Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak Letno izide dvaindvajset številk

www.gorenjskiglas.si

Urbana oprema
na Stari Savi

Najlepše zasaditve
na balkonih in
vrtovih

Na Stari Savi so namestili
funkcionalno urbano opremo.
Pet tematskih sklopov so
poimenovali Podkev sreče,
Korenova hiša, Dnevna soba –
čitalnica, Jeseniški zvonovi in
Galerija na prostem.

Kljub kislemu vremenu z dežjem, ki
ni bilo naklonjeno ljubiteljem cvetja,
so se na Jesenicah potrudili, da so
imeli na balkonih in v vrtovih
čudovite zasaditve.
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V drugem krogu volitev se bosta v nedeljo za mesto župana Jesenic potegovala dosedanji župan
Tomaž Tom Mencinger in Ahmed Pašić.
Urša Peternel
V nedeljo bodo volivci na Jesenicah znova odšli na volišča, saj bo potekal drugi krog
županskih volitev. V prvem
krogu lokalnih volitev, ki so
bile 5. oktobra, namreč noben od kandidatov ni prejel
več kot 50 odstotkov glasov
volivcev. Tomaž Tom Mencinger (SD) je prejel 34,11 odstotka glasov, Ahmed Pašić
(podpisi volivcev) pa 28,52

odstotka. Preostali kandidati
so dobili: Miha Rebolj (SMC)
23,44 odstotka, Boris Grilc
(podpisi volivcev) 6,69 odstotka, Andrej Černe (NSi)
5,71 odstotka in Janko Pirc
(LDS) 1,54 odstotka glasov. V
prvem krogu je na volišča odšlo 7974 volivcev oziroma
skoraj 45 odstotkov vseh volilnih upravičencev v občini.
In katerim strankam so jeseniški volivci zaupali največ
glasov? Po sedem mest v ob-

činskem svetu bosta v novem mandatu imela SMC in
lista Za boljše Jesenice, pet
SD, tri SDS, dve DeSUS, dve
Delavska lista Jeseniška alternativa, eno mesto SLS in
eno NSi. Izvoljeni so bili
Boštjan Smukavec, Miha Rebolj, Eva Rebernik, Egon Kepic, Irena Micco, Boštjan Žigon, Zdenka Kajdiž (vsi
SMC), Branka Stojanović,
Elvira Garibović, Matjaž
Kaše, Andrej Lavtar, Edita

Oštraković, Uroš Lakić,
Ahmed Pašić (vsi Za boljše
Jesenice), Zoran Kramar,
Vera Pintar, Žiga Pretnar,
Tomaž Tom Mencinger,
Maja Otovič (vsi SD), Janez
Poljšak, Aleksander Pozvek,
Bojan Korbar (vsi SDS), Stanislav Pem, Branko Bergant
(oba DeSUS), Elvis Vukalić,
Boris Grilc (oba Delavska lista Jeseniška alternativa),
Helena Razingar (SLS), Andrej Černe (NSi).

V Splošni bolnišnici Jesenice gradijo nov
sodoben urgentni center, ki bo začel delovati
konec leta 2015. Urgenca se z novim letom
začasno seli v mobilno vojaško bolnišnico Role 2.
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V nedeljo drugi krog
županskih volitev

Temeljni kamen
za urgentni center

Temeljni kamen so položili direktor bolnišnice Janez
Poklukar, predstavnica ministrstva za zdravje Vlasta
Kovačič Mežek in direktor podjetja IMP PPS Matjaž Krajc.

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

Foto: Gorazd Kavčič

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

www. op t i k a - b e r c e . s i

Brezplačno merjenje očesnega pritiska
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Nadzorniki pregledali
investicijo v tržnico

Izjemen fotografski
opus Franca Črva

Invazivne tujerodne
vrste

Šola je dobila novo
ravnateljico

Nadzorni odbor Občine Jesenice je tik pred zaključkom
mandata opravil nadzor investicije v Tržnico Jesenice.
Kršitev pri projektu niso odkrili.

Izšla je fotomonografija z
naslovom Človek in jeklo avtorja Franca Črva.

Ljudje že od nekdaj radi po- Profesorica defektologije
tujemo in raziskujemo tuje Aleksandra Valančič je avgukraje ter od tam prinesemo sta nastopila mesto ravnatekakšen spominek. Tak spo- ljice Osnovne šole Poldeta
minek z drugega konca
sveta
Stražišarja
Jesenice.
Velika
izbira
korekcijskih
je lahko tudi rastlina ozirookvirjev za najmlajše, šolarčke,
ma njeno seme.

dijake in študente
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JESENICE, LESCE
· specialistični
okulistični pregledi

· očala z naročilnico (RECEPT)
lahko tudi BREZ DOPLAČILA

· potrdilo za
vozniški izpit

· 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

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

Od šestih županskih kandidatov sta v bitki za župansko mesto ostala dva, Tomaž Tom Mencinger in Ahmed Pašić.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Prejšnji teden je Splošna
bolnišnica Jesenice pripravila slovesnost ob položitvi
temeljnega kamna za nov
Urgentni center Jesenice.

lepšo cvetlično zasaditev v
občini Jesenice v letu 2014.
S to akcijo že več kot deset
let spodbujamo občane in
občanke, da poskrbijo za
svoje balkone in vrtove, s
tem pa posledično skrbimo

Nadzorniki pregledali
investicijo v tržnico
Nadzorni odbor Občine Jesenice je tik pred zaključkom mandata opravil nadzor investicije v Tržnico
Jesenice. Kršitev pri projektu niso odkrili. Pri mestnem prometu dali nekaj priporočil.
Urša Peternel

"Ta center bo pomembna
pridobitev za vse paciente
tako z bližnje kot daljne okolice, poleg centra pa se lahko
pohvalijo tudi s pred kratkim
odprtim prenovljenim porodnim blokom. Splošna bolnišnica Jesenice bo po zaključku izgradnje urgentnega centra tako zagotovo spadala
med ene najsodobnejših bolnišnic v državi, za njihov trud
in odlično delo pa si zagotovo
pohvale zaslužijo vsi zaposleni," je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger.
Območje Stare Save je prek
poletja dobilo novo vsebino
s funkcionalno urbano opremo. Projekt, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev,
vsebuje pet tematskih sklopov – Korenova hiša, Podkev
sreče, Jeseniški zvonovi,
Dnevna soba – čitalnica in
Galerija na prostem – in je
namenjen zabavnemu in
igrivemu spoznavanju zgodovine železarske industrije, oglarstva in kovaštva na
Jesenicah, je povedal župan.
"Prejšnji teden smo prav
tako zaključili akcijo za naj-

za lepši videz celotne občine. V akciji vsako leto sodeluje veliko število občanov
in občank, ki nas s svojimi
lepimi zasaditvami vsako
leto prijetno presenetijo in
si zanje zaslužijo vse pohvale," je dejal župan.
"V vrtcu na Koroški Beli
smo skupaj z ravnateljico in
vzgojiteljicami v uporabo
predali dve novi igrali, ki ju
je z lastnim trudom in iznajdljivostjo financiral sam
vrtec. Ravnateljici in vrtcu
čestitam za novo pridobitev
in hkrati za samoiniciativnost, ki je privedla do le-te,
vrtičkarjem pa želim čim
več brezskrbnih uric na
igralih," je povedal Mencinger. Kot je še omenil, so v
sklopu projekta IDAGO v
avgustu in septembru organizirali brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Jesenice–Trbiž. V tem času je
kljub razmeroma slabemu
vremenu brezplačni avtobusni prevoz uporabilo 1868
potnikov, zato bodo takšen
prevoz organizirali tudi v
času krompirjevih počitnic,
in sicer od 22. oktobra do
vključno 2. novembra.

V knjigi je
zbranih okoli
100 receptov
za kruh za vsako
priložnost.
Poleg klasične
peke kruha
v pečici
predstavlja
tudi peko
v kruhomatu.,
ki pa ga po želji
lahko uporabite
tudi samo za
mesenje testa.
V knjigi boste
našli kar nekaj
receptov za kruh
brez glutena.

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

10EUR50

Nadzorni odbor Občine Jesenice (ta je imel sedem članov, vodil ga je Rajko Skubic) se je v prejšnjem mandatu sestal na 35 sejah. Pripravili so sedemnajst poročil o
opravljenih nadzorih, med
drugim so pregledali poslovanje nekaterih javnih zavodov: Gledališča Toneta
Čufarja, Zavoda za šport
Jesenice, Gasilsko reševalne
službe Jesenice, Gorenjskih
lekarn ... Pregledali so postopke nekaterih investicij,
denimo investicije v sortirnico na Mali Mežakli in v večnamenski objekt v Planini
pod Golico, pregledali so
izvajanje nekaterih projektov. Vsako leto so opravili
tudi nadzor zaključnega
računa proračuna Občine
Jesenice. Pri nekaterih nadzorih je nadzorni odbor
podal priporočila za odpravo
pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti, ki so jih vse
nadzorovane osebe upoštevale, je zapisal predsednik
odbora Rajko Skubic.

Mestni promet:
priporočila

Jeseniška tržnica na Stari Savi / Foto: Gorazd Kavčič
no dokumentacijo in se seznanili z vsemi fazami projekta Celostna obnova urbanega
središča Stara Sava, v sklopu
katerega je Občina Jesenice
uredila tudi tržnico. Kot so
zapisali nadzorniki, pri projektu niso ugotovili kršitev. Projekt je bil ustrezno voden,
prav tako postopki javnega
naročanja, vsi postopki pa so
ustrezno arhivirani. So pa
nadzorniki opozorili, da bi
glede na dokumentacijo, s
katero je Občina Jesenice
kandidirala za evropska sredstva, projekt moral zagotoviti
trideset novih delovnih mest.
Po mnenju nadzornega odbora neizpolnjevanje tega kriterija lahko privede do zahtevka
za vračanje prejetega evropskega denarja. V odzivnem

Tržnica: brez kršitev
Na zadnji seji občinskega sveta v prejšnjem mandatu so
občinski svetniki dobili na
mize poročilo nadzornega
odbora o opravljenem nadzoru investicije v Tržnico Jesenice. Iz poročila izhaja, da so
člani odbora pregledali celot-

poročilu je vodja oddelka za
gospodarstvo na Občini Jesenice Vera Djurić Drozdek
pojasnila, da so v prijavi navedli, da bo v sklopu projekta
urejenega 1,8 hektara mestnega in zgodovinskega
območja, torej gre za celotno
območje urbanega središča
Stara Sava. V času, ko je tržnico upravljal koncesionar, je
bilo tam petnajst delovnih
mest, ostala delovna mesta
pa se nanašajo na druga podjetja, ki delujejo na območju
nekdanjega Fiproma, zlasti v
Razvojnem centru Jesenice,
kjer je družbenik tudi Občina
Jesenice. Razvojni center
zaposluje že 47 ljudi. Na
Občini Jesenice zato menijo,
da jim denarja iz naslova
sofinanciranja iz evropskih

Nadzorni odbor Občine
Jesenice je aprila in maja
letos na predlog občinskega
sveta opravil tudi nadzor
koncesijske pogodbe Občine
Jesenice s koncesionarjem
Alpetour, ki izvaja javni
mestni potniški promet in
šolske prevoze. Kot so zapisali v poročilu o opravljenem
nadzoru, koncesionar vodi
prihodke ločeno za vsako
vrsto dejavnosti (javni mestni promet in šolske prevoze), medtem ko stroške za
obe dejavnosti vodi skupaj.
Nadzorni svet je ob tem predlagal, da Občina Jesenice
naredi analizo o možnosti
ločitve pogodb za izvajanje
javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov. Občina naj vsaj enkrat v
času trajanja koncesijske
pogodbe izvede nadzor pri
koncesionarju. Pred iztekom koncesijske pogodbe pa
naj občinska uprava pravočasno začne pogajanja s koncesionarjem oziroma pripravi
nov razpis za koncesijo, so
zapisali nadzorniki.

Nov parket v telovadnici
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah so v športni dvorani zamenjali celoten parket.
Urša Peternel
Kot je povedal ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca
Jesenice Robert Kerštajn, je
bila zamenjava dotrajanega
parketa v športni dvorani šole
že nekaj let nujna. Dvorana je
bila zgrajena leta 1999, v teh
letih pa se je uničila predvsem podkonstrukcija parketa,
zlasti na bolj obremenjenih
mestih pod koši. V letošnjem
letu je Občina Jesenice investicijo uvrstila v program investicijskih del in zagotovila
potreben denar. Po Kerštajnovih besedah bo investicija
stala 72 tisoč evrov, v sklopu
del pa so odstranili stari dotrajani parket in staro podkonstrukcijo, namestili nove
nosilce in prečne letve ter
položili 1072 kvadratnih metrov novega jesenovega parketa. Dela so se nekoliko zavlekla, tako da so za pouk športa

nekaj tednov uporabljali staro telovadnico, del pouka
športa pa so izvajali tudi na
zunanjem igrišču. Od začetka tega tedna telovadnico
znova uporabljajo za pouk in

vse ostale obšolske športne
dejavnosti, v njej pa so že
potekali tudi treningi in prve
tekme košarkarjev. Po Kerštajnovih besedah je telovadnica – gre za največjo šport-

no dvorano na Jesenicah (ob
dvorani Podmežakla) – ves
čas odlično zasedena, dopoldne jo uporablja šola, popoldne in ob koncu tedna pa
številni klubi.

Foto: Gorazd Kavčič

Tomaž Tom Mencinger

strukturnih skladov ne bo
treba vračati. Bodo pa seveda
v čim krajšem času skušali
najti novega koncesionarja in
oživiti delovanje tržnice, ki je
zdaj odprta ob petkih in sobotah, začasno pa jo upravlja
kar Občina Jesenice.

Ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Jesenice Robert Kerštajn v telovadnici z novim parketom
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Temeljni kamen
za urgentni center
v splošni bolnišnici jesenice gradijo nov sodoben urgentni center, ki bo začel delovati konec leta
2015. urgenca se z novim letom začasno seli v mobilno vojaško bolnišnico role 2.

