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Jeseniška para 
na grajski poroki
Dva para z Jesenic, Eva in Klemen
Kostič ter Polona in Simon Zorman,
sta se poročila na čisto poseben 
način - v sklopu projekta Grajska 
poroka na Bledu.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE KRAJEVNA SKUPNOST ŠPORT

Zadnja seja 
občinskega sveta
Desetega junija so se na zad-
nji seji v tem mandatu sestali
jeseniški občinski svetniki. V
štirih letih so opravili 38 red-
nih sej, za dobro delo pa se
jim je posebej zahvalil župan
Tomaž Tom Mencinger.

Ljudska univerza 
se seli v Rondo
V novih, večjih in sodobnej-
ših prostorih v središču mes-
ta bo začela delovati sep-
tembra. 

Od šolskega trenerja
do selektorja 
Štiridesetletni Goran Jovano-
vič, nekdanji igralec Jesenic
in trener v jeseniški ženski in
moški košarki, je velik "kri-
vec" za prepoznavnost žen-
ske košarke v Zgornjesavski
dolini.
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Boštjan Bogataj

Leta 1996 je Evropska unija
sprejela direktivo o celovi-
tem preprečevanju in nad-
zoru nad onesnaževanjem,
ki je v javnosti bolj znano
kot direktiva IPPC. Ta je po
vsej EU predvidela pridobi-
tev okoljevarstvenega dovo-
ljenja za obratovanje naprav
do konca oktobra 2007. V
letu 1999 je Acroni, član
skupine SIJ - Slovenska in-
dustrija jekla, zaprosil za
prehodno obdobje, ki ga je
EU z mednarodno pogodbo
tudi odobrila. 
"Acroni je konec maja 2010
pridobil dovoljenje IPPC. Ker
mednarodna pogodba predvi-
deva izvedbo vseh projektov
in pridobitev okoljevarstvene-
ga dovoljenja do konca okto-
bra 2010, je to opredeljeno
tudi v dovoljenju. S tem je 
Acroniju omogočeno, da iz-
vede oziroma konča vse pro-
jekte, ki jih še mora. Pridobi-
tev dovoljenja pa Acroniju
omogoča delovanje tudi v pri-
hodnje," pojasnjuje glavni di-
rektor Slavko Kanalec. Acroni
mora svoje delovanje še prila-
goditi zahtevam BAT (naj-
boljše razpoložljive tehnolo-
gije) do konca oktobra 2010.
Vsa podjetja, ki so pridobila
prehodno obdobje (15 jih je),
so morala v letu 2003 pripra-
viti Sanacijski program - pro-
gram prilagajanja zahtevam
za pridobitev okoljevarstvene-

ga dovoljenja, ki ga je potrdil
MOP.
"Načrtovanja investicij v va-
rovanje okolja in saniranje
posledic dolgoletnega nega-
tivnega vplivanja na okolje
smo se v Acroniju lotili celo-
stno. Izbrali smo komplek-
sen pristop k obvladovanju
vplivov proizvodnje na vodo,
zrak in zemljo. To posledi-
čno pomeni, da smo k obvla-

dovanju vplivov proizvodnje
morali pristopiti korak za ko-
rakom," pravi Kanalec. V sa-
nacijskem programu je bilo
predvidenih 11 projektov, nji-
hova izvedba pa predvidena
od leta 2000 do 2010.
Projekti so vključevali inve-
sticije v odpraševanje Jeklar-
ne, ureditev tehnoloških in
hladilnih vod z zaprtjem
krogotokov ter gradnjo čis-

tilnih naprav, ureditev rav-
nanja z odpadki, sanacijo
brežine akumulacijskega je-
zera Hidroelektrarne Moste.
Poleg enajstih večjih so v
Acroniju izvedli oziroma iz-
vajajo še veliko manjših, ka-
terih posledica bo izboljša-
nje okolja tovarne. Od leta
2003 do leta 2010 je Acroni
v ekološke projekte investi-
ral 26,3 milijona evrov.

Acroniju dovoljenje IPPC
Acroni je pred tedni prejel dovoljenje IPPC, ki mu omogoča nadaljnje delovanje. Acronijevi inovatorji
pa so pred tednom prejeli tudi zlato priznanje za razvoj nerjavnega jekla.

Športni praznik 
z Anžetom Kopitarjem 
Na Hrušici že dolgo ne pom-
nijo takšnega dogodka, kot
je bil v soboto, 5. junija.

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

"Maxovci" bodo 
tekli do Pinete
"Dobro želim vrniti z dobrim!" 
S temi besedami 38-letni Miloš 
Jenkole s Podkočne pojasnjuje 
razloge, zakaj se je skupaj s prijatelji
odločil za organizacijo dobrodelne
štafete Vajnež-Pineta.
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Za razvoj nerjavnega jekla za nove avtomobilske izpušne sisteme, ki so ga razvili Stanislav 
Jakelj, Boštjan Bradaškja, Franci Perko, Marjan Kramar in mag. Milan Klinar, so Acroni 
oziroma prej našteti prejšnji teden prejel zlato priznanje za inovatorje. Na sliki na skrajni
desni direktor Slavko Kanalec in na skrajni levi Avgust Novšak, predsednik ocenjevalne 
komisije za inovacije ter alfa in omega inovatorjev v Acroniju. I Foto: Tina Dokl
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

Ob državnem prazniku dnevu državnosti 
25. juniju občankam in občanom 

občine Jesenice čestitamo in tega dne 
prijazno vabimo na:

- pohod na Golico,
- osrednjo prireditev ob počastitvi državnega 

praznika in 
- na slovesno predajo dveh gasilskih vozil v uporabo 

v prisotnosti ministrice za obrambo dr. Ljubice 
Jelušič, ki bo v soboto, 26. junija, ob 11. uri pred 
gasilskim domom Gasilsko reševalne službe.

