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Letos 190 prvošolčkov

Igrišči na Blejski
Dobravi in Kočni

V klopi jeseniških osnovnih šol je v ponedeljek prvič sedlo 190 prvošolčkov, največ, osemdeset, na
Osnovni šoli Prežihovega Voranca. Prek poletja je potekalo kar nekaj obnov šolskih stavb.

Ob krajevnem prazniku so se v Krajevni
skupnosti Blejska Dobrava razveselili kar dveh
otroških igrišč, obnovljenega na Blejski Dobravi
in novega na Kočni.

V ponedeljek se je začelo
novo šolsko leto. Največ prvošolčkov imajo letos na
Osnovni šoli Prežihovega
Voranca – kar osemdeset. Na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
jih imajo 61, na Osnovni šoli
Koroška Bela pa 49. Na Jesenicah bo torej prvič v šolske
klopi sedlo 190 otrok; to je
manj kot leto prej, ko so našteli kar 217 prvošolčkov.
V novem šolskem letu bo po
podatkih, ki so jih zbrali na
oddelku za družbene zadeve
Občine Jesenice, največ
učencev obiskovalo Osnovno
šolo Prežihovega Voranca –
634, na Osnovni šoli Toneta

Čufarja bodo imeli 612 in na
Osnovni šoli Koroška Bela
435 učencev. Na Osnovni šoli
Poldeta Stražišarja bo učencev 29 in še trinajst v oddelku vzgoje in izobraževanja
(OVI). Na Gimnaziji Jesenice imajo letos 341 dijakov, od
tega 63 v prvem letniku. Na
Srednji šoli Jesenice, kjer so
vendarle dobili ravnateljico,
to je postala Andreja Vehar
Jerman, pa imajo (glede na
stanje v sredo) 660 dijakov.
Vrtec Jesenice letos obiskuje
660 malčkov v 36 oddelkih.
Nekateri otroci bodo ob redni šoli obiskovali tudi Glasbeno šolo Jesenice, kamor je
v tem šolskem letu vpisanih
463 otrok.

Prek poletja so na Občini Jesenice poskrbeli za kar nekaj investicij v šole. Kot je
povedala Petra Dečman,
vodja oddelka za družbene
dejavnosti, so v sklopu celostne obnove OŠ Koroška
Bela, ki se je začela leta
2011, v letošnjem letu prenovili tri učilnice (za fiziko,
naravoslovje in multimedijsko učilnico) ter kabinet za
kemijo, novo opremo bodo
namestili v prvi polovici tega
meseca. Dela se bodo nadaljevala z ureditvijo novih
prostorov uprave v novejšem šolskem objektu, prenovo dela učilnic, kabinetov
in knjižnice, sanacijo tlakov
in žlindre v delu pritličja ter

izgradnjo novega notranjega stopnišča iz pritličja v
klet. Ta druga faza prenove
se bo zaključila prihodnje
leto. Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja so uredili zaprto
otroške igrišče, ki bo namenjeno igranju otrok med odmori in v času podaljšanega
bivanja. V telovadnici OŠ
Prežihovega Voranca so zaradi dotrajanosti zamenjali
parket, dela bodo zaključena
ta mesec. V OŠ Poldeta Stražišarja so dobili novo opremo za učilnico gospodinjstva ter nov računalnik, uredili so tudi zunanjo osvetlitev šole. Obnovili pa so tudi
vhod v vrtec ter kupili nova
vhodna vrata.

Janko Rabič
Letošnji praznik krajevne
skupnosti Blejska Dobrava
je bil v znamenju pomembnih pridobitev za najmlajše
in nove lokacije osrednje
prireditve. V soboto, 30. avgusta, so najprej odprli povsem obnovljeno otroško
igrišče pri stavbi Gasilskega
in kulturnega doma na Blejski Dobravi. Namenjeno je
predvsem predšolskim otrokom in učencem prve triade. To je že letošnje drugo

S sprejemom novincev so v ponedeljek na Gimnaziji Jesenice začeli novo šolsko leto. / Foto: Gorazd Kavčič
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Prvega septembra je gospo
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Gradnja kanalizacije v Pod
mežakli se bo nekoliko zavle
kla, namesto konec avgusta
naj bi bila dela končana do
konca septembra.
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V sklopu kmečkih iger ob
krajevnem prazniku v Planini
pod Golico so pripravili no
vost – polžje dirke.
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Kar nekaj časa je bilo nego
tovo, ali bo jeseniški hokej
imel člansko ekipo ali ne. Da
se je stvar zasukala v pravo
smer, gredo zasluge Anžetu
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 mansarde
predelne stene
spuščeni stropi
stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

igrišče v krajevni skupnosti.
Prvega, novega, so odprli v
naselju Kočna. Na obeh je
postavljeno večnamensko
igralo, vzmetna gugala ter
klopi. Igrala so varna, spodbujajo motoriko otrok in
omogočajo kreativno igro.
Občina Jesenice je polovico
sredstev pridobila s strani
Ministrstva za okolje iz
ukrepa LEADER, vrednost
obeh igrišč pa je 33 tisoč
evrov.
Več o praznovanju na strani
6

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Urša Peternel

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com

2

Jeseniške novice, petek, 5. septembra 2014

Občinske novice

Potegoval se bo še za tretji
županski mandat
»Dolgo časa sem bil v dilemi, ali naj se ponovno odločim za kandidaturo. Glede na zastavljene projekte, ki jih je treba dokončati, sem se na koncu odločil,
da grem na volitve še tretjič. Kandidiral bom pod okriljem stranke Socialni demokrati, ki ji pripadam že ves čas,« pravi župan Tomaž Tom Mencinger. V
pogovoru je predstavil opravljeno delo v tem mandatu in spregovoril tudi o bodočih projektih.
Urša Peternel
Zaključujete svoj drugi
županski mandat. Kako bi
ocenili opravljeno delo v
zadnjih štirih letih, kateri je
največji dosežek?
»Z opravljenim delom sem
zadovoljen, in to kljub nekaterim težavam, s katerimi
smo se morali spopasti. Pri
tem želim izpostaviti timsko
delo vseh zaposlenih na
Občini in sodelovanje občinskega sveta, saj je brez sodelovanja težko priti do rezultatov in uresničitve projektov v dobro skupnosti. Največji dosežek je zelo težko
izpostaviti, ker se je v štirih
letih nabralo res veliko
uspešno izvedenih projektov. Na področju športa je to
zagotovo obnova Športne
dvorane Podmežakla in
uspešna organizacija EuroBasketa 2013, na področju
komunale smo pred zaključkom res velike investicije, to
je projekta izgradnje 3. faze
Centralne čistilne naprave
in kanalizacije Podmežakla,
na področju šolstva so to
delne obnove ali energetska
sanacija vseh jeseniških šol
ter izgradnja otroških igrišč
v praktično vseh krajevnih
skupnostih. Energetsko
saniranih je bilo tudi ogromno ostalih jeseniških
stavb, za kar je Občina Jesenice v zadnjih letih namenila že več kot milijon evrov.
Največji dosežek je zato težko izbrati, vendar se mi zdi,
da smo veliko dosegli na
vseh področjih.«
Med pomembnejšimi pridobitvami ste omenili dokončno ureditev dvorane Podmežakla. Kako ste zadovoljni s
tem, kako je dvorana zaživela, z njeno zasedenostjo?
»Obnova Športne dvorane
Podmežakla je bila osrednja
investicija na področju športa v tem mandatu. Dvorana
se je urejala vse od leta 1954,
vmes smo doživeli celo njeno zaprtje, a lani smo vendarle pridobili uporabno
dovoljenje in v njej tudi gostili evropsko prvenstvo v
košarki. Dvorana je zelo
dobro izkoriščena, v zadnjih
dneh v njej trenira tudi pred
kratkim ustanovljeno člansko hokejsko moštvo HDD
Jesenice. Dvorana omogoča
dobre pogoje za treninge in
prost termin za vadbo je že
kar težko najti.«
V tem obdobju so Jesenice
dobile tudi novo tržnico, ki
pa žal še ni zaživela tako, kot
ste načrtovali, imeli ste smo-

lo s koncesionarjem, tudi na
zadnjih razpisih ni bilo prijav. Kakšna bo prihodnost
objekta?
»Moram povedati, da smo
objekt in projekt tržnice na
Stari Savi © podedovali© iz
prejšnjega mandata in smo
se zelo trudili, da bi tržnica
zaživela. Žal še ni, velika
škoda pa je bila narejena
tudi zaradi raznih dezinformacij, ki so krožile v javnosti. Vsekakor si bomo prizadevali še naprej, da najdemo koncesionarja, nekoga,
ki bo v objektu spoznal svojo poslovno priložnost.
Nenazadnje je objekt urejen, lokacija dobra, pogoji
za najem pa več kot ugodni.
Dodatno priložnost za oživitev vidimo v izgradnji
prečne povezave prek Hrenovce in naselitvi blokov v
Hrenovci. Nenazadnje smo
uvedli redno avtobusno
povezavo na Staro Savo in
podatki kažejo, da se je s
tem promet v tamkajšnjih
trgovinah povečal, torej ni
razloga, da tudi tržnica ne
bi bila obiskana. Že obisk
ob sobotah to dokazuje.
Prav tako je zelo lepo zaživela plezalna stena, ki deluje v sklopu tržnice.«
V javnosti se pojavljajo ideje, da bi bilo objekt tržnice
treba preurediti za druge
namene. Kaj menite vi?
»Vsi predlogi in pobude so
dobrodošli, a zaenkrat tržnica na Stari Savi ostaja v svoji
funkciji. Manjka morda le
nadgradnja, kak lokal, ki bi
prinesel kakšno posebno
zgodbo, ki bi bila zanimiva
širše in bi privabila obiskovalce tudi od drugod.«

Župan Tomaž Tom Mencinger
Velika neizkoriščena priložnost v občini je tudi plato
Karavanke. Občina Jesenice je imela zanimive načrte, zatem je prišla gospodarska kriza. Je pa verjetno
problem tudi v tem, da so
vsi načrti neuresničljivi,
dokler država ne opravi
prenosa zemljišč na lokalno skupnost?
»Zagotovo je plato Karavanke neizkoriščena priložnost.
Sedem let smo se pogovarjali s tedanjim ministrstvom
za javno upravo o možnosti
oživitve tega območja, na
Občini Jesenice pa smo pripravili tudi konkretne načrte
v smeri igralniškega turizma, zabaviščnega dela in
kampa za avtodome. Zaradi
gospodarske krize se takrat
projekti niso uresničili, a
sam še vedno vidim prilož-

nost, ki ga daje ta deseti
avtocestni koridor. Frekvenca prometa je velika, z drugo
predorsko cevjo se bo še
povečala, logistika je dobra,
tako da še vedno razmišljamo v smeri ureditve kampa
za avtodome in zabaviščnega centra, ko bodo možnosti
za to.«
Gospodarska in politična
kriminalka – tako ste že
nekajkrat označili zgodbo o
pitni vodi izpod Karavank,
katere gordijskega vozla
vam kljub drugačnim prizadevanjem niti v dveh mandatih ni uspelo presekati.
Zakaj?
»Zgodba vode Juliana se vleče že 23 let, od leta 1991, kar
je nerazumno dolgo, in
enkrat bo prišel čas, da se z
imeni in priimki izpostavijo

Ena največjih pridobitev tega mandata: prenovljena dvorana Podmežakla

tisti, ki so odgovorni, da se
zgodba ne razreši.«
Zdaj se je pojavil zasebni
investitor, ki bi na Hrušici
gradil polnilnico. Kako daleč
so po vaših informacijah ti
načrti in ali jih na Občini
podpirate?
»Ta gordijski vozel je končno treba presekati, zato projekte zasebnega investitorja,
kolikor smo seznanjeni z
njimi, absolutno podpiramo. Koliko so v teh časih
uresničljivi, težko ocenjujem. A glede na to, da so
odkupili potrebna zemljišča,
del tudi od Občine Jesenice,
projekti izgledajo resni.«
Kako gledate na pojav civilnih iniciativ na Jesenicah in
na njihovo delo?
»Vsekakor podpiram delovanje vsakršnih iniciativ, ki
pripomorejo k boljšemu in
lepšemu življenju v lokalni
skupnosti. Ob tem pa vendarle želim poudariti, da
mora biti vsako delovanje
skladno s pravili in zakonodajo ter usklajeno s krajevnimi skupnostmi in nenazadnje tudi s proračunom
Občine.«
Ali po dveh mandatih
županovanja še vidite izziv
v nadaljnjem vodenju občine – boste ponovno kandidirali?
»Dolgo časa sem bil v dilemi, ali naj se ponovno odločim za kandidaturo. Glede
na zastavljene projekte, ki
jih je treba dokončati, sem
se na koncu odločil, da grem
na volitve še tretjič. Kandidiral bom pod okriljem stranke Socialni demokrati, ki ji
pripadam že ves čas.«

Če boste izvoljeni, kateremu
področju boste namenili
največ pozornosti?
»Predvsem si želim nadaljevati začete projekte, kot je
denimo projekt izgradnje
komunalne infrastrukture
GORKI. Čaka nas ureditev
mostu prek Save na Hrušici
in gradnja krožišča, nova
umestitev knjižnice v sedanji
stavbi (kjer bomo kinodvorano namenili za razširitev
knjižnice). Načrtujemo gradnjo centra za GARS, ki bo
vključeval tudi civilno zaščito
in gorsko reševalno službo.
Čaka nas oživitev nekdanje
halde, kjer se kažejo možnosti za umestitev večje žage,
ne smemo pozabiti tudi na
zagotovitev pogojev za malo
gospodarstvo. Ker samooskrba postaja čedalje bolj
pomembna, bomo skušali
najti prostor za vrtičke, želim
si, da bi na Gimnaziji Jesenice odprli oddelek za dijake, ki
trenirajo hokej. Čaka nas prenova Srednje šole Jesenice,
kjer so zemljiškoknjižne
zadeve zdaj vendarle urejene,
država, ki je lastnica šole, pa
mora zagotoviti denar za
obnovo. Želimo si, da bi na
šoli ohranili izobraževanje za
tehniške poklice. Čaka nas še
kar nekaj prenov državnih
cest in ureditev pločnikov ob
njih, žal so sredstva države
omejena, a prizadevali si
bomo, da bi se vendarle našla
tudi za našo občino. Še naprej
si želim dobrega sodelovanja
z društvi, tako športnimi, kulturnimi, neprecenljiva je vloga prostovoljcev, gasilcev ¼
Veliko bogastvo Jesenic je
multikulturnost, ki vsako leto
zaživi na Kulturni mavrici, še
bolj bi v prihodnje radi izkoristili kulinarične značilnosti
posameznih narodov, ki živijo na Jesenicah.«
Pred časom ste imeli nekaj
zdravstvenih težav, ki ste jih
k sreči uspešno premagali,
vendar pa župansko delo
odtlej opravljate le za polovični delovni čas. Verjetno
bo zato tudi v novem, tretjem mandatu, če ga boste
dobili, pomembna vloga
podžupanov?
»Moje zdravje je zdaj v redu
in počutim se dobro. Če
bom izvoljen, bo – tako kot v
zadnjih dveh letih – tudi v
prihodnje vodenje občine
timsko delo, pomembno bo
sodelovanje tako z direktorjem občinske uprave kot s
podžupani, nenazadnje pa
tudi z občinskim svetom.
Delo je dobro teklo doslej in
ni razloga, da ne bi tudi v
prihodnje.«
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Ogrevanje po novem
Prvega septembra je gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na jesenicah prevzel koncesionar,
podjetje enOs Ote. Proizvodnja in distribucija toplote sta odslej združeni pod streho podjetja enOs.
Urša Peternel
Z začetkom septembra je na
Jesenicah prišlo do pomembne spremembe v sistemu ogrevanja. Gospodarsko javno službo oskrbe s
toploto je namreč prevzel
koncesionar, podjetje ENOS
OTE. Javno komunalno
podjetje JEKO-IN se torej od
tega meseca naprej ne
ukvarja več z oskrbo toplote
na Jesenicah.
O tem, do kakšnih sprememb
je prišlo, smo se pogovarjali z
direktorjem družbe ENOS
OTE Andrejem Stuškom. Kot
je povedal, so 4. julija z Občino Jesenice podpisali koncesijsko pogodbo, s katero je
družba ENOS OTE (ustanovil
jo je ENOS prav z namenom
opravljanja gospodarske javne službe) za 25 let prevzela
oskrbo s toploto v občini Jesenice. Koncesijska dajatev znaša 275 tisoč evrov letno in je
enaka višini amortizacije za
omrežje, ki so ga dobili v
upravljanje (lastnica omrežja
v mestu še naprej ostaja Občina Jesenice).
"Za proizvodnjo toplote je že
doslej skrbelo podjetje ENOS,
za distribucijo pa javno komunalno podjetje JEKO-IN.