ČAMDŽIĆNIJAZs.p.SENČILANINO,FUŽINSKACESTA3,JESENICE

Občinske novice

V Splošni bolnišnici Jesenice so prejšnji petek položili
temeljni kamen za gradnjo
novega urgentnega centra.
Ta naj bi bil zgrajen v letu
dni. Obsegal bo 1400 kvadratnih metrov površin
(zdaj urgenca dela na slabih
700 kvadratnih metrih), ki
jih bodo uredili s predelavo
sedanje urgence in gradnjo
prizidka. Kot je dejal direktor bolnišnice Janez Poklukar, je investicija vredna
skoraj šest milijonov evrov,
sofinancirana je z evropskimi sredstvi, sodi pa v sklop
projekta Mreža urgentnih
centrov v Sloveniji, ki ga
vodi ministrstvo za zdravje.
Na javnem razpisu je bilo
za izvajalca gradbenih del
izbrano podjetje IMP PPS,
ki je dela začelo že julija,
dobavitelj opreme pa bo
podjetje Sanolabor. »Nov
urgentni center v naši bolnišnici pomeni pridobitev
za celotno gorenjsko regijo.
Novi prostori in sodobnejša
medicinska oprema bo pripomogla k bolj kakovostni
obravnavi urgentnih pacientov,« je poudaril direktor
Poklukar. Ker je v okolici
bolnišnice že gradbišče, je
delo nekoliko oteženo, zlasti zaradi hrupa. A kot je
zatrdil vodja urgence v bolnišnici zdravnik Robert Carotta, delo v urgenci poteka
nemoteno, za zdaj še v starih prostorih, z novim letom pa se bodo začasno
preselili v mobilno vojaško
bolnišnico Role 2, ki je že
postavljena na zgornjem
parkirišču bolnišnice.

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Urša Peternel

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

Ali ste že pripravljeni na zimo?
04 / 58 33 369
servis@integral-avto.si

Zimske pnevmatike in
kompleti koles
Originalni nadomestni deli in
dopolnilna oprema za zimo

gradbišče ob bolnišnici / Foto: Gorazd Kavčič

(akumulatorji, žarnice, brisalci, tekočina za stekla...)

Menjava, previjačenje in hramba
Popusti in ugodni plačilni pogoji!
Brezplačni preventivni tehnični pregledi od 1.10. - 31.12.2014!
Pravi naslov za vse storitve na enem mestu - hitro, kvalitetno in ugodno!

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

jeseniške novice
računalniška simulacija, kako bo izgledal novi urgentni center. / Simulacija Protim Ržišnik Perc
WWW.JESENICE.SI

Izvoljeni člani svetov sedmih
krajevnih skupnosti
na lokalnih volitvah so bili izvoljeni tudi člani svetov sedmih jeseniških krajevnih skupnosti.

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OdgOvOrna urednIca
Marija Volčjak
urednIca
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
urednIškI OdbOr:
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tehnIčnI urednIk
Grega Flajnik

Urša Peternel
Na lokalnih volitvah 5. oktobra so potekale tudi volitve
članov svetov krajevnih skupnosti (KS). V jeseniški občini so tokrat prvič volili člane
svetov sedmih KS (namesto
dosedanjih devetih, do česar
je prišlo po združitvi treh
krajevnih skupnosti na
Plavžu v eno). V vsaki KS je
po sedem članov sveta, razen
v največji, združeni KS Plavž,
v kateri je devet članov. V KS

Blejska Dobrava so bili izvoljeni Božidar Pogačar, Irena
Kolbl, Ivan Berlot, Anton
Hribar, Bojan Dornik, Andrej Muhar in Štefanija Muhar. V svet KS Hrušica so bili
izvoljeni Janez Marinčič, Boris Dolžan, Jaka Štravs, Peter
Popović, Zoran Kramar, Irena Razinger in Marta Smodiš. V svet KS Javornik - Koroška Bela so bili izvoljeni
Marko Zupančič, Boris Smolej, Branko Noč, Maja Otovič,
Katarina Fajfar in Cvetko Er-

man (sedmega člana zaenkrat ni, ker kandidatna lista v
peti volilni enoti ni bila zapolnjena). V svet KS Planina
pod Golico so bili izvoljeni
Nevenka Klinar, Alenka Klinar, Mitja Branc, Barbara Lipovec, Jernej Zupančič, Zala
Rekar in Vladko Razinger. V
novi združeni KS Plavž bodo
v svetu Alan Babača, Marjanca Ambrož, Vinko Bergant,
Žiga Pretnar, Vinko Lavtižar,
Marija Jazbinšek, Albina
Seršen, Ivanka Zupančič in

Miroslav Harej. V KS Podmežakla so sedeže v svetu
KS dobili Aljoša Ulčar, Ibrahim Smajić, Tomaž Jekler,
Jasna Kovač, Aleksander Jernejc, Stevo Ščavničar in Alojzij Tomaž Kalan. Svet KS
Sava pa bodo sestavljali Tina
Repovž, Edina Džamastagić,
Ivo Ščavničar, Egon Kepic,
Marija Mulej, Miroslava Bolte in Edin Adrović. Izvoljeni
člani bodo enega od članov
imenovali za predsednika
sveta KS.

FOtOgraFIja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
vOdja Oglasnega trŽenja
Mateja Žvižaj
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lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR,
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice

Pred začetkom kurilne
sezone so v Dimnikarstvo
Dovrtel, ki ima koncesijo
za izvajanje dimnikarske
službe v občini Jesenice,
pripravili nekaj nasvetov
glede čiščenja, pregledovanja in meritev emisij dimnih plinov kurilnih in
dimovodnih naprav. Čiščenje kurilnih in dimovodnih
naprav na klasično trdno
gorivo se izvaja štirikrat
letno, na biomaso (izgube
ne presegajo 20 odstotkov)
dvakrat in tekoče oziroma
plinasto gorivo enkrat v
kurilni sezoni.

Javljalnik ogljikovega
monoksida
Po Pravilniku o zahtevah za
vgradnjo kurilnih naprav je
za obstoječe kurilne naprave, ki so vgrajene v bivalni
prostor in so odvisne od
zraka v prostoru, treba
zagotoviti dodatni varnostni ukrep. Poleg tehničnih
zahtev je treba do 1. 1. 2017
vgraditi javljalnik ogljikovega monoksida, ki v skrajnem primeru lahko opozori
na izhajanje nevarnih plinov iz kurilne naprave v
prostor. Gre za sekundarni
ukrep, ki lahko prepreči
najhujše, predpogoj pa je,
da so izpolnjeni vsi tehnični kriteriji za varno obratovanje kurilne in dimovodne
naprave. Javljalnik ogljikovega monoksida mora
izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1.
Javljalnik ogljikovega
monoksida nikakor ne
more nadomestiti rednih
preventivnih storitev dimnikarske službe.

Emisije prašnih delcev
PM10
Zaradi povečane porabe
lesa za ogrevanje je pred
vsemi izziv, kako zagotoviti kakovost zraka v državah
Evropske unije. Za preprečevanje prekomernih emisij prašnih delcev je treba
zagotoviti kakovosten in
ustrezno sušen les (polena,
sekanci, peleti), zagotoviti
pogoje za pravilno zgorevanje ter redno izvajati dimnikarske ter tudi servisne
storitve. S tem se zagotavlja tudi izjemno pomembna požarna varnost.

Menjava – prenova peči,
dimnika ...
Če ste poleti kupovali novo
peč, vgrajevali nov dimnik
oziroma sanirali obstoječega ali morda menjali celoten ogrevalni sistem, mora
dimnikar opraviti obvezen
prvi pregled, pri katerem
preveri, ali je nova naprava
vgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi, ter jo vpiše v evidenco
kurilnih naprav. Za nadaljnje preglede bo potem skrbelo dimnikarsko podjetje.
Če naprava ni prijavljena,
ne sme obratovati.

Prenove in adaptacije
doma
Dimnikarski pregled je zelo
pomemben tudi v primerih,
če ste poleti prenavljali svoj
dom, saj tudi številne prenove, ki na prvi pogled
nimajo ničesar skupnega s
kurilno napravo, bistveno
vplivajo na njihovo varno
uporabo. Denimo tesnjenje
oken in vrat oziroma zamenjava oken in vrat z novimi,
vgradnja rešetk na kanalih
za prezračevanje, vgradnja
ventilatorjev na zračnike,
kuhinjske nape, klimatske
naprave, sušilni stroji – vse
te naprave spreminjajo
dovod zraka ali vplivajo na
tlačne pogoje v prostoru.
Ob vsaki takšni spremembi
z dimnikarsko službo obvezno preverite, ali je tudi v
novih pogojih obratovanje
kurilne naprave varno.
Dimnikarska služba namreč preveri celoten sistem
delovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave. To še posebej velja za
kurilne naprave, ki so
nameščene v bivalnih prostorih oz. v prostorih, ki niso
namenjeni izključno za
kurilno napravo (denimo
kurilnica). Zaradi neustreznih pogojev lahko pride do
slabšega zgorevanja, tvorjenja katranskih oblog v dimniku (pri pečeh na trdno
gorivo), slabše kakovosti
zraka v prostoru ali do izhajanja dimnih plinov v prostor, posledica katerega pa
so lahko celo zastrupitve, ki
se usodno končajo.

Prenove fasad, streh
V zadnjih letih se v Sloveniji, tudi na Jesenicah, izvaja
veliko energetskih sanacij, v
sklopu katerih se na številnih stavbah prenavljajo
fasade. Pri tem se pogosto
zgodi, da izvajalci spregledajo in preprosto prekrijejo
zračnike ter druge odprtine
za dovod zraka. Tudi v takšnem primeru lahko pride
do prej navedenih posledic,
saj kurilna naprava ne bo
imela zagotovljenega dovoda zraka. Pri prenovah fasad
je pozornost potrebno
nameniti tudi veznim elementom med kurilnimi
napravami in dimniki, ki
morda prečkajo zunanjo
steno stavbe. Na teh delih
mora biti sanacija fasade
ustrezno izvedena, saj sicer
lahko pride do pregrevanja
in vžiga fasade. Pri prenovah strešnih kritin velja
opozoriti na potrebne
odmike ustja dimovodne
naprave od strešne kritine,
slemena, okenskih odprtin
in frčad. Skratka tudi pri
prenovah fasad in streh je
priporočljivo poklicati dimnikarsko službo in poskrbeti, da bo res vse urejeno
tako, da boste lahko kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave uporabljali
varno in učinkovito.

Uporaba blata kot
gnojila v kmetijstvu
Blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav lahko na kmetijskih gospodarstvih – ob
izpolnjevanju določenih zahtev – uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu.
Urša Peternel
V sklopu obvezne občinske
gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih vod je JEKO-IN dolžan
prevzemati blato iz greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v
dveh letih. Ob tem so nekateri lastniki kmetijskih gospodarstev izpostavili vprašanje možnosti uporabe blata
iz greznic oziroma malih
komunalnih čistilnih naprav
kot gnojilo v kmetijstvu. Kot
je pojasnila Nuša Jelenc,
vodja sektorja komunalnih
dejavnosti pri JEKO-IN, je
po veljavni uredbi ob izpol-

njevanju določenih zahtev
uporaba blata, ki nastaja v
kmetijskem gospodarstvu,
kot gnojilo v kmetijstvu
dovoljena. Blato mora biti
skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, torej mora biti zmešano z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj
šest mesecev. "Izvajalec javne službe JEKO-IN je v
takem primeru dolžan zagotavljati samo prve meritve in
obratovalni monitoring ali
izdelavo ocene obratovanja
male komunalne čistilne
naprave," je pojasnila Jelenčeva. Ob tem je poudarila, da

se navedeno določilo lahko
uporablja le v primeru, če
lastnik greznice ali male
komunalne čistilne naprave
predloži pisno izjavo, da se
blato, ki nastaja na njegovem kmetijskem gospodarstvu, uporablja za gnojilo v
kmetijstvu v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu. Izjavo je treba
predložiti vsaka tri leta. In
kako je potem z uveljavljanjem oprostitve plačila storitve grezničnih gošč oziroma
blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav? "Za uveljavljanje oprostitve plačila storitve praznjenja grezničnih

Dobrodelnost
spletne trgovine
Jeseniško podjetje mimovrste=) je z donacijo omogočilo letovanje
jeseniških otrok v Pinei in pomagalo opremiti stanovanje očetu
samohranilcu s tremi otroki.
Urša Peternel
Največja slovenska spletna
trgovina mimovrste=) –
kljub temu da je del mednarodnega holdinga Netretail
– ni pozabila na svoje korenine. Podjetje namreč že
dobro leto podpira projekte
Zveze društev prijateljev
mladine (ZDPM) Jesenice.
Poleti so tako že drugo leto

Program Starejši
za starejše
Prostovoljke programa Starejši za starejše so v prvih
devetih mesecih letos opravile 699 obiskov občanov,
starih 69 let in več. Večino
obiskov so opravile ponovno, 152 oseb pa so obiskale
prvič. Pri ponovnih obiskih
je šlo v večini primerov za
druženje in s tem premagovanje osamljenosti, 93 osebam pa so dostavile tudi
prehrambne pakete humanitarnih organizacij, kažejo
podatki, ki jih je pripravila
vodja prostovoljk Ivanka
Zupančič. Program je osnovan pod okriljem Društva
upokojencev Jesenice, k
sodelovanju pa vabijo tudi
nove prostovoljke. Več
informacij lahko dobijo v
društvu.

zapored z donacijo priskočili na pomoč ob letovanju
jeseniških otrok v Pinei pri
Novigradu, septembra pa so
pomagali opremiti stanovanje očetu samohranilcu, ki
se je skupaj s tremi otroki
zaradi izgube službe moral
preseliti v prazno najemniško stanovanje.
»Pobuda za sodelovanje z
ZDPM Jesenice je vzklila

pred približno enim letom
in pol med našimi zaposlenimi. Številni namreč prihajajo z Jesenic in bližnje
okolice in dobro poznajo
tukajšnje razmere. Trudimo se, da prisluhnemo željam in potrebam zaposlenih, kot tudi socialnim stiskam iz okolja. Jesenice so
dom podjetja, z njimi rastemo in se razvijamo, zato

gošč oziroma blata iz male
komunalne čistilne naprave
mora stranka, ki ima registrirano kmetijsko gospodarstvo, izpolniti Vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja grezničnih gošč oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave. Med
zahtevanimi podatki je tudi
podatek o identifikacijski
številki kmetijskega gospodarstva, vlagatelj pa mora
podpisati tudi izjavo o ravnanju z blatom iz greznice ali
male komunalne čistilne
naprave. Vloga je dostopna
na spletni strani podjetja
JEKO-IN," je pojasnila Nuša
Jelenc.

smo se odločili, da našo
družbeno odgovornost
usmerimo predvsem v to
okolje,« je povedala direktorica mimovrste=) Lea Benedejčič.
Kot je dejal predsednik
ZDPM Jesenice Miliš Jenkole, so pobudo za zbiranje
denarja za letovanje socialno ogroženih otrok v Pinei
že lani dali zaposleni iz
mimovrste=), vodstvo podjetja pa je nato zbrani znesek podvojilo. Akcijo so
letos ponovili, obenem pa
so se skupaj odločili pomagati še družini s tremi otroki, ki se je zaradi socialne
stiske morala preseliti v
neopremljeno stanovanje.
Podjetje mimovrste=) je
družini podarilo nekaj
kosov pohištva in opreme
za stanovanje in jim s tem
vsaj delno olajšalo stisko, v
kateri se je znašla.

