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jeseniške novice
Nekdanja uspešna 

smučarka Alenka 

Dovžan je nov izziv 

našla v gostinstvu, 

pred petimi meseci je 

dobila tudi sina Luka.
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PO OBČINI

DOGODKI

KULTURA

ŠPORT

Dom Pri sta va  

že ob na vlja jo

Prvega avgusta, tako kot je

bilonapovedano,sozačeliz

obnovo v požaru poškodo

vanegaDomaPristava v Ja

vorniškemRovtu.

Kdo je glav ni  

v Do min ve stu?

MedtemkoseJožefZidarin

Marjan Potočnik prerekata,

kdojepravidirektor,selast

niki stanovanj na Jesenicah

sprašujejo, kdaj bo Domin

vestnjihovolastninovpisalv

zemljiškoknjigo.

Taekwon-do moj stri ci 

Nika in Eva

Vitkiinnaprvipoglednežni

dekleti,18
letnaNikaPlečnik

in17letnaEvaBašzJesenic,

se že deset let ukvarjata s

športom,kisodivkategorijo

borilnihveščin.
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Urša Pet er nel

Na se dlu Rož ca v Ka ra van

kah se dru gi pet ek v sep tem

bru tra di ci o nal no sre ča jo 

pri ja te lji z obeh stra ni meje, 

iz ob či ne Je se ni ce in ob či ne 

Šent ja kob. Le tos je bilo sre

ča nje že peto po vr sti, ju
 bi lej 

pa so obe le ži li s pre ime no

va njem v spo min sko sre ča

nje ArhJenul v spo min na 

le tos umr la An to na Arha z 

Blej ske Do bra ve in Ern sta 

Je nu la iz Šent ja ko ba. Arh in 

Je nul sta dalj ne ga leta 1970 

za če la tka ti čez mej no pri ja

telj stvo, spr va na ga sil skem 

po dro čju, kas ne je pa tudi na 

dru gih po dro čjih. Uso da je 

ho te la, da sta oba za ne se nja

ka umr la v le toš njem letu, 

zato so se v ob či nah Je se ni ce 

in Šent ja kob od lo či li, 
da 

bodo vsa ko let na sre ča nja 

pri ja te ljev z obeh stra ni 

meje na Rož ci od slej ime no

va li spo min sko sre ča nje 

ArhJenul. Kot je de jal je se

ni ški žu pan Bo ris Bre gant, 

sta bila An ton Arh in Ernst 

Je nul moža ši ro kih src in 

na zo rov in med pr vi mi, ki 

so za če li so de lo va ti s pri ja te

lji z dru ge stra ni Ka ra vank. 

Žu pan Šent ja ko ba Jo hann 

Obiltsch nig pa je do dal, da 

je leta 1970 Ernst Je nul pri

pe ljal ga sil ce na Je se ni ce, 

spo znal lju di na tej stra ni 

meje in ugo to vi li so, da eno

stav no so di jo sku paj. Tako 

se je za če lo dru že nje, kro na 

ka te re ga je vsa ko let no sre ča

nje na Rož ci. Orga ni za tor 

sre ča nja je vsa ko leto dru ga 

stran, le tos so bili to
 Je se ni

ča ni ozi ro ma Tu ri stič no 

dru štvo Pla ni na pod Go li co. 

Le tos se ga je ude le ži lo več 

kot 60 pla nin cev z obeh 

stra ni meje in kot je de jal 

pred sed nik TD Pla ni na pod 

Go li co Franc Smo lej, se je v 

pet ih le tih sre ča nje lepo pri

je lo, le tos pa jim je k po pol

ne mu za do volj stvu po ma ga

lo tudi lepo vre me. "V tu ri

stič nem dru štvu si že li mo, 

da bi sre ča nje ohra ni li in
 še 

nad gra di li," je po uda ril 

Smo lej. Žu pan Bo ris Bre

gant pa je de jal, da so ljud je 

ved no ho di li prek Rož ce in 

bodo tudi v pri hod nje, saj je 

svet na obeh stra neh tako 

lep, ljud je tako pri jaz ni, na 

takš ni nad mor ski vi ši ni pa 

od pa de jo tudi vsi na zi vi in 

funk ci je in so sed nje mu žu

pa nu lah ko reče eno stav no 

Han si. "To je kraj, kjer lah

ko vsaj en krat v letu po ka že

mo, kako ni raz lik med ljud

mi. Na Rož ci je ved no spro

šče no, pri srč no, člo ve ško!" 

je de jal zbra nim pla nin cem 

na Je se ni ški pla ni ni.

Sre ča nje na Rož ci

Vsa ko let no dru že nje s pri ja te lji s Ko ro ške ga se od slej ime nu je spo min sko sre ča nje Arh-Jenul. 

Ma ri ja Volč jak

V ro kah ima te prvo šte vil ko 

Je se ni ških no vic. Čez šti ri

najst dni bo iz šla na sled nja ... 

Na me sto me seč n
i ka po slej i

z

ha ja šti ri n
ajstd nev nik, kar 

po me ni, da je se ni ški ča so pis 

po memb no pri do bi va na ak

tu al no sti. 
Če bo šti ri n

ajst 

d nev nik uspe šen, pot do ted

ni ka ne bo dol ga. 

Pov sem spre me nje na je ob li

ka, saj je ča
 so pis ni for mat za

me njal re vi jal ne ga. Je se ni ške 

no vi ce ti ska mo na ča so pis ni 

ro ta ci ji in re če mo lah ko, da 

so Je se ni ce do bi le svoj pra vi 

ča so pis. Vča sih so ga že ime le 

in Že le zar še n
i pov sem po za b

ljen, zato bo ča so pis ni for mat 

ver jet n
o do bro spre jet.

Ker so
 vse do bre stv

a ri tri
, je 

tret ja do bra no vi ca na kla da, 

ki zna ša kar 28 ti soč iz vo dov. 

Je se ni ške no vi ce brez plač no 

pre je m
a jo vsa go spo dinj stva v 

je se ni ški ob či ni, pri lo že ne so 

tudi vsem iz vo dom Go renj

ske ga gla sa. Je se ni ške no vi ce 

se to rej ši
 ri jo na Go renj sko in 

lah ko re če
 mo, da so na Je se



ni cah od pr li vra ta k so se dom. 

Vse ga tega se ve da ne bi bilo, 

če se me seč nik JON (Je se ni

ške ob čin ske no vi ce) ne bi 

tako do bro 'prijel'. Ne samo 

na Je se ni cah, tudi dru god. 

Zla sti v za dnjem času nas vse 

po go ste je 
kli če jo

 po sa mez ni ki, 

tudi knjiž ni ce, naj jim ven

dar po ši lja mo JON. Za ni miv 

je to rej tudi za dru ge, ne 

samo za do ma či ne.

Lo kal na no vi ca je kra lji ca. 

Toda kaj hi tro iz gu bi kro no, 

če ni ve ro do stoj na. Zato je 

zelo po memb no, kdo spo ro ča 

lo kal ne no vi ce, k
do pri po ve du

je lo kal ne zgod be. Naj bo lje jih
 

se ve da po zna jo do ma či ni in 

na Je se n
i cah je do sti pis cev, ki 

to do bro de la jo, kar je s
e ve da 

po sle di ca ča so pis ne tra di ci je 

na Je se n
i cah. Zato se n

i bati, 

da na Je se n
i cah lo kal na no vi

ca ne bi bila kra lji ca. 

Pri Go renj skem gla su smo se 

na iz da ja nje šti
 ri najstd nev ni

ka Je se n
i ške no vi ce d

o bro pri

pra vi li. N
aj prej sm

o na re di li 

Na kel ski, Blej ski, Tr ži ški in 

Kranj ski glas, ob čin ski ča so

pi si so
 bili zelo do bro spre je ti

, 

pov sod so spra še va li, kdaj bo 

iz šla na sled nja šte vil ka. Na 

Je se n
i cah od go vor na to vpra

ša nje že ima mo: čez šti ri n
ajst 

dni in nato spet čez
 šti ri

 najst 

dni ...

Štirinajstdnevnik

Ani da že v sred nji  

glas be ni šoli

Petnajstletna Anida Gluhić

jessamostojnimklavirskim

koncertomzaključilašolanje

na Glasbeni šoli Jesenice.

Učenje nadaljuje na srednji

glasbenišoli.

Boris Bregant in žu pan Šent ja ko ba Jo hann Obiltsch nig sta 

podpisala spominsko listino.

Igor Arh: "Oče An ton bi bil ve sel, da se na da lju je ti sto delo 

in so de lo va nje s pri ja te lji z dru ge stra ni Ka ra vank, ki sta ga 

za sta vi la s pri ja te ljem Ern stom Je nu lom. Ve li ko krat sta se 

sre ča la in so de lo va nje na ga sil skem po dro čju nad gra di la 

s po ve zo va njem na dru gih po dro čjih."

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

Jeseničan Hamdija 

Blekić je tisti človek, 

ki je bistveno 

pripomogel k rešitvi 

Toma Križnarja 

iz zapora v Sudanu. 

Urša Pet er nel

V pod jet ju Ac ro ni bo da nes, 

v pet ek, po te ka la slav nost na 

pri re di tev ob za go nu nove 

od pra še val ne na pra ve ter 

nove li ni je za pro iz vod njo 

de be le plo če vi ne. Na slo ves

no sti bo slav nost ni go vor nik 

pred sed nik vla de Ja nez Jan

ša, ude le ži la pa se je bo sta 

tudi mi ni stra za oko lje in 

pros tor Ja nez Po do bnik in 

za go spo dar stvo An drej Viz

jak. "Je klo, nar ci se in po

memb ne in ve sti ci je  ne na

vad na kom bi na ci ja, ki jo 

naj de te samo na Je se ni cah!" 

so za pi sa li na va bi lo za pri

re di tev, ki se bo za če la ob 

11.45. Vod stvo Ac ro ni ja na 

čelu s pred sed ni kom upra ve 

prof. dr. Va si li jem Pre šer

nom bo no vi nar jem pred sta

vi lo tudi po slo va nje druž be v 

pr vih sed mih me se cih. Kon

fe ren ce se bo ude le žil tudi 

pred sed nik upra ve Slo ven

ske in du stri je je kla, d. d., Ti

bor Ši mon ka. 

Pred sed nik vla de  

danes v Ac ro ni ju

Da nes bodo slo ves no pre da li na me nu novo  

od pra še val no na pra vo.

NAGRADNA IGRA

Jeseniške novice ta mesec praznujejo okroglo  
obletnico izhajanja. Ob jubileju smo za vas, zveste 
bralce Jeseniških novic, skupaj z Občino Jesenice  
pripravili nagradno igro, ki poteka od  
16. septembra do 18. novembra 2016. Izmed prispelih 
rešitev bomo izžrebali 20 nagrajencev, ki bodo prejeli 
praktične in knjižne nagrade. 

V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje: Koliko let že 
izhajajo Jeseniške novice v časopisni obliki?

Odgovore s svojimi podatki pošljite najkasneje do 
petka, 18. novembra 2016, na naslov Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si 
s pripisom za Jeseniške novice. 

www.gorenjskiglas.si

je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 14. oktobra 2016, šte vil ka 15

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak
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Proračun za prihodnje 
leto pripravljen
Po predlogu proračuna za 
leto 2017 bodo prihodki zna-
šali okrog 17 milijonov evrov, 
odhodki pa 19 milijonov.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Najlepše cvetlične 
zasaditve v občini
Občina Jesenice že vrsto let 
pripravlja akcijo Najlepša 
cvetlična zasaditev, v kateri 
izbirajo najlepše okrašene 
balkone, vrtove in poslovne 
prostore.
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MLADI

Gimnazijske olimpijke 
med dijaki
Na Gimnaziji Jesenice so go-
stili tri (nekdanje) dijakinje, 
udeleženke letošnjih olimpij-
skih iger v Riu: Anjo Klinar, 
Špelo Perše in Tjašo Pintar.

stran 10

ZANIMIVOSTI

Nagrada za Medjevo 
inovacijo
Goran Medja s Koroške 
Bele je za samozatezno vr-
talno glavo prejel nagrado 
Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije za inovativni 
izdelek.
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Prvi računalnik 
v železarni že 
leta 1959
V železarskem muzeju v 
Ruardovi graščini je na ogled 
zanimiva razstava o zgodovini 
in neslutenem razvoju 
računalniške tehnologije.
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Nov bivak 
na Jezerih
Na Jezerih, na nadmorski 
višini 2118 metrov, s 
pogledom na severno 
steno Triglava, so člani 
Alpinističnega odseka 
Jesenice postavili nov 
Bivak II.
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Urša Peternel

Na Fakulteti za zdravstvo Je
senice so v novem študij
skem letu na novo vpisali 114 
študentov, od tega 72 rednih 
in 42 izrednih študentov 
Zdravstvene nege, pri čemer 
diplomanti pridobijo naziv 
diplomirana medicinska se
stra oziroma diplomirani 
zdravstvenik. Po besedah de
kanje izr. prof. dr. Brigite 

Skela Savič so prvega okto
bra, na prvi študijski dan, za 
bruce pripravili poseben 
sprejem, jim predstavili fa
kulteto in študij, pri čemer 
so glavno vlogo odigrali štu
denti višjih letnikov. 
Na Jesenicah imajo v tem 
študijskem letu skupaj 299 
študentov (v vseh treh letni
kih prve stopnje), medtem ko 
magistrski študij izvajajo v 
Ljubljani, vpisanih je 36 štu

dentov, od tega sedemnajst 
na program Promocija zdrav
ja, devetnajst študentov pa na 
program Zdravstvena nega.
Poleg visokošolskega in ma
gistrskega študija pa bodo na 
Fakulteti za zdravstvo Jeseni
ce prihodnje študijsko leto 
začeli izvajati tudi doktorski 
študij. »Septembra smo 
uspešno akreditirali doktor
ski študij Zdravstvene vede, 
ki ima tri smeri študija (Zdra

vstvena nega, Promocija 
zdravja in Zdravstveni mana
gement). S študijem začne
mo v šolskem letu 2017/2018 
v Študijskem središču v Ljub
ljani. Prostorske zmožnosti 
na fakulteti na Jesenicah 
nam namreč ne dopuščajo 
izvedbe programov druge in 
tretje stopnje, prav tako je in
teres za študij večji, ko je raz
pis v Ljubljani,« je še pojasni
la dekanja.

Novo študijsko leto na 
Fakulteti za zdravstvo
Prvega oktobra se je začelo novo študijsko leto tudi na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Skupaj imajo 
na Jesenicah 299 študentov, od tega 114 brucev.