direktor enOs Ote andrej
stušek / Foto: Gorazd Kavčič
Bistvena sprememba je, da
bosta odslej proizvodnja in
distribucija toplote združena
pod okriljem podjetja ENOS
oziroma ENOS OTE," je povedal Andrej Stušek. Združitev naj bi prinesla pozitivne
učinke zlasti z vidika racionalizacije in znižanja stroškov.
Novi koncesionar se je s koncesijsko pogodbo zavezal, da
bo variabilni del izhodiščne
cene toplote za sedem odstotkov nižji od decembra veljavne izhodiščne cene (ta je odvisna predvsem od cene energenta, to je plina). "Konkretno to pomeni, da bodo občani na položnicah za septem-

ber, ki jih bodo prejeli oktobra, plačali za slabih šest odstotkov nižjo ceno variabilnega dela, kot so jo plačali decembra lani," je povedal Stušek. Skratka, cena ogrevanja
naj bi se znižala; v prihodnje
pa naj bi se (ob nespremenjeni ceni plina) zniževala še naprej. V ENOS OTE namreč
obljubljajo, da bodo poskrbeli
tudi za optimizacijo sistema,
zlasti za zmanjševanje izgub
na omrežju. "Ta prihranek
bomo v celoti prenesli na
končnega kupca," zagotavlja
Stušek. In kako bo v bodoče
potekalo vzdrževanje vročevodnega sistema? Po Stuškovih
besedah lastnica omrežja
ostaja Občina Jesenice. Za tekoče vzdrževanje, ki se nanaša na manjše "običajne" okvare, je zadolženo podjetje
ENOS OTE in ta popravila
tudi mora financirati. Za investicijsko vzdrževanje – ko
gre za nadomestitev funkcionalno iztrošenega dela
omrežja – pa je odgovorna
lastnica, to je Občina Jesenice, stroški pa se financirajo iz
koncesnine. "Upam, da
bomo z Občino Jesenice dobro sodelovali in se bomo
skupaj dogovarjali o tem, katere dele omrežja je najbolj

potrebno obnoviti. Izgube v
sistemu so povezane s kakovostjo omrežja; če omrežje
kje pušča, če ni pravilno hidravlično uravnoteženo, so
izgube v sistemu večje, kar
vpliva na večjo porabo in višje
cene. Poleg tega je pomembno, da je omrežje pravilno dimenzionirano – če so cevi
prevelikih premerov, so toplotne izgube znova večje in
cena je višja. V ENOS OTE si
bomo vsekakor prizadevali,
da bo omrežje delovalo čim
bolj učinkovito, pozitivni
učinki pa bodo prenešeni na
končnega kupca," je pojasnil
direktor. S prvim septembrom so v ENOS OTE prezaposlili deset zaposlenih, ki so
doslej delali v sektorju oskrbe
s toploto na JEKO-IN (s koncesijsko pogodbo so se zavezali, da bodo prevzeli osem
zaposlenih).
Več o tem, kako se bodo
spremembe konkretno dotaknile občanov (kje bodo od
oktobra naprej dobivali informacije in vlagali reklamacije, kje bodo lahko brezplačno plačevali položnice
za ogrevanje in kako se bo
novi koncesionar lotil neplačnikov), pa bomo objavili
v naslednji številki.

S čestitkami v Šentjanž
Urša Peternel
V Šentjanžu na Koroškem je
potekalo srečanje s koroško
Slovenko Ano Blatnik iz
Bilčovsa, ki je prvega julija
prevzela vodenje zveznega
sveta na Dunaju. Koroška
Slovenka je s tem postala četrta najpomembnejša politična osebnost v Avstriji. Blatnikovi so prišli čestitat številni
znani koroški Slovenci, župani koroških občin ter gostje iz Slovenije, med njimi
tudi predstavniki Občine Jesenice: oba podžupana –
Vera Pintar in Miha Rebolj
– ter direktor občinske uprave Vitomir Pretnar. Kot je
povedal podžupan Miha Rebolj, je Ani Blatnik predal

šopek in ji izrekel čestitko v
imenu Občine Jesenice za
pogumno prehojeno pot in ji
hkrati zaželel veliko uspehov. Kot je poudaril, se prav
zaradi tako pogumnih in zavednih Slovenk in Slovencev
ohranja slovenski jezik tudi
na drugi strani meje. "Sodelovanje, predvsem med različnimi društvi, med občinami na obeh straneh meje je
zgledno, prijateljsko in uspešno, zato smo se z največjim
zadovoljstvom odzvali prijaznemu vabilu. Takšno sodelovanje naj se, po mojem
mnenju, nadaljuje in razvija
tudi z iskanjem priložnosti
takšnega načina sodelovanja
na gospodarskem področju,"
je povedal Miha Rebolj.

Podžupan jesenic Miha rebolj je koroški slovenki ani
blatnik čestital za pomembno funkcijo – mesto
predsednice zveznega sveta na dunaju.

Za šolarje, dijake, študente in
za domačo uporabo
odlični prenosni računalniki Lenovo
Lenovo B590

Na fakulteti tudi redni
magistrski študij
v novo študijsko leto dosedanja visoka šola vstopa kot Fakulteta za
zdravstvo jesenice. novost je redni magistrski študij, za katerega bo
mogoče pridobiti tudi financiranje šolnine na občinskih razpisih.
Urša Peternel
Po dolgotrajnih prizadevanjih – postopki so trajali vse
od leta 2011 – je Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice
februarja letos prejela sklep
o preoblikovanju v fakulteto.
Formalni postopki preoblikovanja so zdaj zaključeni in
v novo študijsko leto šola –
njena ustanoviteljica je Občina Jesenice – že vstopa kot
Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Kot je dejala dekanja
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, so na ta dosežek zelo ponosni. "Postati fakulteta pomeni, da izkazujemo zadostno stopnjo razvitosti raziskovalnega dela, s čimer so
povezane domače in mednarodne objave. Izkazati je po-

trebno visoko kakovost dela
na obstoječih akreditiranih
študijskih programih, upravičiti obstoj le-teh glede na
potrebe trga, izkazati sposobnosti za razvoj univerzitetnih
programov in doktorskega
študija. Status fakultete nam
omogoča akreditacijo študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah, daje nam
večjo priložnosti za povezovanje na področju raziskovanja, razvoja in raziskovalnega dela v Sloveniji in mednarodno," je povedala dekanja.
Za novo študijsko leto so na
fakulteti za dodiplomski študij razpisali sedemdeset mest
za redni študij, kjer imajo
koncesijo in je študij za študente brezplačen, in šestdeset
mest za izredni študij. Za ma-

Diplomantov prve stopnje imajo doslej 125, od tega
64 rednih in 61 izrednih. Poleg tega je magistrski
študij uspešno zaključilo devet magistrov
zdravstvene nege, vsi so bili izredni študenti.

dekanja Fakultete za
zdravstvo jesenice izr. prof.
dr. brigita skela savič
gistrski študij pa so razpisali
dvajset mest za izredni študij,
ki ga izvajajo v Študijskem
središču v Ljubljani, novost
pa bo redni magistrski študij,
na katerem je razpisanih trideset mest in bo potekal na
Jesenicah. "Redni magistrski
študij bo plačljiv, šolnina bo
800 evrov za študijsko leto,
brezplačno ga žal ne moremo
izvesti. Seveda nismo popol-

noma konkurenčni fakultetam v okviru univerz, kjer je
redni študij brezplačen, vendar sem prepričana, da si
bodo študenti znali izračunati, koliko denarja na letni ravni porabijo za prevoz na fakultete v drugih regijah, ter
da bodo znali oceniti, da šteje tudi kakovost študija in
prepoznavnost študija med
delodajalci. Ne smemo pozabiti, da so naši diplomanti
na prvi stopnji 95-odstotno
zaposljivi v prvih šestih mesecih po diplomi in da delodajalci prepoznavajo naš
magistrski študij kot kakovosten, z dejanskim doprinosom za klinično delo. Študenti, ki želijo biti karierno
uspešni, morajo tudi razmišljati, kje diplomirajo in kje
bodo pridobili znanja na
magistrski ravni. Prav tako
morajo delodajalci začeti
razmišljati, kakšna znanja
morajo imeti njihovi zaposleni," ob tem poudarja dekanja. Je pa dobra novica ta,
da v okviru koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske tečejo dogovori, da
bodo v okviru že obstoječih
štipendijskih shem zagotovili zadostno višino sredstev
za razpis za študijsko leto
2014/2015. Študenti, ki se
bodo vpisali na program rednega ali izrednega magistrskega študija zdravstvene
nege, bodo tako lahko kandidirali za financiranje šolnine na občinskih razpisih,
je povedala dekanja.

Intel Celeron, wide LCD zaslon 15,6" LED,
4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-/+RW,
žična in brezžična mrežna kartica,
kamera, čitalec spominskih kartic
Priporočamo še nakup Windows

cena 338,00 EUR
Cesta železarjev 7a, Jesenice
tel. 58-36-444, www.3bm.si
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Občinske novice
Naravno prezračevanje
prostorov
Anton Marc,
Lokalna energetska
agencija Gorenjske

www.gorenjskiglas.si

Za udobno bivanje v hišah
je poleg varne strehe in
toplote v prostorih potreben
tudi svež zrak, ki zagotavlja
zdrave bivalne in delovne
pogoje. Prezračevanje vpli
va na temperaturno stanje
in vlago v prostoru. Tempe
ratura in vlaga vplivata na
občutek ugodja v prostoru.
Posledica neustreznega
prezračevanja je lahko rose
nje sten in pa plesni v pro
storu. Prostor se lahko pre
zračuje z naravnim ali pri
silnim prezračevanjem.
Naravno prezračevanje se
izvaja z odpiranjem oken in
skozi špranje na oknih, vra
tih. Za mehansko prezrače
vanje pa potrebujemo venti
latorje, kanalske razvode in
ostale prezračevalne ele
mente.
Svež dovedeni zrak ima
temperaturo zunanjosti,
zato ga je v zimskem času
potrebno ogreti. Posledično
to pomeni, da s prezračeva
njem izgubljamo toploto.
Zamenjava oken z novimi
torej prinaša prihranke pri
porabi toplote na račun
manjših izgub zraka skozi
špranje in ne samo zaradi
prehoda toplote skozi stekla.
Boljše tesnjenje novega
okna je s stališča prihran
kov toplote dobro, s stališča
prezračevanja pa prinaša
problem zagotavljanja sve
žega zraka v prostorih.
Uporabnik mora pri novih
oknih sam izvajati prezra
čevanje z odpiranjem, med
tem ko se je pri starejših
oknih svež zrak dovajal sko
zi špranje in je bil tako
dotok svežega zraka običaj
no zagotovljen. Ob zamen
javi oken se velikokrat ne

zavedamo tega problema.
Zato je potrebno ob načrto
vanju menjave oken razmiš
ljati tudi o ustrezni rešitvi
prezračevanja. Najbolj
zanesljiv sistem zagotavlja
nja svežega zraka v prosto
rih je vgradnja prisilnega
prezračevanja s centralno
enoto z vgrajenim vračan
jem odpadne toplote iz
zavrženega zraka (rekupe
racija). Pri sami zamenjavi
oken pa je velikokrat vgrad
nja mehanskega prezrače
vanja tehnično težko izved
ljiva ali pa uporabnik ne
zmore hkratne investicije.
Na trgu se zato pojavljajo
rešitve, ki so primerne tudi
za reševanja problema prez
račevanja ob zamenjavi
oken in ne predstavljajo več
jih dodatnih posegov v
objekt. Žal pa se ob zamen
javi oken ti sistemi po nava
di ne izkoristijo. Zato naj
večkrat ostane uporabnikom
samo redno in pravilno pre
zračevanje z odpiranjem
oken.
Za zmanjšanje izgub toplote
v prostoru je najbolj učinko
vito kratkotrajno (nekje pet
do deset minut) zračenje na
prepih. To zračenje mora
mo izvajati v enakomernih
intervalih, na primer na vsa
ke tri ure. Glede intervalov
zračenja je potrebno tudi
upoštevati zunanjo tempe
raturo in se posebej pri niz
kih zunanjih temperaturah
izogibati predolgemu odpi
ranju oken. Smiselno je
prezračevanje tistih prosto
rov, ki jih uporabljamo.
Ob zamenjavi oken brez
vgradnje mehanskega prez
račevanja je pomembno, da
se uporabnik zaveda, da ima
sedaj manjše naravno prez
račevanje kot pri starejših
oknih in da mora zato sam
redno prezračevati.

Vedno aktualen
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Redna cena priročnika je 12,50 EUR.
Če ga kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

10
EUR
+ p o t nin a
š

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.

Kanalizacija z zamudo,
vzrok vreme
Gradnja kanalizacije v Podmežakli se bo nekoliko zavlekla, namesto konec avgusta naj bi bila dela
končana do konca septembra.
Urša Peternel
Po prvotnih načrtih bi do
konca avgusta morala biti
zaključena gradnja kanaliza
cije v Podmežakli. Gre za
enega največjih projektov na
komunalnem področju v
občini doslej, ki se je začel
avgusta lani. Kot je povedal
direktor Komunalne direk
cije na Občini Jesenice Mar
ko Markelj, se bodo zaradi
težav, ki jih je povzročilo
slabo vreme, dela nekoliko
zavlekla in naj bi bila po
sedanjih napovedih zaklju
čena do konca septembra.
Krajani, ki imajo že leto dni
otežen dostop do hiš, bodo
tako morali potrpeti še nekaj
tednov.
Projekt izgradnje kanalizaci
je sodi v sklop projekta
GORKI, za katerega je Obči
na Jesenice dobila okrog
milijon evrov evropskega
denarja iz kohezijskega
sklada; vsa dela skupaj pa
bodo stala več kot 2,5 milijo
na evrov. V sklopu projekta
GORKI so zgradili šest kilo
metrov kanalizacije na celot
nem območju Podmežakle,
zgrajena sta bila primarni in
sekundarni vod. Vzporedno
s kanalizacijo so – izven pro
jekta GORKI – uredili tudi
meteorno kanalizacijo,
obnovili štiri kilometre

Zaradi težav, ki jih povzroča slabo vreme, so se dela zavlekla in naj bi bila po sedanjih
napovedih zaključena do konca septembra.
vodovoda in hišnih priključ
kov v območju cest ter javno
razsvetljavo. Hkrati je Elek
tro Gorenjska izvajal dela na
elektro omrežju, Telemach,
Telekom in T2 pa na kabel
skem omrežju. Nekateri
občani so želeli tudi uredi
tev novih plinskih priključ
kov, tako da so povezali
obstoječe plinsko omrežje
na območju Podmežakle s
Podkočno. Občani so po
Markljevih besedah izrazili

tudi željo po ureditvi ploč
nika, nov pločnik bo zgra
jen med hišnimi številkami
Cesta 1. maja 93 do 132 a, z
izjemo najožjega dela,
kamor ga zaradi obstoječih
objektov ni bilo mogoče
umestiti. "Na območju od
Ceste 1. maja 33 do 36 se o
možnosti izvedbe pločnika
še dogovarjamo," je povedal
Markelj. Na območju Pod
kočne pri hišnih številkah
11 do 15 je zgrajen tudi nov

oporni zid ceste. Kot je
povedal Markelj, zdaj sledi
še polaganje asfalta, najprej
grobega po posameznih
odsekih, fini asfalt pa bodo
potem položili naenkrat na
območju celotne Podmeža
kle. "Najprej bomo poskr
beli za prevoznost ceste,
zatem pa bomo dela zaklju
čili z ureditvijo javne raz
svetljave in pločnikov," je še
dodal direktor Komunalne
direkcije.

