v
Rimu ocenila Anja. Na državnem prvenstvu v Radovljici je na-
stopila dva dni in dosegla dve zmagi na 200 m delfin in 200 m
mešano. Ob tem je bila uspešna v štafeti 4 x 100 m prosto, kjer
je skupaj z Isakovičevo in sestrama Majo in Nino Cesar popra-
vila državni rekord, ki sedaj znaša 3:48,97. M. K.

Na balinarskem turnirju zmaga domači ekipi 
Člani Balinarskega kluba Jesenice so 1. avgusta v počastitev
spominskega dneva občine Jesenice na baliniščih v Bazi or-
ganizirali 47. turnir. Sodelovalo je 16 ekip, ki nastopajo v ra-
zličnih slovenskih ligah. Zmagala je druga ekipa Bali-
narskega kluba Jesenice, ki je nastopila v postavi: Miran Ri-
javec, Ismet Huzerović in Brane Gašperčič. V finale se je
uvrstila tudi prva jeseniška ekipa v postavi Jože Domevšček,
Ferdo Lihteneger, Grega Noč in Hasan Hasanbegović in
zasedla 4. mesto. J. R. 

Predprodaja letnih vstopnic do 18. avgusta
Hokejski klub Acroni Jesenice vabi vse ljubitelje hokeja, ki si
še niso priskrbeli letnih vstopnic v predprodaji po nižji ceni,
da to storijo do 18. avgusta, ko se predprodaja konča. Hkrati
vabijo tudi vse ljubitelje hokeja na uvodno tekmo v letošnji se-
zoni, ki bo na sporedu v nedeljo, 16. avgusta, ob 19. uri,
nasprotnik železarjev pa bo moštvo iz Beljaka. Ker gre za
uvodno tekmo sezone, bo vstop prost, na tekmi pa se bo od
aktivne igralske kariere poslovil dolgoletni kapetan železarjev
Dejan Varl. Z. R.

Anja Klinar

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se začeli ukvarjati s
hokejem?
”Začel sem pri štirih letih,
navdušil me je pa oče, saj se
je tudi sam ukvarjal s hoke-
jem. Vse se je začelo v ho-
kejski šoli pri Vikiju Tišlarju
in Valeriju Babitskemu, ki
je treniral drsalce. Kasneje
so bili trenerji Jože Češnjak,
Štefan Ščap, Marjan Kozar,
Roman Pristov, Matjaž Ko-
pitar, pa še kdo bi se našel.
V meni ni bilo nikoli želje,
da bi bil vratar, tako kot oče.
Že od začetka sem igral v
napadu, na mestu centra.” 

Že zelo zgodaj ste se odloči-
li za odhod v tujino, na se-
ver, na Švedsko ... 
”V Mariboru je bilo svetovno
prvenstvo do 18 let. Dobro
sem igral in opazil me je
neki agent iz Švedske. Vpra-
šal me je, kje si želim nada-
ljevati hokejsko kariero. Mo-
ja želja nikakor ni bila Ame-
rika ali Kanada. Veliko bolj
mi ustreza evropski hokej, ki
bolj sloni na tehniki in hitro-
sti. Hitro sva se dogovorila za
sodelovanje in dve leti sem
igral na Švedskem, v klubu
Timra, kjer sem igral v ekipi
do 20 let, ki je nastopila v
najvišji ligi v tej konkurenci.
Vseskozi sem treniral za
člansko ekipo in odigral tudi
pet tekem. V ligi do 20 let je

igralo tudi nekaj slovenskih
igralcev, s katerimi sem igral
skupaj v reprezentanci: Jan
Urbas, Žiga Grahut, David
Šefič, Luka Bašič, Blaž Gre-
gorc. S temi igralci žal nisem
imel dosti stika. Ta liga se
deli na sever in na jug. Sam
sem igral v severni ligi, vsi
našteti igralci pa so igrali v
južni ligi. Žal se nam v dveh
letih ni uspelo uvrstiti v
končnico. Razlika med našo
in švedsko ligo na tej ravni se
zelo razlikuje. Predvsem v hi-
trosti, samem razmišljanju.
Imeli smo tudi predmet, kjer
predelaš hokej skozi čas. Vse
je organizirano na visoki rav-
ni. Ti moraš razmišljati
samo o hokeju in narediti
vse, kar od tebe zahtevajo. Na
srečo sem se takoj dokazal,
saj sem na prvih tekmah do-
segel sedem točk. Ameriški
trener je bil zadovoljen z me-
noj in podpisal sem dveletno
pogodbo. S trenerjem sva
bila edina tujca v ekipi. Na-
slednje leto so bili na preiz-
kušnji trije tujci, dva Latvijca
in en Norvežan, a nobeden
ni ostal. ”

Letošnje leto boste verjetno
imeli v lepem spominu. Za-
igrali ste prvič na uradni
tekmi državne reprezentan-
ce in podpisali ste pogodbo
z "železarji".
”Prvič sem za reprezentan-
co zaigral na turnirju v Tori-

nu. Seveda sem bil še bolj ve-
sel povabila za svetovno pr-
venstvo skupine B v Litvi.
Mislim, da sem v Litvi upravi-
čil zaupanje, saj sem kot debi-
tant kar dobro odigral prven-
stvo. Vsekakor lepa izkušnja.
Igral sem v četrtem napadu
in dobili smo kar nekaj pri-
ložnosti, da se izkažemo. Po
prvenstvu sem si vzel 14 dni
počitka. Kmalu je prišla po-
nudba jeseniškega športnega
direktorja Zvoneta Šuvaka, ki
sem jo z veseljem sprejel.
Vedno sem si želel igrati za
prvo jeseniško člansko ekipo.

Večino fantov poznam. Za-
četni treningi so zelo napo-
rni, a vem, da je to edini po-
goj za uspeh. Vtisi so za zdaj
odlični, smo res prava ekipa.” 

Želja za prihodnost?
”Želim si, da bi se v sezoni,
ki prihaja, čim bolj izkazal
in maksimalno izkoristil
priložnost, ki jo bom dobil.” 

Si želite, da bi se še podali
prek meje?
”Če bo priložnost, zakaj pa
ne. Na Švedskem še nisem
rekel zadnje besede ...”

Na Švedskem še ni
rekel zadnje besede ...
Priimek Tičar je na Jesenicah dobro znan. Klemen Tičar je bil hokejski vratar, njegov sin Rok pa 
bo letos igral v dresu HK Acroni Jesenice. Pogovarjali smo se z Rokom, ki je letos prvič zaigral tudi 
za slovensko reprezentanco.

Rok Tičar, letos spet na Jesenicah

Urša Peternel

Proste počitniške dni mar-
sikdo izkoristi za ukvarjanje
s športom. Priljubljeni pole-
tni športi so tako poleg pla-
vanja tudi hoja v hribe, kole-
sarjenje, odbojka na mivki,
golf, tek ... A če se pred son-
cem običajno dobro zaščiti-
mo, dokler smo na plaži, pri
telesnih aktivnosti v naravi
na to pogosto pozabimo.
Kakšne nevarnosti lahko
prinese naporna telesna
vadba v vročih dneh in kako
se lahko zaščitimo pred ne-
varnostjo vročinske izčrpa-
nosti in celo kapi, smo vpra-
šali specialistko interne me-
dicine v Splošni bolnišnici
Jesenice, zdravnico Marijo
Mulej. "Nikakor ni nobene-
ga razloga, da bi se poleti
popolnoma odpovedali giba-
nju, le prilagoditi se mora-

mo. Športno aktivnost načr-
tujmo tako, da jo bomo
opravljali v delu dneva, ko je
najhladneje, to je zjutraj in
zvečer," je poudarila. Tele-
sna vadba namreč povzroča
segrevanje organizma, pri
vadbi v vročini pa je še do-
datno obremenjen krvni ob-
tok. Če je zračna vlaga pove-
čana, je izhlapevanje potu
manjše, kar še dodatno zvi-
ša telesno temperaturo.
Zato Mulejeva svetuje: "Iz-
berite primerne aktivnosti.
Poleti je najbolj priporočljivo
plavanje, saj voda poskrbi za
dodatno ohlajanje telesa. Če
se ne morete odreči teku, se
izognite vsaj asfaltu in za tek
izberite podlago, ki ne vpija
toliko toplote, denimo gozd-
ne poti. Pri kolesarjenju za
hlajenje poskrbi veter, še po-
sebej pri spustih; priporočlji-
vo je kolesarjenje v naravi,

kjer so temperature nižje kot
v mestih. Izognite se vadbi v
zaprtih prostorih, če niso kli-
matizirani." Če se kljub vse-
mu ne moremo izogniti iz-

postavljenosti soncu, ne
smemo pozabiti na pokriva-
lo, sončna očala in primerno
obleko, še svetuje Marija
Mulej.

