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Nina Kobal je
nova miss narcis
Obiskovalci, ki so za dekleta morali
kupiti srčke, so jih največ namenili
dvajsetletni študentki Nini Kobal s
Koroške Bele.

OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

V vrtcu bo prostor 
za vse otroke
Čeprav so starši vpisali
okrog štirideset otrok več kot
lani, bodo v jeseniške vrtce
jeseni sprejeti prav vsi. Od-
prli bodo dva nova oddelka
na Tavčarjevi 3a.

Letos prvič 
"vstopnina"
Na prireditvi ob Tednu vse-
življenjskega učenja so - v
letu boja proti revščini - obis-
kovalci namesto vstopnine
darovali prehranske in druge
izdelke za pomoč revnim. 

Dan mladosti
V soboto, 22. maja, je v
organizaciji Teater Cafe na
Jesenicah potekal Dan mla-
dosti. Mladi in mladi po
srcu so se pomerili v turnir-
jih v ulični košarki in hokeju
na rolarkah ...
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Urša Peternel

Po skoraj dvajsetih letih so
Občina Jesenice, Slovenska
industrija jekla (SIJ) in Žele-
zarna Jesenice vendarle ure-
dile vse medsebojne pre-
moženjsko-pravne zadeve.
Gre za dogovor o lastništvu
devetnajstih hiš na Jeseni-
cah, dela objektov v Šport-
nem parku Podmežakla, ba-
zenske školjke na kopališču
Ukova, ozkotirne železnice,
dela ceste na Ruparjevi, dela
avtobusne postaje na Cesti
železarjev, dela objektov in
zemljišč Srednje šole Jeseni-
ce in Osnovne šole Poldeta
Stražišarja Jesenice, Delav-
skega doma pri Jelenu. Do-
govor o tem so slovesno pod-
pisali župan Tomaž Tom
Mencinger, predsednik
uprave SIJ Tibor Šimonka in
direktor Železarne Jesenice
Bojan Falež. Kot je dejal žu-
pan Mencinger, je to zgodo-
vinski dogodek za Jesenice,
saj se jim je uspelo dogovori-
ti o lastništvu pomembnih
športnih, kulturnih in ener-
getsko-transportnih objek-
tov, hkrati pa tudi o lastniš-
tvu stanovanjskih objektov s
petdesetimi stanovanji. Zara-
di neurejenega lastništva je
dobršen del teh objektov pro-
padal, lastniki stanovanj pa
doslej lastništva niso mogli

vpisati v zemljiško knjigo. Po
Mencingerjevih besedah so z
Železarno Jesenice in Slo-
vensko industrijo jekla dose-
gli kompromis, po katerem
Občina Jesenice pridobi ob-
jekte v Športnem parku Pod-
mežakla (gre za ledarno, po-
možno nogometno igrišče,
parkirišča in teniška igrišča),
školjko bazena Ukova, ozko-
tirno železnico, telovadnico
in del zemljišč Srednje šole
Jesenice ter Osnovne šole
Poldeta Stražišarja ... Po dru-
gi strani pa je Občina Jeseni-

ce priznala Železarni Jeseni-
ce lastništvo Delavskega
doma ter večine stanovanj-
skih objektov, kjer bo Žele-
zarna tudi urejala premoženj-
sko-pravna razmerja z lastni-
ki. Dogovorili so se tudi za
postavitev zapornice mimo
Lidla, obenem pa je Občina
Jesenice zagotovila, da bo
upoštevala razvojne cilje Slo-
venske industrije jekla. V
dolgoročne prostorske doku-
mente bo tako umestila tudi
možnost širitve družbe Acro-
ni. Kot je ob tem dejal glavni

direktor Acronija Slavko Ka-
nalec, širitev načrtujejo v ob-
dobju od 2015 do 2020, zla-
sti na območju jeklarne. 
V lasti Železarne Jesenice
ostaja še približno sto tisoč
kvadratnih metrov površin
na Jesenicah, kjer bo Občina
Jesenice najprej poskrbela
za ureditev komunalne in-
frastrukture (po besedah žu-
pana Mencingerja bodo naj-
prej uredili cesto od Lidla do
Rotomatike), nato pa jih bo
Železarna Jesenice ponudila
na trgu. 

Dogovor o lastništvu
Občina Jesenice, Slovenska industrija jekla in Železarna Jesenice so se po skoraj dvajsetih letih le 
dogovorile o lastništvu številnih objektov na Jesenicah. Med njimi so tudi Delavski dom, objekti v
Športnem parku Podmežakla, del objektov in zemljišč dveh šol, del bazena Ukova, devetnajst hiš ...

Spet pestro 
počitnikovanje v Pinei
Letovišče bodo odprli 14. ju-
nija, zatem pa se bodo vrsti-
le izmene predšolskih in šol-
skih otrok, dijakov, športni-
kov in mladih družin iz občin
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica.

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

Kopitarjev dres
županu
Tomaž Tom Mencinger je na
humanitarni dražbi iz svojega
žepa odštel štiristo evrov za
dres Anžeta Kopitarja.
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Dogovor so v Kolpernu slovesno podpisali direktor Železarne Jesenice Bojan Falež, 
predsednik uprave SIJ Tibor Šimonka in župan Tomaž Tom Mencinger. I Foto: Anka Bulovec
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Urša Peternel

Po jeseniških ulicah so se v
ponedeljek zapeljali dva poli-
cista in občinski redar na ko-
lesih, kar je novost v jeseni-
ški občini. Občina Jesenice
je - da bi bili policisti in re-
darji še bolj prisotni v mestu
in med občani - kupila tri
gorska kolesa, za katera je
skupaj z opremo odštela dva

tisoč evrov. Dve kolesi bodo
uporabljali policisti Policij-
ske postaje Jesenice, enega
pa občinski redarji iz Med-
občinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice. Kolesa je
minuli ponedeljek policiji in
redarstvu slovesno izročil
župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger. Kot je
ob tem dejal, si na Občini Je-
senice želijo še boljše varno-
sti cestnega prometa, polici-
sti in redarji na kolesih pa
bodo tako še bolj prisotni na
določenih območjih mesta.
"Policistom in redarjem bo
zaradi zastojev v prometu

zlasti ob konicah, omogoče-
no hitrejše gibanje. Tako bo
s kolesi zagotovljena večja
mobilnost in dostopnost
tudi na območjih, ki z oseb-
nimi avtomobili niso dostop-
na," je poudaril župan. Dve
kolesi bodo uporabljali poli-
cisti Policijske postaje Jese-
nice in po besedah koman-
dirja Gregorja Hudriča bo
uporaba koles pripomogla k

še večji učinkovitosti dela
policistov in bo nadgradnja
peš patruljiranja policistov
po mestu. Eno kolo pa bodo
uporabljali občinski inšpek-
torji. Vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Je-
senice Boštjan Omerzel je
povedal, da bo delo na kole-
su nova oblika dela in pose-
ben izziv za redarje. Izkuš-
nje redarjev na kolesih iz
drugih krajev so zelo pozitiv-
ne, je dodal, saj na določena
območja lahko pridejo hitre-
je kot peš ali z avtom, hkrati
pa bodo na ta način lahko še
bolj prisotni med občani.

Policisti in redarji 
na kolesih 
Občina Jesenice je kupila tri gorska kolesa, ki ju
uporabljajo jeseniški policisti in redarji. S tem naj
bi se še izboljšala varnost v mestu in okolici.

Vsako kolo je bilo vredno okrog šeststo evrov,
skupaj z dodatno kolesarsko opremo pa je 
Občina Jesenice iz občinskega proračuna za 
nakup odštela dva tisoč evrov.
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Občinski redar Matej Kučina, policist Davorin Jarkovič in
policist Matjaž Legat na novih službenih gorskih kolesih
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Občinske novice

Urša Peternel

Na majski seji občinskega
sveta je župan Tomaž Tom
Mencinger občinske svetni-
ke seznanil z nekaterimi ak-
tualnimi informacijami.
Med drugim je povedal, da
je zadnje hudo neurje spet
povzročilo kar nekaj nevšeč-
nosti in tudi skrbi, zlasti v
Javorniškem Rovtu. Tako je
hudournik močno poškodo-
val cesto, narasel potok in
plaz pa začel ogrožati nekaj
hiš v spodnjem delu Javor-
niškega Rovta. Župan je po-
vedal, da so si stanje takoj
ogledali in ga tudi ves čas

spremljajo. Žal pa se je izka-
zalo, da potok, ki ob neurju
tako močno naraste, ni uvr-
ščen med vodotoke prvega
reda, kar bi pomenilo, da je
za njegovo urejanje odgo-
vorna država, niti med vodo-

toke drugega reda, torej bi
bili zanj odgovorni lastniki.
Kljub temu bo občina skuša-

la pomagati po svojih mo-
čeh, je zagotovil župan. Ob
tem pa je tudi opozoril, da je
marsikje za težave krivo
prav neustrezno ravnanje
ljudi - poseki gozdov in zasi-
panje nabrežin potokov.

Županov kotiček

Urša Peternel

Jeseniška občina je korak
bližje k uveljavitvi novega
odloka o javnem redu in
miru. Občinski svetniki so
na zadnji seji, ki je potekala
13. maja, potrdili predlog od-
loka v prvi obravnavi. Kot je
dejala vodja oddelka za oko-
lje in prostor na Občini Jese-
nice Valentina Gorišek, z od-
lokom urejajo predvsem ne-
katera moteča ravnanja, na
katera opozarjajo občani, kot
je denimo pranje avtomobi-
lov ob potokih in rekah, pre-
nočevanje na javnih krajih,
medsosedsko (ne)sožitje,
problem zapuščenih psov in
mačk, golobov ... Na predlog
odloka so občinski svetniki
dodali nekaj pripomb, med
drugim so opozorili, da naj v
odlok dodajo še prepoved
prenočevanja v kletnih pros-
torih večstanovanjskih hiš
ter prepoved vožnje v narav-
nem okolju z motorji, ki
imajo posebne gume (tako
imenovane kramparice), ki
uničujejo naravo. Kazen za
puščanje iztrebkov naj bi ve-
ljala tudi za večje živali, ne
le pse, so predlagali, opozo-
rili pa so še na nedodelanost
člena, ki govori o odgovor-
nosti lastnika zemljišč v pri-
meru, da nekdo nedovolje-
no odloži odpadke na njego-
vo zemljišče. Pristojne ob-
činske službe se bodo do
druge obravnave do vseh po-
bud opredelile.

Plakatiranje in 
komunalni odpadki
Občina bo dobila še dva nova
odloka, in sicer odlok o ogla-
ševanju in plakatiranju v ob-
čini ter odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki. Oba
predloga so občinski svetniki
potrdili v prvi obravnavi. Od-

lok o oglaševanju in plakati-
ranju prinaša bistvene spre-
membe, kajti po novem bo
to področje opredeljeno kot
tržna dejavnost. Kot je pojas-
nil direktor Komunalne di-
rekcije na Občini Jesenice
Marko Markelj, je trenutno
še v veljavi sistem podelitve
koncesije; za oglaševanje na
drogovih javne razsvetljave
ima koncesijo podjetje Ami-
cus, za druge vrste oglaševa-
nja pa Jeko-In (ki ima prav
tako pogodbo z Amicusom).
Veljavna koncesijska pogod-
ba velja do leta 2014, od tega
leta naprej pa bo področje
oglaševanja in plakatiranja
postalo tržna dejavnost. Z
novim odlokom tudi predpi-
sujejo merila za to dejavnost.
Zelo pomemben je tudi od-
lok o ravnanju s komunalni-
mi odpadki, ki je nastal na
osnovi novega zakona o var-
stvu okolja. Odlok med dru-
gim prinaša spremembo na-

čina obračuna, kajti po no-
vem osnova za obračun ne
bo več število oseb v gospo-
dinjstvu, temveč volumen
posode za odpadke. Novost
bo tudi obvezno ločeno zbi-
ranje bioloških odpadkov.

Odlok vsebuje tudi kazenske
določbe, s katerimi naj bi
preprečili odlaganje odpad-
kov v naravi.

"Boljši odnosi v Jeko-In"
Na seji je vršilka dolžnosti
direktorice javnega komu-
nalnega podjetja Jeko-In, d.
o. o, Nuša Jelenc predstavila
poslovni načrt podjetja za

leto 2010. Občinski svetniki
so dali soglasje k načrtu, ob
tem pa je občinski svetnik
Oto Kelih tudi dejal, da so
dobili bistveno več informa-
cij o poslovanju javnega ko-
munalnega podjetja kot v

preteklih obdobjih. Izrazil je
zadovoljstvo, da se po me-
njavi vodstva odnosi v ko-
munalnem podjetju izbolj-
šujejo, menil pa je, da bo
vendarle treba razjasniti, ali
obtožbe iz anonimk, ki so
letele na prejšnjega direktor-
ja, držijo ali ne. Nuša Jelenc
je ob tem povedala, da v
podjetju poteka revizija po-
slovanja za leto 2009.

O treh pomembnih odlokih
Na majski seji občinskega sveta so začeli obravnavati tri pomembne odloke - o javnem redu in miru v
občini, o ravnanju s komunalnimi odpadki ter o oglaševanju in plakatiranju.

Župan je povedal, da naj bi po zagotovilih držav-
ne direkcije za ceste obnovitvena dela na izvozu
z avtoceste proti Hrušici oziroma Kranjski Gori
zaključili do 10. junija.

Gasilska avto lestev že na Jesenicah

Gasilska avto lestev za reševanje iz visokih objektov, dolga
kar 42 metrov, je že na Jesenicah. Čakajo še na homologaci-
jo, nato pa jo bodo tudi uradno predali namenu. Lestev je
stala kar sedemsto tisoč evrov, večino denarja, to je šestde-
set odstotkov, sta zagotovili Občina Jesenice iz naslova po-
žarne takse in Gasilsko reševalna služba Jesenice (GARS),
preostalih štrideset odstotkov pa bodo prispevale občine
Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica.
Z novo avto lestvijo bo v primeru požara močno olajšano re-
ševanje iz visokih objektov, večjih industrijskih hal in drugih
objektov. Kot je povedal jeseniški župan Tomaž Tom Men-
cinger, ki si je novo pridobitev že ogledal, je vozilo majhno
in izredno okretno, lestev s košaro, v kateri je prostora za tri
osebe, pa se zelo hitro dvigne na višino 42 metrov. Novo ga-
silsko vozilo omogoča tudi dvigovanje oziroma odstranitev
osebnih vozil, če so ta parkirana na intervencijskih poteh, je
še povedal župan. U. P.