Od vročevoda do cest
Urša Peternel
Na komunalnem področju v
teh dneh v občini Jesenice
poteka več investicij. Kot je
povedal Marko Markelj,
direktor Komunalne direk
cije na Občini Jesenice,
obnavljajo vročevod za Dom
upokojencev dr. Franceta
Berglja, urejajo plinski prik
ljuček in obnavljajo vodovo
dni priključek. Poteka tudi
obnova vročevoda pri stavbi
gledališča, zamenjali bodo
predimenzionirani nadzem
ni cevi, novi vročevod pa
bodo vgradili pod zemljo.
Obnavljajo tudi odsek ceste
v Javorniškem Rovtu proti
gasilskemu domu. V priho
dnjih dneh in tednih pa
bodo začeli obnavljati cesto
na odlagališče Mala Meža
kla. Obnovili bodo spodnji
del ceste v dolžini 315 met
rov, obenem bo asfaltiran
tudi del kolesarske poveza
ve. Izvajalec del je podjetje
GGD skupaj z Inkaing, vre
dnost del pa znaša 160 tisoč

evrov. Začela se bo tudi gra
dnja navezave fekalnega
kanala Črna vas na obstoječi
kanal Blejska Dobrava, dela
bo izvajal Kovinar gradnje
ST, izvajala pa se bodo hkra

ti z gradnjo Sumidinega
objekta. Vrednost del je 74
tisoč evrov. Naslednji pro
jekt je povezava vodovoda
starega dela Hrušice z
novim delom Hrušice, s

čimer bo omogočena oskrba
z vodo v starem delu Hruši
ce, če bo prišlo do izpada
vode iz Peričnika. Vrednost
del, ki jih bo izvajal JEKOIN,
je 40 tisoč evrov.

Pri stavbi gledališča menjajo predimenzionirane nadzemne cevi vročevoda, nove bodo
vgradili pod zemljo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Krajevna skupnost

Praznik v naši vasi

Polži so "dirkali"
V sklopu kmečkih iger so prvič potekale tudi
polžje dirke.

Ob krajevnem prazniku v Planini pod Golico so pripravili kar tridnevno praznovanje z gasilsko vajo,
literarnim večerom, kmečkimi igrami in sveto mašo.
Urša Peternel

Planina pod Golico je
do leta 1955 nosila ime
Sveti križ. Danes jo
imenujejo tudi
jeseniški rovti.

Predsednica KS Martina
Razingar
imeli so trgovino in dobre avtobusne povezave. Danes
vsega tega ni več, a krajani
ne obupujejo; če je sneg, deluje žičnica Španov vrh, imajo kmečki turizem in nekaj
apartmajev, obnovljen je del
ceste. Imamo narcise in bogato zgodovino, je dejala
Darja Jakopič, ki je v nadaljevanju predstavila delček svo-

Darja Jakopič je pripravila
svoj prvi samostojni
literarni večer z naslovom
Praznik v naši vasi.

je umetniške ustvarjalnosti
na literarnem večeru z naslovom Praznik v naši vasi. Ob
pomoči prijateljev Marije,
Jožice in Dominika je obiskovalcem poklonila nekaj
recitacij svojih pesmi in proze, za glasbeni program pa
sta poskrbela mladi trobentač Martin in citrarka Polona. Dogodek je popestril fotograf Ivan Šenveter z razstavo fotografij.
Praznovanje so naslednji
dan nadaljevali z zabavnimi
kmečkimi igrami, posebnim tekmovanjem – polžjimi dirkami in zabavo z živo
glasbo, v nedeljo pa je sledila še sveta maša v domači
cerkvi Svetega križa.

V okviru krajevnega praznika v Planini pod Golico so
potekale tudi kmečke igre.
Sedem ekip se je merilo v
prežagovanju hloda z žago
amerikanko, luščenju koruze in metanju podkev, zmagala pa je ekipa Telebajski v
zasedbi Helena in Marjan
Razingar ter Vika Miljak.
Zmagovalna ekipa je prejela
prehodni pokal, vse ekipe pa
praktične nagrade. Poleg
kmečkih iger pa so letos pr-

vič pripravili še polžje dirke.
Polže je prispeval Primož
Modic, ki se v Planini pod
Golico ukvarja z gojenjem
polžev. Tekmovalci so si izbrali polža in ga nato na znak
izpustili z roba okrogle deske
z zelenjem na sredini, zmagal pa je polž, ki je prvi prilezel do zelenja. Lastnik najhitrejšega polža je prejel praktično nagrado. Zaradi velikega zanimanja so dirko izvedli
v štirih krogih, je povedal
Klemen Klinar, predsednik
Turističnega društva Golica.

Po polžje do zelenja ... / Foto: Barbara Štefelin
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REBEKA DREMELJ & band

14.00 VEsELI sVAtJE
Gorenjski rokodelski sejem
Lončarske delavnice in delavnice
priprave prekmurskih jedi

Planet Tuš Kranj

6. 9.

od 9.
ure dalje

Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Na jernejevo, 24. avgusta,
praznujejo v treh krajih Krajevne skupnosti (KS) Planina
pod Golico: Prihodih, Plavškem Rovtu in Planini pod
Golico. Na ta dan leta 1381 so
rudarji dobili zapisane pravice v Ortenburškem rudarskem redu, ki velja za prvo
rudarsko pravo v Sloveniji.
Letošnje praznovanje je trajalo kar tri dni; začelo se je z
gasilsko vajo domačih gasilcev ob sodelovanju gasilcev s
Hrušice in nadaljevalo z
osrednjo slovesnostjo v dvorani doma krajevne skupnosti, ki se jo je udeležil tudi
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger. Obiskovalce je
pozdravila predsednica KS
Martina Razingar, ki se je za
sodelovanje zahvalila vsem
društvom v kraju. Za vodenje prireditve je poskrbela
Darja Jakopič, ki je med drugim dejala, da je v kraju pred
desetletji cvetel turizem,

Urša Peternel
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Kultura, krajevna skupnost
Poletni večer s Perkakšns
Hladen poletni večer na Čufarjevem trgu je minuli petek na
še zadnjem Poletnem večeru na Čufarjevem trgu z ritmi vroče Afrike ogrela tolkalna skupina Perkakšns iz Litije. Večer je
z ognjeno predstavo ULALA fire show in svetlobno predstavo led graphic show še dodatno popestrila ekipa Kreativ, ki
na Jesenicah še ni gostovala. Kot je povedala vodja Mladinskega centra Jesenice Lili Tkalec, so poletne večere na Čufarjevem trgu pripravili skupaj z Cafe Teatrom in so bili namenjeni popestritvi poletnega dogajanja na Jesenicah, z odzivom pa so bili več kot zadovoljni.

Vabijo na stalni sedež
"Da je predstava na bazenu zares drzno dejanje, je ob temperaturah, s katerimi se je začel september,
povsem jasno. No, zato bodo dogodki, ki jih vsebujeta gledališki in glasbeni abonma Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice v prihajajoči sezoni, pod varno in toplo streho," pravi direktorica jeseniškega
gledališča Branka Smole o letošnji abonmajski ponudbi.
Urša Peternel

Perkakšns so zaključili poletne večere na Čufarjevem trgu.

Ob prazniku v nedeljo
na Pristavo
Krajevni praznik bodo praznovali tudi v KS
Slovenski Javornik – Koroška Bela.
Urša Peternel
V Krajevni skupnosti Slovenski Javornik – Koroška
Bela danes, v petek, začenjajo praznovati krajevni praznik. Danes ob 17. uri bo v
Parku talcev komemoracija,
ob 18. uri pa bodo odprli
spominsko fotografsko razstavo Andreju Malenšku v
razstavnem prostoru DPD
Svoboda na Slovenskem
Javorniku. V nedeljo pripravljajo srečanje krajanov na
Pristavi, zbor pohodnikov bo
ob 9. uri pred Turistom, ob
10. uri bo z istega mesta peljal avtobus, kulturni pro-

gram pa se bo na Pristavi
začel ob 11.30. Nastopili
bodo folklorna skupina Triglav, pevke društva upokojencev in gledališče AKSA.
Ob 12. uri bo gasilska mokra
vaja, sledilo bo streljanje z
možnarji. Po topli malici, ki
jo bodo postregli ob 12.30,
bo ob 13.30 sledil zabavni
program s skupino Wild
roses, za zabavo in ples pa
bo igral Hajni Blagne. Popoldne bodo na vrsti še športne
in zabavne igre: streljanje z
zračno puško, nogomet, vlečenje vrvi in prstomet. Če bo
deževalo, pohod in prireditev na Pristavi odpadeta.

Najprej naj bi gledalce pod
gledališko streho že po stalni stari navadi zvabil Čufarjev maraton zadnji septembrski konec tedna in dogodki v izvedbi sosednjih in
lastnega odra, ki so nastali v
minuli sezoni. V novembru
se obeta že 27. Čufarjev festival in v okviru tega najmanj šest gledaliških predstav. Od gostujočih gledaliških predstav so prostor v
abonmaju našle malce posebna komedija v izvedbi Špas
Teatra Čista norišnica,
monosatira izpod peresa
Svetlane Makarovič Prekleti
kadilci v izvedbi Jeseničana,
sicer člana SNG Maribor
Bojana Maroševiča. Iz Mestnega gledališča ljubljanskega prihaja na Čufarjev oder
komedija Prevare. Osmino
izvrstne igralske zasedbe
predstavlja Jeseničan Uroš
Smolej. Še ena gostujoča
predstava je našla mesto v

mieri domačega gledališča,
ki sta že v delu, prva izpod
peresa znanega hrvaškega
pisca komedij Mira Gavrana
v režiji Marjana Bevka, druga pa je avtorsko in režijsko
delo Iztoka Valiča in predstavlja avtorju in igralcem še
poseben izziv.
Gledališki abonma bo tako z
več kot petnajstimi dogodki
dodobra zapolnil in popestril četrtkove večere, v času
Čufarjevih projektov pa kar
ves teden.

Direktorica gledališča
Branka Smole
abonmaju jeseniškega gledališča: komedija Vinka
Moederdorferja Nežka se
moži. Na jeseniškem odru
bodo Nežko omožili člani
SNG Drama Ljubljana.

Dve domači premieri
Poleg naštetih gostovanj pa
gledališki abonma v novo
sezono prinaša tudi dve pre-

Glasbeni abonma
Obiskovalci jeseniškega gledališča pa lahko izberejo
tudi glasbeni abonma, ki ga
začenja komorna opera
Ogoljufani sodnik v izvedbi
Slovenskega komornega
glasbenega gledališča Ljubljana, kjer v družbi svojih
glasbenih kolegov nastopa
znanec jeseniškega odra
Klemen Torkar. Zaključek
Čufarjevih dni, 21. november, bo povezan s Poklonom

vnukov ob stoletnici rojstva
Franeta Milčinskega Ježka,
ki bo hkrati dogodek za glasbene abonente. Dvajsetega
decembra bodo hladno
gorenjsko ozračje ogreli člani Klape Rišpet z dalmatinsko glasbo. V letu 2015 pa
bodo večere popestrili s svojimi nastopi še Prifarski
muzikanti&Vocabella, Carmina Slovenica z Balkaniko,
sledi pa še stalnica glasbenih abonmajev, Pomladni
koncert Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora.
"Do 20. septembra imate
čas, da poskrbite za jesenske,
zimske, pomladne večere, ki
so pred vami, izberete sedež,
lahko tudi število obrokov,
na katere boste plačevali svoj
abonma, potem pa vas že
čakata prva dogodka: 10.
oktobra opera Ogoljufani
sodnik, 16. oktobra pa vas že
prihaja zabavat druščina iz
Špas teatra s komedijo Čista
norišnica," vabi direktorica
Branka Smole.

Praznovali v vaškem jedru
Na Blejski Dobravi so osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku prvič pripravili na mestu bodočega
vaškega jedra ob cerkvi. Priznanji sta prejela Mitja Kalčič in Damjan Jensterle.

Porušili pogorišče Gradbinčeve žage
Potem ko je 21. februarja 2012 pogorela zapuščena žaga
podjetja Gradbinec na Spodnjem Plavžu pri Mercator centru, ruševina končno ne bo več ogrožala mimoidočih. Po
dolgotrajnih pravnih postopkih zaradi neurejenega lastništva objekta rušenja ni bilo enostavno doseči. Ker je objekt
ogrožal varnost mimoidočih, so bili ob njem zgrajeni zaščitni prehodi. Rušenje objekta je odredil pristojni inšpektorat
za okolje, začelo se je minulo sredo, v petek pa je bilo večinoma zaključeno.

Rušenje žage je odredil inšpektorat za okolje.

Priznanje sta prejela Damjan Jensterle in Mitja Kalčič.

Praznovanje je prvič potekalo v vaškem jedru.

Janko Rabič

pevskega zbora Vintgar.
Kot so zapisali v obrazložitvi, so mu priznanje izročili
predvsem zaradi nesebične
pomoči, ki jo ponuja vsem,
ki jim je potrebna. Damjan
Jensterle je leta 1991 ustanovil podjetje Damjan
Desing in se v tem obdobju
lahko pohvali z uspešnim
delovanjem. Priznanje je
prejel predvsem za njegovo
pomoč kraju, društvom in
marsikateremu krajanu, ki
se nanj obrne po nasvet.
Kulturni program so ob
navzočnosti lepega števila
krajanov izvedli Pihalni

Ob prazniku so člani Prostovoljnega gasilskega društva Blejska Dobrava izvedli
gasilsko vajo s predpostavko požara v objektu. Poleg
domačih gasilcev so sodelovali še gasilci iz PGD Zabreznica in člani Gasilske
reševalne službe Jesenice.
Osrednja prireditev je bila
na mestu bodočega vaškega jedra ob cerkvi sv. Štefana na Blejski Dobravi in je
pomenila prijetno osvežitev dogajanj v kraju. Predsednik sveta krajevne sku-

pnosti Igor Arh in župan
Občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger sta se v
pozdravnih besedah dotaknila aktualnih investicij, ki
jih krajani že nestrpno pričakujejo.
Med drugim gre za obvoznico mimo Lipc proti Črni
vasi ter za pločnik na Blejski Dobravi in Kočni.
Priznanji krajevne skupnosti sta letos prejela dva
posameznika, Mitja Kalčič
in Damjan Jensterle. Mitja
Kalčič za dolgoletno delov v
vrstah domačega prostovoljnega gasilskega društva in

orkester Jesenice Kranjska
Gora, domača gledališka
igralca Bojan Dornik in
Ivan Berlot sta z njenimi
pesmimi obudila spomin
na pred pol leta preminilo
krajanko Majdo Rebernik.
Za mladostni del programa
je poskrbel sedemletni harmonikar Luka Planinšek, ki
je upravičeno požel lep
aplavz navzočih in napovedal, da »na mladih svet stoji«, tudi v krajevni skupnosti Blejska Dobrava. Pri
izvedbi družabnega srečanja so sodelovali domači
gasilci.
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Podprite hokej,
pridite na tekme

Znova večni derbi v
Podmežakli
Z derbijem Team Jesenice : Telemach Olimpija
se je odprla letošnja hokejska članska sezona.
Jeseničani izgubili šele po podaljšku.

Kar nekaj časa je bilo negotovo, ali bo jeseniški hokej imel člansko ekipo ali ne. Da se je stvar
zasukala v pravo smer, gredo zasluge Anžetu Pogačarju z Jesenic, predsedniku Hokejskega društva
Jesenice, in njegovim sodelavcem.
kolikor kdo lahko prispeva.
Tudi pri tem projektu je in
teres. Skozi vse to vidimo,
da je jeseniški hokej še ve
dno zanimiv in živ."