Najbolj priporočljivo je plavanje
Ni nobenega razloga, da bi se poleti popolnoma odpovedali gibanju. Športno aktivnost načrtujmo
tako, da jo bomo opravljali v delu dneva, ko je najhladneje, to je zjutraj in/ali zvečer. 
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Zveneča imena iz sveta
mode, ki sicer oblačijo odra-
sle, vzporedno kujejo tudi
novosti v otroškem oblače-
nju. V visokem poletju jim
napovedujejo morje in son-
ce. Najmlajše gospodične
bodo v rumenem, najmlajši
gospodiči pa v modrem. Pri
deklicah je v ospredju podo-
ba nežnega, krhkega bitja,
ki nosi oblekice s cvetlično
motiviko. Privlačni so ljubki
detajli, kot so vezenine, čip-

ke, rahla nabiranja na živo-
tu, kakšen diskreten kristal-
ček, ki zasije iz potiskanih
rožic ali odprtih čeveljcev.
Vse je brezhibno usklajeno,
tudi spodnje hlačke naj
bodo vsaj v isti barvi kot je
zgornji del, če ne že v istem
vzorcu. Naj bo zapeljivo in
obsijano s soncem. 
V modi ostajajo tudi tradici-
onalni mornarji. Črte in še
enkrat črte, široke ali tanke,
dvobarvne ali večbarvne, ho-

rizontalne ali vertikalne, ob-
vezno v modri in beli barvi.
Barvni dvojček se igra na
bombažu največkrat z doda-
no elastično nitjo. Najbolj
po modi oblečeni gospodiči
boste v črtah od glave do
peta. Tudi nogavičke, če jih
boste potrebovali, in vaši
večni spremljevalci, kot so
medvedek, zajček in kakšna
druga živalska bitja, naj se
skladajo z vašimi oblačili.
Kajti drugače vam ne bo
uspelo zapeljati sončne go-
spodične.

Morje in sonce

Mag. Silvana Gasar

Poletje je čas dopustov in le-
tovanj. Večina ljudi se od-
pravi na morje ali kam dru-
gam. Odkar je turizem v
razmahu, se ljudje vse pogo-
steje odpravljajo v razne od-
daljene in eksotične dežele.
Na glede na to, kam in s
kom se odpravijo letovat, pa
čas dopusta praviloma raz-
krije o ljudeh marsikaj, kar
ob rednem vsakdanu ostaja
skrito in neopazno. Poleg
dobrega na površje "pripla-
va" tudi vsa umazanija, beda
posameznikov in medoseb-
nih odnosov. Pa si poglej-
mo, kaj vse lahko pozoren
opazovalec vidi.
Pri skupnem dopustovanju
prijateljev, sorodnikov in
družinskih članov se kaj hi-
tro pokaže, kakšni so v res-
nici njihovi odnosi in kaj je
v njih narobe. Glavni razlog
je verjetno v tem, da se sicer
bolj malo videvamo, veliko
časa nam vzamejo služba in
razne druge obveznosti, za-
radi česar vse te ljudi vidimo

znatno manj kot na dopu-
stu. Pri skupnem letovanju
pa so nam ves čas tik pred
nosom. Delimo si skupne,
neredko majhne prostore -
sobico, apartma, vikend, ko-
palnico, kuhinjo - praktično
ves čas, od jutra do večera,
pogosto še spimo v istem
prostoru. Tedaj se zelo hitro
pokaže več stvari: kdo in kaj
vam "gre na živce", s kom se
imate kaj pogovarjati, s kom
se znate skupaj zabavati, s
kom delite iste interese, sta-
lišča, prepričanja, podobne
navade ... Na kratko bi lahko
rekli, da se na skupnem do-
pustu zelo jasno pokaže,
"kako dobro gredo ljudje
skupaj". Še najbolj se to
opazi, če sta samo dva. V
večji družbi se to nekoliko
porazgubi, saj drugi deluje-
jo kot nekakšen blažilec ne-
soglasij med posamezniko-
ma in se temu primerno
tudi počutijo - slabo, nela-
godno, odveč. Vidite pa lah-
ko marsikaj. Npr. zakonski

par, ki s seboj "vlači" tretjo
odraslo osebo, ki je večino
časa potisnjena v vlogo raz-
sodnika njunih sporov. Do-
minantnega moža, ki večer-
jo v restavraciji spremeni v
ukazovalno gnjavljenje,
kako, koliko in kaj naj bi
kdo jedel, kdo naj bi shujšal.
Sitno ženo, ki na plaži cel
dan "mori" moža zaradi ne-
pomembnih malenkosti
kot: otroku ni dovolj napih-
nil čolna, ni prinesel prave-
ga sladoleda, ni izbral do-
brega mesta, ne zna je
"prav" namazati s kremo.
Človeka, ki prijatelje neneh-
no utruja z "veleumnimi
predavanji", nikomur ne pu-
sti do besede in sploh pre-
glasi vse goste. Žensko, ki
nori nad partnerjevo lenob-
nostjo in neaktivnostjo (nič
se mu ne da, samo leži in
spi ...). "Prijatelje", ki tek-
mujejo med seboj v postav-
ljanju s pitjem, glasnostjo in
drugimi neumnostmi. Mo-
škega, ki vse druge ženske

na plaži gleda bolj kot svojo
ženo. Povsem podivjane
otroke, za katere se starši
tako malo menijo, da sploh
ne veste, čigavi so.
Kup podobnih slabosti pa
lahko opazite tudi pri lju-
deh, ki so na dopustu sami.
Npr. tečnobe, ki samo iščejo
nekaj, nad čemer bi se lahko
zmrdovale, kar bi lahko kri-
tizirale. Skopušneže, ki gle-
dajo na vsak cent in vsako
kapljico vode. Bahače, ki se
postavljajo z luksuzno opre-
mo in razmetavanjem de-
narja. Nevrotike, ki ob vsa-
kem pajkcu, komarju ali ri-
bici doživljajo prave napade
fobij. Paranoike, ki jih skrbi
vse po vrsti (da jih bo sonce
opeklo, da jim bo kdo kaj
ukradel, jih natakar ogolju-
fal ...). Obsesivce, ki tudi na
dopustu hočejo maksimalen
red in čistočo. "Odcvetela
dekleta", ki panično iščejo
možnost "ulova" moža ali
pa vsaj poletne romance.
Dopustniške žigoloje, ki bi

radi osvojili čim več žensk
in se okoristili. Amaterske
športnike, ki se obsedeno
mučijo s treningi, vrednimi
profesionalcev. Zagovornike
zdravega življenja, ki na do-
pustu skušajo popraviti
"pregrehe". "Manekene", ki
bi za dober videz naredili
vse.
Naštela sem samo delček
neumnosti, ki jih lahko vidi-
mo. Kaj ne gremo na dopust
zato, da bi se sprostili in uži-
vali? Zdi se, da to uspeva
samo še otrokom, odraslim
pa vse manj. Kot da se na
dopust hodimo prepirat, se-
kirat, garat ... skratka, živč-
no in fizično se izčrpavat. S
številnimi nepotrebnimi ne-
umnostmi mnogi kvarijo
dopust sebi, svojim bližnjim
in drugim prisotnim. Ti-
stim, ki še znajo uživati,
zato naslednji nasvet: nikar
ne glejte preveč naokrog, če
že, pa videno bedo in neum-
nost ljudi jemljite z zvrhano
mero humorja.

Dopustniška beda

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE, LESCE

www.optika-berce.si

imamo vse, kar imajo drugi, 

IN ŠE VEČ
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Zanimivosti
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Tjaša Rotar

"Ker bo društvo naročeno na
"Slovenski narod", ne morem
ga nikakor priporočiti."
Klerikalno društvo je imelo po-
membno zaslombo v Cerkvi.
Pri društvenih dejavnostih sta
bila navadno zelo dejavna
župnik in kaplan. Članstvo je
bilo v veliki meri iz delavskih
vrst. Sokoli so bili na splošno
elitnejše društvo, v katero so se
vključevali pripadniki jeseni-
ških višjih slojev - inteligenca,
posestniki, trgovci, gostilničar-
ji, obrtniki, ki so bili napredne-
je usmerjeni. KID je bila na
splošno precej naklonjena So-
kolom. Člani Svobode in Ena-

kosti so bili seveda delavci, ki
pa so se vključevali tudi v dru-
gi dve društvi.
Društva so bila že glede na svo-
jo ideološko usmerjenost na-
sprotna, tako da so le redko so-
delovala. Predvsem v prvem
obdobju delovanja (v prvih le-
tih 20. stoletja) so vodilni člani
pogosto javno nastopali proti
drugima dvema društvoma in
njunim članom. Tako najde-
mo v tedanjem časopisju celo
vrsto člankov, ki zasmehujejo
društva z drugo ideološko
usmeritvijo, javno naštevajo
njihove člane in poročajo o ne-
uspehu njihovih prireditev. 