»Lažje je obkrožiti št. 2
na volilnem listku kot se pridružiti
625-im, ki so v zadnjih 4-ih letih
zapustili naše mesto.
Postanite tudi vi del sprememb,
ki si jih v mestu želite!«

Dr. Ahmed Pašić
za župana občine Jesenice

LISTA ZA BOLJŠE JESENICE, DOBRAVSKA CESTA 11, JESENICE

Pred začetkom
kurilne sezone
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Krajevna skupnost

Marija dopolnila sto let
Marija Potočnik je v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice dopolnila okroglih sto let.
Janko Rabič
V Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah
so 3. oktobra spet imeli spet
veseli dogodek. Stanovalka
Marija Potočnik je dopolnila
okroglih sto let. Po rodu je iz
Bohinja, potem je živela na
Jesenicah, sedaj pa je leto dni
v domu upokojencev. Zdravje ji je dolga leta dobro služilo, saj do 95. leta ni bila pri
zdravniku, še danes ne jemlje
zdravil. Praznovala je v prijetni družbi, kjer ni manjkala
jubilejna torta. Z darilom in
lepimi željami za zdravje in
dobro počutje ji je voščil župan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger, v imenu
njenih domačih vnukinja Tanja s hčerko Tajo, v imenu
stanovalcev in zaposlenih direktorica doma Veronika Bregant ter sveta krajevne skupnosti Staneta Bokala Mili
Ilenič. Posebej prisrčen je bil
obisk otrok iz Vrtca Jesenice,
enote Angelce Ocepek z Matejo in Majo, ki so Mariji voščili s pesmijo.

Otroško igrišče
na Koroški Beli
Spoštovani sokrajani. Veliko
vas je, ki sprašujete, kakšen uči
nek je imela naša akcija zbira
nja podpisov za pobudo izgrad
nje otroškega igrišča na Koro
ški Beli. Zbrali smo okoli tisoč
podpisov, ki smo jih decembra
lani dostavili na občino. Po po
govorih s podžupanjo in direk
torjem občinske uprave smo
dobili vtis, da nas razumejo in
so pripravljeni prisluhniti na
šim željam. Pojasnila sta nam,
da planiranih sredstev za ta
namen v letu 2014 nimajo, a
bodo poskušali najti način, da
bi kljub temu uspeli zbrati vsaj
del sredstev in gradnjo začeti v
letu 2014. Če pa se v tekočem
letu ne bi izšlo, bodo igrišče za
gotovo postavili v letu 2015.

Spominske slovesnosti ob dnevu mrtvih
V soboto, 1. novembra, bodo potekale spominske slovesnosti. Ob 9. uri bo v Spominskem parku na Plavžu, ob 10. uri
v Parku talcev na Koroški Beli, ob 11. uri pa bo v brezovem
gaju na pokopališču na Blejski Dobravi zaigral Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Ob 14. uri pa bo slovesnost še
pri spomeniku v Planini pod Golico.

Slavljenki so voščili tudi otroci iz vrtca.

SD

Tomaž Tom Mencinger
za župana Jesenic
Skupaj združimo izkušnje,
znanje,moč in energijo
za lepši jutri
SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA

Prejeli smo

Aprila letos smo se člani pobu
dnikov pozanimali. kaj se do
gaja na tem področju. Pojasnili
so nam, da bi se gradnja lahko
začela že letos, češ da se nekaj
sredstev da prerazporediti, ter
da je projekt tik pred pripravo.
Ker pa se na območju, kjer naj
bi igrišče stalo – opuščeno letno
vadbišče TVD Partizan Javor
nik Koroška Bela, do sedaj še ni
začelo nič dogajati, smo odgo
vorne znova povprašali, kako
je s projektom. Pojasnili so
nam, da so storili vse, kar je v
njihovi moči, da bi bil projekt
delno izpeljan že letos, vendar
se na žalost ni izšlo. Informaci
ja za nas ni najboljša, a zago
tovili so nam, da začnejo dela
takoj spomladi, ko bodo kli
matski pogoji to omogočali. Po
trpimo torej še preko zime in se
veselimo, da bodo spomladi
otroci res dobili prepotrebno
mesto za druženje in igro.
Predstavnik pobudniške
skupine Rok Pekolj

Spoštovani
Smo pred odločilnim dejanjem županskih volitev,
zato Vas vabim, da se v nedeljo, 19. oktobra, udeležite
drugega kroga volitev in izrazite svojo voljo ter tako
pomembno vplivate za našo skupno prihodnost. Prvi krog
volitev je jasno pokazal, da za zmago šteje prav vsak glas.
Ko sem se kot župan srečeval s svojimi
soobčankami in soobčani, sem se prepričal, da nam ni
vseeno. Vsakdanje skrbi nas ne odvračajo, nasprotno,
opogumljajo nas za soočenje s prihodnostjo, do katere
smo vsi upravičeno zahtevni, danes še bolj kot včeraj. Gre
za nas in za naše otroke. Zato verjamem, da bomo s to
mislijo v nedeljo izpolnili glasovnico in tako pokazali svojo
odločnost, da zmagamo.
Spoštovani, ob koncu volilne tekme se Vam želim
zahvaliti za vašo pozornost, tehtne misli, prijazne
spodbude in dobronamerne kritike. Vaše zaupanje me
navdaja z občutkom vzajemne odgovornosti, zato vas
prosim, da svojo odločitev potrdite še na nedeljskih
volitvah in s svojim glasom pomembno vplivate na
zmagovito izbiro za dobro prihodnost občine in njenih
prebivalcev. Od srca se zahvaljujem tako tistim, ki ste me
podprli v prvem krogu volitev, kot tudi tistim, ki boste
zame glas oddali v drugem krogu. Potrudil se bom čim
bolje izpolniti Vaša pričakovanja.
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Kultura
Zbir fotografij z
naslovom Odtujenost
Janko Rabič
Gornjesavski muzej Jesenice jesensko razstavno dejavnost v Kosovi graščini nadaljuje s fotografsko razstavo
z naslovom Odtujenost. Gre
za skupino avtorjev iz Slovenije, ki so deset let sodelovali in ustvarjali na delavnicah v okviru fotografskega
festivala Foto pub v Novem

mestu in potem pripravili
kolekcijo za razstavo. Eden
od avtorjev je član Fotografskega društva Jesenice Vitomir Pretnar. Predstavlja se s
sicer že znano serijo fotografij o brezdomcih Delavska ulica. Pod mentorskim
vodstvom Klavdija Slobana
je za razstavo našel neke
druge zorne kote in poglede
na to temo.

Pogled na fotografije iz serije Delavska ulica Vitomirja
Pretnarja

Razstava Dobro jutro, Slovenija
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice je na ogled razstava fotografij članov društva z naslovom Dobro jutro, Slovenija. Gre za izbor fotografij za istoimenski koledar za leto
2015. "Ta koledar smo izdali v želji, da ustrežemo tistim, ki si
želijo lepih pokrajinskih fotografij iz različnih delov Slovenije.
Z njim smo želeli zapolniti vrzel, ki je nastala ob koledarjih s
pretežno gorskimi motivi. Pokrajinske motive dopolnjujejo
fotografije živali, ki so prav tako priljubljena tema. Koledar je
plod sodelovanja med Fotografskim društvom Jesenice in
Tiskarno Medium. Prvi tak koledar je izšel za leto 2014 in je
bil med bolj priljubljenimi koledarji," je povedal predsednik
Fotografskega društva Jesenice Bogdan Bircelj. Razstavljajo
Lojzi Avsenik, Robert Brezigar, Danila Bricelj, Maja Burgar,
Jelka Mihajlovska, Danica Novak, Jani Novak, Samir Pajić,
Bor Rojnik, Ivan Šenveter, Barbara Toman in Bogdan Bricelj.
Razstavljena dela bodo na ogled do 12. novembra.

Izjemen fotografski
opus Franca Črva
Izšla je fotomonografija z naslovom Človek in jeklo avtorja Franca Črva.
Janko Rabič
Gornjesavski muzej Jesenice je v sodelovanju s Foto
klubom Jesenice in članom
Francem Črvom izdal njegovo foto monografijo z
naslovom Človek in jeklo.
Gre za izjemen ustvarjalni
opus enega najbolj znanih
jeseniških fotografov, ki se
je posebej uveljavil s posnetki, povezanimi z jeklom in
ljudmi v mestu z bogato
železarsko tradicijo.
Finančno sta izid podprli
Občina Jesenice in jeklarska
družba Acroni.
Svojo fotografsko pot je na
predstavitvi v Kosovi graščini na Jesenicah orisal v
pogovoru s članom Foto kluba Jesenice Jasminom Suljanovićem. Z izidom fotomonografije je bil izredno
zadovoljen: »Res sem ponosen, saj nisem pričakoval, da
bom lahko izdal zbir mojih
posnetkov. To je prerez skozi moje delo. Fotografsko je
prikazano moje življenje
skozi železarsko tematiko,
šport in Jesenice, ki je moje
rodno mesto. Zadovoljen

Franc Črv v pogovoru z Jasminom Suljanovičem ob predstavitvi fotomonografije v Kosovi
graščini
sem, da je to, kar sem delal,
naletelo na dober odziv.
»Franc Črv se s fotografijo
in organizacijsko dejavnostjo ukvarja 55 let. Sodeloval
je na več kot 500 razstavah
in prejel več kot 130 nagrad,
poleg tega pa še več pomem-

bnih drugih družbenih priznanj. Ima več uglednih
domačih in mednarodnih
fotografskih nazivov. Sedaj
je član Fotokluba Jesenice,
ki ga je pred 25 leti ustanovil
skupaj z Izidorjem Trojarjem. S fotomonografijo Člo-

Dolik zaživel v barvah
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah so minuli petek odprli razstavo treh umetnic, ki se
predstavljajo z izdelki iz gline, lesa in tekstila.
Andraž Sodja
»Še nikoli ni bil Dolik tako
poln in tako pisan,« je bilo
slišati iz ust številnih obiskovalcev, ki so si prišli ogledat odprtje razstave Dotiki
mehkobe in topline avtoric

Andreje Mavc, Ivone Lorbeg in Nadje Tratnik. Avtorice razstavljajo dela iz različnih materialov, tako
Andreja Mavc razstavlja
izdelke iz gline in mandale,
Ivona Lorbeg izdelke iz
lesa, Nadja Tratnik pa izdel-

ke iz tkanin. Tokratno
odprtje razstave v Doliku je
bilo še bolj unikatno, saj so
prostor razstavnega salona
krasile svečke in ambientalna osvetlitev. Razstava je
vredna ogleda, saj se avtorice prebijajo tudi na podro-

Samir Pajić: Vintgar

Popravek
V zadnji številki Jeseniških novic je bil napačno naveden
avtor fotografije novega dirigenta Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora. Fotografija je vzeta s spletne strani
orkestra. Za nenamerno napako se opravičujemo.

Zimski odpiralni čas muzejskih zbirk
Z oktobrom so v Gornjesavskem muzeju Jesenice začeli
zimski odpiralni čas v svojih muzejskih zbirkah na Stari
Savi. Železarski muzej v Ruardovi graščini, stalno etnološko
razstavo v Kasarni in občasne razstave v Kolpernu si je tako
mogoče ogledati ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih
od 8. do 16. ure, ob sredah pa od 8. do 17. ure. Zimski odpiralni čas bo veljal do konca aprila. Za najavljene skupine pa
vrata muzejskih zbirk odprejo tudi izven rednega odpiralnega časa, so sporočili iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.

vek in jeklo zaokrožuje tudi
svojih 85 življenjskih let.
Letos je tudi 85 let mesta
Jesenice, s katerim je ves čas
neločljivo povezan. Od uradnega nastanka Jesenic, ko
je trg dobil mestne pravice,
je Franc starejši 50 dni.

Odprtje razstave je potekalo ob ambientalni osvetlitvi čajnih svečk.

čju ustvarjalnega podjetništva. Dotike mehkobe in
topline si lahko ogledate v
razstavnem salonu Dolik
vse do 11. novembra, med
tednom od 9. do 12. in od
16. do 19. ure in ob sobotah
od 9. do 12. ure.
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Ambicij mu ne manjka
24-letni Gašper Bernot s Koroške Bele je član Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela. Svoj
strelski talent je kazal že v mlajših kategorijah, saj je bil reprezentant že kot kadet.
"Na začetku moje strelske
kariere sem bil bolj »doma«
pri MK-puški. Sedaj, v članski konkurenci, imam veliko boljše rezultate z zračno
puško. Vzrok, da sem sedaj
slabši z MK-puško, je v treningu, saj se treningi z njo
začnejo pozno in nam manjka »kilometrine«."

Matjaž Klemenc
Se spominjate svojih začetkov v strelski karieri?
"Trenirati sem začel pri 12
letih. Za tiste čase ni bilo
prepozno, saj je bil drugačen sistem, ker ni bilo mlajših selekcij. Že po dveh letih
v pionirski konkurenci sem
postal državni prvak z MK-puško, ob tem pa še regijski
prvak v ležečem položaju. Z
zračno puško v pionirski kategoriji nisem bil tako uspešen. Več uspeha sem imel v
kadetski konkurenci, ko
sem bil tudi v reprezentanci.
Leta 2008 sem nastopil na
evropskem prvenstvu v Švici. Vzporedno sem treniral
še hokej, ki sem ga začel trenirati pri štirih letih, a sem
ga pri 14 letih zaradi nesoglasij v klubu prenehal igrati. Dve leti sta se križala hokej in streljanje, kar pa mi
ni delalo prevelikih težav."
Kdo je skrbel, da je šla vaša
kariera v pravo smer?
"Že od samega začetka me
trenira moj oče. Po eni strani je to dobro, po drugi strani ne. Če so rezultati in če
dobro delam na treningu, ni
problema. V nasprotnem
primeru pa znajo biti trenja
še doma." (smeh)
Kakšne pogoje za trening imate v Strelskem društvu Triglav
Javornik-Koroška Bela?
"Kar se tiče treninga z
zračno puško, imamo na
Javorniku dobre pogoje.