Župan Tomaž Tom Mencinger 
s sodelavci in 
Občinski svet občine Jesenice

VABIMO

NA SLAVNOSTNO PRIREDITEV V POČASTITEV 
DNEVA DRŽAVNOSTI 25. JUNIJ IN 

NA19. SREČANJE V SPOMIN NA UMIK 
PRIPRADNIKOV JLA IN ZVEZNE MILICE 
S PLATOJA KARAVANKE NA HRUŠICI, 

KI BO V PETEK, 25. JUNIJA 2010, 
Z ZAČETKOM OB 16. URI.

Stanislav Ficko Janez Koselj
predsednik predsednik
Policijsko veteranskega Območnega združenja VVS
društva SEVER Gorenjska Zgornja Gorenjska

Župan 
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice in Planinsko društvo Jesenice

vab i t a

na pohod na Golico
v petek, 25. junija 2010

Avtobus bo odpeljal izpred zdravstvenega doma na Jesenicah
ob 6. uri. Start bo od 6. do 8. ure izpred planinske postojanke

Pri Fencu v Planini pod Golico.

Vabljeni!
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Občinske novice

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je na zadnji seji ob-
činskega sveta povedal, da
bo jutri, v petek, 25. junija,
na državni praznik osrednja
proslava v počastitev dneva
državnosti na platoju Kara-
vanke. Prireditev, ki se bo
začela ob 16. uri, bo obenem
spominsko srečanje ob ob-
letnici umika pripadnikov
JLA in zvezne milice s plato-
ja Karavanke. 
Jutri pa bo v počastitev dne-
va državnosti potekal tudi
prvi planinski pohod na Go-
lico. Gre za pohod, ki naj bi
postal tradicionalen in bo
nadomestil doslej tradicio-
nalen pohod na Vajnež. Za
to so se odločili, ker je Goli-
ca prepoznavnejša, lažje do-
stopna in simbolizira Jese-
nice. Pohod na Golico bo
organiziralo Planinsko dru-
štvo Jesenice. S spremembo
se je strinjal tudi dosedanji

organizator pohoda na Vaj-
než Planinsko društvo Ja-
vornik-Koroška Bela. 
V soboto, 26. junija, pa
bodo v prisotnosti ministri-
ce za obrambo Ljubice Jelu-
šič na Jesenicah namenu
predali novo gasilsko avto
lestev za reševanje iz visokih
stavb ter specialno vozilo za
reševanje izpod cest. Skup-
na vrednost obeh vozil je kar
okrog milijon evrov.

Županov kotiček

Urša Peternel

Desetega junija so se na za-
dnji seji v tem mandatu se-
stali jeseniški občinski svet-
niki. V štirih letih so opravili
38 rednih sej, za dobro delo
pa se jim je posebej zahvalil
župan Tomaž Tom Mencin-
ger. Kot je dejal, so svetnice
in svetniki znali stopiti sku-

paj in podpreti projekte, ki so
dobri za občino, dela občin-
skega sveta pa niso zaznamo-
vale razprtije, temveč tvorno
sodelovanje. S tem so bili
lahko za zgled drugim obči-
nam, je poudaril župan. Žu-
pan se je zahvalil tudi komi-
sijam in odborom občinske-
ga sveta, občinskim službam
ter medijem. Občinski svet-

niki so v spomin na delo v
občinskem svetu prejeli tudi
kipce železarja, po končani
seji pa so se še zadnjič foto-
grafirali pred občinsko stav-
bo, kjer se jim je pridružila
tudi predsednica nadzornega
odbora Občine Jesenice Dar-
ja Radič. Tudi ona se je za-
hvalila županu, občinskemu
svetu in sodelavcem občin-

ske uprave za dobro in kon-
struktivno sodelovanje ter
poudarila, da v delovanju Ob-
čine Jesenice ter nadzorova-
nih javnih zavodov v zadnjih
štirih letih niso ugotovili več-
jih kršitev zakonodaje. Žu-
pan je še napovedal strokov-
ni izlet za občinske svetnice
in svetnike, ki ga bodo pri-
pravili septembra.

Zadnja seja občinskega sveta
Občinski svetniki so se 10. junija sestali še na zadnji seji v mandatu 2006-2010.

Občinski svetniki so se po junijski seji še zadnjič skupaj fotografirali - skupaj z županom Tomažem Tomom Mencingerjem
in predsednico nadzornega odbora Darjo Radič. I Foto: Janko Rabič

Urša Peternel

Občinski svetniki so na za-
dnji seji sprejeli rebalans
proračuna za leto 2010. Kot
je pojasnil župan Tomaž
Tom Mencinger, se je v letoš-
njem letu situacija na podro-
čju financ bistveno spreme-
nila, zlasti zaradi višine
ostanka sredstev na računu

iz leta 2009, novega izraču-
na primerne porabe občin,
sprememb dinamike finan-
ciranja nekaterih projektov
ter vključitve novih obvezno-
sti v proračun. Z rebalansom
se prihodki proračuna znižu-
jejo za 6,3 milijona evrov in
znašajo 19,7 milijona evrov,
odhodki pa se znižujejo za
5,7 milijona evrov in znašajo

23,5 milijona evrov. Odhodki
se znižujejo zlasti zaradi za-
mika izvajanja nekaterih pro-
jektov, ki vključujejo tudi ev-
ropska sredstva. Gre za pro-
jekt Celostne obnove urbane-
ga središča Stara Sava, prila-
goditve deponije Mala Meža-
kla ter posodobitve centralne
čistilne naprave in gradnje
kanalizacije v Podmežakli.

