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Golica ostaja kraljica!
Težko je kar iz rokava stresti odgovor na
vprašanje, zakaj je 1835 metrov visoka 
Golica v Karavankah predvsem 
v spomladanskih mesecih tako priljubljena
med številnimi planinci in drugimi ljubitelji
narave iz vse Slovenije.

OBČINSKE NOVICE KULTURA ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Na Klinarjevem 
travniku ne bo hiš
Območje Klinarjevega trav-
nika bodo ohranili za širitev
dejavnosti bolnišnice, doma
starostnikov in zdravstvene
šole.

Knjiga je kramp ...
..., ki bi naj razbil ledeno
morje v nas, je napisal Franz
Kafka. Temu geslu so sledile
članice bralnega kluba, ki so
v okviru mednarodnega pro-
jekta Berimo skupaj prebira-
le literaturo, spoznavale tuje
dežele ...

Ne dotikajte se srninih
mladičkov
Lovci opozarjajo, da se mla-
dičkov srn ne smemo dotika-
ti, ker jih sicer mama zavrže.
Če jih že moramo, jih pre-
maknemo s šopom trave ali
z vejami.
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Urša Peternel

Začela se je težko pričakova-
na obnova zastarele in dotra-
jane športne hale Podmeža-
kla. Projekt obnove so razde-
lili v dve fazi. V prvi fazi
bodo porušili prizidek ter
vzhodno montažno steno ter
zgradili nov vzhodni prizi-
dek. Gradbena dela bodo po-
tekala letos in prihodnje leto,
vendar le v vmesnem obdo-
bju od zaključka hokejske
sezone do pričetka nove.
Tako bodo letos dela trajala
do 15. septembra, nadaljeva-
la pa se bodo po koncu ho-
kejske sezone prihodnjo po-
mlad. Leta 2011 naj bi nada-
ljevali drugo fazo obnovitve-
nih del, ko bodo zamenjali
streho, uredili napeljave,
prezračevanje, gretje tribun,
razsvetljavo, ozvočenje, vi-
deo nadzor, namestili naj bi
tudi velike zaslone. Zgradili
pa naj bi tudi novo zunanje
stopnišče.
Po besedah župana Tomaža
Toma Mencingerja bodo po
ureditvi vzhodnega dela
Športne dvorane Podmeža-
kla na novo pridobili dobrih
4500 kvadratnih metrov po-
vršin, prostora na vzhodni
tribuni pa bo za 1468 gledal-
cev. Obnova je nujna zaradi
dotrajanosti ter neustrezno-
sti dvorane za izvedbo šport-
nih in drugih prireditev.
Dvorana je premajhna in

slabo opremljena, primanj-
kuje servisnih prostorov,
garderob, prostorov za vadbo
in za spremljajoče dejavno-
sti, so pojasnili na Občini Je-
senice. Prostori so nedogra-
jeni, vzhodni del hale je celo

neizdelan, saj ima le začasno
zaporo iz pločevine, pa tudi
varnostne razmere ne ustre-
zajo vsem zahtevam. 
Celotna vrednost obnovitve-
nih del je ocenjena na 7,5 mi-
lijona evrov. Letos je v občin-

skem proračunu zagotovlje-
no nekaj več kot milijon ev-
rov, ministrstvo za šolstvo in
šport pa bo prispevalo 150 ti-
soč evrov. Zavodu za šport, ki
je upravljavec športne hale,
je namreč uspelo pridobiti
sredstva sofinanciranja na
Javnem razpisu za sofinanci-
ranje investicij v novograd-
nje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2009,
2010 in 2011, ki ga je objavi-
lo ministrstvo za šolstvo in
šport. V treh letih naj bi tako
pridobili 408 tisoč evrov. Na
Občini Jesenice pa poudarja-
jo, da je naložba tako velika,
da bodo v prihodnje morali
pridobiti še dodatna nepov-
ratna sredstva. 

Obnova športne hale
V Podmežakli se začenjajo gradbena dela. V prvi fazi bodo porušili prizidek ter vzhodno montažno
steno ter zgradili nov vzhodni prizidek.  

Kulturna mavrica 
Jesenic
Na trgu na Stari Savi je pote-
kala Kulturna mavrica Jese-
nic, v kateri so se predstavili
mladi iz petih kulturnih dru-
štev z Jesenic in okolice s
petjem, poezijo, glasbo, ple-
som ... 

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

Četvorko
zaplesali tudi
na Jesenicah
Tako kot v nekaterih drugih
večjih slovenskih mestih so
maturanti tudi na Jesenicah
zaplesali četvorko.
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Športno halo Podmežakla so gradili in 
dograjevali več let. Leta 1954 so zgradili umetno
drsališče, leta 1966 severno tribuno, leta 1972
so jo pokrili s streho, leta 1977 pa so zaprli 
zahodno steno hale. Nato so leta 1980 
montažno zaprli vzhodno steno, leta 1988 pa
zgradili spuščen strop v hali. Od leta 1988 dalje
pa so izvajali le še razna obnovitvena oziroma
investicijsko-vzdrževalna dela.
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Janko Rabič

Medtem ko hokejisti prvega
moštva HK Acroni Jesenice
nadaljujejo poletne skupin-
ske in individualne pripra-
ve, se v upravi kluba dogaja-
jo pomembne zadeve. O
njih je vedno radovedna je-
seniška hokejska javnost
uradno obveščena prek
klubskih spletnih strani, še
bolj pa včasih deluje ulična
"press služba", ki je vedno
za korak pred drugimi. Hote
ali nehote se kakšna infor-
macija potem izkaže za res-
nično, velikokrat gre le za
glasna razmišljanja ali ugi-
banja "bolje obveščenih".
Na pragu je sedaj očitno naj-
večji poletni dogodek, ki bo
zagotovo dal odgovor na
marsikatero ta čas odprto
vprašanje o bodočnosti jese-
niškega hokeja, predvsem
pa o novi sezoni. 
To bo reden letni občni zbor
HK Acroni, ki bo v sredo, 3.
junija, ob 17. uri v dvorani
poklicnih gasilcev na Jeseni-
cah. Na dlani je, da se v klu-
bu splošni krizi ne bo mogo-

če izogniti in bo pomembno
vplivala na proračun. Posle-
dično seveda to pomeni, da
bo moštvo takšno, kot si ga
bodo lahko privoščili z de-
narjem, ki bo na voljo. Pred-
sednik kluba Slavko Kanalec
za občni zbor napoveduje te-
meljit pregled dela v lanski
sezoni in rezultate revizije
preteklega finančnega po-
slovanja. O tem je v javnosti
že dalj časa veliko ugibanj.
Predvsem v zvezi z dolgovi
do igralcev in pogodbami
naj bi marsikaj razkrili prav
na občnem zboru. Da je pol-
ožaj resen, kaže osma točka
dnevnega reda, ko bodo nav-
zoči glasovali o zaupnici
predsedniku in članom
upravnega odbora. Se tukaj
obeta kaj revolucionarnega
kot na nekaterih prejšnjih
občnih zborih, je težko na-
povedati. Dejstvo je, da Ka-
nalec želi razčistiti več starih
zadev, ki so kvarile ugled
kluba, in nova jadra napeti z
upravnim odborom, ki bo
kos zahtevnim nalogam pri
uresničevanju zastavljenih
ciljev. 

Kaj bo prinesel 
hokejski občni zbor 
Redni letni občni zbor HK Acroni bo v sredo, 3.
junija, in bo zagotovo dal odgovor na marsikatero
od ta čas odprtih vprašanj o bodočnosti 
jeseniškega hokeja, predvsem pa o novi sezoni.

Vzhodni del športne hale Podmežakla, kjer bodo pričeli obnovo. I Foto: arhiv Občine Jesenice

Planinska roža na Stari Savi
Na predvečer stotega rojstnega dne skladatelja Radovana
Gobca bo v nedeljo, 31. maja, ob 18. uri na Jesenicah na Sta-
ri Savi zacvetela njegova Planinska roža. Opereto so pred le-
tom dni premierno uprizorili v Gledališču Toneta Čufarja. Pri
projektu sodeluje veliko izvajalcev; vseh je kar okoli devetde-
set - solisti, orkester, igralci, pevski zbor, je povedala direkto-
rica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole.
Režiser operete je Miha Alujevič, dirigent Miha Repe, kore-
ograf pa Janez Mejač. Kot solisti nastopajo Natalija Cilenšek,
Klemen Torkar, Ivan Andres Arnšek, Dejan Herakovič in
Marsel Gomboc. Lani je predstava prejela Čufarjevo plaketo
za najboljšo predstavo po izboru publike na 21. Čufarjevih
dnevih. "Planinska roža je imenitno izzvenela kot ambiental-
na predstava v dolini Vrat lani zadnji dan avgusta, zato priča-
kujemo, da bo podoben odziv doživela tudi na jeseniškem
zunanjem prizorišču, na Stari Savi," je povedala Branka
Smole. Vstopnine ne bo, predstavo financira Občina Jeseni-
ce, pripravljenih pa bo štiristo sedežev. Če bo vreme slabo,
bo predstava v dvorani Gledališča Toneta Čufarja. U. P.
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Urša Peternel

Maj je v jeseniški občini že
tradicionalno mesec števil-
nih prireditev in tudi letos ni
bilo nič drugače. Osrednja
majska turistična prireditev
je Praznik narcis v Planini
pod Golico, ki je tudi letos
privabila številne obiskoval-
ce. V maju je potekal Teden
vseživljenjskega učenja, ki se
mu na Jesenicah iz leta v leto
pridruži več organizatorjev
najrazličnejših dogodkov. Na
Jesenicah so organizirali tudi
specialno olimpijado Gorenj-
ske, v jeseniški bolnišnici so
praznovali dan medicinskih
sester, Računovodsko druš-
tvo Jesenice je praznovalo
petdesetletnico, potekala je
maturantska parada s četvor-
ko ... Obrtniki so se podali na
pohod na Golico, skozi Jese-
nice so se popeljali udeležen-
ci srečanja članov IPA (Med-
narodnega policijskega zdru-
ženja) ... Župan Tomaž Tom
Mencinger se je udeležil ve-
čine omenjenih prireditev,
poleg tega pa je imel veliko
obveznosti tudi kot poslanec
v državnem zboru. Pred dne-
vi je potekal tudi sestanek žu-
panov s predsednikom vlade
in ministrstvom za lokalno
samoupravo na temo pokra-
jin, Gorenjsko pa je obiskal
tudi minister za promet in
župani so mu predstavili naj-
bolj žgoče probleme na pro-
metnem področju.
Glede dogajanja v jeseniški
občini pa je župan Tomaž
Tom Mencinger povedal, da
je bil že izbran izvajalec za
sanacijo v zimi poškodova-
nih cest. Huda zima je na-
mreč povzročila številne po-

škodbe cestišč, zato so osno-
vali posebno komisijo, ki si
je skupaj s predstavniki kra-
jevnih skupnosti ogledala
stanje. "Škoda je zelo velika
in potrebna bodo znatna
sredstva za sanacijo cest.
Ker bomo rebalans občin-
skega proračuna sprejemali
šele junija, smo denar zago-
tovili iz rezerve župana," je
povedal Mencinger ter do-
dal, da so se dela na Kejžar-
jevi že začela, pa tudi druge
poškodovane ceste naj bi
bile v kratkem zakrpane.
Med aktualnimi informaci-
jami je župan izpostavil tudi
skorajšnje srečanje s pred-
stavniki občine Trbiž, s kate-
rimi naj bi podpisali spora-
zum o sodelovanju v treh
mednarodnih projektih. So-
delovanje s sosednjo itali-
jansko občino je potekalo že
v času enotne jeseniške ob-
čine, po oblikovanju treh ob-
čin (Kranjska Gora, Žirovni-
ca in Jesenice) pa je nekoli-
ko zastalo. Župan je zato iz-
razil zadovoljstvo, da bodo
medsosedsko sodelovanje z
Italijo (z Avstrijo lepo pote-
ka že vrsto let) zdaj vnovič
okrepili.

Županov kotiček

Urša Peternel

Na območju Klinarjevega
travnika ne bo prišlo do
spremembe namembnosti
in stanovanjska gradnja tudi
v prihodnje ne bo mogoča.
Tako stališče so sprejeli na
Občini Jesenice, potem ko
so Splošna bolnišnica Jese-
nice, Dom dr. Franceta Ber-
glja Jesenice in Srednja šola
Jesenice potrdili interes za
prihodnjo širitev na območ-
ju Klinarjevega travnika.
Tako tudi v dopolnjenem
osnutku občinskega pros-

torskega načrta to območje
ostaja rezervirano za dejav-
nost bolnišnice, šolstva, in-
štitutov ... S tem je Občina
Jesenice zavrnila pobudo
skupine lastnikov zemljišč
na Klinarjevem travniku, ki
so želeli doseči spremembo

namembnosti tega območja
v stanovanjsko. Lastniki so
se zdaj znašli v pat položa-
ju, saj na svojem zemljišču
ne morejo graditi. Po drugi
strani pa se tudi bolnišnica,
dom starostnikov in zdrav-
stvena šola ne bodo mogli

širiti na zasebno zemljišče.
Da bodo položaj nekako
morali rešiti, se zavedajo
tudi na Občini Jesenice. Kot
je povedala vodja oddelka za
okolje in prostor Valentina
Gorišek, že iščejo možna
zemljišča, ki bi jih lahko po-
nudili v zamenjavo lastni-
kom zemljišč. "Treba bo
priti do dogovora, vendar pa
trenutno še ne morem dati
konkretnega odgovora, ka-
tera zemljišča bi Občina Je-
senice lahko ponudila v za-
menjavo," je dejala Gori-
škova.

Na Klinarjevem travniku
ne bo hiš 
Območje Klinarjevega travnika bodo ohranili za širitev dejavnosti bolnišnice, doma starostnikov in
zdravstvene šole.
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Lastniki zemljišč ne smejo graditi stanovanjskih
hiš na Klinarjevem travniku. Položaj je zapleten,
saj se bolnišnica in dom starostnikov tudi ne 
bosta mogla širiti na zemljišča, ki so v zasebni
lasti.