Gašper Bernot, član
Strelskega društva Triglav
Javornik-Koroška Bela
Imamo dve elektronski tarči in eno skat tarčo. Slednja nam omogoča, da vidiš, kakšne napake delaš
pri proženju in koliko puška niha. Z MK-puško treniramo v Mošnjah, pri
Strelskem klubu Radovljica. Tam lahko uporabljamo
naše elektronske tarče. V
celoti gledano imamo dobre pogoje za trening."
Koliko treningov tedensko
opravite?
"Na teden opravim štiri do
pet treningov, včasih tudi
več. Za vikend so na sporedu tekme."
Kaj vam bolj ustreza, zračna
puška ali MK-puška?

Konkurenca v klubu oz. v
Sloveniji?
"V klubu ni več Luke Resmana (o. p. Luka je prav
tako streljal v članski konkurenci), kar se zelo pozna. Mladi, ki so perspektivni, prihajajo in se na
treningu včasih pomerimo.
V Sloveniji je prva četverica konstantna, drugi se borimo za preostala mesta. V
lanskem letu sem bil že v
članski reprezentanci na
dveh tekmah, a je žal forma padla in posledično
sem iz reprezentance izpadel."
Če pogledate nazaj, ste s tistim, kar ste dosegli v strelstvu, zadovoljni?
"S tistim, kar sem do sedaj
opravil v strelstvu, sem zadovoljen."
Uspeh, ki bi ga postavili v
ospredje?
"Na prvo mesto bi sigurno
postavil, da se mi je uspelo
uvrstiti na evropsko prvenstvo. Ob tem bi dodal še
prvo mesto na državnem
prvenstvu z MK-puško leže
in drugo mesto v trojnem

položaju v kategoriji mladinci."
Vaše slabosti, vaše prednosti
pred tekmeci?
"Trenutno je moja slabost
slabša fizična pripravljenost,
pri streljanju pa sem prehiter. Manjka mi strpnosti.
Moja prednost je mirna
roka. Ta vrlina me spremlja
že od samega začetka."
Je pred tekmami prisotne
kaj treme in če je, kako se je
skušate znebiti?
"Pred vsako tekmo je določena trema prisotna. V klubu sem edini član in ko streljamo v 1. Državni ligi ekipno, čutim na sebi kar nekaj
pritiska. Še večja nervoza je
na mednarodnih tekmah in
tekmah, ko sem streljal za
reprezentanco."
Tekmujete v članski konkurenci. Je bil zadnji preskok
iz mladinske vrste med člane težak?
"Glede na to, da so bili rezultati konstantni ali celo za
malenkost boljši, bi rekel,
da preskok ni bil težak. Tukaj vidim le reprezentančni
problem, saj je ta, na žalost,
že v naprej določena."
Kaj si želite še doseči v strelstvu?
"Želim si še kakšen naslov
državnega prvaka, uvrstitev
na evropsko, svetovno prvenstvo. Vrhunec kariere bi
bil nastop na olimpijskih
igrah.

Teden z odliko
V tednu dni so jeseniški hokejisti odigrali tri
tekme in vse tri gladko dobili. Zadnja zmaga je
bila dosežena v soboto v Kranju.
Matjaž Klemenc
Za jeseniškimi hokejisti so
štiri tekme v INL ligi in zaenkrat je začetek več kot
uspešen. Edini dve točki so
oddali v Feldkirchnu, ko so
bili poraženi po podaljšku,
nakar so sledile kar tri zmage. Gostujoči zmagi v Celju
so dodali domačo zmago
proti Kitzbühlu (6:1; Pem 2,
Svete, Zupančič, Bizalj, Židan) in na gostovanju na gorenjskem derbiju v Kranju
proti Triglavu (4:0; Rajsar,
Sodja, Manfreda, Brus). Kaj
je bilo opaziti v teh dveh tekmah? Za razliko od lanske
sezone igra obramba na čelu
z zanesljivim vratarjem Juretom Pavličem čvrsto, disciplinirano in praktično brez
napak. V prejšnji sezoni je
bila skoraj vsako tekmo lista
igralcev osiromašena, ker si
je kateri od njih našel nov
klub. Letos je drugače, saj se
je začetni spisek obogatil.
Zadnji, ki so se priključili
rdeči vrsti, so branilca Matevž Erman in Žiga Svete ter
napadalec Nik Pem. V napadu se vidijo smiselne akcije
in ni brezglavega napadanja.
Pozna se, da je ekipa leto dni
starejša, izkušenejša, predvsem pa bolj uigrana. Ne gre
pa prezreti prizadevnega
dela na treningu. Ob ligi INL
(tekmeci Playboy Slavija,
HK MK Bled, Celje) jeseniški hokejisti igrajo še državno prvenstvo (poleg omenjene trojice še Olimpija in Maribor). Poleg sobotne tekme

s Triglavom, ki je štela dvojno, so se prejšnjo sredo v
državnem prvenstvu pomerili z Mariborom. V dvorani
Tabor ni bilo tudi malo dvoma, kdo bo odnesel celotni
plen. Varovanci trenerja Gorazda Reklja so odigrali resno in se domov na Jesenice
vrnili z visoko zmago s 13:3
(Zupančič 3, Brus 2, Bizalj 2,
Pem, Sodja, Podrekar, Svete,
Tarman, Rekar). Ta konec
tedna sta pred »železarji«
dve izredno pomembni tekmi, ki boste že pokazali, ali
se Jeseničani v letošnji sezoni lahko spogledujejo z vrhom v ligi INL. Jutri jih čaka
gostovanje pri vodilni ekipi
Lustenau, ki še ne pozna poraza in je zbrala 12 točk, dve
več od Jeseničanov. Naslednji dan, v nedeljo, bodo
prekrižali palice z Bregenzerwaldom. »Sedanja igra
nam prinaša zmage in to je
recept za letošnjo sezono.
Nas cilj je že dobra in uspešna igra v rednem delu. Veseli me, da igramo disciplinirano v obrambi, v napadu pa
smo vseskozi nevarni. Pred
nami sta zelo težki tekmi.
Čaka nas dolgo gostovanje, a
utrujenost ne bo noben izgovor. Za obe tekmi bo potrebna maksimalna priprava. Želja je, da domov prinesemo
šest točk in nadaljujemo
zmagovalni niz. S tema dvema zmagama bi si še bolj
dvignili samozavest,« je po
sobotni tekmi s kranjskim
Triglavom povedal odlični
branilec Anže Zupančič.

Nika Kozar uspešna v tujini

Z mladostjo v nove boje
V zadnji sezoni je ženska odbojkarska ekipa Zgornja Gorenjska izpadla iz 1. lige. Letos si v klubu
želijo, da igralke napredujejo in da si ekipa pribori vsaj dodatne kvalifikacije za 1. ligo.
Matjaž Klemenc
Druga sezona odbojkaric
Zgornje Gorenjske se ni končala po njihovih željah. V prvi
sezoni so se uspele uvrstiti v
končnico. Žal je po tej sezoni
nekaj ključnih igralk zapustilo klub, kar se je na koncu še
kako poznalo. Varovanke trenerja Iztoka Kšele so se do
konca borile, da bi ostale v 1.
ligi, a žal neuspešno. Glede
odhodov tudi letos ni nič drugače. Spet je odšlo nekaj
ključnih igralk in starostna
meja se je močno znižala.

Povprečna starost igralk, ki se
bodo kosale z drugoligaško
konkurenco, je le 16 let in pol.
Ekipo sestavljajo: Meta Avsenik, Pia Blažič, Tjaša Berginc,
Lea Crnkič, Nina Čuk, Alja
Jerala, Mojca Klinar, Manca
Rotar, Metka Sajovic, Urška
Sajovic, Taja Tučen, Eva Valant. »Od nosilk je ostala le
Pia Blažič. Že po koncu lanske sezone smo začeli delati z
novo ekipo, ki bo sestavljena
iz domačih igralk. Od takrat
do danes je že viden napredek. Ekipa res ni izkušena, saj
je večina kadetinj, so pa poka-

zale veliko želje in volje po
novem znanju in napredku.
Celotne priprave na drugoligaško sezono smo opravili v
Zabreznici, začeli smo jih 18.
avgusta. Ta del priprav je bil
namenjen uigravanju. Odigrali smo kar nekaj prijateljskih tekem, tudi z nasprotnicami, s katerimi se bomo
srečali v 2. ligi. Večina smo
jih premagovali, a to nič ne
pomeni, saj se ni igralo za
točke. Prvi cilj, ki smo si ga
postavili pred začetkom sezone, je, da igralke napredujejo.
Kar se tiče rezultatskega dela,

si želimo priti vsaj v dodatne
kvalifikacije za 1. ligo,« nam
je nekaj besed namenil prvi
trener Iztok Kšela. Poleg ekipe Zgornje Gorenjske bodo v
2. ligi nastopile še ekipe:
Aquawatt Žirovnica, Vital
Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Caleb grup Robotnica,
Volleybal Ljubljana, Ankaran,
Calcit Volleyball 2 in Triglav
Kranj. Jutri je na sporedu sosedski derbi, v katerem Zgornja Gorenjska v dvorani Pod
Stolom v Zabreznici gosti ekipo Aquawatt Žirovnica. Začetek tekme bo ob 17. uri.

Zmaga po podaljšku in poraz

Dve zmagi, dva poraza

Po štirih zaporednih zmagah so jeseniški balinarji zadnji
dve tekmi odigrali slabše. Na gostovanju pri ekipi Zarja so
zmagali šele po podaljšku z rezultatom 13:12. V 6. kolu so
doživeli prvi poraz, doma, z ekipo Rogovila Tele TV. Gostje
so tekmo dobili z rezultatom 15:7. Na vrhu lestvice je ekipa
Svoboda s 15 točkami. Jeseničani so drugi s točko manj.

Jeseniški kegljači, ki nastopajo v 2. ligi zahod, so sezono
začeli z dvema zmagama in dvema porazoma. Doma so
premagali Železnike s 6:2 in Triglav s 7:1. Izgubili so v gosteh proti Taborski jami s 5:3 in Ograjci s 6:2. Na vrhu lestvice je Ograjca z 8 točkami. SIJ-Acroni Jesenice je na šestem
mestu s 4 točkami.

Jeseniška tenisačica Nika Kozar je uspešno nastopila na treh
mednarodnih turnirjih ITF do 18 let. Na turnirju v Mostarju je
zmagala posamezno. Do finala je premagala Kasitkino (Rusija), Rohačovo (Slovaška), Popovičevo (Srbija) in Brune Olsen
(Norveška). Dobro je igrala tudi v dvojicah, kjer je skupaj s
Kristino Novak izgubila šele v finalu proti slovaški dvojici Palcatova-Rohačeva. V Mostar se je še enkrat vrnila. Tudi tokrat
je igrala finale, a le-tega izgubila. V uvodu je igrala z Mihaljevičevo (Hrvaška). Sledile so zmage proti Danilovičevi (Srbija), Krivicevi (Hrvaška) in Bayerlovi (Češka). V finalu je bila
poražena od Berberovičeve (Bosna in Hercegovina). Tretji
turnir je odigrala na Lošinju in prišla do dveh zmag. Posamezno je bila boljša od Appletonove (Velika Britanija), Buckovičeve (Hrvaška), Danilovičeve (Srbija), Karanušičeve (Hrvaška) in na koncu še od Bayerlove (Češka). V igri dvojic je
igrala skupaj z Zalo Dovnik. V finalu sta bili boljši od dvojice
Bayerlova (Češka)-Ilowska (Avstrija).

Za košarkarje se začenja zares
V lansko sezono so šli jeseniški košarkarji z visokimi cilji, a
odhod šestih ključnih igralcev zaradi študija oz. igranja na
višjem nivoju je stvar povsem obrnil. Pred novo sezono, ta se
za Jesenice začne jutri, ko bodo doma gostili Cerknico, odhodov ni bilo. Klub je pridobil dva igralca: iz Maribora se domov
vrača Nejc Iskra, iz kranjskega Triglava pa je prišel Nejc Pavlin. Priprave je članska ekipa začela 18. avgusta. Uvodni del
je bil namenjen fizični pripravi, v zadnjem delu pa je bil poudarek na odpravljanju napak. Te so bile najbolj opazne na
dveh pripravljalnih tekmah. Eno so dobili, eno pa izgubili. Na
teh dveh tekmah se je videlo, kaj v igri manjka. V klubu se
dobro zavedajo, da jih čaka še precej dela, predvsem mlade,
ki so popolnili člansko vrsto. Klub se zahvaljuje predstavnikom OŠ Prežihovega Voranca, ki so se močno trudili, da jim
zaradi prenove telovadnice čim prej omogočijo dobre pogoje
za delo. Letos si želijo, da bi izboljšali lanski rezultat in se
uvrstili v zgornjo polovico na lestvici 3. lige zahod.
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Nasvet

Naša stavbna dediščina (4)
Železniška postaja Jesenice (2. del)

Tone Konobelj,
upokojeni muzejski
dokumentalist

Mogočna železniška postaja
je pred prvo svetovno vojno
dobro služila povečanemu
železniškemu prometu. Na
postaji je bilo zaposlenih
okoli tristo železničarjev,
pospešeno pa so gradili
nove objekte v bližini posta
je. V nekaj letih je zraslo več
kot dvajset novih hiš. Med
prvo svetovno vojno so za
vojaške potrebe zgradili veli
ko objektov, ki so služili pre
skrbi vojaških transportov s
hrano, vojnim ujetnikom pa
tudi bolnišničnim in dru
gim potrebam.
Postaja je prevzela vlogo ene
največjih zalednih postaj za
goriško fronto. Toda priha
jalo je do velikih problemov,
saj je bilo transportov več,
kot jih je postaja lahko spre
jela. Takrat so priskočile na
pomoč ostale gorenjske pos
taje. Še posebej je bila posta
ja obremenjena konec leta
1918, ko so se dan za dnem
vrstili transporti umikajoče
se avstrijske armade s fron
te. Vlaki so bili prenapolnje
ni, vojaki so se želeli kar naj
hitreje vrniti domov, loko
motiv pa je bilo vedno pre
malo. Menda so se vojaki
obešali na stopničke in lezli
celo na strehe vagonov.
Takrat se je na gorenjski pro
gi znašla tudi kompozicija z
osebnimi predmeti in arma
dno dokumentacijo feldmar