Občina bo uredila parkirišče

Občina Jesenice je pred kratkim po dolgotrajnih sodnih po-
stopkih vendarle postala lastnica zemljišča nekdanjega mini
golfa, na katerem je zadnja leta urejeno začasno makadam-
sko parkirišče. Po besedah župana Tomaža Toma Mencin-
gerja bodo prihodnje leto na tem delu uredili pravo parkiriš-
če, ki bo najverjetneje označeno z modrimi conami. Tako bo
na njem dovoljeno zgolj kratkotrajno parkiranje (podobno
kot pri zdravstvenem domu), s čimer bodo preprečili celo-
dnevno parkiranje vozil v tem osrednjem delu mesta. Mar-
sikateri voznik namreč zdaj pusti vozilo na tem parkirišču
ves dan in se z vlakom odpelje na delo v Kranj, Ljubljano ...
Še več dodatnih parkirnih mest v središču mesta pa bodo
pridobili po preselitvi tržnice na območje Stare Save. U. P.

Vršilka dolžnosti direktorice javnega komunalnega podjetja Jeko-In Nuša Jelenc je na seji
občinskega sveta predstavila poslovni načrt podjetja.

Občinski svetniki so se seznanili s podražitvijo
variabilnega dela cene za dobavo toplote za 1,77
odstotka za končnega uporabnika. Nove višje
cene veljajo od 1. maja naprej.

Fo
to

: A
n

ka
 B

u
lo

ve
c

Božena Ronner

(Iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta)

Vprašanje svetnika Marka
Zupančiča:
Zanima ga, zakaj se je uki-
nil pohod na Vajnež, najviš-
ji vrh v občini Jesenice.

Odgovor Oddelka za druž-
bene dejavnosti in splošne
zadeve:
Občinski pohod na Vajnež
bo nadomestil pohod na Go-
lico. Pohod, ki bo 25. junija,
bo organiziralo Planinsko
društvo Jesenice. Smer poho-
da je spremenjena, ker je bilo
ocenjeno, da je pohod na Vaj-
než prezahteven. Golica je
tudi prepoznavnejša in sim-
bolizira Jesenice. S spre-

membo se je strinjal tudi do-
sedanji organizator pohoda
na Vajnež Planinsko društvo
Javornik-Koroška Bela.

Vprašanje svetnika Jerneja
Udirja:
Kdo in zakaj je nasproti ben-
cinske črpalke na Koroški
Beli "zgradil novo separaci-
jo", kdaj se bo material od-
stranil oz. kdaj se bo to po-
stavilo v prvotno stanje.

Odgovor Oddelka za okolje
in prostor:
Lastnik zemljišča nasproti
bencinskega servisa Petrol
na Koroški Beli je Kovinar-
gradnje st., d. o. o., ki bo na
predmetnem zemljišču gra-
dil poslovni objekt. Trenutno
je v fazi pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja in bo gradbe-

na dela predvidoma pričel iz-
vajati v drugi polovici letoš-
njega leta. Odloženi material
na predmetnem zemljišču
najverjetneje predstavlja
gradbeni in drug material, ki
ga Kovinar - gradnje st., d. o.
o., dovaža z gradbišča pri
Splošni bolnišnici Jesenice,
kjer kot izvajalec gradi garaž-
no hišo. Sam gradbeni mate-
rial bo moral biti s predmet-
nega zemljišča z začetkom
gradnje oziroma najkasneje
s končanjem gradnje poslov-
nega objekta tudi odstranjen.

Vprašanje svetnika Vinka
Lavtižarja:
Kdo je lastnik nedograjene-
ga objekta ob bencinskem
servisu na Spodnjem Plavžu
ob avtocesti proti Karavan-
škem predoru?

Odgovor Oddelka za okolje
in prostor:
Na območju Petrolove ben-
cinske črpalke stoji nedokon-
čan zapuščen objekt s parc.
št. 866/25, k. o. Podmežakla,
ki je po neuradnih podatkih
Občine Jesenice v lasti Mer-
catorja, d. d., Ljubljana. Stav-
ba je po podatkih iz zemlji-
ške knjige še vedno v lasti
Občine Jesenice. Zemlji-
škoknjižno stanje ni bilo ni-
koli urejeno in usklajeno z
dejanskim. Občina Jesenice
je z dopisom z dne 13. aprila
2010 na Mercator, d. d.,
Ljubljana naslovila vlogo, s
katero je izrazila interes za
brezplačno pridobitev nepre-
mičnine. Stavbo Občina Jese-
nice želi urediti in jo name-
niti populaciji mladih z ob-
močja Zgornje Gorenjske.

Odgovori na vprašanja in pobude 
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

WWW.JESENICE.SI

Urša Peternel

V začetku marca je potekal
redni vpis v jeseniške vrtce.
Kot je povedala ravnateljica
Vzgojno varstvene organiza-
cije Jesenice Zdenka Kovač,
je bil vpis bistveno večji kot
lani, kljub vsemu pa so v so-
delovanju z Občino Jesenice
mogli zagotoviti prostor za
prav vse vpisane otroke. 

Koliko otrok so starši vpisali
v jeseniške vrtce v rednem
vpisu?
"Redni vpis v jeseniške vrtce
je potekal 9. in 10 marca na
upravi vrtca, kar pomeni, da
imamo centralni vpis. Starši
pri vpisu izrazijo željo, v ka-
tero enoto bi želeli vključiti
svojega otroka in za kateri
program se odločajo. Za
novo šolsko leto se je vpisalo
231 otrok, od tega 105 otrok
od prvega do tretjega leta
starosti in 126 otrok od tret-
jega leta dalje. Glede na ob-
stoječe oblikovane oddelke
in na izpraznjena mesta
otrok, ki odhajajo v šolo, pa
je bilo 185 prostih mest."

To torej pomeni, da je bil
vpis kar precej povečan?
"Ja, letošnji vpis je bil večji od
lanskega za skoraj štirideset
otrok. Povečuje se zlasti vpis
prvega starostnega obdobja.
Pri samem oblikovanju od-
delkov zato nismo mogli v ce-
loti upoštevati želja staršev po
vključitvi otrok v želeno eno-
to. Tako smo dva oddelka
otrok novincev prvega sta-

rostnega obdobja iz enote Cil-
ke Zupančič na Koroški Beli
in enote Julke Pibernik na
Tomšičevi morali preusmeri-
ti v enoto Angelce Ocepek na
Cesti Cirila Tavčarja 3a."

Kako boste prostorsko rešili
povečan vpis?
"Glede na povečan vpis
otrok in v želji, da sprejme-
mo vse otroke, smo skupaj z
ustanoviteljico Občino Jese-
nice iskali možnost za ure-
ditev dodatnih prostorov.
Vesela sem, da smo našli
skupen jezik in dobro reši-
tev v obojestransko zadovolj-

stvo. Tako bomo dodatne
prostore pridobili v naši
enoti na Cesti Cirila Tavčar-
ja 3a, ki jih je doslej uporab-
ljala Ljudska univerza Jese-
nice. V poletnih mesecih
nas čakajo obnovitvena dela
v stavbi, uredili bomo dve
igralnici z vsemi potrebnimi
dodatnimi prostori, igriš-
čem in opremo za otroke pr-
vega starostnega obdobja."

Kakšno pa je bilo zanimanje
staršev za popoldanski pol-
dnevni in popoldanski krajši
program? Že lahko poveste,
ali ju boste jeseni odprli?

"Vsako leto staršem ponudi-
mo več različnih progra-
mov, s čimer želimo poveča-
ti dostopnost predšolske
vzgoje čim večjemu številu
otrok. Tako smo tudi letos
ob rednem vpisu ponudili
popoldanski poldnevni in
popoldanski krajši program.
Pri pregledu vseh vlog pa
smo ugotovili, da sta bila v
popoldanski poldnevni pro-
gram vpisana samo dva
otroka, za krajši program pa
ni bilo vpisa. Z novim šol-
skim letom bomo tako v
vseh enotah izvajali dnevni
program."

V vrtcu bo prostor 
za vse otroke
Čeprav so starši vpisali okrog štirideset otrok več kot lani, bodo v jeseniške vrtce jeseni sprejeti prav
vsi. Odprli bodo dva nova oddelka na Tavčarjevi 3a.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON
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Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužben-
cih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07-UPB-3 in 65/08) objavlja 

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi 
Občine Jesenice za nedoločen čas:

SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri (prednost pri

izbiri bodo imeli diplomanti Fakultete za strojništvo, smer ener-
getika) ter 

- 5 let delovnih izkušenj.

Celotno besedilo javnega natečaja si lahko ogledate na spletni stra-
ni Občine Jesenice www.jesenice.si.

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužben-
cih (Ur. list RS, št. 63/07-UPB-3 in 65/08) objavlja tudi

javni natečaj za mesto

PRIPRAVNIKA NA ODDELKU ZA GOSPODARSTVO

Zahtevana izobrazba:
- najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva stopnja bolonjskega

študija družboslovne ali naravoslovne smeri

Celotno besedilo javnega natečaja si lahko ogledate na spletni stra-
ni Občine Jesenice www.jesenice.si.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Popravek poziva za javno zbiranje 

V prejšnji številki je v objavi POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE NEZAVEZUJO-
ČIH PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM prišlo do napake
v točki II. PREDMET ODDAJE V NAJEM. Pravilne izmere se glasijo:

Predmet oddaje v najem so nepremičnine s parc. št.:
1401/1, parkirišče v izmeri 3720 m2, vpisano pri vl. št. 961, k. o. Jesenice,
1401/8, parkirišče v izmeri 2826 m2, vpisano pri vl. št. 961, k. o. Jesenice
in
1401/9, parkirišče v izmeri 3268 m2, vpisano pri vl. št. 971, k. o. Jesenice.

Urša Peternel

Občina Jesenice je priznala
lastništvo Delavskega doma
pri Jelenu Železarni Jeseni-
ce. To je bila ena od po-
membnejših točk v nedavno
sklenjenem dogovoru med
Občino Jesenice, Slovensko
industrijo jekla in Železarno
Jesenice glede ureditve ne-
rešenih premoženjskih za-

dev. Kot je dejal direktor Že-
lezarne Jesenice Bojan Fa-
lež, stavba Delavskega doma
že vrsto let propada in je za-
nemarjena, zaradi neureje-
nega lastništva pa jo je bilo
nemogoče začeti obnavljati.
Ker je tudi spomeniško za-
ščitena, so z velikim priza-
devanjem Občine Jesenice
na Zavodu za varstvo kultur-
ne dediščine zdaj vendarle
določili smernice za obnovo
objekta. Železarna Jesenice
bo objekt prodala, morebitni
novi lastnik, ki bo v stavbo
preselil svojo dejavnost, pa
bo pri obnovi moral upošte-
vati smernice zavoda, je de-
jal Bojan Falež. 

Z dogovorom o lastništvu konec 
propadanja Delavskega doma 
Občina Jesenice je lastništvo priznala Železarni Jesenice, ki bo objekt prodala. Novi lastnik bo 
pri obnovi moral upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Delavski dom pri Jelenu - z rešenim vprašanjem lastništva
naj bi se propadajočemu objektu vendarle začeli pisati 
boljši časi.

Stavba Delavskega
doma že vrsto let 
propada in je 
zanemarjena.
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Ravnateljica Zdenka Kovač z malčki I Foto: Anka Bulovec
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Občinske novice

Monika Sušanj

Z včerajšnjo prireditvijo v
Kolpernu na Stari Savi se je
zaključila marketinška akci-
ja Mesec Jesenic, ki so jo na
Občini Jesenice letos pripra-
vili poskusno, prihodnje leto
pa bodo, glede na precejšen
letošnji odziv, akcijo ponovi-
li v še obširnejši obliki. Le-
tos so pozvali vsa jeseniška
podjetja, javne zavode, druš-
tva in posameznike, da svoje
izložbe in prireditve zavijejo
v podobe narcis, saj so po-
bočja v Karavankah med
redkimi v Sloveniji, kjer cve-
tijo te bele cvetice. Namen
akcije je bil, da se narcisa
kot identiteta mesta prenese
na celotne Jesenice in ne le
na pobočja in okoliške vasi,
kjer cvetijo. Odziv na celo-
tno akcijo je bil velik, saj so
različna podjetja okrasila iz-

ložbe z nalepkami, ki se jih
je dalo dobiti na Občini ali v
Turistično-informacijskem
centru, ali z izdelki otrok.
Nič nenavadnega niso več
niti narcise na avtobusih ali
v obliki grafitov. Pohvala ve-
lja tudi vsem otrokom v vrt-
cih, ki so jih pod vodstvom
vzgojiteljev risali in obliko-
vali, zaradi ekološkega pri-

stopa pa je zagotovo treba
omeniti vrtec na Koroški
Beli, kjer so iz plastičnih ste-
klenic oblikovali narcise in
jih "posadili" pred vrtec,
kjer ne glede na vreme, cve-
tijo že skoraj ves maj. Vre-
me jo je zagodlo tudi neka-
terim organizatorjem prire-
ditev, saj so osrednjo prire-
ditev v Planini pod Golico

izvedli prejšnjo soboto z
enotedensko zamudo, po-
hod obrtnikov na Golico bo
po dveh tednih jutrišnjo so-
boto. Na zadnjo majsko so-
boto so prestavili tudi gorski
tek Gor na Golico. To pa
niso bile edine prireditve, ki
so potekale pod sloganom
Mesec narcis, saj je bil tudi
na tem področju odziv velik.
Narcise so segle tudi zunaj
meja mesta in celo države,
saj so si jih ogledali tudi obis-
kovalci iz nemške pobratene
občine Nagold. Vsem sode-
lujočim v akciji so na vče-
rajšnji prireditvi podelili za-
hvale, slišali smo mlade gla-
sove iz jeseniških vrtcev in
enega kranjskogorskega,
udeležence so posladkali je-
seniški slaščičarji, vse sku-
paj pa zaokrožili s prireditvi-
jo jeseniške glasbene šole
Popoldne z ljudsko glasbo.

Zaključek meseca narcis
Namen akcije je bil, da se narcisa kot identiteta mesta prenese na celotne Jesenice in ne le na 
pobočja in okoliške vasi, kjer cvetijo. Odziv na akcijo je bil velik.

Avrelij Ravnik, 
energetski svetovalec

(Nadaljevanje iz prejšnje 
številke)

Pasivne in nizkoenergijske
hiše imajo danes tristekelno
zasteklitev, ki prepušča
manj svetlobe v prostor.
Zato je treba okna vgraditi
takoj za toplotno izolacijo na
fasadi, da se čim manj
zmanjša zorni kot pri pogle-
du skozi okno. Pomemben
je tudi faktor celotnega
sončnega sevanja, ki mora
biti najmanj 0,55. Ta se lah-
ko poveča s kvaliteto prosoj-
nosti stekla - vedno boljše
steklo zaradi izdelave - sodo-
bni postopki.