Eldina Čosatović, Ragor

Kampanja za spodbujanje
podjetništva v Evropi je
usmerjena predvsem v in-
formiranje podjetnikov o
podpori, ki jim je na voljo na
evropski, državni in lokalni
ravni. Evropski teden pod-
jetništva je potekal od 6. do
14. maja. Teden podjetniš-
tva spodbuja in podpira pod-
jetnike k razvoju vseh njiho-
vih potencialov. Prav tako
predstavlja priložnost za po-
tencialne podjetnike, da na
enem mestu pridejo do in-
formacij, koristnih za zače-
tek poslovanja, ter tako pri-
čnejo uresničevati svoje ci-
lje. Tako so se v majskih

dneh odvijale različne prire-
ditve, konference, posveti, se-
minarji, delavnice kot pomoč
že delujočim in potencialnim
novim podjetnikom. Tudi na
Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske se zavedamo po-
mena podjetništva in smo v
ta namen pripravili in organi-
zirali prvi sklop delavnic pro-
jekta Podjetniška kavica. Dru-
gi sklop delavnic predvideva-
mo izvesti jeseni. Posebna
prednost je ta, da so bile de-
lavnice za udeležence brez-
plačne, letos pa smo poleg
občin sofinancerk Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
pridobili še občino Gorje. 
V okviru organiziranja delav-
nic gre za pridobivanje zna-

nja, ki ga posamezniki dobijo
skozi skupinsko delo ali pa
skozi interaktivno predava-
nje. Prvi sklop delavnic je bil
usmerjen v računalniško zna-
nje. Na delavnicah smo se do-
taknili tem grafičnega obliko-
vanja, priprave in izdelave
spletne strani ter promocije
spletne strani. 
Z namenom še boljšega za-
vedanja podjetništva in moti-
vacije, smo pred vsako delav-
nico predstavili tudi delo
vstopne točke VEM na Raz-
vojni agenciji Zgornje Go-
renjske. Predvsem je po-
membna informacija, da se
registracija s. p.-ja in d. o. o.-
ja lahko opravi v izredno
skrajšanem času in po po-

enostavljenem postopku v
primerjavi s preteklimi leti.
Ob zaključku se zahvaljujem
predavateljema Dragu Percu
in Blažu Brancu za strokovno
izvedbo delavnic ter udele-
žencem za sodelovanje v pro-
jektu in upam, da bomo lah-
ko tovrstnih delavnic izvedli
še veliko več. Prav tako pa po-
zivam vse potencialne podjet-
nike ali tiste, ki potrebujete
svetovanje za registracijo s.
p./d. o. o. ali izvedbo registra-
cije, da se oglasite na Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenj-
ske. Vsi postopki svetovanja
in registracije so brezplačni.
Pokličete lahko na telefonsko
številko 04/581 34 19, kontak-
tna oseba je Eldina Čosatović. 

Evropski teden podjetništva in delavnice

Urša Peternel

TIC Jesenice, ki deluje pod
okriljem RAGOR-ja, je tudi
letos 18. maja na svetovni
dan muzejev in ob mesecu
narcis pripravil pohod po
stari rudni poti, tokrat že
četrti po vrsti. Na pohodu
so udeleženci spoznavali
rudarsko zgodovino na Je-
senicah in v Planini pod
Golico. Po besedah Kleme-
na Klinarja z RAGOR-ja se
je letos pohoda udeležilo
kar 55 pohodnikov, ki so bili
razdeljeni v dve skupini.
Ena skupina si je najprej
ogledala prireditve na Stari
Savi, nato pa se z avtobu-
som odpeljala v Planino
pod Golico, od tam pa s se-
dežnico v Črni vrh. Druga
skupina pohodnikov pa se
je odpeljala z avtobusom v
Planino pod Golico, nato pa
so peš prehodili drugi del
stare rudne poti (lani so
prehodili prvi del od Jesenic
do Planine pod Golico) iz

Planine pod Golico do Sav-
skih jam, preko Fentovega
polja na Križovec in nato
peš na Španov vrh, kjer so
se srečali z drugo skupino
udeležencev pohoda. Vsi
pohodniki so v Črnem vrhu
dobili kmečko malico z do-
mačim kruhom, zaseko,

klobaso in potico. Ob vrnit-
vi so si v Planini pod Golico
ogledali še Štefelinovo hišo,
kjer je na ogled razstava do-
mačina Janeza Tarmana.
Prireditev, ki se je vsako
leto udeleži več pohodni-
kov, je financirala Občina
Jesenice. Kot je dejal Kle-

men Klinar, bo pohod zara-
di velikega zanimanja očit-
no prerasel v tradicionalne-
ga, na RAGOR-ju pa se
bodo potrudili, da bodo vsa-
ko leto poskrbeli za nekoli-
ko drugačne vsebine, tako
da bo pohod zanimiv tudi
za stalne udeležence.

Četrti pohod po stari rudni poti

Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI 
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 

GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE 
V LETU 2009

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za:
- spodbujanje naložb v gospodarstvo (subvencija 

obrestne mere);
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 

preusposabljanja kadra za nove proizvodnje; 
- spodbujanje podjetništva (sofinanciranje stroškov 

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter njihove 
udeležbe na sejmih);

- spodbujanje delovanja društev in neprofitnih organizacij, 
ki delujejo na področju spodbujanja razvoja 
podjetništva.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa,
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za
vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejem-
ni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. 
Prvi rok za oddajo vlog je sreda, 10. junij 2009.
Informativni posvet za zainteresirane prijavitelje bo v sredo, 3.
junija 2009, ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice. Več infor-
macij v zvezi z razpisom lahko dobite po elektronski pošti
(sasa.zohar@jesenice.si) ali na telefonski številki 04/5869260.

Župan
Tomaž Tom Mencinger
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazni-
ki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja 
Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan
(Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni
plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; 
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.

WWW.JESENICE.SI

Boštjan Bogataj

Skupščina podjetja SUZ, ki
spada v skupino Slovenska
industrija jekla (SIJ), je pred
mesecem za novega direk-
torja imenovala Andreja Po-
gačnika in s tem razrešila
dotedanjega direktorja Mar-
jana Ravnika. Pogačnik je v
SUZ-u, ki v svojih proizvod-
nih in storitvenih dejavno-
stih zaposluje 160 delavcev,
že dlje časa, zadnjih pet let
je vodil komercialo. 
Dejavnost podjetja izhaja iz
t. i. dolgega programa ne-
kdanje Železarne Jesenice,
zato lahko o podjetju SUZ
govorimo kot o manj zna-
nem bratu sosednjega Acro-
nija, oba spadata v skupino
SIJ. V sedanji obliki podjetje
obstaja od leta 1998, do lani
so izdelovali tudi žičnike,
katerih proizvodnja je bila

zaradi nerentabilnosti uki-
njena. "Danes proizvajamo
hladno vlečena in brušena
palična jekla, najmočnejši
pa smo v programih avto-

matnih in ogljičnih jekel. Po
drugi strani je naša prihod-
nost v razvoju programov
nerjavnih in drugih special-
nih jekel," pravi novi direk-

tor Andrej Pogačnik. Glavni
kupec podjetja SUZ je avto-
mobilska industrija, katere
krizo občutijo tudi na Jese-
nicah. "Naročila so se moč-
no zmanjšala, zato bo naša
pozornost usmerjena v niža-
nje odvisnostni od avtomo-
bilske industrije, torej v
manj ciklične in zato tržno
bolj stabilne programe," po-
jasnjuje Pogačnik. Novi di-
rektor, trenutno končuje
magistrski študij menedž-
menta, je rojen Jeseničan.
Čeprav že vrsto let živi v Les-
cah, je na svoj rojstni kraj
močno navezan in ponosen.
Za osnovne cilje mandata si
je zastavil več stvari, med
njimi so širitev trga, razvoj
izdelkov z višjo dodano
vrednostjo, izboljšanje ser-
visnih storitev za kupce in
izboljšanje prepoznavnosti
podjetja.

Pogačnik na čelu SUZ
"Preveč smo odvisni od avtomobilske industrije, kar bomo z razvojem spremenili," pravi Andrej 
Pogačnik, novi direktor podjetja SUZ.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
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Nagradna akcija 
najlepši balkon v občini Jesenice 

Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice
tudi v letu 2009 organizira nagradno akcijo NAJLEPŠI BALKON
V OBČINI JESENICE. V akciji lahko sodelujejo vsi občani, in si-
cer tako z urejanjem balkonov kot tudi s predlogi. Predloge za
najlepši balkon zbirajo krajevne skupnosti, Zavod za šport Jese-
nice na tel. št. 04/5884660 ter Oddelek za gospodarstvo Ob-
čine Jesenice na tel. št. 04/5869260.

Člani občinske komisije si bodo balkone ogledali v poletnih me-
secih. Pri izboru najlepših balkonov bodo upoštevali izvirnost,
postavitev, barvno skladnost rastlin ter celoten videz balkona.
Vsi ljubitelji lepega cvetja in urejene okolice, vabljeni k sodelo-
vanju! 

Občina Jesenice

Obvestilo 
Občina Jesenice obvešča, da je Eko sklad RS objavil Javni raz-
pis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnov-
ljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanj-
skih stavb (Ur. list RS, št. 53/2009). 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude ob-
čanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Sloveni-
je za naslednje namene:
A) vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS),
B) celovita obnova stanovanjske stavbe (COS),
C) gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni 

tehnologiji (NEH/PH).

Povezava do besedila razpisa je: 
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Občina Jesenice

Za celovito ureditev dimnikarske službe
Združenje občin Slovenije je ustanovilo Delovno komisijo
za celovito ureditev dimnikarske službe v Sloveniji, ki bo
začela, upajmo, da tudi dokončala, celovito ureditev dim-
nikarske službe v naši državi. Minister za okolje Karl Erja-
vec je delovni skupini, ki je sestavljena iz predstavnikov
različnih delov javnosti, zagotovil, da bo sodeloval s ci-
ljem, da se dimnikarski stroki spet nameni pravo mesto v
družbi ter med uporabniki teh storitev zagotovi pričakova-
no zadovoljstvo. B. R.

Preschern Franz, steklarski mojster
Rainweg 4, A-9582 Oberaichwald/Baško jezero

tel.: +43(0)42 54/21 04, fax: +43(0)42 54/ 50 231
gsm: +43(0)664/133 41 09, e-mail: glaspreschern@direkt.at

www.glaspreschern.at

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Andrej Pogačnik

Janko Rabič

Člani Krajevne organizacije
Jesenice v okviru Društva iz-
gnancev Slovenije 1941-1945
letos nadaljujejo prizadeva-
nja za uveljavitev svojih pra-
vic, na katere čakajo že več
kot petdeset let. Doslej so do-
segli, da prejemajo rento,

imajo plačano dodatno
zdravstveno zavarovanje in
imajo možnosti zdraviliške-
ga zdravljenja. Sedaj se bori-
jo še za materialno vojno od-
škodnino, nastalo v drugi
svetovni vojni. Osrednje slo-
vensko društvo vodi različne
aktivnosti, da bi se pospešile
priprave za sprejem zakona s

tega področja. Zaradi lanskih
državnozborskih volitev in
menjave vlade so se razprave
o zakonu spet ustavile. 
Pri jeseniški krajevni organi-
zaciji so na aprilskem sestan-
ku poleg tekočih tem največ
časa namenili pripravam na
udeležbo na prvem evrop-
skem kongresu izgnancev in

beguncev - žrtev fašizma in
nacizma v letih 1920-1945, ki
bo 6. junija v Ljubljani. Nanj
poleg članov vabijo tudi svoj-
ce, mlade in druge, ki naj se
seznanijo z dogodki iz slo-
venske zgodovine. Prav od
tega kongresa pričakujejo, da
bo pospešil uveljavljanje nji-
hovih pravic.

Izgnanci za materialno vojno odškodnino 
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Odmev na članek 
Pacientov ne smejo
zavračati

Zobozdravniki - 
leni saboterji?

Ne samo kot Jeseničan, tem-
več kot zdravnik, ki živi in se
ukvarja z zobozdravstvom, sem
dolžan someščanom razložiti
nekatera dejstva, mimo katerih
preprosto ne moremo. Na števil-
na vprašanja, povezana z zo-
bozdravstvom in organizacijo
zobozdravstva, je zelo težko od-
govoriti, vendar bom na nekate-
ra pomembna vprašanja, pove-
zana z vpisom novih pacientov
in njihovim zdravljenjem, kljub
temu poskusil odgovoriti. V
članku Pacientov ne smejo zav-
račati je veliko nejasnosti. Rad
bi se ozrl na število opredeljenih
zavarovanih oseb. Kot se spo-
dobi in kot je zakonsko predpi-
sano, je vsak zobozdravnik dol-
žan vpisati in hkrati skrbeti za
določeno število bolnikov, ki so
se zanj opredelili. Prav! Kljub
navedenim dejstvom nekatere
ordinacije nimajo težav z vpi-
som in naročanjem novih paci-
entov! Nomina sunt odiosa!
Kako? Zakaj? Organizacija ali
...? Z druge strani: ali je prav in

etično, da ZZZS taksativno do-
loča število bolnikov, ko je zna-
no, da kljub ukrepom velika
večina bolnikov - zaradi števil-
nih razlogov - ne obišče zdrav-
nika? Ali bodo zavarovanci - ki
plačujejo zavarovanje - zado-
voljni in potolaženi z dejstvom,
da jim ZZZS za zobozdrav-
stvene storitve namenja borih
45 evrov na leto, torej en ali dva
obiska? Kaj? Kdo bo nezado-
voljnim bolnikom razlagal po-
sledice takšnih ukrepov?

Število opredeljenih 
bolnikov in novi sistem 
financiranja 
zobozdravstva

Kaj kažejo izidi raziskav o
številu opredeljenih pacientov?
V anketi, ki je bila narejena v
zvezi z opredelitvijo pacientov
za določenega zobozdravnika,
na Zavodu ni bilo odgovora.
Prav tako kot ni odgovora na
vprašanje, koliko pacientov v
resnici ne more do zobozdrav-
nika. V Sloveniji sta obseg in
vsebina programa zasebnih iz-
vajalcev določena s koncesijsko
pogodbo z občino oz. državo, s
katero se podeljuje dovoljenje za
določeno dejavnost v javni
zdravstveni mreži ter s pogodbo
z ZZZS, ki določa obseg in delo
vsakemu nosilcu dejavnosti oz.
izvajalcu posebej. Tako kot pov-
sod drugod v zdravstvu so ča-
kalne dobe. Zagotovo je najbolj

sporno vprašanje, koliko paci-
entov naj obravnava en zoboz-
dravnik. Je to mogoče štiristo,
osemsto, tisoč, tisoč petsto, dva
tisoč ali deset tisoč? Ali več?

Ali je pravično in za zavaro-
vance koristno, da se kljub po-
manjkanju (dva tisoč) zdrav-
nikov število zavarovanih oseb,
ki jih je v občini Jesenice
25.396, kar pavšalno razdeli
na zaposlene zdravnike, ki naj
bi imeli po 1725 opredeljenih
oseb? (Strokovni normativ
opredeljuje največ 1600 odra-
slih pacientov za zobozdravni-
ka kot sprejemljivo strokovno
mejo, ki še omogoča varno in
kakovostno zobozdravstveno
oskrbo pacientov.)