šala Svetozarja Borojevića.
Po ohranjenih virih se je
vlak, na katerem pa ni bilo
Borojevića, zaustavil v Kran
ju. Tu so ga lačne množice
povsem izropale, armadno
in osebno feldmaršalovo
dokumentacijo pa so zmetali
po tirih. Sef, ki je bil na tem
vlaku, naj bi odprli na jeseni
ški železniški postaji. Njego
va vsebina je ostala skrivnost,
zagotovo pa je bil v njem
velik del premoženja povelj
stva Borojevićeve armadne
skupine. Štirje člani straže
na postaji, ki so bili tisto noč
zadolženi za varnost, so bili
obveščeni o pomembnem
transportu. Po vsej verjetno
sti so ga prav oni na skrivaj
izropali, vsebino pa odnesli
neznano kam. Zaradi kaotič
nih razmer ni nikoli prišlo
do policijske preiskave in
razkritja tega ropa. Starejši
Jeseničani so vedeli povedati,
da so nekaj let po vojni štirje
domačini "naenkrat" oboga
teli, trije so odprli svoje gos
tilne, eden pa tudi obrtno
delavnico.
Ta zanimiv in gotovo eden
najburnejših dogodkov v
zgodovini jeseniške železni
ške postaje sodi med tiste
zgodbe, ki v ljudeh burijo
domišljijo in spominjajo na
sto let starejšo "Napoleono
vo blagajno", ki naj bi jo
domačini sneli z voza pred

Prazni prostori, zasenčena okna in zaklenjena vrata na
zahodnem delu železniške postaje / Foto: Tone Konobelj
graščino na Murovi (današ
njo Kosovo graščino), v kate
ri so takrat prenočevali oku
patorski francoski vojaki.
Med obema svetovnima voj
nama je jeseniška železniš
ka postaja kot obmejna pos
taja dobila izredno pomem
bno vlogo v mednarodnem
potniškem in tovornem pro
metu, saj je skozi novonas
talo državo vodila najbližja
pot z zahoda na vzhod in
jugovzhod.
Med drugo svetovno vojno
pa je tudi postaja dobila
nemško vodstvo, delovanje
so prilagodili vojnim razme
ram. Za vedno večje število
na novo sprejetih domačih

in iz Avstrije premeščenih
uslužbencev so na Plavžu
zgradili tri enonadstropne
bloke, za potrebe prometne
ga sektorja pa so Nemci
zgradili nove objekte na
vzhodnem delu postaje.
Za železniško postajo pa je
bil usoden čas ob koncu voj
ne, ko so zavezniki začeli
bombardirati transportne
naprave in poti, da bi prep
rečili umik nemških enot. V
četrtek, 1. marca 1945, je bil
jasen spomladanski dan.
Vojna se je bližala koncu in
ljudje so po štirih letih že
težko pričakovali njen
konec. Živahno dogajanje
na postaji in dolge kompozi

cije vlakov so kazale na to,
da se Nemcem vse bolj
mudi. Toda kmalu so zavez
niške bombe spremenile
mesto v ruševine. Od nekda
nje Peklarjeve gostilne do
župnijske cerkve sv. Lenarta
na Murovi so padale ena za
drugo. Bombe so, poleg šte
vilnih objektov v mestu, raz
dejale železniško kuhinjo
nasproti postaje, železniško
restavracijo in policijo
("banšuc"), nekaj vlakovnih
kompozicij na tirih, pošto in
železniško stanovanjsko
hišo ter nekaj barak. Postaj
no poslopje jo je dokaj dob
ro odneslo, toda zaradi bliž
njih eksplozij je bila zgrad
ba tako prizadeta, da nekaj
časa niso mogli organizirati
rednega prometa.
Po vojni močno poškodova
ne in že zastarele zgradbe ni
bilo mogoče več obnoviti.
Zato so začeli graditi nov
prometni stolp in druge
pomembne objekte, postajo
pa rušiti. Leta 1951 so jo
delovne brigade mladincev
in železničarjev dokončno
podrle, nastopil je čas za
gradnjo nove, tretje železni
ške postaje na Jesenicah.
V zgodovino je tako odšla še
ena jeseniška znamenitost,
ki je petdeset let kljubovala
času in preživela najburnej
ša obdobja 20. stoletja.
(se nadaljuje)

Invazivne tujerodne vrste
Sonja Rozman,
Zavod RS za varstvo
narave, OE Kranj
Ljudje že od nekdaj radi
potujemo in raziskujemo
tuje kraje ter od tam prinese
mo kakšen spominek. Tak
spominek z drugega konca
sveta je lahko tudi rastlina
oziroma njeno seme. Prav
imenitno je na vrtu imeti
nekaj, kar nas spominja na
potovanje, hkrati pa žanjemo
občudovanje obiskovalcev.
Tako so razmišljali tudi naši
predniki, ki so se podali v
neznane kraje. Od tam so
prinesli številne rastline in
živali, ki so krasile vrtove
bogatašev ali predstavljale
pomemben vir hrane, kar so
še danes. Le malokdo si
predstavlja naše jedilnike
brez krompirja, koruze, fižo
la, paradižnika, tudi pšenice
in številne druge zelenjave.
Večina tujerodnih vrst ima
veliko pozitivnih lastnosti,
vendar se v nekaterih skriva
tempirana bomba, ki je v
zadnjih desetletjih dobesed
no eksplodirala. Nekatere
tujerodne vrste, ki so pobeg
nile z naših vrtov, so v naravi
postale močnejše od naših
in jih začele izpodrivati.
Tako marsikje ob vodotokih

namesto vrb srečujemo ne
prehodne sestoje japonske
ga dresnika, raznolike goz
dne robove in pisane travni
ke zamenjujeta kanadska in
orjaška zlata rozga. V njiho
vih sestojih ne more uspeva
ti nobena druga vrsta. Ob
cestah in železnicah se raz
rašča zelo alergena pelinoli
stna žvrklja oziroma ambro
zija. Te tujerodne vrste na
Gorenjskem trenutno pred
stavljajo največji problem, a
niso edine. Invazivne so tudi
robinija, ki jo poznamo tudi
pod imenom akacija, žlezava
in drobnocvetna nedotika,
enoletna suholetnica, octo
vec, pajesen, mnogolistni
volčji bob, vinika in še bi lah
ko naštevali. Nekatere so v
naravi že zelo pogoste, dru
ge pa to lahko v nekaj deset
letjih postanejo.
Invazivne tujerodne vrste
imajo poleg negativnih vpli
vov na naravo in zdravje lju
di tudi negativne vplive na
gospodarstvo. Po oceni
Evropske komisije je škode,
ki jo invazivne tujerodne
vrste povzročijo v Evropski
uniji v enem letu, kar za 12
milijard evrov. In kakšno
škodo povzročajo? Ob vodo
tokih povečujejo erozijo bre
žin in dražijo njihovo vzdr

ževanje, nekatere lahko s
koreninskim sistemom po
škodujejo različne objekte,
zmanjšujejo pridelek v kme
tijstvu in zvišujejo stroške
kmetovanja ter uporabo
kemičnih sredstev, poveču
jejo stroške vzdrževanja
infrastrukturnih objektov in
še bi lahko naštevali. Najpo
gosteje se naselijo na ogole
lih površinah po končanih
gradbenih delih ali na opuš
čenih zemljiščih in seveda
ob cestah, železnicah in
vodotokih, saj se razširjajo
predvsem s prevozi zemlji
ne, s transportom, pa tudi po
naravni poti z vetrom in
vodo. Tako so v občini Jese
nice najbolj pogoste na opu
ščenih industrijskih območ
jih in ob Savi, kjer prevladu
jejo dresnik, obe ameriški
zlati rozgi in robinija, ob
cestah in železnici pa je pes
trost teh vrst še večja, pogo
stejši sta predvsem ambrozi
ja in enoletna suholetnica.
Odstranjevanje invazivnih
tujerodnih vrst je izjemno
dolgotrajno in zahtevno, zato
večine ne bomo nikoli ods
tranili. Japonski dresnik ima
na primer zelo prepleten
koreninski sistem, v katerem
so shranjene velike zaloge
hranil. Korenike so lahko pet

metrov globoko, zato je
popolno izkopavanje skoraj
nemogoče. Drugače pa je pri
ambroziji, ki je enoletnica in
odrasla rastlina vsako jesen
propade, a proizvede velike
količine semen, ki so lahko
kaljiva štirideset let!
Omenjena primera kažeta
na trdoživost invazivnih
tujerodnih vrst, a na manj
ših območjih, kjer je številč
nost rastlin še majhna, so
lahko rezultati odstranjeva
nja zelo dobri.
Z vztrajno in redno košnjo
2krat mesečno celo sezono
več let zapored so rezultati
odstranjevanja japonskega
dresnika dobri, pazljivi pa
moramo biti pri ravnanju z
odstranjenimi deli rastline,
saj iz enega kilograma kate
regakoli dela rastline lahko
zraste nova. Najbolj varen je
požig ostankov. Redna koš
nja in puljenje ali izkopava
nje pred cvetenjem več let
zapored je tudi pri ambroziji
in večini drugih vrst dokaj
učinkovita metoda, a ko gre
za velike površine, je to
ogromen strošek.
Zato VSI spremljajmo, kaj
zraste po končanih gradbe
nih delih, in odstranimo
invazivne vrste. Na vrtove
sejmo in sadimo vrste, za

katere vemo, da nam čez
nekaj let ne bodo povzročale
težav ali pobegnile k sosedu
ali v naravo. Ostankov z vrta
nikoli ne odlagajmo v nara
vo, na primer na rob gozda.
Skratka bodimo odgovorni,
da bomo ohranili podobo
naših pisanih travnikov, pes
trih gozdnih robov, obvodne
ga gozda ...
Območja, na katerih so inva
zivne vrste prisotne, so cen
tri, od koder se razširjajo v
okolico. Z odstranjevanjem
ameriških zlatih rozg in
ambrozije pred cvetenjem
lahko preprečimo njihovo
nadaljnje širjenje tudi če na
območju odstranjevanja še
ostanejo prisotne. Vsaka od
stranjena rastlina pomeni
nekaj 1000 semen manj.
Zato vas vse vabimo, da se
udeležite prostovoljnih akcij
odstranjevanja invazivk, ki
jih v projektu Proč z invaziv
kami organizira RAGOR, in
s tem pripomorete k ohranja
nju narave in zmanjšanju
stroškov odstranjevanja teh
vrst. Projekt financirajo
Evropska unija iz sredstev
Evropskega kmetijskega skla
da za razvoj podeželja, Repu
blika Slovenija in občine
Gorje, Kranjska Gora, Radov
ljica, Jesenice in Bled.
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Zanimivosti
Jesenice na sejmu
Urša Peternel
Na nedavnem sejmu v Celovcu, imenovanem Herbstmesse, se je poleg obrtnikov
in podjetnikov predstavljal
tudi Turistično informativni
center Jesenice. Na stojnici
je bila kot informatorka prisotna Nena Koljanin, ki je
povedala, da so se Jesenice
predstavile s celovito ponudbo, največ povpraševanja je
bilo po splošnih informaci-

Živeti s shizofrenijo

jah o kraju, o kolesarjenju,
pohodništvu, sprehajalnih in
tematskih poteh, planinskih
kočah, aktivnostih za otroke
in ponudbi za družine. Obiskovalci so povpraševali tudi
po informativno-promocijskem materialu. "V Avstriji
so zanimivi produkti kolesarjenja, golfa in pohodništva.
Velik potencial predstavlja
ponudba gastronomije in
predstavitev kulture," je povedala Nena Koljanin.

V ŠENT-u so počastili 10. oktober, svetovni dan
duševnega zdravja. Na Jesenicah so delili zelene
pentlje.
Urša Peternel

OKNO V SVET

V Slovenskem združenju za
duševno zdravje ŠENT, ki ima
enoto tudi na Jesenicah, so počastili 10. oktober, svetovni
dan duševnega zdravja. V jeseniški občini so delili zelene
pentlje in letake mimoidočim,
v Srednji šoli Jesenice, na Gimnaziji Jesenice in na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Zeleno pentljo pa so pripeli tudi
podžupanji Veri Pintar.
Letošnje geslo svetovnega
dneva duševnega zdravja je
Živeti s shizofrenijo. Po podatkih WHO je shizofrenija prisotna pri 24 milijonih ljudi po
celem svetu in se najpogosteje
pojavi pri osebah v starosti od
15 do 35 let. Shizofrenija je ozdravljiva bolezen, uspešnost
zdravljenja pa je odvisna od
zgodnjega ukrepanja in primernega zdravljenja, ki vpliva
na to, ali se bo bolezen razvila

v kronično obliko. "Na svetovni dan duševnega zdravja želimo opozoriti na to, da lahko
shizofrenija tako ali drugače
prizadene vsakega izmed nas.
Najprej osebe, ki so zbolele,
nato njihove svojce, zdravstvene in socialne delavce, prijatelje, sodelavce, znance in celotno družbo. Zato je še toliko
bolj pomembno ozaveščanje o
težavah v duševnem zdravju.
Le tako bodo osebe, ki se z njimi soočajo, dobile primerno
oskrbo in podporo, ki bo omogočila celostno okrevanje. Najpogostejša ovira, ki bistveno
vpliva na pravočasno iskanje
pomoči, je strah in predvsem
predsodki o duševnih motnjah, še zlasti o shizofreniji,"
so povedali v ŠENT-u. Letošnjo akcijo so poimenovali S
predsodki v koš!, na njej pa so
simbolično spodbujali razbijanje predsodkov z metanjem
žoge.

TELESAT JESENICE – OKNO V SVET Iz VAšEgA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:

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.

Predstavniki ŠENT-a so zelene pentlje prinesli tudi
podžupanji Jesenic Veri Pintar. / Foto: Ines Dvoršak

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

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

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com
Praktični in
preizkušeni
recepti za
odlične jedi, ki
jih pripravimo
v enem loncu:
juhe, obare,
golaži, jedi
s fižolom,
brodeti ter
druge mesne,
zelenjavne
in morske
enolončnice,
ki jih imamo
najrajši!
Knjiga, ki je
tudi odlično
darilo, ima 96
strani in trde
platnice.

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.

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

10
EUR
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Sprejem za
bronastega Nika
Nik Jerkovič je uspešno nastopil na Evropskih
igrah specialne olimpijade v Belgiji in v
namiznem tenisu osvojil bronasto kolajno.