Matjaž Klemenc
Ideja, da oživite jeseniški
članski hokej, je bila pogu
mna, za mnoge neuresnič
ljiva. Je bilo težko dobiti so
mišljenike, ki so bili pripra
vljeni ugrizniti v kislo jabol
ko?
"Veliko ljudi si želi, da bi
hokej na Jesenicah bil, a žal
je manj takšnih, ki so pri
pravljeni vložiti svoj prosti
čas, lastna finančna sredstva
in nekaj narediti, da bi se
oživel oz. ohranil članski ho
kej. Sodelavci, ki jih imam,
so s srcem pri stvari, priprav
ljeni so delati in so vredni
zaupanja."
Kdaj ste prišli na idejo za ta
projekt?
"Ideja je prišla na plan leto
dni nazaj. Vedeli smo, da
imamo za kaj konkretnejše
ga lansko poletje premalo
časa. Tukaj bi izkoristil pri
ložnost in se zahvalil Hokej
ski zvezi Slovenije, ki je s
projektom Team Jesenice
ohranila članski hokej. V
tem času nismo stali križem
rok in smo projekt pripravi
li. V začetku marca smo v ta
namen ustanovili novo dru
štvo in od takrat naprej smo
projekt predstavljali potenci
alnim sponzorjem. Prišli
smo do spoznanja, da zani
manje obstaja, kar nam je
delo zagon, da v projektu
vztrajamo."
Od takrat do danes je bilo
veliko pozitivnih trenutkov,
še več negativnih. Se je bilo
težko spopasti s slednjimi?
"Poznam jeseniški hokej, je
seniško okolje in občasni ne
gativni odzivi me niso prese
netili. Že kot malega fanta
me je oče vozil na hokejske
tekme in ta šport me je dobe
sedno zastrupil. Skozi ta pro
jekt sem prišel do določene
točke, kjer se je potrebno od
ločiti: ali se podaš v to in po
izkušaš nekaj narediti ali pa
se obrneš in greš čim dlje
stran. Tu ni nobenega zago
tovila, da boš uspel. Delaš za
lastno dušo, za lastno vest, s
poštenimi nameni in spo
znaš, kako uspešen boš na
tej poti. Nobenega ne silim,
da mi pomaga. Edina želja
je, da se ne nagaja in meče
polen pod noge."
Na predstavitveni okrogli
mizi je bilo izpostavljeno
dejstvo, da je premalo pod
pore v domačem okolju.
"V začetka smo poslušali,
kako veliko prioriteto ima
hokej na Jesenicah. A ko
smo spoznali, da ni posluha
v domačem okolju, smo bili

Anže Pogačar, predsednik Hokejskega društva Jesenice

Če bo ob koncu sezone na računu en evro plusa,
bo to največji uspeh. Ob vsem tem si želimo, da
se gledalci vrnejo v dvorano in podprejo ekipo.
Naj vzamejo hokejsko tekmo kot dogodek za
druženje, zabavo, sprostitev. Imamo lepo
dvorano, domače fante, ki so že v lanski sezoni
pokazali, da jim ni vseeno, kaj se dogaja z
jeseniškim hokejem. Podprimo jih. Vsak lahko
prispeva kamenček v mozaik na poti do uspeha.
S članstvom v društvu, nakupom dnevne, letne
vstopnice. S prihodom na tekmo, z vzdušjem v
dvorani, s pozitivno energijo in podporo svoji
ekipi dokažimo, da so Jesenice mesto, kjer je
hokej doma.
šokirani. Dobili smo obču
tek, da smo obravnavani kot
neka zunanja rekreacijska
skupina. S časom se je zade
va 100odstotno obrnila v po
zitivno smer. Zavod za šport
Jesenice je pokazal veliko
mero razumevanja za pro
jekt, bistvenega pomena pa
je bila pomoč jeseniškega žu
pana Tomaža Toma Mencin
gerja. Slednji je naredil vse,
kar je v njegovi pristojnosti,
da bi članski hokej na Jeseni
cah obstal. Dnevno pomaga
in vidim, da nam popolnoma
zaupa in stoji ob strani."
Pred kratkim je prišlo do po
membnega dogovora o so
delovanju s HDD Jesenice.
"Res je. Dogovorili smo se s
predstavniki HD mladi Jese
nice. Vemo, da eden brez
drugega ne moremo. Oni
rabijo člansko ekipo, mi pa
njihov podmladek. Vsi mo
ramo delati v dobro jeseni
škega hokeja, da bo prepo
znaven in uspešen. Jesenice
so na evropskem zemljevidu
poznane predvsem skozi
hokej in železarno."
V preteklosti Železarna ter v
zadnjih letih Acroni sta ime

la pomemben delež v jeseni
škem hokeju. Bo Acroni
tudi v prihodnosti stal ob
strani jeseniškemu hokeju?
"Železarna oz. Acroni je bil
skozi celotno zgodovino je
seniškega hokeja finančni
podpornik. V zadnjih dese
tih letih je bilo njim in nji
hovim poslovnim partner
jem povzročeno veliko slabe
reklame in zaupanje je zble
delo. V zadnjem času je pri
sotna tudi finančna kriza.
Če seštejemo vse skupaj, je
to težko čez noč popraviti. V
Acroniju so poudarili, da ne
bodo glavni in edini finan
cerji tega projekta, so pa pri
pravljeni sodelovati, če se
priključijo tudi drugi. Veseli
me, da tudi pri drugih večjih
podjetjih obstaja interes. Z
Acronijem smo v intenziv
nih pogovorih in verjamem,
da bomo našli skupni ime
novalec, ob predpostavki, da
bo zgodba izpeljana na na
čin, da bo transparentna,
pregledna."
Obstaja še projekt 1000.
"To je projekt, ki sloni na
mikromarketingu in v kate
rem sami zbiramo sredstva:
petsto, tisoč, dva tisoč evrov,

Na okrogli mizi je bilo govo
ra, da bo proračun kluba
okrog 250.000 evrov. Ka
kšna bo dejanska številka za
sezono 2014/2015 in čemu
bo ta denar namenjen?
"Številke skušamo na vseh
koncih zmanjšati. Verjame
mo, da bi bilo za sezono do
volj nekje od 220.000 do
230.000 evrov. Ta denar bi
bil porabljen za opremo,
prevoze na tekme, stroške
dnevnega pogona, organiza
cijo tekem. Ob tem bi igral
cem povrnili stroške, ki na
stajajo ob igranju hokeja."
Gorazd Rekelj bo še naprej
glavni trener. Pomagal mu
bo reprezentančni trener
Nik Zupančič. Iz tega se da
razbrati, da bo Hokejska
zveza Slovenije tudi letos še
prisotna v jeseniškem hoke
ju?
"Interes Hokejske zveze
Slovenije je, da se članski
hokej na Jesenicah obdrži.
Vemo, da so v lanski sezoni
Jesenicam pomagali veliko
več kot vsem ostalim klu
bom. Vseeno ni njihova na
loga, da vodijo klub. Zdaj
imamo nov klub, svoje vod
stvo, oni pa nam pomagajo z
opremo, kadrom in z nasve
ti. V politiko in v vodenje
kluba se ne vmešavajo."
S kakšnimi cilji se Team Je
senice podaja v INL?
"Kar se tiče INL, si želimo z
dobrimi igrami priigrati
končnico. Želja je nadgradi
ti lanski rezultat, torej uvr
stitev v polfinale. Na drugi
strani si želimo, da bi sezo
na minila brez finančnih
pretresov. Če bo ob koncu
sezone na računu en evro
plusa, bo to največji uspeh.
Ob vsem tem si želimo, da
se gledalci vrnejo v dvorano
in podprejo ekipo. Naj vza
mejo hokejsko tekmo kot
dogodek za druženje, zaba
vo, sprostitev. Imamo lepo
dvorano, domače fante, ki so
že v lanski sezoni pokazali,
da jim ni vseeno, kaj se do
gaja z jeseniškim hokejem.
Podprimo jih. Vsak lahko
prispeva kamenček v moza
ik na poti do uspeha. S član
stvom v društvu, nakupom
dnevne, letne vstopnice. S
prihodom na tekmo, z
vzdušjem v dvorani, s pozi
tivno energijo in podporo
svoji ekipi dokažimo, da so
Jesenice mesto, kjer je hokej
doma."

Matjaž Klemenc
Lepšega uvoda v sezono si
ljubitelji hokeja niso mogli
zamisliti. Kljub kislemu vre
menu so se jeseniški navijači
odzvali v velikem številu in
bili priča derbiju večnih tek
mecev Jesenic in Olimpije. V
začetku meseca avgusta je le
redko kdo na Jesenicah upal
pomisliti na članski hokej.
Na srečo so se stvari obrnile
in mesec dni kasneje, v torek
zvečer, smo bili priča derbi
ju. Jeseničani se »zelenobe
lih«, ki imajo v svojih vrstah
pet tujih hokejistov, niso
prav nič ustrašili. Brez zadrž
kov so šli v dvoboj in bili
praktično celotno srečanje
povsem enakovreden, na tre
nutke tudi boljši tekmec. Na
tekmi so dvakrat vodili, z ne
popustljivostjo pa dve minuti
pred koncem, v trenutku, ko
so imeli igralca manj, izid iz
enačili. Jeseničanom se po
zna, da še vedno niso na rav
ni pripravljenosti, ki si jo že
lijo, in tako jih do prve ura

dne tekme v INL (20. sep
tembra v gosteh proti Feld
kirchnu) čaka še kar nekaj
dela. Po šestdesetih minutah
torkove tekme v Podmežakli
sta se tekmeca razšla z neod
ločenim rezultatom 4 : 4 (za
Jesenice so zadeli Rajsar 2,
Bizalj, Sodja), v podaljšku pa
so gostje prišli do zmage.
»Moram reči, da me je kar
presenetilo, kako dobro smo
začeli. Pred koncem druge
tretjine se je videlo, da nam
zmanjkuje moči, a smo v
zadnji tretjini z borbeno igro
prišli do izenačenega rezul
tata. Če gledam iz taktičnega
vidika, sem tudi lahko zado
voljen. Bolj ko je šla tekma
proti koncu, manj napak
smo delali,« je derbi ocenil
kapetan jeseniškega moštva
Miha Brus. Kdor se je v torek
odločil za ogled hokejske tek
me, mu zagotovo ni žal. Če
se po jutru dan pozna ¼ Nič,
počakajmo uvodne tekme
INL, pa se bo kmalu videlo,
kam lahko merijo varovanci
trenerja Gorazda Reklja.

Sodelovanje s HDD Mladi
Matjaž Klemenc
HDD Mladi Jesenice je nasta
lo predvsem z namenom, da
vzgajajo mlade hokejiste, ki
naj bi bili v prihodnosti uspe
šni članski hokejisti. V vzgoji
mladih hokejistov so bili do
sedaj več kot uspešni. Velik
plus pred začetkom sezone je
sigurno ta, da je Anže Poga
čar s somišljeniki uspel sesta
viti člansko ekipo. Vsak po
znavalec športa ve, da brez
članske ekipe piramida ni
dokončana. Še bolj veseli to,
da sta HDD mladi Jesenice in
HD Jesenice našla skupni je
zik o sodelovanju. V HDD
mladi Jesenice si bodo priza
devali, da čim več igralcev, ki
zaključujejo kategorijo U18,
prestopi v člansko ekipo oz.
igralci, ki so sposobni še kaj
več, pokažejo svoje znanje iz
vem slovenskih meja. »V lan
ski sezoni se je poznalo, da so
se vlekli dolgovi od sezone
prej, ko smo bili večji del brez
svoje dvorane. Ti dolgovi se
počasi sanirajo in letos bo na
tem področju veliko boljše.
Gledano s stališča rezultatov
je bila lanska sezona dobra.
Mladinci (U18) in mlajši deč
ki (U12) so bili državni prva
ki. Kadeti (U16) so pokleknili
na zadnji stopnici. Neuspe
šna je bila le selekcija dečkov
(U14), ki ni bila konkurenč

na. Odmora je bilo malo. Se
lekcije so se že maja začele
pripravljati za novo sezono in
trenirali praktično cel junij.
Sledili so trije tedni odmora,
potem pa so se treningi spet
začeli. Tako zgodaj kot letos
še nismo imeli ledu, niti te
daj, ko smo imeli članski ho
kej na visokem nivoju. Res
veliko pomeni, da lahko ne
moteno treniramo na doma
čem ledu. Katastrofalno je
bilo dve sezoni nazaj, ko smo
bili brez dvorane. Če se spo
mnim tistih časov, moram še
enkrat čestitati igralcem, tre
nerjem in staršem, da so vse
to prebrodili in da so vztrajali
do konca. Marsikdo bi se v
takih pogojih zlomil. Zaradi
Evropskega košarkarskega pr
venstva, ki ga je gostila tudi
dvorana Podmežakla, smo
bili brez ledu tudi v lanski se
zoni, a le do 1. oktobra. Odlo
čili smo se, da ne bomo imeli
selekcije U20. Vsi tisti, ki
bodo po starosti presegli
U18, bodo konkurirali za
člansko ekipo v INL in preko
nje bodo nabirali prepotrebne
izkušnje,« je par besed o do
gajanju v HDD mladi Jeseni
ce spregovoril njihov medij
ski predstavnik Marko Lukan.
Posebnih rezultatskih ciljev si
v klubu ne postavljajo. Želijo
si le, da bi se v vseh selekcijah
dobro delalo.

Nogometaši za uvod z zmago
Jeseniški nogometaši so dobro začeli tekmovanje v 1. Gorenjski ligi. V 1. kolu so gostovali pri ekipi Preddvora in tekmo z zadetkoma Oblaka in Bučiča dobili z 2 : 0. Jutri jih čaka
prva domača tekma z ekipo JurentA Bitnje.
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Nasvet

Razstrupljanje z meditacijo
Andreja Koprivec,
ajurvedska svetovalka
in učiteljica
sprostitvenih tehnik

V prejšnjem članku sem
pisala o zdravem zajtrku
oziroma malici iz narave, ki
jo pripravimo čisto preprosto iz sestavin na vrtu, travniku ali v gozdu. Bistvo teh
mešanic (smoothie-jev) je,
da so pripravljene iz čim
bolj svežega sadja, zelenjave in rastlin, ki so lokalnega
izvora (čim bližje kraju
našega bivanja) in da smo v
uživanju le-teh zmerni.
Posebej na začetku, da
damo telesu čas, da se reorganizira oz. privadi količini
presne hrane. Vse spremembe v svoje življenje vpeljujemo vedno postopoma
in z majhnimi koraki. Tako
je možnost, da nam bo
uspelo, veliko večja.
Ker se zadnje čase ogromno
govori in piše o razstrupljanju, je prav, da se malo
pomudimo pri tej temi.
Ajurvedska medicina prav
tako kot današnja znanost
poudarja pomembnost čistosti telesa za ohranjanje in
pridobivanje zdravja. Zdravo je telo, ki ni zakisano oz.
zastrupljeno. Vendar pozor!

Tudi z bazičnostjo oz. razstrupljanjem ne smemo
pretiravati. Če ohranjamo
zdravo dnevno rutino, pri
kateri vsakodnevno podpiramo naravni proces čiščenja
zjutraj, potem bo možnost,
da se v našem telesu kopičijo strupi, manjša. Za čistost
telesa poskrbimo s primerno, čim manj predelano hrano, ki naj bo lokalnega izvora in čim bolj sveže pripravljena. Vsa pretiravanja v
enostransko prehranjevanje
ajurvedska medicina odsvetuje. Vedno morate paziti na
to, da ohranjate skladnost
med čiščenjem in hranjenjem oz. med čistilnimi in
hranilnimi okusi. Če ne veste, kako bi se tega lotili, me
lahko kontaktirate in dobili
boste nasvet glede pravilnega prehranjevanja za vašo
konstitucijo. Nekatere konstitucije potrebujejo v hrani
več hranilnih okusov: SLADKO, SLANO in KISLO. Drugi potrebujejo več čistilnih
okusov: GRENKO, TRPKO
in PEKOČE. Če ste obilnejše postave ali imate zastru-

pljeno telo, je modro, da vaš
jedilnik vsebuje več jedi iz
zbirke čistilnih okusov. Če
ste drobne postave, imate
premajhno telesno težo ali
suho kožo, sklepe, sluznice
in stalen nemir ter negotovost v umu, potem naj vaš
jedilnik vsebuje več hrane iz
hranilne skupine okusov.
Vendar s primerno hrano še
nismo zagotovili čistosti
telesa. Potrebno je tudi gibanje. Zlasti v jutranjih urah
– pred zajtrkom, da se očisti
limfa, ki jo poganjajo samo
gibi naših mišic. Tako zagotovimo čiščenje na CELIČNEM nivoju, saj se s tem
čisti medceličnina tekočina,
v kateri plavajo naše celice.
Izločanje blata in urina zjutraj ni dovolj za zagotavljanje čistosti telesa. Pri gibanju
je najbolj pomembno to, da
je zjutraj toliko intenzivno,
da nam postane vroče.
Velikokrat mislimo, da smo
s pravilnim prehranjevanjem in gibanjem naredili
vse, da bi ohranili telo čisto.
Zaradi tega se včasih čudimo, zakaj zbolimo ali opazi-

mo pri sebi znake zastrupljenosti telesa, čeprav spoštujemo zdrava načela hranjenja in gibanja. Ste opazili,
kaj pri tem manjka? Manjka
najpomembnejše, in to je, v
kakšnem stanju se nahaja
naš um. Zadnji izsledki znanosti kažejo na to, da približno sedemdeset odstotkov
zastrupljenosti v naših telesih povzročamo z napetim,
nezadovoljnim, nemirnim
ali stresnim stanjem v
našem umu. Napet um povzroča zakrčenost telesa in
kar je najpomembneje –
MOTI procese v našem
telesu. Četudi jemo zdravo
hrano, se v takem primeru
le-ta ne prebavi in presnovi
pravilno. Motena je lahko
tudi asimilacija hranil. V
primeru, da je telo zakrčeno
ali zablokirano, telesne tekočine ne krožijo pravilno.
Poleg tega pa je moten tudi
pretok prane, energije, ki
nam daje življenje. Brez
energije NI življenja in vsaka blokada teh pretokov, ki
traja dalj časa, povzroči nastanek bolezenskih stanj.

