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Spomini na Hrušico
in njene prebivalce
Janez Palčič s Hrušice je napisal knjižico
z naslovom Hrušica in Hrušičani nekoč.
Mladi rodovi bodo lahko brali, kaj se je v
zgodovini dogajalo na Hrušici.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE KULTURA ŠPORT

Inšpektorji nad 
odpadke, redarji nad
parkirni kaos
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Jesenice ima naj-
več dela z nedovoljenim od-
laganjem odpadkov ter z ure-
janjem mirujočega prometa.

Novi direktor v družbi
Kovinar Gradnje
Dolgoletnega direktorja
Franca Stegnarja, ki se je
upokojil, je nasledil doseda-
nji pomočnik Mirko Krašo-
vec.

V Londonu 
si želim finale
Anja Klinar, 22-letna Jeseni-
čanka, plavalka Plavalnega
kluba Gorenjska banka Ra-
dovljica, se lahko pohvali, da
je nastopila že na dvojih
olimpijskih igrah: v Atenah
in v Pekingu.
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Janko Rabič

Ob obisku vlade Republike
Slovenije 20. aprila na Go-
renjskem je bila občina Je-
senice deležna velike pozor-
nosti. Zelo dinamičen in
obsežen program se je začel
v dopoldanskih urah, ko je
bil najprej delovni posvet
vlade v sodobno preureje-

nem nekdanjem fužinskem
objektu Kolpern na Stari
Savi. To je bil obenem kar
zgodovinski dogodek s pri-
sotnostjo tako pomembnih
gostov. Člani vlade so po
posvetu ujeli nekaj minut
časa, da so si ogledali ureja-
nje muzejskega kompleksa
Stara Sava, ki je na vse nare-
dil velik vtis. 

Premier Borut Pahor se je
najprej odpeljal na obisk k
uspešnemu podjetju SIGR
Bizjak transport in logistika
na Spodnjem Plavžu. Di-
rektor Aleksander Bizjak ga
je seznanil z povečanjem
prometa, ki ga podjetje do-
sega kljub zaostrenim go-
spodarskim razmeram. Po-
hvalil pa je tudi občino Jese-

nice, ki je sicer kranjskemu
podjetju zagotovila prostor
in možnosti za nadaljnji
razvoj. 
Ta dan se je na Jesenicah za-
tem sedem ministrov pogo-
varjalo na sedežih različnih
ustanov in družb o aktual-
nih problemih in razvojnih
možnostih. 

Obisk vlade 
v občini Jesenice
"Zasedanje vlade na Jesenicah je bil za našo občino največji dogodek v samostojni Sloveniji," je dejal
župan Tomaž Tom Mencinger po obisku vlade v jeseniški občini.

Ustvarjalnost 
mladih igralcev 
Na Kekčevem srečanju je ob-
čino Jesenice zastopala otro-
ška gledališka skupina s Ko-
roške Bele. Zanimiva je nje-
na zasedba, saj so nastopili
trije bratje ter dva brata in
sestra iz dveh družin Čušin.

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

Jesenice 
so spet čiste!
Vseslovenski akciji Očistimo
Slovenijo so se pridružile tudi
Jesenice. Letos je občino čistilo
kar 1200 prostovoljcev, nabrali
pa so okrog trideset ton 
odpadkov.
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Urša Peternel

V prihodnjih tednih bodo za-
čeli prodajati nova oskrbova-
na stanovanja, ki jih je na Bo-
kalovi cesti na Jesenicah zgra-
dilo jeseniško podjetje Oniks
Invest. Kot je povedal Vinko
Pogačnik iz podjetja, bodo
stanovanja prek nepremič-
ninske agencije začeli proda-
jati takoj po opravljenem teh-
ničnem pregledu objekta in
pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja. To naj bi se predvido-
ma zgodilo v maju. V novem

bloku je 28 stanovanj, od gar-
sonjer prek enoinpolsobnih
do dvosobnih. Oskrbovana
stanovanja so namenjena
predvsem upokojencem, pa-
rom ali posameznikom, ki so
še vitalni in lahko živijo pov-
sem samostojno ali pa že po-
trebujejo določeno pomoč pri
vsakodnevnih opravilih, deni-
mo kuhanju, pranju perila,
pospravljanju ... Za te dodat-
ne storitve se bodo stanovalci
bloka lahko dogovorili v bliž-
njem domu starostnikov.

Blok z oskrbovanimi
stanovanji je že zgrajen

Na Bokalovi cesti na Jesenicah končujejo gradnjo
bloka z 28 oskrbovanimi stanovanji. 
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Blok z oskrbovanimi stanovanji na Bokalovi ulici
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Ob mednarodnem prazniku delavstva, 
največjem praznovanju za socialne pravice 
delavk in delavcev, občankam in občanom 

občine Jesenice čestitam za 1. maj. 

Župan Tomaž Tom Mencinger

Obvestilo

PRVOMAJSKO SREČANJE BO NA PRISTAVI NAD 
JAVORNIŠKIM ROVTOM Z ZAČETKOM OB 11. URI. 
TOKRAT GA ORGANIZIRA SKRBNIK IN NAJEMNIK 

PLANISKEGA DOMA PRISTAVA ALOJZ JANC 
SKUPAJ Z OBČINO JESENICE.

Odhod avtobusa za udeležence prvomajskega srečanja
je iz Hrušice ob 10. uri in bo ustavljal 

na vseh avtobusnih postajah do Javorniškega Rovta.
Odhod avtobusa iz Pristave bo ob 14. uri. 
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Urša Peternel

Država je sprejela plan inve-
sticij v avtocestno omrežje za
letošnje leto in po besedah
župana Tomaža Toma Men-
cingerja so v načrt umestili
tudi delno preplastitev avto-
cestnega odseka mimo Jese-
nic (gre za odsek Karavanke-
Vrba) ter ureditev dilatacij
na tem delu avtoceste mimo
Podmežakle. 
Začela so se tudi obnovitve-
na dela na regionalni cesti
mimo Hrušice, od izvoza z
avtoceste proti Kranjski Gori
in proti Jesenicam. Ta odsek
ceste je močno poškodovan,
zato je obnova nujna, na kar
na Jesenicah opozarjajo že
dalj časa. Kljub drugačnim
informacijam v nekaterih
medijih naj bi se, kot je zatr-
dil župan, obnovitvena dela
začela že v tem mesecu.

Župan je izrazil tudi zado-
voljstvo, da se končuje grad-
nja oskrbovanih stanovanj
na Bokalovi ulici na Jeseni-
cah, ki jih bodo začeli proda-
jati maja. Blok z oskrbovani-
mi stanovanji gradi jeseni-

ška družba Oniks Invest,
gre torej za zasebni kapital,
Občina Jesenice pa je po žu-
panovih besedah pomagala
z urejanjem dokumentacije.
Župan je posebej izpostavil
dobro sodelovanje z okoli-
škimi stanovalci, ki z naklo-
njenostjo sprejemajo bliži-
no oskrbovanih stanovanj.

Žal je pri nekaterih drugih
načrtovanih investicijah, de-
nimo pri gradnji nove lekar-
ne na mestu Pikove dame,
razumevanja stanovalcev so-
sednjih blokov bistveno
manj, je poudaril župan.

Županov kotiček

Urša Peternel

Na aprilski seji občinskega
sveta so jeseniški občinski
svetniki potrdili zaključni
račun proračuna za leto
2009. Po njem je Občina Je-
senice v lanskem letu imela
za 20,3 milijona evrov pri-
hodkov in za 19,2 milijona
evrov odhodkov. Proračun-
ski presežek je tako znašal
1,1 milijona evrov, je pojas-
nila vodja oddelka za prora-
čun in finance Brigita Dža-
mastagić.

Pomemben odlok 
za sortirnico
Med pomembnejšimi odlo-
ki, ki so jih na seji sprejeli
občinski svetniki, je odlok o
predmetu in pogojih za do-
delitev koncesije za opravlja-
nje obvezne gospodarske
javne službe obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov v
občini Jesenice. Gre za od-
lok, na osnovi katerega bodo
razpisali koncesijo in izbrali

koncesionarja za bodočo sor-
tirnico na deponiji Mala 
Mežakla. Po besedah župana
Tomaža Toma Mencingerja
je to zelo pomemben odlok,
zlasti z vidika bodočega rav-
nanja z odpadki in zmanjše-
vanja količine odpadkov, ki
jih bodo še odlagali na depo-
niji Mala Mežakla.

Civilna zaščita
Sprejeli so tudi poročilo o
delu na področju zaščite in
reševanja v letu 2009 in
program dela za leto 2010.
Program je predstavila stro-
kovna sodelavka Nataša Šte-
felin, ki je med drugim po-
vedala, da bodo v letošnjem
letu izvedli usposabljanje
članov štaba za civilno zašči-
to s štabno terensko vajo, iz-
delali bodo načrt zaščite in
reševanja ob poplavah in po-
tresih, izvedli bodo sedem-
deseturni tečaj prve pomoči,
s katerim bodo usposobili
nove ekipe, udeležili se
bodo regijskega preverjanja

znanja ekip prve pomoči v
Radovljici ... Ker se je po
močnih poplavah in sprože-
nju zemeljskega plazu de-
cembra lani pokazala potre-

ba po psihološki pomoči
ogroženim prebivalcem,
bodo v svojo dejavnost pri-
tegnili tudi psihologa.

Kadrovske zadeve
Med kadrovskimi zadevami
so občinski svetniki potrdili
imenovanje Mojce Čebulj in
Marjete Tomaš v svet javne-
ga vzgojno izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Je-
senice. Na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volit-
ve in imenovanja so povečali
število članov v Svetu za pre-

ventivo in vzgojo v cestnem
prometu v občini Jesenice s
sedanjih sedem na devet. V
njem bodo odslej predstavni-
ki občanov, društva invalidov

ali Osnovne šole Poldeta
Stražišarja Jesenice, Policij-
ske postaje Jesenice, javnega
komunalnega podjetja Jeko-
IN, Alpetourja, osnovnih šol,
vrtca, Zveze šoferje in avto-
mehanikov Jesenice ter izpit-
ne komisije oziroma Medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva Jesenice.
Občinski svetniki so dali
tudi soglasje k imenovanju
Steva Ščavničarja za direk-
torja Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za še en
štiriletni mandat, ki ga bo
nastopil 31. maja.

Zaključni račun, sortirnica,
civilna zaščita ...
Na aprilski seji občinskega sveta so potrdili zaključni račun proračuna za leto 2009, sprejeli pomemben
odlok za podelitev koncesije za sortirnico na Mali Mežakli, program dela civilne zaščite ...

Potem ko je pred kratkim prišlo do zamenjave
na mestu direktorja javnega komunalnega 
podjetja Jeko-In Jesenice (dosedanji direktor
Aleksander Kupljenik je predlagal sporazumno
razrešitev, za vršilko dolžnosti pa je bila 
imenovana Nuša Jelenc), je župan izrazil 
upanje, da se bodo razmere v podjetju umirile.
Napovedal je tudi, da bodo v prihodnjih mesecih
pripravili razpis, s katerim bodo izbrali novega
direktorja. Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja
je bila namreč imenovana za največ leto dni.

Zanimive delavnice 
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru Točke VŽU
dvakrat mesečno organizira zanimive in poučne brezplačne
delavnice, ki so namenjene vsem tistim, ki si želijo pridobiti
znanje s področja ročnih spretnosti, skrbi za zdravo življenje
in kakovostno preživljanje prostega časa. Zlasti pohvalne s
strani udeležencev so delavnice Metoda Čufarja, ki temeljijo
na osebni rasti in izboljšanju telesnega in psihičnega počut-
ja ter delavnice Melihe Ališič, ki temeljijo na zmanjšanju stre-
sa z pomočjo različnih tehnik masaže. Na delavnicah nas
včasih s svojim prihodom presenetijo zanimive osebnosti,
kot so pisatelj Oleg Križanovskij, zdravilec Jože Cesar, ravna-
telj kranjske gimnazije Janez Rozman, profesorica Nevenka
Osredkar, ki skupaj z udeleženci delijo svoje izkušnje in zna-
nje, kako izboljšati kakovost življenja, medosebne odnose,
kako prepoznati v sebi svoje poslanstvo, skrite potenciale in
se podati na pot ljubezni, navdušenja in uspeha. Tako bomo
24. in 25. maja ob 15. uri organizirali delavnici na temo Od-
pravljanje stresa s pomočjo masaže, v mesecu juniju pa
bomo obiskali energetske točke na Pokljuki. Teme delavnic
so objavljene na spletni strani www.ragor.si, za vse nadaljnje
informacije in prijave pa pokličite ga. Hermino Biščević na
telefonsko številko 04/581 34 13 ali pišite na elektronski na-
slov hermina.biscevic@ragor.si. Vljudno vabljeni na delavni-
ce, kjer se boste napolnili z novo energijo!

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

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Na aprilski seji občinskega
sveta je vodja Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva
Jesenice Boštjan Omerzel
predstavil delo inšpektorjev
in redarjev v lanskem letu.
Povedal je, da je bila lani
glavna naloga vzpostavitev
skupne občinske uprave,
začeli pa so tudi že nadzoro-
vati in ukrepati. V okviru
službe delajo trije redarji in
dva inšpektorja, ki so že
opravili potrebna usposab-
ljanja. Po Omerzelovih be-
sedah imata inšpektorja
največ dela z nedovoljeno
odloženimi odpadki, in si-
cer tako s komunalnimi kot
z gradbenimi. Odpadki se
kopičijo zlasti ob avtocesti,
pa tudi v nekaterih drugih
delih občine, denimo v Pod-
mežakli, na Blejski Dobravi,
v Trebežu, velik problem so
tudi odpadki v hudournikih
in vodotokih. 
Redarji so se ukvarjali zlasti
z urejanjem mirujočega
prometa, lani so izdali 461
plačilnih nalogov in več
opozoril. Lotili so se tudi
popisa zapuščenih vozil, od-
krili so jih kar 85, od tega so
prve štiri že odpeljali s "paj-

kom". Redarji so sodelovali
tudi pri izvedbi prireditev,
pri čemer ugotavljajo, da
obiskovalci ne spoštujejo
pravil o parkiranju. Zato v
redarstvu menijo, da bi Ob-
čina Jesenice morala pro-

učiti možnost, da bi na ne-
pravilno parkirana vozila
začeli nameščati "lisice".
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Jesenice je tudi
prekrškovni organ, pri če-
mer je Omerzel posebej iz-

postavil kratke odzivne roke;
plačilne naloge tako izdajo
le dan ali dva po kršitvi.
Boštjan Omerzel je še po-
udaril, da inšpektorji in re-
darji ne ukrepajo le repre-
sivno, temveč veliko pozor-
nosti namenjajo preventiv-
nemu delu, ozaveščanju ob-
čanov in obveščanju o pra-
vilnem ukrepanju.
Občinski svetniki so imeli
kar nekaj vprašanj za vodjo
inšpektorata in redarstva.
Med drugim so ga opozorili
na kopičenje odpadkov v do-
ločenih delih občine, deni-
mo v Trebežu, na križišču
na Koroški Beli, na Potokih
... Omerzel je povedal, da so
v nekaterih omenjenih pri-
merih že začeli ukrepati,
sami ali prek državnih in-
špekcijskih služb, drugod pa
si bodo stanje še ogledali.
Vsekakor pa bi bilo treba
čim prej sprejeti občinski
odlok o javnem redu in
miru, ki bo pomagal urediti
tudi to področje.
Občinski svetniki so izposta-
vili še problem vrtičkov na
Jesenicah, na katerih se ko-
piči nesnaga, najemniki po-
stavljajo začasne objekte,
gojijo živali ... Boštjan
Omerzel je povedal, da bi
bilo tudi za ureditev tega po-
dročja v bodoče treba spreje-
ti ustrezen občinski odlok,
tako kot so to storili že v ne-
katerih drugih občinah.
Župan Tomaž Tom Men-
cinger je pohvalil delo in-
špektorata in redarstva, nje-
govo strokovnost in odziv-
nost, stanje v občini pa se je,
odkar deluje, po županovi
oceni močno izboljšalo.

Inšpektorji nad odpadke, 
redarji nad parkirni kaos
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice ima največ dela z nedovoljenim
odlaganjem odpadkov ter z urejanjem mirujočega prometa.

Župan Tomaž Tom Mencinger in vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Jesenice Boštjan Omerzel

Občinski svetniki so se seznanili z informacijo,
da se je s 1. aprilom variabilni del cene za dobavo
toplote iz vročevodnega omrežja za končnega
uporabnika povečal za 5,6 odstotka.