Profesorica defektologije Aleksandra Valančič je avgusta nastopila mesto ravnateljice Osnovne
šole Poldeta Stražišarja Jesenice.

Janko Rabič
Na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja na Jesenicah so
pripravili prisrčen sprejem s
čestitkami, tortami in obilico dobre volje za njihovega
učenca, 19-letnega Nika Jerkoviča, ki je uspešno nastopil v reprezentanci Slovenije
na Evropskih igrah specialne olimpijade v Antwerpnu
v Belgiji. V namiznem tenisu je med posamezniki
osvojil bronasto kolajno, v
dvojicah pa zasedel 4. mesto. Skupaj je nastopilo več
kot 2500 športnic in športnikov, 20-članska slovenska
reprezentanca je osvojila 28
kolajn.
Nik se z več športi ukvarja
od 9. leta naprej, ko je začel
najprej trenirati judo. Tekmuje na regijskih in državnih tekmovanjih oseb s
posebnimi potrebami in
dosega odlične rezultate. Z
namiznim tenisom se
ukvarja dve leti, kolajna v
Antwerpnu pa je njegov
doslej največji uspeh. Na
sprejemu mu je čestitke
izrekla podžupanja Občine

Šola je dobila novo
ravnateljico
Urša Peternel

Nik Jerkovič z medaljo
iz Belgije
Jesenice Vera Pintar, ravnateljica šole Aleksandra
Valančič mu je za uspeh
podarila športno torbo. Nik
je zbranim predstavil potek
tekmovanja in njegove nastope v Antwerpnu, mentorica Špela Novak pa njegovo
uspešno športno pot.

Čira čara in čarobni večer
V petek, 31. oktobra, bodo tudi na Jesenicah zavladale čarovnice. V Športni dvorani Podmežakla se bo ob 17. uri začela
tematska zabava Čira čara za otroke in starše. Potekale
bodo različne čarovniške delavnice, izdelava čarovniških
kostumov, poslikava obraza, kuhanje čarobnega napoja,
zavijanje mumij ... Zaželeno, da pridejo tako otroci kot starši v kostumih. Vstop bo prost. Organizatorja sta Zavod za
šport Jesenice in Mladinski center Jesenice. Od 22. do 2. ure
pa bo sledil Čarobni večer z glasbeno skupino Luna, izbirali
bodo naj čarovnika in naj čarovnico. Vstop bo brezplačen.
Organizator je Zavod za šport Jesenice.

Si pripravljena
na izdelavo
najbolj zakon
in zabavnega
nakita vseh
časov?
S samo nekaj
preprostimi
orodji in vzorci
lahko ustvariš
lepe barvne in
super modne
zapestnice,
ogrlice,
prstane,
uhane, pasove
v le nekaj
minutah.
V knjigi boste našli: ustvarjalne namige,
trike in navodila. Jasne in nedvoumne
vzorce za statve ter barvne kombinacije
za prav vsak slog.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.

Na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja Jesenice so avgusta dobili novo ravnateljico.
To je postala Aleksandra
Valančič, profesorica defektologije, doma iz Krope. Kot
je povedala, ima dvanajst let
delovnih izkušenj, najprej je
delala kot svetovalna delavka
v šoli v Cerkljah, zatem je
bila vodja programa v CUDV
Matevža Langusa v Radovljici, nazadnje pa je poučevala
na OŠ Helene Puhar v Kranju. "V praksi, pri delu sem
videla določene primanjkljaje
pri delu z otroki s posebnimi
potrebami in le na takem
mestu, kot je mesto ravnatelja, lahko kaj premakneš na
sistemski ravni," je odgovorila na vprašanje, zakaj se je
odločila prijaviti se na razpis
za ravnateljico. Kot je povedala, jo je kolektiv na šoli – zaposlenih je 24 strokovnih delavcev – zelo lepo sprejel: "Tako
deloven, prijeten in povezan
kolektiv, ki je pripravljen toliko in tako kvalitetno delati,
težko najdeš ... " Na šoli imajo
v tem šolskem letu 40 učencev v šestih oddelkih, od tega
so štirje oddelki prilagojenega
programa z nižjim izobrazbenim standardom in dva

oddelka posebnega programa. In kakšni so načrti nove
ravnateljice glede nadaljnjega
razvoja šole? Kot je povedala,
je eden trših orehov, ki jo
čaka, ureditev same šolske
stavbe. Oprema šole je sicer
dobra, so pa sami prostori v
dokaj slabem stanju. Največji
problem pa je, ker je zunanje
šolsko igrišče v tako slabem
stanju, razpokano zaradi žlindre, da ga ne morejo uporabljati. Tako se je nova ravnateljica že začela pogovarjati z
Občino Jesenice o obnovi
igrišča. Velik problem je tudi
vandalizem ob šoli, saj se še
naprej stalno srečujejo z uničevanjem fasade, žaluzij,
odmetavanjem odpadkov ...
"Zdi se mi velika škoda, da
imamo na šoli tako kakovosten program, pa ga ne moremo izvajati v bolj prijetnem
okolju. Zato je moj cilj, da
čim prej začnemo obnavljati
šolo in se odpirati navzven,"
je dejala. Med vsebinskimi
cilji pa je omenila prizadevanje, da bi v šoli dobili razvojni oddelek vrtca, ki ga Jesenice zdaj nimajo. O tem so že
stekli pogovori z Vrtcem
Jesenice, Zdravstvenim
domom Jesenice in Komisijo
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Jesenice.

Nova ravnateljica Aleksandra Valančič je profesorica
defektologije, doma iz Krope.
Odprtje razvojnega oddelka
pa bi bil tudi korak naprej k
cilju, da bi šola postala center
za svetovanje staršem, učiteljem ...
V tem šolskem letu sicer
šolo – poleg vseh ostalih številnih dejavnosti – čakata

dva večja projekta, to je
organizacija že 17. državnega tekmovanja Računanje je
igra v aprilu, zatem pa v
maju še organizacija letnih
regijskih iger specialne
olimpijade, na katerih pričakujejo 170 tekmovalcev.

Živ žav s poučno zgodbo
o prijateljstvu

s svojim nastopom in animacijo navdušile tudi vodjo
mladinskega centra Jesenice
Lili Tkalec, ki si želi, da bi se
bodoče vzgojiteljice vključile
v delo mladinskega centra.
Poleg zabavnih so bile pripravljene tudi druge delavnice na temo medvedkov,
mišk in prijateljstva, Gornjesavski muzej Jesenice pa
je pripravil foto sestavljanko, razstavo dokumentarnih
fotografij Foto Vilman Jesenice, fotografsko sestavljanko in otroški foto atelje za
risano fotografijo, lahko pa
so se tudi slikali s starinskim fotoaparatom, za katerega je bil zaslužen Mladinski svet Jesenice.

Ob tednu otroka sta Zavod za šport – Mladinski center Jesenice in
Gornjesavski muzej pripravila zabavno-poučno prireditev Ta prav© živ žav.
Andraž Sodja
Ob tednu otroka, ki je potekal od šestega do 12. oktobra, so v Mladinskem centru
Jesenice v sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem
Jesenice pripravili že tradicionalno otroško prireditev Ta

prav© živ žav. Otroci so v
dvorani Kolpern na Jesenicah najprej spoznavali pravo
prijateljstvo z igrano otroško
predstavo o miški in medvedku z naslovom Prijatelja
za vedno, ki je otroke povsem prevzela in navdušila,
saj so skupinsko sodelovali v

predstavi. S tem pa se je
zabava šele začela, saj so po
predstavi pripravili še plesno-glasbeno zabavo in raznolike delavnice, ki so jih
pripravili v sodelovanju z
dijakinjami prvega letnika
vzgojiteljske smeri na Srednji šoli Jesenice. Slednje so

10
EUR
Navdušeni otroci na Ta pravem živ žavu v Kolpernu
na Stari Savi

Foto delavnica risane fotografije s Silvom Kokaljem
iz Gornjesavskega muzeja
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V sklopu dobrodelne akcije Iz majhnega raste veliko so v Vrtcu Jesenice kupili nova zunanja igrala
za enoto na Koroški Beli.
Urša Peternel

Malčki so se razveselili novih igral na zunanjem igrišču
vrtca. / Foto: Melinda Žvan

Preventivna akcija za večjo
(pre)vidnost v prometu
Na Čufarjevem trgu je potekala preventivna akcija za večjo prometno varnost z imenom
BODI preVIDEN.
Urša Peternel
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (SPV)
občine Jesenice je v sodelo
vanju s Policijsko postajo
Jesenice, Medobčinskim in
špektoratom in redarstvom
Jesenice in Avtošolo B&B že
četrto leto zapored pripravil
akcijo BODI preVIDEN. Kot
je povedal Aleš Koželj, pred
sednik SPV, z akcijo na Ču
farjevem trgu vsako leto v
začetku jeseni želijo pred
staviti pomembnost upora
be kresničk in drugih odsev
nih materialov, ki zagotav
ljajo večjo varnost pešcev.
Večja (pre)vidnost v prome
tu je pomembna zlasti v
času, ko se dnevi krajšajo in
je vreme slabo. Tako so obi
skovalcem delili odsevne
trakove, obeske za ključe in

Prvošolčki z OŠ Prežihovega Voranca so se navduševali
nad policijskim vozilom in se vanj tudi usedli.
kresničke, lahko so presku
sili očala, ki simulirajo ob
čutke osebe, ki je pod vpli
vom alkohola, obiskovalci so

lahko preskusili alkotest ...
Predstavili so tudi zaletav
ček, s katerim so prikazovali
uporabo varnostnega pasu

ob čelnem trku, ter obračal
nik, s katerim so opozorili
na pomen uporabe varno
stnega pasu ob prevračanju
vozila. V akciji na Čufarje
vem trgu je sodelovala tudi
jeseniška policija, policist
Miro Volmajer je otrokom
iz jeseniških šol razkazal po
licijsko vozilo, ob tem pa iz
postavil pomen preventivne
ga dela že z najmlajšimi.
Kot je povedal, prvi stik z
otroki in njihovimi starši na
vežejo že na prvi šolski dan,
zatem pa se vodje policij
skih okolišev po posame
znih razredih z otroki pogo
varjajo o različnih temah, o
nevarnih prometnih točkah
v okolici šol, kriminalu,
medvrstniškem nasilju, kra
jah ... Občinski redar Miha
Bajt pa je predstavil vozilo
in delo redarjev.

Državni prvaki
v gorskem teku
Konec septembra je ekipa dija
kov in dijakinj Gimnazije Je
senice tekmovala na držav
nem prvenstvu v gorskem
teku, ki je bilo v Smledniku.
Odlično so se odrezali, saj sta
Anja Mandeljc in Miha Ličef
osvojila prvo mesto, Vili Črv
pa tretje. Odlične so bile tudi

dijakinje v ekipni razvrstitvi,
saj so postale državne prvaki
nje. Tekle so Anja Mandeljc,
Alenka Peternelj, Neža Žerjav,
Katja Potočar, Eva Pavlič in
Kristina Jan. Dijaki Miha Ličef,
Valter Hudovernik, Vili Črv,
Kristjan Bregant in Lenart Do
lar pa so ekipno osvojili tretje
mesto. Mentorica uspešnih
tekačev je Marija Medja.

V začetku meseca sta predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Stanka Setnikar Cankar na Gradu Brdo
pripravila sprejem za zlate maturantke in maturante, ki so
na maturi 2014 dosegli vse možne točke. Med 21 diamantnimi maturanti splošne mature 2014 so tudi trije z Gimnazije
Jesenice: Lara Kupljenik, Anže Meden in Juš Kosmač. S starši in ravnateljico so se udeležili sprejema in prejeli darilo
oblikovalca Oskarja Kogoja s kaligrafskim napisom in podpisom predsednika države.

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896

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

e.pošta: as.suhamontaza@jesenice.net

FASADERSTVO



vgradnja toplotne izolacije
(eko subvencija)




 mansarde
predelne stene
spuščeni stropi
stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

Imate težave z računalnikom?
Mi vam lahko pomagamo.
Popravljamo:
 prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje,
 namizne računalnike, strežnike
 tiskalnike, monitorje, telefakse,
 računalniške mreže in internet,
 čistimo računalniške viruse
 instaliramo protivirusni program F-secure
 nadgradnje računalnikov

Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

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

Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
GSM: 041 641 197, Tel.: 04 580 21 74
Foto: arhiv Gimnazije Jesenice

Urša Peternel

Sprejem za tri jeseniške diamantne maturante

Odlični gorski tekači z mentorico Marijo Medja

Velika izbira avtoplaščev
Žemlja Janez ml., s.p., Zabreznica 20A, Žirovnica

V vrtcu na Koroški Beli so se
razveselili dveh novih igral
na vrtčevskem zunanjem
igrišču in pridobitev prejšnji
petek proslavili s simpatično
prireditvijo. Kot je povedala
ravnateljica Vrtca Jesenice,
so denar za nakup igral
zbrali v akciji Iz majhnega
raste veliko, ki poteka že tre
tjo leto. V sklopu akcije so
tako pripravili dobrodelno
prireditev v gledališču, dru
žinske športne igre v Pod
mežakli, sodelovali pa so
tudi na Paradi učenja s stoj
nico z izdelki. Z vstopnina
mi, prodajo izdelkov in po

močjo donatorjev se je na
bralo 4100 evrov, s katerimi
so kupili dve novi igrali za
vrtec na Koroški Beli. Po be
sedah Zdenke Kovač so v
vrtcu veseli vsake nove pri
dobitve, saj si prizadevajo,
da bi otrokom nudili čim
bolj varno in spodbudno
okolje na njihovi poti odra
ščanja. "Zunanja igrala
omogočajo otrokom, da naj
dejo svoj kotiček za igro, s
katero se lahko prosto izra
žajo, navezujejo nove stike,
sodelujejo in upoštevajo do
ločene vedenjske vzorce,
obenem pa razvijajo gibalne
sposobnosti in spretnosti,"
je povedala.

Na Planinskem društvu Jesenice so pripravili sporočilo o
tem, kako so po zaključku glavne planinske sezone odprte
njihove planinske postojanke. Kot so povedali, je Erjavčeva
koča na Vršiču odprta ves čas. Tičarjev dom na Vršiču bo
odprt še ta konec tedna, zaprejo ga 19. oktobra. Koča na
Golici je odprta in delno oskrbovana v oktobru ob sobotah
in nedeljah. Koča pri izviru Soče in Zavetišče pod Špičkom
pa sta že zaprta.