Pomagamo si lahko z eno
najpomembnejših praks za
ohranjanje zdravja, in to je
čiščenje sprotnega in akumuliranega stresa v svojem
umu. Tega ne moremo storiti direktno s svojim razumom, ampak za to uporabljamo tehnike meditacije.
Teh tehnik je precej in vse
vodijo človeka do miru in
blaženosti, kar je njegova
prava narava. Um sam teži
k temu stanju, če mu dovolimo, če ga potegnemo
»proč od ponorelega sveta«.
In kako to naredimo? Prakse so povsem preproste,
toda delujejo samo v primeru, da postanejo sestavni
del naših življenj, torej če
jih izvajamo vsakodnevno.
Kot vsak dan čistimo in skrbimo za svoje telo, tako bi
morali skrbeti tudi za svoj
UM. Na primer: ajurvedska
medicina pri obolenjih srca
na prvo mesto kot terapijo
zdravljenja postavlja MEDITACIJO. In prav srčne bolezni in bolezni ožilja so ene
najpogostejših v zahodnem
svetu.

Naša stavbna dediščina (2)

Tone Konobelj,
upokojeni muzejski
dokumentalist

Da bi lažje razumeli urbanistične probleme na Jesenicah po drugi svetovni vojni,
si oglejmo nekatere spremembe oz. urbanistične
posege v preteklosti.
Ob koncu 19. in na začetku
20. stoletja so Jesenice doživljale velike spremembe. Ko
je Kranjska industrijska družba (KID) v začetku sedemdesetih let združila železarsko industrijo in ko je leta
1870 skozi Gornjesavsko
dolino zapeljala železnica,
so Jesenice postale moderno
industrijsko središče. Po
izgradnji železniškega predora skozi Karavanke leta
1906 in železniške povezave proti Trstu so postale
nenadomestljiv člen v verigi
avstro-ogrske jeklarske
industrije. To je omogočalo
razvoj tudi drugim panogam (podjetništvu, obrti,
turizmu, trgovini, gostinstvu, šolstvu, kulturi, športu
itd.), ki so še povečale prepoznavnost Jesenic, ki so
bile takrat še trg.
Na nekdanjo fužinsko idilo
so spominjali le še 1897. leta
ugasla plavža na Stari Savi
in Javorniku, Bucelleni-Ruardova graščina na Stari
Savi, Kosova graščina na
Jesenicah in Zoisova graščina na Javorniku.
Murova, Koroška Bela in
delno Hrušica ter karavanške vasi (Planina pod Golico, Plavški Rovt in Javorniški Rovt) pa so še vedno
ohranjale vaško podobo, ki
se je vedno bolj umikala
novonastajajočim naseljem
predvsem v dolini, v bližini
železarne in železnice (na

Nekdanji park Hrenovca za zaklenjenimi vrati / Foto: Tone Konobelj
Savi, Hrušici, Javorniku in
v Podmežakli) in pomembnim objektom (novi železniški postaji na severni
strani železniške proge,
kulturnim domovom na
Savi, stanovanjskim naseljem, npr. "nova vas", barakarskim naseljem Podmežaklo, hotelom, šolam, bolnišnici, gostilnam in večjim
stanovanjskim hišam), ki
so prevzemali vlogo krajevnih središč. Pomembno
vlogo je dobila nova železniška postaja, saj so v njeni
bližini začeli graditi nove
stanovanjske hiše, trgovine,
gostilne, lekarne in celo
hotele. Na nasprotni strani

ceste je zrasel nov Paarov
hotel, nekoliko vzhodneje
pa še dva, kar velika železniška stanovanjska bloka.
Na južni strani, v bližini
prvotne železniške postaje
iz leta 1870, je znani jeseniški obrtnik in veleposestnik
Nande Ferjan zgradil veliko
hišo, ki je mejila na gozdnato Hrenovco. V njej je
imel kavarno in restavracijo
s tujskimi sobami.
Življenje v mestu je ubiralo
nove poti. Proti Trevnovi
hiši na Stari Savi je do železniške postaje vodila glavna
cesta. Stranska cesta, ki so
jo kasneje poimenovali Vrtna ulica, pa je tekla od

Papeževe hiše (ki je danes
ni več) do Bucelleni-Ruardove graščine skozi Hrenovco mimo Luckmannove in
Hoffmanove vile. Stara
deželna cesta, ki je potekala
skozi Staro Savo po takratni
Fužinski cesti preko potoka
Ukova in se pri upravni
stavbi KID spojila z "novo
cesto", je z izgradnjo železniškega križišča dokončno
izgubila primarni pomen,
takrat že opuščeni železarski obrati pa osrednjo vlogo.
Trasa nove železniške proge
je razdelila Jesenice in Savo,
naselji pa sta odslej povezovala le nadvoz in podhod v

bližini železniške postaje.
Za staro železarsko naselje
se je v tem času uveljavilo
ime Stara Sava, krajevno
ime Sava pa je zajelo še
naselja Nova vas, Groblje,
Zaštreka in Senožeti.
V lepem gozdnem parku
Hrenovci je še dolgo po drugi svetovni vojni stal gradič s
stanovanji, pa tudi tri enonadstropne vile (Hrenovco
sta večkrat v svojih literarnih delih omenjala pisatelja
Miha Klinar in Bogdan
Novak). Kasneje jo je železarna pozidala in spremenila v rudni dvor (Domačin
zdravnik Avgust Mencinger
se tega obdobja spominja
takole: "Spominjam se, kako
so drevesa počasi izginjala,
na njihovem mestu pa so se
pojavili ogromni kupi železove rude, iz katerih se je po
mestu širil rdeč prah. Kasneje so tu nastajali betonski
kolosi ..."). Danes je Hrenovca, sredi Jesenic, povsem
opuščeno območje, ki čaka
na lepše čase.
Na križišču obeh cest je bil
pri upravni stavbi nekdanje
železarne KID Lukmanov
trg z Markotovo hišo, tesarsko delavnico in samskim
domom, na severni strani
ceste pa sta stali Kovačeva
gostilna in hiša zdravnika
Bratovske skladnice. Markotovo hišo so kasneje postavili ob Bucelleni-Ruardovi
graščini na Stari Savi, na
njenem mestu pa postavili
novo upravno poslopje železarne KID, v kateri so danes
obnovljeni prostori Občine
Jesenice.
(se nadaljuje)
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Zanimivosti

Oklepno jeklo
za vozila nemške vlade

Prometni režim
pri bolnišnici
Zaradi gradnje urgentnega centra je spremenjen
prometni režim na območju jeseniške bolnišnice
in omejen dostop do objektov.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice so pred kratkim začeli
graditi nov urgentni center,
ki bo predvidoma zgrajen do
julija prihodnje leto. V času
gradnje je spremenjen prometni režim na območju
bolnišnice in omejen dostop
do objektov, so sporočili iz
bolnišnice. Bolnike in obiskovalce prosijo, da upoštevajo prometne znake in navodila na območju gradbišča. Izjemoma je do glavnega vhoda bolnišnice dovoljen dovoz težje pokretnih
oseb, a prosijo, da voznik
odpelje takoj, ko pacient izstopi. V času gradnje je parkiranje urejeno le v garažni

V podjetju Acroni so pripravili pogovor o dosedanjem
delu in načrtih Razvojnega
centra Jesenice (RCJ). Ta je
zaživel pred dobrimi tremi
leti, v njem pa so združili
znanje strokovnjaki – razvojniki, da bi na enem mestu razvijali nove materiale,
izdelke in storitve z višjo
dodano vrednostjo. Med
ustanovitelji je največji
Acroni, ki je na center prenesel večino svojega razvoja
in raziskav, poleg tega pa še
Občina Jesenice, Visoka
šola za tehnologijo polimerov in šest manjših partnerjev. Kot je dejal direktor
RCJ Miha Krisch, center
uspešno deluje, saj zadnji
dve leti ustvarja več kot 1,2
milijona evrov dobička letno, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 73 tisoč
evrov. Zaposlenih imajo 47
strokovnjakov, od tega 38 z

Na Razvojni center
Jesenice je Acroni
prenesel velik del
svojih raziskav in
razvoja. Razvijajo nove
materiale, zlasti
specialna jekla,
narejena po željah
kupcev, ki prinašajo
tudi višjo dodano
vrednost.

Optika Mesec Vida Mihelčič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice

Urša Peternel

Pogovor o delu Razvojnega centra Jesenice v Acroniju
višjo in visoko izobrazbo ter
pet doktorjev znanosti. V
času od ustanovitve so razvili več novih izdelkov, zlasti s področja novih materialov, uveljavili več patentov,
nenazadnje pa so bili izbrani tudi za najbolj inovativno
podjetje Gorenjske. Zelo
pomembno je sodelovanje z
Acronijem, kjer so se prav
po zaslugi dela razvojnikov
iz RCJ usmerili v razvoj novih specialnih vrst jekel, ki
so izdelana po željah kupcev, je poudaril direktor razvoja v Acroniju dr. Jure
Bernetič. »S sodelovanjem
z RCJ premikamo mejnike:
za kar še nedavno ni nihče

verjel, da lahko, zdaj v Acroniju izdelamo,« je poudaril
Bernetič. Eden takšnih specialnih izdelkov je oklepna
pločevina nove generacije
Protac 500, ki je že zaživela
v praksi: z njo blindirajo audije, s katerimi se vozi nemška vlada z Angelo Merkel
na čelu.
V bodoče v RCJ želijo postati center, v katerem bodo
uresničevali razvojne in raziskovalne projekte. »Želimo
postati vozlišče, v katerem
bodo podjetniki iz širše Gorenjske dobili znanje in izkušnje naših strokovnjakov, opremo, prostore pa
tudi povezave z dobavitelji

hiši in na parkirišču nasproti bolnišnice, gotovinsko
plačilo parkirnine je možno
na avtomatu v garažni hiši
ali pri vratarnici. »Izvoz skozi garažno hišo je brezplačen, če območje zapustite v
petih minutah. V bližnjem
trgovskem centru so brezplačna parkirišča namenjena
le njihovim strankam in se
po 20. uri zaprejo, zato vam
uporabe tamkajšnjih parkirišč ne priporočamo,« pravijo v bolnišnici, kjer prosijo za
razumevanje in strpnost v
času gradnje. Za lažjo orientacijo je na spletni strani bolnišnice objavljena skica, na
kateri je prikazano območje
gradnje z vrisanimi dostopi
in dovoznimi potmi.

Razvojni center
Jesenice ima prostore
v obnovljeni hali
nekdanjega Fiproma
na Stari Savi.
in trgom, tako da bodo njihove podjetniške ideje tudi
zares zaživele v praksi,« je
poudaril direktor Miha Krisch. Kot enega od prihodnjih izzivov pa vidijo tudi
pritegnitev strateških vlagateljev, prek katerih bi prišli
do denarja za uresničitev
novih razvojnih projektov v
praksi.

OČESNA AMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com

ČAMDŽIĆ NIJAZ,
ČAMDŽIĆ
NIJAZ, s.p., FUŽINSKA C. 3, Jesenice

V Razvojnem centru Jesenice ekipa strokovnjakov razvija nove materiale, tudi jekla za Acroni.
Najnovejše jeklo Protac 500 uporabljajo za blindiranje audijev, ki jih uporablja nemška vlada.

20 LET Z VAMI
Knjiga, ki jo napisal
dr. Ahmed Pašić, se
prebere “na dušek”,
saj prinaša aktualno
družbeno angažirano
branje. Bralcem
sporoča, kako
delovanje v aktivnih
družbenih skupinah,
kot so se oblikovale
na Jesenicah, lahko
“premika gore”.
Celoten izkupiček
od prodaje knjige bo
namenjen obnovi
mostu na Koroški
Beli, ki bo 13 družin
rešil pred grožnjo
propadajočega in
smrtno nevarnega
mostu, za katerega
ne država ne občina
nimata posluha. Ta
knjiga gradi most, in
to dobesedno.

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 12. do 23. ure,
ob nedeljah
od 12. do 22. ure.

Rezervacije sprejemamo na tel:
www.gorenjskiglas.si

08/387 06 44

Obiščite nas
in se nam prepustite
popeljati v svet
mehiške hrane in pijač
v prijetnem okolju.
Poleg mehiške hrane smo
za vas pripravili
slastna rebrca in solate,
za najmlajše pa okusne,
sveže palačinke!

Pri-Mat d.o.o., Hrastje 175, Kranj

NAJBOLJ
NAJBOLJ PRILJUBLJENE
PRILJUBLJENE JEDI
JEDI NAŠIH
NAŠIH GOSTOV
GOSTOV

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po
tel.: 04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10
EUR
+ po

št n i n a
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Mladi
Naj bo šolsko leto varno!
Začelo se je novo šolsko leto
in naša največja skrb je tako
spet posvečena varnosti otrok
na šolskih poteh, zlasti naj
mlajšim, ki so letos prvič pre
stopili šolski prag. Zato se
pregleduje okolice šol, prever
ja ustreznost prometne signa
lizacije, načrte varnih šolskih
poti ter usklajuje način in
obseg varovanja otrok na poti
v šolo in iz nje. Kot je že v
navadi, v prvih šolskih dneh
policisti skupaj s člani občin
skega sveta za preventivo in
vzgojo v prometu, gasilskimi
društvi, zvezo šoferjev in avto
mehanikov ter drugimi orga
nizacijami tudi skrbimo za
varnost na šolskih poteh.
Osebe, ki varujejo otroke na
prehodih za pešce, so dobro
vidne in prepoznavne, obleče
ne pa so v oblačila živo rume
ne barve z odsevnimi trakovi
bele barve. Pri varovanju
otrok uporabljajo še prometni
znak »ustavi«, s katerim usta
vljajo vozila in tako omogoča
jo otrokom varno prečkanje
ceste.
Voznike zato opozarjamo, naj
vozijo varno, otrokom pa naj
omogočijo varno prečkanje
ceste ter prihod v šolo in iz
nje. Pravočasna ustavitev

vozila bo veliko lažja, če bodo
vozniki dosledno upoštevali
omejitve hitrosti in vožnjo
prilagodili razmeram na ces
ti.
Seznanjamo še, da morajo
imeti otroci na poti v vrtec in
prvi razred osnovne šole ter
domov spremstvo polnoletne
osebe. Spremljevalci so lahko
tudi otroci, starejši od deset
let, in mladoletniki, če to
dovolijo otrokovi starši, skrb
niki oziroma rejniki. Otroci,
ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko z dovolje
njem staršev prihajajo v
območju umirjenega prome
ta in v območju za pešce v
šolo tudi brez spremstva.
Učenci prvega in drugega
razreda osnovne šole morajo
na poti v šolo in iz nje nositi
tudi rumeno rutico, namešče
no okoli vratu.
Jeseniški policisti bomo v
prvih šolskih dneh v osnov
nih šolah vse prvošolčke tudi
obiskali, prisotni pa bomo še
na prvih roditeljskih sestan
kih s starši, kjer jih bomo sez
nanjali z osnovnimi pravili
obnašanja v cestnem prome
tu.
Vesele šolske dni vam želimo
policisti PP Jesenice.

Strip na odru Pristave
Na Pristavi v Javorniškem Rovtu je potekal gledališki tabor za otroke v organizaciji Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice in ob sodelovanju Zveze društev prijateljev mladine Jesenice in Občine Jesenice.
Urša Peternel
»Če drugje tarnajo, da so
časi slabi in da ni zanimanja
podmladka za oder, pri nas
teh težav nimamo. Interes
med mladimi, celo najmlaj
šimi, je velik in gledališču se
res ni bati za prihodnost,«
pravi Branka Smole, direk
torica Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice ob gledali
škem taboru za otroke, ki je
prejšnji teden potekal v
Domu Pristava v Javorniš
kem Rovtu. Devetnajst otrok
in najstnikov, starih od
devet do šestnajst let, je pod
vodstvom mentoric Katje
Stušek in Nike Brgant pet
dni odkrivalo magični svet
gledališke igre.