V redarstvu menijo, da bi Občina Jesenice 
morala proučiti možnost, da bi na nepravilno
parkirana vozila začeli nameščati "lisice".

www.gorenjskiglas.si



Jeseniške novice, petek, 30. aprila 2010 

Občinske novice

3

www.gorenjskiglas.si

jeseniške novice
Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si

UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942

UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Vera Pintar, Urša Peternel,
Monika Sušanj

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj 

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. 

Jeseniške novice št. 9/letnik V so priloga časopisa Gorenjski glas št. 34, ki je izšel 30. aprila 2010.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 27.400 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 17. ure, sreda od 8. do 18. ure, petek od 8. do 14.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov
/ Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: 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

Zelo pomembno je bilo sre-
čanje z Ministrom za pro-
met Patrickom Vlačičem, ki
ga je ocenil: "Dotaknili smo
se več prostorskih promet-
nih zadev. Ena od njih je
bila bodoča dvotirna želez-
niška povezava. V skupnem
dogovoru bomo iskali takš-
ne možnostih pri izrabi
prostora, da se bo občina
lahko nemoteno razvijala.
Pogovarjali smo se o uredit-
vi dveh krožišč ob izstopu z
avtoceste na Hrušici. Videli
bomo, kaj bo najbolj smisel-
no, tudi v povezavi z večjo
prometno varnostjo na tem
cestnem odseku. Govorili
smo tudi o hrupu cestne in
železniške infrastrukture.
Zadeve se premikajo, priča-

kujemo nadaljevanje ureja-
nja protihrupne zaščite."
Minister za finance Franc
Križanič je bil gost Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske.
Po besedah direktorja Steva
Ščavničarja so mu predstavi-
li delovanje agencije, ob tem
pa so se osredotočili na ne-
kaj problemov, kjer pričaku-
jejo ministrovo pomoč.
Predvsem gre za evropske
projekte, ki so dobršen del
prihodkov agencije. Podpo-
ra na državni ravni ni zado-
stna, pri kontroli projektov
prihaja do večmesečnih za-
ostankov, kar predstavlja
oviro pri delu. 
Najbolj prijeten in sproščen
je bil obisk ministra za šol-
stvo Igorja Lukšiča v Vrtcu
Cilke Zupančič na Koroški
Beli. Otroci so ga pozdravili

s pesmijo. Po pogovoru z
ravnateljico VVO Jesenice
Zdenko Kovač je pohvalil
vzgojno delo. 
Tudi drugi ministri so s svo-
jim obiskom dali poudarek
prizadevanjem za razvoj ob-
čine na različnih področjih.
Minister za zdravje Dorijan
Marušič je obiskal Splošno
bolnišnico na Jesenicah,
kjer so med drugim govorili
o povezovanju gorenjskih
bolnišnic. Minister za viso-
ko šolstvo Gregor Golobič je
bil gost družbe Mimovrste.
Minister za pravosodje Aleš
Zalar je obiskal Okrajno so-
dišče na Jesenicah. Med
drugim so ga seznanili z
dolgoletnim reševanjem
prostorskih problemov in z
velikim povečanem izvržb. 
Župan občine Jesenice To-

maž Tom Mencinger je bil z
obiskom vlade v občini in
pogovori zelo zadovoljen.
"Zasedanje vlade na Jeseni-
cah je bil za našo občino naj-
večji dogodek v samostojni
Sloveniji. Na delovnem obi-
sku se je zadržalo kar sedem
ministrov. Vsi so na pogovo-
rih dobili podrobne infor-
macije o tem, kakšne aktiv-
nosti vodimo, katere projek-
te izvajamo. Opozorili smo
jih na tiste težave, kjer priča-
kujemo pomoč države. V
najtežjih prehodnih časih v
devetdesetih letih smo dolo-
čene projekte izpeljali tudi
sami. S pravo strategijo in
urejenimi prostorskimi do-
kumenti nam je to uspelo.
Mislim, da je bila vlada nad
predstavljenim delom prijet-
no presenečena."

Obisk vlade v občini Jesenice
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Zelo pomembno je bilo srečanje z ministrom za promet
Patrickom Vlačičem.

Minister za visoko šolstvo Gregor Golobič je bil gost družbe
Mimovrste - na fotografiji v pogovoru z direktorjem 
Jugoslavom Petkovičem.

Župan Tomaž Tom Mencinger se je pogovarjal tudi s 
finančnim ministrom Francijem Križaničem.

Obnovljeni nekdanji fužinski objekt Kolpern na Stari Savi
se je izkazal kot čudovito prizorišče tudi za tako visoke 
dogodke, kot je zasedanje vlade.

Premier Borut Pahor na obisku pri uspešnem podjetju
SIGR Bizjak transport in logistika na Spodnjem Plavžu. 
Direktor Aleksander Bizjak mu je predstavil podjetje.

Najbolj prijeten in sproščen je bil obisk ministra za šolstvo
Igorja Lukšiča v vrtcu Cilke Zupančič na Koroški Beli. 
Foto: Anka Bulovec
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Dnevi Angele Boškin o varnosti v bolnišnicah

Splošna bolnišnica Jesenice je 22. in 23. aprila organizirala tret-
je Dneve Angele Boškin, ki so potekali v Gozd-Martuljku.
Osrednja tema predavanj in okrogle mize je bilo Uvajanje var-
nosti in posledično s tem varnostne kulture v zdravstvene zavo-
de. Po besedah diplomirane medicinske sestre Zdenke Kramar,
pomočnice direktorja Splošne bolnišnice Jesenice za zdravstve-
no nego, bi morala biti varnost pacientov velik izziv in najpo-
membnejši strateški cilj vsake zdravstvene ustanove. U. P.

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

Vida Mihelčič s.p.

In kakšne bodo cene oskrbo-
vanih stanovanj? Kot je po-
vedal Vinko Pogačnik, bo za
garsonjero treba odšteti od
66 tisoč do 76 tisoč evrov,
odvisno od lege in etaže.
Cene namreč rastejo z etaž-
nostjo, saj bodo stanovanja v
višjih nadstropjih imela tudi
boljši razgled. Največja, dvo-
sobna stanovanja bodo stala
od 93 tisoč do 116 tisoč ev-

rov (v vse cene je davek že
vključen). Novi blok je po
tehnični plati prilagojen po-
trebam starejših in gibalno
oviranih oseb. V njem je dvi-
galo, pri projektiranju so
upoštevali večje širine hod-
nikov, vrat, kopalnic, vsako
stanovanje je opremljeno
tudi z gumbom za klic v sili.
Posebnost bloka je tudi sku-
pen družabni prostor s tera-
so, kuhinjo in sanitarijami v
pritličju. 

Blok z oskrbovanimi 
stanovanji je že zgrajen
�1. stran
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Urša Peternel

Eno od uspešnejših jeseni-
ških podjetij: Kovinar Grad-
nje ST, je konec marca dobi-
lo novega direktorja. Dose-
danji direktor Franc Steg-
nar, ki je zadnjih deset let
uspešno vodil podjetje, se je
po izteku mandata upokojil.
Direktorsko mesto je pre-
vzel dosedanji pomočnik di-

rektorja Mirko Krašovec.
Kot je povedal, bistvenih
sprememb v podjetju ne na-
črtuje, saj bo nadaljeval za-
stavljeno delo predhodnika.
"Z dosedanjim direktorjem
sva sodelovala dobršen del
kariere in tudi delo je bilo
zastavljeno tako, da sem po
njegovi upokojitvi prevzel
vodenje," je povedal novi di-
rektor, ki v podjetju dela za-

dnjih osem let, je pa doma-
čin z Jesenic. 
Podjetje Kovinar Gradnje
ST je srednje veliko gradbe-
no podjetje, ki je v večinski
lasti družbe Oniks Invest.
Med večjimi objekti, ki jih
gradijo letos, je stanovanjski
objekt z oskrbovanimi sta-

novanji na Jesenicah, garaž-
ne hiše pri jeseniški bolniš-
nici, stanovanjsko turistični
objekt v Kranjski Gori, pre-
vzeli so tudi izvedbo zuna-
nje ureditve Male in Velike
Zake v sklopu gradnje vesla-
škega centra in ciljne regat-
ne arene na Bledu ...

Novi direktor v družbi 
Kovinar Gradnje
Dolgoletnega direktorja Franca Stegnarja, ki se je upokojil, je nasledil dosedanji pomočnik Mirko Krašovec.

Avrelij Ravnik, 
energetski svetovalec

(Nadaljevanje iz prejšnje šte-
vilke)

Človeške biološke potrebe
zahtevajo vidni stik z zuna-
njo okolico in dogajanjem v
njej. Zato je zadostna in na-
ravna osvetlitev in neposred-
no osončenje bivalnih pros-
torov zelo važen faktor pri
načrtovanju hiše. Potrebno
je temeljito znanje z mno-
gih področij, da se izberejo
pravilne oblike, velikosti,
razporeditev, orientacija in
optične lastnosti svetlobnih
odprtin - oken. Temu se pri-
družijo še individualne želje
uporabnika, zahteve urbani-
stičnega načrtovanja, var-
stva kulturne dediščine in
drugo. Naravna osvetljenost
prostora - stanovanja in
osončenost sta odvisni od
svetlobnih odprtin, od zuna-
njih naravnih in geometrij-
skih ovir. To je od okolice,
reliefa zemljišča, pozidave,
barv in velikosti objektov.
Od notranjih površin, opre-
me in morebitnih ovir za
prehod svetlobe.
Seveda mora biti prostor
pravilno tudi umetno osvet-
ljen takrat, ko naravne sve-
tlobe ni ali je ni dovolj - v
mraku in temnih dnevih.
Posebno v zimskem času
pri oblačnem vremenu so
dnevi temni in ni dovolj
dnevne osvetljenosti.

Osvetljenost - svetloba in
toplota dobitki v prostoru
Svetloba in toplota od sonč-
nega obsevanja sta neločlji-
vo povezana dejavnika, ki
jih je treba upoštevati pri na-
črtovanju osvetljenosti.
Okna - svetlobne odprtine
vplivajo na toplotno bilanco
ogrevanja prostora. Od njih
je odvisno toplotno ugodje v
prostoru. Zelo pomembno
je pri pasivnem sončnem
ogrevanju prostorov. Okna
orientirana na vzhod, jug in
zahod nam bistveno zmanj-
šajo porabo ogrevalne ener-
gije. Tako izkoriščamo pa-
sivno okolju prijazen obnov-
ljiv vir energije za ogrevanje.
Velika ponudba kvalitetnih
senčil prepreči poletno pre-
grevanje prostorov in varuje
notranje prostore pred bleš-
čanjem ali pred poslabša-
njem vidnega ugodja. Za ne-
katera dela, ki zahtevajo
enakomerno difuzno osvet-
ljenost pa neposredno sonč-
no sevanje ni primerno. 
Svetlobno ugodje mora biti
v največji možni meri uskla-
jeno s toplotnim in zvočnim
ugodjem v prostoru. Potreb-
no je pravilno ravnotežje
med temi dejavniki, zato sta
velikost in kvaliteta okna
tako pomembni. 
Vgraditi je treba energijsko
učinkovita okna in zastekli-
tev in jih kombinirati s proti-
hrupnimi stekli, če je treba.

(Se nadaljuje)

ENERGETSKI NASVET

Osvetljenost prostorov

Prve razprave 
o novem nacionalnem
programu športa

Vse bližje smo razpravam o
novem nacionalnem progra-
mu športa v naši državi. Naci-
onalni program je temeljni do-
kument, ki bo v prihodnjih le-
tih še kako pomembno vplival
na šport v Sloveniji na držav-
ni in na lokalni ravni. 

Sedaj veljaven nacionalni
program športa določa tudi lo-
kalnim skupnostim sofinanci-
ranje interesne športne vzgoje
predšolskih otrok, interesne
športne vzgoje šoloobveznih
otrok, športne vzgoje otrok,
usmerjenih v vrhunski in kako-
vostni šport, športno vzgojo
otrok s posebnimi potrebami,
interesno športno vzgojo mladi-
ne, športno vzgojo mladine,
usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport, športno vzgojo
mladine s posebnimi potreba-
mi, športno rekreacijo, kako-
vostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov. V nacionalnem
programu dopuščajo tudi mož-
nost sofinanciranja delovanja
društev in občinskih športnih
zvez, založniško dejavnost, in-
formatiko in večje mednarodne
in športno rekreativne priredit-
ve. Za vsa ta področja je občina
Jesenice za leto 2010 namenila
211.686 evrov, kar je za 5,8 od-
stotka manj kot v letu 2009.

Za ta sredstva je na javnem
razpisu kandidiralo 27 upra-
vičencev (lani 28). Sredstva so
bila razdeljena na podlagi
sprejetih meril in normativov.
Komisija, ki jo je imenoval žu-
pan občine Jesenice, je svoje
delo opravila korektno. 

Skrb zbuja dejstvo, da je re-
alno zmanjšanje sredstev vsaj
še za višino uradno priznane
inflacije, torej še za blizu štiri
odstotke večje. Skratka situaci-
ja je izjemno kritična. Zaple-
ten birokratski upravni posto-
pek (od začetka javnega raz-
pisa do prvega nakazila de-
narja je minilo skoraj pet me-
secev) je povzročil skorajda ko-
laps športa v občini.

Zato je prav, da tudi v naši
občini posvetimo razpravi o
nacionalnem programu špor-
ta veliko pozornost. Športna
zveza Jesenice bo kot izvajal-
ka nalog regijske pisarne
Olimpijskega komiteja Slove-
nije tudi organizatorka števil-
nih razprav v regiji. V matič-
ni občini pa bo še toliko bolj
zavzeto in odgovorno prevzela
tudi povezovalno vlogo civilne
družbe (vseh društev in orga-
nizacij), ki delujejo na podro-
čju športa. Ne nazadnje je se-
daj lepa priložnost, da vsi, ki
delujemo na področju športa,
združimo moči v boju za ob-
stoj! Ob razpravi ob novem
nacionalnem programu špor-
ta je prišel čas tudi za prevetri-
tev občinskih programov. 

Športniki želimo obdržati
čim več športnih in rekreativ-
nih programov. Tega si želijo

prav gotovo tudi občani. Kakš-
ne so zato možnosti, pa bo mo-
rala odločiti lokalna politika.
Ni dvoma, da je odgovornost
za obstoj športa v občini vsaj
na sedanji ravni na plečih ti-
stih, ki bodo kreirali lokalno
politiko. Ne nazadnje smo
športniki tudi volivci. Dobra
tretjina občanov se tako ali
drugače ukvarja s športom ali
rekreacijo. Zato si zaslužimo,
da se šport obravnava vsaj pri-
bližno enakovredno z drugimi
družbenimi dejavnostmi. Naj
zaključim z javnim pozivom
vsem zainteresiranim, da se v
prihodnjih dveh mesecih (maj,
junij) tvorno in aktivno vklju-
čijo v razprave o novem nacio-
nalnem programu športa in
razvoju jeseniškega športa.

Branko Jeršin 
(Regijska pisarna 

OKS Jesenice) 

Vprašanja glede 
ekoloških otokov

Sem občan Jesenic in reden
bralec Vašega mesečnika.
Opažam, da ste zelo uspešni
pri informiranju občanov gle-
de aktualnih dogodkov v obči-
ni in iskanju odgovorov na pe-
reča vprašanja in problemati-
ko. V upanju, da vam bo uspe-
lo pridobiti zadovoljive odgo-
vore pri pristojnih, v Vaše
uredništvo pošiljam naslednja
aktualna vprašanja, poveza-
na z EKO-otoki.

Zakaj je v jeseniški občini v
zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov (konkretno PET-
plastika) dovoljeno odlagati
izključno plastenke in emba-
lažo z oznako PET, medtem
ko v kranjski občini v zabojni-
ke za PET-plastiko lahko od-
lagajo tudi: kombinirano em-
balažo TETRA PAK, plastič-
ne vrečke in folije iz polivini-
la, jogurtove lončke in podo-
bno "belo" embalažo, emba-
lažni estrudirani poliestiren
(stiropor, v katerega so vaku-
umsko pakirana živila, obi-
čajno mesnine) ter celo ALU-
pločevinke in konzerve trajnih
živil. Seznama navedenih
materialov na nalepkah "na-
ših" in "njihovih" zabojnikov
sta vsaj kar zadeva dovoljene
materiale v zabojniku PET
precej različna.

Če se trgovinskih vrečk, em-
balaže od sokov, mleka, sme-
tane ipd. ne sme odmetavati
vanje, kam naj jo potem raz-
vrstimo?