Kaj bo v primeru, če zdravni-
ki ne bodo podpisali pogodbe z
zavarovalnico oziroma bodo
vrnili koncesije? Ali bo takrat
normativ pet tisoč ali več zava-
rovanih oseb na slehernega
zdravnika? Že nekaj časa se
pripravlja nov sistem financira-
nja v zobozdravstvu, po kate-
rem bo plačilo osebnega zoboz-
dravnika odvisno od števila za-
varovalnih oseb, opredeljenih
za posameznega zobozdravni-
ka (Občasnik, 2/25. 3. 2009).
Na ta način bi bili bolje plača-
ni tisti zobozdravniki, ki imajo
več opredeljenih oseb. Pravič-
no? ZZZS se zaveda, da se s
tem, ko bi zobozdravniki spreje-
li vse zavarovane osebe, ki to že-
lijo, ne bodo skrajšale čakalne

dobe brez dodatnih finančnih
sredstev. Vendar pa bi se s tem
dosegla pravičnost in enakost
med vsemi zavarovanimi ose-
bami, saj imajo vsi tudi enake
pravice in obveznosti iz obvez-
nega zdravstvenega zavarova-
nja. Saj je prav, da se zavarova-
ne osebe opredelijo za osebnega
zobozdravnika. Vpis je vseka-
kor legitimna pravica sleherne-
ga zavarovanca!! (Kaj bo z
otroki med 18. in 19. letom sta-
rosti?) Ali te pravice nimajo že
od leta 1992? Mar ne? Kakšne
bodo posledice ukrepov - spre-
memba načina financiranja
zobozdravstvene dejavnosti - ki
sta jih pripravila Ministrstvo za
zdravje in ZZZS, bomo še vide-
li! Pravičnost do uporabnikov
zdravstvenih storitev, katerih
pravice so že v veliki meri krate-
ne, in zaposlenih v zobozdrav-
stvu? Številni zobozdravniki so
ugotovili, da utegne nov sistem
financiranja, s katerim želi
zdravstvena politika preprečiti
danes pogosto odklanjanje paci-
entov, slednjim predvsem škodi-
ti. Glavarine predstavljajo stop-
njevanje današnjega nepozna-
vanja realnih stroškov v zoboz-
dravstveni dejavnosti s strani
zavarovalnice. Z uvedbo nove-
ga sistema financiranja ZZZS
prenaša celotno finančno tvega-
nje na ramena izvajalcev zo-
bozdravstvenih storitev. Ker je
pri novem sistemu še veliko ne-
dorečenega, namerava Zavod

za zdravstveno zavarovanje
Slovenije opozoriti na dejstvo,
da če se bo taka situacija nada-
ljevala, večina zdravnikov ne
bo podpisala pogodb z zavo-
dom, čeprav je večini zoboz-
dravnikov koncesija še vedno
edini vir zaslužka. Izstop zo-
bozdravnikov iz javne zoboz-
dravstvene mreže? Quo vadis,
zobozdravstvo? Odgovornost
za politične odločitve, sprejete v
nasprotju z vsemi strokovnimi
priporočili in opozorili, je seve-
da na strani ZZZS in Vlade
RS. Posledice teh odločitev?
Upravičenost takega ravnanja?
Dejr vu! Kdo bo kriv za uvedbo
takšnih ukrepov in kdo bo nosil
breme teh ukrepov? Epilog?

V času, ko se razpravlja o šte-
vilu opredeljenih oseb in načinu
financiranja v zobozdravstvu,
smo pozabili, da so številni pre-
ventivni in kakovostni kurativ-
ni posegi v šolah pozabljeni in
da se število nesaniranih zob pri
otrocih povečuje! Kako? Kako
bodo odgovorni razložili nasta-
lo situacijo? Ali se bodo ukrepi
in posledice teh odločitev skrili
pod preprogo? Kdo in s katerimi
argumenti bo kot predlagatelj
ukrepov miril številne nezado-
voljne uporabnike? 

Kako in kdaj bomo nadome-
stili izpad zdravnikov speciali-
stov? Kdo, kako in kje se bodo
opravljali specialistični posegi?
V Kranju, Ljubljani ali ...? Ča-
kalne dobe? Ali sploh potrebuje-

mo zobozdravnike specialiste?
Zanimivo!!! Ali in kdaj bo kdo
na nastalo situacijo odgovoril?
Deux ex machina!! Izvajalci in
zavarovanci pa na razplet na-
stale situacije čakamo, čakamo
... Folklora je pač takšna! Dic-
tum factum!

Ostaja še eno vroče vpraša-
nje. Kako je mogoče in ali je
možno in prav, da zavaroval-
nica (ZZZS) v dogovoru z vla-
do RS in zdravniško zbornico
(ZZ) določa število opredelje-
nih zavarovanih oseb, ko vemo,
da so zavarovalnice samo (sla-
be) plačnice že po pogodbi
opravljenih storitev. Strogo dr-
žavno brzdanje stroškov zdrav-
stvenih storitev je sicer možno
in dostikrat uspešno, stranski
učinek pa je vse manjše zani-
manje za zdravniški poklic, kar
je še posebej žgoče v Sloveniji
(saj ta trenutek primanjkuje
dva tisoč zdravnikov)? 

Upam, da bo po številnih afe-
rah, ki pretresajo zdravstvo in
zdravništvo v Sloveniji, to (ver-
jetno) le še ena od afer, ki bo še
enkrat prizadela slehernega
uporabnika zdravstvenih stori-
tev. Časa za razplet te situacije
je še nekaj. Ali bo rešena? Upaj-
mo, da se bo rešila, tako v zado-
voljstvo uporabnikov kot izva-
jalcev. Sic!!!!

Željko B. Jakelič

Pisma bralcev

Nataša Harej

Preživljanje prostega časa v
naravnem okolju je zelo pri-
ljubljen način sprostitve, ven-
dar se je treba pri tem zaveda-
ti, da v naravnem okolju velja-
jo drugačna pravila vedenja
kot v mestih. 
Na pot vedno odidite priprav-
ljeni - skušajte dobiti čim več
informacij o kraju, kamor ste
namenjeni, pokrajini, zavaro-
vanem območju ali parku,
vremenu in natančnem pote-
ku poti. Priskrbite si zemlje-
vide in načrte, daljnogled in
fotoaparat. 
V naravi bodite vselej obzirni
gostje. Za seboj pospravite,
smeti odnesite s seboj in jih
odložite v koše za odpadke na
parkiriščih. Kraji vaših po-
stankov naj bodo ob vašem
odhodu takšni, kot so bili - ne
premikajte kamenja, ne lomi-
te vej, ne pobirajte suhih vej
in ne prevračajte štorov. 
V naravo se podajte peš, še
posebej pa to velja za učne
poti in parke. Z motorji in av-
tomobili bi povzročili veliko
hrupa, živali bi se prestrašile
in se skrile ali pobegnile, lah-
ko pa bi poškodovali tudi ras-
tline ob gozdnih poteh. 
Spoštujte naravo in parkirajte
na označenih parkirnih pros-
torih, ne pa ob cestah, na tra-
vi in v podrasti ali celo ob po-
tokih, saj bi lahko vanje steklo
olje in za dolgo časa onesna-
žilo vodo in pomorilo življe-
nje v njej. In nikar ne perite

avtomobila v potokih ali jeze-
rih - to je strogo prepovedano
in skrajno neodgovorno rav-
nanje. 
Rastline opazujte z radoved-
nim spoštovanjem. Bodite ra-
dovedni, rastlin pa ne trgajte,
režite ali nabirajte. Ne lomite
vej in ne vrezujte v debla. Bo-
tanične zanimivosti raje foto-
grafirajte ali narišite. Prav
tako upoštevajte pravilo, da v
naravnem okolju ne smemo
netiti ognja, saj lahko že na
prvi pogled nedolžen ogenj
uniči stoletno potrpežljivo
ustvarjanje narave. 
Bodite spoštljivi do živali -
opazujte jih brez dotikanja,
tiho in pozorno. Ne lovite ži-
vali in ne motite jih s kriča-
njem, metanjem kamenja in
lomljenjem vej. Še posebej to
velja pozno spomladi in pole-
ti, ko imajo živali mlade.

EKO KOTIČEK

V naravi prijazno 
do narave

Simon Šubic

Številne težave poklicnih je-
seniških gasilcev ob gašenju
požara v karavanškem pre-
doru aprila 2007 so botrova-
le prenovi koncepta ukrepa-
nja ter regijskega načrta za-
ščite in reševanja v skoraj
osemkilometrskem enocev-
nem predoru Karavanke. V
zadnjih dveh letih so tako
kadrovsko dopolnili in do-
datno usposobili enoto Ga-
silsko reševalne službe Jese-
nice, ki je ta mesec vendarle
dočakala tudi posebno vozi-
lo za reševanje v predorih, v
kratkem pa naj bi prejela še
specialne dihalne aparate.
Poleg tega so za reševanje v
enocevnih cestnih predorih
usposobili tudi okoli sto
prostovoljnih gasilcev iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora,
Žirovnica, Radovljica, Bled
in Gorje. Usposobljenost ga-
silcev ter drugih enot za za-
ščito in reševanje, njihovo
opremo in prenovljen kon-
cept ukrepanja ob takih ne-
srečah so v noči na 15. maj
preizkusili na obsežni dr-
žavni vaji. Analiza vaje, na
kateri je sodelovalo 423 ude-
ležencev iz različnih služb,
med njimi tudi 110 udele-

žencev z avstrijske strani,
naj bi bila pripravljena do
srede junija. 
Vaja je predpostavljala, da je
osebno vozilo med vožnjo
po predoru začelo goreti,
zato se je ustavilo, pri tem
pa je prišlo do verižnega tr-
čenja vozil z obeh smeri pre-
dora, razlila se je tudi nevar-
na snov. "V takih nesrečah
je pomembno, da požar na-
pademo v petnajstih minu-

tah po njegovem nastanku,
sicer lahko pride do velike
katastrofe. Prva gasilska
enota, ki prispe v predor, v
tem primeru šestčlanska
ekipa iz Gasilsko reševalne
službe Jesenice, je pod veli-
kim psihičnim pritiskom,
saj je njen primarni cilj ga-
šenje požara in ne pomoč
ponesrečencem," je pojasnil
Milan Dubravac, regijski ga-
silski poveljnik. Dr. Tone

Lah iz Splošne bolnišnice
Jesenice pa je opozoril, da
ima tukajšnji urgentni blok
premalo kapacitet za oskrbo
ranjencev ob večjih nesre-
čah, zelo pa pogrešajo tudi
hiperbarično komoro za
zdravljenje huje zastruplje-
nih z ogljikovim monoksi-
dom. "Takšne komore v Slo-
veniji nimamo, najbližja je v
avstrijskem Gradcu," je po-
jasnil. 

V predoru štiri 
stotnije reševalcev
Sredi maja so na obsežni državni vaji preverili ustreznost prenovljenega koncepta ukrepanja 
v predoru Karavanke. Preizkusili so tudi novo specialno gasilsko vozilo. 

Gasilci morajo požar v predoru napasti v prvih petnajstih minutah, da preprečijo katastrofo,
šele nato pridejo na vrsto ranjenci. I Foto: Gorazd Kavčič
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radovednim spoštovanjem.
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Urša Peternel

V organizaciji Sveta za pre-
ventivo in varnost v cest-
nem prometu občine Jese-
nice in Osnovne šole Preži-
hov Voranc je potekalo le-
tošnje medobčinsko tekmo-
vanje Kaj veš o prometu. So-
delovalo je 33 tekmovalcev s
petih osnovnih šol - OŠ Josi-
pa Vandota Kranjska Gora,
OŠ 16. decembra Mojstra-
na, OŠ Žirovnica in OŠ To-
neta Čufarja ter Prežihove-
ga Voranca z Jesenic. Na
tekmovanju so mladi kole-
sarji morali pokazati, kako
dobro poznajo prometne
predpise, vozili so spre-
tnostno vožnjo po poligonu,
pa tudi praktično vožnjo po
mestnih ulicah. V mlajši ka-
tegoriji (peti in šesti razred)
so bili ekipno najboljši
učenci OŠ Toneta Čufarja
Jesenic v postavi Ali Kanta-
rević, Rok Svetina in Adem
Kandžić. Posamezno pa je
bil najboljši Jon Ažman,
drugi je bil Ali Kantarević in
tretji Adem Kandžić, vsi z
OŠ Toneta Čufarja Jesenice.
V starejši kategoriji (sedmi,
osmi in deveti razred) so

ekipno prav tako zmagali
učenci z OŠ Toneta Čufarja
v postavi Matic Svetina, Jon
Ažman in Matic Veber. Po-
samezno pa je bil najboljši
Luka Vidic z OŠ Josipa Van-
dota Kranjska Gora, drugi
Matic Svetlin z OŠ Toneta
Čufarja, tretji pa Jernej Do-
lar z OŠ Žirovnica. Na dr-

žavno tekmovanje, ki bo 30.
maja v Krškem, sta se uvr-
stila Luka Vidic (tekmoval
bo v kategoriji kolo z motor-
jem) in Matic Svetlin (tek-
moval bo s kolesom). Kot je
povedal predsednik Sveta za
preventivo in varnost v cest-
nem prometu občine Jese-
nice Janko Zupan, je tekmo-

vanje Kaj veš o prometu tra-
dicionalna preventivna akci-
ja za mlade kolesarje. "Tek-
movanje je dodatna spodbu-
da otrokom za učenje pro-
metnih pravil, za razvijanje
spretnosti v prometu, pa
tudi etike oziroma obnaša-
nja v prometu," je poudaril
Janko Zupan.

Kaj veš o prometu
Med ekipami so se najbolje odrezali kolesarji z OŠ Toneta Čufarja Jesenice, posamično pa Jon Ažman
in Luka Vidic.

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Janez Pipan

V Gledališču Toneta Čufar-
ja je potekala zaključna pri-
reditev 14. Tedna vseživ-
ljenjskega učenja 2009 (za
jeseniško občino je bila to
12. prireditev). V bogatem
kulturnem programu sta 
obiskovalce in sodelujoče
pozdravili jeseniška podžu-
panja Vera Pintar in pred-
stavnica Andragoškega cen-
tra Slovenije. S pesmijo so
odprle prireditev oskrbovan-
ke Doma upokojencev dr.
Franceta Berglja, združene v
Večerni zbor pod vodstvom
dirigentke Metke Rutar,
mezzosopranistka Melita Je-
len in harmonikarica Marja-
na Komelj. Nastopil je bral-

ni klub s citati iz knjige Moj-
ster in Margareta, glasbena
skupina Mavrica (družina

Šimbera in pevke), pevka
Tajda Žnidaršič, obiskovalci
so si lahko ogledali filmsko

produkcijo ... Zaključek ve-
čera so izpolnile balerine iz
Glasbene šole Jesenice. 

Zaključna prireditev Tedna vseživljenjskega učenja

Sodelovalo je 33 mladih kolesarjev iz petih osnovnih šol. I Foto: Anka Bulovec

OBVESTILO
Podjetje PLINSTAL,d.d. JESENICE ima v Barbarigi in v
Miholaščici na otoku Cresu še nekaj prostih počitniških
kapacitet po ugodnih cenah. Za vse informacije pokličite

Mojco Smolej – tel.:584 18 02.

Prvi trije v kategoriji mlajših tekmovalcev od leve: 
drugouvrščeni Ali Kantarević, prvi Jon Ažman in tretji
Adem Kandžić I Foto: Anka Bulovec

Zmagovalci v kategoriji starejših tekmovalcev, od leve: 
drugouvrščeni Matic Svetlin, prvi Luka Vidic in tretji Jernej
Dolar I Foto: Anka Bulovec

Pohod krajanov Plavža v Planino pod Golico
Vodstva krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka, Staneta
Bokala in Cirila Tavčarja na Plavžu Jesenicah v soboto, 30.
maja, organizirajo tradicionalni pohod krajank in krajanov v
Planino pod Golico. Zbor bo ob 8. uri pred stavbo društva
Žarek na Plavžu. Pot jih bo vodila čez Plavški Rovt do turis-
tične kmetije pri Betelu v Planini pod Golico. Tam bo
srečanje z družabnimi igrami. Ob vsakodnevnih delovnih in
drugih obveznostih je prijetna in zdrava rekreacija v naravi
vedno dobrodošla, zato organizatorji pričakujejo veliko
udeležencev. J. R.