Vrženi v vodo
»Letos smo na taboru že tret
je leto zapored, z otroki smo
ves čas skupaj, veliko delamo,
za temo pa smo izbrali strip

Ogledi košarke v mladinskem centru
V dvorani Mladinskega centra Jesenice si bodo v času svetovnega prvenstva v košarki vsako sredo ljubitelji košarke lahko
ogledali popoldanske tekme. Med polčasi bodo lahko možgane prevetrili z navidez enostavnimi 4-dimenzionalnimi miselnimi igrami. Najbolj uspešni si bodo prislužili brezplačno
vstopnico za rekreacijsko drsanje v Športni dvorani Podmežakla. V času svetovnega prvenstva pripravljajo tudi nagradno
igro Napovedujemo svetovnega prvaka, ob koncu pa bodo
med pravilnimi napovedmi izžrebali tri prejemnike nagrad.
Devetnajst mladih navdušencev nad gledališčem z mentoricama

Na Koroški Beli znova večni derbi
Danes, v petek, bo ob 17. uri v telovadnici Osnovne šole Koroška Bela potekal športno-aktivni popoldan – 6. Lubetov
memorial. Na nogometni tekmi se bodo v spomin na Lupča
Filipova pomerili večni rivali z Javornika in s Koroške Bele. Ob
19. uri bo sledil preskus moči v vlečenju vrvi Javornik proti
Koroški Beli, ob 19.30 pa bodo podelili pokale najboljšim in
poskrbeli za družabni zaključek. Memorial pripravlja Mladinski center Jesenice v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Javornik - Koroška Bela v okviru praznika krajevne skupnosti.

Ana Čop

Po dveh skoraj
popolnoma
razprodanih
delih planinskega

www.gorenjskiglas.si

vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigii. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

Redna cena vodnika je 20 EUR.
Če ga kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

15
EUR
+ p o t nin a
š

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si.

nah, izboljšanju koncentraci
je, širjenju obzorij – skratka v
tem, kar jim lahko pomaga v
šoli in kasneje v življenju.« In
kako je potekalo delo? »Enos
tavno sva jih © vrgli v vodo© ;
dali sva jim karakterje, ki so
jih morali izžrebati, in so
morali improvizirati na odru
¼ ,« je dejala Nika Brgant. Idi
lično okolje Pristave jim je
omogočilo, da so delali tako
znotraj kot v velikem lepem
naravnem zunanjem ambi
entu.

Radi imajo gledališče
Gašper Klinar
na odru; zanima nas, kako
prenesti stripovske elemente
na oder, kar bo osnova za
kasnejšo predstavo. Prejšnja
leta so na tabor prihajali otro
ci, ki so že delali v gledališču,
letos pa smo prvič vrata odpr
li širše in povabili tudi tiste
otroke, ki se še nikoli niso
srečali z gledališkim udejstvo
vanjem,« je o taboru povedala
Katja Stušek. Tako so bili
med udeleženci tako mladi
igralci jeseniškega gledališča
– gledališka šola deluje že
peto leto – kot tudi taki, ki so
se prvič srečali z gledališčem.
O ciljih tabora je Katja dejala:
»Najin cilj ni samo usposab
ljanje mladih igralcev za na
stop na odru, temveč jih tudi
uriti v komunikacijskih vešči

Mladi udeleženci so bili nad
taborom navdušeni. Ana Čop
iz Žirovnice se ga je udeležila
prvič. »Gledališče mi je zelo
všeč. V šoli obiskujem dram

Strip na odru

ski krožek, igrala sem že v
manjših predstavah, na tabor
pa sem prišla, ker sem znanje
hotela nadgraditi. Tu je zelo
"fajn", moja želja pa je, da bi
v prihodnje igrala v kakšni
večji predstavi pred večjim
občinstvom,« je povedala
osmošolka. Devetošolec Gaš
per Klinar iz Žirovnice pa ni
novinec na odrskih deskah,
saj gledališko šolo obiskuje že
od začetka, torej peto leto.
»Na taboru imamo veliko gle
dališke igre, improvizacije
raznih iger, ki nas urijo v
zbranosti. Veliko se ukvarja
mo s stripom. V prihodnje bi
rad še več igral, saj mi je zelo
všeč in se pri tem zabavam,«
je povedal Gašper, ki je doslej
igral v več predstavah, izkazal
pa se je predvsem v vlogah

škratov in »zmazonov«,
enkrat pa je bil, kot je dejal,
kar »navaden človek« ¼ Kot
rezultat dela na prejšnjih
dveh gledaliških taborih sta
nastali dve več kot uspešni
predstavi, večkrat nagrajena
Škrat Kuzma dobi nagrado in
predstava Drugačni, letošnji
tabor pa bo nadgradil strip na
odru Dogodivščine Zvitorep
ca, Trdonje in Lakotnika.

Od mladine do seniorjev
Po besedah Branke Smole
gledališka šola za otroke, sta
rejše od deset let, v novi sezo
ni pod vodstvom Katje Stu
šek in Nike Brgant delo zač
ne 30. septembra, že lani jo
je obiskovalo trideset otrok,
letos je zanimanja še več. Z
mladimi od petnajstega leta
starosti naprej pa dela reži
ser Matjaž Koman, pod čigar
vodstvom prav tako nastajajo
čudoviti izdelki, je dejala
Smoletova. In kot zanimi
vost: v jeseniškem gledališču
so se odločili, da bodo začeli
delati tudi s seniorji in janu
arja jih bodo povabili v gleda
liško šolo. »Morda pa je kdo
vse življenje gojil željo, da bi
stopil na odrske deske, pa
nikoli ni imel priložnosti!
Zdaj jo ponujamo, hkrati pa
bomo na ta način naše igral
ske vrste popestrili z novimi
obrazi, novimi talenti,« je še
dejala Branka Smole.
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Zbornik ob jubileju PD Jesenice Napad na prvo
mesto
Ob devetdesetletnici Planinskega društva Jesenice so izdali zbornik, ki predstavlja delo več generacij
planinskih zanesenjakov.
skih reševalcev. Objavljeni so
podatki o gradnji in obnovah
postojank in zavetišč, ekološke
investicije ter dolgoletno sodelovanje s slovenskimi planinci
v zamejstvu. Zbrane so informacije o društvenih postojan-

kah in turah na okoliške vrhove," je o zborniku povedal
Hlede. Publikacija je bogato
opremljena s številnimi fotografijami. Zbornik lahko člani društva in drugi občani
dobijo v društveni pisarni.

OKNO V SVET
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

INTERNET

NOVO V OLIMPIJSKEM LETU 2014
Paket MEGA TROJČEK
- začetni paket
- osnovni paket
- razširjeni paket
- paket EUROSPORT programov v visoki ločljivosti
- internet – hitrost 15 Mbit/sek
- IP telefon
- WI-FI

CENA SAMO

38 E

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

www.telesat.si

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

AKCIJA ZA NAROČNIKE
Z ANALOGNIM PAKETOM
PROGRAMOV:
do konca leta 2014 dobite
brezplačno v uporabo zunanji digitalni sprejemnik

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

Jeseniški kegljači so bili v lanski sezoni dolgo
v igri za prvo mesto, ki edino vodi v 1. B ligo.
S podobnimi cilji se spogledujejo v sezoni
2014/2015.
Matjaž Klemenc

jasne slike. Porajalo se je
vprašanje, ali si bomo morali sami plačevati tekme in
treninge. Na srečo so se
stvari rešile, ko smo dobili
posluh v podjetju Acroni, s
katerim smo sklenili donatorsko pogodbo. Upamo, da
se bomo s tem prebili skozi
sezono 2014/2015. Kot klub
smo se zavezali, da bomo
zaposlenim v Acroniju in
njihovim družinskim članom nudili pomoč pri rekreaciji na kegljišču. Po
drugi strani upam, da bomo
skozi to obliko sodelovanja
pridobili kakšnega novega,
predvsem mladega člana,«
je sodelovanje s podjetjem
Acroni ocenil Sandi Larisi.
Za prvo jeseniško ekipo
bodo v sezoni 2014/2015
igrali: Aleš Mavsar, Nik
Medja, Igor Čosič, Matjaž
Vovk, Tadej Peinkiher, Jože
Mulej, Matic Rajakovič,
Marko Hočevar, Kristjan
Mijatovič in Robert Čelič.
Glavnega konkurenta za napredovanje vidijo v ljubljanskih ekipah Ograjca in Taborska jama. V klubu imajo
še drugo ekipo, ki bo nastopala v Primorsko-Gorenjski
ligi. Druga ekipa, katere cilj
je uvrstitev pod vrhom, je
sestavljena z namenom, da
si pridobijo kakšnega igralca, ki bi bil okrepitev za
prvo ekipo. Več pozornosti
bodo namenili predvsem
pridobivanju novih, mladih
članov in ravno povezovanje
s podjetjem je izvrstna priložnost za omenjeno in dodatno poživitev kegljanja
pod Mežaklo.

»Če ocenim letošnjo sezono, smo veliko bolj zadovoljni kot s sezono
2012/2013. V končani sezoni smo bili dolgo v igri za
prvo mesto, za napredovanje v višjo ligo. Imamo mlade igralce, a vseeno smo
imeli težave s poškodbami,
nekaj problemov pa so imeli igralci zaradi službenih
obveznosti. Če ne bi bilo naštetih težav, bi bili eni glavnih kandidatov za napredovanje. Da nismo šli stopničko višje, nas ni potrlo, tako
da bomo v novi sezoni napeli vse sile, da nam uspe
napredovanje,« je sezono
ocenil predsednik Sandi Larisi. V prestopnem roku je
bilo v klubu nekaj sprememb. Iz kluba so odšli
Edis Čeharič, Grega Noč in
Drago Filipaj. Vsi trije so
okrepili tretjeligaša Kranjsko Goro. Iz ekipe Ljubelj
se je domov vrnil Kristjan
Mijatovič. Iz Novega mesta
je prišel Robert Čelič. Ekipa
se je na novo sezono začela
pripravljati 12. avgusta. V
začetku so imeli treninge
dvakrat do trikrat tedensko.
Do začetka lige, ta se začne
13. septembra, bodo količino treninga stopnjevali. Finančne težave klubov v zadnjem obdobju niso novost.
S podobnimi težavami se
ubadajo tudi kegljači Jesenic. »Glede na donacije Občine Jesenice, je bila situacija ob koncu sezone težka. S
sredstvi smo pokrili stroške,
za naprej pa nismo videli

Brezplačni avtobus do Trbiža še ta mesec
Lepi jesenski dnevi so lahko kot nalašč za izlet z brezplačnim
avtobusom, ki vozi vsak dan s Pristave v Javorniškem Rovtu
do Trbiža in ustavlja na večini jeseniških in kranjskogorskih
avtobusnih postajališč. S seboj je mogoče vzeti tudi kolo in
izlet zaokrožiti še z malo rekreacije. Brezplačni avtobus je
uvedla Občina Jesenice v sklopu projekta Idago in je potnikom na voljo še do konca meseca. Vozni red je objavljen na
spletni strani Občine Jesenice in na postajališčih.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com
C. železarjev 14, Jesenice
Tel.: 04/586-12-11
EvelinaLahs.p.,C.železarjev14,4270Jesenice

Pri Planinskem društvu Jesenice so ob letošnji devetdesetletnici izdali zbornik, katerega namen je po besedah
predsednika društva Vlada

Hledeta predstavitev dela več
generacij zaslužnih planinskih zanesenjakov. "V zborniku je opisana dejavnost alpinističnega, mladinskega, športnoplezalnega, izletniškega in
markacijskega odseka ter gor-

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Urša Peternel

E-pošta: siviljstvocastello@gmail.com

Šivanje po meri
in popravila
Poletni delovni čas:
pon.–pet.: 8.–15. ure
sobota: 8–12. ure
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Iz policijskih
poročil
Urša Peternel
Čeha hodila po avtocesti
Policisti postaje za izravnal
ne ukrepe so na Karavankah
obravnavali dva češka držav
ljana, ki sta hodila po avtoce
sti, s svojim zadrževanjem
pa sta ogrožala sebe in dru
ge udeležence v prometu.
Čeha so policisti odstranili z
avtoceste, oba pa so tudi
kaznovali z globo 150 evrov.
"Na avtocesti so pešci slabo
vidni, hitrosti so velike, voz
niki jih ne pričakujejo, že
večkrat pa se je pokazalo, da
je zelo nevarno lahko že tudi
samo zadrževanje na odstav
nem pasu. Zato nikakor peš
po avtocesti, avtoštop pa poi
ščite in ga zaključite na var
nem mestu, nikoli pa tam,
kjer sta hoja in zadrževanje
pešcev prepovedana," svetu
jejo policisti.

V Podkočni pogorelo
stanovanje
Jeseniški policisti so v Pod
kočni obravnavali požar, v
katerem je nastalo za okoli
20.000 evrov materialne
škode, poškodovana pa ni
bila nobena oseba. Opravili
so tudi ogled in izključili
sum kaznivega dejanja.

Zasegli kombi z več
polnimi posodami
kurilnega olja
Jeseniški policisti so obrav
navali dva Jeseničana, ki sta
v kombiju renault master
ljubljanskih registrskih
oznak prevažala več praz
nih posod za gorivo, peljala

pa sta se proti Kranjski
Gori. Ista Jeseničana je v
nedeljo ponoči okoli 1.30 v
Podkorenu obravnavala še
kranjskogorska policijska
patrulja, ki pa je v kombiju
opazila, da so posode – šlo
je za eno 1000litrsko, dve
200litrski in 25 različnih
manjših posod – polne
kurilnega olja. Jeseničana
sta policistom neprepričlji
vo pojasnjevala, da sta olje
pripeljala iz sosednje Avs
trije, dokazil o izvoru pa
nista imela. Zato so polici
sti kombi zasegli, v sodelo
vanju z avstrijskimi varno
stnimi organi pa preverjajo
sume, da je bilo gorivo ukra
deno.

Trčil v pešca in odpeljal,
pešec kasneje umrl
Med železniško postajo in
sodiščem na Cesti maršala
Tita na Jesenicah je v nedel
jo zgodaj zjutraj 30letni
voznik, doma z Jesenic, trčil
v pešca, ki je hodil po ploč
niku, in ga hudo telesno
poškodoval. Po trčenju se je
voznik z avtomobilom odpe
ljal proti Hrušici. Kasneje se
je povzročitelj nesreče sam
javil policistom. Pešec,
24letni Jeseničan, se je v
nesreči tako hudo telesno
poškodoval, da je v ponedel
jek popoldne v ljubljanskem
kliničnem centru umrl. Pro
metni policisti zbirajo obve
stila o nesreči, o ugotovitvah
pa bodo obveščali pristojno
okrožno državno tožilstvo.
Pešec je poleg dveh kolesar
jev in treh motoristov šesta
letošnja smrtna žrtev na
gorenjskih cestah.

Praznično leto
planincev na Golici
Prejšnjo nedeljo je na Golici potekalo tradicionalno srečanje Jeseničanov na Golici. Čeprav
je bilo vreme lepše kot prejšnja leta, pa so pri Planinskem društvu Jesenice pričakovali več članov
in drugih planincev.
Janko Rabič
Ob letošnji 90letnici Pla
ninskega društva Jesenice
člani veliko pozornosti
namenjajo koči na Golici,
ki jo imajo v upravljanju.
Najprej so v juniju organi
zirali osrednjo praznično
prireditev, na kateri so se
ob praznovanju jubileja
društva spomnili tudi
30letnice izgradnje koče. V
nedeljo, 31. avgusta, pa so
izvedli tradicionalno, tokrat
sedmo Srečanje Jeseniča
nov na Golici. Z njim želijo
predvsem spodbuditi

občanke in občane, da dan
preživijo v lepi gorski nara
vi v osrčju Karavank. Ob tej
priložnosti se spomnijo
nekdanjega predsednika in
najbolj zaslužnega za izgra
dnjo Koče na Golici Janeza
Košnika. Na srečanju pri
Koči na Golici je zbrane
pozdravil predsednik druš
tva Vlado Hlede, ki je pou
daril pomen takšnega sre
čevanja ljubiteljev planin.
Že kar po tradiciji jih več
krat spremlja slabo vreme.
Letos jim je bilo k sreči bolj
naklonjeno, vendar so pri
društvu pričakovali več čla

Zbrane je pozdravil predsednik Planinskega društva
Jesenice Vlado Hlede.