Zakaj se na ekoloških otokih
ne postavijo nadstreški, kot jih
imajo v kranjskogorski občini?
Vem, da to ne pride v poštev
pri zabojnikih, kakršne imajo
v Kranju, ki se s pomočjo dviž-
ne roke na tovornjaku prazni-
jo od spodaj. Vendar imamo
na Jesenicah premične zaboj-
nike na kolescih - vozičke, ki se
izpod nadstreška preprosto po-
tegnejo.

Z nadstreški bi bili EKO-
otoki veliko lepše urejeni in
bolj simpatični. Obenem bi
streha zabojnike obvarovala

pred sončnimi žarki in s tem
ohranila njihov prvotni barvni
videz in podaljšala življenjsko
dobo. Pozimi pa ne bi bili
tako na debelo zasneženi.
Tudi občanu, ki v dežju na
EKO-otok pride peš, je dosti
lažje jemati odpadke iz vrečke
in jih odmetavati v kontejner-
je z obema rokama, ne pa da
ga pri tem početju ovira še
dežnik.

Aleš Bremec, 
Jesenice

Proučitev možnosti 
za igranje curlinga 
na Jesenicah

V ponedeljek, 29. marca, je
bil na Koroški Beli organizi-
ran prvi sestanek, na katerem
smo preverili interes za igranje
curlinga na Jesenicah. Zbralo
se nas je 14 entujziastov, ki
smo se najprej seznanili z
osnovami tega športa ter pra-
vili igranja. V nadaljevanju
smo razpravljali predvsem o
možnostih za resnejše igranje
tega športa na Jesenicah. Skle-
nili smo, da se s tem športom
podrobneje seznanimo z obis-
kom svetovnega prvenstva med
4. in 12. aprilom v Cortini
d'Ampezo.

V začetku aprila si je zato
pet najbolj vnetih ogledalo dan
tekmovanja v Cortini, simbo-
lično pa smo se predstavili
tudi na evropskem kongresu,

ki je ta dan potekal v enem od
bližnjih hotelov. Pridobili smo
veliko koristnih informacij gle-
de površin za igranje, opreme
in pravil. Poleg tega smo nave-
zali nekaj koristnih stikov z
nekaterimi evropskimi in sve-
tovnimi curlinškimi zvezami.

Na podlagi zbranih infor-
macij bi želeli začeti konkret-
nejšo razpravo o ustanovitvi
Curling kluba na Jesenicah.
Zato vabimo vse zainteresira-
ne, da se udeležijo iniciativne-
ga sestanka za ustanovitev
Curling kluba Jesenice, ki bo v
torek, 4. maja, ob 18. uri v
prostorih Zavoda za šport, Le-
darska ulica 4. Za vse dodatne
informacije smo vam na voljo
prek elektronskega naslova:
curling.slovenia@gmail.com.

Ob tem naj bralce obvesti-
mo, da sta se v tem času v
Ljubljani že ustanovila dva
Curling kluba, in sicer Ljub-
ljana in Zalog. Še več, oba sta
že začela postopke za ustano-
vitev Curling zveze, ki je tik
pred ustanovitvijo, na svetov-
nem prvenstvu v Cortini pa so
že pridobili status pridružene-
ga člana Svetovne zveze. Z
njimi smo v stalnih stikih in si
izmenjujemo podatke in iz-
kušnje, na podlagi katerih bi
lahko začeli resneje igrati cur-
ling v Ljubljani in na Jeseni-
cah. Tudi oni namreč še ni-
majo potrebne opreme in pri-
pomočkov za igranje.

Robert Sušanj

Pisma bralcev

Novi direktor Mirko Krašovec I Foto: Anka Bulovec

Kovinar Gradnje ST je tudi izvajalec gradnje parkirne hiše
pri Splošni bolnišnici Jesenice. I Foto: Anka Bulovec
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Janko Rabič

Pri Prostovoljnem gasil-
skem društvu Hrušica v
preteklem desetletju beleži-
jo velik vzpon aktivnosti na
številnih področjih. Poleg
stalne pripravljenosti za po-
sredovanje v požarih in dru-
gih elementarnih nesrečah
ter usposabljanjih operativ-
nih gasilcev so se pred leti
lotili temeljite obnove
doma. Leto 2009 je za vse
člane predstavljajo še en
nov mejnik uspešnosti. Po-
membni koraki so bili nare-
jeni predvsem na dveh po-
dročjih. Velik poudarek so
dali usposabljanju operativ-
nih članov. Predvsem po-
membno je bilo pridobiva-
nje novega znanja in izku-
šenj za gašenje in reševanje
v enocevnih cestnih predo-
rih ter za gašenje notranjih

požarov. Gasilci na Hrušici
skupaj z drugimi na širšem
območju sestavljajo skupi-
no, ki je usposobljena za po-
sredovanje v bližnjem kara-
vanškem predoru. 
Posebej so pri društvu po-
nosni na mlade in članice.
Lani so na najrazličnejših
tekmovanjih vse ekipe niza-
le uspeh za uspehom, vse do
najboljših v državi. Pred-
vsem je pohvalna velika vne-
ma mladih za obvladovanje
gasilskih veščin, saj bodo že
čez nekaj let postali dobro
usposobljeni operativni ga-
silci. Za celotno operativno
delo pri društvu skrbi povelj-
nik Peter Popovič, za delo z
mladimi in za tekmovanja
pa Saša in Robert Kejžar. 
Za uspešno delo v lanskem
letu so bili deležni številnih
pohval na letošnjem ob-
čnem zboru, predvsem s

strani vodstva krajevne
skupnosti Hrušica, Gasilske
zveze Jesenice in Občine Je-
senice. Podelili so priznanja
za napredovanja in dolgolet-
no delo v društvu ter potrdi-

la za udeležbo na usposab-
ljanjih. Veteranu in častne-
mu predsedniku društvu
Francu Klinarju so nameni-
li darilo ob 80-letnici delo-
vanja. 

Dobro usposobljeni gasilci
na Hrušici 
Posebej so v društvu ponosni na mlade in članice. Lani so na najrazličnejših tekmovanjih vse ekipe
nizale uspeh za uspehom, vse do najboljših v državi.

Devetdeseti jubilej Anice Gorup 
Praznovanje spomladanskih 90-letnih jubilejev krajank v
krajevni skupnosti Staneta Bokala na Jesenicah so zaokroži-
li z aprilskim obiskom pri Anici Gorup na Cesti Maršala Tita
100. Čestitke ob visokem življenjskem jubileju in želje po
zdravju in dobrem počutju sta ji izrekli predsednica sveta KS
Mili Ilenič in članica sveta Marija Bergant. Anica je po rodu
Jeseničanka. V zakonu sta se ji rodila hčerka in sin. Danes
ima dva vnuka in eno pravnukinjo. Na dolgi življenjski poti
je doživela marsikaj lepega, pa tudi težkih trenutkov ni
manjkalo. Med drugo svetovno vojno so jo izselili v Valjevo,
pred 38 leti ji je umrl mož, leta 1980 je izgubila tudi sina.
Umrl je le nekaj dni pred vrnitvijo med bombardiranjem
Bagdada, kjer je delal. Danes Anici zdravje še kar služi, 
letom primerno, pravi. Še kaj postori po stanovanju in 
pomaga hčerki Milici. Poletja preživlja v hišici v Planini pod
Golico. Gorska narava ji dobro dene, prav tako je vedno 
vesela obiskov svojih najbližjih. J. R.

Tudi "plazilci" v čistilni akciji
Vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo so se pridružili tudi
člani in članice Moto kluba Plazilci s Koroške Bele. Zbralo se
jih je štirinajst in lotili so se čiščenja območja za trgovino
Lidl, ki je bilo kar posejano z različnimi vrstami smeti, je po-
vedal član kluba Robert Sušanj. "Poleg pridnih rok smo zago-
tovili tudi kamionček za prevoz odpadkov, ki nam ga je po-
sodil eden izmed naših članov. Pred začetkom smo ugotovi-
li, da je na predvečer akcije neznanec na našo lokacijo pripe-
ljal nekaj dodatnih kosovnih odpadkov. Očitno z namenom,
da odpadke namesto njega pospravijo udeleženci akcije.
Med odpadki smo našli tudi večjo količino v naravo odvrže-
nih in še neuporabljenih tablet in zdravil, našli smo portret
Device Marije, ohišje pralnega stroja ..." V času akcije so 
nabrali pet kubičnih metrov smeti, od katerih so tretjino 
sortirali že ob nabiranju in jih dostavili v zbirni center. U. P.

Predstavili so se literarni ustvarjalci 
Dvorana Doma upokojencev Jesenice vsakih 14 dni z gosti-
teljico Albino Seršen piše nove zgodbe. Aprilska je nastala v
sodelovanju z nekaterimi literarnimi ustvarjalci v občini Je-
senice. S pisanim izborom verzov in proze so Francka Le-
skovar, Helena Grzetič, Alenka Trampuš, Sonja Frelih, Ma-
rija Golob, Darja Jakopič, Franci Tušar in Henrik Lužnik
predstavili del svojih pogledov na svet okoli sebe in na na-
ravo. Odkrili so del spominov na mladost, na ljubezen do
narave, tudi kritični so bili do okolice in različnih dogodkov.
Svoje pesmi in prozo večkrat predstavljajo na prireditvah,
srečanjih in jih objavljajo v časopisih in revijah. Vsi so člani
Literarnega kluba upokojencev Slovenije. Del bogastva 
svojih misli so predstavili sami, del pa sta zbrani publiki pre-
brala Darka Rebolj in Hinko Lužnik. Za prijetno popestritev
literarno obarvanega večera so poskrbeli člani pevskih zbo-
rov društev upokojencev Jesenice in Javornik-Koroška Bela,
predvsem z izborom ljudskih pesmi. J. R. 
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Razstava likovnih del likovnega srečanja Jasna
V razstavnem salonu DOLIK Jesenice je bila na ogled serija
likovnih del udeležencev likovnih srečanj Jasna. S svojimi
deli so sodelovali Franc Bešter, Boleslav Čeru, Igor Dolenc,
Marta Gašperlin, Edo Gregorič, Boštjan Gunčar, Anton Kav-
čič, Mia Mihelič, Nejč Slapar, Vida Soklič, Negos Stepanja,
Alojz Štirn, Slavica Štirn in Ivan Žibert. J. P.

Deveti javni nastop učencev 
V Glasbeni šoli Jesenice je potekal deveti javni nastop
učencev šole. V organizaciji Darka Šimbere so program 
oblikovali in pripravili mentorji Elizabeta Demšar Zupan,
Zilhad Džamamovič, Barbara Knap, Blanka Piotrovska, 
Natalija Šimunovič Cilenšek, Klemen Smolej, Monika 
Korbar, Karin Vrhnjak in Gregor Fele. Nastopili so učenci
klavirja, violine, flavte, klarineta, kitare, harmonike, pikola in
violončela. J. P.

Razstava likovnih del Vide Soklič
V organizaciji DPD Svoboda France Mencinger Javornik-
Koroška Bela so v razstavnem salonu Kulturnega doma na
Slovenskem Javorniku pripravili razstavo likovnih del slikarke
Vide Soklič iz Begunj z naslovom Pasteli. J. P.

Stilska preobrazba
Fotografsko društvo Jesenice je v svoji fotogaleriji avle
Gledališča Toneta Čufarja pripravilo fotografsko razstavo
svojega člana Samirja Pajića pod naslovom Stilska preo-
brazba. Fotograf je član društva šele nekaj mesecev, toda v
tem času so že opazili njegov talent in odločen pristop k fo-
tografiranju z velikim občutkom za izbrane motive in kom-
pozicijsko postavitev ob prefinjeni obdelavi fotografij. Že
lansko leto je s svojimi fotografijami na ex temporu dosegel
prvo mesto, tokrat pa je pokazal zanimivo serijo stilske pre-
obrazbe v vseh pomenih besede. J. P.

Janez Pipan, 
Urša Peternel

V dvorani Glasbene šole Je-
senice in naslednji dan tudi
v dvorani jeseniškega gleda-
lišča sta potekala skupna
koncerta glasbenih šol iz če-
škega Brna in z Jesenic. So-
delovanje med obema glas-
benima šolama traja že peto
leto in učenci obeh šol izme-
njujejo obiske. Kot je pove-
dala ravnateljica Glasbene
šole Jesenice Martina Va-
lant, so gostje iz Brna tokrat
obiskali drugič Jesenice. V
petek je izzvenel skupni
koncert obeh šol v dvorani
glasbene šole. Z obiskom so
mlade glasbenike počastili
češki veleposlanik Peter
Voznica, župan Občine
Kranjska Gora Jure Žerjav
ter podžupana Občine Jese-
nice Vera Pintar in Boris
Bregant. Gostje so pripravili
odličen program, je poveda-
la Martina Valant, posebej je
izstopal mladi nadarjeni pia-
nist Jakub Sladek, navdušil
pa je tudi orkester cimbal s

češko ljudsko glasbo. Jeseni-
čani so se na koncertu pred-
stavili s solisti ter dvema ko-
mornima skupinama: kla-
virskim triom in pihalnim
kvintetom ter prav tako nav-
dušili s programom. "Kon-
cert je pokazal, da imamo na
šoli močan podmladek, ki se

razvija v dobre glasbenike,"
je povedala Valantova. V so-
boto so pripravili še koncert
v Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah. Gostje so pri-
pravili obsežnejši program
petkovega koncerta, domači-
ni pa so se predstavili z bale-
tom in orkestri. Oba koncer-

ta sta navdušila publiko s pe-
strim in dobro izvedenim
programom. Seveda pa je
gostovanje vključevalo tudi
razvedrilni del: gostje so si
ogledali železarsko zbirko v
Gornjesavskem muzeju Je-
senice ter se odpeljali na
Bled.

Gostovanje glasbene šole 
iz Brna
Že drugič so Jesenice obiskali mladi glasbeniki iz Češke. Skupaj z jeseniškimi prijatelji so pripravili
dva navdušujoča koncerta.

Janko Rabič

Dvorana gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah je bila
15. in 16. aprila prizorišče gle-
dališke ustvarjalnosti mladih.
Jeseniška območna izpostava
Javnega sklada republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti
je organizirala 17. medob-
močno srečanje otroških gle-
daliških skupin. Vsi ga pred-
vsem poznajo kot Kekčevo
srečanje, na katerem se pred-
stavljajo gledališke skupine
kulturnih društev in osnov-
nih šol s celotne Gorenjske. 
Selektor Franci Končan jih je
od 21 prijavljenih za srečanje
izbral šest. Občino Jesenice
je zastopala Otroška gledali-
ška skupina Farnega kultur-
nega društva Koroška Bela.
Predstavila je igro Vike Gro-
bovšek Do tiste stezice. Eko-
loška vsebina se je posrečeno
vključila v aprilska vsesploš-
na prizadevanja za čisto oko-
lje in urejeno okolje. 
V predstavi so nastopili:
Matej Čušin, Kristina Klara
Čušin, Matic Toman, Klara
Markelj, Krištof Marij Ču-
šin, Ana Smolej, Marko Ču-
šin, Luka Čušin in Matija
Jošt Čušin. Režiserka, men-
torica in dramaturginja je
bila Marija Palovšnik, za
sceno in kostume je poskr-

bela Mateja Kozmus, za
glasbo pa Tadej Sadar. V
pripravo predstave so vsi v
dveh mesecih vložili veliko
truda in resnega dela. Zani-
miva je tudi zasedba, saj so
nastopili trije bratje ter dva
brata in sestra iz dveh dru-
žin Čušin. 
Selektor Franci Končan je
ob ogledu predstav pouda-
ril, da je na Gorenjskem
vsako leto bogata bera otro-

ških predstav. Ob zavzetosti
mladih za gledališko igro je
posebej izpostavil neizmer-
no energijo mentorjev in
mentoric pri pripravi pred-
stav. Lotevajo se sodobnih
tekstov in jih tudi sami piše-
jo. S temi srečanji se spet
spodbuja gledališka dejav-
nost na šolah, ki je bila ne-
kaj časa v upadanju. 
Petra Ravnihar z jeseniške
območne izpostave Javnega

sklada RS za kulturne de-
javnosti je po uspešnem za-
ključku povedala, da je takš-
no srečanje kar velik orga-
nizacijski zalogaj. Za po-
moč se je zahvalila vodstvu
gledališča Toneta Čufarja
ter vrtcem in učencem
osnovnih šol Toneta Čufar-
ja in Poldeta Stražišarja, ki
so bili prijetna publika na
vseh šestih predstavah v
dvorani. 