Z rebalansom bo Občina
Jesenice zagotovila dodaten
denar za nadaljevanje ob-
nove stavbe kulturnega
doma na Hrušici 55a, za
ureditev dveh dodatnih ig-
ralnic v vrtcu na Tavčarjevi
3a, za pokritje dela kupnine
za nove prostore Ljudske
univerze Jesenice. Več de-
narja namenja tudi za
spodbujanje energetske sa-
nacije objektov, za turisti-
čni projekt Jeklo in narcise,
za ureditev Stare rudne poti
z Jesenic v Savske jame, za
odkup dela športnega igriš-
ča na Blejski Dobravi. Zara-
di večjega vpisa v vrtce bo
občina morala nameniti več
denarja tudi za subvencije
otroškega varstva.

Sprejeli prvi rebalans
Z rebalansom bo Občina Jesenice zagotovila dodaten denar za nadaljevanje
obnove stavbe kulturnega doma na Hrušici 55a, za ureditev dveh dodatnih
igralnic v vrtcu na Tavčarjevi 3a, za pokritje dela kupnine za nove prostore
Ljudske univerze Jesenice ...
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OBČINA JESENICE
Krajevne skupnosti Mirka Roglja - Petka,

Cirila Tavčarja in Staneta Bokala

VABIJO

vse krajane na prireditev 
v počastitev krajevnega praznika

v PETEK, 2. julija 2010, ob 18. uri
v Spominski park na Jesenicah

V kulturnem programu bo sodeloval
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora.

Če bo deževalo, prireditev odpade.

Na Jesenice prihaja festival športnega filma

Občina Jesenice je postala gostiteljica mednarodnega FEsti-
vala ŠporTnega filmA FEŠTA 2010. Pismo o nameri o tem sta
podpisala župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger in
avtorica in vodja projekta Beti Valič iz podjetja Pelikan iz Kra-
nja. Na festivalu bodo združili film, kulturo, nove tehnologije,
zabavo, različne dogodke, z njim pa naj bi promovirali film-
sko umetnost ter šport. Prvi festivalski dogodki se bodo priče-
li septembra, vrhunec pa bo med 15. in 16. oktobrom, ko bodo
tudi podelili festivalske nagrade. Filme bodo razdelili v tri ka-
tegorije, v prvi bodo filmi profesionalnih producentov, v dru-
gi filmi amaterskih producentov, v tretji pa tako imenovani
MMS filmi, posneti z malimi videokamerami, mobilnimi tele-
foni ... Udeležba na festivalu bo mednarodna, so napovedali
organizatorji, dosedanji odzivi izražajo navdušenje, festival
pa podpirajo tudi slovenski športniki, med njimi denimo Ma-
ruša Ferk, ki se je udeležila predstavitve, kot tudi Anže Kopi-
tar in drugi. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja
so veseli, da je bila občina Jesenice, ki ima bogato športno tra-
dicijo, izbrana za gostiteljico festivala. To je še en dokaz, je
dejal župan, da so Jesenice res mesto priložnosti. U. P.

Organizatorka festivala Beti Valič, župan Tomaž Tom 
Mencinger in povezovalka programa ob podpisu pisma 
o nameri Branka Smole Letovanje otrok v zdravstveni koloniji 

Tudi letos otroci z zdravstvenimi težavami z območja jese-
niške občine letujejo v zdravstveni koloniji, ki poteka v orga-
nizaciji firme Pinesta, d. o. o., iz Kranja, in sicer v letovišču
v Pineti v Novigradu. Letujejo otroci z zdravstveno indikaci-
jo, potrjeno s strani Otroškega dispanzerja Zdravstvenega
doma Jesenice. Letos se bo zdravstvene kolonije udeležilo
45 otrok, od tega 43 šolarjev, in sicer v 14-dnevni koloniji v
času od 15. do 29. julija ter dva predšolska otroka v deset-
dnevnem terminu od 21. junija do 1. julija. Prispevek Obči-
ne Jesenice za posameznega šolarja znaša 55,28 evra, za
predšolskega otroka pa 42,15 evra; starši za šolarja prispeva-
jo 175,04 evra, za predšolskega otroka pa 133,46 evra, pri
tem ni upoštevan delež sofinanciranja Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje. V obratnem razmerju občina prispeva sred-
stva za letovanje otrokom iz socialno šibkih družin, če so
prejemniki denarne socialne pomoči s strani Centra za soci-
alno delo Jesenice. M. M.

Občine skupaj kupile gasilsko vozilo

Sedem zgornjegorenjskih občin je sodelovalo pri nakupu gasil-
skega avtomobila, ki ga bodo pri svojem delu uporabljali jese-
niški poklicni gasilci. Vozilo je opremljeno tudi z 42 metrov vi-
soko vrtljivo dvižno lestvijo, s katero bo mogoče doseči vse vi-
soke objekte na območju občin. Vrednost investicije je
695.476 evrov, največ, kar šestdeset odstotkov te vsote, pa je
za nakup vozila prispevala občina Jesenice. Župani zgornjego-
renjskih občin so z gasilci že podpisali pogodbo o predaji vo-
zila v uporabo, obenem pa so sprejeli tudi dogovor o sodelo-
vanju z gasilskimi društvi. Na ta način želijo povečati učinko-
vitost delovanja vseh, ki skrbijo za požarno varnost. Uradno
bodo lestev predalu namenu to soboto v navzočnosti ministri-
ce za obrambo Ljubice Jelušič. Obenem bodo namenu preda-
li tudi posebno gasilsko tehnično vozilo za reševanje. M. A.
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ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 13/letnik V so priloga časopisa Gorenjski glas št. 50, ki je izšel 24. junija 2010.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, 
Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na
Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,50 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki 
imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina 
se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja /
Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Urša Peternel