Tako je na primer jeseniški
župnik Zabukovec v Slovencu
napisal: "Snuje se Slovensko
delavsko društvo. ... Ker bo druš-
tvo naročeno na "Slovenski na-
rod", ne morem ga nikakor pri-
poročiti. Z vsemi postavnimi in
dovoljenimi sredstvi bom delo-
val zoper društvo, ki bo hotelo
"izobraževati" delavce s "Slo-
venskim narodom"."
Slovenčev dopisnik 27. avgu-
sta 1904 poroča o neuspehu
veselice liberalnega društva, ki
naj bi jo ljudje na splošno pre-
zrli, inteligenca pa se tam dol-
gočasila in kmalu odšla. Poleg
tega se je veselica pričela ob

dveh ali pol treh popoldne, to-
rej ravno "med popoldansko
službo božjo", torej je bil na-
men liberalcev zagotovo odvra-
čanje ljudi od cerkve. Pongratz
(pomemben član društva) naj
bi menda celo hotel, naj delav-
ska godba zaigra ob dveh pred
cerkvijo, da bi pritegnili na ve-
selico ljudi iz cerkve, pa so se
godbeniki uprli. Te obtožbe v
Slovenskem narodu seveda
ogorčeno zanikajo.
Proti socialnim demokratom
sta nastopila tako župnišče
kot KID. Vendar pa je videti,
da so se ta nasprotja kasneje
nekoliko umirila, tako da so si

društva v času med obema sve-
tovnima vojnama še nasproto-
vala, a vseeno dokaj mirno so-
obstajala. Seveda so si pred-
stavljala konkurenco, tako da
se je med njimi razvila znat-
na mera tekmovalnosti.
Delitev med društvi je bila do-
kaj stroga, vendar pa ni ovira-
la siceršnjega druženja članov
iz različnih društev. Večino-
ma so se načeloma sicer loče-
vali, vendar pa so vseeno za-
hajali tudi na prireditve dru-
gih društev, posebno če so jim
te ugajale. Podobno velja za
Jeseničane, ki niso bili člani
društev. 

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (4. del)

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

In memoriam

Jožu 
Vindišarju
Vse življenje smo delali skupaj z
Jožem Vindišarjem, skupaj želi us-
pehe, doživljali neuspehe, bili veseli,
bili žalostni in skupaj smo se od

Joža Vindišarja tudi poslovili v četrtek, 16. julija, na
pokopališču na Blejski Dobravi. Izguba človeka je vedno
boleča, če pa nam umre prijatelj, sodelavec, sopotnik, pa je
še toliko težje.
Velika množica Jeseničanov in tudi ljudi od drugod se je še
zadnjikrat poslovila od prijatelja, sodelavca, znanca, dobrot-
nika. Da, dobrotnika, saj je Joža Vindišar svoje znanje in svo-
jo, pripravljenost pomagati vsakomur in na vsakem kraju, kot
velik dobrotnik vseskozi nesebično razdeljeval med ljudi, pri-
jatelje, znance, predvsem pa med mlade, ki jih je imel nez-
nansko rad. Vseskozi se je trudil, da bi prav mladi stopali po
njegovi poti in to mu je tudi nemalokrat uspevalo.
Kot pravega, klenega Jeseničana smo ga srečevali v šolah,
izobraževalnih ustanovah, gledališčih, v društvih, na kul-
turnih prireditvah, pri pohodništvu, skratka povsod tam,
kjer smo lahko kaj spoznali in se česa naučili. Srečevali smo
ga povsod tam, kjer smo lahko sami soustvarjali in kjer nam
je iskreni in nemalokrat tudi iskrivi Joža Vindišar lahko še
kako pomagal s svojim znanjem, pripravljenostjo na sodelo-
vanje, prizadevnostjo, temeljitostjo, učenjem in prijaznostjo.
Le kdo ga ni poznal, vsi smo ga dobro poznali, najbolje pa
so ga poznali mladi, posebno tiste generacije, ki jim je v času
kot vzgojitelj in učitelj v takratnem Železarsko izobraževal-
nem centru na Jesenicah pomagal na njihovi poti k učnim
uspehom in osvajanju moralnih, etičnih vrednot, ki naj bi
jih spremljali skozi vse življenje. Učil jih je ljubiti lepo bese-
do, učil jih je, kako lepo živeti, kako imeti rad prijatelje, lju-
di, skratka kako postati pošten človek in kako vse to poklan-
jati drugim.
Naj ne izzveni kot fraza, ampak za Jožem Vindišarjem bo
resnično ostala praznina, ki še dolgo, dolgo ne bo izpopol-
njena. Prijateljstvo, ki ga dajemo, je edina ljubezen, ki nam
ostane, torej nam je od Joža Vindišarja ostalo veliko
ljubezni, saj je bil naš najboljši, največji prijatelj.

Branka Doberšek

Urša Peternel 

V Društvu upokojencev Je-
senice so v doslej prazni
mansardi stavbe Pod gozdom,
kjer imajo društvene prostore,
uredili študentske sobe. Kot je
povedal podpredsednik druš-
tva Janez Komel, sta štirim
študentom na voljo dve dvopo-
steljni sobi, kopalnica in kuhi-
nja. Skupna površina je okrog
osemdeset kvadratnih metrov,
študentje pa naj bi plačevali po
120 evrov za osebo, v kar so že
vključeni stroški ogrevanja in
elektrike. "Hiša je prazna in jo
je treba naseliti, z oddajo dela
stavbe v najem pa bi radi pokri-
li tudi del stroškov," je o odločit-
vi za ureditev študentskih sob
povedal predsednik društva Bo-
ris Bregant. Posebej zanimivo
je, da upokojenci študentom v
uporabo ponujajo tudi druge
društvene prostore in vključe-

vanje v aktivnosti društva. Boris
Bregant je v zvezi s tem pove-
dal: "Skupni prostori so večino
časa prazni in nas ne bi motilo,
če bi se mladina v njih kulturno

zbirala ... Veseli bi bili tudi, če bi
sodelovali pri kakšni od naših
dejavnosti, se družili z nami,
skratka lahko bi prišlo do zani-
mivega medgeneracijskega

druženja." Pa je zanimanje štu-
dentov za bivanje v novih štu-
dentskih sobah? Prejšnji teden
je bila ena soba že oddana dve-
ma študentkama.

Študentske sobe 
pri upokojencih
V prazni mansardi stavbe Društva upokojencev Jesenice so uredili študentske sobe. Prostora 
je za štiri študente. 

Podpredsednik Društva upokojencev Jesenice Janez Komel je razkazal sobe za študente.

Urša Peternel

V Domu dr. Franceta Ber-
glja Jesenice potekajo števil-
ne dejavnosti, s katerimi
skušajo popestriti vsakdan
stanovalcev. Večina teh de-
javnosti je naravnana tako,
da stanovalci prek sodelova-
nja v različnih dejavnostih
ohranjajo svoje psihične in
fizične sposobnosti. Tako v
domu deluje kar dvanajst
skupin, od skupin za samo-
pomoč prek bralne in molit-

vene skupine do zelo dejav-
nega pevskega zbora. Tudi
delovna terapija in ročna
dela potekajo tako, da se sta-
novalci nenehno učijo česa

novega, in kot ugotavlja di-
rektorica doma Veronika
Bregant, se vsi udeleženci z
veseljem lotevajo raznih de-
javnosti. "Na koncu z zado-

voljstvom ugotavljajo, da si
nikoli v življenju ne bi misli-
li, da bodo pri osemdesetih
nekaj naredili prvič," pravi
Bregantova. 
Jeseniški dom upokojencev
je tudi eden redkih v državi,
kjer ponujajo neformalne
oblike učenja tudi upokojen-
cem, ki še živijo doma. Tako
deluje zunanja skupina za
samopomoč, izredno dejav-
na je skupina za rekreacijo,
na kulturnem področju pa
skupina Jesen. Skupine vo-
dijo strokovne delavke
doma, obiskujejo pa jih upo-
kojenke in upokojenci, ki še
živijo doma. To je po bese-
dah Veronike Bregant v
skladu z usmeritvijo države,
po kateri naj bi domovi izva-
jali tudi pripravo na starost.