Ustvarjalnost mladih igralcev 
Na Kekčevem srečanju je občino Jesenice zastopala otroška gledališka skupina s Koroške Bele. 
Zanimiva je njena zasedba, saj so nastopili trije bratje ter dva brata in sestra iz dveh družin Čušin. 

Otroška gledališka skupina Farnega kulturnega društva Koroška Bela
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Matjaž Klemenc

V sezoni 2009/2010 ste bili
na dveh velikih tekmova-
njih: na sredozemskih igrah
v Pescari in evropskem pr-
venstvu v kratkih bazenih v
Istanbulu. Kako ste zado-
voljni z rezultati?
"S Pescaro sem izredno za-
dovoljna, saj mi je uspelo
ubraniti zlato in bronasto
medaljo iz leta 2005. Bila je
močna konkurenca in ta dva
uspeha sta mi dala motiva-
cijo za naprej. Vedela sem,
da sem v igri za medalje. Za
evropsko prvenstvo v krat-
kih bazenih v Istanbulu
sem bila zelo dobro priprav-
ljena. Žal sem imela smolo,
saj sem teden dni pred pr-
venstvom zbolela. S tem iz-
gubiš malo samozavesti, a
sem bila na koncu vseeno
zadovoljna, saj sem v vseh
disciplinah, kjer sem plava-
la, popravila osebne rekorde
in uspelo se mi je uvrstiti v
finale. Kaj bi bilo, če ne bi
zbolela, je težko reči. Lahko
bolje, lahko slabše."

Sredozemske igre so bile v
velikem bazenu, evropsko
prvenstvo v malem. Kje se
bolje počutite?
"Veliko bolje se počutim v
velikem bazenu, saj je manj
obratov, kjer nisem najbolj-
ša. Tu izgubljam največ
časa. Žal po naravi nimam
dobre eksplozivnosti. V moji
paradni disciplini, 400 m
mešano, je veliko obratov."

Glavni cilj sezone, evropsko
prvenstvo v Budimpešti, je
še pred vami.
"Budimpešta je vsekakor
glavni cilj sezone. Nastopila
bom na 200 m mešano in
400 m mešano. Glavna pri-
čakovanja so na 400 m me-
šano. Želim si čim bolje od-
plavati, popraviti osebni re-
kord. Finale je povsem rea-
len. Če bo šlo vse po načr-
tih, če bo zdravje, dober tre-
ning, upoštevanje trenerje-
vih navodil, sem lahko tudi
v igri za medaljo."

Doma ste blizu bazena Uko-
va. Je to glavni razlog, da ste
se podali v plavanje?
"Babica me je pripeljala na
plavanje. Bližina kopališča in
to, da bi se z nečim ukvarja-
la, sta bila glavni razlog, da

sem začela plavati. Tri leta
sem bila na Jesenicah, pri
osmih letih sem šla v Radov-
ljico, kjer sem bila dodeljena
trenerju Mihu Potočnik."

Vaše mnenje o Mihu Potoč-
niku?
"Miha je moj trener že 14 let
in o njem lahko rečem vse
najboljše. Imam ga za naj-
boljšega trenerja v Sloveniji
za srednje in dolge proge.
To, da je Miha vseskozi moj
trener, je zame zelo pozitiv-
no, saj je on dodobra spo-
znal mene, jaz njega. Vča-
sih pride tudi do kakšnega
konflikta, a prav zaradi tega
je stvar hitro zglajena."

Svoje najboljše uvrstitve do-
segate v mešanem slogu.
Kakšen je vaš trening, saj
morate biti dobri v vseh šti-
rih disciplinah?
"Štiristo metrov mešano je
najtežja disciplina v plava-
nju, saj moraš biti uspešen
v vseh štirih slogih. Potreb-
ni sta hitrost, vzdržljivost,
kar dobiš z veliko količino
treninga. Dobro je, da
imam v skupini plavalke in
plavalce, ki dobro plavajo
določene sloge. Nina Cesar
prosto, delfin, hrbtno. Robi
Vovk prsno. Tako imam že
dobro primerjavo na trenin-
gu. Trener dobro planira
treninge, tako da so vse dis-
cipline enakomerno poraz-
deljene. Na raznih tekmah
in mitingih plavam čim več
disciplin, kar je vse dober
trening za 400 m mešano."

V kateri disciplini ste naj-
šibkejši?
"V primerjavi z drugimi
boljšimi tekmovalkami, ki
nastopajo na 400 m meša-
no, sem najšibkejša v hrb-
tnem slogu."

Nastopili ste že na dvojih
olimpijskih igrah. Kako se
jih spominjate?
"Prve moje olimpijske igre
so bile v Atenah. Pred na-
stopom sem imela prijav-
ljen peti čas na svetu in vsi
so pričakovali finale. Zame
so bile te igre zelo stresne.
Bilo je veliko pritiska, bila
sem še mlada in s tem se ni-
sem znala ubadati. Plavala
sem štiri sekunde slabše od
osebnega rekorda in trema
me je povsem uničila. Blizu

rekorda bi se z lahkoto uvr-
stila v finale. Čeprav sem
bila trinajsta, je bilo kar ne-
kaj razočaranja. Do Pekinga
sem dobila precej izkušenj
na velikih tekmovanjih. Bila
sem dobro pripravljena, tre-
me praktično ni bilo več. Po
drugi strani pa se je močno
povečala konkurenca v moji
paradni disciplini. Moj re-
kord je bil 4:42 in s trener-
jem sva menila, da če mi
uspe plavati 4:37, 4:38, bi se
lahko uvrstila v finale. Na
koncu sem dosegla želeni
čas, a žal so tudi druge pla-
vale odlično. Uvrstila sem
se na šestnajsto mesto. Na
koncu gledano, sem bila za-
dovoljna, saj sem za več kot
za tri sekunde popravila
osebni rekord."

Vse bližje so tudi olimpijske
igre 2012 v Londonu?
"Upam, da se mi v Londonu
uspe na 400 m mešano uvr-
stiti v finale. Vendar, kot
sem že omenila, veliko je
odvisno od vrste dejavnikov,
seveda pa največ od mene
same."

Na začetku svoje kariere ste re-
kli, da si želite v svetovni vrh? 
"Mislim, da sem se sveto-
vnemu vrhu približala, do-
segla pa ga bom takrat, ko
se bom na svetovnem pr-
venstvu ali na olimpijskih
igrah uvrstila v finale."

Letos ste dobili priznanje za
najboljšo športnico Jesenic
in plavalka leta v Sloveniji ...
"Priznanja za najboljšo pla-
valko v Sloveniji nisem priča-
kovala, saj je krog dobrih pla-
valk pri nas zelo velik. Na Je-
senicah je bila glavna konku-
rentka smučarka Maruša
Ferk. Mislila sem, da bo Ma-
ruša zmagala, saj je smučanje
veliko bolj medijsko pokrito.
Moram reči, da sem bila obeh
priznanj zelo vesela."

Kaj imate za svoj največji
uspeh do sedaj?
"Na prvem mestu vsekakor
obakrat uvrstitev na olimpij-
ske igre, medaljo s članske-
ga evropskega prvenstva v
Madridu ter tri prva in dru-
go mesto z mladinskega ev-
ropskega prvenstva."

V Londonu si želim finale
Anja Klinar, 22-letna Jeseničanka, plavalka Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica, se lahko 
pohvali, da je nastopila že na dvojih olimpijskih igrah, v Atenah in v Pekingu.

Anja Klinar, 22-letna Jeseničanka, plavalka PK Gorenjska
banka Radovljica

Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu
Mladi Jesenice se v letošnji
tekmovalni sezoni spet lah-
ko pohvalijo z lepimi uspe-
hi. Članska ekipa je že kon-
čala nastope v prvi državni
ligi. Čeprav je bila sestavlje-
na predvsem iz mladink in

kadetinj, je naredila zelo do-
ber vtis in nanizala več od-
mevnih zmag. Uvrstila se je
med osem najboljših žen-
skih ekip v državi. V četrtfi-
nalu se je ekipi Kamnika iz-
redno čvrsto upirala in na-
povedala, da bo ob načrt-
nem delu še napredovala.
Dve igralki, Katjuša Roz-

man in Nika Blagne, sta čla-
nici državne mladinske od-
bojkarske reprezentance.
Po uspešnih kvalifikacijah
reprezentance bosta obe
tudi udeleženki evropskega
prvenstva. 
V mlajših kategorijah so se
spet vse ekipe uvrstile v fi-
nale različnih državnih tek-

movanj. To jim je uspelo že
četrtič zapored in so edine
tako uspešne med 53 klubi
v Sloveniji. Jeseniški klub
bo 9. maja organizator pol-
finala prvenstva za starejše
deklice. Začetek bo ob 10.
uri v telovadnici osnovne
šole Toneta Čufarja na Jese-
nicah. 

Pestra jeseniška odbojkarska sezona 

Janko Rabič

Pri Kegljaškem klubu Jese-
nice z zadovoljstvom ugotav-
ljajo, da načrtno delo z mla-
dimi že prinaša uspehe. To
se je pokazalo na letošnjem
gorenjskem tekmovanju za
mlajše kategorije. Na spore-
du so bili štiri tekmovanja v
Škofji Loki, na Jesenicah, v
Tržiču in v Kranju. Najboljši
je bil Kegljaški klub Triglav
iz Kranja, zelo dobro tretje
mesto so si priborili mladi
tekmovalci Kegljaškega klu-
ba Jesenice. 
Pri mladincih je Igor Čosič
postal gorenjski prvak za
leto 2010 s 2303 podrtimi
keglji in z odličnim povpre-
čjem 575 kegljev. Preostali
štirje mladinci Matjaž Vovk,
Aleš Mavsar, Nik Medja in
Kristjan Mijatovič so izpusti-
li zadnjo tekmo v Kranju in
tako izgubili možnost za vi-
soko ekipno uvrstitev. Pri
mladinkah je Anja Jeršin na
zadnji tekmi v Kranju tek-

movala poškodovana. Za 16
kegljev je zgrešila tretje me-
sto, vendar je tudi uvrstitev
mesto nižje lep dosežek.
Ana Lukežič je zasedla 9.
mesto. 
V kategoriji starejših dečkov
je Ajdin Čehajič zasedel 5.,
Tim Mulej 6. mesto, Tomaž
Bilbija in Bahim Benič sta
bila s tekmo manj na zadnjih
mestih. Pri starejših deklicah
je Nina Stanojevič osvojila 3.
mesto. Pri starejših deklicah
je Eva Indjič osvojila srebr-
no, Žiga Hrovat pa bronasto
kolajno. Za oba je bilo to
prvo tekmovanje. Pohvala ve-
lja tudi za Kristjana Horvata
in Marka Medja, ki sta osvo-
jila 4. in 5. mesto. 
Ob uspehih mladih tekmo-
valcev je treba omeniti še
kegljaško šolo, ki jo pri klubu
zelo uspešno vodi Marjan
Žebre. Trenutno vadi 12 mla-
dih od 8. do 14. leta starosti.
Treningi so ob torkih in četr-
tkih od 15. do 16. ure, vabijo
pa tudi še druge mlade. 

Igor Čosič mladinski prvak
Gorenjske v kegljanju 

Na državnem prvenstvu tik pod stopničkami
V Slovenski Bistrici je potekalo mladinsko državno prven-
stvo v judu, na katerem sta nastopili tudi dve članici judo
sekcije Partizan Jesenice. Skupno je na tekmovanju nastopi-
lo 118 tekmovalcev iz šestindvajsetih slovenskih klubov.
Tina Jazbec se je v kategoriji nad 78 kg uvrstila tik pod stop-
ničke, na četrto mesto. Maruša Kavčič je bila v kategoriji do
63 kg mesto nižje, na petem mestu. Najmlajši člani judo
sekcije Partizan Jesenice so gostovali v Italiji. Poleg Jesenic
so nastopili še domači tekmovalci iz Gemone in judoisti iz
Veldna. Od jeseniških judoistov so prva mesta osvojili Nika
Artač, Bianca Sovilj Stojkovič, Janja Razingar, Žiga Jančar,
Kati Ambrožič, Jan Kilibarda, Jernej Razingar, Filip Fartek in
Anže Rižmarič Hladnik. Druga mesta so dosegli Jakob Klob-
čič, Lejla Aldžič, Patricija Rajkovič Iris, Luka Ambrožič, Tia
Krajzel, Tarik Aldžič, Lara Božič in Nik Lavtižar. Tretje mesto
sta dosegla Nuša Ambrožič in Mark Krajzel. M. K.

Smola na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku
Jeseničan Ervin Hadžić se je udeležil svetovnega prvenstva v
kikboksu v Avstriji, kjer je nastopilo preko 1600 tekmovalcev iz
27 držav. V Ervinovi kategoriji je nastopilo dvajset tekmoval-
cev. V prvem kolu je bil zaradi osvojenih točk prost. V drugem
kolu je premagal češkega tekmovalca, v tretjem kolu, v četrfi-
nalu, je moral priznati premoč nemškega tekmeca. Treba je
dodati, da ga je na poti k boljšemu rezultatu ustavila poškod-
ba reber. M. K.

Uspešno v ligi, izpad v pokalu
Jeseniški nogometaši nadaljujejo uspešno igranje v 1. 
gorenjski ligi. V 15. kolu so v gosteh premagali Visoko z 1 :
2. V prvem polčasu je bil rezultat izenačen 1 : 1. Za Jesenice
je v polno zadel Redžić. Gol, ki je odločil zmagovalca, je v 75.
minuti dosegel Mlakar. V 16. kolu so doma gostili Bled Hir-
ter in dodobra napolnili gostujočo mrežo. Že ob polčasu so
vodili s 3 : 0, končni rezultat pa je bil 8 : 0. Gole za Jesenice
so dosegli: Bučić 2, Redžič, Čamdžić, Vukalić, Stančić, Baba-
ča in Jestenić. Na prvem mestu je še vedno ekipa Naklo -
klub zmagovalcev, ki je zbral 37 točk, ekipa Mimovrste=) 
Jesenice so na drugem mestu, s tremi točkami manj. V 4.
kolu gorenjskega pokala so doma gostili drugoligaša Triglav
Gorenjska in po zadetku Robnika, zadel je v drugem polča-
su, izgubili z 0 : 1. M. K. 

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

Vida Mihelčič s.p.
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Nasvet 

Mag. Karmen Klobasa

Pred nami so vse svetlejši,
toplejši in s tem tudi drznej-
ši meseci - na zunaj. Zno-
traj pa prijeten nemir. Ver-
jamem, da ni med nami niti
enega, ki ne bi željno priča-
koval tople pomladi in še to-
plejšega poletja ter vsega
vznemirjenja, ki pride s
tem. Manj teorije in več
prakse, recimo! Danes bom
z vami razpravljala o novih
modnih vznemirjenjih.
O vzorcih letos še nisem pi-
sala. Kot strela z jasnega so
prileteli v interier našega
domovanja in na oblačila, ki
nas čakajo v trgovinah. Naj-
bolj drzne pri tem so špan-
ske blagovne znamke. Mod-
ni oblikovalci spodbujajo
eksperimentiranje kot tudi
igranje z vzorci in barvami.
Omislite si vsaj kakšno poti-
skano majico, in to drzno
potiskano. Preprostost tu
nima kaj početi! 
Da ne boste mislili, da je
trend namenjen samo mla-
dim, s polno žlico ga zaje-
mite tudi starejši mladostni-
ki. Od vsepovsod. Svet so
preplavile majice s potiski.
Na pohodu so kreativni po-
tiski od črno-bele grafike
prek cvetličnih motivov,

batik-vzorcev, zanimivi so
orientalski navdihi arabskih
noči, psihedelično razgibani
vzorci, pisana sporočila, ro-
kovska motivika in tako na-
prej, odvisno v katerem stil-
skem segmentu želite biti.
Vsi tiski zelo suvereno ob-
vladujejo prehod od prepro-
ste ulične mode do stila veli-
kih mest in kulturno boga-
tih pokrajin. Tiski se pojav-
ljajo praktično povsod, na
majicah, srajcah, hlačah,
krilih in tudi jaknah. Če si
upate, skombinirajte več po-
tiskanih oblačil med seboj.
Vendar z okusom. 
Ker je tiskanje kompleksen
postopek, ki se s pomočjo
novih tehnologij in ustvar-
jalnosti oblikovalcev ter ti-
skarskih mojstrov hitro
spreminja in napreduje, bo-
ste presenečeni nad novimi
tiskarskimi metodami, ki
jih do sedaj še niste videli.
Tisk že dolgo ni več plosko-
ven. Ta se lahko na določe-
nih delih reliefno dviguje,
se refleksno sveti, daje ob-
čutek mokrote, se v barvnih
prelivih zliva po površini ...
Gre za unikatnost, ki se iz-
raža pri vsaki uspešni bla-
govni znamki in kaže korak

pred konkurenco ter neiz-
merno kreativnost. Kdo si
upa več, kdo zna biti boljši.
Čeprav je majica dokaj eno-
staven kos za kombiniranje,
je potiskana prav gotovo za-
htevnejša. No, s kavbojkami
ne moremo zgrešiti, mis-
lim, da je celo večji problem
poiskati pravi pas za zraven.
Kar priznajte, da na to sploh
ne bi pomislili. Sicer pa,
majice lahko nosite na hlače
casual, bermudke, capri.
Ženske tudi na krila. Moti-
vika pa naj vam bo vodilo, 
v kakšen stilu bodo oblačila
za zraven. Kot vrhnji obla-
čili bosta najprimernejši
športno-elegantna jakna ali
jopica. 
Zaključna beseda - dajte si
duška ter vzorce in žive 
odtenke kombinirajte v skla-
du s svojim razpoloženjem
in čim bolj igrivo. Ste se 
nasmehnili?