Sprejem s kratko pogostitvi-
jo Tomaž Tom Mencinger
pripravlja danes, v četrtek, v
Kolpernu na Stari Savi. Ob
tej priložnosti bo župan
vsem slavljencem čestital za
dosežen uspeh in jim pode-
lil knjižne nagrade. 
Na osnovnih šolah občine
Jesenice je bilo vseh devet
let odličnih 32 učencev, in
sicer na Osnovni šoli Preži-
hovega Voranca šest, na
Osnovni šoli Toneta Čufar-

ja sedemnajst, na Osnovni
šoli Koroška Bela pa devet.
Na obeh jeseniških sred-
njih šolah je vse letnike z
odliko zaključilo devet dija-
kov: na Gimnaziji Jesenice
štirje, na Srednji šoli Jese-
nice pa pet. In kdo so odlič-
njaki? Na Osnovni šoli Ko-
roška Bela so to Aljoša Ba-
kač, Marko Čušin, Kaja
Sušnik, Janina Tutič, An-
drea Ažman, Ula Nina
Pajk, Jera Šebat, Alja Sula
Wolte, Žiga Zupančič. Na
Osnovni šoli Prežihovega

Voranca so bili vsa leta od-
lični Din Hadžić, Ina Had-
žisulejmanović, Samo Pi-
vač, Iva Ramuš Cvetkovič,
Belma Fatić in Nina Stano-
jević. Na Osnovni šoli To-
neta Čufarja pa so odličnja-
ki Kaja Novosel, Alma Be-
šić, Tomaž Kejžar, Nikolas
Kondić, Petra Razinger,
Tom Cvetkovič, Katja Češ-
njak, Nataša Indjić, Tamara
Ivelja, Rebeka Krašovec,
Benjamin Kumalić, Primož
Mirtič Dolenec, Pavlina
Noč, Sabina Noč, Sara Pi-

vač, Aleksandra Trkulja in
Uroš Tučen.
Na Gimnaziji Jesenice so
bili vsa štiri leta odlični Ines
Florjančič, Nina Reiner,
Žiga Urh in Špela Ulčar. Na
Srednji šoli Jesenice pa sta
bili v programu vzgojitelj
predšolskih otrok vsa štiri
leta odlični Sarah Šenk in
Klavdija Kovačič, v progra-
mu ekonomski tehnik Asi-
ma Huseinbašić, v progra-
mu tehnik zdravstvene nege
pa Denis Atanasov in Sneža-
na Radić.

Župan z odličnjaki
Tudi letos je župan občine Jesenice povabil najboljše učence osnovnih šol, ki zaključujejo osnovnošolsko
šolanje, ter dijake srednjih šol, ki so bili odlični v vseh letnikih srednje šole.

Urša Peternel

Občina Jesenice je z reba-
lansom proračuna namenila
dodatnih 135 tisoč evrov za
ureditev dveh novih igralnic
v stavbi vrtca na Tavčarjevi
3a. Te bodo uredili v delu
stavbe, kjer ta čas še deluje
Ljudska univerza Jesenice, a
se bo izselila v nove prostore
v objekt Rondo. Z ureditvijo
dodatnih igralnic bo Občina
Jesenice poskrbela, da bodo
jeseni v vrtec lahko sprejeli
vse vpisane otroke. Kot je
povedala ravnateljica Vzgoj-
no varstvene organizacije Je-
senice Zdenka Kovač, bodo
obnovitvena dela v stavbi na
Tavčarjevi 3a potekala prek
poletja. "Treba je zagotoviti
ustrezne prostore za dva od-
delka prvega starostnega ob-
dobja, nabaviti vso opremo,
urediti igrišče ... V sklopu
obnove bodo prepotreben
prostor pridobile tudi stro-
kovne delavke," je povedala
Kovačeva. Kot je dodala, se
novih prostorov zelo veseli-
jo, stavba pa bo, tako kot je
bilo tudi prvotno mišljeno,
spet namenjena izključno
potrebam vrtca.

Izdelana je tudi projektna
dokumentacija za idejno za-
snovo za ureditev stavbe, v
kateri deluje enota Julke Pi-
bernik. Prvotno so letos na-
meravali pridobiti gradbeno
dovoljenje za začetek obno-
ve, vendar pa so se zdaj na
Občini Jesenice odločili, da
bo imela prednost ureditev
vrtca na Tavčarjevi 3a. Tako
so projekt ureditve vrtca Jul-
ke Pibernik začasno prekini-
li, čeprav si v Vzgojno var-
stveni organizaciji Jesenice
želijo, da bi obnova čim prej
stekla. Prostori, v katerih de-

lujejo, namreč komaj še iz-
polnjujejo normative in mi-
nimalne tehnične pogoje.
Občina Jesenice je v zadnjih
letih kar precej vlagala v ob-
nove. Po besedah Zdenke
Kovač so vse stavbe, v kate-
rih delujejo enote vrtcev, sta-
re štirideset let in več. "Ker
smo se zavedali, da se je ob-
nove starih stavb treba lotiti
načrtno in sistematično,
smo izdelali načrt obnove
vseh stavb," je dejala. Tako
so leta 2007 obnovili prosto-
re vrtca na Hrušici, obnovili
so enoto na Koroški Beli: za-

menjali azbestno kritino,
vsa okna in vrata, zgradili
nov nadstrešek, obnovili fa-
sado, postavili vrtno uto ter
preuredili trakt za prvo sta-
rostno obdobje. Tudi v enoti
na Cesti Cirila Tavčarja 21 so
potekala nujna manjša ob-
novitvena dela, med drugim
so zamenjali dotrajana
vhodna vrata, uredili večna-
menski prostor ... Obnovili
so tudi enoto na Cesti Cirila
Tavčarja 3a - zamenjali so
streho na objektu, celoten
nadstrešek na igrišču, na
novo uredili in opremili dve
igralnici ter sanitarije. V tem
šolskem letu so obnovili tudi
igralnico na Blejski Dobravi
z dodatnim prostorom.
"Trudimo se po najboljših
močeh, da zagotavljamo
ustrezne prostorske pogoje
za otroke, ki so nam zaupani
v vzgojo in izobraževanje.
Vsa ta dela so seveda poveza-
na z velikimi finančnimi
sredstvi, zato moramo delo-
vati skrbno in racionalno ter
sredstva, ki jih Občina Jese-
nice kot ustanoviteljica zago-
tavlja, smiselno in upraviče-
no investirati," je še dodala
Zdenka Kovač.