Novo balinišče v Podmežakli 
V krajevni skupnosti Podmežakla na Jesenicah želijo v pri-
hodnje ponuditi več športnega in rekreativnega razvedrila
za vse krajanke in krajane. Pri stavbi krajevne skupnosti so
zgradili balinišče. Sredstva je zagotovila Občina Jesenice v
okviru letnega programa dejavnosti za krajevne skupnosti. 
Balinišče je odprto ob torkih in petkih od 9. do 12. in od 16.
do 20. ure. Člani sveta krajevne skupnosti želijo, da rekreaci-
jo izkoristi čim več ljubiteljev tega športa, predlagajo tudi or-
ganizacijo tekmovanj med ekipami društev in organizacij.
Za balinišče skrbi Jože Bajt, ki tudi pomaga vsem, ki še niso
vešči tega športa. Poleg tega je na prostoru ob stavbi kra-
jevne skupnosti ob navedenih urah na voljo tudi kegljanje z
nihajno kroglo. J. R.

Marica Potočnik s člani Društva invalidov Jesenice

Plaketa za dolgoletno predsednico
V Domu upokojencev Jesenice je velikokrat praznično
razpoloženje. Stanovalko doma Marico Potočnik so obiskali
predstavniki Društva invalidov Jesenice in ji izročili plaketo,
ki jo je prejela ob 40-letnem jubileju društva. V njem je bila
kar 28 let predsednica. Kot je povedala ob izročitvi priznan-
ja, je bilo v društvu vedno veliko dela, kajti invalidi imajo ra-
zlične probleme in jim je treba pomagati. J. R. 
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Urša Peternel

Pred dvema letoma je na Je-
senicah zaživel bralni klub,
pod okriljem katerega so se
združevale ljubiteljice knjig
in branja. Članice - letos je
bralni klub obiskovalo deset
navdušenih bralk - so skupaj
brale izbrano literaturo, se
pogovarjale o prebranem in
obenem spoznavale tuje de-
žele. Letos so se članice po-
globile v dve knjigi, in sicer
Mojster in Margareta avtorja
Mihaila Bulgakova ter Očar-
ljivi skupinski samomor fin-
skega avtorja Arta Paasilin-
na. Kot je povedala mentori-
ca bralnega kluba Nataša Ko-
košinek iz Občinske knjižni-
ce Jesenice, so bile članice
zelo dejavne, navdušene
bralke, razpoloženje v skupi-
ni pa je bilo odlično. "Glavni
namen bralnega kluba je
spodbujanje branja, obenem
pa spoznavanje evropskih
držav in druženje," je pove-
dala Kokošinkova. 
Bralni klub so na Jesenicah
osnovali pod okriljem med-
narodnega projekta Berimo
skupaj, katerega koordina-
torka je bila Ljudska univer-
za Jesenice, potekal pa je v
sodelovanju s partnerji iz
Nemčije in Italije v okviru
programa vseživljenjskega
učenja Grundtvig, je pove-
dala Polona Knific z Ljud-
ske univerze Jesenice. Ude-
leženci so svoje delo pred-
stavili na zaključni priredit-
vi v avli Občinske knjižnice
Jesenice sredi maja. Osred-
nja tema predstavitve je bila
Finska, dežela, ki jo opisuje
tudi knjiga Očarljivi skupin-
ski samomor. Tako so učen-
ci Osnovne šole Koroška

Bela, ki je tudi sodelovala v
projektu, predstavili glavne
značilnosti Finske, zapeli
finsko pesem ter pripravili
lutkovno uprizoritev finske
pravljice Ujetnica povodne-
ga moža. Članice bralnega
kluba so spregovorile o du-
hoviti knjigi Očarljivi sku-
pinski samomor in našle
kar nekaj podobnosti med
finskim in slovenskim na-
rodnim značajem. Zaključ-
ne prireditve so se udeležili
tudi gostje iz italijanskega
Livorna (gre za partnerje v
projektu), ki so prikazali ig-
ran prizor Sveža dišeča
roža. Prav sodelovanje s tu-
jimi partnerji in medkultur-
ni dialog je bil eden od na-
menov projekta, je poudari-
la Polona Knific. Z letoš-

njim letom se projekt Beri-
mo skupaj zaključuje, ven-
dar pa zaradi velikega uspe-
ha in navdušenja članic na
Ljudski univerzi Jesenice iš-
čejo možnosti, da bi projekt
vendarle lahko nadaljevali.
In kaj sta o delu bralnega
kluba povedali dve članici?
Marija Borštnik: "V bralnem
klubu sem sodelovala že dru-
go leto, predvsem zaradi dru-
ženja, spoznavanja literatu-
re, dežel, kulture ... Lani smo
se poglobile v Dekamerona,
pripravile smo tudi igro in se
ob tem zelo zabavale. Letos
pa je bilo delo bolj resno,
brale smo knjigi Mojster in
Margareta in Očarljivi sku-
pinski samomor. Vsekakor
je bilo druženje ob knjigah
zelo prijetno in bi z veseljem

še naprej sodelovala v bral-
nem klubu."
Meta Ferjan: "Preberem
ogromno knjig, tako da jih
sploh ne morem več šteti.
Lahko bi rekla, da sem za-
strupljena s knjigami ... Ko
v knjižnici dobijo kaj nove-
ga, me knjižničarji o tem
obvestijo. Poznajo moj
okus, vedo, kaj rada berem -
pravzaprav vse, razen znan-
stvene fantastike. Ko knjigo
preberem, vedno povem
tudi svoje mnenje o njej in
moram reči, da ga tudi
upoštevajo ... Sicer pa je je-
seniška knjižnica dobro za-
ložena s knjigami in je na
tekočem z novostmi. Žal pa
so prostorsko zelo utesnjeni
in tudi bralci res težko čaka-
mo novo knjižnico!" 

Knjiga je kramp ...
... ki bi naj razbil ledeno morje v nas, je napisal Franz Kafka. Temu geslu so sledile članice bralnega 
kluba, ki so v okviru mednarodnega projekta Berimo skupaj prebirale literaturo, spoznavale tuje dežele ...

Baletni večer
V petek, 15. maja, je Glasbena šola Jesenice v Gledališču 
Toneta Čufarja pripravila pester večer glasbe in plesa. V 
programu so nastopili baletniki Glasbene šole Jesenice v 
koreografiji Andrewa Stevensa in Nade Zorn ter gostujoče
balerine iz Srednje glasbene in baletne šole Maribor in Ljub-
ljana. Nastopili so še člani Godalnega orkestra Glasbene
šole Jesenice pod taktirko Natalije Šimunovič Cilenšek, ki je
izvajane skladbe posvetil avtorju Benjaminu Ipavcu, pevec
Pavle Mesec in pevka Tajda Žnidaršič. Ob zaključku pa je
kot finale v počastitev 80-letnice mesta Jesenice zaplesalo
osemdeset balerin na Valček iz Labodjega jezera P. I. 
Čajkovskega. J. P.

Članice bralnega kluba, ki so poskrbele za humorno predstavitev knjige Očarljivi skupinski
samomor - z vrvjo okoli vratu.

Moderni vtisi antičnega Rima
V Kasarni na stari Savi so do 24. junija na ogled fotografije
člana Fotokluba Jesenice Andreja Mavra. Razstava ima na-
slov Moderni vtisi antičnega Rima, na ogled pa so fotografi-
je, ki so nastale v "večnem mestu". Razstava sovpada z 
20-letnico delovanja Fotokluba Jesenice. Andrej Maver je 
fotograf od mladih nog, v letu 1955 je bil ustanovitelj Foto
kluba Hrušica, po letu 2000 pa se je vključil v delo Fotoklu-
ba Jesenice. Prvo večjo predstavitev fotografij je imel v letu
2006, ko je sodeloval na razstavi v Kosovi graščini ob 40-let-
nici Svinjske glave. J. P. 

Koncert klavirskega tria
V ponedeljek, 11. maja, so v Glasbeni šoli Jesenice priredili
koncert klavirskega tria. Nastopile so Valentina Gnamuš -
klavir, Maja Horvat - violina in Liza Šparovec - violončelo.
Mentor tria je priznani profesor Matija Lorenz. Posebej za-
nimiv del koncerta je bil nastop Lize Šparovec, ki je v glas-
benem recitalu O mio bambino caro prevzela vlogo pevke,
njeno vlogo violončelistke pa je prevzel profesor Lorenz.
Profesor je pripravil tudi čisto posebno presenečenje, saj je
po končanem programu prinesel dve odlični torti, ki ju je
sam pripravil, eno s čokolado, drugo z orehi. J. P.

Profesor Matija Lorenz in njegove tri obetavne učenke
Valentina, Maja in Liza, so se posladkali s tortama.

Dobrodelna predstava jeseniških gledališčnikov
V Gledališču Toneta Čufarja so se odzvali na prošnjo za 
humanitarno pomoč družini Luznar, v kateri je po tragični
nesreči očeta in moža konec februarja ostala žena z nizkim
dohodkom sama s tremi otroki, starimi dvanajst, šest in pet
let. "Družina živi v neposredni soseščini našega gledališča,
tako da smo bili jeseniški gledališčniki naravnost "poklica-
ni" k pomoči. Odzval se je Kralj Arthur in njegovi vitezi in
tako smo v nedeljo, 17. maja, v dvorani gledališča na Jeseni-
cah pripravili dobrodelno predstavo Kralj Arthur in sveti
gral," je povedala Branka Smole, direktorica gledališča. S
predstavo so zbrali osemsto evrov in izkupiček v celoti 
namenili družini Luznar. To ni bila prva humanitarna gesta
jeseniških gledališčnikov, nazadnje so pomagali prizadetim
v poplavi v Kropi. U. P.

Dve kolesi in par nog
Dve kolesi in par nog je naslov zanimive razstave "od tekal-
nega stroja do sodobnega kolesa" v Kosovi graščini in v Ka-
sarni na Stari Savi. Razstava je nastala v okviru sodelovanja
s Tehniškim muzejem Slovenije Bistra, na ogled pa so raz-
lična še vedno uporabna prevozna sredstva. Nekaj primer-
kov razstavljenih koles prihaja iz Tehniškega muzeja Berlin.
Zanimivi so primerki prvega (najstarejšega) kolesa iz leta
1867, Micheauxovo kolo, imenovano velociped (dobesedno
na nožni pogon brez pedalov), iz našega okolja pa je kolo 
iz leta 1880. V Kasarni so nekateri modeli tudi na voljo za
preizkusno vožnjo po dvorišču Kasarne. Razstava bo na
ogled od 31. julija. J. P.

Fotorazstava Kozolci
V razstavnem salonu Kulturnega doma na Slovenskem Ja-
vorniku so v petek, 15. maja, odprli fotografsko razstavo Pet-
ra Pokorna, aktivnega člana Fotokluba Anton Ažbe Škofja
Loka. Priznani mojster fotografije je znan tudi po zanimanju
za sistematično izdelavo fotodokumentacije kulturne dediš-
čine, sedaj pa je to nadgradil in nadaljeval s fotografijami za-
kladnice slovenske brezimne ustvarjalnosti. Iz bogatega ar-
hiva predstavlja kozolce od izvira Drave na Toblaškem pol-
ju, Leške in Ziljske, Gorenjske in Štajerske, dolenjskih to-
plarjev ... Avtor je na Jesenicah že razstavljal, za svoje foto-
grafije pa prejel številna priznanja in nagrade. J. P.
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Branko Jeršin

Občina Jesenice je med ti-
stimi slovenskimi občina-
mi, ki so športno zelo razvi-
te. Skoraj ena tretjina obča-
nov je športno aktivnih. Pri
Zavodu za šport Jesenice
smo tako prišli na idejo, da
pripravimo dan športa obči-
ne Jesenice. K sodelovanju
smo povabili praktično vse,
ki se v občini ukvarjajo 
s športno rekreativno de-
javnostjo. Na dnevu športa
30. maja v športnem parku
Podmežakla bodo tako 
sodelovali Športna zveza Je-
senice - Regijska pisarna
Olimpijskega komiteja Slo-
venije in vsa športna dru-
štva, ki delujejo v občini. Za-
vod za šport Jesenice je
organizator in koordinator
celodnevnih aktivnosti. Cilj
prireditve je predstaviti ob-
čanom športno dejavnost v
občini. V ta namen bo zaži-
vela v soboto v popoldan-
skem času športna tržnica.
Društva in klubi bodo pred-
stavljali svojo programe, ob-
čani bodo dobili informaci-
je, kako se lahko v posamez-
ni klub ali društvo vključijo,
nekateri klubi bodo omogo-
čili preizkus posameznih
športnih aktivnosti. Aktiv-
nosti se bodo pričele že do-

poldne. Organizatorji pri-
pravljajo nogometni turnir
četvork pa košarkarski tur-
nir trojk, turnir v hokeju na
rolerjih. Športna tržnica se
odpre ob 14. uri in bo odpr-
ta vse tja do 18. ure. V okvi-
ru tržnice bo kar nekaj zani-
mivih prikazov treningov 
in demonstracij različnih
športnih panog. Ogledali si
boste lahko tudi zanimivo
košarkarsko tekmo, zelo za-

nimiv pa bo tudi dvoboj v
nogometu med nogometaši
- veterani NK Jesenic in dr-
žavnimi hokejskimi prvaki
hokejisti Acroni Jesenic. 
Program je sestavljen tako,
da bodo lahko aktivno sode-
lovali mladi in stari, obe-
nem pa spoznali jeseniška
športna društva. Športni
dan občine pa bo zaključil
Mladinski center Jesenice z
rokovskim koncertom.

Dan športa 
občine Jesenice 
Potekal bo v soboto, 30. maja, v športnem parku Podmežakla. 
Društva in klubi bodo predstavljali svoje programe, obiskovalci 
se bodo lahko preskusili v športnih igrah ...

Program dneva športa občine Jesenice:

Ob 9.30 - pomožno nogometno igrišče - turnir 
četvork v malem nogometu
Ob 9.30 - košarkarsko igrišče - turnir trojk v košarki
Ob 10. uri - hokejska dvorana Podmežakla - 
turnir v hokeju na rolarkah
Ob 10. do 12. ure - dvorana TVD Partizan Javornik-
Koroška Bela - Dan odprtih vrat (vadba za otroke od
pet do osem let)
Od 14. do 18. ure - športni park Podmežakla - 
Športna tržnica (predstavitev klubov na stojnicah, 
demonstracija različnih športnih panog, možnost
kegljanja na kegljišču ali kegljanja na asfaltu, 
streljanje, namizni tenis, otroški živ žav, badminton,
prikazi treningov, video posnetki, predstavitev 
tenisa), košarkarska tekma, prikaz juda, nastop 
mažoretk, nogometna tekma 
Veterani NK Jesenice : HK Acroni Jesenice.
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Očala z naročilnico vseh 
okulistov (tudi jeseniškega)

tudi brez doplačila

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška spričevala ■  zdravljenje

očesnih bolezni ■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Lep uspeh mladih igralcev namiznega tenisa
Člani Namiznoteniškega kluba Jesenice so se prejšnji mesec
udeležili gorenjskega prvenstva v namiznem tenisu v Kran-
ju. Tekmovali so igralke in igralci iz klubov Merkur, Jesenice,
Križe, Ljubno in Škofja Loka. Igralke Namiznoteniškega klu-
ba Jesenice so osvojile kar tri prva mesta in s tem postale
gorenjske prvakinje, vsaka v svoji kategoriji. Od prvega do
tretjega razreda je pri dekletih slavila Nuša Bolte, ki je bila
boljša od klubske tovarišice Aleksandre Vovk, ki je osvojila
drugo mesto. Pri dekletih četrtih in petih razredov je bila
zmagovalka Anja Bolte, Tajda Rekar je osvojila sedmo
mesto. Pri dekletih šestih in sedmih razredov je slavila je-
seniška igralka Tjaša Kelih. Njen uspeh je dopolnila Sara
Mršič s četrtim mestom. Pri fantih osmih in devetih razre-
dov pa je Drejc Kokelj osvojil tretje mesto. U. P.