Nova modna vznemirjenja
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I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE
DRAŽBE 
Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

II. PREDMET PRODAJE
Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku -
Strelska ulica, parc. št. 2199/1, travnik v izmeri
985 m2, in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe
vpisani pri vložni št. 960, k. o. Jesenice.

Zemljišči se prodajata izključno skupaj.

Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k. o.
Jesenice, nista komunalno opremljeni, vendar v
neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi
(vodovod, kanalizacija in plinovod). Predmetni
zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop
do javne ceste - na Strelsko ulico. Za komunal-
no opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec
poskrbel sam - na lastne stroške. 

V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice le-
žita zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.
o. Jesenice, na območju J2/S15/1 - e, območ-
je za stanovanja. Podrobnejša namenska raba:
e - enodružinska zazidava.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja
(zemljišča) - Prodajna pogodba v pisni obliki

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK
NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za zemljišči:
s parc. št. 2199/1, k. o. Jesenice, znaša
59.100,00 EUR (brez DDV),
s parc. št. 2199/2, k. o. Jesenice, znaša
22.260,00 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 81.360,00 EUR (brez DDV).

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za
100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v osmih dneh od izstavitve računa s strani pro-
dajalca - Občine Jesenice, katerega bo proda-
jalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, pod-
pisane s strani obeh pogodbenih strank. Plači-
lo celotne kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Polože-
na varščina se všteje v kupnino. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE 
Javna dražba bo potekala dne 19. maja 2010
ob 14. uri v sejni sobi, klet, Občine Jeseni-
ce, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE 
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo
dražitelji položiti varščino za zemljišči s parc. št.
2199/1 in 2199/2, k. o. Jesenice, v višini
8.136 EUR (10 odstotkov izklicne cene) na po-
dračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki
Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860710 s pripisom "Var-
ščina za javno dražbo - zemljišči s parc. št.
2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice".

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od za-
ključka javne dražbe na njihov transakcijski ra-
čun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k. o.
Jesenice, se prodajata izključno skupaj in po
načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vred-
nost in stroške sklenitve pravnega posla plača
kupec. 
2. Javna dražba se bo opravila ustno v sloven-
skem jeziku. 

3. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dra-

žitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec za-
drži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizič-
ne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republi-
ke Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah na območju Republike Slove-
nije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred
začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju
javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih do-
kumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno

številko TRR računa za primer vračila varščine, 
- potrdilo pristojnega organa (DURS), iz katere-

ga je razvidno, da ima dražitelj plačane davke
in prispevke določene z zakonom, staro največ
15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za
pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v
njegovi državi, enakovredna instituciji, od kate-
re se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),

- dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od
15 dni, šteto od dneve objave razpisa:

- da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna
oseba ali s.p.;

- da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja,
če je ponudnik fizična oseba;

- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih me-
secih pred javne dražbe ni imel blokiranega
transakcijskega računa (samo za pravne
osebe in s.p.),

- potrdilo o državljanstvu (državljani RS in držav-
ljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima
ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS
(tujci), če gre za fizične osebe,

- izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji jav-
ne dražbe (glej točko IX.),

- morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo
predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na
javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v
zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lah-
ko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne
dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek,
odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na jav-
ni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najviš-
jo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne draž-
be sporoči podatke o davčni številki oz. ID šte-
vilki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dra-
žijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsa-
ka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna
cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo naj-
manj po izklicni ceni za predmetno zemljišče.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo ka-
kor koli razveljaviti. 
6. Ustavitev postopka
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Ob-
čine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve prodajne pogodbe. 
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. list RS, št. 14/2007) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list
RS, št. 84/2007 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O ZEMLJIŠČIH 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo
zemljišč lahko pokličete na tel. št. 04/5869
280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do 18. maja 2010. 

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke
tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni
strani Občine Jesenice (www.jesenice.si - razpisi). 

Številka: 478-6/2007
Datum: 21. april 2010

Občina Jesenice
ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list 
RS št. 14/2007) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja
naslednjo 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ
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Urša Peternel

Z začetkom pomladi in to-
plejšega vremena se poveča
tudi aktivnost klopov. Slove-
nija sodi med najbolj ogrože-
na območja v Evropi. Kot
opozarjajo strokovnjaki Uni-
verzitetnega kliničnega cen-
tra Ljubljana, klopi prenaša-
jo povzročitelje lymske bore-
lioze in klopnega meningo-
encefalitisa, bolezni, ki lahko
resno ogrozita človekovo
zdravje. Proti lymski borelio-
zi še ni varnega in učinkovi-
tega cepiva, lahko pa ceplje-
nje prepreči posledice, ki jih
prinaša okužba z virusom
klopnega meningoencefaliti-
sa. Ta se prenaša z vbodom
okuženega klopa in povzroča
virusno bolezen osrednjega
živčevja (vnetje možganskih

ovojnic in možganovine),
lahko pa vodi tudi v ohrome-
lost in v redkih primerih
povzroči celo smrt. Predstoj-
nik Klinike za infekcijske bo-
lezni in vročinska stanja
UKC Ljubljana, prof. dr.
Franc Strle, dr. med., opoza-
rja, da je zaščita pred klop-
nim menignoencefalitisom
v endemičnih deželah, kot je
Slovenija, smiselna: "Klopni
meningoencefalitis je resna
bolezen, ki ne ogroža zgolj
našega zdravja v času bolez-
ni, ampak tudi kakovost na-
šega življenja po prebolelem
meningoencefalitisu."
Specialist pediater in infek-
tolog na Kliniki za infekcij-
ske bolezni in vročinska sta-
nja prof. dr. Milan Čižman,
dr. med., poudarja, da je
cepljenje priporočljivo za

vse, ne glede na starost, tudi
za otroke: "Ker je cepljenje
možno opraviti po dopolnje-
nem enem letu starosti,
upam, da se bo v prihodno-
sti večje število staršev odlo-
čilo za zaščito svojih otrok."
Cepljenje s prvima dvema
odmerkoma se opravi v raz-
maku enega meseca, tretji
odmerek, ki je nujen za za-

gotovitev celovite zaščite, pa
sledi čez 9 do 12 mesecev.
Kasneje so za zaščito po-
trebni poživitveni odmerki,
prvi po treh letih, vsak na-
slednji pa na pet let. Po šest-
desetem letu starosti si po-
živitveni odmerki zaradi
drugačnega odziva imun-
skega sistema sledijo vsaka
tri leta. 

S pomladjo prihajajo klopi 
Strokovnjaki opozarjajo, da je najbolj učinkovita zaščita pravočasno cepljenje. Cepiti se je mogoče
tudi v Zdravstvenem domu Jesenice.

Sodobno suženjstvo

Človeštvo ni bilo materialno še
nikoli v pisani zgodovini tako
bogato, kot je danes. Vendar vsak
dan slišimo in beremo novice,
kako gre nekaterim slabo, da
menda ljudje celo za kruh nima-
jo in podobno. Danes ima skoraj-
da vsakdo stanovanje, avto, vse
razpoložljive tehnične pripomoč-
ke, lahko šola svoje otroke, je
zdravstveno zavarovan, dobi so-
cialno pomoč, če nima drugih vi-
rov, poskrbljeno je za šport in re-
kreacijo in podobno.
Seveda pa se stvari vidijo drugač-
ne, glede na to s katere točke jih
opazujemo in katere parametre
upoštevamo. Vse je namreč rela-
tivno. 
Spomnim se konca osemdesetih
let, ko je propadala naša bivša
skupna država. Takrat sem bil
zaposlen še v "materi Železar-
ni", za katero je med ljudmi ve-
ljalo mnenje, da nikoli ne more
propasti, enako kot so nekoliko
prej menili, da Jugoslavija ali
Sovjetska zveza nikoli ne moreta
propasti. Prav tako so ljudje tudi
zaradi neprestane propagande
in omejevanja dostopov do raz-
ličnih virov menili, da seveda
tudi komunizem, bolje rečeno so-
cializem nikoli ne more propasti.
Danes sem mnenja in "hvalim
Boga", da so propadle tako
SSSR kot Jugoslavija in samo-
upravno vodena Železarna. 
V tistih letih konec osemdesetih
so mi številni slabo poučeni in
poleg tega še nacionalno nestrpni
sodelavci govorili, češ da nas
imajo na zahodu radi, ker da
smo pridni, da bi bila Slovenija
lahko druga Švica, če bi bili sa-
mostojni in podobne neumnosti.
Zakaj temu pravim neumnosti?
Preprosto zato, ker je treba po-
znati zgodovino Švice in Slove-
nije vsaj za dvesto let nazaj, torej
do Napoleonovih vojn in franco-
ske revolucije, da bi lahko človek
kaj takega utemeljeno govoril. O
tem, da nas imajo na zahodu
radi, ker da smo Slovenci pridni,
pa sledeče. Kapital ima rad vsa-
kogar, ki pridno dela in ga je mo-
goče kar se da malo plačati. So-
delavcem sem takrat utemeljeval,
da naši kapitalisti ne bodo do
njih nič manj izkoriščevalski kot
tuji, pa mi niso verjeli. Ko se je
pojavila pravljica o "nacional-
nem interesu", kar se tiče ekono-

mije, so se spet pustili pretentati,
in ravno zato je danes Slovenija
med gospodarsko najbolj priza-
detimi državami EU zaradi re-
cesije. Preseneča me, da mediji še
vedno dajejo besedo "strokovnja-
kom", ki so se dokazano že več-
desetkrat temeljito ušteli, pa ima-
jo še kar "obraz", da svoje neum-
nosti razlagajo in trosijo kot sla-
mo na dolgo in široko.
Torej, zakaj smo taki "reveži",
kot radi ocenjujemo sami sebe?
Prvič zaradi izgube zgodovinske-
ga spomina in primerjanja nepri-
merljivih stvari. Pa poglejmo. V
osemdesetih smo imeli sistem
"par, nepar", bencinske bone, di-
narje deviznega izvora, v Italijo
in Avstrijo smo hodili po kavo in
kavbojke. Socialistična Jugoslavi-
ja na čelu neuvrščenih nam ni
bila sposobna priskrbeti niti tako
banalnih reči, kot so kava in kav-
bojke. "Švasali" in barvali smo
stare "stoenke" in "yugote". Pa
poglejte današnji vozni park. V
Železarni sem tedaj zaslužil pri-
bližno 450 nemških mark, kar je
današnjih 225 evrov. Danes je pla-
ča šeststo evrov ali tedanjih 1200
nemških mark prava revščina.
Ljudi najbolj boli - v precejšnji
meri tudi iz nevoščljivosti, ker če
bi bilo to njim omogočeno, bi bilo
seveda vse lepo in prav, večji del
pa upravičeno - da si je peščica
ljudi, ki so tudi v socializmu zelo
dobro živeli, nagrabila in nakra-
dla desetine milijonov evrov vred-
no prej družbeno premoženje.
No, in to je dokaz, da nas nima-
jo naši kapitalisti prav nič raje
kot na primer tuji. Kapitalistom
in kapitalu je malo mar, koga iz-
korišča: ali domače ali tujce.
Tujce seveda še veliko lažje, ker
jih zakoni diskriminirajo. Če po-
gledamo novice zadnjih tednov,
da določeni gradbinci plačujejo
delavce iz Bosne po 350 evrov
mesečno in da jim povrhu še tega
ne plačajo po več mesecev, lahko
temu povsem upravičeno rečemo
sodobno suženjstvo. In država,
na čelu katere so ta trenutek soci-
aldemokrati, to kar gleda in bolj
malo stori. Predsednik vlade je si-
cer čuteč, pošten in spravljiv člo-
vek. Morda pa je ravno v tem te-
žava, ker številni iz njegovih vrst
in predvsem koalicije nikakor
niso taki. Prihodnost utegne biti
še zanimiva, kar pa seveda ne
pomeni nujno, da bo tudi prijet-
na. Sicer pa star in pogosto citi-
ran ruski pregovor pravi, da
upanje umre zadnje. 

Marjan Čufer

Tjaša Rotar

Alkoholizem - prekletstvo
industrijskih mest 
(Gostilne)

Gostilne pa niso bile samo sre-
dišče družabnosti in zabave,
ampak tudi kraj, kjer so se ro-
jevale socialne stiske. Marsika-
teri delavec je edino v gostilni
pri kozarčku močnejšega našel
uteho po težaškem delu v žele-
zarni. Kozarček se je hitro
raztegnil v daljše popivanje.
Posebno ob plačilnih dnevih so
bile jeseniške gostilne polne in
pogosto je poplačilo starih go-
stilniških dolgov požrlo skoraj
celo delavčevo plačo. Menda so
nekatere žene na plačilne dne-
ve može pričakale kar pred to-
varno, da so dobile vsaj nekaj

denarja, preden so ga možje
zapili. 
Da je alkohol jeseniški pro-
blem, je ugotavljal že Janez
Evangelist Krek. V svojem go-
voru na Jesenicah leta 1904 je
dejal, da ljudje pijejo žganje,
ker vlada socialna stiska in ni-
majo denarja, dopisnik Slo-
venskega naroda pa mu ugo-
varja: "Ljudje hočejo biti pija-
ni kakor klade, in iz tega raz-
loga pijejo šnops. Za eno kro-
no se dobi več piva ali vina,
kakor ga je za žejo in užitek
potrebno, ali ker od te pijače še
noben odrasel človek ni pijan,
zato dajejo ljudje to krono raje
za šnops."
Tovarniški vestnik 35 let kas-
neje svari: "Gotovo je še mno-

go več tistih in takih, ki so bolj
vneti odjemalci po pivnicah
kot pa odjemalci v knjižnicah,
četudi tisto večno lizanje alko-
hola uničuje zdravje in krade
denar delavskim družinam,
medtem ko knjiga izobražuje
in lepša življenje. Res da člo-
vek po prečitanju knjige ni
tako veličastno navdušen za
podjetnost in recimo še "ljube-
zen" kot pa po izpitih litrih v
gostilnah, toda knjiga izobra-
žuje in pomeni napredek v
vsem."
Obiskovalci gostiln niso bili
samo tovarniški delavci. Tako
na primer tudi zaposleni v tr-
govinah v začetku stoletja to-
žijo, da jim ob težkih delovnih
razmerah in pomanjkanju

prostega časa za razvedrilo
ostane le gostilna: "Ako hoče
poiskati razvedrila (trgovski
uslužbenec, moja op.), iti
mora, hočeš ali nočeš, to te ni-
hče ne vpraša, za istim po go-
stilnah, da potem navadno
prikolovratiš z barko domov. S
tem pa škodimo sebi in trgovi-
ni svojega šefa, ker nas drugi
dan gledajo ljudje zaspane in
zdelane."
Jeseničani so popili zares veli-
ko alkohola: "Uradne številke
na občini izpričujejo, da smo
na Jesenicah v preteklem letu
popili 120.132 l vina, 1445 l
vinskega mošta, 23.217 l piva,
2469 l špirita, 2951 l žganja,
891 l ruma, 976 l likerjev. Se-
veda pa ti uradni podatki še

niso vsi. Že to, kar je uradno
ugotovljeno, bi po približni
prodajni ceni stalo okrog dva
milijona Din. Napram števil-
kam v prejšnjih letih je to
tako malo, da smo začudeni
na občini ponovno iskali in-
formacij. Če bo šlo tako na-
prej, potem se še dolgo ne bo
izpolnila odločna volja g. To-
neta, ki je pred nekaj leti po-
slušal pridigo g. župnika, v
kateri je isti bičal, da smo v
letu prej uničili za nad 4 mi-
lijone Din alkoholnih pijač.
Ko je g. Anton prišel iz cer-
kve, je rekel ganjen od trdnega
sklepa poboljšanja: "Ne sme
biti več tako! To leto so bomo
potrudili, da ga pospravimo
za 5 milijonov!"