Kakšna je ustrezna 
dnevna osvetljenost 
Kdaj je prostor primerno
osvetljen z dnevno svetlobo,
je odvisno tudi od subjektiv-
ne presoje. Ustrezna svetlo-
ba je tedaj, kadar je primer-
na barva svetlobe in estetski
učinek. Mnogo dejavnikov
se ne more izmeriti z meril-

nimi instrumenti. Vidna za-
snova je odvisna od kakovo-
sti in količine svetlobe in
človeških vidnih sposobno-
sti. Človeško oko se prilaga-
ja svetlobi in njenim spre-
membam. To je odvisno od
starosti; fiziologije človeške-
ga očesa, od osvetljenosti in
sposobnosti razločevanja
podrobnosti. Vse pa je od-
visno predvsem od osvetlje-
nosti. Bolj je okolica temna,
manj podrobnosti razloči
človeško oko, težje se ugoto-
vijo svetla in temna mesta
na površini. Kontrasti so iz-
razitejši pri bolj osvetljenih
prostorih. Premočni kontra-
sti pa povzročijo bleščanje
in težave pri delu. Pri dnev-

ni svetlobi v jasnem dnevu
razlikujemo razlike in osvet-
ljenosti - svetlosti površin
skoraj do enega odstotka, 
pri slabi svetlobi se do deset-
odstotne razlike v osvetlje-
nosti površine zdijo enako
svetle.
Močna osvetljenost še ni do-
bra osvetljenost prostora.
Dobra je tedaj, kadar je pri-
jetna za oko, odvisna od vr-
ste in kakovosti svetlobe.
Umetne vire svetlobe, elek-
trično razsvetljavo, hočemo
zato čim bolj približati spek-
tru naravne svetlobe. Poleg
vseh dejavnikov svetlobe v
prostoru je zelo pomembna
enakomernost osvetlitve. Če
ta ni enakomerna v prostoru
ali za posamezne dele, je to
moteče za človeško oko, po-
trebno je daljše prilagajanje
oči. Prevelika enakomernost
svetlobe pa povzroči lahko
monotonost, ki ne vpliva do-
bro na delovno sposobnost
in počutje v prostoru.
Osvetljenost prostora urav-
navamo tako, da svetlobni
tok v prostor zasenčimo s
senčili, difuzorji in spre-
menljivimi optičnimi last-

nosti zasteklitve. To je odvis-
no od posameznika, kako
vpliva osvetljenost na njego-
vo počutje in delovno sposo-
bnost. Najvažnejša pogoja
naravne osvetljenosti notra-
njih prostorov sta: potrebna
in zadostna osvetlitev delav-
ne površine in omejitev pre-
komernega bleščanja. Zato
je pravilno naravno osvetlje-
vanje prostorov zelo po-
membno. Splošnega pravila
ni, ker se prostor od prosto-
ra razlikuje. Pri načrtovanju
je treba upoštevati splošne
zakonitosti osvetljenosti
prostorov in izkušnje načr-
tovalca - projektanta.

(Se nadaljuje)

ENERGETSKI NASVET

Osvetljenost prostorov

Brezplačne informacije in nasvete dobite 
v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice, Titova
c. 7. Uradne ure so v torek in četrtek od 
15.-18. ure. Ob vsakem času deluje avtomatski 
telefonski odzivnik - telefonska številka 
04/586 39 87 ali 04/580 03 40.

Novela Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/2008) nas vse skupaj zavezuje, ne samo k varčevanju porabe energije,
pač pa vse lastnike etažnih stanovanj zavezuje, da morajo imeti do oktobra 2011 vgrajene naprave za indikacijo porabe

energije posamezne stanovanjske enote in tako omogočiti določitev deležev stroškov za ogrevanje.
Več na www.jeko-in.si

VARČUJMO SKUPAJ!
DELILNIKI PORABE ENERGIJE SONTEX IN TERMOSTATSKI VENTILI ZA NIŽJO PORABO 

IN IZPOLNITEV ZAHTEV ENERGETSKEGA ZAKONA.
NUDIMO VAM TEHNIČNO SODOBNO, KONKURENČNO IN VARČNO REŠITEV.

TERMOSTATSKI VENTILI DANFOSS
◆ Komplet za ravno ali kotno priključitev 3/8˝(vključuje

termostatski ventil, termostatsko glavo RA 2990 in spodnji 
zaporni ventil ter montažo) - cena 50,00 EUR/radiator.

◆ Komplet za ravno ali kotno priključitev 1/2˝ (vključuje 
termostatski ventil, termostatsko glavo RA 2990 in spodnji zaporni ventil 
ter montažo) - cena 54,00 EUR/radiator.

ELEKTRONSKI DELILNIK STROŠKOV OGREVANJA SONTEX
◆ opcija EHKV 556 radio - omogoča radijsko odčitavanje podatkov, kar pomeni, da vam ni potrebno 

zagotavljati prisotnosti na domu; posebni zaščitni sistem delilnik varuje pred zunanjimi motnjami 
radijskega sevanja; lahka in hitra montaža na vse tipe radiatorjev; cena: 34,00 EUR/radiator.

* Odstranitev starih zapornih ventilov: 2,00 EUR na radiator.

Vse navedene cene vključujejo DDV!

DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba: Matjaž Peskar
Telefon: 04/5810-441 
E-pošta: matjaz.peskar@jeko-in.si

Zahvala judoistov

V Ravenni smo se 6., 7. in
8. maja udeležili mednarod-
nega tekmovanja oseb z poseb-
nimi potrebami v judu. Osvo-
jili smo pet medalj: Melita Ko-
mac zlato, Nik Jerković sre-

brno, Irfet Vukalić, Nejc Vidic
in Endi Pašić pa bronasto. Ob
tej priložnosti bi se radi zah-
valili vsem, ki ste z svojimi
donacijami omogočili našo
udeležbo, še posebej voznici
kombija Katji za vožnjo in vso
pomoč. Hvala!

Trener Jaka Kolbl
in judoisti

Pisma bralcev

Urša Peternel

Ob 65-letnici osvoboditve so
v nekdanjem koncentracij-
skem taborišču Dachau v
Nemčiji pripravili komemo-
racijo, na katero so povabili
vse bivše internirance, tudi iz
Slovenije. Med njimi sta bila
tudi dva z Jesenic, Stanko
Pulec in Albin Kobentar, dva
od približno 35 Jeseničanov,
ki so bili med drugo svetovno
vojno odpeljani v taborišče
Dachau. Kot je povedal Albin

Kobentar, je potovanje orga-
nizirala Skupnost interni-
rancev Dachaua, med petde-
setimi udeleženci iz Sloveni-
je pa so bili le trije nekdanji
interniranci, poleg obeh Je-
seničanov še Drago Šega iz
Ljubljane. Komemoracija je
potekala z najvišjimi častmi,
udeležil se je je tudi predsed-
nik nemške republike. V
spomin Slovencem, umrlim
v Dachauu, v bližini nekda-
njega taborišča stoji tudi po-
sebna spominska tabla.

Dva Jeseničana na komemoraciji v Dachauu

Trije nekdanji interniranci iz Slovenije v Dachauu
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Planina pod Golico ima spet
svojo miss narcis. Po sedem-
najstletnem premoru so čla-
ni Turističnega društva Goli-
ca spet zbrali pogum in v pro-
gram majskih prireditev
vključili tudi izbor najlepšega
dekleta med narcisami. Dva-
najst prijavljenih deklet na
prireditvi je bilo v nedeljo, 23.
maja, za domače organiza-
torje več kot prijetno in spod-
budno presenečenje. Obisko-
valci, ki so za dekleta morali
kupiti srčke, so jih največ na-
menili 20-letni študentki
Nini Kobal s Koroške Bele,
prva spremljevalka je postala
19-letna Eva Lavtar, druga pa
26-letna Judita Smolej, obe
domačinki iz Planine pod
Golico. Več o prireditvi in
majskih dogodkih v Planini
pod Golico pa v prihodnji šte-
vilki Jeseniških novic. 

Nina Kobal je nova miss narcis 
Obiskovalci, ki so za dekleta morali kupiti srčke, so jih največ namenili dvajsetletni študentki Nini Kobal. Janko Rabič

V krajevni skupnosti Hruši-
ca se letos v juniju obeta bo-
gatejši program praznova-
nja krajevnega praznika kot
prejšnja leta. Za uvod bodo
5. junija člani Kulturno-
športnega društva Hrušica 
v sodelovanju s krajevno
skupnostjo Hrušica organi-
zirali veliko športno zabav-
no prireditev. 
Osrednja osebnost bo do-
mačin Anže Kopitar, naj-
boljši slovenski hokejist, ki
je v pretekli sezoni spet ble-
stel v ligi NHL. Čestitali mu
bodo za velike dosežke na
ledeni ploskvi, z njimi pa bo
preživel kar nekaj ur. Sku-

paj z nekaterimi drugimi
znanimi športniki bo sode-
loval na nogometnem tur-
nirju aktivnih in rekreativ-
nih ekip, ki se bo začel ob
13. uri. Ob 18. uri bo Anže
nekaj časa v družbi otrok.
Sledila bo licitacija dela nje-
gove hokejske opreme, de-
nar pa bodo namenili za
ureditev športnih površin.
Ob 18.30 se bo predstavila
domača folklorna skupina
Julijana, ob 19. uri pa se bo
v šotoru začela zabava s sku-
pino Čuki. 
Ta dan bo tudi nogometni
turnir za otroke, na katerem
bodo nastopili nadebudni
nogometaši Gorenjske, ter
balinarski turnir. 

Praznična prireditev na Hrušici
z Anžetom Kopitarjem

Prva spremljevalka Eva Lavtar, miss narcis Nina Kobal in druga spremljevalka Judita Smolej

Urša Peternel

Domačini s Koroške Bele že
vrsto let opozarjajo na nevar-
nost, ki jo ob hudem deževju
povzroča potok Bela s svojimi
številnimi hudourniškimi
pritoki. Nazadnje je resno za-
grozil julija lani, ko je povsem
razdejalo strugo potoka nad
vasjo, podivjane hudourniške
vode pa so začele groziti hi-
šam v zgornjem delu vasi. Na
problematiko neurejenih
strug potoka in hudourniških
pritokov že dalj časa najbolj
glasno opozarja domačin s
Koroške Bele Janez Vilman.
V imenu še nekaterih drugih
krajanov je v preteklosti na
nevarnost, ki jo ob deževju
povzroča potok Bela, opozoril
vse pristojne, od občine, zavo-
da za gozdove, inšpekcijskih
služb, ministrstva za okolje, a
brez uspeha. Nazadnje je v

imenu prizadetih občanov
dvakrat pisal tudi predsedni-
ku vlade Borutu Pahorju in
ga pozval k ukrepanju. "Ugo-
tavljamo, da vsi samo čakajo,
da nas odnese in zalije ...," je
med drugim zapisal Vilman.
In še: "Skrbi nas in strah nas
je poplave vasi!" 
Kot kaže, so opozarjanja kra-
janov zdaj vendarle obrodila
sadove, saj so konec aprila
delavci podjetja za urejanje
hudournikov s stroji le začeli
urejati strugo potoka tik nad
vasjo. Domačini skrbno
spremljajo delo in po bese-
dah Janeza Vilmana so zado-
voljni, da so se stvari vendar-
le premaknile. Tudi z doslej
opravljenim delom so zado-
voljni. Kljub temu pa s tem
problem potoka Bela nikakor
ne bo rešen v celoti, je opozo-
ril Vilman. Neurejena na-
mreč ostaja struga zgornjega

dela hudourniških pritokov
Čikla, Lniče in Urbas. Ob
brežinah so podrte smreke,
odloženo vejevje, skalovje, je
dejal Vilman. Prav tako osta-
ja neurejena struga potoka v
spodnjem delu vasi. Domači-
ni zato upajo, da se bo ven-

darle našel dodaten denar za
celovito ureditev struge poto-
ka. Kot pravi Janez Vilman,
bi se odgovorni morali bolj
zavedati, da je preventiva bis-
tveno cenejša kot odpravlja-
nje posledic, potem ko je že
prepozno.

Potok Bela le začeli urejati
Domačin s Koroške Bele Janez Vilman je o problemu potoka Bela pisal celo predsedniku vlade.

Strugo potoka Bela so na dveh delih začeli urejati konec aprila.

Pohod krajanov Plavža v Planino pod Golico 

V krajevnih skupnostih Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka
in Cirila Tavčarja na Plavžu se pripravljajo na tradicionalni
pohod v Planino pod Golico, ki bo v soboto, 29. maja. Zbor
udeležencev bo ob 8. uri pri garaži Društva Žarek na Plavžu.
Pot jih bo vodila mimo Plavškega Rovta do Planine pod Go-
lico. Vmes bodo lahko občudovali narcisne poljane, ob ne-
kdanji rudarski poti pa obujali spomine na čase, ko so njiho-
vi predniki tam rudarili. Zaključek pohoda bo pri Kmečkem
turizmu Betel. Vsak udeleženec bo dobil toplo malico. Sledi-
lo bo srečanje z družabnimi igrami. Pot je prijetna in primer-
na za vse generacije krajanov, tudi za starejše. Vodstva vseh
treh krajevnih skupnosti pričakujejo veliko udeležbo vseh
ljubiteljev hoje v naravo. J. R. 

Kup aktivnosti v Tednu Rdečega križa 

Letošnji majski Teden Rdečega križa so pri Območnem
združenju Rdečega križa praznovali delovno. Nadaljevali so
razdeljevanje pomoči iz intervencijskih zalog države. Re-
kordna spomladanska količina jim je že pošla in pričakujejo
novo. Najprej bodo dobili šest tisoč litrov mleka. Do konca
maja bodo razdelili 230 paketov prehranske pomoči. Ob
tem se na vse, ki znajo prisluhniti ljudem v stiski, obračajo
s prošnjo, da se vključijo v akcijo Rdečega križa Slovenije
Lepo je deliti. Zbrana sredstva namenja za prehranske pake-
te. Veseli so tudi, da je enajst otrok z njihovega območja
brezplačno letovalo na Debelem Rtiču. Za zaposlene v uprav-
nih službah Občine Jesenice so organizirali merjenje krvne-
ga tlaka, sladkorja in holesterola. Odziv je bil dober, vsem
pa so predstavili tudi osnove oživljanja z uporabo defibrila-
torja. V okviru promocijskih akcij so v tem mesecu dali pou-
darek zobozdravstveni preventivi. J. R. 

Dušan in Marsel odstirala preteklost

Na majskem družabnem večeru v prostorih Društva upoko-
jencev Jesenice je gostiteljica Albina Seršen predstavila dve
zanimivi osebnosti iz ožje in širše okolice mesta. Povezani
sta predvsem s proučevanjem dogodkov iz bližnje in daljne
zgodovine. Dušan Prešeren z Jesenic je kot nekdanji šport-
nik javnosti znan tudi kot vnet zbiratelj različnih predmetov,
nekateri imajo tudi veliko zgodovinsko vrednost. To so zbir-
ke kovancev in značk, predmeti ljudske umetnosti in drugi.
Pred leti je sodeloval pri arheoloških raziskovanjih na Ajdni.
Navzočim je predstavil bogato zbirko starih razglednic in
povedal tudi vrsto zgodovinskih podatkov iz razvoja mesta
in okolice. Drugi gost je bil tokrat iz mlajše generacije. 
Marsel Gomboc, doma iz Mojstrane, je znan in priljubljen
voditelj Radia Triglav, ki v svojih oddajah raziskuje zaklade
ljudske modrosti. Poleg tega je vnet kulturni delavec, pisec,
režiser iger in še marsikaj. Zbranim je predstavil tudi 
delčkom svoje monodrame Kam gremo? J. R. 