Uspešni na evropskem prvenstvu v tekvandoju
Med 12. in 17. majem je v Slovenskih Konjicah potekalo 
24. evropsko prvenstvo v tekvandoju, ki se ga je udeležilo
650 tekmovalcev iz 25 držav. Državno reprezentanco
Slovenije je zastopalo 35 tekmovalcev, med katerimi je bilo
tudi šest članov Taekwon-Do kluba Tiger Jesenice. Jeseniški
borci so na tekmovanju dosegli zelo dobre rezultate. Nika
Plečnik in Eva Baš sta osvojili 3. mesto v ekipnih formah;
Stela Sebešan in Mirko Benič sta osvojila 4. mesto v samoo-
brambi; Nikola Džever pa je osvojil 3. mesto v ekipnih
formah in 3. mesto v borbah. V veteranski konkurenci se je
preizkusil tudi trener jeseniških tekvandoistov Muhameh
Baltić, mojster borilnih veščin IV. dan, ki je osvojil 1. mesto
v ekipnih borbah in 3. mesto v ekipnih formah. Jeseniške
tekmovalce je žal spremljalo tudi nekaj smole, saj se je na
zadnji pripravljalni tekmi poškodoval mladi Mark Djedović,
zaradi česar je moral odpovedati nastop na evropskem pr-
venstvu. Po uspešni udeležbi na evropskem prvenstvu bodo
člani Taekwon-do kluba Tiger Jesenice začeli priprave na
državno prvenstvo, ki bo letos prvič na Jesenicah.

Branko Jeršin

V četrtek, 4. junija, bodo Je-
senice v znamenju tekaške-
ga praznika. Športna zveza
Jesenice in Zavod za šport
Jesenice v sodelovanju s
Športnim društvom Kara-
vanke pripravljajo 9. Olim-
pijski tek Karavanke-Jese-
nice 2009. 
In kakšen je program letoš-
njega tekaškega praznika?
Dopoldne bodo v Športnem
parku Podmežakla poteka-
la tekaška tekmovanja naj-
mlajših iz vrtcev (teki se za-
čno ob 10. uri). Predvido-

ma ob 12. uri bodo tekmo-
vali srednješolci. Popoldan-
ski program tekov pa se za-
čne ob 16.15 s tekom osnov-
nošolcev in članov športnih
društev na 1200 m. Ob 17.
uri bo slovesno odprtje
Olimpijskega teka z olim-
pijskim protokolom. Ob
17.15 bo tek oseb s posebni-
mi potrebami na 600 m.
Ob 17.45 pa bo osrednja te-
kaška prireditev, in sicer
tek na 7 km in 21 km. Start
bo pred hokejsko dvorano,
proga pa bo potekala po uli-
cah Kurje vasi, mimo Spara
po Industrijski ulici proti

Hrušici. Pri "Žvagnu" se
bodo tisti, ki bodo tekli na 7
km, obrnili nazaj proti ho-
kejski dvorani (tekli bodo
po makadamski cesti do
Verdnikove ulice do hokej-
ske dvorane), tisti, ki pa 
se bodo odločili za daljšo
progo, pa bodo nadaljevali
proti Hrušici, mimo Kara-
vanškega platoja pod avto-
cesto nazaj proti Jeseni-
cam. Še pred vrnitvijo na
stadion pa bodo morali 
ponoviti še en krog mimo
Karavanškega platoja in
šele nato teči proti cilju
pred hokejsko dvorano. 

Deveti olimpijski tek 
Karavanke-Jesenice 

€
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Mag. Silvana Gasar

Ko se zgodi kaj nenavadne-
ga, čudnega, bizarnega, radi
vzkliknemo: "Kakšno never-
jetno naključje!" Pa gre res
samo za naključje? So na
delu skrivnostne sile usode,
vesolja ali pa je to mogoče
razložiti razumsko, logično,
z vzroki in posledicami?
Ljudje bolj malo razmišlja-
mo o tem, zakaj se nam do-
gajajo določene stvari. Raz-
lag za prijetne dogodke po-
navadi sploh ne iščemo, če
že, pa zasluge zanje pripiše-
mo sebi. Npr. izpit smo
uspešno opravili, ker smo
se dobro naučili. Negativne
dogodke pa ponavadi razlo-
žimo tako, da odgovornost
in krivdo zanje naprtimo
drugim ljudem in okolišči-
nam. Npr. na izpitu smo pa-
dli zato, ker je bil profesor
slabe volje, ker nismo imeli
miru pri učenju. Seveda je
treba ločiti dvoje: nekaj je
naša razlaga dogodkov, ne-
kaj drugega pa to, zakaj so
se res zgodili. Naše razlage
dogodkov oz. njihovih vzro-
kov so pogosto napačne ali
samo delno pravilne, saj se
bolj redko zares poglobimo
vanje. Zakaj se nam je nekaj

zgodilo, se pogosteje vpra-
šamo v primerih slabih, ne-
zaželenih, pa tudi zelo ne-
navadnih dogodkov. Zdi se,
da tedaj nekako zaslutimo,
da se dogodki v naših življe-
njih ne dogajajo povsem na-
ključno, ampak imajo glob-
lje vzroke. Mnenja ljudi o
vplivu naključij so dokaj
različna. Prvi skrajneži trdi-
jo, da je večina dogodkov v
naših življenjih splet na-
ključij, drugi pa ravno obra-
tno vztrajajo pri tem, da se
nam nič ne zgodi naključ-
no. Kaj je res? Vsega se ne
da pojasniti z naključji. Npr.
naša telesna teža ni naključ-
na, ampak odvisna pred-
vsem od tega, koliko poje-
mo. Prav tako nam po go-
lem naključju ne uspe nare-
diti šole. Že res, da je v igri
tudi nekaj sreče, da gre za
splet različnih, tudi naključ-
nih dejavnikov, ampak za
večino stvari obstaja glavni
vzrok, brez katerega se ne bi
zgodile. Resnica je, da se
nam večina stvari ne zgodi
naključno, temveč iz pov-
sem določenih razlogov.
Z izjemo naravnih pojavov,
kot npr. vreme, se nam veči-

na stvari zgodi zaradi moti-
vov ljudi - pa ne samo naših
lastnih, ampak tudi motivov
drugih ljudi, ki so kakorkoli
vpleteni v situacijo. Npr. av-
tobus vam lahko uide zato,

ker ste bili prepozni, ker ste
zamešali vozni red, ker je v
voznem redu napaka, ker je
odpeljal malo prej, ker ura
ne kaže prav, ker vas je ne-
kdo zadrževal itd. Vzroki za
to, kar se vam dogaja, lahko
tičijo tako na vaši strani kot
tudi pri drugih ljudeh ali 
v zapleteni kombinaciji obo-
jih. To velja za dobre in sla-
be, za vsakdanje in nena-
vadne dogodke. Pomembno
pa je naslednje. Slabih reči
si ne želimo, zato je vzrok

zanje bolj poredko na naši
strani. Pri zelo nenavadnih
dogodkih pa je malo verjet-
no, da gre res samo za na-
ključje. "Neverjetno na-
ključje!" rečemo zato, ker

pravih vzrokov ne pozna-
mo. Ampak tudi zelo čudne
dogodke je ponavadi mogo-
če logično razložiti, če le
imamo dostop do pravih in-
formacij. Navajam dva res-
nična primera. Mladeniču
se je nenadoma ponudila
priložnost izjemno dobre
zaposlitve v tujini, kar bi
lahko razlagali s srečo, z
njegovimi sposobnostmi,
uspehi ipd. V resnici pa je
neki vpliven moški mlade-
niča hotel čim bolj oddaljiti

od dekleta, ki jo je hotel
zase. Drug primer verige
čudnih slabih dogodkov. Po
nekaj zmenkih so mlado de-
kle oboževalci praviloma za-
puščali z "za lase privlečeni-
mi izgovori". Prepričana je
bila, da je z njo nekaj narobe;
da ni dovolj lepa, pametna
ipd. Resnični vzrok so bili
obrekljivi anonimni telefon-
ski klici in govorice, za kate-
re je poskrbela njena mati, ki
je hotela preprečiti, da se hči
omoži in jo zapusti.
Opozoriti vas hočem na to,
da se nam številne stvari
sploh ne dogajajo iz takih
razlogov, kot si mislimo,
pač pa v njihovem ozadju
pogosto tičijo skriti vzroki
in dejanja drugih ljudi, ki
"iz zakulisja" skušajo pisati
naš življenjski scenarij in
zrežirati dogodke po svoje.
Ti ljudje so ponavadi pri-
tlehni, hinavski, egoistični,
pokvarjeni in zlobni. Glede
na to bi bilo dobro, da bi se
večkrat bolj poglobljeno za-
mislili, po možnosti pa tudi
malce raziskali, zakaj se
nam v resnici nekaj dogaja -
še zlasti, če se nam dogaja
kaj zelo čudnega in slabega.

Kakšno neverjetno naključje! 
Ali res?

Barva in slog čevljev sledita
oblačilom iz sezone v sezo-
no, vseeno pa morajo biti
čevlji na vaših nogah, kot da
so narejeni posebej za vas.
Tudi čevlji z visoko peto. Iz-
brala sem sedem najzapelji-
vejših zmagovalcev.
1. Sandali iz živalskih vzor-
cev bodo letos navduševali
vso sezono. Krokodil ali
kača, vse je dovoljeno. Pete
morajo biti visoke, a stabil-
ne. Bodite ozaveščene in si
kupite vsaj imitacije.

2. Polni podplati vztrajajo.
Med najzanimivejšimi pa so
v kontrastni kombinaciji s
pluto. Poizkusite tokrat z

elegantno črno barvo. Takš-
ni sandali bodo primerni za
več različnih stilov.
3. Cvetlice na plan! Imejte
jih posute tudi po nogah.

Zaradi nežnih cvetlic je ob-
vezen okrogel zaključek ko-
pita, ki daje nogi neizmerno
udobje, za piko na i pa še
polna peta. Barve? Bi prista-
jale sploh kakšne druge kot
živahne, navdahnjene z
optimizmom?
4. Ker se tudi letos spogle-
dujemo z urbanim zaho-
dom, bodo za h kavbojkam
pravi mehki, a trdni sandali.
Stabilna visoka peta, paščki,
utrjeni z neti, in mehkost v
narezanih resicah, ki krasijo

nart noge, so pomembni
elementi urbanega zahoda.
5. Ob pogledu nanje pomis-
limo na udobje in ljubkost.
Balerinke se bohotijo v vseh
mogočih barvah in oblikah.
Trenutno pa so najbolj zaže-
lene stisnjene z elastiko, z
malce metalnega leska po
površini in z zašiljeno mišjo
konico. V modi je ljubka ele-
ganca.

6. Moški točno vedo, kaj ho-
čejo. Modnost in kakovost.
Kakovostno usnje, žlahtna
izdelava ter pravi športni

stil, ki je tipičen za italijan-
ski dizajn, naj bodo letos -
tako kot prejšnje leto - spet
na vaših nogah. 

7. Med absolutnimi zmago-
valci je tudi na videz zmeč-
kano usnje, ki ga bomo ob-
čudovali na elegantnih mo-
ških čevljih. Dodani atributi
so še: odsekana konica,
okrasni šivi in neizmerno
udobje. Da bo zmečkanina
usnja prišla do izraza, vam
svetujem, da izbirate med
srednje temnimi ali svetlimi
barvnimi odtenki.

Prednost pri izbiri naj imajo
usnje in drugi naravni mate-
riali, pri nakupu pa bodite
pozorni tudi, da se vam če-

velj popolnoma prilega in je
med največjim prstom na
nogi in konico čevlja vsaj
centimeter prostora. Bolje
je, da se čevlje odpravite na-
kupovat zvečer, ko imate
bolj otečene in razširjene
noge - prilegati se vam mo-
rajo namreč tudi takrat, ne
samo ko so stopala spočita. 

Absolutni zmagovalci

Mnenja ljudi o vplivu naključij so dokaj različna.
Prvi skrajneži trdijo, da je večina dogodkov 
v naših življenjih splet naključij, drugi pa ravno
obratno vztrajajo pri tem, da se nam nič ne zgodi
naključno. Kaj je res? Vsega se ne da pojasniti z
naključji. Npr. naša telesna teža ni naključna,
ampak odvisna predvsem od tega, koliko pojemo.
Prav tako nam po naključju ne uspe narediti šole.
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Kulturna mavrica Jesenic
Na trgu na Stari Savi je potekala Kulturna mavrica Jesenic, v kateri so se predstavili mladi iz petih kulturnih društev z Jesenic in okolice s petjem, poezijo,
glasbo, plesom ... Društva so dejavnosti predstavila tudi na stojnicah. Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Ob stojnicah je dišalo po slastnih dobrotah. KUD Triglav Slovenski Javornik-Jesenice je navdušil s slovenskim izročilom.

Marko in Nina Stanojević (Kulturno, posvetno in športno društvo Vuk Karadžič) sta
zaigrala Užičko kolo.

Hakija Muminović je pel ob spremljavi harmonikarskega orkestra KŠD Bošnjakov Biser.

Otroška folklorna skupina Makedonskega kulturnega društva Ilinden, ki se je predstavila z
orom.

Otroška FS KŠD Bošnjakov Biser Jesenice se je predstavila s koreografijo orientalnih iger.
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Mladi glasbeniki na mednarodnih tekmovanjih
V aprilu so se učenci Glasbene šole Jesenice udeležili kar
treh mednarodnih tekmovanj. V Krškem je potekalo 1. med-
narodno tekmovanje oboistov, fagotistov in komornih sku-
pin, kjer je uspešno nastopila mlada oboistka Ana Kunšič s
korepetitorko Sašo Golob. Oddelek oboe uspešno deluje na
glasbeni šoli drugo leto pod mentorstvom Katje Rihter. Har-
monikarji so se pod mentorstvom Diane Šimbera udeležili
34. mednarodnega srečanja v Pulju in prinesli domov same
druge nagrade. V solistični igri so tekmovali Aida Denić,
Tom Cvetkovič in Žiga Federl. V komorni igri je nastopil sek-
stet harmonik v sestavi: Lejla Rakovič, Tom Cvetkovič, Mar-
ko Čušin, Primož Mirtič Dolenec, Jaka Ovsenek in Žiga Fe-
derl. Tudi harmonikarski orkester GŠ Jesenice je dosegel 2.
nagrado. Klarinetistka Martina Strasser je pod mentorstvom
Uroša Gorenca tekmovala v Požarevcu in zmagala - "pome-
tla" je z vso konkurenco in dosegla najvišje število - 100
točk. Ob klavirju jo je spremljal Primož Kerštanj.