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (22. del)

V Zdravstvenem domu Jesenice cepijo proti
klopnemu meningoencefalitisu v Dispanzerju
za medicino dela. Cepljenje je samoplačniško,
en odmerek cepiva stane 33 evrov, je povedala
diplomirana medicinska sestra Irena Šuštar.
Otroke cepijo v otroškem in šolskem 
dispanzerju, cena enega odmerka za otroke do
šestnajstega leta pa je 30,50 evra.

Tujci so bili kreativni 
Na Ljudski univerzi Jesenice je med 10. do 17. aprilom pote-
kala zanimiva mednarodna delavnica z naslovom Naučimo
se biti kreativni. Na njej je sodelovalo petnajst udeležencev iz
Bolgarije, Latvije, Španije, Turčije in Slovenije, v tednu dni bi-
vanja na turistični kmetiji v Planini pod Golico pa so razvijali
kreativne ideje in ročne spretnosti na osnovi slovenskega kul-
turnega izročila. Tako so izdelovali dražgoške kruhke, rože iz
papirja, modni nakit, narodne vezenine, ročno izdelan papir
in slike na steklo. Po besedah direktorice Ljudske univerze Je-
senice Maje Radinovič Hajdič je bil glavni cilj delavnice izved-
ba multinacionalne in multikulturne učne izkušnje za odrasle.
Delavnico so organizirali v okviru evropskega programa Vse-
življenjsko učenje/Grundtvig, ki omogoča učečim se odraslim
sodelovanje na delavnicah, ki se odvijajo v drugi državi. U. P.

Jeseniški upokojenci najboljši rekreativni kegljači
Kegljanje na asfaltu v občini Jesenice postaja vse bolj popu-
laren šport tudi med rekreativnimi igralci. To dokazuje
udeležba na tekmovanjih, ki se od jeseni vrstijo na kegljišču
Podmežakla na Jesenicah. Najprej je na občinskem prven-
stvu rekreativcev, ki sta ga organizirala Športna zveza 
Jesenice in Zavod za šport Jesenice, nastopilo deset ekip.
Na vseh tekmah je vladal pravi tekmovalni duh. Še posebej
je treba pohvaliti upokojence, ki kljub letom podirajo 
keglje kot za stavo. Ekipa Društva upokojencev Jesenice 
je po odličnih igrah tudi zmagala pred ekipami Zavoda 
za šport Jesenice, Klapo, Rezervisti in Splošno bolnišnico 
Jesenice. Sedaj vsak petek na kegljišču poteka tekmovanje
rekreativcev za Pokal Zavoda za šport Jesenice. 
Po prvem delu so v vodstvu Rezervisti pred Zavodom 
za šport Jesenice in Splošno bolnišnico Jesenice. V maju 
bo sledilo še posamično prvenstvo rekreativcev in
rekreativk. J. R. 

V kegljaškem klubu spet uspešne tekmovalke 
Pri Kegljaškem klubu Jesenice se na tekmovalno sceno 
spet vračajo tekmovalke. Po dolgih letih sta na letošnjem
gorenjskem prvenstvu nastopili dve in dosegli spodbudne
rezultate. Anja Jeršin je s 1572 podrtimi keglji zasedla zelo
dobro 10. mesto, Ana Lukežič pa 20. mesto. Na gorenjskem
prvenstvu dvojic sta se omenjeni tekmovalki uvrstili na 9.
mesto. J. R.

Razmišljanje 
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Mladi

Petra Alič

Srednja šola Jesenice je bila
organizatorka 15. državnega
tekmovanja srednjih zdrav-
stvenih šol Slovenije, ki je
potekalo 26. marca. Skupno
je na Jesenice prišlo 67 tek-
movalcev in 25 učiteljev
mentorjev iz Postojne, Izo-
le, Ljubljane, Maribora,
Murske Sobote, Nove Gori-
ce, Novega mesta, Slovenj
Gradca, Zagorja ob Savi in
Celja. Tekmovanje je vsebo-
valo preizkus teoretičnega
znanja ter likovni in literar-
ni natečaj. Tehniki zdrav-
stvene nege so se pomerili v
poznavanju možganske
kapi in poškodb glave, bolni-
čarji pa na temo starostnika
s posebnimi potrebami.
Vprašanja za testno polo sta
za tehnike zdravstvene nege
sestavili Nevenka Marinšek,
namestnica pomočnice di-
rektorja za zdravstveno
nego, in Zdenka Kramar,
pomočnica direktorja za
zdravstveno nego Splošne
bolnišnice Jesenice. Avtorici
vprašanj za bolničarje nego-
valce sta bili Anamarija Vr-
hovec in Cvetka Pangerl,
profesorici strokovnih pred-
metov na Srednji zdravstve-

ni šoli Celje.
Glavni namen tovrstnih tek-
movanj je spodbujanje
uspešnejših dijakov k po-
glabljanju znanja na določe-
nem strokovnem področju.
Bogato strokovno znanje po-
meni ob pozitivnih oseb-
nostnih lastnostih bodočega
zdravstvenega delavca kon-
kurenčno prednost na trgu
delovne sile ter dobro izho-
dišče za nadaljnji študij. 
Dan pa ni bil posvečen iz-
ključno tekmovanju. Tovrst-
no srečanje srednjih zdrav-
stvenih šol Slovenije je po-
memben prispevek k med-
sebojnemu povezovanju, so-
delovanju ter ustvarjanju
prijateljskih vezi. Gostitelji s
Srednje šole Jesenice so pri-
pravili bogat spremljevalni
program, v katerega so
vključili ogled Gornjesav-
skega muzeja Jesenice, in
kulturno-umetniški pro-
gram v prostorih Gledališča
Toneta Čufarja. S slednjim
so dokazali, da na Srednji
šoli Jesenice poleg znanja
med drugim uspešno gojijo
in razvijajo tudi glasbeno in
plesno kulturo. Celoten pro-
gram so pod okriljem profe-
soric Marte Bajc, Nancy Lui-
se Sirc in profesorja Marka

Možine pripravili dijaki
šole. 
Po koncu programa so naj-
bolj zadovoljni proti domu
odšli mentorji in dijaki
Srednje zdravstvene šole
Celje, saj so prejeli največ
priznanj. Tudi Srednja šola
Jesenice je ponosna na svoj
uspeh. V strokovnem delu
tekmovanja je pod mentor-
stvom profesorja Rudija
Kolmana zlato priznanje
prejela Emina Fajković, sre-

brno Sara Zakrajšek in bro-
nasto Lea Gašperšič. Na li-
kovnem natečaju je pod
mentorstvom profesorice
Maje Krajnik drugo nagrado
prejel Matija Klanjšek za fo-
tografijo z naslovom Odsev.
Med posebne nagrajence pa
so se uvrstile dijakinje prvih
letnikov zdravstvene usme-
ritve, ki so pod mentor-
stvom profesorice Marise
Monti izdelale tridimenzio-
nalno maketo mesta.

Srečanje zdravstvenih šol
Na Jesenicah je potekalo 15. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Maja Debelak

V petek, 26. marca, smo se
dijaki drugih letnikov zdrav-
stvene usmeritve odpravili v
Mozartov Salzburg. Ta izlet
je bil vrhunec našega pro-
jektnega tedna, zato smo
nanj komaj čakali. Zbrali
smo se nasproti železniške
postaje ob šesti uri zjutraj.
Na avtobus smo prišli še na
pol speči, nekateri utrujeni
od ponočevanja, drugi zasa-
njani od ljubezni, tretji pa
zaradi navdušenja sploh
niso mogli zaspati. Ko smo
se končno vsi zbrali, je šofer
pohodil plin in začel se je
naš nepozabni izlet. Pot nas
je vodila skozi Gornjesavsko
dolino in karavanški predor
proti Beljaku in naprej proti
Spittalu. Med vožnjo nam je

izlet popestril sicer prijeten
vodič, vendar nam je zaradi
neprestanega govorjenja
preprečil dodaten lepotilni
spanec. Ob cesti mimo Spit-
tala se je pred nami odprla
dolina s prečudovitimi gra-
dovi, ki so s svojo pravljič-
nostjo na mogočnih skalah
krasili to dolino. Tisti, ki do
sedaj še niso segli po foto-
aparatih, so hitro odprli tor-
be, iz katerih je zadišalo
tudi po sendvičih, in na vse
strani usmerjali svoje ob-
jektive. Pot skozi dolino je
bila polna predorov. Med
potjo smo videli kar nekaj
znanih smučišč, višinskih
travnikov in samotnih kme-
tij. Ljudje zares živijo tudi
zelo visoko. Privoščili smo
si krajši postanek za malico
ali kavo.
Bližali smo se cilju: eni od
devetih zveznih dežel Av-
strije, in ob pogledu na me-
sto nam je v glavah že za-
zvenela Mozartova glasba.
Prispeli smo v Salzburg.
Mesto blišča, glasbe, soli in
najvišjih cen v Avstriji. Salz-
burg se v slovenščini ime-
nuje Solnograd. Skozenj
teče reka Salzach, nad me-
stom pa stoji veličasten grad
- v njegovo smer so se naši
objektivi pogosto obračali
pod različnimi koti. Mesto
ima res bogato zgodovinsko
in kulturno dediščino in mi
smo si poizkušali ogledati
čim večji del.

Začeli smo kar s prečudovi-
tim parkom Mirabell. Videli
smo baročno katedralo, cer-
kev svetega Petra z zname-
nitim pokopališčem. Tudi
Mozartov trg in stari del me-
sta z Mozartovo rojstno
hišo, kjer enkrat letno prire-
dijo festival glasbe. V času
božiča je v mestu božična
tržnica, mi pa smo imeli pri-
ložnost videti velikonočno.
Pred našimi očmi se je po-
kazala tudi dolga stavba, ki
od zunaj ni bila nič poseb-
nega, vendar smo izvedeli,
da je to znana festivalna
dvorana, ki je od znotraj ve-
liko bolj razkošna.
Med ogledi smo imeli še ne-
kaj prostega časa za nakup
spominkov, obisk trgovin in
za okrepčilo. Vodič nam je
sicer povedal, da si lahko za

kosilo privoščimo nekaj avs-
trijskega, kot je na primer
dunajski zrezek ali pa cmo-
ki, vendar se je z naše strani
slišalo le vprašanje: "Ali je
kje tukaj kakšen McDdo-
nald's?" Vreme nam je bilo
res naklonjeno: živo srebro
se je dvignilo tudi nekaj čez
dvajset stopinj Celzija, tako
da smo lahko kmalu slekli
jopice.
Po ogledu mesta smo se od-
pravili v Hallein, kjer smo si
ogledali znameniti rudnik
soli. Oblekli smo rudarsko
zaščitno obleko in se z vlak-
cem spustili v podzemlje.
Tam so nam predvajali film
o pridelovanju soli in odprt-
ju rudnika. Pogrešali smo le
podnapise. Z ladjico smo se
zapeljali čez slano jezero in
se po drčah spustili v naj-
globlji del rudnika (220 m).
V rudniku smo prestopili
tudi mejo z Nemčijo.
Pozno popoldne smo polni
novih doživetji in s soljo v
enem žepu in Mozartovimi
kroglicami v drugem zapu-
stili Salzburg in se odpravili
proti domu, na deževne Je-
senice.
V Salzburgu smo preživeli
lep sončen dan. Na izletu
smo se naučili veliko novega
in tokrat to mislimo resno.
Izlet nam bo ostal v spomi-
nu, sama pa se bom v bližnji
prihodnosti z veseljem spet
podala v mesto glasbe, bliš-
ča in soli.

Kotiček srednje šole Jesenice

Ekskurzija v mesto 
glasbe in soli

Ekipa deklet s Srednje šole Jesenice / Foto: Peter Novak

Računanje je igra
Kar 104 bistre glave iz 31 slovenskih šol s prilagojenim pro-
gramom so sodelovale na letošnjem že tradicionalnem
državnem tekmovanju iz znanja matematike Računanje je
igra. Že dvanajstič je tekmovanje organizirala Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice, zaradi velike udeležbe pa so
tudi letos gostovali v prostorih Osnovne šole Toneta Čufar-
ja Jesenice na Plavžu. Kot je povedal ravnatelj Osnovne šole
Poldeta Stražišarja Jesenice Alen Kofol, so tekmovanje za-
čeli pripravljati pred dvanajstimi leti, skozi leta se je
strokovno in organizacijsko razvijalo in do danes postalo
tradicionalno. Posebej je pohvalil tekmovalce, mentorje in
učitelje, ki pripravljajo kvalitetne in zanimive matematične
naloge. Najboljši tekmovalci so dobili priznanja, za vse pa
so pripravili dve presenečenji: eno čarovniško in eno glas-
beno. Udeležence je pozdravil tudi jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger. U. P.

KRANJ, 15. - 16. OKTOBER

KDAJ STE
NAZADNJE 
TEKLI V KINO?

Festival FEŠTA vsebinsko zajema profesionalne in rekreativne športe. Znane,  
manj znane in tiste, ki bodo to šele postali. Sodelujete lahko profesionalni in  
amaterski filmski producenti, ustvarjalci in snemalci. Na ciljni ravnini pričakujemo 
izvirna dela vseh, ki ste v svoje objektive ujeli drzne predstavnike nove generacije. 
Generacije športnikov, ki srčno in spontano širijo meje verjetnega in mogočega. 
 
Častni pokrovitelj festivala FEŠTA je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

Razpis in razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani festivala FEŠTA.

ŠPORT. PREIZKUŠANJE SAMEGA SEBE, SKRB ZA 
ZDRAVJE ALI PREPROSTO SAMO UŽITEK. FILM. 
ZGODBE IN TRENUTKI UJETI V OBJEKTIV KAMERE. 

www.festival-festa.si
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Jesenice so spet čiste!
Vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo so se pridružile tudi Jesenice, kjer sicer že vrsto let pripravljajo spomladanske očiščevalne akcije. Letos je Jesenice
čistilo kar 1200 prostovoljcev, nabrali pa so okrog trideset ton odpadkov. 

Rokave je zavihal tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki meni, da je odpadkov na 
Jesenicah vendarle iz leta v leto manj. Največji problem ostajajo gradbeni odpadki, zato 
bi država morala sprejeti dodaten zakon za ureditev tega področja. I Foto: Anka Bulovec

V akciji so sodelovale tudi ekipe javnega komunalnega podjetja Jeko-In, ki so poskrbele
tudi za odvoz ločeno zbranih odpadkov v zbirni center oziroma na deponijo.

Ekipa Gimnazije Jesenice pod vodstvom profesorja Romana Podlipnika se je lotila 
čiščenja okolice šole.

Zavzeto se je čiščenja okolice 
Čufarjevega trga lotila gospa Zvonka
iz gledališča. 

Eden najmlajših udeležencev - Val iz ekipe
Teater bara. Jeseniške akcije so se sicer udeležili
tako predšolski otroci kot upokojenci.

Kupi odpadkov, ki so jih nabrali prostovoljci na Blejski Dobravi. I Foto: Anka BulovecČiščenje v okolici Radia Triglav I Foto: Anka Bulovec
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Mesec narcis na Jesenicah
V mesecu maju bo na Jesenicah letos prvič potekala marke-
tinška akcija z naslovom Mesec narcis, katere namen je pre-
nesti narcise na celotne Jesenice, ne le na pobočja pod Go-
lico. In sicer narcise v kakršnikoli obliki, tudi kot nalepke na
avtobusih in za poživitev izložb trgovin. Prireditve v mesecu
maju se bodo dogajale pod sloganom Mesec narcis, ravno
tako pa bodo sodelovali tudi najmlajši: v vrtcih bodo na-
mreč pripravili razstave svojih izdelkov, ustvarjali na ustvar-
jalnih delavnicah na temo narcis, izdelovali narcise, jih opa-
zovali v naravi in še mnogo drugega. Akcija se bo končala
konec maja z zaključno prireditvijo na Stari Savi, kjer bodo
predstavljeni izdelki, vse skupaj pa bo popestril večer ljud-
ske glasbe. Prve prireditve se začnejo že jutri, 1. maja, s pr-
vomajsko budnico (več o prireditvah v koledarju prireditev),
sicer pa si v Ruardovi graščini na Jesenicah lahko ves mesec
ogledate dokumentarni film z naslovom Narcise brez kraja,
narcise povsod. M. S.