Študenti prvega letnika na prvi študijski dan / Foto: FZJ

Spet zlata inovacija
SIJ Acroni in Razvojni center Jesenice sta prejela 
zlato priznanje za inovacijo brezkislinskega 
čiščenja valjane pločevine. 2. stran
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Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je bila sprejeta nove-
lacija načrta urejanja in 
vzdrževanja otroških igrišč. 
"Pred leti smo se odločili, 
da bomo namesto enega 
centralnega otroškega igri-
šča raje zgradili vrsto manj-
ših igrišč, s tem pa smo se 
izognili tudi težavam z 
logistiko. Imamo lepo šte-
vilo igrišč, ki so zgledno 
urejena. Težave pa se poja-
vljajo v krajevni skupnosti 
Plavž, ki ima več kot sedem 
tisoč krajanov, zato je pad-
la odločitev, da se v prora-
čunu 2017 večina sredstev 
za obnovo, urejanje in 
vzdrževanje otroških igrišč 
nameni za območje krajev-
ne skupnosti Plavž," je 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger. Kmalu se bo 
začela tudi investicija na 
Placu na Hrušici, kjer bo 
nastalo večnamensko igri-
šče. Občina je v ta namen 
uredila zemljiškoknjižna 
razmerja, za investicijo pa 
je sredstva pridobilo Špor-
tno kulturno društvo Hru-
šica na razpisu Športne 
unije.
Zbirajo se tudi vtisi po zak-
ljučenem tednu mobilnosti. 
"Čakamo še analizo konce-
sionarja javnega prevoza – 
Alpetourja, z analizo vseh 
podatkov pa se bomo odloči-
li, kako naprej. Tudi v pri-
hodnjem letu bomo pristo-
pili k tovrstnemu projektu, 
cilj pa je spodbujanje trajno-
stne mobilnosti, kar nam je 
kljub nekaj slabe volje s stra-

ni nekaterih občanov tudi 
uspelo," je poudaril župan.
Prihodnje leto bo desetletni-
co delovanja praznovala 
Fakulteta za zdravstvo na 
Jesenicah. "Izkazalo se je, 
da je bila tedanja odločitev 
občine, da vstopi v ustanovi-
tev tedanje Visoke šole za 
zdravstveno nego, pravilna, 
saj je fakulteta pred kratkim 
dobila tudi akreditacijo za 
doktorski študij. Pri tem je 
treba pohvaliti aktivnosti 
dekanje in kolektiva šole, ob 
tem lahko o dejavnosti šole 
govorimo le v presežnikih. 
Razmišlja pa se tudi o priho-
dnosti, tudi s širitvijo na 
področje fizioterapije in 
okulistike," je povedal 
župan.
Kot je dodal, pa ga je razve-
selila tudi novica, da je Pla-
nina pod Golico prejela priz-
nanje Gorenjske turistične 
zveze med izletniškimi kra-
ji, Kamp Perun Lipce pa kot 
edini kamp.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

Na deponiji Mala Mežakla je 
koncesionar EKOGOR, ki 
ima koncesijo za mehan-
sko-biološko obdelavo 
odpadkov, zgradil Center za 
ravnanje z odpadki (CERO) 
Mala Mežakla. Skupaj z jav-
nim komunalnim podjet-
jem JEKO-IN, ki je upravlja-
vec odlagališča, so pripravili 
dan odprtih vrat, ki je bil v 
dopoldanskem času namen-
jen gorenjskim županom, v 
popoldanskem času pa 
občanom.
CERO Mala Mežakla je 
predstavil direktor družbe 
EKOGOR Ivan Hrženjak, ki 
je povedal, da gre za sodo-
ben center za ravnanje z 
odpadki, v katerem obdelu-
jejo mešane komunalne 
odpadke. Gre za odpadke, ki 
jih odlagamo v zabojnike za 
ostanek komunalnih odpad-
kov, torej ki jih ne odlagamo 
ločeno v zabojnike za emba-
lažo in biološke odpadke. V 
skladu z zakonodajo je 
mešane komunalne odpad-
ke pred odlaganjem na odla-
gališču treba mehansko in 
biološko obdelati, pri tem 
izločiti odpadke, ki so pri-
merni za reciklažo in termi-
čno izrabo, na odlagališče pa 
odložiti zgolj ostanek meša-
nih komunalnih odpadkov 
po obdelavi. Ta dejavnost je 
opredeljena kot gospodar-
ska javna služba in Občina 
Jesenice je koncesijo podeli-
la družbi EKOGOR. V sklo-
pu CERO Mala Mežakla, ki 
ima od aprila letos pravno-
močno IPPC-dovoljenje in 
okoljevarstveno soglasje, je 
EKOGOR zgradil dva objek-
ta, prvega za mehansko 
obdelavo in drugega za bio-
loško obdelavo odpadkov. 
Mehanska obdelava odpad-

kov že poteka, v posebni sor-
tirni liniji v bobnih najprej 
izločijo reciklabilne materia-
le, kot so plastika, papir in 
karton, kovine in nekovine. 
Kot stranski produkt 
mehanske obdelave nastaja 
tudi tako imenovana »težka 
frakcija«, to je material, ki 
vsebuje višji odstotek biolo-
ško razgradljivih snovi. To 
frakcijo pa obdelajo v objek-
tu za biološko obdelavo 
odpadkov, ki naj bi poskus-
no začel obratovati še ta 
mesec. Odločili so se za bio-
stabilizacijo z dovajanjem 
kisika, tako imenovano teh-
nologijo aerobne obdelave. 
Ker pa v skladu z zakonoda-
jo od 1. januarja letos meša-
nih komunalnih odpadkov 
ni več dovoljeno odlagati 
neobdelanih, so to "težko 
fakcijo" začasno skladiščili, 
po Hrženjakovih besedah v 
baliranem ali razsutem sta-
nju, pri čemer zalogo v raz-
sutem stanju prekrivajo, 

tudi zato, da preprečujejo 
smrad. So pa pred kratkim 
že začeli z vgrajevanjem tež-
ke frakcije v bokse, kjer jo 
prekrijejo s polprepustno 
membrano, zatem pa vpiha-
vajo zrak, s čimer zagotavlja-
jo ugodno okolje za razvoj 

aerobnih mikroorganizmov, 
ki so potrebni za biološko 
obdelavo težke frakcije. Po 
končani biostabilizaciji sledi 
še naknadno sejanje, da 
dodatno izločijo lahko frak-
cijo, ki gre v nadaljnjo pre-
delavo, ostanek po obdelavi 
pa se odloži na odlagališču 
Mala Mežakla.
Naložba je bila vredna šest 
milijonov evrov, je povedal 
Hrženjak, center pa so zgra-
dili brez pomoči evropskih 
sredstev, vendar na zemljiš-
ču, ki je v lasti Občine Jese-
nice. V skladu s koncesijsko 
pogodbo naj bi koncesionar 
plačeval tri evre za tono vho-
dnih odpadkov, dovoljenje 
pa imajo za obdelavo 40 
tisoč ton mešanih komunal-
nih odpadkov letno. Toliko 
odpadkov naj bi po Hrženja-
kovih besedah tudi zagotovi-
li, pri čemer imata za zdaj le 
občini Jesenice in Gorje 
sprejete potrebne koncesij-
ske akte, medtem ko naj bi 
ostale gorenjske občine, 
katerih odpadke dovažajo na 
Malo Mežaklo, te akte spre-
jele do konca leta.

Dan odprtih vrat  
na odlagališču
Deponijo in Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla so si ogledali gorenjski župani,  
v popoldanskem času pa še občani.

Center za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla so si 
ogledali gorenjski župani oziroma predstavniki občin. 

V objektu za biološko obdelavo odpadkov so že začeli 
polniti bokse, "težko frakcijo" prekrijejo s polprepustno 
membrano, tehnologija aerobne obdelave pa temelji na 
kontroliranem vpihovanju zraka, kontroliranju vlage in 
temperature.

Urša Peternel

Dneva odprtih vrat se je 
udeležilo tudi nekaj obča-
nov. Pogovarjali smo se s 
Tino Rajhman in Simono 
Demšar, ki živita tik pod 
deponijo na Spodnjem Pla-
vžu in že dalj časa opozarja-
ta na problem smradu z 
odlagališča. 
Tina Rajhman je bila razo-
čarana nad obiskom obča-
nov, saj jih je prišlo le okrog 
petnajst. "Nam res ni mar?" 
se je vprašala in dejala, da 
je takoj ob vhodu na depo-
nijo zaznala značilen 
smrad, prav tako v okolici 

sortirne hale in ob nadstre-
šku za biološko obdelavo. 
Predstavniki EKOGOR-ja 
in JEKO-IN-a so zatrdili, da 
naj bi se v prihodnje, ko bo 
stekla biološka obdelava, 
neprijeten vonj zmanjšal, a 
Rajhmanova pravi, da tak-
šne obljube poslušajo že 
vse leto, spremembe na 
bolje pa ni. "Kot sem pove-
dala pristojnim, še vedno 
smrdi ob različnih urah 
dneva ob vseh vrstah vre-
mena ..."
Simona Demšar je dodala, 
da največji smrad povzroča 
nezbalirana frakcija, ki stoji 
tam že od januarja. Pristoj-

ni so sicer zagotovili, da 
bodo te odpadke prestavili v 
bokse za biološko obdelavo 
in tam dokončno razgradili, 
pri čemer se Demšarjeva 
sprašuje, kako bodo do kon-
ca leta lahko z biološko sta-
bilizacijo obdelali vse nako-
pičene odpadke, če neneh-
no dovažajo nove tone 
odpadkov. Poleg tega naj bi 
bili kupi delno odkriti, kjer 
po naravni poti prihaja do 
biološke razgradnje, zaradi 
česar prihaja do neprijetne-
ga vonja. Demšarjevo zato 
skrbi, da smradu povsem 
ne bodo mogli odstraniti 
nikoli.

"Nam res ni mar?"
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Urša Peternel

Inovatorji SIJ Acronija in 
Razvojnega centra Jesenice 
so osvojili zlato priznanje 
Gospodarske zbornice Slo-
venije za inovacijo za brez-
kislinsko čiščenje valjane 
pločevine. »Stari postopek 
brušenja trakov pločevine 

smo nadomestili z inovati-
vnim postopkom brezkis-
linskega čiščenja trakov, ki 
omogoča višjo produktiv-
nost, nižje obratovalne 
stroške, boljše končne last-
nosti pločevine, izrazito 
nižji okoljski odtis in izbo-
ljšano varnost pri delu,« je 
povedal direktor razvoja v 
SIJ Acroni dr. Matevž 
Fazarinc.

Spet zlata inovacija
1. stran

DO NOVIH OČAL Z NAROČILNICO VSEH 
OKULISTOV V SLOVENIJI LAHKO TUDI 

BREZ DOPLAČILA!
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

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

Je se ni ške no vi ce, št. 15/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 82, ki je iz šel 14. oktobra 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

	Planina pod Golico 
 torek, 1. novembra, ob 15. uri pri spomeniku

	Jesenice 
 torek, 1. novembra, ob 9. uri v Spominskem parku 
 na Plavžu

	Koroška Bela 
 torek, 1. novembra, ob 10. uri v Parku talcev

	Blejska Dobrava 
 torek, 1. novembra, ob 11. uri v Brezovem gaju 
  na pokopališču nastop Pihalnega orkestra Jesenice - 

Kranjska Gora 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB JESENICE
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Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
bodo na oktobrski seji ob-
činskega sveta obravnavali 
predlog proračuna v prvem 
branju. Predlog je sicer že 
objavljen na spletni strani 
Občine Jesenice. Kot je po-
vedal župan Tomaž Tom 
Mencinger, so proračun 
usklajevali vse poletje, in-
tenzivno pa v mesecu sep-
tembru. 
Kot izhaja iz predloga, naj 
bi proračunski prihodki v 
letu 2017 znašali okrog 17 
milijonov evrov, predvideni 
odhodki pa 19 milijonov 
evrov. Razliko v višini dveh 
milijonov evrov bodo pokri-
li iz ostanka sredstev na ra-
čunu za leto 2016. Denarja 
je tudi glede na splošno go-
spodarsko situacijo iz leta v 
leto manj, trend zmanjša-
nja razpoložljivih sredstev 
gre predvsem na račun 
zmanjšane dohodnine in 
zmanjšanja prilivov iz na-
slova prodaje nepremičnin, 
torej nižjih kapitalskih pri-
hodkov. 
Občina naj bi se prihodnje 
leto dodatno zadolžila za 833 
tisoč evrov, od tega 680 ti-
soč evrov za investicijo v ob-
novo dela regionalne ceste 
R2 skozi Jesenice. Gre za 
državno cesto, ki jo bodo ob-
novili skupaj z Republiko 
Slovenijo, pri čemer je stro-
šek občine ureditev pločni-
kov, komunalnih vodov, 
dela cestne razsvetljave in 
semaforizacije. Preostala 
sredstva zadolževanja gredo 
na račun ugodnih povratnih 

sredstev s strani RS v skladu 
z Zakonom o financiranju 
občin.
In kateri projekti bodo v letu 
2017 prednostni? "Občina 
Jesenice bo v letu 2017 po-
spešeno gradila kanalizaci-
je, in sicer prioritetno kana-
lizacijo v Murovi in v Trebe-
žu II. faza, načrtovan je tudi 
zaključek gradnje kanaliza-
cije Šmidova. Prav tako bo 
večji projekt obnova državne 
ceste R2," je dejal župan. Na 
področju družbenih dejav-
nosti bo prioriteta popolna 
obnova dotrajane strehe na 
Osnovni šoli Toneta Čufar-
ja, investicija znaša več kot 
600 tisoč evrov, načrtujejo 
tudi obnovo stopnišča k 
Športni hali Podmežakla v 
višini 45 tisoč evrov ter več 
manjših investicij v osnovne 
šole (zaključek menjave ra-
diatorjev na Osnovni šoli 

Prežihovega Voranca, za-
ključek popolne obnove ele-
ktrične napeljave v Osnovni 
šoli Poldeta Stražišarja ...). V 
okviru javnega zavoda Gasil-
sko reševalna služba Jeseni-
ce bo občina dala poroštvo 
za nakup dveh novih vozili 
za zaščito in reševanje v vre-
dnosti preko pol milijona 
evrov.
Na področju Oddelka za 
okolje in prostor bodo nada-
ljevali z obnovo stanovanj-
skega fonda, za kar bo na-
menjenih okrog 115 tisoč 
evrov, na področju urbaniz-
ma pa je v letu 2017 predvi-
den sprejem sprememb in 
dopolnitev Občinskega pro-
storskega načrta, ki tudi 
zahteva znatna finančna 
sredstva. 
Izvedli bodo tudi projekt iz-
delave lamelnega sistema, 
to je postavitev usmerjeval-

nih tabel v občini Jesenice, 
3. faza, za obnovo otroških 
igrišč na Plavžu naj bi na-
menili 30 tisoč evrov, v letu 
2017 pa bo namenjenih še 
50 tisoč evrov za energetsko 
sanacijo objektov, ki teče od 
leta 2005 (za kar je Občina 
Jesenice namenila v vseh le-
tih že skoraj 1,5 milijona 
evrov, v letu 2017 pa se pro-
jekt zaključuje). 
Denarja je vsako leto prema-
lo za vse potrebe in želje, 
zato je proračun vselej kom-
promis med željami in mo-
žnostmi. Javnost bo na pre-
dlog proračuna lahko podala 
svoje pripombe in predloge 
v okviru javne razgrnitve. 
Predlog proračuna pa bodo 
obravnavala tudi vsa delovna 
telesa občinskega sveta. Po 
pričakovanjih naj bi bil pro-
račun potrjen na decembr-
ski seji občinskega sveta. 

Proračun za prihodnje 
leto pripravljen
Po predlogu proračuna za leto 2017 bodo prihodki znašali okrog 17 milijonov evrov, odhodki pa 19 
milijonov. Predvideno je zadolževanje za obnovo dela regionalne ceste R2 skozi Jesenice. 

Jeseniški občinski svetniki bodo o predlogu proračuna prvič govorili na seji konec meseca. 
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Urša Peternel

Ginekološke ambulante v 
Splošni bolnišnici Jesenice 
so preselili v nove prostore v 
stavbi nasproti Urgentnega 
centra Jesenice, kjer je tudi 
varnostna služba. "Pacient-
ke, ki bodo obiskale dispan-
zer za žene, specialistične 
ginekološke ambulante ali 
Gorenjski center za bolezni 
dojk, naj se pred tem vpišejo 
v glavni sprejemni pisarni. 
Vhod v ginekološke ambu-
lante je pri uvozu na parkiri-
šče pod upravno stavbo. V 
pritličju je zdravstvena ad-
ministracija, kjer bo v nekaj 
tednih za administrativni 
vpis na voljo vrstomat. Am-
bulantni prostori so urejeni 
v prvem nadstropju, ki je do-
stopno tudi z dvigalom," so 
povedali.

Ginekološke ambulante v novih prostorih

Novi prostori ginekoloških ambulant so v stavbi tik ob vhodu v bolnišnico. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Na Jesenicah so ustanovili 
Poslovni klub Jesenice. Klub 
naj bi deloval kot neformal-
no interesno združenje, ki 
naj bi prispevalo k izboljša-
nju pogojev za gospodarsko 
dejavnost in življenje v obči-
ni, je povedal Stevo Ščavni-
čar, direktor RAGOR-ja. V 
njem naj bi sodelovala moč-

na in zdrava jeseniška podje-
tja, ki naj bi na ta način vzpo-
stavila povezavo z občino, 
šolami in nosilci regionalne-
ga razvoja. Na včerajšnje 
ustanovno srečanje, ki je po-
tekalo v Kosovi graščini na 
Jesenicah, so povabili najpo-
membnejša jeseniška podje-
tja in ustanove. Več o klubu 
bomo pisali v naslednji šte-
vilki Jeseniških novic.