Klarinetistka Martina Strasser s Primožem Kerštanjem

Recital Vite, Hane in Luka
V veliki dvorani Glasbene šole Jesenice je potekal recital treh
perspektivnih mladih glasbenih talentov. Kot prva se je
predstavila pianistka Vita Mesec, učenka 2. razreda (je tudi
uspešna balerina), ki je tokrat spet blestela z obširnim pro-
gramom devetih skladb, odigranih na pamet. Sledil je na-
stop violinistke Hane Kunčič, ki nastopa tudi v triu pod vod-
stvom profesorja Matije Lorenza. Ob klavirski spremljavi
Primoža Kerštanja je odlično nastopila. Kot tretji glasbeni
talent pa se je predstavil pianist Luka Zavišič, ki prav tako
kot drugi dve nastopajoči zasluži vso pohvalo. Mentorice
obetavnih mladih glasbenikov so Elizabeta Demšar Zupan,
Blanka Ewa Pozyczka in Nina Prešiček. J. P.

Janez Pipan

Več kot dvesto za šport nav-
dušenih upokojencev iz še-
stih društev od Rateč do Ro-
din je v desetih dneh preiz-
kušalo svoje spretnosti in
tekmovalni duh v osmih
športnih panogah na šport-
no rekreacijskih igrah dru-
štev upokojencev občin
Kranjska Gora, Jesenice in
Žirovnica. Organizator iger
je bila Medobčinska zveza
društev upokojencev Jese-
nice, soorganizator pa
Športna zveza Jesenice in

Zavod za šport. Prvo mesto
so osvojili člani DU Ja-
vornik-Koroška Bela, sode-
lovalo je 56 tekmovalcev,
drugo mesto DU Jesenice s
54 tekmovalci in tretje me-
sto DU Mojstrana s 30 so-
delujočimi. Nekateri tek-
movalci so sodelovali tudi v
več panogah, denimo Jožica
Smolej iz DU Javornik-Ko-
roška Bela in Jelka Ključe-
vič iz DU Jesenice v štirih,
Franc Zalokar iz DU Žirov-
nica in Vlado Stojanovič iz
DU Rateče Planica pa celo v
šestih.

Športne igre 
upokojencev

Urša Peternel

V sklopu pogovorov z zani-
mivimi družinami so pri
Društvu upokojencev Jeseni-
ce tokrat gostili družino
Mencinger. V pogovoru z Al-
bino Seršen so svoje zanimi-
ve življenjske zgodbe pred-
stavili člani družine Mencin-
ger, brata - znani ekonomist
in pravnik dr. Jože Men-

cinger, upokojeni zdravnik 
Avgust Mencinger in njuna
sestra Marinka Mencinger,
poročena Noč. Vsi trije so
bili rojeni na Jesenicah, na
Murovi 1 v Čufarjevi vili. Nji-
hov ded po mamini strani je
bil prvi župan Jesenic An-
drej Čufar. Najbolj znan od
trojice je Jože Mencinger, ki
je bil na svoji poklicni poti
minister za gospodarstvo,

podpredsednik vlade, rektor
Univerze v Ljubljani, je tudi
član Evropske akademije
znanosti in umetnosti. Av-
gust Mencinger je bil dolga
leta zdravnik v Žirovnici in 
v jeseniški bolnišnici ter
zdravnik olimpijske repre-
zentance. Marinka Noč pa je
diplomirana ekonomistka in
živi v Radovljici. V pogovoru
so obujali spomine na življe-

nje na Jesenicah, vsi so tudi
maturanti jeseniške gim-
nazije, razodeli pa so tudi
drobce svoje kasnejše živ-
ljenjske poti. Marinka in Av-
gust sta danes upokojena,
Jože pa noče biti upokojenec
in je izrazil upanje, da mu
bo dano delati do smrti, je
povedal predsednik Društva
upokojencev Jesenice Boris
Bregant.
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Srečanje z družino Mencinger
Svoje zanimive življenjske zgodbe so predstavili znani ekonomist in pravnik dr. Jože Mencinger, 
upokojeni zdravnik Avgust Mencinger in njuna sestra Marinka Mencinger, poročena Noč.

Razstava starih razglednic
V okviru 12. tedna vseživljenjskega učenja so pri Društvu
upokojencev Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muze-
jem Jesenice pripravili razstavo starih razglednic mesta 
Jesenice. Glede na čas izida, so razglednice na panojih 
razdeljene na obdobja, izdane pa so bile v letih od 1898 do
2008. Posebej pa so na panojih še razglednice z motivi 
Koroške Bele, Planine pod Golico, Blejske Dobrave, Sloven-
skega Javornika. Na odprtju razstave je predsednik društva
Boris Bregant med drugim poudaril pomen vseživljenjskega
učenja, potreba po učenju je prisotna vse življenje in ne
samo teden ali mesec dni na leto. V kulturnem programu je
nastopil MPZ DU Jesenice. J. P.

Srečanje društev upokojencev Jesenice in Trbovlje
V četrtek, 14. maja, je bilo srečanje jeseniških in trboveljskih
upokojencev pri Čopu na Planini pod Golico. Mnogi udele-
ženci so se odločili za pohod na Rožco, družabno srečanje
pa se je nadaljevalo z bogatim kulturnim programom in se-
veda z nagovori jeseniškega župana ter predsednikov upo-
kojenskih društev iz Trbovelj in z Jesenic. Kulturni program
so pripravili in izvedli ŽPZ DU Javornik-Koroška Bela, MPZ
DU Jesenice, ŽPZ in MPZ Trbovlje ob spremljavi harmoni-
karja, recitatorke in literatke, glasbena skupina Jesensko
cvetje, citrar Tine Kelbl, povezovalka programa pa je bila
Majda Rebernik. Podelili so tudi pokale športno rekreacij-
skih iger društev upokojencev občin Kranjska Gora, Jeseni-
ce in Žirovnica. J. P.

Na šolskem jedilniku več zdrave hrane 
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah želijo vnesti
kvalitetne novosti v prehranjevanje učencev. V četrtek, 21.
maja, so pripravili Eko tržnico, na kateri so učenci, njihovi
starši in drugi obiskovalci lahko preizkusili različne živilske
izdelke iz ekološke pridelave. Poleg degustacij so pripravili
dve predavanji o ekološki pridelavi hrane in filme o tej tema-
tiki. Po besedah vodje šolske prehrane Saše Femc Knaflič
se na šoli zavzemajo, da bi njihov šolski jedilnik vseboval
čim več zdrave hrane. Precej novosti so že uvedli, med 
drugim kruh, sadje, zelenjavo in mlečne izdelke. Pri učencih
so naleteli na dober odziv za takšno prehrano. Vsak dan za
šolo in vrtec pripravljajo več kot osemsto malic in več kot
petsto kosil. V prihodnje želijo več izdelkov nabavljati od 
domačih ekoloških pridelovalcev. Načrtujejo sodelovanje z
Zvezo združenj ekoloških kmetov, ki v prihodnjih letih za
občino Jesenice pripravlja poseben projekt. J. R.



Jeseniške novice, petek, 29. maja 2009

Mladi

11

Urša Peternel

Tako kot v nekaterih drugih
večjih slovenskih mestih so
maturanti tudi na Jesenicah
zaplesali četvorko. Tako kot
prejšnja leta pa tudi letos
niso plesali v sklopu četvor-
ke za Guinessov rekord,
temveč ločeno v ponedeljek,
18. maja, pred stavbo Obči-
ne Jesenice. Organizator
četvorke je bil Zavod za
šport Jesenice - Mladinski
center Jesenice, plesne teča-
je na Srednji šoli Jesenice in
Gimnaziji Jesenice pa je pri-
pravila Plesna šola Urška.
Na Srednji šoli Jesenice
imajo letos 136 maturantov,
na Gimnaziji Jesenice pa
113. Maturante je pozdravil
tudi župan Tomaž Tom
Mencinger in jim zaželel, da
uspešno opravijo maturo in
se vpišejo na želeno univer-
zo. Dejal je, da je naloga ob-
čine, da zagotovi ustrezne
razmere za delo in bivanje,
in izrazil pričakovanje, da
bo veliko sedanjih maturan-
tov v prihodnosti našlo svojo

priložnost prav na Jeseni-
cah. 
Na isti dan kot četvorka je
potekala tudi predaja ključa
tretješolcem. Pri tem pa je
vse pohvale vredna gesta di-

jakov Gimnazije Jesenice, ki
so se odločili, da denar od
predaje ključa tretješolcem
podarijo dijaku ekonomske
gimnazije in srednje šole v
Radovljici Darku Djuriču.

To bo še dodatni denar za
Darka, zbiranje prostovolj-
nih prispevkov je na Gimna-
ziji Jesenice potekalo že do-
slej v organizaciji dijaške
organizacije. 

Četvorko zaplesali
tudi na Jesenicah

Urša Peternel

Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice je ena red-
kih na Gorenjskem, na kateri
se učenci lahko učijo tudi
francoskega jezika. Pravza-
prav so edina šola od Kranjske
Gore do Kranja, na kateri ima-
jo francoščino kot izbirni
predmet, pravi profesorica an-
gleščine in francoščine Snje-
žana Horvat. Prav ona je leta
1995 začela orati ledino s po-
učevanjem francoščine v šoli.
"Naša šola je bila takrat ena iz-
med desetih v državi, ki so se
vključile v pilotski podprojekt
francoščine v osnovnih šolah.
Najprej smo jo poučevali kot

fakultativni predmet, nato pa
smo dosegli, da je postala iz-
birni predmet v devetletki," je
povedala Horvatova. Tako si
danes lahko francoščino kot
izbirni predmet izberejo
učenci od sedmega do devete-
ga razreda in Horvatova ima
vsako leto okrog 35 učencev v
treh skupinah. A v to, da jih
navduši za učenje francošči-
ne, mora vložiti kar precej tru-
da. "V okolju je dolgoletna tra-
dicija učenja nemškega jezi-
ka, zato si moram kar močno
prizadevati, da otrokom in
staršem predstavim francošči-
no. Ne nazadnje je to jezik, ki
je v preteklosti imel zelo po-
membno vlogo, je jezik diplo-

macije, Evropske unije, Brus-
lja, ob angleščini, seveda," je
poudarila Horvatova. V vseh
letih ji je za francoski jezik
uspelo navdušiti kar okrog
petsto učencev, večina je ure
francoščine obiskovala tri leta,
le redki so obupali že prej. 
In kakšen je pouk tega jezi-
ka? Po besedah profesorice
se učijo osnov jezika, deni-
mo številke, barve, uro, krat-
ke dialoge, skeče, pripravlja-
jo slovarčke, rešujejo križan-
ke ... Sodelujejo tudi pri
francoski bralni znački, ude-
ležujejo pa se tudi franko-
fonskih dnevov, ki običajno
potekajo v Kranju, na njih
pa tradicionalno zapojejo
Kekčevo pesem v francošči-
ni. Še najboljša reklama za
francoščino pa je izlet v Pa-
riz in Disneyland, ki so ga
pred dnevi pripravili že dru-
gič. Letos se ga je udeležilo
kar 44 otrok. "Tudi to je
eden od načinov, da otro-
kom približamo francoski
jezik in jih pridobimo za
učenje," je povedala Snježa-
na Horvat, ki zase pravi, da
je velika ljubiteljica franco-
skega jezika, to svoje navdu-
šenje pa že vrsto let skuša
prenesti tudi na svoje učen-
ce. Zato je posebej ponosna,
da sta se dva njena nekdanja
učenca odločila za študij
francoščine. "S tem je moje
poslanstvo izpolnjeno!" je
povedala.

Kekčeva pesem v francoščini
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca se učenci lahko učijo tudi francoskega jezika. V francoščini
znajo zapeti celo Kekčevo pesem!

Na obeh jeseniških srednjih šolah imajo letos skupaj okrog 250 maturantov in večina 
je zaplesala četvorko. / Foto: Anka Bulovec

Predana profesorica 
francoščine Snježana Horvat

Pred dnevi so učenci obiskali Pariz in Disneyland in tako lahko "v živo" vadili 
francoski jezik.

Anketa

Najprej matura, potem dolge počitnice

David Mirc, maturant Gimnazije Jesenice:
"Matura me ne skrbi, tudi zato, ker na izbrani
smeri na fakulteti ni omejitve vpisa. Študirati
nameravam računalništvo in informatiko."

Alen Kuzmič, maturant Srednje šole Jesenice,
smer strojni tehnik: "Glavno je, da sem naredil
četrti letnik, matura me ne skrbi. Študiral bom
pomorstvo, smer ladijski strojnik v Portorožu."

Nika Smodiš, maturantka Gimnazije Jesenice:
"Vpisala sem se na študij matematike. Matura me
ne skrbi preveč. Veselim se že najdaljših počitnic,
za zdaj vem, da bom zagotovo šla na morje."

Tjaš Šumi, maturant Gimnazije Jesenice: "Vpisal
sem se na pravo, kjer pa je huda omejitev vpisa.
Zato me matura kar skrbi. A če bom pri vseh
predmetih dobil oceno štiri, bo zadoščalo. Med
počitnicami bom pa zagotovo delal."
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Torkarjeva plaketa Katarini in Moniki 

Na Osnovni šoli Koroška Bela je bila že četrta Torkarjeva li-
kovna kolonija, ki se je je letos udeležilo kar sedemdeset mla-
dih iz gorenjskih osnovnih šol. Ustvarjali so risbe, slike, kipar-
ske in lončarske izdelke ter digitalne fotografije na temo Bar-
viti svet pomladi. Komisija je s Torkarjevo plaketo nagradila
Katarino Mlinarc iz OŠ Prežihov Voranc Jesenice, ki je pod
mentorstvom Irene Horvat ustvarila sliko, ter Moniko Slemc
iz OŠ Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem, ki je pod vod-
stvom mentorice Maje Zajc Sobočan izdelala kip. Priznanja
pa so prejeli Eva Žemlja Ravnik iz OŠ Žirovnica (slikanje),
Matija Pušavec iz OŠ Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem
(risanje), Matej Dolenšek iz OŠ Koroška Bela (kiparstvo),
Daša Robič iz OŠ A. T. Linharta Radovljica, Ambrož Močnik iz
OŠ Davorina Jenka Cerklje, Primož Jezeršek iz OŠ Gorje, Anja
Mežik iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora ter Jaka Jan iz OŠ
Koroška Bela (vsi kiparstvo) ter Sara Mežik iz OŠ Josipa Van-
dota Kranjska Gora za digitalno fotografijo. J. P.

Letos znova zdravstvena letovanja
Spet so razpisana letovanja za otroke v poletnih zdravstvenih
kolonijah. Vse poletje se v mladinskem letovišču v Pineti pri
Novigradu v štirih izmenah zvrsti prek osemsto otrok iz vseh
gorenjskih občin. Vsako leto letujejo tudi otroci iz občine Je-
senice in sosednjih občin. Kot nam je povedal Rajko Kožar iz
kranjskega podjetja Pinesta, so že začeli sprejemati prijave za
letošnje počitnice. Kakšna je pot? Starši se z otrokom zglasi-
jo pri izbranem zdravniku, ki izda napotnico, z njo pa se ogla-
sijo na občini Jesenice (pa tudi Kranjska Gora in Žirovnica),
kjer bodo sprejeli prijavo za otroke iz občin na tem območju.
Letujejo namreč otroci z zdravstvenimi težavami, med njimi
je tudi veliko takih s socialno indikacijo. Največji prispevek, ki
ga starši plačajo za štirinajstdnevno letovanje, je 220 evrov.
Letujejo lahko tudi otroci, kjer ni zdravstvenih ali socialnih
razlogov, prispevek staršev pa v tem primeru znaša 350 evrov.
Prva izmena, ki se začenja 22. junija, bo za predšolske otroke
iz vseh občin, jeseniški otroci bodo predvidoma letovali v dru-
gi šolski izmeni, ki bo od 16. do 30. julija. D. Ž.