Poleti bodo v vrtcu tudi delavci
Glavna obnovitvena dela bodo prek poletja potekala v vrtcu na Tavčarjevi 3a, kjer bodo zaradi 
povečanega vpisa otrok uredili dve novi igralnici za najmlajše.
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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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POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
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julij

Stavba na Tavčarjevi 3a bo spet namenjena izključno vrtcu.

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

Vida Mihelčič s.p.

Četrto mesto ekipe prve pomoči

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Kranj in Območno združenje Rdečega križa Radovljica so 5.
junija organizirali 15. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Občini
Radovljica. Kot je povedala Nataša Štefelin iz Občinskega
štaba za civilno zaščito, se je preverjanja udeležila tudi ekipa
prve pomoči Občine Jesenice, ki je med dvanajstimi ekipami
zasedla odlično četrto mesto. Ekipo so zastopale Zvonka Arh
- vodja ekipe, Renata Berce, Binka Dedič, Milena Kalan, Bar-
bara Toman, Katja Novak in Veronika Šmid pod mentor-
stvom zdravnice Alenke Kralj Odar in Gregorja Robiča. U. P.

Urša Peternel

Ljudska univerza Jesenice bo
septembra začela delovati v
novih prostorih na novi loka-
ciji, v objektu Rondo na De-
lavski ulici. V dosedanjih
prostorih ljudske univerze
na Plavžu bodo namreč zara-
di povečanega vpisa otrok
uredili dve dodatni igralnici
za potrebe Vzgojno varstvene
organizacije Jesenice. Tako
bo celotna stavba na Cesti Ci-

rila Tavčarja 3a znova name-
njena samo vrtcu. Z rešitvijo
so zadovoljni tako v Vzgojno
varstveni organizaciji Jeseni-
ce kot v Ljudski univerzi Je-
senice. Direktorica Ljudske

univerze Jesenice Maja Radi-
novič Hajdič je povedala:
"Selitve se zelo veselimo, saj
gremo v nove, večje, sodo-
bnejše prostore v centru me-
sta, na boljši lokaciji za izob-
raževanje odraslih." Če so do
sedaj delovali na štiristo kva-
dratnih metrih, bodo v Ron-
doju imeli 550 kvadratnih
metrov prostorov, ki bodo
prilagojeni potrebam izobra-
ževanja odraslih. Urejen bo
dostop za invalide, ob stavbi

pa so zagotovljena parkirišča,
ki jih na stari lokaciji ni bilo.
Za nakup prostorov s parki-
rišči bodo odšteli 712 tisoč
evrov, za kar bodo najeli 610
tisoč evrov kredita, preosta-
nek pa bo zagotovila Občina
Jesenice iz proračuna. Glav-
nico bo odplačevala Občina
Jesenice, ki je ustanovitelji-
ca javnega zavoda Ljudska
univerza Jesenice, obresti pa
Ljudska univerza Jesenice s
prihodki iz tržne dejavnosti.

Ljudska univerza se seli v Rondo
V novih, večjih in sodobnejših prostorih v središču mesta bo začela delovati septembra.

Ljudska univerza 
Jesenice bo na novi 
lokaciji začela delovati
septembra.
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Občinske novice

Urša Peternel

V jeseniški občini je danes s
svojimi poslovalnicami pri-
sotnih kar osem bank. Med
vsemi je najdlje prisotna
Gorenjska banka, ki je tudi
edina, ki ima na Jesenicah
dve poslovalnici, na Titovi
cesti in na Plavžu. Pogovar-
jali smo se z vodjo Poslovne
enote Jesenice pri Gorenjski
banki Majo Legat, ki je spre-
govorila o položaju Gorenj-
ske banke v jeseniški občini,
o konkurenčnih prednostih
in o spremembah, ki v za-
dnjem obdobju zaznamuje-
jo poslovanje Gorenjske
banke.

Na Jesenicah je konkurenca
bank izjemna, svoje poslo-
valnice ima kar osem bank.
Kako se v teh razmerah ob-
nese Gorenjska banka?
"Res je, v jeseniški občini je
ponudnikov bančnih stori-
tev veliko, konkurenca je
huda in lahko bi rekli, da je
bančni trg nadpovprečno za-
sičen. Zaradi vstopa števil-
nih konkurenčnih bank je
bilo zato v preteklih letih ne-
izogibno znižanje tržnega
deleža Gorenjske banke v
občini. A to zniževanje se je
pred časom ustavilo, delež
naše banke pa se znova kre-
pi. Razlog za to je prenovlje-
na ponudbena in cenovna
politika banke, pa tudi v šte-
vilnih organizacijskih spre-
membah ter v naši kadrov-
ski pomladitvi. Ena po-
membnejši konkurenčnih
prednosti Gorenjske banke,
zlasti v kriznih razmerah, je
zagotovo tudi njena stabil-
nost, ki je posledica previd-
nega odnosa do tveganj." 