Ustanovili Poslovni 
klub Jesenice
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Urša Peternel

V jeseniški občini so na jav-
nih krajih že nameščeni 
prvi defibrilatorji, ki so dos-
topni vsakomur 24 ur na 
dan. Da bi jih občani znali 
tudi uporabljati, je Občina 
Jesenice pripravila predsta-
vitev delovanja in njihove 
uporabe. Potekale so tri 
predstavitve, in sicer v 
Lekarni Plavž, v Kolpernu in 
v Domu Pristava v Javorniš-
kem Rovtu. 
Kot je povedal Andrej Babič 
z Občine Jesenice, so poleg 
občanov še posebej povabili 
prostovoljna gasilska druš-
tva, društva upokojencev, 
planinska društva in osnov-
ne šole jeseniške občine. 
Odziv je bil odličen zlasti na 
Pristavi, saj se je predstavit-
ve udeležilo okrog štirideset 
ljudi, predvsem domačinov 
in članov gasilskih društev 
PGD Javorniški Rovt in 
PGD Koroška Bela. 
"Predstavitev je bila namen-
jena prikazu temeljnih pos-
topkov oživljanja z uporabo 

defibrilatorja, udeleženci so 
aktivno sodelovali in upora-
bo tudi praktično preizkusi-
li," je povedal Andrej Babič.
Kot so poudarili tudi na 
predstavitvi, avtomatski 
eksterni defibrilator (AED) 
lahko uporablja vsak, saj nas 
skozi postopek vodi naprava 
z glasovnimi navodili v slo-
venskem jeziku. Poleg tega 
so naprave opremljene tudi 
s slikovnim prikazom posto-
pkov pri uporabi. 
"Pomembno je zavedanje, 
da aparat sam po sebi ne 
rešuje življenj, je pa izredno 
dobrodošel dodatek pri oživ-
ljanju z masažo srca in 
umetnim dihanjem. Z oživ-
ljanjem z uporabo AED lah-
ko naredimo toliko kot celot-
na reševalna ekipa, ki prispe 
kasneje, in rešimo življenje. 
Zato je pomembno izobrazi-
ti oziroma seznaniti s posto-
pki oživljanja z uporabo 
defibrilatorja čim večje šte-
vilo ljudi," je povedal Babič. 
Defibrilator je varen za upo-
rabo in z njim bolniku ni 
mogoče škodovati.

Uporaba defibrilatorja 
lahko reši življenje
Na Občini Jesenice so pripravili tri usposabljanja za uporabo defibrilatorjev za občane. Kot 
poudarjajo, so naprave varne za uporabo in se jih ni treba bati uporabiti.

Zaposleni v Lekarni Plavž in kupci so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi in navodila za uporabo defibrilatorja 
tudi praktično preskusili. / Foto: Andrej Babič 

V preteklem tednu smo zak-
ljučili fazo Zagon procesa, 
kjer smo postavili temelje za 
pripravo celostne prometne 
strategije in izvedli analizo 
stanja. Glavne ugotovitve 
smo strnili v SWOT-analizo, 
ki predstavlja ključne pred-
nosti (Strengths), slabosti 
(Weaknesses), priložnosti 
(Opportunities) in nevarno-
sti (Threaths) posameznih 
prometnih področij. 
Analiza motornega in miru-
jočega prometa je pokazala, 

da se v povprečju motorni 
promet v obdobju 2006–
2012 ni povečal, število pro-
metnih nesreč pa se je med 
leti 2002 in 2015 zmanjšalo 
za 54 odstotkov. Prednost v 
občini predstavlja razvejano 
omrežje glavnih, regional-
nih in občinskih cest, kar 
omogoča dostop do poljub-
nih, še posebej podeželskih 
in zalednih destinacij obči-
ne. Bližina dostopa do avto-
ceste omogoča najhitrejši 
način prevoza na srednje in 

dolge razdalje znotraj regije 
in Slovenije. Mobilnost ote-
žuje veliko število premosti-
tvenih objektov zaradi želez-
nice in bližine Save ter s 
tem povezani stroški, slabo 
stanje nekaterih cest, pove-
čevanje števila delovnih 
migrantov v druge občine in 
njihova velika odvisnost od 
motornega prometa. Občina 
si prizadeva omiliti visoke 
eksterne stroške, zastoje, 
negativne vplive na okolje in 
zdravje, visoke stroške za 
mobilnost in socialno izklju-
čenost skupin, ki nimajo 
dostopa do avtomobila (otro-
ci in mladostniki, starejši, 
gibalno ovirani, socialno 
šibkejši). 
Mesto Jesenice je podrejeno 
individualnemu motorizira-
nemu prometu, k čemur 
pripomore tudi brezplačna 
parkirna politika. Zato nove 
trajnostno razvojne prilož-
nosti, ob hkratni optimizaci-
ji obstoječe mreže cest in 
povečanju vlaganj v njihovo 
vzdrževanje, vidimo v uvaja-

nju ukrepov za zapiranje 
mestnih središč za motorni 
promet in v prerazporeditvi 
pritiska na parkirna mesta s 
prenovljeno parkirno politi-
ko. Za razvoj peš- in kolesar-
skega prometa je na Jeseni-
cah treba izboljšati infras-
trukturo za pešce in kolesar-
je. S povečanjem deleža 
kolesarskega in pešprometa 
se zmanjša število motornih 
vozil in posledično zmanj-
šuje potreba po zagotovitvi 
parkirišč za motorna vozila. 
Ob primerni zagotovitvi 
infrastrukture za ranljive 
udeležence v prometu se 
izboljša varnost na cesti ter 
zmanjša pritisk škodljivih 
emisij na okolje. Analize so 
pokazale, da obstoječe kole-
sarsko omrežje na Jesenicah 
še ni povezano in sklenjeno 
in je na nekaterih odsekih 
celo nevarno. Obstaja poma-
njkanje označevalnih oz. 
usmerjevalnih tabel, poma-
njkanje kolesarnic in stojal 
za kolesa, ki bi v času miro-
vanja kolo ščitila pred zuna-

njimi vplivi in tatvinami. 
Žal v zavesti prebivalcev 
Jesenic še ni prepričanja o 
tem, da lahko kolo na kraj-
ših razdaljah dostojno 
zamenja uporabo avtomobi-
la, vendar pa priložnosti za 
premik v tej smeri izkazuje 
večinska podpora občanov, 
ki si željo več površin za 
mestno in rekreativno kole-
sarjenje. Zagotoviti je treba 
razvoj regijskih kolesarskih 
poti. 
Javni potniški promet, tako 
avtobusni kot tudi železniš-
ki, ki je dostopen vsem sta-
rostnim skupinam, povzro-
ča manjši okoljski vpliv v 
primerjavi z osebnimi avto-
mobili. Uvedena je enotna 
vozovnica za javni potniški 
promet na ravni Slovenije. 
JPP predstavlja udoben in 
varen način potovanja in 
prostor za socializacijo, zato 
je v občini močno prisotna 
želja po širitvi avtobusnih 
linij, vključno z izboljšan-
jem mreže postajališč. Žele-
zniška postaja v središču 

Jesenic omogoča dobro 
povezavo z Ljubljano, Belja-
kom in Novo Gorico. Poleg 
tega je veliko industrijskih 
dejavnosti v bližini železni-
ce. Ravno zato je treba izbo-
ljšati infrastrukturo postaj-
nih poslopij, v bližini želez-
niških postaj pa urediti kole-
sarska parkirišča ter poveča-
ti število prihodov vlakov in 
tako spodbudi občane k 
potovanju z vlakom. Treba 
je prenoviti tudi železniški 
informacijski sistem in 
izboljšati sodelovanje med 
Občino Jesenice in Sloven-
skimi železnicami. 
V prihajajočih mesecih 
bomo skupaj s širšo javnos-
tjo poskušali najti prave 
rešitve, ki bodo izboljšali 
stanje na področju prometa 
v naši občini. V drugi fazi 
bomo tako najprej opredelili 
vizijo in prioritete in nato 
začeli z izbiro ukrepov. 
Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezij-
skega sklada.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA JESENIC

Zdrava alternativa avtomobilom
V sklopu Celostne prometne strategije v Občini Jesenice že več mesecev posebno pozornost posvečamo spodbujanju trajnostne mobilnosti. Občanom 
želimo na čim bolj plastičen način ponazoriti, da so hoja po mestu, kolesarjenje ali uporaba javnega potniškega prometa velikokrat hitrejša, cenovno 
ugodnejša, vsekakor pa bolj zdrava alternativa avtomobilom. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz kohe-
zijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna 
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, pred-
nostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih stra-
tegij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urba-
ne mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditveni-
mi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane 
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Andraž Sodja

Tradicionalno se vsako leto 
turistični delavci Gorenjske, 
združeni v številnih turistič-
nih društvih in tudi pod 
okriljem Gorenjske turistič-
ne zveze, zberejo na tradici-
onalnem srečanju, ki je bilo 
letos v že 46. izvedbi v dvo-
rani Danica v Bohinjski Bis-
trici. Jesenice je zastopalo 
Društvo za razvoj turizma 
Jesenice, ki je prevzelo priz-
nanje v imenu Planine pod 
Golico, ki si je priznanje pri-
služila v kategoriji izletniš-
kih krajev, ter Kampa Perun 
Lipce, ki je letos prejel priz-
nanje za kampe Gorenjske 
turistične zveze. Kot je dejal 

lastnik kampa Perun Brane 
Pirc, so priznanja izjemno 
veseli, saj predstavlja novo 
potrditev kakovostnega dela 
Kampa Perun, ki zagotavlja 
največje jeseniške prenočit-
vene zmogljivosti in se iz 
leta v leto vse bolj utrjuje v 
gorenjski turistični ponud-
bi. Priznanja za izletniški 
kraj so veseli tudi v Turistič-
nem društvu Golica, kjer se 
vztrajno trudijo za prepoz-
navnost kraja in organizaci-
jo številnih, prepoznavnih 
in uspešnih turističnih pri-
reditev. Prav posebno pa je 
priznanje v kategoriji najle-
pši gorenjski nagelj, ki ga je 
že devetič prejela Frančiška 
Noč iz Javorniškega Rovta.

Tri priznanja odšla 
na Jesenice
Priznanja Gorenjske turistične zveze so prejeli 
Planina pod Golico, Kamp Perun in Frančiška Noč.

Vlada je izdala odločbe o podaljšanju dimnikarskih koncesij, 
med drugim tudi družbi Dimnikarstvo Dovrtel za območje 
občine Jesenice. Gre za koncesijo za izvajanje obvezne drža-
vne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledo-
vanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračni-
kov. Koncesije je vlada podaljšala do 31. decembra letos. Do 
takrat naj bi veljal sedanji sistem opravljanja dimnikarskih 
storitev prek koncesij, medtem ko naj bi po novem izvajalci 
dimnikarske storitve opravljali na podlagi licenc. Lastniki 
malih kurilnih naprav si bodo lahko izvajalca izbrali sami, 
bodo pa morali še naprej redno zagotavljati dostop dimni-
karjem do kurilne naprave, saj jih drugače čaka globa. 

Podaljšanje dimnikarske koncesije Dovrtelu
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Andraž Sodja

V občini Jesenice na različ-
ne načine skrbijo za lep vi-
dez bivalnih površin občank 
in občanov v mestu in okoli-
ci, v ta namen pa od leta 
2003 izvajajo tudi akcijo 
Najlepša cvetlična zasaditev. 
Najprej so izbirali le najlep-
še balkone, potem so akcijo 
razširili tudi na urejenost 
vrtov in poslovnih prosto-
rov. Vodijo in usmerjajo pa 
jo na oddelku za gospodar-
stvo Občine Jesenice. Na za-
ključno prireditev, ki se je 
odvijala minulo sredo, 5. ok-
tobra, v dvorani Kolpern na 
Stari Savi, so povabili lastni-
ke najbolje ocenjenih zasa-
ditev in jim tudi podelili pri-
znanja in nagrade. 

Najlepše zasaditve je izbra-
la komisija, ki je ocenjevala 
izvirnost, domiselnost, 
barvno usklajenost in celo-
ten vtis, pogosto pa so odlo-
čale podrobnosti. Kot je ob 
dogodku poudaril župan 
Tomaž Tom Mencinger, je 
treba pohvaliti vse, ki so ve-
liko časa, truda in sredstev 
vložili v svoje cvetlične za-
saditve: »Čestitam in se 
obenem zahvaljujem ter 
priporočam za prihodnost, 
da boste še naprej skrbeli 
za lepo podobo Jesenic. K 
tej pa zagotovo prispeva 
tudi javno komunalno pod-
jetje JEKO-IN, ki skrbi za 
cvetlične zasaditve na jav-
nih krajih.«
Za cvetlične zasaditve v kate-
goriji stanovanjskih hiš so 

priznanja letos prejeli: Anita 
Ahačič, družina Blatnik, Ta-
tjana Košir, družina Korbar, 
Stanojka Cvetanovič, Marjeta 
Zupančič, Frančiška Noč, 
Olga Prezelj, družina Su-
šnik, družina Mikula, Rudi 
Karlin, družine Pikon, Grilc, 
Razinger, Kuroš in Jensterle, 
Anita Tišov, Družina Marko-
vič, Petra Hrovat, Franc 
Branc, Slavko Lasnik, Sena-
da Smajič, Stane Twrdy, Bar-
bara Štefelin, Edina Vilman 
in Fanika Razingar, v katego-
riji večstanovanjskih hiš Iz-
tok Markič, Igor Bric, Milan 
Lango, Milena Srpčič in Fani 
Rihter, za cvetlične vrtove 
Nada Pavlovič, Irena Kolbl, 
Metka Dobravec, med po-
slovnimi prostori pa Gosti-
šče Jozef, Gostišče Rondo, 

Trgovina Štof, Šiviljstvo Ca-
stello, Gostilna Jurč in kmeč-
ki turizem Betel.
Nagrade v kategoriji večsta-
novanjske hiše so za tretje 
mesto prejeli Nezira Mumi-
nović, za drugo družina Ko-
mic Ambrožič in za prvo 
družina Žigon. 
Nagrade v kategoriji cvetlič-
ni vrt so prejeli Družina 
Hmeljak Jasnič za tretje, 
Frank Štefelin za drugo in 
družina Vogrinčič za prvo 
mesto. 
V kategoriji balkonov na 
hišah pa so bili vsi izvrstni, 
zato je komisija podelila 
kar štiri nagrade za prva 
mesta, in sicer Antonu Ko-
micu, Družini Sušanj, Bar-
bari Bertoncelj in Petri Ka-
čarevič.

Najlepše cvetlične 
zasaditve v občini
Občina Jesenice že vrsto let pripravlja akcijo Najlepša cvetlična zasaditev, v kateri izbirajo najlepše 
okrašene balkone, vrtove in poslovne prostore. Letos je bilo v izboru 99 zasaditev.

Nagrajenci za najlepše cvetlične zasaditve z županom na podelitvi priznanj v Kolpernu

Andraž Sodja

Tudi v krajevni skupnosti 
Plavž so pripravili že tradici-
onalni izbor najlepših cve-
tličnih zasaditev na balkonih, 
terasah in vrtovih njihovih 
stanovalcev. Priznanja in na-

grade sta podeljevala Albina 
Seršen in župan Tomaž Tom 
Mencinger, ki se je kraja-
nom Plavža tudi zahvalil za 
njihov prispevek k bogastvu 
cvetja v Mestu jekla in cvetja.
Najlepše je izbrala štiričlan-
ska komisija krajevne sku-

pnosti v sestavi Albina Ser-
šen, Marija Jazbinšek, Mar-
janca Ambrož in Žiga Pre-
tnar, ki so si zasaditve ogle-
dali v juniju, avgustu in 
septembru 2016.
Nagrade so podelili 33 kraja-
nom, ki so se s svojimi cvetli-

cami na vrtovih in balkonih 
posebej izkazali. To so bili 
Jolanda Rupnik, Angela Aleš, 
Anamarija Dijak, Marija Tr-
ček, Vinko Lavtižar, Milica 
Šebjanič, Marija Gril, Maja 
Trinkhaus, Lidija Dečman, 
Anamarija Lakota, Minka 
Klemenc, Stanislava Lah, 
Alojz Vavtar, Darja Svenšek, 
Kristina Demšar, Mehmed 
Trako, Milja Ilič, Melva Oma-
nović, Hankuša Adrović, 
Vika Novak Rebolj, Bejisa 
Hamzić, Milana Bunčić, La-
snik Pesjak, Zdenka Geršak, 
Jožica Kupljenik, Breda Kun-
šič, Elica Serafimova, Nesiha 
Mehmedović, Mirjana Šavs, 
Darja Langus, Nada Terse-
glav, Dragica Dornik in Simo 
Majdančević.

Kdo ima najlepše 
cvetje na Plavžu
Tudi krajevna skupnost Plavž že vrsto let podeljuje priznanja krajanom, na 
katerih vrtovih, balkonih in terasah se bohoti najlepše cvetje.

Vandalizem ne 
pojenja
Po mestu so se znova pojavili grafiti, vandali so 
se spravili celo na umetniške poslikave. Je res 
vsak trud, da bi bile Jesenice lepše, zaman?

Vandali so zapackali komaj izdelane umetniške poslikave, 
murale.

Varni niso niti prometni znaki ...