Dejavnosti vrtcev
VVE Julke Pibernik: Razstava otroških risbic v trgovinah Spar
in Tuš; Razstava različnih otroških izdelkov na temo narcis
v enoti vrtca. VVE Cilke Zupančič: Razstava otroških risbic
v Bolnišnici Jesenice in Zdravstvenem domu; Ustvarjalne
delavnice na temo narcis, izdelava narcis iz odpadnih mate-
rialov in zasaditev v tednu od 10.-14. maja. VVE Angelce
Ocepek: Opazovanje narcisnih poljan v Plavškem Rovtu;
Okrasitev oken v vrtcu; Izdelava plakata v sodelovanju s
starši in otroškimi komentarji; Razstava v kavarni Tea-ter.
DO Frančiške Ambrožič: Opazovanje in risanje narcis v na-
ravi; Razstava plakatov in otroških izdelkov v vrtcu. DO
Ivanke Krničar: Izdelovanje narcis iz slamic in papirja; Raz-
stava izdelanih narcis.

Vabljeni na brezplačno delavnico 
Kako uspešno oblikovati dober tim za 

razvoj in krepitev nevladnih organizacij

V okviru projekta Grozd (Gorenjska regionalna organiza-
cija zavodov, društev in ustanov) vas Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike skupaj z Razvojno agencijo Zgor-
nje Gorenjske (info točka) vabi na delavnico na temo:
Kako uspešno oblikovati dober tim za razvoj in krepitev
NVO, ki bo v torek, 4. maja, in v četrtek, 6. maja, ob
16.30 na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji
Plavž 24e, Jesenice. Cilji delavnice so spoznati, kaj odlo-
čilno vpliva na učinkovitost delovanja v posamezni NVO;
izboljšati osebne rezultate članov in pospešiti sodelova-
nje med različnimi NVO; povečati osebno delovanje in
medsebojne odnose v ključnih timskih elementih; prila-
goditi in spreminjati svoj stil delovanja NVO glede na oko-
lje; pridobiti uporabne ideje za povečanje sodelovanja
med različnimi tipi ljudi. Delavnico bo vodila magistra ne-
profitnih organizacij in odlična strokovnjakinja Darja Zorko
Mencin. Delavnica je brezplačna. Informacije in prijave
sprejemamo do ponedeljka, 3. maja, po e-pošti info@ra-
gor.si ali na tel. 04/581 34 13 (Hermina Biščević) oz. e-
pošti info@ragor.si ali prek spletnega obrazca na
www.grozd.eu. Vljudno vabljeni!w

w
w
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Od 1 do 5 vas odpelje na izlet!
Zaradi velikega zanimanja in odziva spet začenjamo z 
nagradno igro: zbirajmo številke od 1 do 5 (ponavadi smo 
jih zbirali od 1 do 4, tokrat pa morate počakati še številko 5).
Prve številke bodo objavljene aprila na celostranskem 
Mercatorjevem oglasu v Kranjskem glasu, Kranjčanki, 
Jeseniških in Deželnih novicah. Številko izrežite in jo prilepite
na kartonček, ki ga boste našli v Mercatorjevih prodajnih 
centrih Savski otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Toda 
pozor: številke ne bodo objavljene čisto vsak mesec, zato 
morate počakati toliko časa, da boste zbrali vseh pet številk.
Ko jih boste imeli, boste polepljene kartončke oddali v 
nabiralnike v omenjenih Mercatorjevih centrih. Izžrebali
bomo 48 srečnežev, ki se bodo z nami odpravili na enodnevni
izlet presenečenja. Vabljeni k sodelovanju!

V nagradni igri lahko sodelujete večkrat, stari pa morate biti najmanj 
18 let. Pravila nagradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.

RUARDOVA GRAŠČINA JESENICE, ves maj
Dokumentarni film: Narcise brez kraja, narcise vse povsod
Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

Sobota, 1. maja
PRED DOMOM DU JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob 7.30 

Sprejem prvomajske budnice Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska
Gora. DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

DOM PRISTAVA NA JAVORNIŠKEM ROVTU ob 11. uri
Prvomajsko srečanje
Gostilna Majolka - Alojz Janc v sodelovanju z Občino Jesenice,
040/790 555

Ponedeljek, 3. maja
MLADINSKI CENTER JESENICE

"Narcise na Stari Savi", povabilo VVO in vseh šol jeseniške občine k
sodelovanju na razstavi likovnih del na temo narcis na prireditvi 
Kulturna mavrica Jesenic. ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46
80, -81

Torek, 4. maja
RUARDOVA GRAŠČINA ob 16. uri

Pedagoška delavnica - izdelovanje narcis
Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17. do 19. ure
Delavnica risanja narcis, okrasitev izložbenega okna mladinske točke,
vodi Snežana Radić. ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Četrtek, 6. maja
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17. do 19. ure

Delavnica izdelave narcis iz krep papirja; vodita Jagoda Hmeljak in
Sanja Despotović. ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

Nedelja, 9. maja
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri

Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Gorenjske. JSKD OI 
Jesenice, oi.jesenice@jskd.si

Torek, 11. maja
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17. do 19. ure

Delavnica izdelave narcis iz krep papirja; vodita Jagoda Hmeljak in
Snežana Radić. ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, -81

Sreda, 12. maja
OŠ KOROŠKA BELA od 17. do 18. ure 

Pomladni koncert pevskih zborov. OŠ Koroška Bela, 04/580 98 40

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 17. do 19. ure
Delavnica izdelave narcis iz krep papirja; vodi Jagoda Hmeljak. ZŠJ -
Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, -81

Četrtek, 13. maja
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 17. uri

Revija najmlajših pevskih zborčkov. JSKD OI Jesenice,
oi.jesenice@jskd.si

Petek, 14. maja
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE 
ob 18.30 

Baletni večer. Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

CERKEV sv. INGENUINA in SV. ALBUINA KOROŠKA BELA
ob 20. uri

Pomladni koncert Vokalne skupine IN SPIRITU in mešanega
pevskega zbora KD Vox Carniolus KD. Vox Carniolus, 031/330 461

Sobota, 15. maja
PLANINA POD GOLICO

PRAZNIK NARCIS in KMEČKE IGRE. TD Golica

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 9. ure dalje
ŠPORT ŠPAS 2010 - dan druženja in gibanja treh generacij. ZŠJ -
Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, -81

DOM PRISTAVA NA JAVORNIŠKEM ROVTU ob 9. uri
Pohod na Golico za obrtnike in podjetnike z družabnim srečanjem
Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice

Ponedeljek, 17. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 

Ustvarjalna delavnica - NARIŠI NARCISO (risba za razstavo)
Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Torek, 18. maja
STARA SAVA NA JESENICAH ob 10. uri

Prireditev ob Mednarodnem dnevu muzejev. Gornjesavski muzej Je-
senice, 04/583 35 00. Zbor pred Kosovo graščino na Jesenicah (po-
hodniki) in na Stari Savi (seniorji) ob 10. uri.
POHOD PO RUDNI POTI - brezplačen tradicionalni pohod po rudni
poti do Planine pod Golico (predhodne prijave so obvezne na TIC Je-
senice). RAGOR - TIC Jesenice v sodelovanju z GMJ in Občino Je-
senice, 04/586 31 78, tic@ragor.si

Sreda, 19. maja
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18.30 

Zaključni koncert Glasbene šole Jesenice. Glasbena šola Jesenice,
04/586 60 30

Petek, 21. maja
TRG NA STARI SAVI od 15. do 19. ure 

KULTURNA MAVRICA JESENIC - predstavitve različnih kultur in kul-
turnih društev, ki delujejo na območju Jesenic in v okolici
ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, -81

TRG NA STARI SAVI od 19. ure dalje 
Zabava z MAMBO KINGSI. ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588
46 80, 81

Sobota, 22. maja
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE 

DAN MLADOSTI - koncert skupine BIG FOOT MAMA s predskupino
Chill Out; na trgu bo potekala tudi ulična košarka, na igrišču Jernejc
pa roler hokej Tea-ter bar Jesenice

Sreda, 26. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 

Ustvarjalna delavnica - RIŠEMO NARCISE S KREDO (risbe na asfaltu
pred knjižnico). Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Četrtek, 27. maja
TRG NA STARI SAVI 

Zaključna prireditev akcije MESEC NARCIS NA JESENICAH in priredi-
tev Popoldan z ljudsko glasbo. Občina Jesenice v sodelovanju z Glas-
beno šolo Jesenice

Petek, 28. maja
RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri

Kadar se zbude spomini, odprtje likovne razstave Marjete Žohar,
članice DOLIK-a. Razstavni salon DOLIK Jesenice, 04/583 25 06

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE 
ob 19. uri

Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin
JSKD OI Jesenice, www.jskd.si, oi.jesenice@jskd.si

Sobota, 29. maja
PRIREDITVENI PROSTOR PARKIRIŠČA GOSTILNE PR' ČOP
Planina pod Golico ob 13. uri

1. GORSKI TEK - GOr na GOlico - gre za prvi gorski tek, obenem pa
voden pohod in večerni žur (prijave za tek so možne do vključno 27.
maja na spletni strani www.bmk.si) BMK - Klub brez meja

CERKEV sv. LENARTA ob 20. uri
Traunče so že zeleni, letni koncert mešanega zbora KD Vox Carniolus
KD Vox Carniolus, 031/330 461

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

Stalna razstava 140 let Kranjske industrijske družbe

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

GIMNAZIJA JESENICE
Pogovori o komunikaciji, medsebojnih odnosih, stresu in strategijah
reševanja - v okviru psihološkega dela Zdravstvene vzgoje; do konca
šolskega leta. Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 54, www.gimjes.si

GARAŽA ŽAREK (Titova 78)
Izvajanje programa Naj mladih ne vzgaja ulica; različni preventivni
projekti - celo leto. Info: Društvo Žarek, 040/790 345, 
www.drustvo-zarek.si, info@drustvo-zarek.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE
Razstava likovnih del slikark in slikarjev, udeležencev likovnega sreča-
nja JASNA; do 5. maja. Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE (Mercator center Jesenice)
Fotografska razstava GOZD IN DREVO avtorja Marijana Zupančiča
(član Fotokluba Jesenice), do 6. maja. Info: Marijan Zupančič, 
04/589 10 76

FOTOGALERIJA JESENICE
Fotografska razstava Stilska preobrazba avtorja Samirja Pajića, člana
FD Jesenice; do 19. maja. Info: FD Jesenice, Elica Tavčar, 
elica.tavcar@gmail.com

KASARNA NA STARI SAVI
Muzejska razstava METEORIT Z MEŽAKLE, do 30. septembra

Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju s Prirodoslovnim
muzejem Slovenije, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, 
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Petek, 30. aprila
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. ure do 10.45 

Brihtina pravljična dežela

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

PLAC NA HRUŠICI ob 19. uri
Prvomajsko kresovanje. Info: Prostovoljsko gasilsko društvo Hrušica,
031/580 764

KOČA NA GOLICI ob 20. uri
Prvomajsko kresovanje

Info: PD Jesenice, 04/586 60 70, plan.drustvo(c)siol.net

VADBIŠČE KINOLOŠKEGA DRUŠTVA JESENICE NA BLEJ-
SKI DOBRAVI - LIPCE

Tradicionalno kresovanje. Info: KD Jesenice, Branko Pirc, 041/666 187

Ponedeljek, 3. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 17. do 18. ure

Pričetek tečaja rolanja

Info: Zavod za šport Jesenice in HD Mladi Jesenice, 040/833 570

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. ure dalje
Klepet staršev predšolskih otrok: KO OTROK IZSILJUJE Z JOKOM, z
Zinko Ručigaj. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,
04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Torek, 4. maja
KOSOVA GRAŠČINA ob 11. uri

Otvoritev razstave Izgnani z domov (Izgnanci 1941-1945); do 28. maja

Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju z muzeji 
Gorenjske, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, 
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 16. ure do 16.45 
Računalniška delavnica

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 11, www.knjiznica-je-
senice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 5. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 18. ure do 18.45 
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK, pogovori z mladimi +15; s Pavlo Klinar

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 6. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 17.45 

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 17. ure do 19.30 
Liga v nogometu - Občinske športne igre Jesenic

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje fotografske razstave: avtor Klemen Klemenc - Fraktali mojih
potovanj; do 28. maja. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Maturitetni koncert violinistke Anite Gnamuš. 
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 7. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. ure do 10.45 

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
15. do 20. ure

Pokal Zavoda za šport Jesenice v kegljanju. Info: Zavod za šport Jese-
nice, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. ure do 18.45 
Angleške urice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Matej Kuralt

RAZSTAVNI SALON VIKTORJA GREGORAČA SLOVENSKI
JAVORNIK ob 18. uri

Odprtje razstave slik Toneta Kavčiča s kulturnim programom

Info: DPD Svoboda F. Mencinger, 04/586 61 51, 
dpd.svoboda@gmail.com

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE ob 18. uri
Odprtje društvene razstave fotografij članic in članov Fotografskega
društva Jesenice; do 26. maja

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

MLADINSKI CENTER JESENICE od 20. ure dalje 
Koncert mladinske glasbene punk skupine Spizde

Sobota, 8. maja
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
19.30 

Komedija - uspešnica "Od jutra do večera" v izvedbi KUD Jaka Rabič

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

Ponedeljek, 10. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 

Ustvarjalne delavnice

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 17. do 19. ure
Tekmovanje v rolanju za mlade

DOM DU JESENICE ob 18. uri
Družabno srečanje z zbirateljema Dušanom Prešernom in Marselom
Gombocem. Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

Torek, 11. maja
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri 

Kolesarski izlet: Jesenice-Žirovnica (28 km)

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE od 11. do 13. ure
Ej! Kartica, promocija kartice za potovanja in prosti čas mladih

KOSOVA GRAŠČINA ob 16. uri
Dokumentarni film TVS Izgnani Slovenci 1941-1945 in srečanja ob
spominih izgnancev: Izgon - I. del filma, predstavitev spominov (Škof-
ja Loka, Kranj)

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

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 16. ure do 16.45 
Ustvarjalna delavnica

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Recital violinistk Arine Denić in Špele Medja

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

Sreda, 12. maja
INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE od 11. do 13. ure

Ej! Kartica, promocija kartice za potovanja in prosti čas mladih

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Cooperjev tekaški preizkus, preizkus telesnih zmogljivosti

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 13. maja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 8. uri 

Pohod: Rateče (850 m)-Peč Tromeja (1509 m). Info: DU Jesenice -
Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 17.45 
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Razbijamo dolgčas; športno zabavne igre

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 17. ure do 19.30 
Liga v nogometu - Občinske športne igre Jesenic

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

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Koncert šestošolcev. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si, glasbena.sola.jesenice@siol.net

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE - sejna soba ob 19. uri 
Predavanje: Demenca - predava psihologinja Andreja Mikuž

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 040/616 981, 
drustvo.osteoporoza@jesenice.net

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 orga-
nizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organi-
zatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.

Aprilske in majske prireditve 

www.tourism-kranj.si

Razstava orožja in vojaške opreme

iz II. svetovne vojne

Simulacija letalskega napada

Predstavitev rekonstruiranega 

zaklonišèa iz leta 1944

Animacijski program

BITKA 
KI JE NIKOLI NI BILO

8.
MAJ

11:00

GLAVNI

TRG

8. MAJ    12:00 - 18:00

9. MAJ   10:00

10. - 15. MAJ   17:00 

Vstopnice v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2
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Zanimivosti

Sponzor križanke je trgovina z ženskim perilom in kopalkami TIJANA na Titovi 29 (bivši Hotel Ko-
rotan) na Jesenicah, GSM 031/704 159. Za pravilno rešene križanke prispeva nagrade za nakup v vrednost: 1.
nakup v vrednosti 20 EUR, 2. nakup v vrednosti 15 EUR, 3. nakup v vrednosti 10 EUR.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa-
no v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 10. maja 2010, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni
nabiralnik.

SUDOKU 
Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s čr-
kami (1 = I, 2 = E, 3 = B, 4 = Ž, 5 = K, 6 = O, 7 = A, 8 = M, 9
= N), od leve proti desni prebrali rešitev uganke.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je DOPUSTNIK.