Tudi starostniki se učijo
V Domu dr. Franceta Berglja deluje več skupin, v katerih se združujejo 
tako zunanji člani kot stanovalci doma. 

Stanovalcem je namenjen tudi računalnik v
skupnem prostoru v avli in nekaj stanovalcev 
se ga je naučilo uporabljati; zlasti so ponosni na
gospo, ki si je prek elektronske pošte začela
dopisovati s hčerko v Ameriki.
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Zanimivosti

Sa., 15. August 09

Praznik meda - Honigfest
V Šmohorju/Hermagorju na avstrijskem Koroškem poteka v soboto, 15., 
in nedeljo, 16. avgusta, edinstvena prireditev v znamenju meda.
Šmohor/Hermagor na avs-
trijskem Koroškem je že 
šestič zapored prizorišče 
edinstvenega praznika 
meda - Honigfest. Kot že 
samo ime pove, je osred-
nja tema te družabne prire-
ditve med, izdelki iz meda in 
čebelarstvo. Obiskovalci si 
bodo med drugim tudi lah-
ko ogledali, kako čebelarji 
pripravljajo med za končno 
porabo in ga seveda tudi 
pokusili. Gostje bodo zago-
tovo tudi letos presenečeni, 
ko bodo videli, kaj vse se da 
narediti iz meda.

Zanimivosti:
• Ogled priprave meda za
  končno porabo
• Pokušanje in testiranje
  različnih vrst meda in   
  izdelkov iz meda
• 30 različnih kulinaričnih
  dobrot na osnovi meda
• Ogled panjev in košov

• Informacijska stojnica z 
  obsežnimi podatki o 
  čebelah in čebelarstvu
• Medena tombola 
• Razstava čebelarske opreme
• Razstava čebelarskih
  pripomočkov iz preteklosti
• Nastop glasbenih skupin
• Zabavni park za otroke

Praznik meda
Honigfest
Kje: Šmohor/Hermagor
Kdaj: v soboto, 15., in
 nedeljo, 16. avgusta
Pričetek: ob 10. uri

Informacije:
Čebelarsko društvo Šmohor/
Bienenzuchtverein Hermagor
Telefon 0043/676/784 27 90
e-mail: arno_imker@yahoo.de

www.honigfest.at

Praznovanje 61-letnice delovanja Društva 
upokojencev Jesenice
Daljnega leta 1948 so ustanovili Društvo upokojencev Jese-
nice in v petek, 7. avgusta, so v prostorih društva pripravili
tudi proslavo 61. obletnice delovanja. V kulturnem progra-
mu, ki ga je povezovala Albina Seršen, so sodelovali MPZ
DU Jesenice, Foklorna skupina Julijana Hrušica, recitatorka
Darka Rebolj in mladi harmonikar Zorko Rudi. Nova prido-
bitev v prostorih društva je sedaj fotogalerija. Pozdravni go-
vor je imel predsednik društva Boris Bregant, ki je orisal pot
društva in utrip posameznih dejavnosti. Med drugim je po-
udaril reševanje nekaterih pomembnih vprašanj in seveda
tudi status upokojencev v družbi. Pohvalil je še aktivnosti,
utrip družabnega življenja, sodelovanje z mlajšimi generaci-
jami, vseživljenjsko učenje ... O športu in rekreaciji ter o
uspešnih nastopih in sodelovanju članov in članic pri šport-
no rekreativnih aktivnostih je spregovoril Janez Komel. J. P.

Brezplačna izposoja knjig

Občinska knjižnica Jesenice je v sodelovanju z Mladinskim
centrom Jesenice, Kopališčem Ukova in Tea-ter barom
pripravila brezplačno posojanje knjig v času počitnic za
branje na terenu, kjerkoli se interesenti že pojavijo, pogoj je
le, da po končanem prebiranju literaturo vrnejo izposojeval-
cu. Na sliki utrip iz Tea-ter bara, kjer imajo navdušeni bralci
na voljo tudi polno knjižno omarico. J. P.

Jeseniški hokejski dan
Hokejski klub Acroni Jesenice pripravlja v petek, 28. avgus-
ta, od 14. ure naprej hokejski dan, ki bo ponudil pestro in
zanimivo ponudbo, na svoj račun pa bodo prišli vsi ljubitelji
hokeja na ledu, dobre glasbe, prostor se bo našel tudi za
mali nogomet. Organizatorji pripravljajo tudi pogled skozi
jeseniško hokejsko zgodovino, za ljubitelje hokeja se bodo
odprla vrata garderobe, vsem pa bodo na voljo tudi igralci
Acronija Jesenic, ki se bodo z vami slikali, podpisovali se
bodo na drese in na druge navijaške artikle. Prava poslasti-
ca bo ogled sedme finalne tekme državnega prvenstva v se-
zoni 1991/1992, ko so hokejisti Acronija Jesenic postali prvi
državni prvaki v samostojni Sloveniji. Z. R.

Urša Peternel

V letu 2008 se je rodilo naj-
več otrok v samostojni
državi Sloveniji - rojenih je
bilo namreč kar 21.817 živo-
rojenih otrok ali skoraj dva
tisoč več kot leto prej. Rodi-
lo se je 11.126 dečkov in
10.691 deklic, izhaja iz po-
datkov Statističnega urada
Republike Slovenije. Od leta
2003, ko so zabeležili naj-
manjše število živorojenih
otrok doslej, število po-
stopoma narašča. Kljub
temu pa imajo ženske v
primerjavi s preteklimi de-
setletji manj otrok in tudi za
materinstvo se odločajo vse
kasneje. Tako je povprečna
starost matere ob rojstvu
otroka trideset let. Zanimiv
je tudi podatek, da je izven
zakona rojena že več kot
polovica otrok. Lani je ta
delež znašal 52,9 odstotka,
kar dokazuje, da zakonska
skupnost med mladimi v

Sloveniji ne predstavlja več
prevladujoče oblike življenj-
ske skupnosti. 
Med imeni novorojenčkov
sta lani spet prevladovali
imeni Lana in Luka. Luka je

najbolj priljubljeno fan-
tovsko ime v Sloveniji že de-
seto leto. Temu imenu
sledijo še imena Jan, Nejc in
Nik. Druga najpogostejša
imena so bila še Žiga, Žan,
Jakob, Jaka in Matic. Med
deklicami pa imenu Lana
po pogostnosti sledijo ime-
na Sara, Eva, Nika, Ana,
Lara, Neža in Zala.

Najljubši imeni še vedno
Lana in Luka 
Lani se je rodilo največ otrok v samostojni Sloveniji - 21.817. Med imeni novorojenčkov so 
najpogostejša Luka, Jan, Nejc in Nik, pri deklicah pa Lana, Sara, Eva, Nika, Ana, Lara, Neža in Zala.

Simon Sušanj, 
Policijska postaja 
Jesenice

Bliža se začetek novega šol-
skega leta in na poteh, ki vo-
dijo proti šolam, bo spet več
otrok, med njimi tudi veliko
takih, ki prvič stopajo na šol-
ske poti in ne poznajo vseh
nevarnosti.
Otroci prometna pravila mor-
da že dobro poznajo, a se po
dolgih počitnicah vračajo v
šole razigrani in polni vtisov,

o katerih med potjo v šolo pri-
povedujejo svojim sošolcem,
pri tem pa pozabljajo na pre-
vidnost in upoštevanje pro-
metnih pravil. Zato so kot
prometni udeleženci nepred-
vidljivi, prometne predpise
pogosto spregledajo ali pa si
jih razlagajo po svoje (pred-
vsem prometne znake, ki ob-
veščajo o varni hoji), poleg
tega ne zmorejo pravilno oce-
niti hitrosti in oddaljenosti
bližajočega se vozila. Zato
moramo za njihovo varnost

skrbeti predvsem drugi ude-
leženci v cestnem prometu. 
Seveda bomo policisti v prvih
dneh šole poostrili nadzor na
cestah, zlasti nad hitrostjo in
uporabo varnostnih pasov.
Zato ne bo odveč tudi opozori-
lo staršem, naj od doma odide-
jo pravočasno in ne v zadnjih
minutah, ko je gneča velika, v
časovni stiski pa je možnost
napak večja. 
Prav tako policisti opozarjamo
starše, naj imajo nadzor nad
tem, kako in kje se vozijo nji-

hovi otroci na kolesih ali z dru-
gimi prevoznimi sredstvi. V
vozilih naj dosledno uporab-
ljajo varnostne pasove in zadr-
ževalne sisteme za otroke.
Zavedati se moramo, da je var-
nost na naših cestah odvisna
od odgovornega ravnanja po-
sameznika, zato smo za stanje
odgovorni vsi. Bodimo otro-
kom za zgled. Njihovo vsako-
dnevno ravnanje v prometu
namreč otroci vidijo in ga
bodo najverjetneje tudi po-
snemali.