Kako vse to občutijo vaši ko-
mitenti?
"Na eni strani se takšna poli-
tika banke odraža v veliki
varnosti bančnih vlog, na
drugi strani pa v visoki spo-
sobnosti banke za kreditira-
nje. Gorenjska banka je ena
najbolj varnih in zdravih slo-
venskih bank. Naj navedem
samo podatek, da smo po ka-
pitalu na drugem mestu
med 22 slovenskimi banka-
mi, po dobičku pa celo na pr-
vem. Vse to je za ohranjanje
zaupanja in zvestobe komi-
tentov ključnega pomena.
Da nam v resnici zaupajo,
dokazuje visok delež depozi-
tov, kar hkrati krepi tudi
našo sposobnost kreditira-
nja. Zapostaviti ne gre niti s
tem povezane cenovne kon-
kurenčnosti; v vseh poglavit-
nih segmentih oziroma
bančnih produktih smo na-
mreč med petimi najugod-
nejšimi bankami v državi."

V zadnjih letih zelo pomem-
ben postaja individualen pri-
stop k stranki. Ste v Gorenj-
ski banki pozorni tudi na to?
"Prav oseben pristop do ko-
mitentov je za nas ključnega
pomena. To še posebej velja
za podjetja, ki se srečujejo z
bolj kompleksnimi in speci-
fičnimi dilemami. Z vsakim
se pogovorimo in se potru-
dimo, da najdemo najboljšo
mogočo rešitev, ki mu je pi-
sana na kožo."

V zadnjem času se je na Je-
senicah razmahnila stano-
vanjska gradnja. Kako je z
možnostjo pridobitve stano-
vanjskega posojila pri Go-
renjski banki?
"Ponudba stanovanjskih kre-
ditov Gorenjske banke je ta
čas med najugodnejšimi na
trgu. Pri nas krediti niso po-
gojevani s produkti, ki jih ko-
mitent ne želi, kar je po-
membno. Res je tudi, da
marsikdo obupa že vnaprej,
češ saj tako ali tako premalo
zaslužim. A naj nas pridejo
vprašat, pogosto se rešitev
najde, bodisi s kombinira-
njem več različnih kreditov,
različnimi načini zavarova-
nja, kot so hipoteka, zavaro-
valnica, poroki ... Pri nas iz
ponudbe niso izključene niti
nekatere tako imenovane ri-
zične skupine, kot so zapo-
sleni za določen čas, mladi ...
Še posebej ugodna posojila
pa ponujamo v sodelovanju z
nekaterimi posameznimi in-
vestitorji, to je gradbeniki in
proizvajalci montažnih hiš,
ki kupcu sofinancirajo del
obrestne mere."

Kako pa je s financiranjem
podjetij? Zlasti v času krize

so se pojavili očitki bančne-
mu sektorju, da vlada kredit-
ni krč, kreditna neaktivnost.
"Gorenjska banka svoje po-
sojilne aktivnosti ni zmanjša-
la. Celo obratno, bolj kot ka-
darkoli si prizadevamo, da
svojim komitentom pomaga-
mo iz stiske. Prizadevamo si,
da podjetjem zagotavljamo
različne vire financiranja, ki
so dejansko zelo ugodni, po
drugi strani pa za vsakega ko-
mitenta iščemo najboljšo
možno rešitev. Razpoložlji-
vih virov financiranja banki
ne manjka; lahko bi trdili, da
gre prej za pomanjkanje do-
brih investicijskih projektov
ali slabo pripravljeno doku-
mentacijo na strani podjetij
... Od tod tudi očitki o kredit-
ni neaktivnosti."

Lahko bolj konkretno izpos-
tavite ponudbo virov finan-
ciranja za podjetja?
"Mikro, malim in srednje
velikim podjetjem so po iz-
jemno ugodnih pogojih na
voljo sredstva Evropske in-
vesticijske banke. Članom
jeseniške obrtno-podjet-
niške zbornice so na voljo
krediti, kjer del obrestne
mere subvencionira zborni-
ca. Na voljo so garancije Slo-
venskega podjetniškega
sklada za kredite s subvenci-
jo obrestne mere, strogo na-
menski krediti za financira-
nje fotovoltaike ali kogene-
racije ..."

Poudarjate, da se je Gorenj-
ska banka precej spremeni-
la, pa je to že opazilo tudi
okolje?
"Podatki kažejo, da je, zlasti
to velja za naše ponudbene
novosti. Z brezplačnim

bančnim paketom za komi-
tente, stare med 14 in 27 let,
na primer spet postajamo
zanimivi za mlade. Naši pa-
keti plačilnih storitev za
podjetja so v danem trenut-
ku med najbolj prepričljivi-
mi na trgu, kar se med upo-
rabniki prav tako pozitivno
odraža. Obstoječe komiten-
te ohranjamo s kakovostnim
bančnim servisom, ki je
prav gotovo tudi rezultat
svežega znanja in energije
pri naših zaposlenih. Z ve-
seljem ugotavljam, da ljudje
opazijo tudi širšo družbeno
vlogo naše banke. Na Jeseni-
cah na primer veliko vlaga-
mo v šport in izobraževanje,
zlati med mladimi, vključu-
jemo se v številne lokalne
dogodke in prireditve, zelo
aktivni smo tudi na humani-
tarnem področju, čeravno
anonimno. Družbena skrb
je v naši banki dejansko
močno prisotna in okolje to
opazi. 

Na Jesenicah ste prisotni z
dvema poslovalnicama.
Morda načrtujete širitev po-
slovne mreže?
"Gorenjska banka se z mre-
žo poslovalnic prilagaja di-
namiki in dnevnemu utripu
uporabnikov naših storitev.
To pomeni, da na manj
atraktivnih lokacijah poslo-
valnice ukinja in jih odpira
tam, kjer so ljudem bolj pri
roki. V relativno kratkem
času smo tako odprli kar tri
nove poslovalnice, pred krat-
kim celo v Kopru. Položaj
nameravamo še naprej utr-
jevati tudi na Gorenjskem
in v igri je kar nekaj novih
lokacij, tudi na območju je-
seniške občine. 