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

Nova igrala v vrtcu
na Koroški Beli

Planinske koče zapirajo
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Brezplačni avtobus do Trbiža
V času krompirjevih počitnic, to je od 20. oktobra do 2. novembra, bo
znova vsak dan vozil brezplačni avtobus do Trbiža.
Urša Peternel
Od 20. oktobra do 2. novem
bra bo spet vozil brezplačni
avtobus do Trbiža, ki je del
projekta IDAGO. Vozil je že
avgusta in septembra, po
zbranih podatkih iz Alpeto
urja pa se je z njim prepelja
lo 1868 potnikov. Odziv pot
nikov je bil torej odličen,
zato si na Občini Jesenice
prizadevajo, da bi avtobus
vozil tudi prihodnje poletje.
Avtobus pot začne na Pri
stavi v Javorniškem Rovtu
ob 7.50 zjutraj, nato pa
pobira potnike po vseh pos
tajališčih v jeseniški občini
(zapelje tudi do Planine pod
Golico), zatem pa še v kranj
skogorski občini. Ob 9.20
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pripelje na mejni prehod
Rateče, potniki pa nato lah
ko peš prestopijo nekdanjo
mejo in na italijanski strani
jih že čaka italijanski avto
bus, ki jih odpelje do Trbi
ža. Avtobus s slovenske
strani zatem odpelje nazaj
proti Javorniškemu Rovtu.
Popoldne avtobus krene s
Pristave ob 16. uri in pelje
po isti poti do Rateč, kjer
pobere potnike ob 17.40 in
jih odpelje nazaj skozi
kranjskogorsko in jeseniško
občino do končne postaje
na Pristavi, kamor prispe ob
19.12. Avtobus na slovenski
strani bo v času od 20. okto
bra do 2. novembra vozil
vsak dan, na italijanski stra
ni pa je mogoče prestopiti

na avtobus za Trbiž od
ponedeljka do sobote. V
nadaljevanju objavljamo
podroben vozni red. Več na:
www.jesenice.si. FB TIC
Jesenice

Koče, prijazne do
planincev in okolja
Pri Planinskem društvu Jesenice so se pospešeno lotili urejanja malih
komunalnih čistilnih naprav pri svojih planinskih kočah. Prvo so uredili pri
Koči pri izviru Soče, drugo pa pri Erjavčevi koči na Vršiču.

Vozni red
Povezava z brezplačnim
avtobusom do Trbiža, Italija
od 20. oktobra do 2. novem
bra 2014 od ponedeljka do
sobote ob 9.23, prestop na
mejnem prehodu.
Projekt je sofinanciran v
okviru Programa čezmejne
ga sodelovanja Slovenija–
Italija 2007–2013 iz sred
stev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacio
nalnih sredstev.

Postajališče
Rateče Planica - mejni prehod
Rateče Planica
Podkoren
Kranjska Gora
Log/Kr.Gori Petrol
Log/Kr.Gori
Gozd Martuljek Zg.Rute
Gozd Martuljek Sp.Rute
Podkuže
Belca pri mostu
Belca
Mojstrana Kepa
Mojstrana Dovje
Kamne
Hrušica/Jes.
Jesenice bolnica
Žerjavec
Prihodi
Planina pod Golico Transformat
Planina pod Golico
Planina pod Golico Transformat
Prihodi
Žerjavec
Jesenice ZD
Jesenice Integral
Jesenice ŽP
Jesenice Gimnazija
Jesenice občina
Jesenice Senožeti
Slovenski Javornik
Slovenski Javornik Turist
Koroška Bela K
Koroška Bela trgovina
Trebež Kamnolom
Trebež
Kogovšek
Pristava Spomenik
Trilobit K
Pristava
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Erjavčeva koča na Vrišču je dobila malo komunalno čistilno napravo.

Urša Peternel
Sredi septembra so pri
Erjavčevi koči na Vršiču zag
nali malo komunalno čistil
no napravo. Investicijo je
vodilo Planinsko društvo
Jesenice, v čigar upravljanju
je koča. Kot je povedal pod
predsednik društva Janko
Rabič, ki je zadolžen za
izgradnjo malih čistilnih
naprav pri planinskih kočah,
naprava zaenkrat deluje pos
kusno, ali deluje dobro in
kakšni so rezultati čiščenja,
pa bo pokazal monitoring.
Društvo čaka še ureditev
okolice koče, saj je zaradi
velike količine dežja teren
zelo razmočen in je urejanje
nekoliko zahtevnejše. Mala
komunalna čistilna naprava,
ki je nadomestila dosedanjo
greznico, ima zmogljivost
40 populacijskih enot (PE) z
možnostjo
povečanja
mehanske stopnje čiščenja
do 50 populacijskih enot.
Investicija bo društvo stala
34 tisoč evrov, od tega so

uspeli pridobiti polovico
denarja od Fundacije za
šport. To je že druga koča v
upravljanju jeseniškega pla
ninskega društva, ki so jo
opremili z malo čistilno nap
ravo. Prvo so pred dvema

vo vplivalo na investicijsko
dejavnost društva. »V druš
tvu smo se že pred leti odlo
čili, da bomo postopoma ure
dili male čistilne naprave pri
vseh naših kočah in na ta
način poskrbeli, da ne bodo

Pri Planinskem društvu Jesenice bodo za
Erjavčevo kočo skušali pridobiti naziv okolju
prijazna koča.
letoma uredili pri Koči pri
izviru Soče, kjer so sicer ime
li kar nekaj začetnih težav,
saj se je pojavljal smrad. Pro
blem so letos rešili z dodat
nim posegom na napravi, ki
po Rabičevih besedah zdaj
normalno deluje. Naslednja
koča, ki bo dobila malo čistil
no napravo, pa bo Tičarjev
dom na Vršiču. V društvu
upajo, da jim jo bo uspelo
urediti prihodnje leto, čeprav
so bili zaradi izredno slabe
planinske sezone letos pri
hodki manjši, kar bo zagoto

prijazne le do planincev,
ampak tudi do okolja. Zlasti
za koče, ki stojijo v ožjem
območju Triglavskega naro
dnega parka (TNP), veljajo
strogi naravovarstveni pogo
ji, nenazadnje so pod Vrši
čem tudi vodni viri za Kranj
sko Goro,« je povedal Rabič.
Sicer pa morajo v skladu z
zahtevami države vse pla
ninske koče, ki stojijo v
ožjem naravovarstvenem
območju TNP, male komu
nalne čistilne naprave dobiti
do konca prihodnjega leta.

Iz policijskih poročil
Urša Peternel
Tatova sta izkoristila
nepazljivost
Neznani storilec je prejšnjo
soboto zvečer okoli 23. ure v
gostinskem lokalu na Sloven
skem Javorniku na Jesenicah
izkoristil nepazljivost oškodo
vanke in ji odtujil žensko tor

bico, na katero oškodovanka
ni pazila in je bila odložena
pri mizi. Policisti svetujejo:
"Stvari naj bodo vedno shra
njene tako, da niso lahko
dosegljive storilcem. Torbice,
dokumente, denar ipd. pred
mete imejte zato vedno pri
sebi, če so zraven vas, pa naj
bodo stalno pod nadzorom.
Tudi denar v blagajnah naj bo

ustrezno shranjen in zavaro
van, prodajno mesto pa še ves
čas pod nadzorom."

Odtujil telefonski
bakreni vodnik
Neznani storilec je ponoči
na jeseniški železniški posta
ji prerezal in odtujil nekaj 10
metrov telefonskega bakre
nega vodnika.
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Najlepše zasaditve
na balkonih in vrtovih

Bučna pita in namaz
Prišla je jesen rumena – dobra žena. Kljub
deževnemu poletju nas je obdarila z bučami, ki
so lep jesenski okras in iz katerih lahko
pripravimo veliko okusnih jedi.

Kljub kislemu vremenu z dežjem, ki ni bilo naklonjeno ljubiteljem cvetja, so se na Jesenicah potrudili,
da so imeli na balkonih in v vrtovih čudovite zasaditve.
Janko Rabič
V občini Jesenice na različne načine skrbijo za lep videz bivalnih površin občank
in občanov v mestu ter v
okoliških krajih. Od leta
2003 izvajajo akcijo Najlepša cvetlična zasaditev. Najprej so izbirali najlepše balkone, potem so akcijo razširili na urejenost vrtov. Vodijo in usmerjajo jo na oddelku za gospodarstvo Občine
Jesenice. Prijave potekajo
preko vodstev krajevnih skupnosti. Vse zasaditve fotografirajo, komisija pa potem
pripravi izbor najlepših. Čeprav letošnje kislo poletje z
dežjem in slabim vremenom ni bilo naklonjeno ljubiteljem cvetja, so se izredno potrudili. Na zaključno
prireditev v dvorano Kolpern na Stari Savi so povabili lastnike 30 najbolje ocenjenih zasaditev in jim podelili priznanja.
Najprej je zbrane pozdravil
in jim za njihovo skrb in prizadevanja čestital župan občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger.
Strokovno mnenje k posameznim zasaditvam je ob
predstavitvah na fotografijah
podala cvetličarka vrtnarka
Mateja Kunšič. Poudarila je,
da so lastniki kljub vsem težavam ohranili ljubezen do
cvetja in se potrudili, da so
imeli na balkonih in v vrtovih čudovite zasaditve.
Komisija je letos za najboljše izbrala naslednje: najlepši balkon v stanovanjski
hiši: 1. Marjana Katnik,
Žerjavec 15, 2. Ana Marija
Poljšak Kobentar, Hrušica
2b, 3. Alenka Kuroš, Blejska Dobrava 68; najlepši
balkon v večstanovanjski
hiši: 1. Marija Doskoč, Hrušica 119, 2. Milan Tomić,
Cesta 1. maja 34, 3. Iztok
Markič, Cesta talcev 7b;
najlepši vrt: 1. Danica

Jelka Koselj
Bučna pita

(za pekač v velikosti pečice)
Ta testo potrebujemo: 50 dag
bele moke, 25 dag surovega
masla (lahko je pol masla in
pol margarine), pol zavitka
pecilnega praška, 10 dag sladkorja v prahu, 1 vaniljin sladkor, 1 jajce, 3 rumenjake, ščepec soli in 1 kislo smetano (1,8
dcl);
za nadev pa: 1,5 kg bučnega
mesa (muškatne buče, buče
hokaido ali druge rumene
buče, a pozor – preden bučo
uporabimo, jo poizkusimo; če
okus zapeče, buča ni dobra),
20 dag sladkorja, sok dveh limon, 1 žlica mletega cimeta in
ingverja, po želji pa še malo
muškatnega oreška, nagljevih
žbic in kardamoma, 10 dag
mletih lešnikov, jajce za premaz in sladkor v prahu za
posip.

Najlepši vrt je uredila Danica Derstvenšek s Kočne.

Najlepši balkon v stanovanjski hiši ima Marjana Katnik z Žerjavca.
Derstvenšek, Kočna 34, 2.
Anita Ahačič, Ulica heroja
Verdnika 6, 3. Frančiška

Štefelin, Planina pod Golico 39h; najlepši nagelj: 1.
Rudi Karlin, Blejska Dobra-

va 2, 2. družina Smolej,
Lipce 8a, 3. Leopoldina Arijani, Hrušica 118.

Priprava: Maslo in margarina naj imata sobno temperaturo. Testo pripravimo na
mizi, kjer najprej nasekamo
maščobo z nožem, ji dodamo sladkor in vaniljin sladkor, jajce, rumenjake, sol in
kislo smetano. Vse razdrobimo z rokami in vmešamo še
moko s pecilnim praškom.
Na hitro vmesimo testo in
ga damo počivati za pol ure
na hladno. Med tem časom
pripravimo nadev.
Bučo olupimo, odstranimo
seme in meso naribamo na
ribežen za repo ali v mešalniku. Naribani buči dodamo
limonin sok, sladkor in dišave. Dušimo jih 10 do 15 minut.

Testo razvaljamo v velikosti
pekača, eno tretjino testa
pustimo, da na koncu napravimo mrežo. Testo položimo na pekač, kjer dno pogrnemo s papirjem za peko,
robove pekača pa namastimo. Na testo damo že malo
ohlajen bučni nadev in ga
posujemo še z lešniki. S koleščkom izrežemo še trakove iz preostalega testa in naredimo mrežo, ki jo premažemo z jajcem. Pito pečemo
približno 50 minut pri 180
stopinjah C. Pito postrežemo še malo toplo, ko je najboljša, kasneje pa naj ima
sobno temperaturo. Po želji
jo lahko posujemo še s sladkorjem v prahu.

Bučni namaz s skuto
Potrebujemo: 25 dag polnomastne skute, 1 dcl kisle smetane,
2 žlici sesekljane čebule, 1–2
žlici sesekljanih bučnih semen, 3 žlice bučnega olja, sol
in poper.
Priprava: Bučna semena sesekljamo. Zmešamo skuto,
kislo smetano, sesekljano
čebulo, solimo in popramo.
Zmes damo v skledo in po
vrhu naredimo vdolbinico, v
katero nalijemo bučno olje.
Po vrhu posujemo še sesekljana semena. Lahko pa
skutno zmes damo na krožnik v obliki kupole in jo
prelijemo z bučnim oljem
in posujemo s semeni.
Namaz jemo z domačim črnim kruhom. Ponudimo
tudi svežo zelenjavo, najbolje iz domačega vrta: korenje, zelje, gomoljno zeleno,
por, papriko in paradižnik.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

Najlepši balkon v večstanovanjski hiši ima Marija Doskoč s
Hrušice.

Priznanje za najlepši nagelj je prejel Rudi Karlin z Blejske
Dobrave.

www.oknamba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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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=R, 2=E, 3=E, 4=I, 5=K, 6=V, 7=A, 8=C, 9=T), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je ODMIRANJE.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je: UNIKATNI OKRASKI IN PARFUMI. Spon
zor križanke je Nina Trgovina dišav in unikatnih izdelkov na
Titovi 62 na Jesenicah, gsm 031 224 418, RahelaPuc@gmail.
com. Nagrajenci so: nakup v trgovini v višini 20 evrov: Anica
Čimžar, Dvorje; nakup v višini 15 evrov: Petra Gerdej, Blejska
Dobrava; nakup v višini 15 evrov: Stane Jarc, Podlubnik. Če
stitamo, za nagrade se oglasite v Trgovini dišav in unikatnih
izdelkov.