Pozor, začetek novega šolskega leta se bliža!

Lovro - v Sloveniji je tako ime 1214 moškim. To ime je v
zadnjih letih spet vse bolj priljubljeno.

Rodilo se je 11.126
dečkov in 10.691 
deklic, izhaja iz 
podatkov Statističnega
urada Republike
Slovenije. 
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Urša Peternel

Gašper Poklukar z Jesenic
je eden od letošnjih treh go-
renjskih "diamantnih" ma-
turantov, ki so na maturi
zbrali vseh možnih 34 točk.
Gašper je blestel vsa štiri
leta šolanja na Gimnaziji Je-
senice kot odličnjak, njego-
va najljubša predmeta pa
sta bila kemija in zgodovi-
na. Edini predmet, ki ga ni
maral, je bila - telovadba ...
Kot je povedal Gašper, ki
zase priznava, da je perfekci-
onist, se mu matura na
splošno ni zdela težka. A to
predvsem zato, ker se je veli-
ko učil - nekaj prek leta, več-
ino pa zadnje tedne. Rezul-
tati so ga kljub temu prese-
netili, saj ni pričakoval, da
bo zbral prav vse možne toč-
ke. Ker je bil vsa leta odlič-
njak in ker je tudi maturo
opravil z odliko, bo zagotovo
sprejet na izbrano fakulteto -
študiral bo farmacijo. "Rad
imam kemijo, zaključen štu-
dij farmacije ponuja veliko
možnosti zaposlitve, delo je
tudi dokaj dobro plačano," o
svoji izbiri pravi Gašper. Bi-
val bo v Ljubljani, kjer si bo

poiskal študentsko sobo. Pa
ga študij skrbi? Pravi, da ne-
koliko že, a ga je skrbela tudi
gimnazija, pa se je izkazalo,
da čisto preveč ... In kako
"diamantni" maturant pre-
življa počitniške dni? "V pro-
stem času zelo rad berem,
zlasti zgodovinske knjige,
najbolj me zanimata prva in
druga svetovna vojna. Rad si
ogledam kakšen dokumen-
tarni film, poslušam tudi
glasbo, zlasti tisto iz sedem-
desetih let. S prijatelji hodi-
mo ven, na Bled." Šest dni
na teden pa dela v Mercator-
ju, kjer polni police. Sep-
tembra, ko bo nehal delati,
bo še kam šel, najraje v Bo-
vec, Kobarid ... Zaradi Soške
fronte, seveda ...

"Diamantni" maturant Gašper
Maturant Gimnazije Jesenice Gašper Poklukar z Jesenic je na letošnji maturi zbral vse možne točke.
Študiral bo farmacijo, zelo pa ga zanima tudi zgodovina.

Gašper Poklukar

Janez Pipan

Uspešna jeseniška glasbeni-
ca Neža Torkar jeseni odhaja
na študij harmonike v Nem-
čijo. Letos je namreč maturi-
rala na Srednji glasbeni šoli
v Ljubljani, uspešno pa je
opravila sprejemne izpite za
harmoniko kar na dveh viso-
kih šolah - na Akademiji za
glasbo v Ljubljani in na Viso-
ki šoli za glasbo Franz Liszt v
Weimarju v Nemčiji. Odloči-
la se je, da bo študij nadalje-
vala v Nemčiji.
Neža je harmoniko začela ig-
rati na Glasbeni šoli Jesenice
pri Diani Šimbera, šolanje
pa je nadaljevala v Ljubljani
na Srednji glasbeni in balet-
ni šoli pri prof. Ernö Sebasti-
anu. Med šolanjem na sred-
nji stopnji je v okviru šole ve-
liko nastopala, tako solistič-
no kot v različnih komornih
zasedbah, na raznih javnih
nastopih, med drugimi tudi
dvakrat v Slovenski filhar-
moniji in večkrat na raznih
odprtjih razstav ter podelit-
vah priznanj pa tudi na sne-
manjih na RTV Slovenija.
Nastopala je tudi kot solistka
s Pihalnim orkestrom Je-
senice-Kranjska Gora na nji-

hovih novoletnih koncertih.
Imela pa je tudi več samo-
stojnih koncertov. Na tek-
movanjih je prejela številne
nagrade na državnih in
mednarodnih tekmovanjih,

tako kot solistka kot članica
komornih zasedb. Zanimivo
je, da Neža ne igra samo
harmonike, ampak je zaklju-
čila tudi šest razredov pozav-
ne pri Domnu Jeraši. Pozav-

no igra v Big bandu Glasbe-
ne šole Jesenice ter v pihal-
nem orkestru Jesenice-
Kranjska Gora. Igrala pa je
tudi v orkestru pri opereti
Planinska roža. 

Neža odhaja na študij 
harmonike v Nemčijo
Čeprav je uspešno opravila sprejemne izpite tudi na ljubljanski Akademiji za glasbo, se je Neža
Torkar odločila za študij na Visoki šoli za glasbo Franz Liszt v Weimarju v Nemčiji.

Harmonika je Nežina prva ljubezen, igra pa tudi pozavno.

"V prostem času zelo
rad berem, zlasti 
zgodovinske knjige,
najbolj me zanimata
prva in druga svetovna
vojna. Rad poslušam
tudi glasbo, zlasti tisto
iz sedemdesetih let.” 

Mlade in divje
Na jeseniški Srednji šoli imajo šolsko glasbeno skupino 
Young&Wild, ki jo sestavljajo tri dekleta, ki imajo rade pop
glasbo, rdeča nit njihovih pesmi in lastnih skladb pa je 
ljubezen. Njihov mentor je profesor Marko Možina (znani
gorenjski glasbenik), skupino pa sestavljajo Kaja Oder 
(kitara, violina), Ana Marija Tišlar (električna kitara) in Ana
Marija Kozjak Zagorec (klaviature). J. P.

Duet Ane in Mance
Na jeseniški gimnaziji imajo kar nekaj glasbenih talentov,
tokrat predstavljamo duet Ana Blatnik in Manca Gašperin.
Obiskujeta drugi in četrti letnik gimnazije, pojeta pa že 
od malih nog. J. P.

Mladi frizerski mojster
Mladi frizerski mojster Miha Trifoni je šolanje za frizerski
poklic zaključil pri devetnajstih letih na Srednji frizerski šoli
v Kranju ter nadaljeval izobraževanje pri različnih frizerskih
mojstrih. Letos pa je začel samostojno poslovno pot v frizer-
skem salonu Trifoni style na Jesenicah. Strankam seveda
svetuje obliko frizure, pri čemer upošteva, kaj stranka želi in
kaj ji najbolj pristoji. Mihova mama Stanka je zanimiva
umetnica, ljubiteljska slikarka, ki ima svoj pogled na umet-
niško, slikarsko poslanstvo. Njena platna so svojevrstno
sporočilo njene duše in njenih občutkov. J. P.

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

Vida Mihelčič s.p.K
&
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Zanimivosti

Janko Rabič

Kaj je lepšega kot brezskrb-
ne počitnice ob morju, in to
še po sprejemljivih cenah!
Te besede marsikdo izreče,
ko preživi nekaj brezskrb-
nih dni v letovišču Zveze
društev prijateljev mladine
Jesenice (ZDPM) Pinea v
Istri. Včasih se kar nehote
pozablja, da je to še edini ko-
tiček, ki ga ima Občina Jese-
nice ob morju. ZDPM že de-
setletja vlaga velike napore
za uspešno izvedbo letovanj.
Predvsem je bilo v zadnjih
letih poleg temeljite obnove
treba premagati kup težkih
ovir v sosednji državi Hrva-
ški za pridobitev ustrezne
kategorizacije letovišča in za
legalizacijo vseh objektov.
Sredi letošnje sezone z vese-
ljem ugotavljajo, da je zase-
denost podobna kot lani. Na
to zagotovo vplivajo tudi
ugodne cene, ki jih že tri se-
zone niso spremenili. Polna
oskrba za predšolske in šol-
ske otroke znaša od 14 do 19
evrov na dan. Iz različnih
vzrokov je sicer šolskih
otrok sedaj manj, je pa za le-
tovanje večje zanimanje
med mladimi športniki, čla-
ni različnih društev in mla-
dimi družinami. Pinea je
očarala tudi orientalske ple-
salke skupine Assaya z Jese-
nic, ki avgusta tam "pilijo"
programe za nove nastope
in obenem zabavajo počitni-
karje. 
Da se letos v letovišču doga-
ja še ena prijetna počitniška
zgodba, smo se lahko pre-
pričali ob julijskem obisku.
Vodja letovanja Irena Lah se
je sicer še vedno hudovala
nad izvajalci del, ki so ob
gradnji kanalizacijskega
omrežja skozi letovišče vča-
sih skoraj naredili več škode
kot koristi. "Vsi, ki smo spo-
mladi pripravljali letovišče,
smo bili pošteno jezni.
Vztrajamo naprej, da popra-
vijo vso škodo. Kljub tem te-
žavam smo se potrudili, da
je letovanje za vse prijetno.
Na začetku jo je vreme zago-
dlo prav najmlajšim iz vrt-
cev. Iznajdljive mentorice so
naredile vse, da so kljub