Vedno pogosteje smo žal priča naraslim hudournikom, ki ogrožajo ob-
jekte in povzročajo precejšnjo škodo tako na nepremičninah občanov
kot tudi na lokalni komunalni infrastrukturi, ki je v lasti Občine Jesenice.
V lanskem letu so neurja povzročala težave predvsem junija in decem-
bra, letošnja "sezona" pa se je z majskim neurjem očitno tudi že začela. 
Način oziroma sistem urejanja vodotokov je precej obširen in obsega
več med seboj povezanih sklopov, ki jih je treba izvajati kot celovito
upravljanje voda. Ker je problematika aktualna, je bil jeseni 2009 sklican
sestanek, na katerem so na vprašanja in pobude krajanov ter predstav-
nikov krajevnih skupnosti odgovarjali predstavniki Agencije RS za okolje
- Urada za upravljanje z vodami, Civilne zaščite in Občine Jesenice.
Ugotavljamo, da je vzrok za nastalo škodo predvsem pomanjkljivo
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter odlaganje, odmetavanje
snovi in predmetov (veje, gradbeni material, odpadki ...), ki ovirajo
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave. Zato lastnike vod-
nih in priobalnih zemljišč opozarjamo na 100. člen Zakona o vodah
(Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08), po katerem je lastnik ali drug posest-
nik vodnega ali priobalnega zemljišča dolžan zagotavljati košnjo in od-
stranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja,

odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z 
vodnih in priobalnih zemljišč. Lastnik ali drug posestnik vodnega ali
priobalnega zemljišča na njem ne sme odlagati materialov in snovi, o
odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika
(ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje
Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, tel: 04/201 86 00). Na območjih
izvajanja vodne pravice ureja zemljišče imetnik vodne pravice. 
Navedeno pomeni, da je lastnik oziroma posestnik vodnega ali priobal-
nega zemljišča dolžan vzdrževati zemljišče tako, da na njem ne bo 
snovi in predmetov, ki bi ovirali pretok vode ali ogrožali vodne objekte in
naprave. V primeru, da z zakonom določenih obveznosti lastniki ne bodo
upoštevali, bodo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Zakona 
o vodah in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravile pristojne inšpek-
cijske službe (Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, tel.: 04/231 95 85).
Dejstvo je, da z razmeroma malo truda lahko preprečimo veliko škodo,
ki nastane že skoraj ob vsakem močnejšem deževju. Zato vas pozivamo,
da vodi damo svojo pot, preden nam ona prekriža našo.

Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije
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Urejanje vodnih in priobalnih zemljišč v zasebni lasti
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Janko Rabič

Folklorne skupine na Go-
renjskem uspešno nadalju-
jejo ohranjanje bogate za-
kladnice plesov, pesmi in
običajev. O tem so se lahko
v maju prepričali obiskoval-
ci regijskega srečanja fol-
klornih skupin v dvorani
Kulturnega doma na Slo-
venskem Javorniku, ki sta
ga organizirali Območni iz-
postavi Javnega sklada repu-
blike Slovenije za kulturne
dejavnosti Jesenice in Škof-
ja Loka. Z različnimi odrski-
mi predstavitvami se je v
programu zvrstilo devet
skupin iz Preddvora, Meng-
ša, Tržiča, Naklega, Cerkelj,
Kranja in Slovenskega Ja-
vornika. Poleg gorenjskih
plesov so zaplesali prek-
murske in belokranjske ple-
se, med običaji pa so pred-

stavili ofiranje, godovanje in
dobrepoljsko ohcet.
Folklorna skupina Triglav
Slovenski Javornik Jesenice,
ki se je doslej že desetkrat
uvrstila na državno sreča-
nje, je tokrat sodelovala z

odrsko postavitvijo Štrene
vijemo. Predstavlja gorenj-
ske plese in običaje po kon-
čanih delovnih opravilih. Za
izvedbo je poskrbela Malči
Možina ob pomoči Maruše
Stres.

Vsi nastopi na srečanju so
se odlikovali z izvirnostjo
koreografij, tako da bo se-
lektorica Branka Moškon
imela težko nalogo, katere
skupine izbrati za državno
srečanje. 

Paleta folklornih nastopov
Folklorna skupina Triglav Slovenski Javornik Jesenice, ki se je doslej že desetkrat uvrstila na državno
srečanje, je tokrat sodelovala z odrsko postavitvijo Štrene vijemo.

Koncert šestošolcev 

V dvorani Glasbene šole Jesenice je nastopilo 15 učencev še-
stega razreda glasbene šole. Z igranjem so se tokrat pred-
stavili Bine Teran (trobenta), Matej Čušin (klavir), Ana Še-
bat (flavta), Eva Poklukar (klavir), Sara Pavlovič (violina),
Nina Čuk (kitara), Rok Lužnik (kitara),Vid Kokalj (harmoni-
ka),Tisa Pavlovčič (klavir), Zala Brelih (violina), Miha Hor-
vat (rog), Jernej Omejc (kitara), Meta Zupančič (piccolo),
Peter Kunstelj (trobenta), Kaja Novosel (flavta). Organiza-
torja programa sta bila Diana Šimbera in Jan Ulčnik. J. P. 

Viharniki in cvetje

Tudi v Domu upokojencev na Jesenicah so uredili razstavni
prostor za slikarje in fotografe. Trenutno svoje barvne 
fotografije razstavlja član Društva upokojencev Javornik-
Koroška Bela, ljubitelj narave in neutrudni pohodnik Ivo 
Dolenc. Naslov razstave je Viharniki in cvetje. J. P.

Kolpernski glasbeni utrip

V organizaciji Glasbene šole Jesenice so v prostorih Kolper-
na pripravili prijeten glasbeno baletni večer. Nastopili so
solo pevka Anja Kolbl, baletke 2. razreda, Pevski zbor Glas-
bene šole Jesenice, Aida Denič s harmoniko, trio klarinetov,
Tom Cvetkovič s harmoniko, kvartet flavt, kvartet klarinetov,
baletniki Vid Jeraša, Juta Gašperšič in Klara Ravnik ter 
komorna skupina trobilcev. J. P.

Koncert maturantk 

V dvorani Glasbene šole Jesenice sta koncertirali maturant-
ki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Mojca Bec na
violini in Anita Gnamuš na violi. Obe sta iz razreda profe-
sorja Jerneja Brenceta. Mojca Bec je začela igrati violino pri
šestih letih, nadaljevala šolanje na Srednji šoli za glasbo in
balet Ljubljana, v času šolanja pa je sodelovala na seminar-
jih pri priznanih violinskih pedagogih mednarodnega slove-
sa, sodelovala na prireditvah in projektih šole in širše. Letos
je maturirala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana
in nadaljuje študij glasbe na ljubljanski Akademiji za glasbo.
Na koncertu jo je na klavirju spremljal Tine Bec. Anita Gna-
muš pa je začela igrati violino pri petih letih na Glasbeni šoli
Jesenice, leta 2006 pa je šolanje nadaljevala na Srednji glas-
beni in baletni šoli Ljubljana. V nadaljevanju izobraževanja
je začela igrati tudi na violo. Za klavirsko spremljavo na kon-
certu je poskrbela Valentina Gnamuš. J. P.

Janez Pipan

Fotografsko društvo Jeseni-
ce je tudi letos pripravilo
pregledno razstavo fotogra-
fij na temo Človek in kovi-
na ter na prosto temo. V
dvorani kina Železar pa 
je potekala še projekcija 
digitalnih posnetkov na to
temo. Člani žirije Franci
Črv, Vasja Doberlet in Izi-
dor Jesenko (vsi mednarod-
ni mojstri fotografije in no-
silci številnih priznanj in
nazivov) so pregleali 309
fotografij 79 avtorjev ter iz-

brali 301 fotografijo od 76
avtorjev. Na temo Človek in
kovina so podelili prvo na-
grado Vitomiru Pretnarju
iz Fotografskega društva Je-
senice, drugo nagrado Ma-
tevžu Cerarju iz FK VK
Mavrica Domžale ter tretjo
nagrado Janiju Novaku iz
Fotografskega društva Jese-
nice. Na prosto temo pa je
prvo nagrado prejela Darin-
ka Mladenovič iz FK Ljub-
ljana, drugo Jani Novak iz
Fotografskega društva Jese-
nice, tretjo pa Zdravko
Turk iz FK Grča Kočevje. 

Človek in kovina 2010

Pregledna društvena
razstava fotografij 

Fotografsko društvo Jeseni-
ce je pregledno društveno
razstavo fotografij tokrat
pripravilo v razstavnem sa-
lonu DOLIK. Na ogled so
dela 26 avtorjev oziroma
članov, skupaj pa 64 izbra-
nih fotografij različnih tema-
tik, saj je bila tema razstave
prosta. Veliko je pokrajin-
skih fotografij, nekaj pa fo-
tografij cvetlic, živali in raz-
ličnih motivov iz vsakdanje-
ga življenja. Letošnji selek-
tor je bil Sašo Valjavec, ki je
posebej pohvalil črno-bele
fotografije. Nagrade pa so
osvojili Jani Novak (1. na-
grada), Samir Pajič (2. na-
grada) in Marija Heberle Pe-
rat (3. nagrada). Podelili so
še pet diplom. J. P.

Janez Pipan

V četrtek, 20. maja, je bil v
dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja zanimiv koncert af-
riško ameriške duhovne
glasbe v izvedbi Dekliškega
pevskega zbora, Fantovske
vokalne skupine in glasbe-
nikov iz Gimnazije Kranj.
Umetniška vodja sta bila
dirigent Primož Kerštanj
ter profesorica Barbara Ku-
šar. Večer poezije, proze,

glasbe, pesmi in koreogra-
fije s predstavitvijo pestre-
ga izbora zakladnice du-
hovne glasbe afriških Ame-
ričanov, poezije njihovih
pesnikov, pesmi, ki so se
rodile iz bolečine zasužnje-
nih ter so polne upanja,
hrepenenja po boljšem živ-
ljenju, polne sanj o svobo-
di. Med zapetimi pesmimi
so bili tudi evergrini, kot so
Down by the River Side,
Joshua Fit the Battle of Je-

richo, When the Saints ...
Posebna pohvala gre mladi
solistki, dijakinji 2. letnika
Tajdi O. Jovanovič za pre-
krasen glas. Mladostna
energija celotnega zbora je
prevzela in navdušila po-
slušalce v dvorani. Začetek
delovanja zbora sega v leto
2002, skupaj nastopa se-
demdeset članic in članov,
mladih glasbenikov. Vse-
skozi je umetniški vodja
Primož Kerštanj.  

Koncert Sanje o svobodi
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Matjaž Klemenc

Šport vas spremlja že od sa-
mega začetka?
"Pri štirih letih me je danes
žal že pokojni oče, ki je bil
tudi moj idol, vpeljal v ho-
kej. Eden od razlogov je bil
tudi ta, da sta bila v hokeju
že bratranca po mamini
strani, Peter in Bernard Kle-
menc. V začetku sem bil ig-
ralec. Kasneje so pred neko
tekmo potrebovali vratarja.
Sam nisem imel nič proti in
s privolitvijo staršev sem sto-
pil v gol. Na Jesenicah sem
ostal vse do 19. leta in prene-
hal po sporu s trenerjem."

Poskusili ste tudi prek meje,
v Avstriji?
"Vse je že kazalo, da je ko-
nec z mojo hokejsko karie-
ro. Na srečo je prišel telefon-
ski klic od Milana Kozamare
z vprašanjem, ali bi poizku-
sil prek meje. Zdelo se mi je
zanimivo in sem vedel, da
nimam kaj izgubiti, ob tem
pa je bila v meni še vedno
želja, da igram hokej. Branil
sem v koroški ligi za ekipo
Wernberg. Pri tem klubu
sem bil eno sezono, saj je
klub na žalost razpadel. Mi-
lan je še treniral žensko eki-
po v Beljaku in zraven po-
tegnil še mene. Pol sezone
sva delala skupaj, z odho-
dom Milana pa sem dve leti
sam vodil ekipo. To je bila
vsekakor dobra izkušnja, ob
tem pa sem se naučil še je-

zik. Po nekaj letih, ko sem
se vrnil iz Avstrije, sem spet
začutil željo, da stopim med
vratnice. Sam sem delal pri
Hitiju v lokalu v dvorani na
Bledu, Triglav pa je bil zara-
di gradnje dvorane v Kranju
domačin na Bledu. Nekoč
sem trenerja Gorazda Dri-
novca povprašal, ali je mož-
no, da z njimi treniram. Na
koncu smo se dogovorili, da
sem bil član Triglava in pri
njih vztrajal sezono in pol in
tako prenehal igrati hokej na
ledu."

Drsalke ste zamenjali z ro-
larkami. Glavni razlog?
"In-line hokej sem začel ig-
rati že leta 1996 pri ekipi In-
line Jesenice. Leta 1999
smo s fanti v Žirovnici usta-
novili svojo ekipo, v kateri
sta igrala tudi brata Rodman
in Zrnič. V začetku se je
klub imenoval Ribje kosti,
kasneje Trim-Tim. Po dveh
sezonah je stvar zamrla. Po-
znanstvo s Štefanom Nahti-
galom me je spet odpeljalo v
Avstrijo, tokrat v in-line ho-
kej, k ekipi St. Marein. V
sedmih sezonah smo trikrat
osvojili naslov in le enkrat
nam ni uspelo priti v finale.
En naslov imam tudi doma,
leta 2005 z ekipo Utik."

Sedaj imate doma svoje
društvo.
"Leta 2006 sem ustanovil
ŠD RIHL (rekreacijska in-
line hokejska liga). Začelo

se je z osmimi ekipami, se-
daj jih je osemnajst. Ekipe
so praktično iz cele Gorenj-
ske. Iz te lige smo naredili
tudi selekcijo Rihardovi pete-
lini in zabeležili kar nekaj
uspehov. Prvo mesto na tur-
nirju v Mainnheimu, drugo
mesto za pokal mesta Celo-
vec, obakrat v letu 2009.
Leta 2008 smo bili v Pragi
tretji, lani pa mesto nižje."

Vratar v hokeju na ledu in
vratar v in-line hokeju -
kakšna je razlika?
"Oboje je približno enako.
Razlika je v tem, da se na
ledu, ko greš na tla, lahko še
popravljaš, na rolerjih nič
več. Za vratarja na rolerjih
je zelo pomembno, da zna
"brati" igro. Za mene pre-

skok v začetku ni bil preveč
lahek, z leti pa dobiš potreb-
no rutino in se povsem pri-
vadiš."