Sestavil: Cveto Erman

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi RELAX
KLUBI TUDI NA MEDITERANU. Sponzor križanke je RELAX
TURIZEM, Dravograd, poslovalnica Jesenice Titova 34, Je-
senice, tel. 04/583 35 50. Za pravilno rešeno križanko prispe-
va: 1. enodnevni izlet (ena oseba): Regina Berguš, Jesenice;
2. torba za plažo: Tadej Kovač, Breg pri Žirovnici; 3. majica:
Davorin Mikula, Hrušica. Čestitamo! 
Za nagrade se oglasite v poslovalnici Relax Turizem na Je-
senicah!

Urša Peternel

Skutna pita (Nemčija)
Potrebujemo: 150 g moke, 3
rumenjake, 220 g sladkorja,
ščepec soli, 200 g surovega
masla, 500 g skute, nastrgano
lupino ene limone, 4 jajca, 75
g rozin, 4 žlice ruma, moko
za posipanje.
Priprava: za testo dobro pre-
gnetemo moko, rumenjake,
120 g sladkorja, sol in 100 g
masla. Testo ploščato stisne-
mo, ga pokrijemo in postavi-
mo na hladno.

Medtem pretlačimo skuto
skozi cedilo v skledo. Doda-
mo preostalih 100 g masla,
narezanega na koščke. Posi-
pamo preostali sladkor in
nastrgano limonino lupino.
Dodamo jajca in z rumom
prepojene rozine in meša-
mo, dokler ne nastane kre-
masta masa. 
Testo na pomokani površini
na tanko razvaljamo in z
njim obložimo tortni mo-
del. Testo ob robu povleče-
mo nekoliko navzgor. Na-

polnimo s skutno maso. Pe-
čemo v pečici na najnižji re-
šetki pri 180 stopinjah Cel-
zija. Pečeno pito vzamemo
iz tortnega modela in jo
ohladimo na kuhinjski re-
šetki.

Schwarzwaldska torta
(Nemčija)
Potrebujemo: za biskvitno te-
sto: 8 jajc, 150 g sladkorja, 40
g mletih lešnikov, 70 g jedilne
čokolade, 80 g masla, 50 g bele
moke, 100 g piškotnih drobtin,
vaniljin sladkor. Za nadev: 1
liter sladke smetane, 100 g
sladkorja, 50 g želatine, 300 g
češenj (višenj) iz kompota -
brez koščic, vaniljin sladkor
kirsch. Za čokoladne ostružke:
80 g jedilne čokolade. Za vla-
ženje biskvita: 200 g vode, 100
g sladkorja kirsch.

Priprava: za testo penasto
umešamo maslo, rumenja-
ke, polovico sladkorja in va-
niljin sladkor, primešamo
stopljeno čokolado, trd sneg
iz beljakov in preostalega
sladkorja, moko, mlete leš-

nike, piškotne drobtine. Na-
polnimo model in pečemo
30 minut pri 175 stopinjah
Celzija. Ohlajeno dvakrat
prerežemo.
Za nadev smetano s sladkor-
jem in vaniljinim sladkor-
jem stepemo, začinimo s
kirschem, dodamo stoplje-
no želatino, hitro premeša-
mo, namažemo prvo plast
testa, ki smo jo prej navlaži-
li s sladko vodo (zanjo slad-
kor prekuhamo v vodi, ohla-
dimo in dodamo kirsch), po-
tresemo s polovico višenj,
pokrijemo z drugo plastjo
testa, ponovimo prejšnji po-
stopek, pokrijemo s tretjo
plastjo testa, ki jo navlaži-
mo. Torto pomažemo s
smetano, potresemo s čoko-
ladnimi ostružki, dekorira-
mo s kandiranimi češnjami
ali višnjami, ohladimo, raz-
režemo in ponudimo.

Zlati kolač (Madžarska)
Potrebujemo: 2 dl kisle smeta-
ne, 80 g surovega masla, 100 g
sladkorja, 1 žličko soli, 20 g
kvasa, 3 jajca, 500 g moke. Za

mešanico, v kateri povaljamo
testo: 80 g stopljenega masla,
100 nasekljanih orehov, 100 g
sladkorja, 1 žličko cimeta.

Priprava: iz moke, kisle
smetane, zdrobljenega kva-
sa, sladkorja in soli zgnete-
mo srednje gosto testo, ga
pokrijemo in pustimo vzha-
jati, da naraste za enkratno
količino. Vzhajano testo pre-
gnetemo in pustimo ponov-
no vzhajati. Po drugem
vzhajanju oblikujemo kro-
glice v velikosti oreha. V
majhni skodelici raztopimo
maslo. Kroglice pomakamo
v maslo in povaljamo v me-
šanici sladkorja, orehov in
cimeta. Nalagamo v plasteh
v namaščen model premera
26 centimetrov. Po vrhu po-
tresemo s preostalo mešani-
co sladkorja, orehov, cimeta
in masla. Pokrijemo s papir-
jem za peko in krpo ter pu-
stimo, da ponovno vzhaja.
Nato pečemo 25 do 30 mi-
nut pri temperaturi 175 sto-
pinj Celzija. Pečene zvrne-
mo iz modela in razdelimo
z vilicami.

Sladka Evropa - še enkrat
Navajamo še nekaj receptov iz knjige Sladka Evropa avtorja Janeza Bogataja. V njej so predstavljene
sladice držav Evropske unije. Naj iz kuhinje zadiši po Evropi!

Obiščite 
trgovino 
z ženskim perilom
in kopalkami 

TIJANA



Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 ureP
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M Bazar - darilni butik 
M Bazar ponuja svoje artikle tudi v Mercator
centru - Jesenice. Lahko se pohvalimo z 18-
letno tradicijo, ki temelji na razvoju lastne
blagovne znamke artiklov visoke kakovosti. V
naši ponudbi nudimo širok izbor daril tako za
vaše najbližje kot tudi za vas. Pomagali Vam
bomo izbrati in tudi po želji aranžirati darila in
našega bogatega prodajnega programa, kot so: stekleni
modni izdelki, porcelan, slike, fontane, vaze, plišaste
igračke, figure, aranžmaji iz umetnega cvetja in kopica
drugih izdelkov, ki bodo razveselili vaše najdražje in vas
osebno. Izbrano vam tudi po ugodni ceni zavijemo,
primerno dekoriramo in na vašo željo tudi napišemo
kakšno misel za obdarjenca. Akcijske ponudbe so še
posebej prijetna presenečenja.  

Petek, 7. maja 2010, ob 17. uri
ŽONGLERSKE ŽOGICE - otroška delavnica
Ste se že preizkusili v žongliranju? S kolikimi žogicami vam uspe žonglirati? S tre-
mi, štirimi? Vas lahko zaposlijo v potujočem cirkusu? ... Pridružite se nam, obljub-
ljamo vam pravo žonglersko poslastico!

Petek, 14. maja 2010, ob 17. uri 
NAVIJAŠKI REKVIZITI - otroška delavnica
Svetovno nogometno prvenstvo je pred vrati ... Ali ste si že pripravili navijaške
rekvizite? Ni več kaj čakati, zavihajmo rokave in se s skupnimi močmi lotimo dela!

Petek, 21. maja 2010, ob 17. uri 
POKALI ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNIKE - otroška delavnica
Zmagovalci si po napornih treningih in številnih odrekanjih zaslužijo le najboljše!
In to je: čisto pravi pozlačen pokal, morda posut tudi s kristali. Ga zmorete izde-
lati tudi vi?

Petek, 28. maja 2010, ob 17. uri 
ZASTAVICE SREČE ZA NOGOMETNO PRVENSTVO - otroška delavnica
Naši nogometaši končujejo priprave in pakirajo potovalke za svetovno prvenstvo.
Zaželimo jim koš športne sreče in njihovo pot pospremimo z navijaškimi zastavi-
cami.

Sobota, 22. maja, od 10. do 12. ure ter od 17. do 20. ure in nedelja,
23. maja, od 10. do 12. ure
V prvi postavi - Strel na gol
Obeta se zabaven in atraktiven animacijski dogodek, kjer boste lahko tudi sami
pokazali svoje nogometne spretnosti, in to na čisto poseben način.
S sodelovanjem si boste lahko prislužili nagrade. Vabljeni, da tudi vi začnete
pospešene priprave na svetovno nogometno prvenstvo, zato ne zamudite svoje-
ga Strela na gol.

Sobota, 15. maja, od 10. do 12. ure
Lumpi s palačinkami
Lumpi bo vse otroke razveseljeval s palačinkami in bo otroke tudi naučil, kako se
palačinke pripravijo.

Dogodki v MC Jesenice

Priljubljena hrana mnogih, cenovno odvisne od
ponudbe in povpraševanja. 
Delmar je izolsko podjetje, največji slovenski trgovec s svežimi in zamrznjeni-
mi ribami. Na Gorenjskem prodaja ribe v Mercatorju na Primskovem v Kran-
ju in na Jesenicah. Ker je v Kranju struktura kupcev drugačna kot na Jeseni-
cah, je tudi prodajna ponudba različna. 
Izbira je pestra tako med sladkovodnimi kot morskimi ribami, svežimi in zamr-
znjenimi. Pogled se ustavi tudi na mehkužcih, škampih in školjkah. Klapavice
iz Portoroža, slovenske in škotske pokrovače, italijanske kočice. V akciji je bil
tokrat nilski ostriž. Glede na prijazno razlago prodajalca, da prihaja iz Afrike,
mi je kaj kmalu postalo jasno, da pri njih lahko zadovoljijo tudi zahtevnejši
okus - kljub akcijam, pri katerih je cena rib nižja, če gre za velik ulov, saj je
tudi trgovčeva želja, da ribe prodajo čim bolj svežo. Med slovenskimi pri njih
tako najdemo ribe iz Afrike, Argentine, Italije, Francije, Španije, Danske,
Norveške, Gorenjcem pa sta najbližja norveški losos in modre ribe, podob-

ne sardelam, atlantski slaniki. Med
domačimi ribami največkrat posežejo
po oradah, brancinih in postrveh.
Radi imajo fileje, predvsem pa je ab-
solutno več povpraševanja po svežih
ribah, v razmerju osemdeset proti
dvajset, proti zamrznjeni. Glede na
to, da se je znova dvignila cena
mesa, naj bi bile ribe načeloma
cenejše, vendar je odvisno od vrste rib, velikosti in kategorije. Pravzaprav jih
v tej smeri niti ne moremo primerjati z mesom. Ribe so izrazito borzno blago,
kar pomeni na povpraševanje in ponudbo lahko vplivata tako njihova popu-
larnost kot slab oziroma izreden ulov. 
Spremljajte naše akcije. Vabljeni!

Ribe vedno zdrave

Pestra ponudba svežih in 
zamrznjenih morskih dobrot!

Za vas imamo vedno pripravljena 
presenečenja po ugodnih cenah.
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Janko Rabič

Kar nekako velja pravilo, da
domačini najbolj poznajo
svoj kraj, še posebej če so
večino življenja preživeli v
njem. Eden takšnih je zago-
tovo Janez Palčič s Hrušice.
Leta 1926 je bil rojen kot
sedmi otrok v železničarski
družini in zatem je bil deset-
letja vpet v vsa dogajanja in
razvoj kraja. Aktivno je delo-
val v športu, kulturi, krajev-
ni samoupravi in tudi širše v
okviru občine Jesenice in na
železnici, kjer je bil zapo-
slen. Ko je pred leti dobil v
roke prvo knjižico o zgodo-
vini Hrušice, je hitro ugoto-
vil, da v njej marsikaj manj-

ka. Odločil se je, da jo dopol-
ni s svojimi spomini. Nasta-
la je nova knjižica z naslo-
vom Hrušica in Hrušičani
nekoč. Na šestdesetih stra-
neh opisuje posamezna zgo-
dovinska obdobja. Najprej je
opisana gradnja železniške-
ga karavanškega predora, ki
je močno zaznamovala raz-
voj Hrušice na pragu 20.
stoletja. Sledi zgodba o vihri

druge svetovne vojne na
Hrušici in njegovem iz-
gnanstvu v Nemčijo. V po-
vojnem času je obudil spo-
mine na obnovo kraja, veli-
kokrat s prostovoljnim de-
lom. Na napredek na različ-
nih področjih in na delo
krajevne samouprave. 
Opisal je kulturno in šport-
no dejavnost ter delo drugih
organizacij. Poleg tekstov in
pesmi partnerice Marinke
Čebulj je precej tudi foto-
grafij iz posameznih zgodo-
vinskih obdobij. 
O razlogih za dopolnjeno
knjižico pravi: "Ob branju
prve sem opazil, da veliko
stvari manjka. Sam sem
zbral precej podatkov o do-
godkih, ki še niso nikjer opi-
sani ali so nepopolni. Napi-
sani spomini ne bodo šli v
pozabo. Mladi rodovi bodo
lahko brali, kaj se je v prete-
klosti dogajalo na Hrušici."
Knjižico, ki jo je izdal v sa-
mozaložbi, je namenil svo-
jim prijateljem in sodelav-
cem. Podaril jo je tudi do-
mači knjižnici in nekaterim
drugim ustanovam. 
Janez, ki sedaj živi v Moj-
strani, se sicer bolj poredko,
vendar z veselje vrača na
Hrušico, kjer občuduje kraj
z mnogimi spremembami
in novostmi. Ob tem rad
doda, da je kraj res še enkrat
večji kot v preteklosti, ven-
dar opaža, da je dejavnosti
manj. Ni več elana in žara
za delo kot nekoč. 

Spomini na Hrušico
in njene prebivalce
Janez Palčič s Hrušice je napisal knjižico z naslovom Hrušica in Hrušičani
nekoč. Mladi rodovi bodo lahko brali, kaj se je v zgodovini dogajalo na
Hrušici.

Janez Palčič

Urša Peternel

V Letalski policijski enoti na
Brniku, ki jo vodi domačin s
Koroške Bele Robert Sušanj,
v okviru humanitarnih nalog
opravljajo tudi prevoze novo-
rojenčkov v inkubatorjih. S
policijskimi helikopterji so
tako v treh desetletjih prepe-
ljali že okoli sedemsto nedo-
nošenčkov. Najstarejši je
tako danes star več kot 30 let,
najmlajši pa samo nekaj dni.
Na enoti so se odločili, da
bodo za vse, ki so bili v teh
letih kot novorojenčki v in-
kubatorju v bolnišnico pre-
peljani s policijskim helikop-
terjem, pripravili družabno
srečanje. To bo v soboto, 8.
maja, ob 11. uri v hangarju
Letalske policijske enote. Va-
bijo tako odrasle kot otroke,
ki so kot dojenčki leteli v in-
kubatorju, ter njihove starše
ali sorodnike. Zaradi boljše

organizacije srečanja "lete-
čih novorojenčkov" prosijo,
da jim udeleženci svojo ude-
ležbo čim prej potrdijo na e-
naslov: inkubator@polici-
ja.si ali po navadni pošti na
naslov Letalska policijska

enota, Zgornji Brnik 130 p,
4210 Brnik. Srečali se bodo
lahko s policijskimi posadka-
mi in zdravniško ekipo, se
tudi medsebojno spoznali
ter delili svoje izkušnje s he-
likopterskim prevozom. 

Iščejo "leteče
novorojenčke"
Letalska policijska enota 8. maja pripravlja srečanje vseh, ki so jih kot
novorojenčke prepeljali v inkubatorju s policijskim helikopterjem.

S policijskimi "štorkljami" so v treh desetletjih prepeljali že
okoli sedemsto nedonošenčkov. 

Ko je pred leti dobil v roke prvo knjižico o zgodovini
Hrušice, je hitro ugotovil, da v njej marsikaj manjka.
Odločil se je, da jo dopolni s svojimi spomini. 
Nastala je nova knjižica z naslovom Hrušica in 
Hrušičani nekoč. 
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi!                     www.optika-berce.si
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Obiščite nas v naših prodajalnah:

V Žirovnici Na Hrušici Na Jesenicah

Trgovine so odprte vse dni, tudi ob praznikih, 
prav tako tudi za 1. maj. 

Naša ponudba obsega:

✔ širok izbor izdelkov po ugodnih cenah, 
✔ vsak mesec pripravljamo razne akcije, 
✔ ob delavnikih zadnje pol ure akcija kruha in pekovskega 

peciva -50 %

Novo v letu 2010 tudi Trgovina Planika v Campu Šobec.

PEKARNA PLANIKA  

Žirovnica 59c Hrušica 102b Titova 38
gsm: 051/686-620 gsm: 051/345-031 gsm: 051/393-736
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