... niti podvoz v Podmežaklo, ki je redna tarča vandalov.

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

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

Kupon za popust velja do 31. 10. 2016

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

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

-10%Kupon

elektronika in mikroračunalniki
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Pia Kokelj

Jesenice so mesto, kjer so 
svojo srečo in varnost našli 
številni ljudje iz različnih 
narodov. Prebivalci po veči-
ni prihajajo iz držav nekda-
nje Jugoslavije pa tudi iz 
nekaterih zahodnih in vzho-
dnih držav. Kar jih povezu-
je, pa so razlogi, zaradi kate-
rih so sploh prišli sem. Te 
zgodbe in spomine so obča-
ni z drugimi prebivalci lah-
ko delili na odprtju razstave, 
ki jo je pripravila Nataša 
Kokošinek v sodelovanju z 
Gornjesavskim muzejem in 
ilustratorjem Jakom Torkar-
jem. V knjižnici je tako od 
28. septembra dalje na ogled 
osem plakatov, ki ponazarja-
jo migracijske tokove ter 
dejstva in podatke o priselje-

vanju, prav tako pa tudi 12 
ilustriranih portretov ljudi, 
ki so svoje življenje na novo 
začeli v drugi državi. 
V večernih urah pa je pote-
kalo predavanje, kjer je svo-
jo osebno zgodbo z gosti 
delila tudi sociologinja in 
predavateljica na Filozofski 
fakulteti doktorica Milica 
Antić Gaber. Na Jesenice je 
pri petih letih prišla iz Beo-
grada, zato tudi sama razu-
me, kako težko je biti tujec 
v novi državi. Pogovor je 
tekel o pomembnosti soci-
alnih mrež, ki se spletejo v 
lokalni skupnosti, o vlogi 
žensk med procesom 
migracij, o vključevanju in 
izključevanju tujcev itd. Na 
lastnih primerih je predsta-
vila, s kakšnimi težavami 
vse se soočajo priseljenci, 

in ob tem poudarila: »Naj-
več lahko storimo ljudje 
sami. Pokažimo odprtost, 

razumljivost, potrpežljivost 
in prijaznost, konec koncev 
smo vsi le ljudje.«

Različnost nas bogati
V sklopu domoznanskega septembra so v Občinski knjižnici Jesenice pripravili razstavo in predavanje 
z naslovom Jesenice mesto priseljencev, kjer je bila glavna gostja nekdanja Jeseničanka sociologinja 
dr. Milica Antić Gaber. 

Svojo osebno priseljensko zgodbo je v pogovoru z Moniko 
Sušanj predstavila dr. Milica Antić Gaber, ki je na Jesenice 
prišla pri petih letih iz Beograda.

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE

Vsak delovni dan do vključno 28. oktobra 2016 od 12. do 16. ure: DNE-
VNI KLUB MCJ 

MLADINSKI CENTER JESENICE

2., 3. in 4. novembra 2016 od 15. do 19. ure: POČITNIŠKI DNEVNI 
KLUB MCJ

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78

Vsak dan od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure sprostitveni  
in razbremenilni pogovori, družabne in sprostitvene igre za mlade od 
15. leta

Prireditve za osnovnošolce

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41

20. in 27. oktobra 2016 od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene 
dejavnosti za osnovnošolce nad 8 let starosti

29. oktobra ter 2., 3., 4. in 5. novembra 2016 od 10. do 12. ure: BOTRA 
JESEN IN HALLOWEEN motivi ter druge vodene počitniške dejavno-
sti za osnovnošolce nad 8 let starosti

MLADINSKI CENTER JESENICE

2., 3. in 4. novembra 2016 od 11. do 13. ure: POČITNIŠKI CIRKUS z 
Jakom Srpčičem 

MLADINSKI CENTER JESENICE

2., 3. in 4. novembra 2016 od 15. do 17. ure: DNEVNI KLUB MCJ  
12–15 LET, brezplačno igranje namiznih športnih in družabnih iger 

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 

Vsak dan od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-krea-
tivne delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre, družabne igre 
za otroke in mlade do 15. leta

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica

Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 Angleške urice (zaključena skupina)

Vsak torek: 17.00–18.45 Nemške urice (zaključena skupina)

Vsako sredo: 17.00–18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek: 17.00–17.45 Ura pravljic

Vsak petek: 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela

Prvi četrtek v mesecu 13.30 – Modri kvizi v knjižnici

Zadnji četrtek v mesecu 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagra-
jencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA

Prvi torek v mesecu 15.00–16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice 

Zadnji torek v mesecu 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA

Prvi četrtek v mesecu 16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu 17.00–17.45 Ura pravljic z Grofico, delavnice 

Zadnji četrtek v mesecu 17.45 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Urša Peternel

Potem ko kaki dve desetletji 
ni veliko objavljal in zatem 
konec lanskega leta vendarle 
izdal žepnico Srečne frizer-
ke (pri založbi eBesede), je 
zdaj Edo Torkar med bralce 
poslal novo knjigo, ki nosi 
naslov Podaljšano poletje. 
Tudi tu gre za žepnico, 
tokrat je izšla v samozaložbi, 
ki prinaša 86 kratkih zgodb, 
večine novejših, nekaj pa 

starejših, napisanih pred tri-
desetimi ali štiridesetimi 
leti. Podobno kot v prejšnji 
knjigi so tudi v Podaljšanem 
poletju zgodbe razvrščene 
po abecednem redu, kot pra-
vi avtor, zato, da bralec ne 
išče vsebinskih in kronološ-
kih povezav. V svojem "v 
jesen podaljšanem poletju" 
sprijaznjeno ugotavlja, da 
njegovo življenje ni roman, 
ni velika zgodba, ampak 
naključna zbrka majhnih 

zgodb. Zbrka, in ne zbirka ...
In o čem piše pred jesenjo 
življenja? O ženskah, Nekda-
nji, Navadni in Nebeški, o 
sopotnici na avtovlaku, o 
natakaricah in prijateljicah, 
o naključjih in izbirah. O 
utrinkih vsakodnevnega živ-
ljenja. V knjigi so tudi zgod-
bice, ki se dogajajo na pisate-
ljevih rojstnih Jesenicah, 
denimo tista, kako je pisanje 
za Železarja raje zamenjal 
za delo fizikalca pri marti-

novki, pa tista o najboljšem 
kruhu iz Vidičeve pekarne, 
kamor ga je pošiljala mama, 
in tista o treh drevesih, 
macesnu nad Razgledno 
potjo, bukvi v Ukovi in smre-
ki na Jelenkamnu ... Kot pra-
vi na svojem blogu Obujen-
ke, je vse, kar mu je v resnici 
pri pisanju pomembno, stil, 
zven besed in melodija stav-
kov. "Ker v vsebinskem smi-
slu o sebi in svetu tako in 
tako nimam kaj posebnega 
povedati; vsi smo iste vrste 
in vse je že tisočkrat poveda-
no. Razpoznaven sem lahko 
samo po tem, da isto stvar 
povem malo drugače." In po 
tem, kako pripoveduje zgod-
be, je Edo Torkar tudi v svoji 
drugi knjigi zgodbic zagoto-
vo prepoznaven.

Podaljšano poletje
Edo Torkar je v samozaložbi izdal knjigo kratkih zgodb z naslovom 
Podaljšano poletje.

Andraž Sodja

Kuturno umetniški klub 
Artista Jesenice je v sodelo-
vanju z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice, Glasbe-
no šolo Jesenice in književ-
nim društvom Hiša poezije 
pripravil prvi Poetikonov 
pesniški večer v dvorani 
jeseniške Kosove graščine, 
kjer so se predstavili sloven-
ski pesniki, ki se zbirajo 
okoli ene osrednjih sloven-
skih literarnih revij, revije 
Poetikon. Pesmi so predsta-

vili glavni in odgovorni ure-
dnik revije Poetikon Ivan 
Dobnik, Stojan Špegel, Mar-
ko Elsner Grošelj in Jernej 
Kusterle, k predstavitvi pes-
mi pa so bili povabljeni tudi 
gostje, tako sta svoji pesmi 
predstavila tudi Aljaž Pesto-
tnik: Smeji se naj vesolje in 
Anja Grmovšek: Kalifornija. 
Za spremljevalni kulturni 
program pa so poskrbeli 
nadarjena mlada harfistka 
Hana Žagar ter izvrstna 
kitarista Staš Hrenič in Žiga 
Dermitz.

Poetikonov pesniški večer
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Matjaž Klemenc

Lahko na kratko ocenite 
lanske sezone ženske član-
ske košarkarske ekipe 
Kranjska Gora - Jesenice?
"S člansko ekipo smo tretjo 
sezono zapored nastopali v 
2. Slovenski ligi. Žal v za-
dnji sezoni manj uspešno 
kot v preteklih dveh. Gleda-
no v celoti, nismo izpolnili 
ciljev, ki smo si jih za sezo-
no 15/16 postavili. Vzrokov 
za nedoseganje zastavljenih 
ciljev v pretekli sezoni je 
bilo kar nekaj, celo sezono 
smo bili obremenjeni s po-
škodbami, službene in šol-
ske obveznosti pa so krepko 
zmanjševale obisk trenin-
gov in njihovo intenzivnost 
ter kvaliteto. Poleg tega 
smo sezono odigrali brez 
ene od nosilk igre, ki je pre-
stopila k prvoligašu ŽŽK 
Domžale. S štirimi mlajši-
mi selekcijami deklet, sta-
rih do devet let, do 12 let, do 
13 let in do 15 let, smo uspe-
šno nastopali v slovenskem 
prvenstvu. Mladinsko dr-
žavno reprezentantko Lejlo 
Pamić pa smo z namenom 
njenega razvoja posodili kot 
igralko kadetski ekipi ŽKK 
Odeja iz Škofje Loke, saj v 
sezoni 2015/16 s svojo eki-
po nismo nastopali v kadet-
ski oz. mladinski ligi."

Letos več ne tekmujete v 2. 
Slovenski ženski košarkar-
ski ligi.
"Na žalost je Košarkarska 
zveza Slovenije po zaključ-
ku lanske sezone, kljub od-
poru klubov, ki so v ligi igra-
li, sprejela odločitev, da uki-
nja 2. Slovensko žensko ko-
šarkarsko ligo. Sicer smo 
imeli pravico prijave in igra-
nja v razširjeni 1. Slovenski 
ligi, vendar smo ocenili, da 
je ta preskok za nas v tem 
obdobju nesprejemljiv. Z 
domačim kadrom v 1. Slo-

venski ligi še ne moremo 
igrati, prehod na višji rang 
tekmovanja pa bi zahteval 
tudi znatno večja finančna 
sredstva, ki pa jih na naši lo-
kaciji, kljub usklajenemu 
delovanju obeh klubov (ŽKK 
Jesenice in KK Kranjska 
Gora), ne vidimo. Odločitev 
nas ni vrgla iz tira. Za klube, 
ki delajo na periferiji, z 
mlajšimi igralkami, se zveza 
kaj dosti ne zanima. Ob tem 
bi poudaril dejstvo, na kate-
rega sem opozarjal v času 
ukinjanja 2. lige, in sicer da 
je v njej igrala polovica mla-
dinskih in kadetskih repre-
zentantk z zelo veliko igral-
nega časa ter da smo trener-
ji t. i. drugo ligo imeli za ra-
zvojno ligo mlajših igralk."

Kako ocenjujete novousta-
novljeno Extra ligo?
"Extra liga, v kateri bomo 
igrali, zna biti zelo zanimi-
va. Kolikor mi je znano, 
bodo vse ekipe imele kombi-
nacijo starejših, izkušenih 
igralk in mlajših igralk, vsi 
klubi pa nastopajo v ligi s 
ciljem razvoja mlajših 
igralk. Praktično vsaka slo-
venska ekipa v tej ligi je iz-
gubila kakšno igralko, ki so 
šle igrat v klube 1. Slovenske 
lige ali so končale igralsko 
kariero. Neznanki v ligi sta 
ekipi Vindi Varaždin iz Hr-
vaške in Koš Celovec iz Av-
strije. Moč lige bo znana 
nekje na polovici prvenstva." 

Kakšna je vaša ekipa pred 
prvenstvom?
"V ekipo Kranjska Gora - Je-
senice se iz Domžal vrača 
Tina More, iz pretekle sezo-
ne so sanirane poškodbe, 
mlajše igralke so si nabrale 
kar nekaj izkušenj, ekipi so 
se pridružile štiri igralke, ki 
so v prejšnji sezoni igrale še 
v pionirski kategoriji in 
predstavljajo novo dodano 
vrednost ekipi. Po vsem na-

štetem je v tej sezoni naš cilj 
uvrstitev med prve tri ekipe 
v ligi."

Tekmovanje je tik pred vra-
ti. Ste zadovoljni s priprava-
mi na sezono?
"Priprave smo začeli 16. av-
gusta in z angažiranostjo 
deklet, ki bodo tvorile jedro 
ekipe, sem zadovoljen. Žal 
pa nam službene obveznosti 
nekaterih igralk niso omo-
gočile optimalne uigranosti 
ekipe, kar bomo skušali na-
doknaditi v prvem delu pr-
venstva."

Kdaj ste začeli kot košarkar-
ski trener?
"Preden sem leta 1979 po-
stal trener, sem sam igral 
košarko v Gorenjski ligi. Kot 
trener sem začel v Osnovni 
šoli v Mojstrani. Dve leti ka-
sneje sem šel na Jesenice in 
postal trener ženske član-
ske, mladinske in kadetske 
ekipe. Vztrajal sem vse do 
leta 1992. Vrnil sem se spet 
v Mojstrano in delal z mo-
ško in žensko šolsko ekipo. 
Leta 2008 sem začel sodelo-
vati še z Osnovno šolo 
Kranjska Gora, v okviru Šol-
ske košarkarske lige. Leta 
2010 sem bil povabljen v 
kranjskogorski klub kot vod-
ja mlajših selekcij. V tistem 
obdobju, ko je bila ženska 

ekipa Kranjske Gore članski 
prvak, sem bil kritičen do 
dela z mlajšimi selekcijami 
in tako nisem mogel zavrni-
ti vabila novega predsednika 
kluba." 

Razlike med treningom mo-
ških in žensk zagotovo so?
"Vsekakor. Veliko težje je 
trenirati dekleta. Dela z de-
kleti je zelo posebno. Upo-
števati je treba vse kompo-
nente in se moraš zavedati, 
da moraš v določenih obdo-
bjih delati z razumskim 
upoštevanjem posebnosti 
treniranja ženskih ekip, 
predvsem mlajših. Pred-
vsem zaradi ohranjanja mo-
tivacije in igralske populaci-
je, saj je osip pri dekletih v 
posameznih starostnih ob-
dobjih lahko zelo velik." 

Je na Jesenicah dovolj zani-
manja med dekleti za košar-
ko?
"Če povem po pravici, sem 
pričakoval večji interes tako 
s strani deklet kot staršev. 
Spominjam se obdobja Sa-
bine Felc, obdobja Barbare 
Gričar, Lidije Jovanovič … 
Takrat je bil interes veliko 
večji. Danes so razmere dru-
gačne, motiv deklet ukvarja-
nja s športom je v strmem 
upadanju. Populacija deklet 
od petega do devetega razre-
da osnovne šole se zelo tež-
ko odloča za proces treninga 
oziroma se praviloma ne od-
loča. Dejansko je toliko stva-
ri, ki imajo za njih krepko 
večjo prioriteto, telesna ak-
tivnost, povezana s športom, 
jih praviloma ne privlači. 
Vseeno sem zadovoljen z 
našo najmlajšo generacijo 
deklet starih osem, devet let, 
ki zelo rade trenirajo. Če že-
liš ustvariti močno igralno 
bazo, moraš v tem času de-
lati s krepko mlajšimi popu-
lacijami, kot smo bili navaje-
ni v preteklosti."

Dekleta je težje trenirati
Kdor le bežno spremlja žensko košarko na Jesenicah, mu je vsekakor znano ime Toni Čebulj. 
Šestinpetdesetletnik je doma z Dovjega in je trener ženske ekipe Kranjska Gora - Jesenice.

Toni Čebulj

V 1. moški prstometni ligi je končan jesenski del. Jeseničani 
so ga odigrali dobro in potrdili tretje mesto iz sezone 
2015/2016. V petih tekmah so štirikrat zmagali (Struževske 
korenine 4:2, Podnart 4:2, Dvojčki 5:1, Restavracija Center 
Lesce 5:1) in le enkrat izgubili (2:4 Mišo tim). Na vrhu lestvi-
ce sta Senica in Rokce z devetimi točkami. Jeseničani imajo 
le točko manj. Med posamezniki imata v jeseniških vrstah 
po štiri zmage Jože Klobučar in Marko Hočevar.