Neposredno ste s hokejem
še vedno povezani?
"Prek in-line hokeja sem v
Avstriji spoznal Johannesa
Auerja, ki je delal tudi pri
ligi EBEL. Sedaj je uradni ti-
skovni predstavnik avstrij-
ske reprezentance. Tisto
leto, ko so Jesenice stopile v
ligo EBEL, mi je ponudil, če
bi pisal za uradno stran lige.
Zdelo se mi je zanimivo.
Sprejel sem, čeprav sem bil
praktično brez izkušenj. Po-
treboval sem sezono, da
sem se navadil nekaterih
nemških fraz. Z menoj so
zadovoljni in dogovorili
smo se že za naslednjo se-
zono."

Je in-line dovolj medijsko
pokrit?
"Po mojem mnenju prema-
lo. Dobro je bilo pokrito leta
2007, ko je šla reprezentan-
ca na svetovno prvenstvo v
Nemčijo, kjer so na koncu
zasedli peto mesto."

Na kaj ste do sedaj najbolj
ponosni?
"Skupaj z ATM smo pripra-
vili prvi prenos in-line v
živo. Vesel sem treh naslo-
vov v Avstriji in tega, da sem
bil izbran za najboljšega vra-
tarja na turnirjih leta 2009 v
Mainnheimu in v Pragi."

Drsalke zamenjal z rolarkami
Miha Bajt je 26-letni Jeseničan, ki je tako ali drugače povezan s športom. Začel je kot vratar pri hokeju
na ledu, kasneje pa je drsalke zamenjal z rolarkami.

Miha Bajt

Matjaž Klemenc

Jeseniški kegljači so v sezo-
ni 2009/2010 nastopili v 2.
ligi zahod. Želja pred prven-
stvom je bilo prvo mesto, a
to se ni uresničilo, saj je bila
ekipa Izole razred zase. Izo-
lani so bili na koncu brez te-
žav na vrhu lestvice. Jeseni-
čani so v zanimivi in izena-
čeni končnici v zadnjem
kolu izgubili drugo mesto, s
porazom proti neposredne-
mu tekmecu, ekipi Pivke. Z
uvrstitvijo so bili v klubu
povsem zadovoljni. Odlično
so se odrezali v konkurenci
U-23, kjer je med posamez-
niki Nik Medja postal držav-
ni prvak, Igor Čosič je bil
tretji. V miksu je Matjaž
Vovk z Anjo Bašelj iz Pivke
zasedel prvo mesto. Ekipa
U-23 v postavi Igor Čosič,
Matjaž Vovk, Nik Medja in
Kristjan Mijatovič je zasedla
tretje mesto. V dvojicah sta
tretje mesto zasedla Nik
Medja in Matjaž Vovk. Me-
sto nižje sta bila Igor Čosič
in Kristjan Mijatovič. V
sprintu je tretje mesto pri-
padlo Igorju Čosiču. V kom-
binaciji državnih prvenstev

je bil Nik Medja drugi, Igor
Čosič pa tik pod stopnička-
mi, na četrtem mestu. Na
Gorenjskem prvenstvu v 
U-23 je prvo mesto pripadlo
Igorju Čosiču. Na odprtem
Gorenjskem prvenstvu se je
Jože Mulej uvrstil v finale in
bil na koncu deseti. V na-
slednji sezoni bodo v U-23
konkurenci nastopili Igor
Čosič, Kristjan Mijatovič in
Aleš Mavsar. V 2. ligi zahod
bo Izolo zamenjala ekipa
Hidro Medvode. Po mišlje-
nju vodje ekipe Tadeja Pein-
kiherja se bosta za prvo me-
sto, ki vodi v 1.B ligo, borila
Pivka in Jesenice.
Kako so jeseniški kegljači
videli sezono 2009/2010?
Tadej Peinkiher: "S sezono
smo zelo zadovoljni, saj smo
se skozi celotno prvenstvo
držali vrha. Ciljali smo na
prvo mesto, vendar je bila
Izola premočna. Škoda, da
smo na koncu malo popusti-
li in prišli na tretje mesto."
Nik Medja: "Z letošnjo se-
zono sem zelo zadovoljen.
V ekipi smo se dobro razu-
meli. Žal nam je v ključnih
trenutkih zmanjkalo nekaj
izkušenj."

Jože Mulej: "Kljub neka-
terim spodrsljajem smo
bili v celoti gledano dobri.
Imamo zrelo, tovariško
ekipo. Fantje se trudijo in
verjamem, da bodo še bolj-
ši."
Matjaž Vovk: "Čeprav sem s
sezono zadovoljen, mislim,
da bi bilo lahko še bolje. Za-
radi poškodb in službenih

obveznosti sem bil kar dosti
odsoten s treningov."
Igor Čosič: "Tisto, kar smo
naredili, se mi zdi dobro.
Sam nisem pričakoval več.
S svojo igro sem zadovo-
ljen."
Kristjan Mijatovič: "S sezo-
no sem zadovoljen, žal pa
smo na koncu malce popu-
stili."

V izenačeni ligi na koncu tretji

Zgoraj od leve: Tadej Peinkiher, Aleš Mavser, Nik Medja,
Jože Mulej; spodaj od leve: Matjaž Vovk, Kristjan Mijatovič,
Igor Čosič

Bodo Jesenice dobile novega prvoligaša?

Članska in mladinska košarkarska ekipa Jesenic sta končali
nastope za letošnjo sezono. To pa še ne velja za kadete, ki
so v igri za najvišji rang, za uvrstitev v prvo ligo. Redni del
so odigrali odlično. V šestnajstih tekmah so dosegli prav to-
liko zmag in se neposredno uvrstili v zaključni del kvalifika-
cij. Jeseniški klub je vložil kandidaturo za organizacijo ene
od kvalifikacijskih skupin in v svoji nameri uspel. Na spore-
du bodo jutri. Jeseničani svojo skupino gostijo v Osnovni
šoli Prežihov Voranc. Poleg njih bodo v skupini igrali še ljub-
ljanska Olimpija B, Vrhnika in kranjski Triglav. Na uvodni
tekmi, ki se začne ob 10. uri, bodo Jeseničani igrali z Vrhni-
ko. Ob 12. uri bosta igrala Triglav in Olimpija B. Sledita še
dve tekmi, gostitelji igrajo ob 16. uri. Zmagovalca na zadnjih
dveh tekmah se bosta uvrstila v prvo ligo. M. K.

Jeseniškim upokojencem prehodni pokal 

Medobčinska zveza društev upokojencev Jesenice je v maju
organizirala 27. rekreativne športne igre upokojencev občin
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. V sedmih športnih in
dveh rekreativnih disciplinah so člani šestih društev opravi-
li 351 nastopov. V skupnem seštevku točk so prvo mesto in
prehodni pokal osvojili športniki Društva upokojencev Jese-
nice. Najboljši so bili v naslednjih disciplinah: v balinanju je
pri ženskah zmagala ekipa v postavi Jelka Kjučevič, Jelka Ve-
ber in Mira Reškovac, pri moških pa ekipa v postavi Milan
Rijavec, Stojan Sfiligoj in Mujo Hasanbegovič. V streljanju z
zračno puško je pri moških zmagal Pavel Jezeršek, v šahu pa
Franc Ravnik. Na drugo mesto po točkah se je uvrstila eki-
pa športnikov Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela.
Najboljša je bila Pavla Sedej, ki je med ženskami zmagala v
streljanju z zračno puško. Za uspešno izvedbo iger so 
poskrbela posamezna društva upokojencev in koordinator
Janez Komel. J. R.

Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu
Mladi Jesenice iz tedna v te-
den dosegajo nove uspehe v
različnih starostnih katego-
rijah. Prejšnja leta so lovori-
ke osvajale predvsem dekli-
ce, sedaj pa so po tej poti
krenili tudi dečki. Na letoš-
njem državnem prvenstvu v
mini odbojki na Brezovici je
ekipa dečkov Železarskega
hrama Jesenice v predtek-
movanjih premagala vse na-
sprotnike. V finalu so si pri-
borili prvo kolajno z brona-
stim leskom. Ekipo so se-
stavljali: Anže Piščanec, Fa-
jik Musič, Adi Adžović, Adis
Tubić, Marko Trkulja, Kris
Hafner, Ivica Stojmirov in
Alen Biščevič. Za najboljše-
ga igralca ekipe so na turnir-
ju razglasili Anžeta Piščan-
ca, trener ekipe pa je Uroš
Pogačnik. Z dobrimi nastopi
nadaljujejo tudi dekleta. Eki-

pa kadetinj po zmagah na
predtekmovanjih tudi na
polfinalnem turnirju ni do-
volila presenečenj. Prema-
gala je vse nasprotnice in se
uvrstila v finale državnega
prvenstva. Nika Blagne je
bila najboljša napadalka,
Katjuša Rozman najboljša
igralka, Nadja Kosič pa naj-
boljši libero. Kadetinje se
uspešnih nastopov nadejajo
tudi na finalu prvenstva, ki
bo 30. maja.  

Bronasta kolajna 
za mlade odbojkarje



8 Jeseniške novice, petek, 28. maja 2010

Zanimivosti, nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Janko Rabič

V občini Jesenice letos v ok-
viru 13. Tedna vseživljenj-
skega učenja ponovno doka-
zujejo, da je znanje velika
vrednota, ki jo je treba nego-
vati in vedno spodbujati. V
okviru glavne teme Evrop-
sko leto boja proti revščini in
socialni izključenosti bo v
maju in juniju petnajst izva-
jalcev pripravilo več kot sto
prireditev, razstav, ustvarjal-
nih delavnic, okroglih miz,
srečanj in športnih aktivno-
sti. Velik poudarek je prav
na glavni temi. Posamezni
izvajalci so spregovorili o so-
cialni problematiki, diskri-
minaciji starejših, poklicni
rehabilitaciji, ranljivih cilj-
nih skupinah, o vlogi huma-
nitarnih organizacij in po-
moči ljudem v stiski. 
Tudi na osrednji prireditvi v
dvorani gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah se je
rdeča nit programa navezo-
vala na temo Evropsko leto
boja proti revščini in social-
ni izključenosti. Občini Je-
senice je pred leti že uspelo

v veliki meri premagati soci-
alno stisko družin in posa-
meznikov, vendar se je z go-
spodarsko krizo v svetu in
doma spet povečala. Direk-
tor Centra za socialno delo
Jesenice Božo Pogačar je v
nagovoru zbranim poudaril,
da je revščine vse več, posa-
mezniki in družine nimajo
sredstev za pokrivanje
osnovnih stroškov za različ-
ne potrebe. 
V prvem delu prireditve so
učenci osnovnih šol Preži-
hov Voranc Jesenice in Ži-
rovnica ter igralska skupina
Viteza Gašperja Lamberger-
ja predstavili primere di-
skriminacije in drugačnosti.
V drugem delu so navzoči v
dvorani lahko spoznali delo
treh humanitarnih organi-
zacij. Karitas Jesenice je
predstavila Alojzija Ravnik,
Območno združenje Rdeče-
ga križa Slovenije Mateja
Kraševec in Človekoljubno
dobrodelno društvo Up Je-
senice Faila Pašić Bišić.
Med obiskovalci prireditve
je na dober odziv naletela
tudi pobuda, da namesto

prostovoljne vstopnine pri-
spevajo prehranske, kozme-
tične in druge izdelke. Na-
brali so jih za veliko košaro
in jih razdelili humanitar-
nim organizacijam. 
Da se v življenju osebnost-
ne težave posameznikov da

uspešno premagovati in
lahko postanejo enakovred-
ni vsem ljudem, je na prire-
ditvi dokazala Poldka Pet-
rič. Skupaj z Branko Smole
sta v vlogi voditeljskega
para poskrbeli za povezova-
nje vseh točk nastopajočih.

Letos prvič "vstopnina"
Na prireditvi ob Tednu vseživljenjskega učenja so - v letu boja proti revščini - obiskovalci namesto
vstopnine darovali prehranske in druge izdelke za pomoč revnim. 

Tjaškino poslikano telo bo
krasilo naslovnico pesniške
zbirke.

Janez Pipan

Še ta mesec bo luč sveta
ugledala pesniška zbirka
Gabra Knifica z naslovom
Moje mojstrovine. Gaber je
na knjigo zelo ponosen, saj
je, kot pravi, narejena s sr-
cem, z veliko truda in pozi-
tivne energije. V njej pred-
stavlja pet svojih najdaljših
pesmi. To je že Gabrova
druga knjiga, njeno naslov-
nico pa bo krasilo poslikano
telo. Avtorica poslikave in
ilustracij v knjigi je Alenka
Peternel, znana mojstrica
poslikave teles. Telo kot
platno, na katerega je Alen-
ka ustvarjala, je posodila
Tjaška, umetnost na telesu
pa je v fotografski objektiv
ujel fotograf Sašo Valjavec. 

Gabrova knjiga pesmi
Moje mojstrovine

Gaber Knific z Alenkino 
poslikavo

Med obiskovalci prireditve je na dober odziv naletela 
pobuda, da namesto prostovoljne vstopnine prispevajo
prehranske, kozmetične in druge izdelke. I Foto: Anka Bulovec

Ko smo pred kratkim s prijatelji
iskali trendi šal, je moško družbo
zanimal tudi navijaški šal. Pa se mi
je hitro zazdelo, zakaj. Vse tako
kaže, da so naše misli že čustveno
usmerjene na svetovno nogometno
prvenstvo v južni Afriki. Začela se
je nogometna evforija. Strast navi-
jačev. No, nov imidž za mularijo
nima še nobene naveze z nogome-
tom, torej o navijaškem šalu nič
novega. Razpisala pa se bom o pr-
vem, trendi šalu. Tam pa je marsi-
kaj novega.
Včasih je šal veljal za znanilca zim-
skih dni, danes pa pridobiva večji
pomen. Šal se nosi kot nakit ali do-
polnilo k oblačilom. Lahko jih nosi-
te na kakršnokoli oblačilo - z njim
ne morete zgrešiti. Šal je postal pri-
ljubljen modni dodatek skozi vse
leto. Postal pa je tudi nov imidž za
mularijo.
Prve šale so kot modne dodatke v
18. stoletju nosili francoski in bri-
tanski vojaki, ki so se vrnili iz indij-
skih vojn. Vzorci in oblike teh ša-
lov so vplivali na evropske različice
naslednjih sto let. V 19. stoletju so
bili zelo priljubljeni indijski šali,
predvsem kašmirski s storžastim
motivom. V 20. stoletju so šali
modni dodatek dnevnih in večer-
nih oblačil, 21. stoletje pa nam je
prineslo nove osvežitve. 
Trendovski šali so pravokotne ali tri-
kotne oblike, stkani v različnih veza-
vah ali vzorcih, včasih tudi potiska-
ni, in z dodanimi cofki ali resicami.
Pomembno je, da so čim lažji in
mehki. Kako jih boste nosili okrog
vratu in ramen, je prepuščeno vaši
domišljiji. Za nekaj začetnih nami-

gov sem zbrala fotografije samoza-
vestnih mladeničev, vi pa boste na-
daljevali v tem slogu, kajne? Videz
naj bo čim bolj sproščen. 
Obožujete preprostost ali igro novih
vzorcev in oblik? Odločitev je vaša! 
Šal naj bi izražal osebnostni slog,
zato ga kombinirajte k svojim naj-
ljubšim oblačilom. Na srajco in suk-

njič, na tanek pulover in tudi na ma-
jico. Le kdo pravi, da preprosta ma-
jica in šal ne moreta najti skupnega
jezika? Kratki rokavi in šal - zakaj pa
ne!? Lahko ga uporabite, da vas
malo pogreje ali pa samo za okras.
Pri tem ni pomembno, da se barva
ujema z vašim oblačilom, stil naj
vsekakor se. Barvne kombinacije

raje iščite po navdihu ali trenutnem
počutju. 
Preprosto, izvirno in modno. Pa še
poceni. Šal je nov modni dodatek za
mularijo. Zraven štejem tudi mulari-
jo+. Šal bo popestril vašo podobo in
pozornost usmeril na obraz. Le glejte,
da se boste znali tudi nasmehniti.
Foto: Sejemsko gradivo Firence

Ups, mularija ima nov imidž

Dvobarvni šal, zavezan na 
najosnovnejši način

Asimetrična sproščenost. Naj bo
pri vas podobno.