Letos je bilo vreme srečanju na Golici bolj naklonjeno kot prejšnja leta, vendar
so pričakovali več članov in drugih planincev.

nov in drugih planincev.
Oskrbnica koče Bojana Hiti
je povedala, da kljub izred
no slabemu vremenu v
poletnih mesecih beležijo
kar zadovoljiv obisk. K sre
či je bil maj še lep in so se
številni planinci od vsepov
sod povzpeli na Golico in
do koče. V poletnih mese
cih je bilo veliko planincev
iz drugih držav, ki hodijo
po poti Via Alpina. Poteka v
osmih državah, ena od kon
trolnih točk je tudi v Koči
na Golici. Nekaj jesenskih
dni je še pred nami in če bo
vreme lepo, bo še prilož
nost za obisk Golice, koča
bo odprta vsaj do konca
septembra.

Tečaj drsanja za otroke
Hokejsko društvo Jesenice organizira tečaj drsanja za otroke, ki se bo začel v ponedeljek,
8. septembra, v Športni dvorani Podmežakla. Komu je tečaj namenjen in kako bo potekal,
smo vprašala trenerja Dejana Varla.
Urša Peternel
Komu je tečaj drsanja namenjen?
"Tečaj je namenjen tako
deklicam kot dečkom od tre
tjega leta starosti naprej.
Predznanje ni potrebno, ker
otrokom pokažemo prve
osnove na samem tečaju. Če
pa otrok pokaže že neko
določeno znanje, gradimo
od tam naprej. Če opazimo
določene nepravilnosti v
sami izvedbi določenega ele
menta, potem to skušamo
najprej popraviti in šele nato
nadaljujemo učenje novih
elementov drsanja."
Katera je najboljša starost,
da se otroka postavi na
drsalke?
"Težko bi govoril o najboljši
starosti. Iz lastnih izkušenj,

če se seveda otrokova navdu
šenost navezuje potem na
prej na hokejsko pot. Če pa
govoriva le o osvojitvi drsal
nega znanja, ki se navezuje
naprej na rekreativno pot,
potem starost ni pomem
bna. Nikoli ni prepozno za
učenje."

Dejan Varl / Foto: Matjaž Klemenc
ki sem jih pridobil tako pri
tečajih drsanja kot pri teča
jih rolanja, je starost tri leta
za začetek čisto v redu. Tudi
pri četrtem, petem ali šest
em letu ni še nič zamujeno,

Kako bo potekal tečaj?
"Prvi dan starši pripeljejo
otroke z obvezno opremo:
drsalkami, čelado in rokavi
cami v dvorano Podmeža
kla, kjer jih vpišejo. Vsem
skupaj potem v grobem raz
ložimo princip našega delo
vanja oziroma učenja, nato
otroke na ledeni ploskvi gle
de na njihovo znanje razde
limo po skupinah. Za vsako
skupino imamo že določene
trenerje oziroma vaditelje,
ki potem skozi celotni tečaj

delujejo s skupino. Pri uče
nju si pomagamo z raznimi
pripomočki, igrami ..."
Ali otroka lahko starši sami
naučijo drsati – na kaj morajo biti pozorni pri tem? Ali
je vendarle bolje, da gre
otrok v tečaj?
"Starši morajo biti pozorni
na pravilno učenje. Vsaka
nepravilnost oziroma nepra
vilni vzorec se hitro zasidra
v otroka in starejši kot je,
težje potem popravimo ta
vzorec nepravilne izvedbe.
Zato priporočam, da se otro
ka vpiše v tečaj, kjer se nauči
osnov drsanja, kot so ravno
težje, drža telesa, drsalni
korak, drsanje naprej in
nazaj, zaviranje, obračanje
okoli svoje osi, uporabljanje
robov ... Ob tem se otrok
navaja tudi na delo v skupi

ni, spoznava druge vrstnike
in sklepa prijateljstva. Rav
no tako vsak starš ve, da je
najtežje učiti svojega otroka,
ker veliko raje posluša neko
ga drugega ..."
Je tečaj namenjen zgolj učenju drsanja ali je tudi že priprava na hokejsko šolo?
"Za nekoga tečaj pomeni
zgolj učenje drsanja, za

nekoga pa že priprava na
hokejsko šolo. Naš namen
je otrokom približati šport, v
tem primeru drsanje in
hokej na ledu, jim dati dolo
čeno znanje, zabavo in dru
ženje ter jim hkrati omogo
čiti, da prek izkušenj oziro
ma vtisov, ki jih dobijo, pri
dejo do spoznanja o lepoti
in pozitivnem vplivu športa
na posameznika."
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Zanimivosti

Pozabljena lepotica
na Mežakli
Snežna jama pod Planskim vrhom na Mežakli je lepa izletniška točka in zanimiv izlet v kraško
podzemlje, ki vas ne bo razočaralo.
Andraž Sodja
Okolica Jesenic skriva števil
ne geološke znamenitosti,
ki pa so v zadnjih letih kar
nekoliko pozabljene. Ena iz
med takšnih skrivnosti je
okoli osemdeset metrov dol
ga jama kraškega izvora pod
Planskim vrhom na Meža
kli, poznana kot Snežna
jama, saj se v hladu njenega
vhoda sneg zadrži vse do
sredine poletja. Jama se na
haja približno na pol poti
med planino Obranco in
Planskim vrhom, s ceste
proti Obranci pa table, ki je
nekoč kazala pot proti jami,
ne boste več našli. Označe
na je le pešpot z Obrance
proti Planskem vrhu, nad
križiščem s cesto proti
Obranci pa je na drevesu
nad cesto s komajda še vi

dnim zelenim sprejem na
pisano JAMA. Jama se na
haja slabih dvesto metrov
nad cesto. Markacija za
jamo pa je vidna le z naspro
tne poti s Planskega vrha
proti Obranci. Vhod v jamo
se nahaja na dnu skrivno
stne vrtače, vhod jame pa
krasi velik naravni most iz
podrtega dela jame.
Pot v jamo je v dobrem sta
nju, obiskovalcem pa pripo
ročamo dobro obutev, čela
do in dobre svetilke z rezerv
nimi baterijami ter nepre
močljiva oblačila in preoble
ko, saj se boste pri razisko
vanju jame zagotovo umaza
li s sigo in apnenčastim bla
tom, ki pokriva stene. Tem
peratura v jami je hladnih
osem stopinj, tako da se za
obisk tudi dovolj toplo oble
cite.

Da je jama poznana že zelo
dolgo, kažejo grafiti, vklesa
ni v kamen naravnega mo
sta nad vhodom, najstarejši
napis, opremljen z letnico,
ki nam ga je uspelo najti, pa
je iz leta 1935. Spust v jamo
do prve dvorane je preprost,
na dnu vas čaka velika dvo
rana s slabo vidnim vhodom
v notranjost jame, na desni
strani pa je naslonjena tudi
druga lestev, s katero si lah
ko pomagate pri sestopu v
osrčje jame. Kmalu za vho
dom boste našli prvi ožji
prehod, ki je na notranji
strani opremljen z dobro le
stvijo, nekaj metrov naprej
pa drugi prehod, kjer pa pri
poročamo previdnost pri se
stopu v osrednji del jame,
saj so tla zaradi sige spolzka.
V prehodu boste videli žele
zno palico, zavrtano v skale,

od koder lahko spustite dru
go lestev, ki se nahaja pri
vhodu, pri tem prehodu pa
boste našli tudi vrv, vendar
je potrebno preveriti njeno
stanje. Po spustu v osrednji
del jame vas čaka prava kra
ška pravljica, čeprav so z leti
številni obiskovalci v jami
naredili kar precej škode,
kar se vidi po štrcljih odlom
ljenih kapnikov, ki so jih
obiskovalci najverjetneje od
nesli za spomin. Na sredini
več kot osem metrov visoke
glavne dvorane vas bo na
levi strani presenetil velik
kapniški steber, ob njem pa
stopničasta tvorba, ki zasije
v svetlobi jamskih svetilk. V
zatrepu jame, kjer boste rav
no tako našli več grafitov in
celo knafelčevo markacijo,
pa boste našli tudi vodo. Ži
vljenja v jami z izjemo neto

Za obisk priporočamo dobro obutev, čelado, svetilko in
nepremočljiva oblačila.
pirjev, ki pa se nahajajo
predvsem v vhodni dvorani,
nismo našli, če boste za
obisk izbrali primeren čas –
od 12. do 14. ure, pa vas bo
pri vhodu presenetila prava

igra svetlobe. V jami si izbe
rite primerno, varno mesto,
ugasnite svetilke ter za ne
pozabno jamsko doživetje v
trdi temi prisluhnite zvo
kom vodnih kapljic.

Več metrov visok kapniški steber

Vhod v Snežno jamo pod Planskim vrhom na Mežakli

Igra svetlobe v vhodni dvorani, ki jo krasi velik naravni most.

Grafiti nad vhodom v jamo kažejo, da je jama poznana in obiskana že najmanj sto let.
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=A, 2=S, 3=R, 4=O, 5=B, 6=Ž, 7=P, 8=E, 9=T), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je VOLČANŠEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je: UDOBJE PO VAŠIH ŽELJAH IN MERI.
Sponzor križanke je Pohištvo Žakelj, d. o. o., PE Lesce, Alpska
cesta. 62, 4248 Lesce, 04 535 35 48. Njihovo bogato ponudbo
si lahko ogledate tudi na spletu http://www.pohistvo-zakelj.
si. Za reševalce so pripravili tri nagrade – nakup v vrednosti
20 evrov. Prejmejo jih: Štefka Murn, Potoki, Tatjana Nadižar
Grgovič, Jesenice, in Nada Rendulić, Jesenice. Nagrade lahko
prevzamete v salonih v Lescah, Ljubljani ali Žireh.

Češpljevi cmoki
Iz sliv in češpelj kuhamo marmelade, kompote in cmoke. Češplje sušimo v kmečki peči, s tem
uporabo podaljšamo skozi celo leto. Če jih sušimo brez pešk, jih suhe zmeljemo, pomešamo z oreški
in jemo kot kosmiče za zajtrk.
Jelka Koselj
Slive so gojili že v antičnem
svetu kot zdravilno rastlino.
Od pomembnejših podvrst
so k nam prišle češplje.
Zdravijo živce, pomagajo pri
umski preobremenjenosti,
krepijo spomin, so pomoč
pri prebavi, znižujejo holes
terol in še več zdravilnih
lastnosti bi lahko našteli.

Češpljevi cmoki s skuto
in z zdrobom
Potrebujemo: 50 dag odcejene
skute, 20 dag pšeničnega zdroba,
2 jajci, 8 dag zmehčanega masla, 20 dag ostre moke, sol, približno 20 češpelj (lahko vloženih iz
kozarca ali zamrznjenih), prepražene drobtine na maslu, rjavi
trsni sladkor ali sladkor v prahu
za posip in mlet cimet.
Priprava: Skuto, zdrob, maslo,
jajci in sol zmešamo in pusti
mo počivati vsaj 2 uri ali čez
noč. Testo razvaljamo za prst
debelo in zrežemo na pravo

kotnike. V vsakega zavijemo
po eno češpljo. Češpljo lahko
tudi razkoščičimo in peško
zamenjamo s pol kocke slad
korja. Oblikujemo cmoke in
jih kuhamo v slanem kropu
10 minut. Če pa delamo cmo
ke iz zamrznjenih češpelj, pa
je čas kuhanja nekoliko daljši.
Kuhane cmoke odcedimo in
takoj ponudimo tako, da jih
posujemo s prepraženimi
drobtinami. Zraven ponudi
mo sladkor za posip in mlet
cimet. Lahko pa ponudimo
nezabeljene cmoke in jih
polijemo s tekočim ali pogre
tim medom, oblijemo z mar
melado ali džemom. Poleg
sladkih cmokov ponudimo
kompot.
Doma skoraj vsak teden pri
pravljamo skutine cmoke po
istem receptu, a brez češpelj
in sladkorja. Ponudimo jih
kot prilogo k mesnim jedem
z omako ali pa kot samostoj
no jed, zabeljeno z ocvirki
ali naribanim sirom, in po
strežemo s solato.

Sponzor križanke je Gostilna pri Jurču na Blejski Dobravi 117/a, tel. 04 587 44 11. Vsak dan pripravijo več vrst svežih
malic in kosil. Sprejmejo tudi skupine do 55 oseb. Ponudbo si lahko ogledate tudi na spletu info@pri-jurču.si. Za reševalce so pripravili nagrade: trikrat kosilo za dve osebi.

Češplje v rumu
Nekoč so ta posladek
uporabljali kot zdravilo proti
prehladu. Zjutraj so pojedli
en sadež, sok z rumom pa
so dali v čaj. Pripravili so ga
tako, da so 5 kg češpelj dali v
velik kozarec, v enem litru
ruma so raztopili 1 kg slad
korja, prelili češplje in po
vrhu nalili še toliko ruma,
da so bile češplje pokrite.
Zaprt kozarec so postavili za
nekaj dni na sonce, potem
pa v shrambo.

Danes pripravljamo češplje
v rumu kot posladek za k
pecivu. Kot preliv čez mar
morni kolač je naravnost
odličen. Za 4 male kozarčke
potrebujemo: 1 kg razkošči
čenih češpelj, 30 dag slad
korja in 2–3 dcl ruma. Sesta
vine damo v ponev in posta
vimo v pečico za dobro uro
pri 170 stopinjah C. Vroč
kompot nato nalijemo v pas
terizirane kozarčke, jih takoj
zapremo in postavimo pod
deko, da se počasi ohladijo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 15. septembra 2014, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Septembrske prireditve
Petek, 5. septembra
ZBOR PRED KOSOVO GRAŠČINO ob 8. uri
Pohod po stari rudni poti na Planino pod Golico. Ob slabem bremenu
pohod odpade in se prenese na naslednji petek, 12. 9.
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 031-720-586 – Andrej

KOSOVA GRAŠČINA ob 19. uri

MLADINSKA TOČKA CENTER II, TITOVA 41, JESENICE

10. in 17. 9. 2014 (16.30 do 18.00) – Vesele srede, vodene dejavnosti
za osnovnošolce (+8 let)
Info: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice; 04 5884
680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Lirika črte – dela na papirju iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem, odprtje likovne razstave. Info: Muzeji na Gorenjskem,
aljaz.pogacnik@gornjesavskimuzej.si, 04 583 35 03

Petek, 12. septembra
STARA SAVA, JESENICE ob 17. uri

4. 9. 2014 (16.30) – Športno zabavno popoldne v Soseski center II
Info: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice;

Triatlončkove športne igre, zbirno mesto na trgu pred glasbeno šolo

04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

11. 9. 2014 (16.30) – Športno zabavno popoldne na Koroški Beli
Info: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice;

TVD PARTIZAN KOROŠKA BELA ob 9. uri
Turnir v namiznem tenisu med člani DU Javornik - Koroška Bela in
ekipo TVD Partizan Javornik - Koroška Bela
Info: Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela, 5831 014

04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Pred-festivalsko ogrevanje s kitaristoma Stašem in Petrom

15. 9. 2014 (17.00) – Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok – 1.
srečanje: KAKŠNE SO KORISTI VZPODBUDNE VZGOJE?
Inf: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

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

PARK TALCEV KOROŠKA BELA ob 17. uri
Spominska svečanost ob krajevnem prazniku KS Slovenski Javornik-Koroška Bela
Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04 586 61 50, ks.-javornik@
jesenice.net

PLOŠČAD PRED GORNJESAVSKIM MUZEJEM JESENICE
NA STARI SAVI ob 17. uri
Prikazna vaja reševanja z visokega objekta s pomočjo helikopterja
Info: Društvo gorska reševalna služba Jesenice (grsjesenice@gmail.com)

STARA SAVA, JESENICE ob 17. uri
Triatlončkove športne igre, zbirno mesto na trgu pred glasbeno šolo
Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

BANKETNA DVORANA KOLPERN ob 19. uri
Slavnostna akademija s kratkim kulturnim programom; na ogled bo
tudi razstava o delu GRS Jesenice

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Odprtje območne likovne razstave
Info: JSKD Območna izpostava Jesenice, www.jskd.si, FB - JSKD Območna izpostava Jesenice, 04/586 67 40, oi.jesenice@jskd.si

Sobota, 13. septembra
SEDLO ROŽCA, PASTIRSKA KOČA NA JESENIŠKI PLANINI
ob 11. uri

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 15.30. uri

KMETIJA SMOLEJ, Planina pod Golico 4a, www.
kmetijasmolej.si, 041 566 847, mihasmo@gmail.com
6. 9. 2014–7. 9. 2014 (10.00–12.00) – Aktivno življenje na kmetiji
Info: 041 568 847, mihasmo@gmail.com
13. 9. 2014–14. 9.2 014 (8.00- 13.00) – Aktivni vikend za otroke poteka
dva dni na naši kmetiji. Otrokom ponudimo stik s kmetijo, domačimi
živalmi, jahanje in še kaj. Vsi skupaj se bomo prijetno zabavali.