temu uživali ob morju. Se-
daj je pravo vroče poletje in
upam, da vsi uživajo." 
V prvi polovici julija so bili
poleg učencev Osnovne šole
Prežihovega Voranca z Jese-
nic mladi gasilci. Za izvedbo
letovanja poskrbi Gasilska
zveza Jesenice. Vodja Peter
Lužnik je povedal: "V skupi-
ni imamo 47 mladih gasil-
cev iz vseh društev v obči-
nah Jesenice in Žirovnica. Z
mentorji poskrbimo, da
imajo dan čim bolj zapol-
njen. Poleg kopanja pripra-
vimo delavnice, posebej radi
si ogledajo kakšen film ali
zaplešejo. To letovanje je za-
nje tudi nagrada za njihov
trud v društvih, predvsem
na gasilskih tekmovanjih.
Starši prispevajo le del de-
narja, preostalo krijemo iz
sredstev naše zveze in dru-

štev. S pogoji smo zadovolj-
ni, le hišice bo treba posodo-
biti."
Mladi gasilci so res uživali.
To je z veseljem razkrila
mlada članica PGD Blejska
Dobrava Jera Šebat. "Četrto
leto sem že z gasilci tukaj in
vedno uživam. Poleg kopa-
nja rada obiskujem delavni-
ce, kjer smo letos delali raz-
lične predmete. Lep je bil iz-
let z ladjo, veliko je dobre
družbe, tako da res uživa-
mo. Tudi hrana je v redu.
Vesela sem, da je to nagrada
za naše delo. Že osem let
sem članica našega društva
in še naprej bom rada sode-
lovala." Enako sta menila
tudi Nik Brgles iz PGD Ko-

roška Bela in Andraž Mur iz
PGD Hrušica. 
Vsako leto se počitniških ra-
dosti še posebej razveseli
okoli osemdeset otrok iz so-
cialno šibkejših družin.
Sredstva zagotovi Občina Je-
senice. Pomaga tudi ZDPM
Jesenice, letovanje pa posa-
meznikom omogočajo še
prek stalnih akcij Zveze pri-
jateljev mladine Slovenije. 
Za izvedbo letovanja že ne-
kaj let skrbi izurjena ekipa,
ki ima kup dela od jutra do
večera. Poleg Irene Lah in
članov ZDMP za vsa opravi-
la skrbijo hrvaški državljani.
Posebej se trudijo kuharice,
ki pripravljajo dobro in
okusno hrano. 

"Jeseniško" morje v Pinei
V jeseniškem otroškem letovišču Pinea v Istri je tudi letos živahno. Zasedenost je podobna kot lani,
na kar zagotovo vplivajo tudi ugodne cene, ki jih že tri sezone niso spremenili.

Ocvirki in pohvale

Pohvalo si zasluži Petrolov servis na Plavžu nasproti 
bolnišnice, saj poleg prijazne postrežbe zasluži pohvalo
tudi zunanja urejenost črpalke, ki je kot pravi mini botanični
vrt z največjim občutkom za urejenost in izvirnost.

V "pasji vročini" je izbor hrane zelo pomemben, in ker veliko
ljudi spoznava zdrav način življenja prek vegetarijanstva,
lahko pohvalimo gostinsko ponudbo restavracije Galerija.
Vegetarijanski krožnik z izbranimi jedmi napolni želodec,
hkrati pa je zdrav in lahek obrok.

Zelenje je sicer prijetno za oko, a v okolici Industrijske
ulice (nasproti Srednje šole Jesenice) zelenje že skoraj 
prerašča sam objekt in bo morda sčasoma preraslo celotno
stavbo ...

Tudi zelenje v okolici Delavskega doma (jeseniške sramote
številka ena) po svoje zastira pogled na razpadajočo 
pročelje nekoč doma naših pridnih delovnih množic in
trenutno brezpravnih naslednikov nastalega kapitalizma ali
zlorabe tranzicije za vsak žep. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

"Gasilska" slika mladih gasilcev

Prihodnje leto bo 
letovišče zaokrožilo
pol stoletja obstoja.
Skrite želje vseh so, 
da bi pomemben 
jubilej proslavili 
tudi s kakšno novo 
posodobitvijo, 
predvsem lesenih 
hišic. 

Delovno osebje letovišča Pinea Plaža v Pinei, v ozadju letovišče

Andraž Mur, Jera Šebat in Nik Brgles
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RUARDOVA GRAŠČINA 

torek, četrtek, petek od 8. do 14. ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure,
nedelja, ponedeljek in prazniki zaprto

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave 
SAVSKI FUŽINARJI - ZNANI EVROPEJCI

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL SLIKARK IN SLIKARJEV Z USTI: 
Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Silvo Mehle; do 19. avgusta

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

Petek, 14. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA od 10. do 14. ure

ŠPORTNE POČITNICE: KOPANJE NA KOPALIŠČU UKOVA

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

TEČAJ NAMIZNEGA NOGOMETA - 

enodnevni 4-urni tečaj: obvezne prijave, cena tečaja: 2 evra

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 041/291 338,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sobota, 15. avgusta
TRG NA STARI SAVI

POLETNE PRIREDITVE NA STARI SAVI - GLAMOUR PRIREDITEV: 

Predstavitev najboljših barmanov v Sloveniji agencije večkratnega
državnega prvaka Aleša Prestorja; v primeru slabega vremena
lokacija Glamour cafe

Info: Adnan Zukanovič, 040/722 884, nafaka.denado@gmail.com 

Ponedeljek, 17. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 16.30 

PONEDELJKOVE AKTIVNOSTI NA KOPALIŠČU - VATERPOLO

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

TEČAJ HIP HOPA 

5-dnevni plesni tečaj v dvorani MCJ: obvezne prijave, cena tečaja: 2
evra V primeru večjega števila prijavljenih bomo oblikovali skupine
po starosti (manj kot 4 - tečaj odpade)

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

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK-KOROŠKA BELA, JAVORNIK 
od 16. do 18. ure

TEČAJ OSNOVE GLEDALIŠČA IN LUTKARSTVA 

5-dnevni brezplačni tečaj v dvorani DPD Svoboda na Javorniku: 
obvezne prijave do 13. avgusta (manj kot 4 - tečaj odpade)

Info: Mladinski center Jesenice in DPD Svoboda Javornik-Koroška Bela,
04/5884 680, 04/5884 681 ali 041/603 173, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

Torek, 18. avgusta
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 16. ure

BREZPLAČNO VODENO KEGLJANJE

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

TORKOVA ANIMACIJA - AKTIVNOSTI OB BAZENU

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

Sreda, 19. avgusta
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure

VODENE DEJAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE: 

namizne igre, športne in ustvarjalne aktivnosti

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

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

SREDINE USTVARJALNE DELAVNICE Z JAGODO HMELJAK: 

risanje tatoojev, izdelovanje zapestnic ...