Šal trikotne oblike, stkan v različnih
vezavah: idealen za raznovrstne stile

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

Vida Mihelčič s.p.
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Tjaša Rotar

Glasbeno življenje na Jeseni-
cah je bilo pestro. Jeseničani in
okoličani so se srečevali na na-
stopih pevskih zborov, godb in
manjših instrumentalnih za-
sedb. Leta 1937 so tako na Jese-
nicah delovale tri močne godbe
na pihala (od trideset do 56
mož v vsaki), trije salonski or-
kestri, godalni orkester, mla-
dinski orkester, dva jazz orke-
stra, več zasebnih šramel kvar-
tetov, triov in posameznikov,
pet moških, dva mešana in
dva mladinska pevska zbora.
Precej od teh skupin je delova-
lo v okviru večjih društev. Še
posebej aktivne so bile tri dru-
štvene godbe - sokolska, Kreko-
va in Jelenova/kovinarska.
Člani skupin so se srečevali na
pogostih vajah. Včasih je bilo
druženje celo pomembnejše od
petja ali igranja. Vaje pevske-
ga zbora na primer so bile kar
dober izgovor za srečevanje
fantov in deklet in porajajočo

se ljubezen, celo pri cerkvenih
pevcih ...
V Jeseniški straži je pisalo, da
"je v zadnjem času v organi-
stovem stanovanju nastalo
pravo pribežališče zaljublje-
nih jeseniških tercijalk, da se
od tam vsipa kar cele trope
parčkov in da so začeli mladi
fantje edino radi žensk tja za-
hajati".
Organist je to sicer ogorčeno
zanikal, češ da so pevske vaje
res dobro obiskane, a dekleta
hodijo po vajah domov ob de-
vetih ali pol desetih zvečer ved-
no s spremljevalkami (mate-
rami ali tetami), če pa teh ni,
jih pospremi on sam. Iti mora-
jo v tropah, "ker jih je opravi-
čeno strah pred raznimi "svo-
bodomiselnimi samci", ki se
cele noči sprehajajo in razgra-
jajo po Jesenicah". Kljub orga-
nistovim naporom govoric
niso mogli zatreti, tako da je
župnik zbor razpustil.

Komedije, operete, drame
in balet ... (Gledališče)

Poleg glasbe je bilo na Jesenicah
močno razvito ljubiteljsko gleda-
lišče, in sicer v okviru vseh treh
najpomembnejših društev.
Že pred 1. svetovno vojno je v go-
stilni pri Markotu na Savi stal-
na fantovska družba pričela pri-
rejati predstave. To so bili začet-
ki klerikalnega gledališča, ki se
je kasneje razvilo v okviru Kato-
liškega delavskega društva in
Krekovega društva. Prvi odri so
bili v gostilnah, liberalna struja
je tako dobila prostor v Ferjano-
vi gostilni Pri Jelenu (kasnejši
Delavski dom). Tudi v salonu
Tancarjeve gostilne je bil manjši
oder, kjer pa so igrali v glavnem
le predstave za otroke. Ob kas-
nejšem pridobivanju in gradnji
lastnih prostorov so društva ved-
no imela v mislih odre in vso
opremo, potrebno za dramske
predstave. Socialni demokrati so

tako imeli na voljo dvorano Pri
Jelenu, Sokoli v Sokolskem
domu, Krekovo društvo oz.
Aljaž/Gledališko društvo pa v
Krekovem domu.
Vaje dramskih skupin so bile
pogoste, saj so bila gledališča
zelo aktivna in so vsako sezono
postavila na oder celo vrsto pred-
stav, pri Sokolih in v Krekovem
domu tudi operet. Z uspešnimi
igrami so občasno hodili na go-
stovanja.
Obiskovanje nedeljskih gledali-
ških predstav je bilo pomemben
družabni dogodek. Na splošno
so bile predstave dobro obiskane,
na Jesenice so prihajali tudi ob-
iskovalci iz sosednjih krajev.
Navadno so bile predstave
usklajene s prihodi in odhodi
vlakov. Nekateri so šli gledat
samo predstave društva, s kate-
rim so simpatizirali, mnogi pa
so se le delno ozirali na to in šli
gledat tisto, kar jim je bilo pač
všeč. Tako so bile zelo priljublje-

ne lahkotnejše predstave in ope-
rete (z vključenim baletom) na
Sokolskem odru, medtem ko so
se mračnejša dela s socialno te-
matiko Pri Jelenu mnogim zde-
la pretežka. Komedije in operete
so bile najbolj priljubljene. Situ-
acija se je sicer nekoliko spremi-
njala. Tako dopisnik Na mejah
ugotavlja, da je društvo Aljaž v
zadnjem času ubralo pravo pot,
saj je prejšnjo sezono "za vsako
prireditev napolnila dvorano
(pred tremi leti je bila dvorana
prazna, če je bila na sporedu
drama!)".
Tudi Sokoli niso imeli vedno
polne dvorane. Tako dopisnik
Slovenskega naroda o predstavi
Charleyjeva teta zapiše: "Le od-
mori so bili nekam predolgi, iz-
polniti bi jih moral orkester, ki je
na lepi višini in bi večera gotovo
poživil. Obisk je bil pri obeh
predstavah precej slab, a tisti, ki
so prišli, so bili zelo zadovoljni,
ker so se nasmejali dovolj."

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (24. del)

Urša Peternel

V dvorani kina Železar je po-
tekala dobrodelna dražba arti-
klov znanih športnikov, ki so
jo fantje iz jeseniškega lokala
Max pripravili v sklopu akcije
Dobrodelna štafeta Vajnež-
Pineta avgust 2010. Za draž-
bo sta svoje hokejske drese
moštva Dunaja prispevala
brata David in Marcel Rod-
man, Tomaž Razingar je od-
stopil dres domačega moštva
Acronija, vratar Robert Kri-
stan je iz Hrvaške poslal dres
Medveščaka, branilec Miha
Rebolj je odstopil dres finske-
ga moštva SaiPa Lappeenran-
ta, njegov poklicni kolega Aleš
Kranjc pa je priskrbel palico s
podpisi reprezentantov s sve-
tovnega prvenstva v Ljubljani,
ko so se uvrstili v skupino A,
prav tako je palico in hokejske
rokavice za dražbo podaril le-
gendarni center reprezentan-
ce Ivo Jan. Hokejsko ponudbo
na dražbi je bogato zaokrožila
pošiljka iz Los Angelesa, od
koder je Anže Kopitar posre-
doval originalni dres NHL s
svojo po vsej Severni Ameriki
prepoznavno številko 11. Z
druge strani sveta, iz Rusije,
je na Jesenice pripotoval dres
evroligaškega košarkarskega
prvaka CSKA, ki ga je podaril
Matjaž Smodiš, kolesar Tadej
Valjavec je podaril kolesarsko
majico moštva AG2R z lanske
Vuelte, alpska smučarja Mitja
Valenčič in Bernard Vajdič sta
podarila olimpijske bunde
Vancouver 2010, Denis Bako-
nić je s sebe slekel dres slo-
venske reprezentance v floor-
ballu, srednji bloker Matej Vi-

dič iz moštva ACH Volley z
Bleda je dodal evroligaški od-
bojkarski dres, ker se bo teklo,
pa je tekaški dres, ki je v enem
kosu premagal 246 kilome-
trov iz Aten v Šparto, posredo-

val tudi najbolj znani sloven-
ski ultramaratonec Dušan
Mravlje.
Kot je povedal Miloš Jenkole,
pobudnik dobrodelne akcije,
je humanitarna dražba odlič-

no uspela. Iztržili so 1960 ev-
rov, najvišjo ceno pa je dose-
gel dres Anžeta Kopitarja, ki je
imel izklicno ceno dvesto ev-
rov, zanj pa je župan Tomaž
Tom Mencinger odštel štiristo
evrov, a ne iz občinskega pro-
računa, temveč iz svojega
žepa. Izkupiček dobrodelne
dražbe bodo namenili letova-
nju socialno ogroženih otrok
na morju, v otroškem letoviš-
ču Pinea pri Novigradu. Denar
zbirajo tudi na dobrodelnem
računu št.: TRR 07000-
0000467630, ki je odprt pri
Gorenjski banki, d. d., Kranj.
Vrhunec humanitarne akcije
bo 12. avgusta, ko bo ekipa je-
seniških tekačev krenila z Vaj-
neža proti Pineti. Šlo bo za
štafetni tek, vsak od tekačev in
spremljevalcev bo za vsak pre-
tečeni kilometer dal v sklad
dva evra. 

Kopitarjev dres županu
Tomaž Tom Mencinger je na humanitarni dražbi iz svojega žepa odštel štiristo evrov za 
dres Anžeta Kopitarja.

Policisti za en dan
Demetry, Peter, Žan in Jani, učenci petega oziroma šestega
razreda Osnovne šole Žirovnica, so bili prejšnji teden en dan
policisti. Pod svoje okrilje jih je vzel policist Policijske posta-
je Jesenice Zoran Plejo, vodja policijskega okoliša Žirovnica,
in jim v okviru akcije Otrok - policist za en dan predstavil po-
licijsko delo. Fantje, ki so bili za obisk policijske postaje iz-
žrebani v šoli, so dobili priložnost, da merijo z merilnikom
hitrosti, preskusijo alkotest, si nadenejo policijske čelade, si
ogledajo preostalo opremo in policijska vozila, prostore po-
licije ... Po besedah pomočnika komandirja Policijske posta-
je Jesenice Sebastjana Prosenca so mlade obiskovalce sezna-
nili tudi s prometnimi predpisi, zlasti nujnostjo uporabe var-
nostnega pasu, kresničke ... Odpeljali so jih še na obisk k je-
seniškim poklicnim gasilcem, za nagrado pa so vsakemu po-
darili majico, čepico, kresničko in odsevni trak. Ob tem pa je
zanimivo, da zanimanja za sodelovanje v akciji Otrok - poli-
cist za en dan niso pokazale jeseniške osnovne šole ... U. P.

Gimnazijci med malimi bolniki
Na Gimnaziji Jesenice poteka projekt Mednarodno prizna-
nje za mlade (MEPI). Udeleženci se potegujejo za bronasta,
srebrna in zlata priznanja. V ta namen morajo poleg veščin
in odprave opraviti tudi določeno število ur tako imenovane-
ga "služenja", ki zajema prostovoljne dobrodelne dejavno-
sti. Tako so na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jeseni-
ce potekale vesele urice. Mali pacienti in njihovi starši so se
zabavali ob predstavi žonglerske skupine Čupakabra, kate-
rih članica je tudi jeseniška maturantka Saša Dežman, ter
skupaj z njimi izdelovali figure iz pisanih balonov, je pove-
dala mentorica projekta na Gimnaziji Jesenice Andreja
Kosem-Dvoršak. "Mepijevci upamo, da smo malim pacien-
tom vsaj nekoliko popestrili puste bolnišnične dni, in si že-
limo podobnih aktivnosti tudi v prihodnje," je dodala. U. P.

Mladi "policisti" skupaj s pravima policistoma: 
Sebastjanom Prosencem in Zoranom Plejom na Policijski
postaji Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger je ponudil najvišjo ceno za dres Anžeta Kopitarja. I Foto: Anka Bulovec

Dres Davida Rodmana je kupil Samir Sula iz Teater Cafe.
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Mladi

Tamara Turšič, 7.a

Učenci 7.a in 7.c iz OŠ Tone-
ta Čufarja smo drugi teden
aprila preživeli na taboru v
Radencih. Najprej smo odšli
na pohod do jame Kobiljače.
Pot je bila zelo lepa, hodili
smo ob reki in gledali naravo.
Reka Kolpa je sinje modre
barve in je zelo čista. Po pol-
drugi uri hoje smo prišli do
hiše, kjer smo si sposodili če-
lade za v jamo. Malo naprej
smo videli zelo star mlin, ka-
teri služi sedaj samo še za tu-
ristične oglede. Vodička nam
je povedala, da je bilo na reki
Kolpi nekoč okoli petdeset
mlinov. Odpravili smo se na-
prej in prišli do jame Kobilja-
če. V jami smo videli kapnike,
netopirja in dvorano, ki je bila
zalita z vodo. 
Nato smo odšli do zbirališča,
kjer so nas čakali drugi učen-
ci. Zakurili smo ogenj in na-
brali leskove veje, očistili smo
jih listov ter jih razkužili nad
ognjem. Nanje smo nataknili
hrenovke in jih pekli nad žer-
javico. Bile so zelo okusne.
Ker so bili nekateri zelo po-
žrešni, so učenci, ki so zadnji

obiskali jamo, dobili samo pol
hrenovke.
Nazaj grede nam je vodička
dala plastične vrečke in roka-
vice. Menili smo, da ne bomo
v te vreče ničesar nabrali.
Vendar ko smo začeli pobirati
smeti, nismo mogli verjeti,
kaj vse odvržemo ljudje. Od
plastenk, do pločevink, dam-
skih vložkov, ovitkov od čipsa,
raznih oblačil ... Ko smo hodi-
li, se je naša skupina, okoli
osem nas je bilo, tako zagrela
za pobiranje smeti, da smo
zaostali za drugimi in so nas
morali čakati. Ko smo jih do-
hiteli, smo se z vrečami in ro-
kavicami fotografirali. 
Odpravili smo se naprej do
doma Centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti in tam napol-
nili z našimi vrečami kar cel
zabojnik za smeti.
Če bi vsak pospravil za seboj
in ločeval smeti, bi živali in
ljudje lažje živeli. Upam, da
bo ta čistilni dan ostal nam in
vsem ljudem, ki so se udeleži-
li akcije Očistimo Slovenijo v
enem dnevu, v lepem spomi-
nu in da nam tega ne bo treba
ponoviti, saj mislim, da bomo
sedaj bolj pazili na naravo.