Jeseničani pri vrhu

V sredo se je začela nova odbojkarska sezona. V prvi tekmi 
1. ženske odbojkarske lige so odbojkarice Zgornje Gorenj-
ske doma gostile Mislinjo. Poleg omenjenih ekip bodo v 
najvišjem rangu nastopile še Spodnja Savinjska – Aliansa, 
Formula Formis, Volleyball Ljubljana, Luka Koper, Calcit 
Volleyball, Nova KBM Branik, Kema Puconci in GEN-I Volle-
ball. Cilj varovank trenerja Iztoka Kšele je preprost – obsta-
nek v družbi najboljših.

Obstanek v ligi

Jeseniški nogometaši igrajo s kola v kolo bolj suvereno. V 
zadnjih dveh tekmah so dosegli popoln uspeh. V 6. kolu so 
doma bili učinkoviti. Ekipo Jecom Sport DLN so premagali 
s 7 : 1 (Pivač 2, Džafič, Kazič, Zukanovič, Basta, Belaj). Prej-
šnjo soboto so bili uspešni na gostovanju v Žireh in z golom 
Brajiča slavili minimalno zmago 1 : 0. Jesenice in Bohinj sta 
na vrhu s 16 točkami. Točko manj ima ekipa Zarica B.

Z dvema zmagama na vrhu

Igralke Namiznoteniškega kluba Jesenice bodo letos igrale v 
najvišjem rangu, 1. ženski namiznoteniški ligi Slovenije. Po-
leg Jeseničank bodo v ligi nastopile še ekipe Muta, Kajuh 
Slovan, Letrika, Ptuj, Logatec, Vesna, Arrigon ter Kema. S 
slednjo so Jeseničanke doma igrale v uvodnem kolu in te-
sno izgubile s 3 : 5. Dve zmagi je prispevala Mojca Smolej, 
enkrat pa je bila uspešna Anja Krmelj.

Za uvod poraz

V mestu Visoko v Bosni in Hercegovini se je reprezentanca 
Slovenije v karateju udeležila mednarodnega turnirja. Uspe-
šno so nastopili tudi trije predstavniki Karate kluba Huda mra-
vljica in dosegli kar nekaj uvrstitev na stopničke. Tia Grbič je 
bila dvakrat prva, enkrat druga in enkrat tretja, Lana Grbič dva-
krat prva in štirikrat četrta, Tarik Mahmutovič pa enkrat tretji.

Stopničke za Tio, Lano in Tarika

Po dveh zmagah so kegljači SIJ Acroni Jesenice (1. B sloven-
ska liga) v tretjem kolu igrali neodločeni 4 : 4 na gostovanju 
pri ekipi Siliko. Na vrhu lestvice sta z maksimalnim izkupič-
kom 6 točk Pivka in Hidro. Jeseničani so s 5 točkami tretji.

V tretje remi

Lansko sezono so jeseniški košarkarji v 3. ligi končali v raz-
igravanju od 7. do 12. mesta. Na koncu so suvereno osvojili 
sedmo mesto. Letos bodo nastopili v ligi zahod. Prve tekme 
so na sporedu jutri, kjer bodo poleg Enosa Jesenice igrali še 
Nazarje, Krvavec Meteor, Gorenja vas, Janče, Globus in Slo-
van. Jim letos uspe narediti še korak naprej, se uvrstiti od 1. 
do 6. mesta, kjer se borijo za napredovanje?

Prve tekme za košarkarje

Matjaž Klemenc

Sedem je pravljično število 
in število zmag jeseniških 
hokejistov na prvih sedmih 
tekmah AHL. Pozna se do-
bro delo na treningih dva-
krat dnevno, dobra uigra-
nost, borbenost in odlični 
vratarski dvojec Žan Us, 
Rok Stojanovič. Če smo po-
šteni, je verjetno malokdo 
verjel, da bodo po sedmih 
tekmah »železarji« še vedno 
neporaženi. Po videnem po-
polnoma zasluženo. Na so-
botni tekmi so doma odpra-
vili s 3 : 0 Kitcbühel (Mago-

vac, Pance, Čimžar). V prej-
šnji številki smo kot slabost 
ekipe omenili le igranje z 
igralcem več. Tokrat so z 
dvema goloma, prvega v 
osmi minuti z dvema igral-
cema več in drugega v deveti 
minuti z igralcem več, teh-
tnico prevesili na svojo 
stran. Pred to tekmo so tri-
krat »pokazali zobe« v go-
steh. Najprej so premagali 
Neumarkt s 5 : 1 (DiCasmir-
ro, Jeklič, Jezovšek, Manfre-
da, Sotlar), nato Sterzing s 5 
: 2 (Jezovšek 2, Kalan, Man-
freda, Brus), za piko na i pa 
še Zell am See s 5 : 3 (Jezov-

šek 2, Sosja, Manfreda, So-
tlar). Po sedmih odigranih 
tekmah so Jeseničani še edi-
ni s popolnim izkupičkom, 
21 točkami. Najbližji zasle-
dovalec Ritten Sport ima 19 
točk. Že ta konec tedna nas 
v dvorani Podmežakla čaka 
"dvojček": v soboto Feld-
kirch in v nedeljo Lustenau, 
18. oktobra pa gredo na naj-
bližje gostovanje v Celovec, 
k ekipi KAC2. Do konca me-
seca sta na sporedu še dve 
tekmi, obe z ekipama z 
zgornje polovice lestvice: 
26. oktobra doma z ekipo 
Ritten Sport in tri dni kasne-

je v gosteh z ekipo Pustertal. 
Upamo in želimo si samo, 
da bi se niz nepremagljivo-
sti v Alpski ligi nadaljeval 
čim dlje. "Tekma s Kitzbü-
hlom ni bila lahka. Enako je 
bilo na prejšnjih šestih tek-
mah. Rezultati včasih vara-
jo. Spomnim se prve tekme 
z Gardeno in zmage z 8 : 2. 
Vseskozi je treba igrati na 
visokem nivoju. Treba je po-
udariti, da imamo dobre po-
goje za delo. Kemija v ekipi 
je odlična. Pozna se, da ima-
mo štiri močne peterke in 
celotno tekmo lahko napa-
damo. V kritičnih trenutkih 

pa svoje opravita vratarja, ali 
Žan Us ali Rok Stojanovič," 
je po sobotni zmagi povedal 
napadalec Jure Sotlar. Med 
tednom Jeseničani niso 
imeli tekme v AHL. V torek 
so igrali Slovenski superpo-
kal z ljubljansko Olimpijo. 
Termin ni bil najboljše iz-
bran, saj je dobro uro kasne-
je slovenska nogometna vr-
sta začela kvalifikacijsko 
tekmo za svetovno prven-
stvo z reprezentanco Angli-
je. Superpokal se žal ni kon-
čal po željah rdečih. Gostje 
iz Ljubljane so tekmo dobili 
s 4 : 2 (za Jesenice sta zadela 

Sotlar in Pance). Četrti gol 
so gostje dosegli v zadnji se-
kundi, na prazen gol. Kaj 
smo videli? Zmago ekipe iz 
lige EBEL, a mirno lahko re-
čemo, da nikakor ni bilo vi-
deti tako velike razlike med 
»prvo« in »drugo« ligo, kot 
nekateri namigujejo. Na tek-
mi z Olimpijo smo v jeseni-
škem dresu po dolgih letih 
spet videli reprezentanta 
Davida Rodmana. Vodstvo 
ga je pripeljalo, da "zakrpa" 
luknjo po poškodbi centra 
prvega napada Nata Dica-
smirra, ki bo kar nekaj časa 
odsoten z ledenih ploskev.

Hokejska pravljica v Podmežakli
Sedem tekem v AHL, sedem zmag. Jeseniški hokejisti v novi sezoni navdušujejo in so še vedno neporaženi. Naj pravljica v Podmežakli traja čim dlje.
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Pia Kokelj

Žiga Koselj in Ema Zupan 
sta se na začetku junija 
podala na tritedensko popo-
tovanje po Indoneziji. Na 
potopisnem predavanju v 
prostorih Ljudske univerze 
Jesenice sta z obiskovalci 
delila vtise, nasvete, vse 
mogoče prigode in seveda 
čudovite fotografije.
Oba že od nekdaj rada potu-
jeta in odkrivata neznane 
dele sveta, zato je bilo poto-
vanje po jugovzhodni Aziji 
težko pričakovano. Doma 
sta prehodno začrtala pot, 
uredila zavarovanje in pos-
krbela, da jima niti izguba 
kreditne kartice ne more 
pokvariti vzdušja. Že na 
začetku poti sta imela nam-
reč nesrečo z bankomatom: 
»Vsem močno priporočava, 
da namesto ene kreditne 
kartice s seboj raje vzemite 
dve, saj nikoli ne veste, kdaj 
vam jo bankomat poje,« v 
smehu pojasnjuje Ema. 
Začela sta na otoku Jakarta, 
nadaljevala na Javi, nato pa 
potovanje zaključila na Bali-
ju. Vse dni sta imela zelo 
natrpan urnik, zato je bilo 
za poležavanje na plaži zelo 
malo časa. Videla sta vse od 
znamenitega templja Pram-
banan, raziskovala lepote in 
grozote vulkana Bromo, pra-
znovala ramadan, okusila 
najdražjo kavo na svetu, pre-
živela salmonelo in še in še. 
»V vročem podnebju, pri 

katerem ne pomaga niti fak-
tor 50, sva odkrivala stvari, 
ki jih še vodič ne pozna.« 
Ema na potovanju strogo 
prisega na družabno omre-
žje Instagram, saj ji več 
pomeni vizualna predstava 
kot pa nekaj besed v brez-
barvnem Lonely Planetu. 
Zato ni čudno, da so tudi 
njune popotniške fotografije 
naravnost enkratne. Oba 
namreč uživata v igranju s 
fotoaparatom, in če je treba, 
za dobro fotografijo prekrši-
ta tudi kakšno pravilo. »Se 
nama je že zgodilo, da sva 
za lepo sliko stopila korak 
predaleč,« z nasmeškom 
razlaga Žiga. Njuno prevoz-
no sredstvo po otokih so bili 
vlaki, konji pa tudi avtomo-
bili z osebnimi vozniki in 
seveda obvezni skuterji. Vse 

sta rezervirala sproti in brez 
premišljevanja. Če se jima 
je zahotelo udobja, sta za 
eno noč odštela tudi po 50 
evrov v zasebni nastanitvi z 
bazenom in pogledom na 
morje, sicer pa sta se svobo-
dno prepustila toku. Najbolj 
navdušena sta nad lepotami 
indonezijske narave in nad 
izvrstnimi riževimi rezanci, 
ki so bili na meniju tudi po 
večkrat na dan. »Na Baliju 
sva se nagledala čudovitih 
slapov, neskončnih riževih 
teras in napila kokosove 
vode, ki je pravo zdravilo za 
hudo dehidriranost,« pojas-
njujeta hkrati. Dodata še, da 
se v Indonezijo zagotovo še 
kdaj vračata, saj zdaj vesta, 
kaj vse sta zamudila in kaj 
vse ju še čaka na njuni 
»must see« listi.

Čarobna Indonezija
Žiga Koselj in Ema Zupan sta se poleti potepala po Indoneziji. Pravita, da 
se tja zagotovo še vrneta.

Žiga in Ema na potopisnem predavanju na Ljudski univerzi 
Jesenice

Oktober je svetovni mesec 
boja poti raku dojk. Zazna-
muje ga rožnata pentlja kot 
simbol boja proti raku dojk. 
Slovensko združenje za boj 
proti raku dojk Europa Don-
na vsako leto oktobra pripravi 
po Sloveniji vrsto prireditev, s 
katerimi želi opozoriti na 
pomen preventive, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni ter pomen 
rednega mesečnega samop-
regledovanja dojk, še posebej 
med mladimi. Letos bodo pri-
reditve prvič potekale tudi na 
Jesenicah. Drevesa v mestu 
so tako že oblečena v rožnate 
pentlje, ki so jih izdelale pleti-
lje v Domu dr. Franceta Ber-
glja in v skupini Razkrite 
roke. Vrtci v občinah Kranj-
ska Gora, Žirovnica in Jeseni-
ce so dobili slikanico Fridine 
dobre misli, ki jo je napisala 
in ilustrirala članica Europe 
Donne Rebeka Potočnik. 
Jutri, v soboto, 15. oktobra, 
ko je evropski dan zdravih 
dojk, pa bodo na Trgu Tone-
ta Čufarja ob 11. uri zaplesa-

le dijakinje Srednje šole 
Jesenice in Gimnazije Jese-
nice ter dekleta, ki so prebo-
lela raka, na pesem Lep je 
dan, zapela pa bo Nina Bau-
man. V sodelovanju z Zdrav-
stvenim domom Jesenice 
bodo na modelu prikazovali 
tudi pravilno samopregledo-
vanje dojk.
Kot poudarjajo v združenju 
Europa Donna, bodo danes 
vsaj tri ženske v Sloveniji 
izvedele, da so zbolele za 
rakom dojk. Rak dojk je viso-
ko ozdravljiv, če je odkrit 
dovolj zgodaj. Kot pravi 
generalna sekretarka Europa 
Donna Tanja Španić, ki je 
zbolela pri 26 letih: "Vzelo 
vam bo le tri minute enkrat 
na mesec, a te minute vam 
lahko spremenijo življenje." 
Dojke si je treba  natančno 
pregledati od  sedmi do 
deseti dan po začetku mens-
truacije  oziroma na izbran 
dan v mesecu, če ženska 
menstruacije nima. Najpo-
gosteje ženske pregled opra-
vijo med prhanjem.

Rožnati oktober
Na Čufarjevem trgu bodo jutri, v soboto, ob 11. 
uri obeležili evropski dan zdravih dojk.

Urša Peternel

Na Jesenicah so policisti 
obravnavali padec dveh sta-
rejših otrok, ki sta se preva-
žala s kolesom. Kolo, na 

katerem sta se peljala oba 
(drugi otrok na krmilu), je v 
napačno smer po enosmer-
ni ulici in z neprilagojeno 
hitrostjo vozil starejši otrok, 
ob srečanju z avtomobilom, 

ki je po cesti vozil pravilno, 
pa sta kolesarja izgubila 
ravnotežje in s kolesom 
padla na tla. V nesreči se 
otroka nista poškodovala, o 
njunem ravnanju pa bodo 
policisti zaradi prekrškov 
obveščali pristojno okrajno 
sodišče.

Otroka padla s kolesa
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Partizanska pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je poimenovana v spo
min na borce NOV. Prejšnje 
poimenovanje: Almweg 
(1943–1945) 
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943 

Pionirska ulica
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je dobila naziv po pri
padnikih Zveze pionirjev 
Jugoslavije (neuradno Tito
vi pionirji), ki je bila usta
novljena leta 1942 in je 
vključevala vse osnovnošol
ske otroke v Socialistični 
federativni republiki Jugo
slaviji. Zveza pionirjev Slo
venije je bila ustanovljena 
leta 1947.
Prejšnje poimenovanje: For
mergasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Pod gozdom
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je svoje ime dobila že 
ob prvem poimenovanju je
seniških ulic leta 1930 zato, 
ker je ob vznožju z gozdom 
poraslega hriba Mirca.
Prejšnje poimenovanje: Am 
Walde (1941), Otto Planett
gasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1930

Pod Mirco
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je dobila ime po hribu 
Mirca.