Info: Turistično društvo Golica, 031 337 202, info@tdgolica.com

Info: 041 568 847, mihasmo@gmail.com

Torek, 16. septembra
BALINIŠČE OB DOMU DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU
ob 9. uri
Spominski turnir v balinanju, v spomin vseh umrlih balinarjev društva
DU Javornik. Info: Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela, 5831 014

TRIM STEZA ŽERJAVEC ob 17. uri

V okviru praznovanja krajevnega praznika bo potekalo srečanje krajank in krajanov, starih 80 let in več, s kulturnim programom in skromno pogostitvijo. Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04 586 61
50, ks-javornik@jesenice.net

18. 9. 2014 (19.30) – Predavanje Motnje hranjenja kot izraz ujetosti v
duševno stisko, predava Aleksandra Rožman

Srečanje na Rožci – prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob,
ob 11. uri srečanje na sedlu, ob 12. uri družabni program ob pastirski
koči na Jeseniški planini

Info: Društvo gorska reševalna služba Jesenice (grsjesenice@gmail.com)

Sobota 6. septembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU ob 16. uri

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, 04/583 42 01,
info@knjiznica-jesenice.si

Igre v naravi, zbirno mesto pri SKB banki (Zgornji Plavž)

Stalne razstave
AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, v času obratovanja
knjižnice
8. 9.–4. 10. 2014 – Razstava spominskega gradiva na temo 1. svetovne
vojne

Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

Sreda, 17. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri

BANKETNA DVORANA KOLPERN, STARA SAVA, torek–
sobota od 10. do 18. ure
do 12. 9. 2014 – Vonj po moškem, fotografska razstava Maje Šivec

Mini cicibanova olimpijada: vrtci, I. triada
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Info: ZŠJ, 045884665, zsj.programi@siol.net;

Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice, TIC Jesenice, tel. 04 586 31 78,
www.turizem.jesenice.si, e-pošta: tic.jesenice@siol.net

Rekreacijsko drsanje, Info: ZŠJ, 045884665, zsj.programi@siol.net;

Nedelja, 7. septembra
ZBOR PRED KS SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA,
Kidričeva 37c, ob 9. uri

Če organizirate kakršnokoli prireditev, posredujte program na TIC Jesenice.
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.

Četrtek, 18. septembra
PROSTORI DRUŠTVA BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ob 9. uri
Delavnica ročnih del: Slikanje na steklo
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 070-875-956 – Marija

Pohod na Pristavo po Gajškovi poti
Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04 586 61 50,
ks.-javornik@jesenice.net

ŠPORTNO IGRIŠČE NA BLEJSKI DOBRAVI ob 16.30
Športno zabavno popoldne na Blejski Dobravi

Osrednja proslava ob krajevnem prazniku KS Slovenski Javornik-Koroška Bela s kulturnim in športno-zabavnim programom. Info: KS Slovenski Javornik-Koroška Bela, 04 586 61 50, ks.-javornik@jesenice.net

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 15.30. uri
Rekreacijsko drsanje, Info: ZŠJ, 045884665, zsj.programi@siol.net;

Ponedeljek, 8. septembra
DOM DU JESENICE, ob 18. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
Info: 05 999 80 57, 04 583 26 70,dujesenice@gmail.com,www.duj.si

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

STARA SAVA, JESENICE, ob 17. uri

Veseli dnevi
v Žirovnici 2014

Triatlončkove športne igre, zbirno mesto na trgu pred glasbeno šolo
Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

DOM DU JESENICE, ob 18. uri
Predavanje Mirka Kodra – Indija v sliki in besedi
Info: 05 999 80 57,04 583 26 70, dujesenice@gmail.com,www.duj.si

Prireditveni prostor KK Stol pod vasjo Breznica

Sobota, 6. september

KONJENIŠKI dan v Žirovnici


Torek, 9. septembra
TRIM STEZA ŽERJAVEC ob 17. uri
Igre v naravi, zbirno mesto pri SKB banki (Zgornji Plavž)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Preddiplomski koncert violistke Anite Gnamuš
Info: Glasbena šola Jesenice 586 60 30

Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

Četrtek, 11. septembra
ODHOD S HRUŠICE ob 6.50
Pohod: Soriška planina (1307 m)–Ratitovec (1666 m)
Info: Pohodniška sekcija, 041 402 739

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
DRUŠTVO ŽAREK, Cesta maršala Tita 78/a, Jesenice, 030
625 298
Ponedeljek–petek od 18. do 20. ure (ustvarjalne delavnice, druženje s
sovrstniki, pogovori)

Športno-zabavno popoldne na Koroški Beli
04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

STARA SAVA, JESENICE ob 17. uri
Triatlončkove kolesarske igre, zbirno mesto na trgu pred glasbeno
šolo. Info: Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si, www.
projektnatura.si



Nedelja, 7. september
MEDENI dan v Žirovnici


ŠPORTNO IGRIŠČE NA KOROŠKI BELI ob 16.30
Info: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice;



Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta
DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78/a, JESENICE,
030 625 298
Ponedeljek–petek od 16. do 18. ure (druženje s sovrstniki, igre, ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti)

Tekme v spretnostnem jahanju za pokal KK Stol – od 11. ure
dalje
Tekme v vožnji enovpreg in dvovpreg za pokal KK Stol – od
16. ure dalje
Žur s skupino POP DESIGN – od 19. ure dalje







Tekme v preskakovanju ovir za pokal Slovenije – ob 9.30
začetek tekmovanja
»Čebelarske« veselo-zabavne igre – od 13. ure dalje
Razglasitev rezultatov iger s podelitvijo pokalov in nagrad,
zabava za najmlajše z gledališčem SMEJČEK – od 16. ure dalje
Veselica z ansamblom VESELE ŠTAJERKE – od 17.30 dalje

Sobota in nedelja


Sejem čebeljih izdelkov in pridelkov, sejem domače hrane in
obrti
VABLJENI V IMENU OBČINE ŽIROVNICA
IN ORGANIZATORJEV–
KONJENIŠKEGA KLUBA STOL
IN DRUŠTVA TRIM TIM ŽIROVNICA.

KONJENIŠKI KLUB STOL, ŽIROVNICA 59 C, ŽIROVNICA

DOM PRISTAVA ob 11.30

c e . si
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jeseniške novice
FeSteelVal bo razgrel Jesenice

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Med 19. in 21. septembrom
se bo na Jesenicah odvijal
velik glasbeni dogodek FeSteelVal, ki predstavlja nadgradnjo festivala Odmev, ki
ga že štiri leta prirejajo Klub
jeseniških študentov, Mladinski center Jesenice, Mladinski svet in drugi. Kot je
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KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Srečanje prijateljev
na Rožci
Druga sobota v septembru je tradicionalno
namenjena srečanju prijateljev z obeh strani
meje na sedlu Rožca.
Urša Peternel
Kot je povedal predsednik
Turističnega društva Golica
Klemen Klinar, bo letošnje
srečanje na Rožci potekalo
v soboto, 13. septembra.
Gre za tradicionalno prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob v Rožu,
letos bo že trinajsto po vrsti. Organizacija se menja na
dve leti, letos je srečanje
znova na slovenski strani.
Ob 11. uri se bodo srečali
predstavniki obeh občin na
sedlu Rožca, nato pa skupaj

odšli do pastirske koče na
Jeseniški planini, kjer bo
družabno srečanje. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno,
v primeru slabega vremena
pa bo družabni del potekal
v prireditvenem šotoru v
Planini pod Golico. Namen
prireditve je ohranjanje
poznanstev s sosedi na
severni strani Karavank in
sklepanje novih prijateljstev, je povedal Klemen Klinar. Organizator je Turistično društvo Golica, prireditev pa sofinancira Občina
Jesenice.

Obiščite nas,
posvetujte se z
našimi strokovnjaki
in postanite del naše zgodbe.

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE, LESCE
· specialistični
okulistični pregledi

· očala z naročilnico (RECEPT)
lahko tudi BREZ DOPLAČILA

· potrdilo za
vozniški izpit

· BREZPLAČNO določanje in
kontroliranje dioptrije

Velika izbira
· VSAK PETEK v Lescah
korekcijskih
okvirjev
specialistični
okulistični pregledi
za najmlajše,
tel: 04 531 89 34
LESCE,
Železniška cesta 7
šolarčke,
tel: 04 586 24 16
dijake
inC. Maršala
študente
JESENICE,
Tita 50

· predpisovanje očal
· zdravljenje
očesnih bolezni

JESENICE, LESCE

· BREZPLAČNO določanje in
kontroliranje dioptrije

· predpisovanje očal

· VSAK PETEK v Lescah
specialistični
okulistični pregledi

· zdravljenje
očesnih bolezni

tel: 04 531 89 34
LESCE, Železniška cesta 7
tel: 04 586 24 16
JESENICE, C. Maršala Tita 50

Brezplačno merjenje očesnega pritiska

LEÆIØŒE POMEMBNO VPLIVA NA ZDRAVJE!

Med spanjem se telo psihofiziœno regenerira in krepi imunski
Narejeno
doma,jevpravilna
Sloveniji,
naleæiøœa
Gorenjsistem. Ker tretjino æivljenja
prespimo,
izbira
zelo pomembna. Pomanjkanje
kvalitetnega
spanja namreœ
skem, v Begunjah
… narejeno
z ljubeznivpliva na porast tveganja k visokemu krvnemu tlaku,
jo. Poslujemo
od leta
1992,
s tem
da smo
nevarnosti srœnih bolezni,…
poslabøanje
zdrav
stvenega
stanja.
prevzeli
del
proizvodnje
bivšega
podjetja
Zato skrbno izberite svoje leæiøœe, ki mora telesu omogoœati
œim bolj ergonomskoSukno
lego inZapuže,
vsebuje certificirane
ter pravilno
kjer tradicija
predelave
obdelane materiale, ki niso økodljivi zdravju.

volne sega v leto 1825. Od leta 1995 nas
poznate pod blagovno znamko Slovenska postelja®.
NOVO! EKSžimnic in
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rezultat lastnega razvoja in tehnologije.
NAJDRAÆJE LEÆIØŒE NI NUJNO NAJBOLJØE!
Prodajamo jih v lastni prodajni mreži in
Najdraæji materiali niso primerni za vsakogar, zato se nakup leæiøœa brez kvalitetnega
pod
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materiali:
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Zagotovljen
servis
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NAØA BOGATA
PONUDBA, Z NAJVEŒJO
IZBIRO LEÆIØŒ
IN ZAGARANTIRANIMI
NAJNIÆJIMI
CENAMImateriali
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VEŒ: 100% bio naravna leæiøœa, ekVrhunski
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skluzivna masaæna leæiøœa, ki so nastala v sodelovanju z medicinsko stroko, leæiøœa iz
Certifikati
ajda, pira,
stoodstotne naravne volne, obdelane po bio postopku (oglejte si
bio bombaž.
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www.optika-berce.si

· potrdilo za
vozniški izpit

LASTNA PROIZVODNJA
Z VEŒ KOT 150 LETNO TRADICIJO!

ZAKAJ JE SLOVENSKA POSTELJA NAJBOLJØA IZBIRA?

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

· očala z naročilnico (RECEPT)
lahko tudi BREZ DOPLAČILA

sanjate podnevi

odpravilo teæave, kupimo leæiøœe, ki nam jih lahko povzroœi.

Brezplačno merjenje očesnega pritiska

· specialistični
okulistični pregledi

valci izbrali šest skupin, ki so
nastopile na predizboru, na
FeSteelVal pa so se uvrstile
Lynch, Supersunset in Koala
Voice. Osrednji dogodek bo
sobotni koncert srbske skupine S.A.R.S – Sveže amputirana ruka Satriania. Obeta pa se
tudi bogat spremljevalni program, namenjen obiskovalcem vseh starosti.

ALI SLABO SPITE?!
VAS ZJUTRAJ BOLI HRBTENICA?!

Patentiran, neæen dotik na vsak koøœek telesa,
pravilna opora in poveœano udobje, dodatna
masaæa za sproøœujoœ in blagodejen uœinek na psihofiziœno stanje, idealna mikroklima, naravno!

Danes, v petek, 5. septembra, društvo Gorska reševalna služba (GRS) Jesenice pripravlja osrednjo slovesnost ob 90-letnici. Ob 17. uri bo na ploščadi pred muzejem na Stari Savi
potekala prikazna vaja reševanja iz visoke stavbe s pomočjo
helikopterja. Ob 19. uri pa bo v Kolpernu slavnostna akademija, na kateri bodo obeležili visok jubilej ter podelili spominska
priznanja. Na ogled bo tudi razstava o delu jeseniške GRS.

www.optika -be rce . s i

Kot je še pojasnila Ema
Zupan, vsako leto dajo večim
skupinam priložnost pokazati
svoj talent, tako so letos zaradi
velikega zanimanja skupin že
v maju pripravili predizbor
skupin, na katerega se je prijavilo 16 skupin iz vse Slovenije.
Glasovanje je potekalo preko
spletnega družbenega omrežja Facebook, kjer so obože-

æimnice, o katerih

Praznovanje GRS Jesenice

Velika izbira korekcijskih
okvirjev za najmlajše, šolarčke,
dijake in študente

sporočila Ema Zupan iz
Kluba jeseniških študentov,
so se za letos odločili, da
enodnevni dogodek v sodelovanju z ostalimi soorganizatorji raztegnejo čez cel
konec tedna in zbližajo mlade, dijake in študente ter
tudi starejšo populacijo naše
občine in privabi tudi ostale
poslušalce.

Izberite pravo
Slovensko
posteljo

leæiøœa, leæiøœa iz spominskega lateksa, unikatno izdelavo, nestandarne dimenzije, servisiranje tudi po desetletnem obdobju garancije,…
Prava
odločitev:
NAØA LEÆIØŒA NISO SAMO KVALITATIVNO CERSvetovanje
naAMPAK
domuTUDI NAGRAJENA! Ker se
TIFICIRANA,
zavedamo,
da iverni
pogosto vsebujejo
Možnost
nakupa
na izdelki
obroke
zdravjuponudba
økodljive snovi, so Slovenske postelje izdeCelovita
lane iz 100% masivnega, skrbno obdelanega naravnega lesa, izkljuœno slovenskega porekla in s pozitivno, naravno energijo.

Naš salon v Zapužah,
Zapuže 10 B

OPTIKA BERCE d.o.o., TITOVA 50, JESENICE

kih
arčke,
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BEGUNJE
Zapuæe 10 B
(Bivøa tovarna Sukno)
Tel.: (04) 532 57 75
KRANJ
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(Stara po øta)
Tel.: (04) 231 67 61
DOMÆALE
Ljubljanska cesta 81
Tel.: (01) 722 00 28
LJUBLJANA BEÆIGRAD
Periœeva ulica 21
(Beæigrajski dvor)
Tel.: (01) 280 67 90
Pokliœite za parking!
LJUBLJANA ØENTVID

95
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B (bivša tovarna Sukno), tel.: 04 532 57Pruønikova
75
NUDIMO VAMBEGUNJE,
BREZPLAŒEN
ODVOZ
(Bivøi Galant - v stavbi NLB Banke)
IN ”DEPONIRANJE”
VAØE
STARcesta
E VZMETNICE
. tel.: 04 231 67 61 Tel.: (01) 513 37 40
KRANJ,
Koroška
2 (Stara pošta),
A

A

www.postelja.com

Postelja, d. o. o., Zapuže 10 B
4275 Begunje na Gorenjskem