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

Četrtek, 20. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

ČETRTKOVA ANIMACIJA - AKTIVNOSTI OB BAZENU

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17.30 do 20. ure

AKTIVNOSTI ZA MLADE +15: 

namizni nogomet, družabne igre, druge aktivnosti na pobudo mladih

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

Petek, 21. avgusta
MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

TEČAJ NAMIZNEGA NOGOMETA - 

enodnevni 4-urni tečaj: obvezne prijave, cena tečaja: 2 evra

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 041/291 338,
www.mc-jesenice.si, www.mc-jesenice.si, 

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri

LIKOVNA RAZSTAVA SLIKARKE LJUBICE ZORKO do 16. septembra

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

PLANINA POD GOLICO ob 19. uri

KRAJEVNI PRAZNIK KS PLANINA POD GOLICO

Kulturni del s pričetkom bo 19. uri s tradicionalno sveto mašo za
farane, po maši bo pozdrav in voščilo predsednice Sveta KS Planina
pod Golico, sledil pa bo koncert, ki ga bosta na krajevni praznik 
izvajala organist Tone Potočnik in tenorist Janez Lotrič

Info: KS Planina pod Golico, 04/ 587 12 60 (tajnica KS Nada Popovič)

Sobota, 22. avgusta
BLEJSKA DOBRAVA

POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA: 

- ob 10. uri na nogometnem igrišču na Lipcah: nogometni turnir,
odprtje prireditve z nagovorom predsednika Sveta KS Blejska 
Dobrava in povabilo vsem udeležencem turnirja na osrednjo
prireditev ob 18. uri;

- ob 18. uri pri hiši Blejska Dobrava 48: slovesna predaja 
invalidskega dvigala namenu in uradni zaključek humanitarne 
akcije zbiranja sredstev. Nadaljevanje prireditve bo pred stavbo
krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Info: KS Blejska Dobrava, 04 587 42 67, ks.bl.dobrava@siol.net 

KOPALIŠČE UKOVA, KRANJSKA GORA od 9. do 12. ure

5. GORENJSKI TRIATLON

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

TRG NA STARI SAVI ob 21.30 

POLETNE PRIREDITVE NA STARI SAVI 

LETNI KINO: film PREKROKANA NOČ (komedija)

Info: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 04/581 34 15, www.ragor.si,
info@ragor.si 

PLANINA POD GOLICO 

KRAJEVNI PRAZNIK KS PLANINA POD GOLICO: 

zabavni del praznovanja ob krajevnem prazniku z zabavnimi igrami
ter ansamblom SLOVENSKI POZDRAVI

Info: KS Planina pod Golico in TD Golica, 04/587 12 60 (tajnica KS Nada
Popovič)

Ponedeljek, 24. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure

PRIČETEK ŠPORTNIH POČITNIC - KOŠARKA IN KEGLJANJE

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 11. uri

MLADINSKO PROSTOVOLJNO DELO V MCJ - KAJ LAHKO PRIDOBIM; 

3-dnevna brezplačna srečanja; uvodno srečanje: predstavitev
mladinskega dela v MCJ za mlade nad 15 let; obvezne prijave do 
20. avgusta

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, www.mc-jesenice.si, 

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 16.30 

PONEDELJKOVE AKTIVNOSTI NA KOPALIŠČU - SKOKI V VODO

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Torek, 25. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure

ŠPORTNE POČITNICE: NOGOMET IN ROLANJE

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 16. ure

BREZPLAČNO VODENO KEGLJANJE

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

TORKOVA ANIMACIJA - AKTIVNOSTI OB BAZENU

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

Avgustovske prireditve 
Sreda, 26. avgusta
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure

VODENE DEJAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE: 

namizne igre, športne in ustvarjalne aktivnosti

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure

ŠPORTNE POČITNICE: POHOD NA MEŽAKLO

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

SREDINE USTVARJALNE DELAVNICE Z JAGODO HMELJAK: 

risanje tatoojev, izdelovanje zapestnic ...

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

Četrtek, 27. avgusta
SALZBURG, ob 6. uri

IZLET: Salzburg, ogled mesta, Mondsee - kosilo; Wolfgangsee - vožnja z
ladjo, vožnja z zobato železnico na goro Schafberg (1783 m)

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

PARKIRŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 7. uri

POHOD: Pl. Božica (1270 m)-Kobariški Stol (1668 m))

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 14. ure

ŠPORTNE POČITNICE: KOLESARSKI IZLET

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

ČETRTKOVA ANIMACIJA - AKTIVNOSTI OB BAZENU

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17.30 do 20. ure

BOLŠJI SEJEM: menjava zgoščenk, dvd-jev, mobilnikov, knjig, sličic, 
slovarjev, leksikonov ... Pogoj: brez piratskih verzij, le originali!

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

Petek, 28. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA od 10. do 14. ure

ŠPORTNE POČITNICE: KOPANJE NA KOPALIŠČU UKOVA

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

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

TEČAJ NAMIZNEGA NOGOMETA - 

enodnevni 4-urni tečaj: obvezne prijave, cena tečaja: 2 evra

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 041/291 338,
www.mc-jesenice.si , mcj-info@siol.net

Nedelja, 30. avgusta
KOČA NA GOLICI ob 10. uri

2. SREČANJE JESENIČANOV PRI KOČI NA GOLICI; 

v spomin na Janeza Košnika, dolgoletnega pok. predsednika društva

Info: PD Jesenice (Marija Pintar), 04/586 60 70, 
www.pdjesenice-drustvo.si, plan.drustvo@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

VIII ČUFARJEV MARATON; FESTIVAL SOSEDNJIH GLEDALIŠČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si

Sreda, 2. septembra
TRG NA STARI SAVI

POLETNE PRIREDITVE NA STARI SAVI - Z VLAKOM V SVET DOMIŠLJIJE; 
brezplačna vožnja s parno lokomotivo

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

Četrtek, 3. septembra
KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE RUDIJA REICHMANA 

(slikar - 80 let), slike; do 25. septembra 

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

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 

Septembrske prireditve 
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Urša Peternel

Česnova juha
Potrebujemo: liter jušne osno-
ve, 2 rumenjaka, 2 večja
krompirja, 1 por, 1 večjo glavi-
co česna, 1 žlico oljčnega olja,
3 žlice kisle smetane, ščepec
mlete kumine, sol, poper.
Priprava: glavico česna po-
pečemo. Delno zmehčane
stroke olupimo in jih strese-
mo v juho. Dodamo na kon-
ce narezan krompir in na
olju prepražene kolobarje
porovega stebla. Dodamo
kumino, sol in poper ter ku-
hamo dvajset minut. Nato
juho zmešamo z mešalni-
kom, vlijemo nazaj v poso-
do, dodamo smetano in
vmešamo rumenjake.

Goveji zrezki v vinski
omaki
Potrebujemo: 4 goveje zrezke,
2,5 dl belega ali rdečega vina,
1 majhen gomolj zelene, 2 žli-
ci naribanega korenja, 2 žlici
pora, olje, sol, poper, timijan.
Priprava: zrezke potolčemo
in jih popečemo na obeh
straneh. Potem jih predene-

mo v drugo posodo. Na isti
maščobi prepražimo čebulo,
korenje, por in zeleno. V du-
šeno zelenjavno mešanico
damo zrezke in jih šele zdaj
solimo, popramo, potrese-
mo s timijanom in zalijemo
z vinom. Dušimo, dokler se
zrezki ne zmehčajo. Zraven
ponudimo široke rezance,
njoke ali krompir.

Bučni polpeti
Potrebujemo: 300 g grobo na-
ribanih bučk, 35 g mletega
parmezana, 30 g moke, 25 g
drobtin, 2 žlički peteršilja, 1
žlica sesekljane čebule, 1 žlica
sveže nasekljane mete, 1 jajce,
ščepec muškatnega oreščka,
oljčno olje, sol in poper.
Priprava: najprej stisnemo
sok iz naribanih bučk in se-
sekljane čebule. V večji po-
sodi zmešamo bučke, čebu-
lo, moko, parmezan, meto,
peteršilj, nariban muškatni
orešček, drobtine in jajce.
Začinimo s soljo in poprom.
Sestavine z rokami zmeša-
mo v kepasto maso. V ponvi
segrejemo olje in na njem
popečemo za žlico veliko
polpete. Pečemo jih, dokler

ne postanejo lepo rjave bar-
ve. Ko so pečeni, jih s ponve
položimo na papirnato brisa-
čo, da vpije odvečno maščo-
bo. Ponudimo vroče s solato.

Flancati s kislo smetano
Potrebujemo: 3 jajca, 1 kislo
smetano, 4 žlice sladkorja, za-
vitek vaniljinega sladkorja,
noževa konica pecilnega pra-
ška, bela moka po potrebi, olje

za cvrtje, mleti sladkor za po-
sip.
Priprava: vse sestavine zme-
šamo in naredimo mehko
testo, dovolj gosto, a tako, da
se še oprijemlje rok. Počiva
naj kakšno uro. Potem ga
razvaljamo, ne pretanko, in
razrežemo na manjše kva-
dratke. Zarežemo dvakrat
ali trikrat, prepletemo in
ocvremo v olju. Še tople po-
tresemo s sladkorjem.

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

Skuhajmo nekaj domačega
Tokratne recepte smo poiskali v knjigi Slovenske domače jedi 2, ki je izšla pri založbi Kmečki glas,
kupiti pa jo je mogoče tudi na Gorenjskem glasu. Naročniki imajo popust.