Prejšnje poimenovanje: Un
termirza (1941), Mirzagasse 
(1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1930

Poljska pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je dobila naziv Poljska 
pot, ker je vodila na polja.
Prejšnje poimenovanje: 
Feld weg (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Potoška pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je bila poimenovana 
po poti, ki vodi k naselju Po
toki.
Prejšnje poimenovanje: Ve
llachstrasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Pot Otmarja Novaka
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je poimenovana po Ot
marju Novaku  Fendiju (*7. 
11. 1922, Jesenice, †10. 12. 
1944, Slovenski Javornik), 
predvojnem tovarniškem 
delavcu železarne KID na 
Jesenicah in prvoborcu 
NOV, ki je ga je na Sloven
skem Javorniku ustrelila 
Črna roka.
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1954

Prosvetna cesta
Okoliš (KS): Koroška Bela
Cesta je poimenovana po 
bogati prosvetni dejavno

sti, ki se na Koroški Beli 
še danes odraža predvsem 
na vzgojnoizobraževal
nem in kulturnem podro
čju. Prejšnje poimenova
nje: Karherstrasse (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Razgledna pot
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po le
pem razgledu, ki se nam od
pira na del Jesenic. Prejšnje 
poimenovanje: Aufsichtweg 
(1941), Waldweg (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1930

Savska cesta
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Cesta je poimenovana po 
reki Savi Dolinki, ki teče 
skozi Jesenice oziroma 
mimo naselja Slovenski Ja
vornik.
Prejšnje poimenovanje: In
dustriestrasse (1943–1945) 
in Sawesteg (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Skladiščna ulica
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po 
skladiščih državne železnice 
in Kranjske industrijske 
družbe, ki so bila ob cesti. 
Po drugi svetovni vojni so jo 
razširili in podaljšali. 
Prejšnje poimenovanje: La

gergasse (1941), Norikerga
sse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1930

Sončna pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je bila poimenovana 
Sončna pot zaradi svoje 
sončne lege. V 60. letih 20. 
stoletja je bila preimenova
na v Pot ilegalcev, ker je bila 
po tej poti v času tretjega raj
ha vzpostavljena veza za 
partizane in aktiviste, ki so 
delali na jeseniškem obmo
čju.
Prejšnje poimenovanje: Ko
gelweg (1943–1945), Solnč
na pot (1945–1961), Pot ile
galcev (1961–1996)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Spodnji Plavž
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po do
mačem ledinskem imenu 
Plavž, ki je označevalo tudi 
naselje.
Prejšnje poimenovanje: Ble
iofnerau (1943–1945) in Ble
ioferstrasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1943

Stranska pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je dobila tako ime, ker 
poteka po zunanjem robu 
naselja Koroška Bela.
Prejšnje poimenovanje: 
Hoch stuhlweg (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Straža
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je poimenovana po 
607 m visokem hribu Stra
ža, pod katerim je speljana.
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1974

Strelska ulica
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je poimenovana po 
strelcih NOV.
Prejšnje poimenovanje: Gie
ssergasse (1943–1945) in 
(del) Industriering (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Terenska ulica
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je poimenovana v spo
min na terence − družbeno
politične delavce v NOB in v 
prvih mesecih osvoboditve, 
ki so delovali na tem obmo
čju.
Prejšnje poimenovanje: Val
zergasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

Trg Toneta Čufarja
Okoliš (KS): Jesenice
Trg je poimenovan po Tone
tu Čufarju (*14. 11. 1905, Je
senice,  †10. 8. 1942, Šentvid 
pri Ljubljani), jeseniškem 
pisatelju, pesniku, predvoj
nem revolucionarju in ko
munistu ter borcu VOS OF 

v Ljubljani. Leta 1942 so ga 
v Ljubljani aretirali in odpe
ljali v šentviške zapore. Iste
ga leta je bil med poskusom 
pobega s transporta za be
gunjske zapore ustreljen.
Prejšnje poimenovanje: 
Krekov trg (1930–1941), 
Krekplatz (1941), (del) Adolf 
Hitlerstrasse (1943–1945), 
Cankarjev trg (1945–1961)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1930

Ukova
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po 
bližnjem potoku Ukova.
Prejšnje poimenovanje: 
Ukowa (1941), Wildbachga
sse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1930

Udarna ulica
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Ulica je poimenovana v spo
min na vse prostovoljce, ki 
so po 2. svetovni vojni v 
okviru zveznih delovnih ak
cij prispevali svoj delež k ob
novi in izgradnji povojne 
Jugoslavije, oziroma na de
lavce, ki so z gorečimi napo
ri pripomogli h gospodarski 
izgradnji države.
Prejšnje poimenovanje: 
Schmiedgasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični si
stem: 1943

(Se nadaljuje)

Vir: Aljaž Pogačnik, Po ulicah žele
zarskega mesta, Gornjesavski muzej 
Jesenice, 2016, str. 40–58.

Po ulicah železarskega mesta (4. del)

Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so razstavo pripra
vili z namenom, da prikaže
jo nagle spremembe v vsak
danjem življenju, do katerih 
je prišlo v zadnjih nekaj de
setletjih, še zlasti na podro
čju informatike in teleko
munikacij. Kot je povedal 
avtor razstave dr. Marko 
Mugerli, se je doba računal
ništva na Jesenicah začela 
leta 1959, ko so v takratni 
Železarni Jesenice kupili 
prvi računalnik, ki je bil celo 
eden prvih v Jugoslaviji. Ta 
je podatke shranjeval na lu
knjaste kartice, oprema pa 
je zavzemala kar tri velike 
omare. Računalnik žal ni 
več ohranjen, so pa ohranje
ne luknjaste kartice, ki so na 
ogled na razstavi. Leta 1968 
so v Železarni sledili razvoju 
in kupili nov računalnik 

IBM 360, ki je podatke shra
njeval na elektromagnetnih 
obročkih torusih. 
A če so si prve računalnike, 
ki so bili obsežni in so kljub 
temu imeli malo spomina, 
lahko privoščile le tovarne 
in nekateri javni zavodi, pa 
je razvoj integriranega vezja 
omogočil izdelavo mikro
procesorjev in hišnih raču
nalnikov. V osemdesetih le
tih so tako gospodinjstva 
kupovala znamke ZX Spec
trum 48, Commodore 64 ali 
Atari 800 XL. "Zaradi ce
novne ugodnosti in zaradi 
množice igric so bili med 
najbolj razširjenimi angle
ški računalniki Spectrum z 
48 kilobiti delovnega po
mnilnika RAM. V višjem 
cenovnem razredu je bil 
ameriški računalnik Com
modore s 64 kilobiti po
mnilnika, ki je nalagal igrice 
s pomočjo kasetnika. Raču
nalniška oprema se je v glav

nem kupovala v tujini, v Ita
liji in Avstriji, kar pa je bil 
zaradi takratnih limitov kar 
zahteven podvig. Na sloven
skem tržišču so ponujali 
predvsem računalnike do
mačega proizvajalca Iskra 
Delta," je povedal. dr. Mu
gerli. Na razstavi je na ogled 
del te opreme, tudi legen
darni računalnik Commo
dore 64 iz Mugerljivega 
osebnega arhiva. Menda so 
jih izdelali kar trideset mili
jonov, danes pa jih je ohra
njenih le še nekaj. 
Sočasno z razvojem računal
ništva se je posodabljala tudi 
avdiovizualna in druga tele
komunikacijska oprema. 
Radiji so postajali manjši, 
televizije pa lažje, ravno tako 
nosilci zvoka in filmov. Na 
razstavi pa je na ogled tudi 
še vedno delujoč gramofon 
iz leta 1971, na katerem so 
zavrteli ploščo s himno jese
niških železarjev ...

Prvi računalnik v 
železarni že leta 1959
V železarskem muzeju v Ruardovi graščini je na ogled zanimiva razstava o zgodovini in neslutenem 
razvoju računalniške tehnologije.

Avtor razstave dr. Marko Mugerli ob računalniku Commodore 64 iz leta 1986 s 
kasetofonom, napajalnikom in igralno palico ("joystickom")

Še vedno delujoč gramofon Iskra iz leta 1971 s ploščo
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Janko Rabič

Na Gimnaziji Jesenice se 
dijaki udejstvujejo v števil-
nih dejavnostih. Zagotovo 
so posebej ponosni na odli-
čne športnike in športnice. 
Njihove kariere spremljajo 
in se veselijo uspehov, tudi 
ko ti zapustijo gimnazijske 
klopi. V septembru so 
povabili v goste štiri udele-
žence letošnjih letnih olim-
pijskih iger v Riu de Janei-
ru. Anja Klinar in Špela 
Perše sta nekdanji dijakin-
ji, Tjaša Pintar pa je sedaj 
dijakinja četrtega letnika. 
Zaradi drugih obveznosti je  
manjkal nekdanji dijak 
Robert Žbogar. Vsi so v 
svoji športni karieri uspeš-
ni plavalci. 
Dijaki športnih oddelkov so 
se najprej seznanili z rezul-
tati, ki so jih dosegli na naj-
večjih mednarodnih tekmo-
vanjih in olimpijskih igrah. 
Anja, Špela in Tjaša so 
odgovarjale na vprašanja o 
napornih treningih, dijake 
so zanimali vtisi s prvih 
olimpijskih iger. Kako je s 
psihološkimi pripravami, 
kakšna je prehrana in nji-
hovi nadaljnji cilji. Olimpij-

ke so poudarile, da športni 
oddelek Gimnazije Jesenice 
skupaj s profesorji omogo-
ča, da vrhunske športnice 
in športniki lahko usklaju-
jejo šolanje, treninge in tek-
movanja.
Jeseničanka Anja Klinar, 
štirikratna udeleženka 
olimpijskih iger, je zagoto-
vo med več generacijami 
dijakov največja vzornica za 

prizadevno delo in vztraj-
nost, kar je predpogoj za 
vse uspehe, tako pri učenju 
kot pri doseganju vrhun-
skih športnih rezultatov. 
"Občutki so po eni strani 
lepi, po drugi malo manj," 
je ob obisku dejala Anja. 
"Gimnazijska leta so bila 
zame zelo naporna. Plavalci 
zelo veliko treniramo, zato 
je za učenje manj časa. Kar 

se jaz spomnim, nisem 
imela nič časa za druge 
stvari. Je pa prijetno, ko se 
po desetih letih spet vrneš 
nazaj. Imela sem sošolce, s 
katerimi smo se dobro 
razumeli. Vesela sem, da so 
dijaki postavili toliko vpra-
šanj, kar pomeni, da jih 
zanima naša športna pot. 
Upam, da nas še kdaj pova-
bijo."

Gimnazijske 
olimpijke med dijaki
Na Gimnaziji Jesenice so gostili tri (nekdanje) dijakinje, udeleženke letošnjih olimpijskih iger v Riu 
Anjo Klinar, Špelo Perše in Tjašo Pintar.

Pia Kokelj

Mesec oktober ni znan le po 
kostanju, krajših večerih ali 
pa odpadanju listov, naši 
najmlajši vedo, da je takrat 
čas za najbolj zabaven jesen-
ski žur Ta prav živ žav. Četr-
tega oktobra so otroci ob igri-
ci in plesu v dvorani Kolpern 
rajali vse do večernih ur. 
Tradicionalni dogodek se je 
zopet odvijal v prvem okto-
brskem tednu, saj je ta že 
vrsto let namenjen tednu 
otroka. Gre za projekt Zveze 
prijateljev mladine Sloveni-
je, ki v tem času organizira 
različne prostočasne in raz-
vedrilne programe za otroke 
v vseh večjih krajih po Slo-
veniji. Na Jesenicah so svoje 
moči združili Zavod za šport 
Jesenice, Mladinski center 
Jesenice (MCJ) in  Gornje-
savski muzej Jesenice ter na 
Stari Savi pripravili živahno 
popoldne. Otroci so si ogle-
dali igrico Volk in sedem 
kozličkov v izvedbi Družin-
skega gledališča Kolenc, po 
koncu pa so se lahko s svoji-
mi najljubšimi junaki tudi 

slikali. Sledila je plesna 
zabava z animatorji, ustvar-
jalne delavnice in pa foto-
grafiranje v gledaliških kos-
tumih ter pomerjanje klobu-
kov. Starši so se medtem 
lahko razgledali po razstavi 
Jeseniška Talija, ki pojas-

njuje razvoj gledališke deja-
vnosti na območju Zgornje 
Gorenjske. Ob vprašanju, 
kaj ji je bilo najljubše, šest-
letna Mila odgovarja: »Igri-
ca, saj smo otroci volku lah-
ko povedali, da ima v trebu-
ščku v resnici kamne.« Nje-

na štiriletna sestrica Janja 
pa je najbolj uživala ob 
pomerjanju kostumov in 
ustvarjanju malih pisanih 
škratkov. Sodeč po nasmeš-
kih in rdečih ličkih so se 
otroci naplesali in poveselili 
kSot že dolgo ne.

Jesenski žur v Kolpernu
Ob tednu otroka so tudi letos pripravili Ta prav živ žav, ki je z otroškim smehom napolnil Kolpern.

Otroci so ustvarjali na ustvarjalni delavnici.

Janko Rabič

September je na Gimnaziji 
Jesenice že tradicionalno 
namenjen sprejemu matu-
rantov in maturantk skupaj 
s starši, profesorji in gosti 
pred odhodom na fakultete. 
S čestitkami, rdečimi nagelj-
ni in priznanji najbolj uspe-
šnim so jim zaželeli uspeš-
no usvajanje novih znanj. 
Ravnateljica Lidija Dornig je 
še enkrat spomnila na dose-
žen dober uspeh na maturi, 
ki je 93-odstotni. Letos so 
imeli štiri zlate maturante. 
Vsem je čestital župan obči-
ne Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger in jim zaželel 
uspešni nadaljnji študij ter 
jih povabil, da se potem 
vrnejo in z znanjem prispe-
vajo k razvoju mesta in obči-
ne. Letos so trije zlati matu-

ranti iz občine Jesenice. 
Andraž Mur s Hrušice, Zala 
Kobentar iz Lipc in Blaž 
Istenič s Slovenskega Javor-
nika. Župan jim je na spre-
jemu izročil tudi praktično 
darilo. Četrta zlata maturan-
tka je naknadno postala Tja-
ša Legat iz Begunj, ki je 
uspela s pritožbo na rezultat 
mature. Vsi štirje so za 
dosežek na maturi prejeli 
srebrni znak Gimnazije 
Jesenice.  
Za uspešno delo so letošnji, 
21. zlati znak Gimnazije 
Jesenice podelili profesorju 
športne vzgoje Boštjanu 
Modrijanu. Sprejem so obo-
gatili s kulturnim progra-
mom, ki so ga pripravili 
gimnazijski pevski zbor Jan-
ka Pribošiča, gimnazijski 
teater in dijak Matija Jošt 
Čušin s harmoniko. 

Slovesno slovo  
od maturantov
Na Gimnaziji Jesenice so pripravili tradicionalni 
sprejem za maturante. Zlati znak je prejel 
profesor športne vzgoje Boštjan Modrijan.

Zlati maturanti z ravnateljico in županom
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HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR  
21.10. 2016 ob 20. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

VLADO KRESLIN  
in MALI BOGOVI

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72.
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Urša Peternel

Na nedavnem Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju je pod-
jetnik Goran Medja s Koroške 
Bele prejel nagrado Obrt-
no-podjetniške zbornice Slo-
venije za inovativni izdelek, 
poimenovan samozatezna 
vrtalna glava. Gre za inovacijo, 
ki omogoča menjavo svedra 
med obratovanjem, kar je po 
besedah Gorana Medje novost 
v svetovnem merilu, zato je 
patent tudi že zaščitil. 
»Prednost samozatezne 
vrtalne glave je v tem, da 
stroja za menjavo svedra ni 

treba ustaviti, saj sveder lah-
ko zamenjaš kar med obra-
tovanjem. Sistem delovanja 
je enostaven, z dlanjo stis-
neš za grlo glave, glava se 
odpre in vanjo vstaviš sve-
der, odmakneš roko in glavo 
spustiš,« razlaga bistvo ino-
vacije Medja, ki je zamisel 
za inovacijo dobil pred leti 
– na dopustu ... Če pri obi-
čajnih vrtalnih glavah te sve-
der držijo s tremi trni, za 
menjavo pa potrebuješ klju-
ček, samozatezna glava drži 
sveder po celotnem obodu. 
Po Medjevih besedah je ino-
vacija široko uporabna, zan-

jo pa zdaj išče vlagatelja ozi-
roma poslovnega partnerja, 
ki bi omogočil, da bi šla v 
široko proizvodnjo in na trg. 
Zanimanje za inovacijo so 
na sejmu v Celju že pokazali 
Nemci, celo Indijci. Medja 
je ponosen, da si je inovacijo 
na sejmu ogledal tudi pred-
sednik vlade Miro Cerar.
Goran Medja je sicer po izo-
brazbi strojni tehnik, obrt 
pa je začel že leta 1975. S 
kovinarstvom se tako ukvar-
ja že štirideset let, zdaj mu v 
poslu pomaga tudi sin Aljo-

ša, sicer pa so v podjetju tri-
je zaposleni, po potrebi pa 
sodelujejo tudi s kooperanti. 
Ukvarjajo se zlasti z izdelo-
vanjem kovinskih konstruk-
cij, kot so nadstreški za vozi-
la, balkone, izdelujejo tudi 
mobilne žare, celo posebne 
zložljive ležalnike. Medja pa 
ves čas razmišlja tudi o ino-
vacijah, ena takšnih so pose-
bne zunanje varilne šobe, 
naslednje leto pa namerava 
vstopiti tudi na navtični trg 
in ponuditi inovacijo: pose-
bno tandemsko sidro.