Pirina čarovnija
in pecivo iz konoplje
Tokratna recepta so pripravili na Kmetiji pr' Resman na Zgoši pri Begunjah, kjer pridelujejo in
predelujejo ekološko industrijsko konopljo, piro, kamut in ajdo.
Pirina čarovnija
Potrebujemo: 8 jajc, 120 g pirinih kosmičev iz Kmetije pr
Resman, pecilni prašek ali
vinski kamen.
Priprava: Ločimo beljake in
rumenjake. Rumenjakom
dodamo pirine kosmiče (če
ne maramo delčkov v biskvitu, jih lahko prej zmeljemo),
ki smo jih prej zmešali s
pecilnim praškom. Nato v
maso počasi umešamo beljakov sneg in prelijemo v
pekač (namaščen ali obložen s peki papirjem). Paziti
moramo samo, da masa ni
pregloboka, nekje od 3 do 5
cm je v redu. Pečemo v prej
ogreti pečici približno 30
minut na 180 stopinj (odvisno od debeline). Spečen
biskvit narežemo na kocke
in počakamo, da se ohladi.
Dokončamo ga lahko kot

slan ali sladek prigrizek. Za
sladkega kocke namažemo s
kislo smetano, na vrh dodamo par kapljic domače malinove/slivove marmelade in
okrasimo z lističi mandeljnov. Če pa želimo slan prigrizek, kocke namažemo s
sirnim/smetanovim namazom, potresemo s poprom
ali curryjem in oluščenimi
konopljinimi semeni.

Konopljino pecivo
Potrebujemo: 150 g trsnega
sladkorja, 250 g masla, 6 jajc,
200 g konopljine moke, 50 g
ajdove moke.
Priprava: Pečico segrejemo
na 160 stopinj. Ločimo
rumenjake in beljake. Rumenjake penasto umešamo s
sladkorjem in potem primešamo še zmehčano maslo, da

Sponzor križanke je Kmetija pr' Resman na Zgoši 22 pri Begunjah na Gorenjskem, tel. 04 530 72 00, spletna stran
www.kmetijaprresman.com, pridelava in predelave ekološke industrijske konoplje, pire, kamuta in ajde. Za reševal
ce so namenili tri nagrade: nakup izdelkov v vrednosti 17 evrov. Obiščite jih, ne boste razočarani.

Kmetija pr' Resman na Zgoši 22 pri Begunjah na Gorenjskem

Pirina čarovnija
dobimo gladko zmes. Beljake
stepemo v trd sneg. Jajčni
zmesi postopoma dodajamo
mešanico moke in po žlicah
sneg, na rahlo vse premešamo. Zmes vlijemo v pekač in
pečemo 40 minut. Konopljino pecivo se lahko uporablja

samostojno – kot biskvit
(narežemo ga na kocke in
prelijemo z stopljeno limonino glazuro), zelo uporabno
pa je tudi kot osnova za torte.
Seveda lahko sladkorja uporabite tudi manj, po vašem
okusu. Pa dober tek!

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 27. oktobra 2014, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Oktobrsko-novembrske prireditve
Petek, 17. oktobra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
ŠPORTNE IGRE JESENIC, LIGA V KEGLJANJU
Info: Brane Jeršin, 041 676 554

KULTURNI DOM TURIST NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,
ob 19. uri
Dramska igra: Žal za mladostjo. Info: KPŠHD VUK KARADŽIĆ, Radovljica

Ponedeljek, 27. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 11. uri
Snemanje avtorske glasbe s Stašem Hreničem – v gosteh skupina
Supersunset

Urnik drsanja je objavljen na http://urniki.zsport-jesenice.si/index.
php?page=week&key=1. Info: Primož Samar, 041 682 871

Nedelja, 19. oktobra
REKREACIJSKO DRSANJE V DVORANI PODMEŽAKLA
Ponedeljek, 20. oktobra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
ŠPORTNE IGRE JESENIC, LIGA V KEGLJANJU

nfo: DU Jesenice, Pohodniška sekcija, 041 402 739
ŠPORTNE IGRE JESENIC, LIGA V KEGLJANJU
Info: Brane Jeršin, 041 676 554

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, namiznoteniška dvorana,
od 18. do 21. ure
ŠPORTNE IGRE JESENIC – LIGA V NAMIZNEM TENISU

Klepet staršev z Zinko Ručigaj: «Ali naj se izognem kritiziranju in kaznovanju?« Info: Mladinski center Jesenice; 04 5884 680/681,
mcj-info@siol.net,www.mc-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, namiznoteniška dvorana,
od 18. do 21. ure
ŠPORTNE IGRE JESENIC – LIGA V NAMIZNEM TENISU
Info: 051 685 240, Gaber

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop godalnega oddelka. Info: Glasbena šola Jesenice

Torek, 21. oktobra
DVORANA GIMNAZIJE JESENICE, ob 18. uri
ŠPORTNE IGRE JESENIC – LIGA V ODBOJKI
Info: Gaber, 051 685 240

Četrtek, 23. oktobra
KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 10.30
Koncert z naslovom »Družine glasbil«
Info: Glasbena šola Jesenice

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri
Kuharska delavnica s kuharico Emilijo Pavlič

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Slovenske
gore. Info: DU Javornik – Koroška Bela

Torek, 28. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 11. uri
Snemanje avtorske glasbe s Stašem Hreničem – v gosteh skupina
Supersunset
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice in Studio BLA BLA;
04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Sreda, 29. oktobra
DVORANA V KULTURNEM IN GASILSKEM DOMU NA
BLEJSKI DOBRAVI, ob 17. uri
Pobuda mladih: igralne konzole PS3 in Wii nintendo – Turnir FIFA
2014, tenis, labirinti ¼ . Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice;
04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Četrtek, 30. oktobra
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Odprtje likovne razstave: Boge Dimosvki in Irene Jeras Dimovski
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04 58 33 503

Petek, 31. oktobra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17. uri
"ČIRA ČARA ZA OTROKE IN STARŠE" – TEMATSKA ZABAVA
Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice;
04 5884 680/681, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri

ŠPORTNE IGRE JESENIC, LIGA V KEGLJANJU

Koncert ženskega pevskega zbora. Info: DU Javornik – Koroška Bela

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Koncert mladinskih glasbenih skupin Raggalution, Supersunset, La
Serpentine. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških
študentov; 04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

Novinarska delavnica MISLI (v sodelovanju s Socialno akademijo)
Obvezne prijave do 20. 10. 2014 na sania.despotovic@gmail.com.

REKREACIJSKO DRSANJE V DVORANI PODMEŽAKLA

NAŠA VAŠA MATINEJA: Jurčkov zobek je bolan. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, natalija.korosec@gledalisce-tc.si

DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78/a, JESENICE,
030 625 298
Ponedeljek–petek (16.00–18.00) – druženje s sovrstniki, igre, ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti

MLADINSKA TOČKA CENTER II, TITOVA 41, JESENICE,
ZŠJ-MCJ, 5884 680/681, www.mc-jesenice.si
22. 10. in 5. 11. 2014 – od 15.30 do 17. ure – Vesele srede, vodene dejavnosti za osnovnošolce (+8 let)
27.–30. 10. 2014 (11.00–13.00) – POČITNIŠKI PROGRAM: vodene
dejavnosti za osnovnošolce (+8 let)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01,
info@knjiznica-jesenice.si
17. 10. 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela
20. 10. 16.00–18.45 Nemške urice-zaključena skupina
22. 10. 17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica

30. 10. 17.00–17.45 Ura pravljic
30. 10. 18.00–18.45 Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne
uganke

Info: Zavod za šport Jesenice, Primož 041 682 871

3. 11. 16.00–18.45 Nemške urice-zaključena skupina
4. 11. 16.00–18.45 Angleške urice-zaključena skupina

Sobota, 1. novembra
SPOMINSKI PARK PLAVŽ, ob 9. uri

5. 11. 17.00–18.30 Ustvarjalne delavnice
6. 11. 17.00–17.45 Ura pravljic

SPOMINSKA SLOVESNOST. Info: ZB NOB Jesenice, Občina Jesenice

PARK TALCEV KOROŠKA BELA, ob 10. uri

OBČINSKA KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA, 04/583
42 11, info@knjiznica-jesenice.si

SPOMINSKA SLOVESNOST

28. 10. 15.00–16.30 – Ustvarjalna delavnica

Info: ZB NOB Slovenski Javornik – Koroška Bela

28. 10. 16.30–16.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke
4. 11. 15.00–16.00 – Družabne igre

BREZOV GAJ NA POKOPALIŠČU NA BLEJSKI DOBRAVI,
ob 11. uri
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE – KRANJSKA GORA
Info: Občina Jesenice, Pihalni orkester

OBČINSKA KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12, info@
knjiznica-jesenice.si
30. 10. 17.00–17.45 – Ura pravljic z grofico
30. 10. 17.45–18.00 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

SPOMENIK V PLANINI POD GOLICO (NASPROTI
GASILSKEGA DOMA), ob 14. uri

Nedelja, 2. novembra
REKREACIJSKO DRSANJE V DVORANI PODMEŽAKLA
Ponedeljek, 3. novembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
Info: Brane Jeršin, 041 676 554

6. 11. 16.00–17.30 – Ustvarjalna delavnica

KMETIJA SMOLEJ, Planina pod Golico 4a,
www.kmetijasmolej.si, 041 566 847, mihasmo@gmail.com
31. 10. 2014 od 13. do 17. ure: DAN ODPRTIH VRAT NA KMETIJI SMOLEJ

Stalne razstave
KOSOVA GRAŠČINA (torek–petek 10.00–12.00 in 16.00–
18.00); Telefon: 04 58 33 503
ODTUJENOST, mednarodna fotografska razstava – do 26. 10. 2014

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, namiznoteniška dvorana,
od 18. do 21. ure
Info: 051 685 240, Gaber

Torek, 4. novembra
DVORANA GIMNAZIJE JESENICE, ob 18. uri
ŠPORTNE IGRE JESENIC – LIGA V ODBOJKI

REKREACIJSKO DRSANJE V DVORANI PODMEŽAKLA

20.–24. 10. 2014, Projekt Natura, 041 694 217, info@projektnatura.si,
www.projektnatura.si

Čarobni večer z glasbeno skupino LUNA. Zabaval vas bo tudi DJ
DAVE MANALI. Izbor NAJ ČAROVNIKA in NAJ ČAROVNICE

ŠPORTNE IGRE JESENIC – LIGA V NAMIZNEM TENISU

Nedelja, 26. oktobra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE:
TRIATLONČKOV TEČAJ PLAVANJA

29. 10. 17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 22. do 2. ure

Nejc Petrovič: potopisno predavanje IRAN
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študentov;
04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

27.–31. 10. 2014, Aktivnosti za mlade v času šolskih počitnic: drsanje, kegljanje, namizni tenis, plezanje, judo ¼ več na www.zsport-jesenice.si

24. 10. 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela

ŠPORTNE IGRE JESENIC, LIGA V KEGLJANJU

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 19.30

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, 051 685 240, Gaber

Info: Krščanska adventistična cerkev, 051 762 386

SPOMINSKA SLOVESTNOST. Info: KO ZB NOB Planina pod Golico

Sobota, 25. oktobra
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ob 12.30

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

23. 10. 17.00–17.45 Ura pravljic

Info: Brane Jeršin, 041 676 554

DOM DU JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 17. uri

Ponedeljek–petek od 18. do 20. ure (ustvarjalne delavnice, druženje s
sovrstniki, pogovori)

Predavanje na temo: Ali obstaja življenje po smrti?

Baletna predstava. Info: Glasbena šola Jesenice

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri

DRUŠTVO ŽAREK, Cesta maršala Tita 78/a, Jesenice,
030 625 298

21. 10. 16.00–18.45 Angleške urice-zaključena skupina

Info: 04/583 42 12, info@knjiznica-jesenice.si

Petek, 24. oktobra
KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 10.30

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

DOM DU JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Info: Brane Jeršin, 041 676 554

MLADINSKA TOČKA, CENTER II, Titova 41, ob 17. uri

Pohod Škofja Loka (348m)–Lubnik (1023m)

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri

Info: 051 685 240, Gaber

Sobota, 18. oktobra
REKREACIJSKO DRSANJE V DVORANI PODMEŽAKLA

Četrtek, 6. novembra
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE VABI NA POHOD;
HRUŠICA, ob 7.50

Info: Gaber, 051 685 240

BANKETNA DVORANA v KOLPERNU NA STARI SAVI,
KULTURNA MAVRICA JESENIC 2014, fotografska razstava v okviru Dni
evropske kulturne dediščine – do 12. 12. 2014, telefon: 04 58 33 492

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA "DOBRO JUTRO, SLOVENIJA 2015" članov fotografskega društva Jesenice – na ogled do 13. novembra 2014,
telefon: 041 638 066
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jeseniške novice
Urbana oprema na Stari Savi
Na Stari Savi so namestili funkcionalno urbano opremo. Pet tematskih sklopov so poimenovali Podkev sreče, Korenova hiša, Dnevna soba – čitalnica,
Jeseniški zvonovi in Galerija na prostem. Arhitekturno so projekt zasnovali v družbi Styria Arhitektura iz Maribora, vsebinsko pa je sodeloval Gornjesavski
muzej Jesenice. Projekt, vreden okrog 150 tisoč evrov, je v višini 95 odstotkov sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–
2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Na mestu Korenove hiše stoji lahka žična konstrukcija iz nerjaveče kovinske mreže.
Obodne zidove hiše z okenskimi in vratnimi odprtinami bodo prerasle vzpenjavke, tako da
bo nastala "zelena hiška", ki bo spominjala na vrtni paviljon.

Poleg obstoječega originala Jeseniškega zvona ob kasarni, kjer ima prostore glasbena šola,
stoji tudi osem kovinskih cevi, ki tonsko zapolnijo oktavo. Igra Pozvoni je tako didaktični
pripomoček za spoznavanje zgodovine, tehnologije, glasbe in igre.

Igra Podkev sreče, ki so jo zasnovali v Gornjesavskem muzeju Jesenice, v njej pa igralci
spoznavajo zgodovino železarske industrije, savskih rudnikov, oglarstva in kovaštva.

Galerija na prostem v pokritem prireditvenem prostoru ob tržnici s fotografijami velikega
formata na temo zgodovine in razvoja železarstva

Logotip Kranjske industrijske družbe (KID) na jeklenem zvonu. KID je ulila 2200 cerkvenih
zvonov, največji je tehtal šest ton.

Ob predmetih stojijo informativne table z opisi in zgodovinskim ozadjem, in sicer v
slovenščini in angleščini. / Besedilo: Urša Peternel, foto: Gorazd Kavčič