Osnovnošolski kotiček

Čistilna akcija tudi 
na taboru

Monika Sušanj

Še ena generacija jeseniških
maturantov uspešno zaklju-
čuje šolanje - čaka jih še zre-
lostni izpit, matura, večino
pa kasneje tudi nadaljevanje
šolanja na fakultetah po Slo-
veniji. Srednješolsko izobra-
ževanje na Gimnaziji Jese-
nice in Srednji šoli Jesenice
pa so zaključili pred dobrim
tednom, in sicer s sprevo-
dom maturantov po Jeseni-
cah in že tradicionalno čet-
vorko tudi pred stavbo Obči-
ne Jesenice. Nekaj več kot
250 maturantov so pred Ob-
čino sprejeli župan Tomaž
Tom Mencinger in drugi
delavci občinske uprave,
Mladinski center Jesenice,
Zavod za šport in predstav-
nika plesnih šol, seveda pa
tudi starši in nekateri učite-
lji. Župan jim je v kratkem
govoru zaželel veliko uspe-

ha na nadaljnji življenjski
poti, nato pa so odplesali
četvorko, Srednja šola Jese-

nice angleški valček, gimna-
zijci pa cha-cha-cha. Kot vsa-
ko leto je za vsesplošno ve-

selo razpoloženje poskrbela
tudi Avsenikova polka Na
Golico. 

Najprej četvorka, zdaj
še matura

Karneval živali

V Gledališču Toneta Čufarja je Glasbena šola Jesenice pri-
pravila zanimiv baletni večer svojih učencev pod naslovom
Karneval živali. Nastopile so mlade baletke, med katerimi
sta tudi dva baletnika, ki uspešno izvajata tudi solistične na-
stope, to sta Vid Jeraša in Lan Dan Kerštanj. Za koreografi-
jo prireditve sta poskrbela Andrew Stevens in Nada Zorn
Herem, mentorica pa je Nena Vrhovec Stevens. J. P.

Violinski koncert 
Arina Denič je violinistka, ki obiskuje 5. razred Glasbene šole
Jesenice pri profesorici Nataliji Š. Cilenšek. Za seboj ima že
več uspešnih solističnih glasbenih nastopov, prav tako pa je
uspešna tudi na različnih violinskih tekmovanjih. Je tudi člani-
ca godalnega orkestra glasbene šole. Na nastopu jo je na kla-
virju spremljal Miha Nagode. Špela Medja pa je učenka 4. raz-
reda violine. Šolanje na jeseniški glasbeni šoli je začela s klju-
nasto flavto, nato pa nadaljevala s pozavno. Violino je začela
pred dvema letoma, saj si je to že ves čas želela. Igra v orkes-
tru in klavirskem triu, sodeluje pa tudi na tekmovanjih, lani je
na mednarodnem tekmovanju v Dubrovniku prejela posebno
priznanje oziroma nagrado strokovne žirije. Na nastopu jo je
na klavirju spremljala Elizabeta Demšar Zupan. J. P.

Četvorka je minila v prijetnem vzdušju z veliko mladostne razigranosti in ob že 
tradicionalnem piskanju piščalk. / Foto: Anka Bulovec

Srečanje UNESCO šol 
Osnovna šola Koroška Bela je bila v četrtek, 20. maja, gostite-
ljica letošnjega srečanja Unesco šol Gorenjske. Po pozdrav-
nih besedah ravnateljice Sandre Zupan je sledil pisan pro-
gram, s katerimi so skupine učencev posameznih šol s ple-
som, igro in pesmijo predstavile letošnjo temo Narava - naša
prijateljica. Na Gorenjskem je enajst osnovnih šol, ki so pove-
zane v zvezi UNESCA ASP. Iz Občine Jesenice je tudi Osnov-
na šola Toneta Čufarja. Glavni cilji sodelovanja in povezova-
nja so: raziskovanje kulturne dediščine, ekološka vprašanja,
vzgoja za strpnost in mirovniška gibanja. Na Osnovni šoli Ko-
roška Bela so to srečanje združili s fotografskim natečajem
Pokrajina 2010. Pripravili so razstavo fotografij sodelujočih
avtorjev z osnovnih šol in fotografskih društev. Najboljšim so
podelili nagrade in diplome. Uspešni so bili tudi učenci
Osnovne šole Koroška Bela. Na temo Pokrajina je prvo nagra-
do prejela Klara Ažman Markelj, drugo Tomaž Pušavec, diplo-
mo sta prejela Davor Medič in Jasmina Pezič. Na temo Biot-
ska raznolikost je prvo nagrado prejel Davor Medič, tretjo na-
grado Tomaž Pušavec, diplomo pa Jasmina Pezič. J. R.

Čistili okolico šole
Tudi na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so z učenci
podaljšanega bivanja sodelovali pri akciji Očistimo Sloveni-
jo. V okolici šole so pobirali odpadke in jih odvrgli v zaboj-
nike. Kot so obljubili, bodo za čisto okolico skrbeli vsak dan,
vsako leto. U. P.
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Učenci spoznavajo narcise 
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice se že več let
vključujejo v širša prizadevanja občine Jesenice, da bi narci-
se postale bolj prepoznavne. V okviru Unesca so izbrali pro-
jekt Mladi posvojijo spomenik. Odločili so se za te cvetice,
ki jih rišejo, fotografirajo, o njih pišejo spise in pesmi. Letos
je bila posebej prizadevna mlajša skupina učencev od prve-
ga do petega razreda. Okrasila je okna šole in oglasno de-
sko. Pod vodstvom mentoric Nevenke Urbas in Marije Baš
so učenci odšli v Plavški Rovt, kjer je doma tajnica šole Mar-
ta Klinar. Povedala jim je veliko o narcisah, o paši, domačih
opravilih, košnji na strmih pobočjih in o striženju ovc . Do-
govorili so se, da bodo še prišli na obisk in spoznali še dru-
ge načine življenja nekoč in danes na vasi. O vtisih s Plav-
škega Rovta so zatem pripravili oddajo za Radio Triglav.
Narcisam pa so na šoli dali poudarek tudi pri likovnih in
drugih dejavnostih. J. R.

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

Vida Mihelčič s.p.
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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

www.tourism-kranj.si

Ogled rekonstruiranega 

zaklonišèa iz leta 1944

Razstava fosilov in mineralov

Simulacija letalskega napada

Razstava predmetov 

 iz II.svetovne vojne

Redni vodeni ogledi vsak torek in petek ob 17. uri, 
soboto in nedeljo ob 10.00 uri.

Zbirno mesto in vstopnice v Kranjski hiši, Glavni trg 2

PRIMA POŠASTI,  torek 8. junij ob 17.00 uri
Ogled instalacije do 30. junija ob rednih vodenih ogledih

Delavnica za najmlajše 4.junija ob 17.00 uri in 5. junija ob 9.00 uri na Glavnem trgu 

Janko Rabič

Pri Zvezi društev prijateljev
mladine (ZDPM) Jesenice
so v spomladanskih mese-
cih vse moči usmerjene v
urejanje otroškega letovišča
Pinea v hrvaški Istri. Pol
stoletja je že od takrat, ko so
odkrili ta lepi košček zemlje
ob morju in ga odkupili od
domačinov. V tem času je
že več deset tisoč počitni-
karjev, predvsem otrok, tam
doživelo veliko poletnih
morskih radosti. Na zem-
ljišču, ki je sedaj v lasti obči-
ne Jesenice, objekti pa v
upravljanju ZDPM Jeseni-
ce, je bilo kar nekaj burnih
obdobij. Letovišče je ob raz-
ličnih načrtih tamkajšnje
občine Novigrad do današ-
njih dni ohranilo svoj sta-
tus. Pred leti je pridobilo
ustrezno kategorizacijo, kar
je bilo takrat sploh pogoj, da
je možna izvedba letovanj.

Vsako leto je treba vlagati v
obnovo in vzdrževanje po-
čitniških hiš in drugih ob-
jektov. Vse bolj jih načenja
zob časa, zato si pri ZDPM
Jesenice prizadevajo dobiti
čim več donatorjev, da bi
lažje prišli predvsem do
nove opreme. 
Pri pripravah letovišča je
vedno dobrodošla pomoč
prostovoljcev društva. Ton
letošnji delovni vnemi so

spet dajali nekateri vrhun-
ski športniki, ki si tako pol-
nijo baterije za nove tekmo-
valne podvige. Vrsto let v Pi-
neo prihajajo alpski smučar
Andrej Šporn, padalec Go-

razd Lah in skakalec v vodo
Jernej Klinar. "Vedno radi
pomagamo, predvsem z na-
menom, da se bodo otroci
imeli lepo na počitnicah. To
je koristno družbeno delo in
z veseljem ga podpiramo,"
so poudarili ob našem obis-
ku. 
Prostovoljce smo srečali tudi
pri tradicionalnem kurjenju
kresa na obali pred prvim
majem. Pripravili so pravi

slovenski večer z glasbo in
plesom. 
Letovišče bodo odprli 14. ju-
nija, zatem pa se bodo vrsti-
le izmene predšolskih in šol-
skih otrok, dijakov, športni-

kov in mladih družin iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora
in Žirovnica. V septembru
bo tam še šola v naravi. 
Proste kapacitete bodo tudi
letos oddali drugim ZDPM
in društvom iz drugih slo-
venskih občin. 
Za več otrok bo letošnje po-
letje v letovišču še posebno
doživetje. Občina Jesenice
tudi letos namenja za otro-
ke iz socialno šibkejših dru-
žin 4620 evrov. Večina jih
vsako leto letuje prav v Pi-
nei. Tam bo letos že drugič
zapored Levčkov tabor.
Udeležilo se ga bo okoli
dvajset otrok iz Gorenjske,
za katere so pet tisoč evrov
zbrali člani Dobrodelnega
kluba Leo Brdo. 
Prijavnice za letošnje leto-

vanje za učence so še na vo-
ljo na osnovnih šolah, prija-
ve za mlade družine in dru-
ge pa so možne v pisarni
ZDMJ Jesenice.

Spet pestro počitnikovanje 
v letovišču Pinea
Letovišče bodo odprli 14. junija, zatem pa se bodo vrstile izmene predšolskih in šolskih otrok, dijakov,
športnikov in mladih družin iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Prostovoljci pri delu v letovišču

Vodstvo ZDPM Jesenice in prostovoljci

Prijavnice za letošnje letovanje za učence so 
še na voljo na osnovnih šolah, prijave za mlade
družine in druge pa so možne v pisarni 
ZDMJ Jesenice.
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Na dnevu muzejev tudi
Sneguljčica
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so tudi letos zazamovali 18. maj, mednarodni dan muzejev, 
z brezplačnim ogledom zbirk in celodnevnim dogajanjem na Stari Savi. V programu so sodelovali
učenci Glasbene šole Jesenice ter jeseniški gledališčniki s predstavo Sneguljčica.

V sklopu dneva muzejev je potekal tudi četrti pohod po
Rudni poti, ki se ga je udeležilo rekordno število 
pohodnikov - kar 82. I Foto: arhiv Tic

Učenci Glasbene šole Jesenice so poskrbeli za glasbeni program. I Besedilo: Urša Peternel, fotografije: Anka Bulovec

Za najmlajše obiskovalce iz vrtcev in nižjih razredov 
osnovnih šol so jeseniški gledališčniki odigrali predstavo
Sneguljčica.

Ocvirek

Po uspešno izvedeni akciji čiščenja okolja kar težko najdeš
nekaj za rubriko Ocvirki, pa vendar sprehod po mestu ni
bil brez uspeha. Na Cesti železarjev pri trafo postaji že dalj
časa zavzema parkirno mesto nekdaj še dobro ohranjeno
vozilo R 5. Od takrat, ko bi ga še lahko registrirali, pa do
konca aprila se je kar precej spremenilo. Glavna 
sprememba je ruska klima ali odstranjene steklene
površine vozila, pa tudi notranjost je bila deležna nekaterih
sprememb. Čas je, da se taka razvalina vendarle umakne,
saj parkirnega prostora na tej lokaciji ni ravno veliko. 
I Besedilo in fotografija: Janez Pipan

Kulturna mavrica
Tudi letos so se predstavile različne kulture in kulturna društva, ki delujejo na območju Jesenic in v
okolici, na prireditvi Kulturna mavrica Jesenic.

Najmlajše plesalke iz Kulturno športnega društva 
Bošnjakov Biser 

Stojnica srbskega Kulturnega društva Vuk Karadžič 
I Foto: Janez Pipan

Pregledna društvena razstava fotografij 
Fotografsko društvo Jesenice je pregledno društveno razs-
tavo fotografij tokrat pripravilo v razstavnem salonu DOLIK.
Na ogled so dela 26 avtorjev oziroma članov, skupaj pa 64
izbranih fotografij različnih tematik, saj je bila tema razstave
prosta. Veliko je pokrajinskih fotografij, nekaj pa fotografij
cvetlic, živali in različnih motivov iz vsakdanjega življenja.
Letošnji selektor je bil Sašo Valjavec, ki je posebej pohvalil
črno-bele fotografije. Nagrade pa so osvojili Jani Novak (1.
nagrada), Samir Pajič (2. nagrada) in Marija Heberle Perat
(3. nagrada). Podelili so še pet diplom. J. P.

Utrip gorskega sveta

V mini fotogaleriji K Fotografija v TUŠ-u so na ogled barvne
fotografije Slavke Popek z naslovom Utrip gorskega sveta.
Zanimanje fotografov za razstavo v fotogaleriji je veliko, saj
je čakalna doba za razstavljavce tri mesece. J. P.

Odlični balinarji med upokojenci

Na fotografiji je ekipa odličnih balinarjev iz Društva upoko-
jencev Jesenice. Na nedavnem pokrajinskem tekmovanju so
osvojili naslov prvaka. Ekipo sestavljajo Milan Rijavec, Ljubo
Markovič, Stojan Sviligoj, Mujo Hasanbegović in Krešimir
Smrke. J. R.
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Sponzor križanke je trgovina z izdelki za naše najmlajše nadobudneže. Trgovina NAVIHANČKA je na Cesti
maršala Tita 29 (bivši Hotel Korotan), GSM 040/211 206, ki za reševalce križanke prispeva nagrade:  1. popust pri
nakupu 20 EUR; 2. popust pri nakupu 10 EUR; 3. popust pri nakupu 10 EUR; 4. popust pri nakupu 10 EUR.

Urša Peternel

Kolač z rabarbaro 
(in drugim sadjem)
Potrebujemo: 5 jajc, 30 dag
sladkorja, 35 dag bele moke, 1
dl olja, 10 dag masla, 20 dag
skute, tričetrt pecilnega pra-
ška, sezonsko sadje: rabarba-
re, ribez, jagode, jabolka ...