Koncert ženskega pevskega zbora
Ženski pevski zbor Milko Škoberne je svoj letni koncert
pripravil v ponedeljek, 18. maja, v Kosovi graščini na Je-
senicah. Program je povezoval Bojan Pogačnik, glavno vlo-
go pa so seveda imele simpatične pevke zbora pod skrbnim
vodstvom zborovodja Marka Muleja. Iz bogate zakladnice
pesmi vseh zvrsti so se odločili za eno renesančno, dve tuji
(črnsko duhovno in rusko ljudsko), vse druge pa so bile
ljudske pesmi. Ob burnem aplavzu popolnoma zasedene
Kosove dvorane so dodali še Zemlja pleše. J. P.

Torkarjevo plaketo za najboljšo sliko je prejela Katarina
Mlinarc iz OŠ Prežihov Voranc Jesenice.

Urša Peternel

Od konca maja do sredine
junija je čas, ko srne polega-
jo svoje mladičke. Mnogi
obiskovalci gozdov, spreha-
jalci, lastniki psov in drugi v
tem času pogosto naletijo na
srnine mladičke, ki ležijo v
travi ali kje drugje. Pri tem
pa mnogi ravnajo napačno,
saj se mladička dotikajo in
ga z rokami skušajo prene-
sti drugam ali prestaviti. Kot
opozarja starešina Lovske
družine Jesenice Ivan Gril,
srnin mladiček pogosto
otrpne in v takem stanju
čaka mamo, ljudje pa misli-

jo, da je bolan, izgubljen ali
da je celo poginil. "Je pov-
sem nepremičen, kot bi bil
mrtev. A v resnici čaka
mamo, zato je takega mla-
dička treba pustiti pri miru,"
opozarja Gril. Če se ga člo-
vek dotika, srna mladička
pogosto zavrže. Če ga že
moramo prestaviti kam dru-
gam, po Grilovem nasvetu
vzemimo šop trave ali vej in
ga na ta način prenesemo
na drugo, varnejše mesto.
Ker jih srne rade odložijo v
visoki travi, so mladički po-
gosto tudi žrtve kosilnic: po
Grilovih besedah jih letno
tako pogine vsaj deset. Ne-

kateri srnini mladički pa so
tudi žrtve psov, zato lovci
pozivajo lastnike psov, naj
jih v tem času vodijo na vrvi-
cah. In kaj lahko storimo v
primeru, da naletimo na po-

ginulo žival? Kot odgovarja
Ivan Gril, pokličemo polici-
jo oziroma center za obveš-
čanje, ki potem obvestita
lovce, da poskrbijo za pogi-
nulo žival. 

Ne dotikajte se
srninih mladičkov
Lovci opozarjajo, da se mladičkov srn ne smemo dotikati, ker jih sicer mama zavrže. 
Če jih že moramo, jih premaknemo s šopom trave ali z vejami.

Urša Peternel

V jeseniški bolnišnici so ob
svetovnem dnevu higiene rok
pripravili akcijo Pet minut za
čiste roke. Kot je ob tem po-
udarila glavna sestra Zdenka
Kramar, je higiena rok eden
od pomembnih dejavnikov
preprečevanja širjenja različ-
nih okužb, tudi nove gripe. V
okviru akcije so pod vod-
stvom bolnišnične higieni-
čarke Lidije Ahec izdelali pla-
kate in zloženke z nasveti za
pravilno umivanje in razku-
ževanje rok, s posebno napra-
vo pa so tudi "preverjali" čis-
točo rok zaposlenih pa tudi
obiskovalcev bolnišnice. Pri

tem so sodelovale študentke
Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice. Kot je poudari-
la Lidija Ahec, je higiena rok
del osebne higiene. Roke si je
treba umiti po uporabi stra-
nišča, pred jedjo, kadar so
roke vidno umazane, pa tudi
po brisanju nosu, kihanju in
kašljanju. Higiena rok je še
posebej pomembna v bolniš-
nicah, saj se veliko bolnišnič-
nih okužb, tudi MRSA, pre-
nese z zaposlenih na paciente
prav z nečistimi rokami. V je-
seniški bolnišnici so v zad-
njih letih naredili veliko na
tem področju in tako močno
zmanjšali pojav bolnišničnih
okužb. 

Pet minut za čiste roke

V Lovski družini Jesenice je okrog šestdeset 
lovcev, med njimi tudi tri lovke. Njihovo lovišče
je med večjimi v državi, v njem pa od divajdi
prevladujejo srnjad, gams, divji prašič, 
v zadnjem času pa se pojavljajo tudi jeleni.

Starešina Lovske družine Jesenice Ivan Gril

Pomlad je letni čas, ko last-
niki vrtičkov, njiv in drugi
pospravljajo in sežigajo
razne organske in druge
odpadke. Hkrati je to tudi
čas piknikov v naravi, pri če-
mer zaradi malomarnosti ali
nevednosti kaj hitro lahko
pride do požara v naravi. Po
podatkih kar 95 odstotkov
vseh požarov v naravi
povzroči človek zaradi malo-
marnosti ali nevednosti.
Zato so policisti Policijske
postaje Jesenice pripravili
nekaj opozoril in nasvetov.
Kot so zapisali, so naj-
pogostejši vzroki za nas-

tanek požara v naravi upora-
ba odprtega ognja (denimo
žar, taborni ognji), kurjenje
in sežiganje, odmetavanje
cigaretnih ogorkov in odla-
ganje vročega pepela ali
gorljivih materialov. Kurjen-
je v naravnem okolju in
sežiganje odpadnih materi-
alov urejajo različni pravni
akti, neposredni nadzor pa
izvajajo inšpekcija, pristojna
za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, goz-
darska in kmetijska in-
špekcija ter policija v času,
ko je razglašena velika
požarna ogroženost. To

ogroženost razglasi Uprava
Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje v vsej
državi ali za določen del
države do preklica. V tem
času je prepovedano kuriti,
sežigati ali uporabljati odprt
ogenj v naravnem okolju ter
puščati ali odmetavati
goreče ali druge predmete
ali snovi, ki lahko povzroči-
jo požar. 
Tudi ko ni razglašena velika
požarna ogroženost, pa je
pri kurjenju, sežiganju ali
uporabi odprtega ognja v
naravnem okolju treba biti
zelo previden. Kurišče mora

biti obdano z negorljivim
materialom, od dreves
mora biti oddaljeno vsaj de-
set metrov, od gozda pa vsaj
petdeset metrov. Kurišče
mora biti ves čas kurjenja
ali sežiganja zavarovano in
nadzorovano. Po končanem
kurjenju ali sežiganju je tre-
ba pogasiti ogenj in žerjavi-
co ter pokriti kurišče z ne-
gorljivim materialom. Ob
zmernem vetru je treba
prenehati kuriti, prav tako
se ne sme uporabljati gorlji-
va tekočina ali material, ki
pri gorenju razvija močan
dim ali strupene pline.

Kurjenje v naravi in sežiganje odpadkov
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Janko Rabič

V letošnjem maju Golica
živi svojo zgodbo, ki jo spet
zaznamuje množični obisk.
Je kot večna neizpeta melo-
dija: kot svetovno znana Av-
senikova polka Na Golici.
Med planinci so vedno tudi
glasbeniki, večkrat tudi an-
sambli. Znano polko znajo
vsi, zato v splošno veselje
vseh odmeva v tem delu Ka-
ravank.
Mi smo majski utrip Golice
spremljali sredi maja. Naj-
prej je sobota, 16. maja, na-

znanila, da se spet obeta
množičen obisk od vsepov-
sod. Ta dan je Območna
obrtno podjetniška zbornica
Jesenice organizirala tradici-
onalni, tokrat peti pohod
slovenskih obrtnikov na ta
vrh. S seboj so imeli člane
Pihalnega orkestra Jesenice-
Kranjska Gora, ki so še do-
polnili veselo razpoloženje
obrtnikov iz vseh koncev
Slovenije. V nedeljo je pr-
vim jutranjim pohodnikom
vrh pokazal neprijazen ob-
raz. Močno je pihalo in vle-
kle so se puste megle. Kas-
neje je sonce naredilo svoje,
vse poti pa oživele z nekaj ti-
soč planincev. Proti vrhu so
hitele skupine in posamez-
niki, tudi nekajmesečni do-

jenček v varnem naročju
staršev in vedno kleni upo-
kojenci. 

Priljubljena točka za počitek
je ob vzponu ali vrnitvi koča,
za katero skrbi Planinsko

društvo Jesenice. 3. junija le-
tos bo minilo 25 let, odkar
so ob 60-letnici društva od-
prli priljubljeno kočo. Kra-
mljamo z zakonskim parom
Adelo in Vladom Likovič z
Jesenic, ki sta s sicer z nekaj
presledki že skoraj deset let
oskrbnika: "Golica je v maju
res pravi praznik planincev,
predvsem Štajercev, Primor-
cev in Dolenjcev. Prihajajo
predvsem zaradi lepe gorske
narave, pa tudi narcis. Ob
koči se ustavijo, vendar zapra-
vijo manj kot včasih. Kriza se
očitno le pozna."
Jeseniški gorski reševalci ved-
no bedijo nad varnostjo vseh
obiskovalcev Golice in prisko-
čijo na pomoč, če je treba. Na-
čelnik društva GRS Vlado
Hlade pove: "Letošnja zima je
na poteh pustila kar precej po-
sledic. Markacisti planinskega
društva so jih že očistili in po-
pravili. Poudariti je treba, da
dodatna previdnost ni odveč.
Prav tako pričakujemo, da pla-
ninci spoštujejo splošna pra-
vila za varno hojo."
Predsednik Planinskega dru-
štva Jesenice Branko Bergant
večkrat poudarja, da je v koči
in okoli nje vedno treba kaj
postoriti za prijetno počutje
planincev. 25-letnico nove
koče bodo praznovali na Koš-
nekovem pohodu konec av-
gusta. Takratni predsednik
društva Janez Košnik je bil s
skupino zagnanih planinskih
zanesenjakov najbolj zaslu-
žen, da koča stoji na tem lepe-
mu predelu Karavank. 
Dodati je treba, da ima v bliž-
nji prihodnosti z Golico nekaj
ambicioznim načrtov tudi ob-
čina Jesenice. Uresničiti jih
želi na temeljih bogate zapuš-
čine svetovno znanega an-
sambla bratov Avsenik, ki je
najuspešnejši polki vseh ča-
sov dal naslov po tem vrhu.
Slavko Avsenik ima menda
napisano že novo pesem na
temo Golica in mesto Jese-
nice. Naj podrobnosti osta-
nejo še skrivnost. 

Golica ostaja kraljica! 
Težko je kar iz rokava stresti odgovor na vprašanje, zakaj je 1835 metrov visoka Golica v Karavankah
predvsem v spomladanskih mesecih tako priljubljena med številnimi planinci in drugimi ljubitelji 
narave iz vse Slovenije. Svoj čar ji v maju zagotovo dodajajo narcise.

Nedeljska množica pri koči na Golici

Oskrbnika koče na Golici
Adela in Vlado Likovič

Razigrana muzikanta iz Primorske pred kočo na Golici

Teaterček 
na Čufarjevem trgu
Na Čufarjevem trgu vsako
soboto med deseto in dva-
najsto uro potekajo eko-
zabavne delavnice. Tako je v
soboto, 16. maja, potekala
delavnica z naslovom V na-
ravi najdem sam, pa imam,
v okviru katere so se z otro-
ki in starši igrali igrice ringa-
raja in gnilo jajce, slikali so
na kamne, poslikavali trako-
ve z imeni otrok, nato pa so
se podali še na sprehod, na
katerem so spoznavali ras-
tline in cvetlice. Sobotne
otroške prireditve na trgu, ki
bodo potekale do konca ju-
nija, organizirajo TEA-TER
bar, klub BMK in zavod
EKUM. U. P.

Prve nedeljske jutranje obiskovalce je Golica sprejela 
z vetrom in nizkimi temperaturami.

Ocvirki in pohvale

Grafiti v sedaj lepo urejenem centru kulture na Stari Savi
pri Glasbeni šoli močno motijo obiskovalce in zaposlene
tega centra.

Razstava izdelkov najmlajših

V avli Kina Železar so pripravili razstavo izdelkov otrok iz jese-
niških vrtcev. Poleg likovnih izdelkov so na ogled tudi izdelki iz
papirja in odpadne embalaže. Gre za delo pridnih rok mladih
ustvarjalcev ob mentorstvu prizadevnih vzgojiteljic. J. P.

Cicijada na Koroški Beli

V tednu vseživljenjskega učenja so v vrtcu Cilke Zupančič na
Koroški Beli pripravili športno cicijado. Postavili so poligon
z različnimi ovirami, imeli spretnostno vožnjo s skiroji sko-
zi ovire, igro s padalom in žogami. Sodelovali so vsi otroci
vrtca, tudi enoletniki. Na koncu je sledila slovesna podelitev
medalj za hrabrost pri sodelovanju. U. P.

Prva nagrada za Odsev 1
V avli gledališča so odprli razstavo digitalnih fotografij čla-
nic in članov Fotografskega društva Jesenice, to je tokrat
druga tovrstna razstava. Kar 24 sodelujočih se je odločilo za
digitalno fotografijo in tako so na ta razpis razstave poslali
232 svojih del, selektor jih je izbral 150 za diaprojekcijo, 24
barvnih fotografij pa je na ogled v fotogaleriji. Selektor je bil
Janez Kramar. Najboljše fotografije so nagradili. Prva nagra-
da je pripadla Nejcu Poljancu za fotografijo Odsev 1, druga
Elici Tavčar za Žareči ruj, tretjo nagrado pa je dobil Primož
Markež za fotografijo Model. Diplome so dobili Jani Novak,
Sandi Novak in Vitomir Pintar. J. P.
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Sponzor križanke je Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela, ki prispeva nagrade. Nagrade vam postrežejo ob obisku
Kovinarske koče v Krmi (tel.: 051/631 989). 1. nagrada: enolončnica za dve osebi s pijačo; 2. nagrada: enolončnica za
dve osebi s pijačo; 3. nagrada: enolončnica za dve osebi s pijačo

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa-
no v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 8. junija 2009, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni
nabiralnik.

Kava s sladoledom
(Bralec Vojko z Gorjuš)
Skuhamo turško kavo za eno
osebo in jo obvezno precedi-
mo skozi filter za precejanje,
da se ne čutijo zmleti delci
kave. Potem kavo nalijemo v
skodelico, dodamo sladoled
in rum (po okusu). Ta kava je
še najbolj podobna ledeni
kavi, s tem da jo pijemo toplo.
Lahko dodamo še stepeno
sladko smetano, s čimer obo-
gatimo njen okus.