Za vsakega komitenta 
iščemo najboljšo rešitev
"Ponudba stanovanjskih kreditov Gorenjske banke je ta čas med najugodnejšimi na trgu. Res je tudi,
da marsikdo obupa že vnaprej, češ saj tako ali tako premalo zaslužim. A naj nas pridejo vprašat, 
pogosto se rešitev najde."

Avrelij Ravnik, 
energetski svetovalec

(Nadaljevanje iz prejšnje 
številke)

Prihranek je odvisen tudi od
doslednega nadzora umetne
osvetlitve oziroma pravočas-
ne izključitve ali vklopa. To
je danes mogoče že z vgrad-
njo senzorjev za naravno
svetlobo, razporeditvijo sve-
til in svetlobno razporeditvi-
jo delovnih prostorov. To je
določitev posameznih sve-
tlobnih con po potrebni

osvetlitvi. V zadnjem času
se pri zgornjih poslovnih
prostorih ali v hišah uveljav-
ljajo nadsvetlobne odprtine
in strešna okna. Tudi ta na-
čin izboljša naravno osvet-
ljenost prostorov in varčuje
energijo. Na ta način se na-
ravno osvetlijo hodnik, stop-
nišče ali delovni prostor. 
Nadsvetlobne odprtine se
lahko odpirajo ali zapirajo
ročno ali pa električno. V
večstanovanjskih zgradbah -

starih blokih stopniščna
okna na severni strani raz-
svetljujejo stopnišča in hod-
nike pred stanovanji. V
stolpnicah in stolpičih pa je
stopnišče največkrat v sre-
dišču stavbe. Zato je potreb-
na umetna razsvetljava. Ta je
pa energijsko učinkovita le,
če je vgrajen stopniščni avto-
mat, ki po določenem času
izklopi električno razsvetlja-
vo. Le na ta način je razsvet-
ljava energijsko učinkovita.
S tem se prepreči, da bi stop-
niščna razsvetljava osvetlje-
vala neprekinjeno. Le dobro

vzdrževana inštalacija deluje
brezhibno. Vgradnja varčnih
sijalk, ki so za hitri vklop,
vam prihrani tudi električno
energijo. Saj 20W varčna si-
jalka osvetljuje za 100 W.
Porabi petkrat manj električ-
ne energije.
To pomeni, kako pomemb-
no je naravno osvetljevanje
stopnišča podnevi. Ta je
brezplačna in prijazna za
uporabnike.

(konec)

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.
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.

Vodja Poslovne enote Jesenice pri Gorenjski banki Maja Legat I Foto: Anka Bulovec

Po neurju letovišče Pinea spet urejeno 

Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice je neurje, ki se je ko-
nec maja razbesnelo nad njihovim letoviščem v Pinei v hrva-
ški Istri, povzročilo kup preglavic in dela. Močan veter je izru-
val več borovcev, poškodoval nekaj počitniških hišic in one-
snažil že urejeno letovišče. Škode je bilo več kot dva tisoč ev-
rov. Spet so se izkazali prostovoljci pri društvu. Takoj so s po-
močjo mehanizacije odstranili drevesa in sanirali poškodova-
ne strehe. Še enkrat so očistili celotno letovišče, odstranili pa
so tudi travo v morju, kjer je prostor za kopanje. 14. junija je
res urejeno letovišče sprejelo prve letošnje mlade počitnikar-
je. To so bili učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja z Jese-
nic ter osnovnih šol iz Kranja in Tolmina. J. R.
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Za uvod v letošnje praznova-
nje krajevnega praznika so
člani Kulturno športnega
društva Hrušica pripravili
športno zabavno prireditev z
osrednjim gostom, domači-
nom Anžetom Kopitarjem,
najboljšim slovenskim hoke-
jistom in vse večjim zvezdni-
kom najbolj elitne hokejske
lige na svetu NHL. Za odlič-
no izvedbo programa res za-
služijo vse pohvale. 
Najprej so na nogometnem
turnirju merile moči štiri
ekipe: Anžetova ekipa Ele-
ven, ekipa hokejistov jeseni-
škega Acronija, ekipa novi-
narjev in ekipa Hrušice. 
Tekme so bile vse po vrsti
razburljive, najbolj pa se je
izkazala ekipe Hrušice pred
jeseniškimi hokejisti in An-
žetovo izbrano vrsto, v kate-
ri sta med drugim igrala biv-
ši alpski smučar Jernej Ko-
blar, prav tako domačin s
Hrušice, in hokejist Tomaž
Razingar z Jesenic. Poleg
odraslih nogometašev so na-
stopili tudi mladi iz treh go-
renjskih klubov. Prvo mesto
je osvojila ekipa Lesc. Naj-
boljši strelec je bil član leške
ekipe Jure Novak, sicer do-
mačin s Hrušice. 
Poleg nogometnega je bil še
balinarski turnir, na katerem
je nastopilo šest ekip. Zma-
gala je druga ekipa Balinar-
skega kluba Jesenice pred
ekipo Gorij in prvo ekipo Ba-
linarskega kluba Jesenice. 

Vse dogajanje ta dan se je
na Hrušici vrtelo okoli
hokejskega zvezdnika Anže-
ta Kopitarja. Predvsem za
mlade je postal športni idol.
Vsem je poklonil sliko, ves
čas pa je moral deliti še pod-
pise. Lepo je uspela tudi
dražba njegove hokejske pa-
lice in rokavic. Izkupiček
bodo pri društvu namenili
za urejanje športnih povr-
šin. Anže je bil ves dan za-
seden z nogometom, mladi-
mi občudovalci, športnimi
prijatelji in domačini, med
katere se vedno rad vrača,
ko nima "ledenih" obvezno-
sti "čez lužo". 