Priprava: z mešalcem zme-
šamo jajca, sladkor, olje,
skuto in raztopljeno maslo.
Nato v maso umešamo še
moko s pecilnim praškom.
Maso vlijemo na pomaščen
pekač velikosti 20 krat 34
centimetrov. Na maso posu-
jemo na koščke narezano
rabarbaro in drugo sadje
(po želji). Pečemo približno
štirideset minut pri 190 sto-
pinjah Celzija. Ohlajeno po-
sujemo s sladkorjem v pra-
hu.

Jabolčno-sirovi štruklji
(Za osem oseb oziroma dva-
krat za štiri osebe)
Potrebujemo: za testo: 1 kg
bele moke, 2 jajci, 2 dl olja,
mlačno okisano in malo poso-

ljeno vodo; za nadev: 50 dag
skute, 1 jajce, 2 dl kisle smeta-
ne, 10 dag masla, eno pest ro-
zin, 1 kg olupljenih in nareza-
nih jabolk (kot za repo), rjavi
sladkor po okusu, mlet cimet
in ingver.

Priprava: za testo v moko
naredimo jamico in z vilica-
mi vmešamo jajce, olje in
vodo. Testo dobro pregnete-
mo in naredimo hlebček, ki
ga premažemo z oljem in
pokrijemo s posodo. Testo
naj počiva vsaj dve uri. Za
nadev zmešamo skuto, jaj-
ca, kislo smetano, raztoplje-
no maslo in drobtine. Jabol-
ka naribamo brez olupkov.
Testo razvaljamo podolžno
ali v dveh delih. Na testo na-
mažemo skutin nadev, na
nadev posujemo jabolka, jih
potresemo s sladkorjem in
dišavami. Oba štruklja zvije-
mo in položimo vsakega na
svoj prt, ki ga prej zmočimo
z vodo in malo posujemo z
drobtinami. Spet zvijemo
skupaj s prtom. En štrukelj
damo kuhat v krop, kjer se
kuha od pol do tričetrt ure
(da priplava na vrh kropa).

Kuhan štrukelj odvijemo in
narežemo. Po vrhu posuje-
mo na maslu prepražene
drobtine. Poleg štruklja po-

nudimo kompot. Drugi
štrukelj, zavit v prt, pred ku-
hanjem zamrznemo, da ga
imamo še za eno kosilo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisni-
cah do petka, 4. junija 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Sadni kolač in štruklji
Zvesta bralka Jelka Koselj iz Vrbe nam iz zakladnice svojih izvrstnih receptov tokrat ponuja dva: 
za kolač z rabarbaro in drugim sadjem ter za jabolčno-sirove štruklje.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi ODKUPI PRO-
DAJA PREPISI VOZIL. Sponzor križanke AVTO SVETINA, Iztok
Svetina, s. p. PRODAJA, ODKUP IN PREPIS VOZIL, Cesta Borisa
Kidriča 26a, Slovenski Javornik, avtosvetina@gmail.com, tel.:
04/586 20 97, GSM: 041/639 288 prispeva nagrade: 1. univerzalni
gumijasti predpražniki za avto: Jože Jeram, Kranj; 2. komplet do-
datne opreme za vozilo (prva pomoč, žarnice, trikotnik): Vinko De-
belak, Radovljica; 3. pranje vozila z voskanjem: Klemen Koblar, Ja-
vorniški Rovt; 4. pranje vozila z voskanjem: Jože Šolar, Škofja Loka;
5. pranje vozila z voskanjem: Žiga Jereb, Jesenice. Za nagrade se
oglasite v Avto Svetina na Slovenskem Javorniku!

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=O, 2=E, 3=B, 4=C, 5=K, 6=L, 7=A, 8=N, 9=I), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz
prejšnje številke je TRGOVANJE.

Sestavil: Cveto Erman
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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 - vse leto. Info: Društvo Žarek, 040/790 345, 
www.drustvo-zarek.si, info@drustvo-zarek.si

FOTOGALERIJA FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JESENICE
Fotografska razstava ČLOVEK IN KOVINA, do 23. junija

Info: FD Jesenice

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, 28. 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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. ure do 18.45 
Angleške urice

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

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE ob 18. uri
Odprtje samostojne razstave likovnih del slikarke Marjete Žohar, čla-
nice DOLIK-a, s krajšim kulturnim programom; do 23. junija. 
Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
19. uri

Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin

Info: JSKD OI Jesenice, oi.jesenice@jskd.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje Šri Lanka s Petro Klinar

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

Sobota, 29. maja
PRIREDITVENI PROSTOR PARKIRIŠČA GOSTILNE PR'ČOP
Planina pod Golico od 13. do 22. ure

1. GORSKI TEK - GOr na GOlico - gre za prvi gorski tek, obenem pa
voden pohod in večerni žur 

Info: BMK - Klub brez meja, www.bmk.si, bmk@bmk.si 

PREDSTAVA NA PROSTEM V DOLINI VRAT ob 17. uri
Ambientalna uprizoritev mladinske igre Srečno, Kekec. Info: Gledališ-
če Toneta Čufarja, 04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 30. maja
PREDSTAVA NA PROSTEM V DOLINI VRAT ob 17. uri

Ambientalna uprizoritev mladinske igre Srečno, Kekec

Ponedeljek, 31. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45 

Ustvarjalne delavnice

DOM DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja, združeno s
predavanjem o gorskem cvetju v okviru prireditev Tedna vseživljenj-
skega učenja. Info: DU Javornik Koroška Bela, 04/583 10 14

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30 
Recital pianistke Vite Mesec. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60
30, http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

STUDIO VITAL JESENICE ob 19. uri
Šola pravilnega teka (8 srečanj, obvezna je predhodna prijava)

Info: Studio Vital Jesenice, 04/583 61 60, www.studio-vital.si

Torek, 1. junija
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri

Kolesarski izlet: Jesenice-Radovna (42 km). Info: DU Jesenice - Sekci-
ja za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30 
Recital violinistke Maje Horvat

Četrtek, 3. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 16. do 20. ure

Dnevi športa na Jesenicah 2010. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KINO ŽELEZAR JESENICE od 17. ure do 18.30 
Brihtin dan, predstava Poklic coprnice Mice, Gledališče iz Desnega
žepka, nastopa Lucije Ćirović

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

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE (Mercator center Jeseni-
ce) ob 17. uri

Odprtje razstave barvnih fotografij z naslovom Ganges, reka življenja;
do 1. julija 2010. Info: Fotoklub Jesenice

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (nogometno igrišče) od 18.
ure do 20.30 

Liga v nogometu - Doka : GARS Jesenice, Jeko IN : ZŠJ, Postaja Jese-
nice : SBJ. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje razstave likovnih del slikarjev Vladimirja Potočnika in Vladi-
mirja Potočnika ml.

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

Petek, 4. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 11. do 20. ure 

DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH 2010: predstavitve športnih društev,
nastopi, prikaz raznih treningov, nagradne igre, turnir v malem nogo-
metu ... in Olimpijski tek. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

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

TRG NA STARI SAVI ob 17. uri
POLETJE NA STARI SAVI: Baletne predstave

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

Sobota, 5. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 15. ure 

DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH 2010: odprta vrata športnih objektov

PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI
Ob 13. uri: Nogometni turnir z Anžetom Kopitarjem in drugimi znani-
mi športniki ter balinarski turnir 

Ob 18. uri: druženje Anžeta Kopitarja z otroki 

Ob 18.30: nastop folklorne skupine Julijana

Ob 19. uri: veselica s skupino ČUKI

Info: KS Hrušica in KŠD Hrušica

Ponedeljek, 7. junija
DOM DU JESENICE ob 18. uri 

Družabni večer z družino Čušin s Koroške Bele. Info: DU Jesenice,
04/583 26 70

Torek, 8. junija
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri

Kolesarski izlet: Jesenice-Kranjska Gora (50 km). Info: DU Jesenice -
Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje razstave poljudnoznanstvenih ilustracij akademskega slikarja
Žarka Vrezca

Četrtek, 10. junija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri 

Pohod: Črnivec (906 m)-Kranjska Reber (1435 m). Info: DU Jesenice -
Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

Majsko-junijske prireditve 
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure

Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Sanja Despoto-
vić

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (nogometno igrišče) od 18.
ure do 20.30 

Liga v nogometu - ZŠJ : Postaja Jesenice; Šolarji : SBJ; 
GARS Jesenice : Jeko IN

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE od 19. do 20. ure 
Predavanje NEGA KOŽE, predava mag. farmacije Tanja Hrastnik.
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 070/875 956, 
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
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.
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Jutri gorski tek na Golico 
Jutri, v soboto, 29. maja, bo potekal prvi gorski tek na Goli-
co. Organizatorji, BMK - Klub brez meja so bili tek s 27. apri-
la zaradi snega prisiljeni prestaviti na majski datum. Zače-
tek prireditve bo ob 13. uri s startom pohoda ob 13.30 ter
startom teka ob 15. uri. Organizatorji vabijo vse gorske in re-
kreativne tekače, pohodnike, ljubitelje narave, Golice in nar-
cis, mlade in stare, skratka vse, ki so jim v veselje šport, na-
rava, zabava in dobra družba, da se jim pridružijo. U. P.

Estrada
V galeriji Fotokluba Jesenice v TC Mercator na Spodnjem Plav-
žu svoje fotografije tokrat predstavlja član kluba Boris Praprot-
nik, tema razstave pa je Estrada. Na fotografijah je mogoče vi-
deti bolj ali manj znane obraze iz sveta estrade. J. P.

Unicefov projekt Punčke iz cunj

Tudi v letošnjem šolskem letu so strokovne delavke iz je-
seniških vrtcev skupaj z otroki in starši izdelale punčke iz
cunj. Konec tedna so punčke obiskale posamezne družine,
ki so v dnevnik narisale in napisale prigode. Punčke so tako
povezale družine in vrtec. Kot je povedala ravnateljica
Vzgojno-varstvene organizacije Jesenice Zdenka Kovač, so
punčke skupaj z dnevniki poslali v Ljubljano, kjer bodo razs-
tavljene na otroškem oddelku Knjigarne Konzorcij. Potovan-
je Punčk iz cunj se bo nadaljevalo v knjigarni Mladinske 
knjige v Mariboru, Kranju, Novi Gorici in Kopru. Punčke
bodo nato septembra prodali, vsaka posvojena punčka pa
zagotovi cepljenje enega otroka iz držav v razvoju proti šes-
tim otroškim nalezljivim boleznim. U. P.
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Dan mladosti
V soboto, 22. maja, je v organizaciji Teater Cafe na Jesenicah potekal Dan mladosti. Mladi in mladi
po srcu so se pomerili v turnirjih v ulični košarki in hokeju na rolarkah, celodnevno dogajanje pa je
začinila dobra glasba - koncert domače skupine ChillOut in zvezda večera - zasedba Big Foot Mama.

Najboljša ekipa v ulični košarki; pokal je podelil župan
Tomaž Tom Mencinger.

Najboljša ekipa v rolerhokeju

Ekipa, nagrajena za fair play. Nagrado je podelil Jugoslav
Petković, direktor Domence.

Zvezde večera so bili člani zasedbe Big Foot Mama. I Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

Govor sta imela tudi maršal Tito in Jovanka.

Domača zasedba Chill Out Pevec skupine Big Foot Mama

Srečno, Kekec spet v Vratih

V Vratih bo spet zaživelo prizorišče mladinske igre Srečno,
Kekec v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja in režiji Francija
Koražije. Kekec bo dobro voljo in optimizem spet širil jutri, v
soboto, 29. maja, ob 17. uri in v nedeljo, 30. maja, ob 15. uri
na prizorišču na prostem v Vratih. Lansko premiero Kekca je
konec avgusta v Vratih spremljalo več kot tisoč obiskovalcev
vseh starosti, Kekec pa je nato jeseni vriskal tudi na Pristavi
v Javorniškem Rovtu. Kot je povedala direktorica jeseniškega
gledališča Branka Smole, za letošnjo jesen Kekec spet načr-
tuje malce pohajkovanja po prelepi Gorenjski. U. P.

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

Vida Mihelčič s.p.

Branko Jeršin 

Pred začetkom počitniškega
časa je Zavod za šport Jese-
nice v sodelovanju z regijsko
pisarno Olimpijskega komi-
teja Slovenije za Gorenjsko,
ki deluje v okviru Športne
zveze Jesenice, povabil vsa
športna društva, ki delujejo v
občini Jesenice, da v okviru
športnega vikenda predstavi-
jo svojo dejavnost občanom,
jih povabijo k sodelovanju in
jim omogočijo v času šport-
nega vikenda tudi brezplač-
no vadbo na njihovih objek-
tih. Lani so pripravili dan
športa, tokrat pa se bo vse
skupaj dogajalo od četrtka, 3.
junija, do sobote, 5. junija. V
četrtek, 3. junija, bo svojo de-
javnost na različnih lokaci-
jah v občini na športni stoj-
nici predstavljal Zavod za
šport Jesenice - enota športni
programi. Skupaj s Športno
zvezo Jesenice ponujajo ob-
čanom kar nekaj rekreacij-
skih programov, rekreacij-
skih občinskih tekmovanj,
delavske športne igre, počit-
niške aktivnosti za mlade,
šolska tekmovanja, tekmova-
nja za otroke, različne tečaje,
predavanja. Skratka svojo
pestro dejavnost bodo stro-
kovni delavci zavoda na stoj-
nici še natančneje predstavi-
li občanom. Pripravili pa
bodo tudi na stojnici kakšno
presenečenje v obliki tekmo-
vanja za obiskovalce.

Petek, 4. junij, bo namenjen
teku. Na Jesenicah bo pravi
tekaški praznik. Športna zve-
za Jesenice spet z roko v roki
z Zavodom za šport priprav-
lja 10. jubilejni olimpijski
tek - Karavanke 2010. V do-
poldanskem delu programa
so na tek v športni park Pod-
mežakla vabljeni najmlajši
iz jeseniških vrtcev, ob 16.
uri bo tek mladih iz šol in
različnih društev, ob 17.30
pa bo še start 10. jubilejnega
teka Karavanke na 10 km
progi od hokejske dvorane
do platoja Karavanke in na-
zaj. V okviru spremljevalne-
ga programa teka pa se bodo
na odru in platoju pred ho-
kejsko dvorano predstavljali
jeseniški športniki, tako po-
samezniki kot društva.
Zanimivo pa bo tudi v sobo-
to. Dogajalo se bo v celotni
občini. Na Hrušici bo pred-
stavitev rolanja in opreme
za rolanje, na Trim stezi na
Žerjavcih bo možno vaditi
pod strokovnim vodstvom, v
športnem parku bodo odpr-
ta vrata kegljišča, občani se
bodo lahko preskusili v teni-
su, namiznem tenisu, pote-
kal bo zanimiv turnir v ma-
lem nogometu (sodelovali
bodo športniki iz različnih
društev), turnir trojk v ko-
šarki ... Odprta vrata obljub-
ljajo tudi strelci na strelišču
v Turistu na Javorniku, pa v
obeh Partizanih na Jeseni-
cah in Koroški Beli.

Športni vikend 
na Jesenicah