Štručke s sirom in 
posebno salamo
(Bralka Maja s Kamenj v Bo-
hinju)
Potrebujemo: 21 g kvasa Fala,
žličko sladkorja, malo tople
vode; 1/2 kg gladke moke, malo
olja, ščepec soli, 2 dl vode; ke-
čap, 30 dag sira (jošt, gauda), 25
dag posebne salame.
Priprava: najprej naredimo
kvasec: v skodelico nalijemo
malo tople vode, dodamo na-
drobljen kvas ter žličko slad-
korja. Vse sestavine razmeša-
mo v gladko zmes, postavimo
na toplo ter pustimo, da kvasec
naraste. V večjo skledo damo
moko, kvasec, malo olja, sol in

vodo. Vse skupaj vgnetemo v
testo in pokrijemo s kuhinjsko
krpo. Testo pustimo vzhajati
približno 20 minut, medtem
naribamo sir in salamo. Delo-
vno površino pomokamo, testo
razvaljamo in narežemo na
kvadrate. Nanje nanesemo ke-
čap ter jih potresemo s salamo
in sirom. Nato vsak kvadrat
zvijemo v štručko, še posebej
pazimo, da nam kečap ne uide
ven pri straneh. Štručke 
položimo na pomaščen pekač
(po želji jih lahko potresemo z
naribanim sirom) ter jih peče-
mo približno 25 minut na 180
stopinj. Dober tek! 

Sladica kinder pingvin
(Bralka Helena iz Domžal)
Potrebujemo: za en biskvit:
3 jajca, 3 žlice sladkorja, 3
žlice tople vode, 1 žlico kaka-
va, 3 žlice moke, pol pecilne-
ga praška. Potrebujemo dva
biskvita.

Priprava: najprej ločeno
spečemo dva biskvita. Belja-
ke in sladkor stepemo v trd
sneg, dodamo rumenjake,
vodo ter moko, pomešano s
pecilnim praškom in kaka-
vom. Pekač obložimo s peki
papirjem. Pečemo do 15 mi-

nut v pečici, segreti na 180 sto-
pinj Celzija. Prvi biskvit damo
iz pekača, drugega pa pustimo
kar na njem. Ohladimo.
Za kremo potrebujemo: 1

vrečko želatine (pakirana je
kot vaniljin sladkor), 3 dl
mleka, 1 liter rastlinske
smetane (lahko je je tudi
manj, vendar pa naj je bo
več kot 0,75 litra).
Priprava kreme: želatino
zmešamo s 4 žlicami hlad-
nega mleka in pustimo 10
minut, da nabrekne. Vse
skupaj stresemo v precej se-
greto preostalo mleko, pre-
mešamo in pustimo, da se
popolnoma ohladi. V to me-
šanico vlijemo smetano in
stepemo do trdega. Za čoko-

ladno glazuro potrebujemo:
1,5 dl mleka, 10 dag margari-
ne, 1,5 žlice sladkorja, 35 dag
čokolade za kuhanje.
Priprava glazure: vse sesta-

vine segrejemo, da se slad-
kor in čokolada stopita. Pu-
stimo, da se precej ohladi.
Pecivo sestavimo: na ohla-

jen biskvit namažemo pol-
ovico kreme in jo poravna-
mo. Prelijemo z eno tretjino
čokoladne glazure. Namaže-
mo z drugo polovico kreme,
poravnamo, pokrijemo z
drugim biskvitom in prelije-
mo čez in čez s preostan-
kom glazure. Pecivo naj bo
šest do osem ur v zamrzo-
valniku, nato ga razrežemo
na rezine. Pa dober tek!

Recepti naših bralcev
Na naš poziv, da zbiramo preskušene recepte domačih gospodinj, so se odzvali prvi bralci. Objavljamo tri
odlične recepte, avtorji so že prejeli darilo Gorenjskega glasa. Pošiljajte nam recepte še naprej!

Matic in Kaja, dva od najmlajših udeležencev Kulturne
mavrice Jesenic.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi TRGOVI-
NA CA-HA V RADOVLJICI. Sponzor križanke je Trgovina
CA-HA s ponudbo opreme za ekstremne športe, Linhartov
trg 10, Radovljica, GSM 040 365 828, ki podarja naslednje
nagrade: 1. nagrada: popust pri nakupu v trgovini 30 %: Špe-
la Jenko, Radovljica; 2. nagrada: popust pri nakupu v trgovi-
ni 20 %: Aljaž Koblar, Jesenice; 3. nagrada: popust pri naku-
pu v trgovini 10 %: Pavla Koritnik, Jesenice. Čestitamo! Za
nagrade se oglasite v Trgovini CA-HA v Radovljici.

Drage gospodinje! Zagotovo imate v svoji zakladnici
kakšen preskušen recept, ki bi ga bile pripravljene
deliti z drugimi kuharicami (in kuharji). Vabimo vas
k sodelovanju - pošljite nam svoje najljubše recepte,
ki jih bomo objavili v Jeseniških novicah. Naslov,
kamor jih lahko pošiljate, je: urska.peternel@g-glas.si
oziroma Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj (za Jeseniške novice). Najboljše recepte bomo
nagradili.



Jeseniške novice, petek, 29. maja 2009

Koledar prireditev

15

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

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

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

KOSOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI
Muzejske razstava: Dve kolesi par nog; do 31.7.2009

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

KASARNA NA STARI SAVI od 10. do 14. ure
Demonstracija starega in novega kolesa; do 31. julija

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

KASARNA NA STARI SAVI 
Fotografska razstava Fotokluba Jesenice: Moderni vtisi antičnega
Rima - Andrej Maver; do 24. junija 

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

Petek, 29. maja
TRG PRED GLASBENO ŠOLO JESENICE ob 16. uri

Poletne prireditve: Baletna predstava

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net 

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. do 20. ure
Aktivnosti za mlade +15

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 
www.mc-jesenice.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Skupinska razstava likovnih del slikark in slikarjev, članic in članov
likovnega kluba DOLIK; do 30. junija

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje Portugalska. 

Info: Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študentov, 
04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Gledališka predstava: Od kraja do raja v izvedbi GTČ; komedija 
(Za abonma in izven)

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 30. maja
Izlet BANOVCI-LENTI ob 4. uri, kopanje s kosilom, ogled oljarne -
predelava (možen nakup), ogled mlina - nabava izdelkov

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

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Eko športno dopoldne - eko zabavna delavnica za najmlajše 

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko kulturno 
umetniški zavod, Tea-ter bar, Nina Hribar, 041/462 489, 
klubbrezmeja@gmail.com

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 10. uri
Dan športa

Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber Šorn, 051/685 240,
http://www.zsport-jesenice.si/

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 18. uri
KARAVANA ROCKA #3, mladinski rock koncert. Nastopajo: Arthem,
Epic Fail, Chillout (v primeru dežja bo koncert ob 20. uri - hodnik
severne tribune Športne dvorane Podmežakla Jesenice)

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 
www.mc-jesenice.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Koncert Sijaj mi, sončece 

Nastopajo Nina Kompare Volasko, sopran, Tomaž Plahutnik, citre,
Marjan Kregar, harmonika, Franc Kompare, trobenta; povezuje 
Roman Končar

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 31. maja
ZGORNJA POSTAJA NA HRUŠICI ob 6. uri

Planinski izlet po Badjurovi planinski poti (Izlet bo v vsakem vremenu)

Info: PD Jesenice, 04/586 60 70, plan.drustvo@siol.net

TRG NA STARI SAVI ob 18. uri
Poletne prireditve: Opereta Radovana Gobca Planinska roža 

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 1. junija
CENTER II od 17. do 19. ure

Delavnica: Poslikava površin in predstavitev žongliranja diabola

Info: Krajevna skupnost Mirka Roglja - Petka, Anamarija Korošec,
041/386 763

Torek, 2. junija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 
www.mc-jesenice.si

Sreda, 3. junija
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri

Brezplačna muzejska delavnica: Parna lokomotiva (Izdelava makete)

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
Uvodno srečanje Pogovori s starši predšolskih otrok z Zinko Ručigaj

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 
www.mc-jesenice.si

Četrtek, 4. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 15. uri

Olimpijski tek

Info: Zavod za šport Jesenice, Brane Jeršin, 041/676 554,
http://www.zsport-jesenice.si/ 

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Aktivnosti za mlade +15

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 17. uri
Brihtin dan: zaključek otroških dejavnosti v Občinski knjižnici 
Jesenice, nastop Stena Vilarja z lutkovno predstavo Skrinjica želja 
in pogostitev

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Petek, 5. junija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 7. uri

Pohod: Gozd (641 m)-Monte Cuzzer (1462 m)

Info: DU Jesenice- Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE ob 10. uri
Pravljica z Ljobo Jenče; podelitev Brihtnih priznanj otrokom iz VVO
Julke Pibernik, Angelce Ocepek in Cilke Zupančič

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

IGRIŠČE ZA IN-LINE HOKEJ PRI JERNEJCU 
(CESTA 1. maja 124, Jesenice) ob 15. uri

In-line turnir 

Info: Mladinski center Jesenice, MCJ, 04/588 46 80, 81, 
Avtoelektrika Jernejc, 04/583 14 62, www.mc-jesenice.si, 
www.informacija.net/avtoelektrika-jernejc 

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. do 20. ure
Aktivnosti za mlade +15

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

Sobota, 6. junija
TRG NA STARI SAVI ob 10. uri

Poletne prireditve: Gorenjski citrarji

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net 

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Eko zabavna delavnica za najmlajše: Izdelovanje lutk in torbic iz 
kartona in odpadnega tekstila 

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko kulturno 
umetniški zavod, Tea-ter bar, Nina Hribar, 041/462 489, 
klubbrezmeja@gmail.com

OSNOVNA ŠOLA TONE ČUFAR JESENICE ob 9. uri
Državno tekmovanje Računanje je igra za učence osnovnih šol s 
prilagojenim programom

Info: OŠ Polde Stražišar, Alen Kofol, 041/320 725 

Ponedeljek, 8. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri

Družabno srečanje z družino Kavalar s Hrušice

Info: DU Jesenice, 04/583 10 26 

Torek, 9. junija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 
www.mc-jesenice.si

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri
Predavanje Branimira Petroviča: Civilna zaščita

Info: DU Jesenice, 04/583 10 26 

Četrtek, 11. junija
DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO (DOM 
UPOKOJENCEV FRANCETA BERGLJA) ob 16. uri

Delavnica ročnih del pod vodstvom Metke Pezdirnik: Potisk majic ali
serviet Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 040/616 981,
http://www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si 

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Aktivnosti za mlade +15

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 18. uri
Gost iz Burkine Faso Amadou Diarra: Predstavitev afriške glasbe 
in tradicionalnih afriških inštrumentov

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 

Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, 
http://www.jesenice-tourism.net 

e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net

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

Majske in junijske prireditve 

Koristen preizkus telesne pripravljenosti 
Včasih je treba imeti le nekaj dobre volje in poguma za pre-
verjanje zdravja, telesne pripravljenosti in dobrega počutja.
Zdravstveno vzgojni center Jesenice v sodelovanju z Zavo-
dom za šport Jesenice že nekaj let vsakdanjemu hitremu živ-
ljenjskemu tempu dodaja droben kamenček v skupnih pri-
zadevanjih za bolj zdravo premagovanje vsakdanjih delo-
vnih in drugih naporov. To je izvedba testa hoje na dva kilo-
metra. Gre za preprost, natančen in varen preizkus telesne
zmogljivosti, ki so ga razvili na Finskem. Nekaj več kot tri-
deset udeležencev je v soboto, 18. maja, na Hrušici test
uspešno opravilo. Po besedah fizioterapevtk Zdravstvenega
doma Jesenice Jasne Harej in Branke Peterman so bili med
udeleženci predvsem predstavniki srednje in starejše gene-
racije, pogrešali so mlajše. Test hoje so obogatili s predsta-
vijo nordijske hoje. Ta postaja vedno bolj priljubljen sestav-
ni del telesnih aktivnosti za vse, ki želijo nekaj narediti za iz-
boljšanje telesne pripravljenosti, za odpravo različnih bole-
čin in krepitev mišic. Skrivnosti te hoje je zbranim udeležen-
cem razkrival Gaber Šorn z Zavoda za šport Jesenice, vsi za-
interesirani pa so lahko opravili praktični preizkus hoje s pa-
licami. J. R. 

Vsi tekmovalci so se srčno borili

Osnovna šola Poldeta Stražišarja z Jesenic je bila organiza-
tor 16. letnih iger specialne olimpijade za gorenjsko regijo,
ki združuje deset ekip iz Kamnika, Mengša, Škofje Loke,
Radovljice, Kranja in z Jesenic. Tekmovanja se je udeležilo
189 tekmovalcev, ki so se pomerili v atletiki (teki, met 
žogice in skok v daljino), elementih namiznega tenisa,
košarke in nogometa. Tekmovalci so se srčno borili in na
koncu vsi prejeli medalje za udeležbo, seveda pa so medal-
je prejeli tudi najbolje uvrščeni. Medalje so podeljevali znani
športniki Gornjesavske doline, in sicer hokejisti Tomaž
Razinger, Dejan Varl, Sabahudin Kovačevič, Robert Kristan
in Anže Kopitar, košarkar Miha Zupan ter glasbenik, član
skupine Kocka Denis Porčič - Chorchyp. Kot je povedala
vodja tekmovanja Mateja Sušnik, na tovrstnih igrah ni
poudarek na rezultatu, temveč je bolj pomembno druženje
ter krepitev samozavesti in samopodobe otrok s posebnimi
potrebami. "Otroci se iger zelo radi udeležujejo, udeležba
tako njim kot njihovim staršem pomeni veliko. Zato ne pre-
seneča, da se krog tekmovalcev širi in letos smo jih našteli
rekordno število," je poudarila Sušnikova. U. P.
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Stara Sava - Butale za en dan
Ob Dnevu muzejev je Gornjesavski muzej Jesenice poskrbel za pestro dogajanje na Stari Savi. Različne prireditve bodo ta del mesta oživljale 
tudi v prihodnjih mesecih. 

Najmlajše je navdušila otroška predstava Gledališča Toneta Čufarja 
Butalski policaj - razbojnik Cefizelj. Stara Sava se je za en dopoldan 
spremenila v - Butale.

Jeseniški muzealci so "oživili" razstavo Dve kolesi in par nog in obiskovalci
so se lahko preskusili v vožnji s starimi kolesi. Tone Konobelj iz muzeja se
je vešče popeljal s pomanjšanim modelom velocipeda.

Otroci iz jeseniških vrtcev in osnovnih šol so si z zanimanjem ogledali
delavsko stanovanje v Kasarni, kjer je trenutno na ogled tudi del razstave
starih koles in drugih prevoznih sredstev.

Vrata za brezplačne oglede je od mednarodnem dnevu muzejev, ki ga 18.
maja praznujejo po vsem svetu, odprla tudi Ruardova graščina. Zbirke so si
ogledali tudi pohodniki po stari rudni poti.

Čudoviti trg na Stari Savi je bil poln otroškega živžava. V okviru Poletja na Stari Savi se obeta še več zanimivih dogodkov, danes popoldne bo tako na trgu
baletna predstava, v nedeljo pa opereta Planinska roža. I Besedilo: Urša Peternel, fotografije: Anka Bulovec