Nagrada za Medjevo 
inovacijo
Goran Medja s Koroške Bele je za samozatezno vrtalno glavo prejel nagrado Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije za inovativni izdelek. Gre za inovacijo, ki omogoča menjavo svedra kar med 
obratovanjem.

Goran Medja s priznanjem za inovacijo / Foto: Tina Dokl

Samozatezna vrtalna glava omogoča menjavo svedra med 
obratovanjem.

Urša Peternel

Rotary klub Bled, ki je bil 
ustanovljen leta 1991 in 
deluje na območju zgornje 
Gorenjske, je v zadnjih letih 
pripravil kar nekaj dobrodel-
nih akcij tudi v jeseniški 
občini. Kot je povedal pred-
sednik Boris Bregant, so 
tako pomagali Splošni bolni-
šnici Jesenice pri nakupu 
ultrazvoka in naprave za 
rehabilitacijo po poškodbi 
kolena ter pri obnovi gineko-
loško-porodniškega in pedia-
tričnega oddelka. V Osnovni 
šoli Poldeta Stražišarja Jese-
nice so sodelovali pri naku-
pu opreme za sobo sedmih 
čutil, prav tako vsako leto 
enemu od učencev šole sku-
paj s spremljevalcem omo-
gočijo počitnice na Debelem 
rtiču. Sodelujejo tudi z jese-

niškim centrom za socialno 
delo, različni projekti pa 
potekajo tudi v drugih zgor-
njegorenjskih občinah. 
V klubu je ta čas sedemnajst 
članov, po besedah Borisa 
Breganta pa želijo število čla-
nov povečati. Zato tudi prip-
ravljajo dan odprtih vrat klu-
ba, ki bo potekal v torek, 18. 
oktobra, med 18. uro in 
19.30 v prostorih Hotela 
Park na Bledu. "Zbrani člani 
kluba bomo na ta dan pred-
stavili svojo zgodovino, akti-
vnosti in načrte za prihod-
nost. Poleg članov kluba 
bodo prisotni tudi predstav-
niki organizacij, s katerimi 
sodelujemo in jim pomaga-
mo pri zagotavljanju sred-
stev za dejavnost, in pred-
stavniki podjetij, ki nam pri 
humanitarnih akcijah tudi 
finančno ali materialno 

pomagajo. Odgovarjali 
bomo na postavljena vpraša-
nja, predvsem tistim, ki bi se 
odločali, da bi se nam na 
osnovi poznavanja bistva 
naše dejavnosti želeli prik-
ljučiti. Posebej vabimo mla-
de," je povedal Bregant. 
Kot je dodal, so ponosni na 
mlade jeseniške gimnazijce, 
ki so pripravljeni ustanoviti 
prvi Interact klub na zgor-
njem Gorenjskem. "Mladi v 
teh klubih ob prijetnem dru-
ženju in možnostih izmen-
jav znanj z vrstniki iz vsega 
sveta stopajo na pot prijatelj-
stva in dobrodelnosti." Bre-
gant je še poudaril, da rotari-
janstvo zadnja leta stopa iz 
sence in izgublja prizvok 
elitizma. Njegovo bistvo je 
namreč v prijateljstvu, dob-
rodelnosti ter pomoči sočlo-
veku.

Rotarijanstvo  
tudi na Jesenicah
Ker želijo število članov povečati, pripravljajo dan odprtih vrat Rotary kluba 
Bled, ki bo potekal v torek, 18. oktobra, v Hotelu Park na Bledu.

Pia Kokelj

Jordanija velja za državo, ki 
je ujeta med dramatične 
kanjone, reke in puščavo. 
Biser bližnjega vzhoda je v 
prostorih Ljudske univerze 
Jesenice skozi sliko in bese-
do opisal predavatelj in foto-
graf Stane Arh.
Na pot se je s turistično 
agencijo podal leta 2008, 
vse od takrat za jeseniške 
občane z veseljem priprav-
lja predavanja o tej čudoviti 
deželi. Okusil je potepanje 
po vročih puščavskih mes-
tih, spoznal beduine, jahal 
kamelo, plaval v Mrtvem 
morju in še in še. »Nam ne 
prav preveč poznana država 
Jordanija je za obiskovalce 
pravi raj,« pravi Arh. Med 
drugim daje zatočišče več 
kot milijonu beguncev, je 
rojstni kraj treh svetovnih 
ver: krščanske, musliman-
ske in armenske ortodok-
sne, v njej pa najdemo tudi 
nekatere izmed največjih 
kulturnozgodovinskih spo-
menikov celotne zgodovine. 
Najbolj ga je očaralo mesto 
Petra, ki je bilo razglašeno 
za eno izmed novih sedmih 
čudes sveta, predstavlja pa 

tudi zaščitni znak Jordani-
je. Nekoč je bilo to glavno 
mesto Nabatejcev, danes pa 
je svetovno znano po arhi-
tekturnih objektih, izklesa-
nih v skalo. V Jordaniji 
zaradi puščavskega podneb-
ja ne morejo imeti kmetij-
skih površin, zato večina 
ljudi živi od turizma. Poleg 
Petre jim največ dobička 
prinesejo obiski Rdeče puš-
čave, reke Jordan, najbolj 
slanega morja na svetu in 
gore Nebo, s katere je Moj-
zes uzrl obljubljeno deželo 
Kanaan ter umrl. Arh je 
navdušen tudi nad kulina-
ričnimi dosežki jordanske 
kuhinje: »Na potovanjih 
vedno okušam domačo hra-
no in njihova me je dobese-
dno začarala.« Skozi čudo-
vite fotografije, ki jih je 
posnel na potovanju, je obi-
skovalcem močno približal 
Jordanijo in njen dramatič-
ni zgodovinski utrip, ven-
dar pa vsem, ki si želijo 
ogledati to deželo biblijskih 
mest, priporoča dobro tele-
sno pripravljenost in odpor-
nost, saj obiski znamenitih 
mest, puščave in rek zahte-
vajo veliko aktivnosti in 
hoje.

Dežela puščavskih 
pravljic
Stane Arh je okusil potepanje po vročih 
puščavskih mestih Jordanije. Spoznal je beduine, 
jahal kamelo, plaval v Mrtvem morju ...

Stane Arh med potopisnim predavanjem na Ljudski 
univerzi Jesenice

Koča pri izviru Soče in Zave-
tišče pod Špičkom sta prek 
zime zaprta, so sporočili iz 
Planinskega društva Jeseni-
ce. Tičarjev dom in Koča na 
Golici bosta odprti do 16. 
oktobra, Koča na Golici kas-
neje tudi ob lepih vikendih, 
Erjavčeva koča pa bo odprta 
do začetka novembra.

Zapiranje koč
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OKNO V SVET

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v 
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zuna-
njih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov, 
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni spreje-
mnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televi-
zijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora 
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,  
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice, 
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po  
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT JESENICE –  
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
  106 programov v začetnem paketu 
  126 programov v osnovnem paketu
  157 programov v razširjenem paketu
  HBO paket – filmi
  PINK paket
  Balkan+ paket – brezplačen 
  internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
  IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL
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Z vami že 20 let

Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev Je-
senice v jesenskih dneh na-
daljujejo z različnimi dejav-
nostmi v društvenih prosto-
rih in tudi širše. V septem-
bru sta bila v ospredju dva 
pomembna dogodka. Stane 
Arh je na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Can-
karjevem domu v Ljubljani 
predstavljal verižni eksperi-
ment, ki je bil deležen velike 
pozornosti med obiskovalci 
in uglednimi gosti. Pri tem 
gre za pomembno medge-
neracijsko sodelovanje sta-
rejših in mladih. Prvi dan so 
bili na predstavitvi tudi 
učenci Osnovne šole Preži-
hovega Voranca z Jesenic, ki 
sodelujejo v tem projektu. 
Na festivalu je sodeloval tudi 
Jeseničan Franci Bizjak z 
okraski iz kronskih zama-
škov. 
Ob mednarodnem dnevu 
starejših so v društvenih 
prostorih pripravili srečanje 
članov, ki so stari osemdeset 
let in več. Teh je v društvu 

230, več kot sedemdeset se 
jih je odzvalo vabilu. Najprej 
jih je pozdravil predsednik 
društva Boris Bregant in jih 
povabil, naj večkrat obiščejo 
društvene prostore, kjer po-
tekajo najrazličnejše dejav-
nosti. Župan občine Jeseni-
ce Tomaž Tom Mencinger 
se jim je zahvalil za njihov 
prispevek, ki so ga z delom 
vložili v razvoj občine. Naj-
starejša udeleženka je bila 
98-letna Ivanka Gašperin, 
med navzočimi je bila 96-le-
tna Stanka Geršak, častna 
občanka občine Jesenice. 
Devetdeset let in več so med 
udeleženkami že dopolnile 
Mihaela Višnar, Milka Kav-
čič in Ančka Valodi. Kultur-
ni program so pripravili 
društveni moški pevski zbor 
pod vodstvom Mire Mesarič, 
več svojih pesmi sta predsta-
vili Sonja Frelih in Alenka 
Trampuš. Za še posebej ve-
dro vzdušje je poskrbel de-
vetletni harmonikar Luka 
Planinšek z Blejske Dobrave 
in bil deležen največjega 
aplavza.  

Jesenske dejavnosti 
upokojencev

Ob mednarodnem dnevu starejših so v društvenih 
prostorih pripravili srečanje članov, ki so stari osemdeset 
let in več.

Urša Peternel

Na Jesenicah se začenja pro-
jekt Razkrite roke 3, ki je 
namenjen ranljivim skupi-
nam ljudi, predvsem prise-
ljencem in invalidnim ose-
bam, živečim na Jesenicah. 
Na ta način jih Zavod Oloop 
Ljubljana v sodelovanju s 

Človekoljubnim dobrodel-
nim društvom UP Jesenice 
želi dodatno izobraziti iz te-
ksti lnega oblikovanja, 
ustvarjanja video vsebin, tr-
ženjskih, prodajnih in soci-
alnih veščin ter jih na ta na-
čin tudi psihosocialno opol-
nomočiti. Na Jesenicah 
bodo delavnice potekale v 

Hiši sreče, in sicer enkrat 
tedensko dopoldne, name-
njene pa bodo tako žen-
skam kot moškim z Jesenic 
in okolice, ki imajo mi-
grantsko ozadje. Cilj projek-
ta je, da bodo na koncu za-
snovali kolekcijo visoko kva-
litetnih ročno narejenih di-
zajnerskih tekstilnih izdel-

kov, ki bo tudi naprodaj 
prek spleta. Nekaj usposa-
bljanj bosta vodili tudi Nata-
ša Briški in Lucija Ćirović, 
prva na temo promocije, 
druga pa na temo javnega 
nastopanja. V sklopu pro-
jekta bodo konec meseca 
gostili tudi predstavnike te-
kstilno-umetniškega centra 
Textile Arts Centra iz New 
Yorka. Projekt, ki na Jeseni-
cah poteka že tretjič, se bo 
zaključil julija prihodnje 
leto z razstavo v Ljubljani.

Tretje Razkrite roke 

V sklopu projekta Ustvarjalni podjetnik bodo v petek, 4. no-
vembra, z začetkom ob 16.30 v Kolpernu odprli Umetniško 
tržnico, to je prodajno razstavo lokalnih ustvarjalcev. Na 
tržnici bodo na ogled in naprodaj različni izdelki, od unika-
tnih kvačkanih in pletenih izdelkov, nakita, sveč, copat, de-
korativnih izdelkov, graviranja stekla, izdelkov iz lesa ... 
Umetniška tržnica bo odprta tudi v soboto, 5. novembra, 
med 9. in 18. uro. Predstavitev del lokalnih ustvarjalcev z 
območja občin Jesenice, Kranjska Gora in Gorje bodo pope-
strili z ustvarjalnimi uricami, na katerih bodo sodelujoči 
ustvarjalci prikazali svoje spretnosti v izdelovanju izdelkov. 
V soboto bodo ustvarjalne urice potekale dopoldne ob 11. 
uri in popoldne ob 15. uri. Organizator dogodka je Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske.

Umetniška tržnica
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 24. okto-
bra 2016, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj,  
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Jelka Koselj

Marmelada iz mandarin
Potrebujemo: 2 kg mandarin 
(ali 1,5 kg že očiščenih), 30 
dag belega ali rjavega sladkor-
ja, 2 cm sveže ingverjeve kore-
nine in 3 čajne žličke agarja.
Priprava: Mandarine opere-
mo, olupimo, čim bolj ods-
tranimo bele kožice in raz-
delimo na krhlje. Ingverje-
vo korenino ostrgamo in 
sesekljamo. Krhlje manda-
rin s sladkorjem in ingver-
jem dušimo na srednjem 
ognju približno četrt ure, da 
se krhlji zmehčajo. Nato 
zmes pustimo stati 12 ur ali 
čez noč, da se okusi poveže-
jo. Ohlajeno zmes zmelje-
mo s »paličnjakom« ali v 
multipraktiku. V hladno 
zmes vmešamo agar. Nato 
marmelado kuhamo na sre-
dnjem ognju in vmes meša-
mo. Vre naj 15 minut, da 
želira. Še vročo marmelado 

vlijemo v ogrete (in prej 
pasterizirane kozarce v 
pečici na 120 stopinj C), 
takoj zapremo in kozarce 
počasi ohlajamo pod odejo. 
Dobimo 3 kozarce po 4 dl 
marmelade. 

Marmelada iz kutin, 
limon in mandarin
Potrebujemo: 1 kg že očišče-
nih in na strgalnik za repo 
naribanih kutin, sok treh 
limon, 3 velike mandarine (ali 
50 dag nakrhljanih), 3 cm 
sesekljane sveže korenine 
ingverja, 30 dag belega ali rja-
vega sladkorja in malo ruma.
Priprava: Vse sestavine, a 
brez mandarin, zmešamo, 
da se namočijo čez noč in 
kutine zmehčajo. Drugi dan 
mandarinam odstranimo 
kožo in bele kožice. Nareže-
mo jih na koščke in zmelje-
mo v blenderju ali drugem 
mešalcu. Vse sestavine (kuti-
novo zmes in zmlete man-

darine) dušimo na srednjem 
ognju pol ure. Nato maso 
pretlačimo z lesenim tolka-
čem in s »paličnjakom«. 
Sedaj marmelado kuhamo 
odkrito, ob stalnem mešanju 
toliko časa, da marmelada 
želira in postane zelo gosta, 
kar traja približno četrt ure. 
Vročo marmelado damo v 

pogrete, pasterizirane kozar-
ce. Ko nalivamo marmelado 
v kozarce, jo malo potlačimo 
z vilicami, da ni vmes zrač-
nih mehurčkov. Na vrh mar-
melade v kozarcu polijemo 
žličko ruma. Kozarce počasi 
ohlajamo pod odejo. Dobi-
mo 3 kozarce po 4 dl mar-
melade. 

Aromatični marmeladi
Obiranje mandarin na Neretvi konec oktobra je nepozabno doživetje in če mandarin kaj ostane, 
skuhamo marmelado. Tudi v trgovini so takrat najcenejše. V oktobru pri nas dozorijo kutine in malo 
uležane počakajo na mandarine, da lahko kombiniramo ta dva zdrava, okusna in aromatična sadeža. 

Sponzor križanke so Vadbe z Moniko, intenzivne vodene vadbe z Moniko Udir, ki potekajo v O2 Fitnesu na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 22, Jesenice. Vljudno vabljeni na trening vadbe v dobri družbi in s hitrimi rezultati do zavidljive postave. 
Več informacij na www.facebook.com/VadbezMoniko. Podarjajo: 1. nagrada – mesečna vstopnica, 2. nagrada – en obisk, 3. 
nagrada – en obisk.
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PP. 124, 4001  KRANJ

NEMŠKI
FILOZOF

(THEODOR,
1903 -1969)

3
VINETUJEVO

PLEME
IZOBRAZBA,

VZGOJA

SLOVARČEK: TAKEDO: japonski dramatik,     ARAV: južno ameriška želva,     KARR: francoski pisatelj (Alphonse),     EFA: puščavska pursa,
ASGER: nekdanji danski likovnik (Jorn),     KREP: vrsta tkanine,     AFRIK: morska trava za žimnice,     ATAIR: najsvetlejša zvezda v ozvezdju Orla

Sestavil: Cveto Erman

Vadbe z Moniko

Urnik:
Pon in čet: 20.00

Intenzivna vadba za 
oblikovanje telesa in 
izgubo maščobe.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=D, 2=J, 3=L, 4=U, 5=O, 6=S, 7=T, 8=N, 9=V), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke in jo vpišite v križanko. 
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je MODERNIST.