Nekateri pridni dijaki in študentje so nekaj vročih poletnih dni
namenili počitniškemu delu. V fotografski objektiv smo ujeli
Petro Bokša iz Žirovnice, maturantko jeseniške gimnazije, ki
bo nadaljevala šolanje v Mariboru, študirala pa bo angleščino.
Petra je ljubiteljica športa, zlasti odbojke. Počitniško delo si je
našla na bencinskem servisu na Koroški Beli. I Foto: Janez Pipan

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi KO SE
MESEC SPOGLEDUJE S SONCEM. Sponzor je Optika
Sonce na Cesti maršala Tita 31, tel. 04/5832 663 na Jesenic-
ah (poleg Optike Mesec), ki za pravilno rešene križanke
prispeva pet nagrad, ki so unovčljive pri nakupu sončnih
očal v Optiki Sonce. 1. nagrada: popust pri nakupu - 30 EUR:
Marija Demšar, Mojstrana; 2. nagrada: popust pri nakupu -
25 EUR: Mila Pelko, Kranj; 3. nagrada: popust pri nakupu -
20 EUR: Marina Preželj, Jesenice; 4. nagrada: popust pri
nakupu - 15 EUR: Marinka Novak, Jama pri Mavčičah; 
5. nagrada: popust pri nakupu - 10 EUR: Karel Mravlje, 
Jesenice; Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Optiki Sonce!

Sponzor današnje križanke je Poslovalnica Loto v Mercator centru, Spodnji Plavž 5 na Jesenicah. 
Za izžrebane reševalce križanke prispeva tri enakovredne nagrade. Darilne bone dobite v Poslovalnici Loto pri Marjanu. 1. nagrada: obisk Wellness centra
Živa na Bledu za 2 osebi, 2. nagrada: obisk Wellness centra Živa na Bledu za 2 osebi, 3. nagrada: obisk Wellness centra Živa na Bledu za 2 osebi



PROGRAM PRIREDITEV V MESECU AVGUSTU ZA MERCATOR CENTER JESENICE

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 21.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 ure
PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Pestra ponudba ribarnice Delmar
Ponudba rib in morskih sadežev v ribarnici Delmar v Mercatorjevem 
centru na Jesenicah je zelo raznolika. Kupci lahko izbirajo med domačimi
in uvoženimi ribami, belimi in plavimi ribami, svežimi, dimljenimi, sušenimi
ali pa že pripravljenimi za uporabo. V ribarnici je na voljo tudi pestra 
ponudba rib in morskih sadežev, zamrznjenih s postopkom hitrega 
globokega zamrzovanja. Tako zamrznjena živila ohranijo naraven okus in 
tudi videz. Običajno so zamrznjene ribe že očiščene, razrezane na 

kose ali fileje. Njihova
prednost je predvsem
krajši čas priprave, saj 
ni zamudnega čiščenja.
Svojo ponudbo v celoti
prilagajajo potrebam in 
željam odjemalcev, saj so
zadovoljni kupci edino
merilo kakovosti njihovih
storitev in ponudbe. 
Redno pripravljajo tudi
cenovno ugodne akcije.

Tudi nogavice iz bambusove preje 
Mili, d. o. o., je družinsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo nogavic. Na trgu
se je prvič pojavilo že leta 1990. Skušajo slediti modnim trendom ter s tem
potrošnikom čim bolj približati svojo ponudbo. Pri njih kupci lahko izbirajo
med veliko izbiro nedrčkov znanih proizvajalcev, na izbiro je žensko, moško in
otroško spodnje perilo, poleg tega pa si lahko privoščite še številne modne
dodatke in tako dopolnite svoj videz. Pohvalijo se lahko še z veliko izbiro 
različnih nogavic, dokolenk, športnih nogavic, v zadnjem času pa precej 
pozornosti posvečajo izdelavi nogavic iz bambusove preje, ki so prava izbira
za zahtevnejše kupce, ki poleg udobja želijo ohranjati tudi svoje zdravje.
Njihove trgovine se nahajajo na različnih lokacijah, sedež podjetja pa je v
Zabreznici, kjer vas čaka tudi trgovinska ponudba, obiščete pa jih lahko 
tudi v Mercator centrih na Jesenicah in v Ivančni Gorici. Trgovina v Lescah
nasproti železniške postaje pa se konec 
avgusta seli na boljšo lokacijo in ob tej
priložnosti vam v zadnjih dveh tednih meseca
avgusta nudijo 20-odstoten popust na vse 
artikle. Obiščite jih lahko tudi na www.mili.si. 

Petek, 14. avgusta, ob 17. uri: 

Indijanski lovilec sanj / otroška delavnica

Petek, 21. avgusta, ob 17. uri: 

Egipčanske mumije / otroška delavnica

Sobota, 22. avgusta, ob 10. uri: 

Pozdravljena šola

Petek, 28. avgusta, ob 17. uri: 

Kitajski hieroglifi/ otroška delavnica

OPIS PRIREDITEV

Pozdravljena šola
Vsi otroci so vabljeni na zabavo,
kjer se boste ob igri veliko
naučili ter se posladkali 
s sadnimi kupami, palačinkami 
in banano Carmelado.
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Matjaž Klemenc

Lepo vreme je na kopališče
Ukova privabilo številne gle-
dalce, ki so uživali v lepih
skokih v vodo z 10-
metrskega stolpa. Jeseniča-
ni so lahko ponosni, saj je to
edini še odprt tak objekt na
slovenskih bazenih.
Zadnje, tretje tekme se je
udeležilo enajst tekmoval-
cev iz vse Slovenije. Med
njimi je bila tudi ena pred-
stavnica nežnejšega spola,

domačinka Katja Kobentar.
Ob neobveznem poskus-
nem skoku so tekmovalci
opravili dva skoka v konku-
renci. Po prvi seriji je bil v
vodstvu Idrijčan Jan Vonči-
na, drugo mesto je pripadlo
Alešu Krničniku iz Maribo-
ra, tretji pa je bil Jeseničan
Jernej Klinar. Drugi poiz-
kus Idrijčanu ni najbolj us-
pel in padel je na tretje me-
sto. Krničnik je obdržal
drugo mesto, sodnike pa je
najbolj prepričal Jernej Kli-

nar s skokom stoja salta na-
prej, ki je tako osvojil prvo
mesto. Omeniti je treba
najmlajšega udeleženca, 11-
letnega domačina Tima Pa-
horja, ki je s svojimi skoki
pokazal, da je res velik ta-
lent. 
Skupno v treh tekmah za
Pokal Jesenice je največ
točk zbral Jan Vončina iz
Idrije, drugo mesto je dose-
gel Mariborčan Aleš Krnič-
nik, tretji pa je bil domačin
Egon Kepic.

Egon je odskočil na tretje mesto
Skupni zmagovalec Pokala Jesenic je Jan Vončina iz Idrije, a tudi domačini so se odlično borili, saj je tretje mesto zasedel Egon Kepic. 

Enajstletni domačin Tim Pahor je s svojimi skoki dokazal,
da je neverjeten talent.

Skupni zmagovalec Pokala Jesenic Jan Vončina iz Idrije 
v akciji.

Najboljši na zadnji, tretji tekmi - tretjeuvrščeni Jan Vončina, zmagovalec Jeseničan Jernej
Klinar in drugouvrščeni Aleš Krničnik iz Maribora.

Posebna atrakcija so bili moško-ženski "tandemski" skoki. 

 

                                                                                                    

 
 

Preizkusite  fotoaparat, oglejte si fotografije! 
Nastavimo  vam aparat in damo navodila za prve dobre posnetke. 

Organiziramo tečaje  dela s fotoaparatom  
Računalniški kompleti  od 500 EUR dalje.  

 

Podrobnosti na naši domači strani.  

Za ljubitelje fotografije 
Odličen kompaktni digitalni fotoaparat 

Panasonic FZ-28 
   ostre slike, žive barve, 

   močno približani posnetki, široki kot 
   18x optični zoom, 27-486 mm 

   10 milij. točk, odličen stabilizator 
   enostavna uporaba, sledenje 

   prepoznavanje obrazov,  
   cena samo 369,00 € 

 

C. železarjev 7a, Jesenice, tel. 58-36-444, www.3bm.si 

Skupni zmagovalci Pokala Jesenice - zmage se je veselil Jan Vončina iz Idrije, drugi je bil
Mariborčan Aleš Krničnik, tretji pa domačin Egon Kepic. V ženski konkurenci je nastopila 
le Jeseničanka Katja Kobentar. Na fotografiji je tudi zmagovalec sobotne tekme Jernej Klinar
in najmlajši skakalec v vodo Tim Pahor. I Foto: Gorazd Kavčič