Geslo je BOGAT IZBOR KARTUŠ IN TONERJEV. Sponzor 
križanke je MODNI STUDIO TINKERBELL, Sanja Leper, s. 
p., Spodnji Plavž 5, Jesenice. Podarjajo tri nagrade: 50 odsto-
tkov popusta na en artikel: Zdravko Odar, Jesenice; 30 odsto-
tkov popusta na en artikel: Zvonko Pezdirnik, Dovje; 20 
odstotkov popusta na en artikel: Zlatko Lipovšček, Jesenice. 
Za nagrade se oglasite v trgovini Modni studio Tinkerbell.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 14. oktobra 
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje pregledne razstave Fotografskega društva Jesenice

Na ogled do 9. 11. 2016

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Cikel ruskega filma: Moskva ne verjame solzam (lirična drama, 148 
minut, 1979). Vstop prost. 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Dobrodelni koncert za Emily, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora 
z gosti

Sobota, 15. oktobra  
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

Rekreacijsko drsanje, urnik bo objavljen na spletni strani Zavoda za šport

NOGOMETNO IGRIŠČE PODMEŽAKLA, ob 16. uri
Nogometna tekma GNL NK Jesenice : NK Škofja Loka

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : VEU Feldkirch

Nedelja, 16. oktobra 
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

Rekreacijsko drsanje, urnik bo objavljen na spletni strani Zavoda za šport

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : ECH Lustenau

Ponedeljek, 17. oktobra 
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, od 10.30 
do 11.30

Vadba za starejše

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica: Pobarvanke za odrasle

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni 
tenis, od 18. do 21. ure

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
PONEDELJKOVE DELAVNICE AKROJOGA JAM

Torek, 18. oktobra 
LJUDSKA UNIVERZA, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan

TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, od 19. ure dalje
Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenic, 3. krog

Sreda, 19. oktobra 
LJUDSKA UNIVERZA, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Sredino predavanje: Bach za ženske

Četrtek, 20. oktobra 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, UPRAVNA STAVBA, 2. 
nadstropje, ob 16.30

Predava A. Koprivec: Prehrana pri osteoporozi, vaje za krepitev mišic, 
vaje ravnotežja.

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Delavnica: Zakonite oblike opravljanja dela – kakšne so prednosti in 
kakšne so slabosti posameznih oblik

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: 

Predavanje Janeza Tarmana – 110-letnica železniškega predora skozi 
Karavanke

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop godalnega oddelka Glasbene šole Jesenice

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri
Pravilno združevanje živil – pot do zdravja in dobrega počutja. Preda-
val bo dr. Jan Bizjak, agronom. 

Petek, 21. oktobra 
KINODVORANA JESENICE, ob 19.30

TANJA ŽAGAR, koncert za abonma in izven

Oktobrske in novembrske prireditve
Sobota, 22. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

Rekreacijsko drsanje, urnik bo objavljen na spletni strani Zavoda za 
šport

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Kegljanje 1BSL Jesenice : Hidro

Nedelja, 23. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

Rekreacijsko drsanje, urnik bo objavljen na spletni strani Zavoda za 
šport

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
VAŠA NAŠA MATINEJA; RDEČA KAPICA, operna predstava za otroke

Ponedeljek, 24. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, od 10.30 
do 11.30

Vadba za starejše

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

Predavanje: KRN in njegovi sosedi; predava gospa Heda Alič.

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Slovenske 
gore – 5. del

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni 
tenis, od 18. do 21. ure

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

Torek, 25. oktobra
LJUDSKA UNIVERZA, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18.15
Aljaž Pogačnik: predavanje Industrijski pejsaž v modernem sloven-
skem slikarstvu

TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, od 19. ure dalje
Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenic, 4. krog

Sreda, 26. oktobra
LJUDSKA UNIVERZA, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Sredino predavanje: Eterična in osnovna olja v kozmetiki

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : Ritten sport hockey

Petek, 28. oktobra
RAZLIČNE LOKACIJE NA JESENICAH, cel dan

Aktivnosti v času jesenskih šolskih počitnic (trim steza, drsanje, ke-
gljanje …) 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Mladi verzi. Predstavili se bodo: Manca Bertoncelj, Saša Atanasov, 
Jernej Kusterle. Za kitarske vložke bo poskrbel Staš Hrenič. 

DVORANA GASILSKEGA IN KULTURNEGA DOMA 
BLEJSKA DOBRAVA, ob 21. uri

HALLOWEEN FROM HELL, rok-metal koncert za mlade

Sobota, 29. oktobra
KINODVORANA JESENICE, cel dan

MOJ KINO, izbor najnovejših filmov za celo družino

NOGOMETNO IGRIŠČE PODMEŽAKLA, ob 16. uri
Nogometna tekma GNL NK Jesenice : NK Naklo

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
MAGIC THE GATERING – igranje kart

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
1001 PLES, plesna predstava

Nedelja, 30. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30

EBYSL u20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : Vasas Budapest

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
JOGA FLOW: Vinyasa flow 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
50 ODTENKOV NJIVE: Boštjan Gorenc Pižama

Torek, 1. novembra
SPOMINSKI PARK NA PLAVŽU, ob 9. uri

Komemoracija ob dnevu mrtvih

PARK TALCEV NA KOROŠKI BELI, ob 10. uri
Komemoracija ob dnevu mrtvih

REZOV GAJ NA BLEJSKI DOBRAVI – POKOPALIŠČE, ob 11. uri
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA Jesenice - Kranjska Gora

PLANINA POD GOLICO, SPOMENIK NOB, ob 15. uri
Komemoracija ob dnevu mrtvih

Sreda, 2. novembra
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 'PORTRET' s Sandijem Novakom (MF 
FZS) in Nikom Bertoncljem (F3 FZS)

 
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri

DELAVNICA AKROJOGA JAM 

Četrtek, 3. novembra
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri

FIFA TURNIR, igranje video igre – konzola PS3 – preko projekcije na 
veliko platno

Razstave
Do 14. 10. 2016, Kulturni dom na Slovenskem Javorniku, vsak dan od 
16. do 20. ure, Kako so včasih praznovali, medinstitucionalna etnolo-
ška razstava

Do 31. 10. 2016, Zdravstveni dom Jesenice, Po ulicah železarskega 
mesta, muzejska razstava

Do 7. 11. 2016, v avli Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Razstava 
Dobro jutro – razstava članov Fotografskega društva Jesenice 

Do 15. 11. 2016, Železarski muzej na Stari Savi, ob ponedeljkih, torkih, 
četrtkih in petkih od 10. do 18. ure ter ob sredah od 9. do 17. ure, 
Delavke železarne, Pranje in perilo skozi čas, Spremembe v vsakda-
njem življenju, Dediščina okoli nas, muzejske razstave; za najavljene 
skupine nad 10 oseb odprto tudi izven odpiralnega časa!

Do 29. 11. 2016, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure 
in od 16. do 18. ure, Industrijski pejsaž: iz depojev GMJ, likovna raz-
stava

Do nadaljnjega: Banketna dvorana Kolpern na Stari Savi, ob ponedelj-
kih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 16. ure ter ob sredah od 9. do 
17. ure, Jeseniška Talija, muzejska razstava

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
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Urša Peternel

Člani Alpinističnega odseka 
Jesenice so na Jezerih, visoko 
nad dolino Vrat, na nadmor-
ski višini 2118 metrov, posta-
vili nov Bivak II. Ta stoji na 
mestu osemdeset let starega 
dotrajanega bivaka, ki so ga 
lani jeseni s helikopterjem 
prepeljali v dolino in danes 
stoji ob Slovenskem planin-
skem muzeju v Mojstrani. 
Načelnica Alpinističnega 
odseka (AO) Jesenice Maja 
Perko je ob odprtju novega 
bivaka dejala: »Bivak je posta-
vljen! Prav tam v objemu naj-
višjih gora, kjer je bilo njego-
vo mesto skoraj stoletje. 
Dobesedno osupli smo bili 
nad iznajdljivostjo in premiš-
ljenostjo prvograditeljev in 
tako ohranili osnovno obliko, 
nadgradili nekaj detajlov in 
upam si reči, da bo novi bivak 
odlično služil še vsaj nasled-
njih 80 let!« 
Prvotni bivak so leta 1936 
postavili skalaši – starojese-
niški alpinisti, ki so ves 
material na goro znosili na 
lastnih plečih. A tudi pot do 
novega bivaka ni bila lahka, 
saj so se jeseniški alpinisti 
srečali s kopico zapletov in 
tudi zakonskih omejitev 
zaradi lokacije v osrčju Tri-
glavskega narodnega parka 
(TNP). A bili so odločeni, da 
bivak postavijo in po zaslugi 
neštetih prostovoljnih ur 
članov alpinističnega odseka 
je bivak od zadnjega sep-
tembrskega dne že odprt. 
Zavetje nudi do šestim obi-
skovalcem s skupnim ležiš-
čem, klopjo, zložljivo mizo, 
priročnim skladiščem ter 
dvojnim USB-priključkom 
za polnjenje mobilnih tele-
fonov. Bivak je zasnoval 
Darko Bernik na osnovi 
prvotnega načrta bivaka iz 
leta 1936, ki ga je zasnoval 
Karel Korenini. "V občutlji-
vem okolju, kjer veljajo 
posebne zakonitosti, smo se 
učili od svojih prednikov. 
Preverjeno rešitev bivaka, ki 
je ekstremnim razmeram 

visokogorja – orkanskim 
sunkom vetra, izjemnim 
količinam snega, mraza in 
tudi sončne pripeke – uspe-
šno kljubovala osemdeset 
let, smo nadgradili in izbolj-
šali. Dejansko ni tako starih 
sodobnih rešitev oblik, 
materialov in detajlov, ki bi 
v praksi pokazali, da deluje-
jo. Ker je okolje občutljivo, 
pristop zahteven in morebit-
na popravila izjemno težka, 

smo z novim bivakom ohra-
nili preverjene tehnične 
rešitve, ki več kot očitno 
delujejo v resničnem življe-
nju," je dejal Bernik.
Postavitev je bila velik logisti-
čni zalogaj tako zaradi nad-
morske višine kot nedostop-
nosti terena in omejitev, ki 
jih postavlja zakon o TNP. 
Sodeloval je helikopter Slo-
venske vojske, Planinska 
zveza Slovenije in številni 

prostovoljci. "Vsi sodelujoči 
pri projektu smo pomagali 
prostovoljno in svoj čas, delo, 
znanje in izkušnje vložili v 
projekt z željo, da bi novi 
bivak še desetletja odlično 
služil obiskovalcem tega div-
jega, manj obiskanega pre-
dela Julijcev. Želimo si tudi 
to, da bi bili obiskovalci skr-
bni in odgovorni uporabniki 
tega dragocenega zavetja," je 
ob tem dejal Anže Čokl. 

Nov bivak na Jezerih
Na Jezerih, na nadmorski višini 2118 metrov, s pogledom na severno triglavsko steno, so člani 
Alpinističnega odseka Jesenice postavili nov Bivak II. Ta stoji na mestu dotrajanega bivaka, ki so ga 
lani s helikopterjem prepeljali v dolino.

Ekipa, ki je zaslužna, da novi Bivak II na Jezerih spet stoji. / Foto: Anže Čokl

Bivak nudi zavetje do šestim obiskovalcem s skupnim ležiščem, klopjo, zložljivo mizo, 
priročnim skladiščem ter dvojnim USB-priključkom za polnjenje mobilnih telefonov.

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora prireja danes, 14. 
oktobra, ob 19.30 dobrodelni koncert za devetnajstmesečno 
deklico Emily s Hrušice, ki je zbolela za redkim otroškim 
rakom nevroblastom. Poleg članov orkestra bodo v progra-
mu sodelovali člani folklorne skupine KŠD Bošnjakov Biser z 
Jesenic in folklorne skupine Juliana KŠD Hrušica. Z zbranimi 
sredstvi bodo pomagali staršema za kritje stroškov, ko bosta 
z Emily na zdravljenju v Parizu. Vstopnice so v predprodaji v 
pisarni gledališča, pri Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska 
Gora, v pisarni Krajevne skupnosti Hrušica in pred koncer-
tom pri gledališki blagajni.  

Danes koncert godbenikov za malo Emily

Društvo za razvoj turizma Jesenice 29. in 30. oktobra v dvo-
rani gledališča Toneta Čufarja pripravlja dvojni kulturni 
večer. V soboto, 29. oktobra, se bo tako odvijal plesni spek-
takel orientalskih plesov 1001 ples z Aljo Shaar, Ines Kočar 
in gosti, 30. oktobra pa bo oder prevzel eden najbolj pre-
poznavnih slovenskih komikov, pisatelj in prevajalec Boš-
tjan Gorenc Pižama, ki bo zaoral po polju slovenskih popevk, 
reklam in drugih gradnikov slovenske kulturne identitete v 
nastopu z naslovom 50 odtenkov njive. Vstopnice za pred-
stavi so na voljo vsak torek in četrtek od 14. do 16. ure v 
prostorih TIC Jesenice, v studiu Foto Vidmar v trgovskem 
centru Tuš, v Teater baru in v tajništvu gledališča ter na dan 
predstave na blagajni gledališča Toneta Čufarja. 

1001 ples in 50 odtenkov njive

V Gornjesavskem muzeju Jesenice so z oktobrom prešli na 
zimski odpiralni čas. To pomeni, da so vrata muzejskih zbirk: 
Železarskega muzeja v Ruardovi graščini in Etnološke zbirke 
z rekonstrukcijo delavskega stanovanja v Kasarni ter občas-
nih razstav na Stari Savi odprta ob ponedeljkih, torkih, četrt-
kih in petkih med 8. in 16. uro ter ob sredah med 9. in 17. uro. 
Vnaprej najavljene skupine vsaj desetih oseb pa v muzejskih 
hišah na Stari Savi sprejmejo tudi izven odpiralnega časa.

Zimski odpiralni čas muzejskih zbirk

Urša Peternel

Tanja Žagar letos obeležuje 
dvajsetletnico glasbenega 
ustvarjanja. V letošnjem letu 
je Tanja izdala peti album z 
naslovom Carica in tako poi-
menovala tudi letošnjo kon-
certno turnejo, ki se bo zače-
la 21. oktobra na Jesenicah z 
začetkom ob 19.30 v dvorani 

Kina Železar. Program, ki je 
pripravljen izključno za kon-
cert, je skrbno izbran, pove-
zuje glasbeni opus pevke in 
avtorice in bo v celoti izve-
den v živo ob spremljavi nje-
ne stalne skupine Avantura 
iz Prekmurja. V čustvene, 
vesele, igrive, poskočne, vča-
sih tudi melanholične, veli-
kokrat pa zelo dinamične 

pesmi bo Tanja Žagar vklju-
čila tudi plesne in humoris-
tične elemente, zaradi kate-
rih je koncert edinstven glas-
beni spektakel. Poleg že 
znanih uspešnic bodo obis-
kovalci slišali tudi nekaj 
novih glasbenih presene-
čenj. Vsekakor koncert, ki ga 
ne smete zamuditi, obljub-
ljajo organizatorji.

"Carica" začenja turnejo
Pevka in avtorica Tanja Žagar turnejo ob dvajsetletnici glasbenega 
ustvarjanja začenja 21. oktobra prav na Jesenicah.

Na evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo 26. septembra, 
je informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenj-
ska, ki deluje pod okriljem jeseniškega RAGOR-ja, pripravila 
akcijo z naslovom Govori z menoj. Z njo so želeli opozoriti 
na pomen učenja tujih jezikov in predstaviti jezikovno raz-
ličnost Evrope, je v imenu organizatorjev povedala Eldina 
Ćosatović z RAGOR-ja. V akciji so sodelovali dijaki Gimna-
zije Jesenice in Srednje šole Jesenice ter študentje Višje stro-
kovne šole za turizem in gostinstvo Bled, ki so se sprehodi-
li po Bledu in se z občani in turisti pogovarjali v tujem jezi-
ku, to je v angleščini, nemščini in italijanščini. Turisti so bili 
nad akcijo mladih navdušeni, vsi pa so imeli pozitivno mne-
nje o Sloveniji kot turistični destinaciji in o lepoti Bleda v 
osrčju Alp, je povedala Ćosatovićeva.

Mladi so se pogovarjali s tujci

Na Bledu so srečali Italijane, Avstrijce, Nemce, Portugalce, 
Špance, Ruse ...