"Domačim ljubiteljem ho-
keja se ob vrnitvah iz ZDA
ob prostem času vedno rad
posvetim, ko v sezoni navi-
jajo zame," je dejal v klepe-
tu. "Z veseljem sem se tudi
odzval vabilu članov kultur-
nega in športnega društva
za sodelovanje na tej prire-
ditvi, kjer sem bil častni
gost. Velika pohvala vsem,
ki so celoten program res
dobro izpeljali. Nogometne
tekme so bile zanimive in
napete, vendar bom za zdaj
raje ostal pri hokeju."
Za uspešne nastope v elitni
ligi NHL in za sodelovanje
na prireditvi so mu domači

organizatorji poklonili veli-
ko fotografijo vseh sodelujo-
čih na nogometnem turnir-
ju, predsednik krajevne
skupnosti Hrušica Zoran
Kramar pa mu je v imenu
Občine Jesenice tudi izročil
priznanje naj športnik 2009
po izboru poslušalcev Radia
Triglav in bralcev Jeseniških
novic. Na uradni razglasitvi
v januarju v jeseniški gleda-
liški dvorani je Anže manj-
kal, saj je vneto zabijal gole
nasprotnikom v ligi NHL. 
Po športnem programu je
sledil večer s skupino Čuki,
ki je privabila več kot tisoč
obiskovalcev. 

Športni praznik 
z Anžetom Kopitarjem
Na Hrušici že dolgo ne pomnijo takšnega dogodka, kot je bil v soboto, 5. junija.

OBVESTILA 
Objava javnih razpisov za ukrepe 311, 312 in 321 v okviru 3. osi
PRP 2007-2013 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 4. ju-
nija 2010, v Uradnem listu RS, št. 45/2010 in na svojih spletnih
straneh objavilo tri javne razpise 3. osi PRP 2007-2013:
- ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
- ukrep 312 - podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij 
- ukrep 321 - osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo

podeželja.

Druge objave javnih razpisov v okviru 3. osi PRP 2007-2013
(Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi in ukrep 323 - Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja) se pričakuje v prihodnjih dneh.

Kratek povzetek objavljenih razpisov za ukrepe 311, 312 in 321

Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavno-
sti za leto 2010
- Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih de-

javnosti na kmetijah;
- prijavitelji: kmetije z dopolnilno dejavnostjo, samostojni pod-

jetniki posamezniki, gospodarske družbe, zadruge in zavodi; 
- predmet podpore: proizvodne dejavnosti, ki izkoriščajo pred-

nosti podeželskega prostora, nastanitvene kapacitete, prido-
bivanje energije iz obnovljivih virov za prodajo in socialnovar-
stvene storitve, kot je na primer varstvo otrok in oskrba sta-
rostnikov ter oseb s posebnimi potrebami;

- bistveni novosti razpisa sta, da se je delež sofinanciranja dvig-
nil s 50 na 60 odstotkov, v primeru pridobivanja energije iz ob-
novljivih virov celo na 70 odstotkov ter da se na razpis lahko
prijavijo tudi zavodi.

Več informacij:
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=915 

Javni razpis za ukrep 312 - Podpore ustanavljanju in razvoju mikro
podjetij za leto 2010
- cilj ukrepa je prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na pode-

želju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na
podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in
povečanja dohodka; 

- prijavitelji: mikro podjetja, ki so registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, gospodarska družba ali zadruga in
imajo sedež ter opravljajo dejavnost izven naselij s statusom
mesta. Mikro podjetje ima manj kot deset zaposlenih in manj
kot dva milijona evrov letnega prometa in/ali letne bilančne
vsote; 

- predmet podpore so proizvodne dejavnosti, ki izkoriščajo
prednosti podeželskega prostora, nastanitvene kapacitete,
pridobivanje energije iz obnovljivih virov za prodajo in social-
no-varstvene storitve;

- bistvene novosti razpisa so, da se je delež sofinanciranja dvig-
nil s 50 na 60 odstotkov, v primeru pridobivanja energije iz ob-
novljivih virov na 70 odstotkov, in da se na razpis lahko prijavi-
jo tudi zavodi. Stroški gradbenih in obrtniških del so upraviče-
ni za vse dejavnosti.

Več informacij:
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=916 

Javni razpis za ukrep 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in
podeželsko prebivalstvo za leto 2010 - Ukrep, ki se letos izvaja
prvič, je namenjen občinam iz Pomurske statistične regije. Cilj
ukrepa je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektron-
skih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informa-
cij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem
in gospodarstvom v Pomurju. 

Več informacij: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=917
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Janko Rabič

V krajevnih skupnostih Mir-
ka Roglja Petka, Cirila Tav-
čarja in Staneta Bokala na
Plavžu na Jesenicah so spo-
mladanski meseci namenje-
ni različnim dejavnostim,
več jih pa tudi sodi v slop
priprav na julijski krajevni
praznik. Že kar običaj je, da
najprej predstavnice vseh
treh krajevnih skupnosti
obiščejo Osnovno šolo To-
neta Čufarja. O tem obisku
in sodelovanju krajanov na
veliki aprilski očiščevalni ak-
ciji na Plavžu je v imenu
vseh treh krajevnih skupno-
sti predsednica sveta krajev-
ne skupnosti Staneta Bokala
Mili Ilenič povedala:
"Vtisi z obiska na šoli so bo-
gati, zanimivi; obisk je bil
poln presenečenj. Mladi o
krajevnih skupnostih ne
vedo dosti. Pogovor nas je
prepričal še bolj, da je na
Plavžu čisto dovolj ena kra-
jevna skupnost. Naglica
vsakdana, ki jo doživljajo
mlade družine, so žal otroke
osiromašile za potepanje po
bližnji okolici. Lahko bi jo
vsi bolj spoznavali, se vživ-
ljali v svet okoli sebe, se s
starši pogovarjali, učili in
bogatili svoje znanje. Vsi
učenci pa vedo za občino in
večina jih pozna župana To-
maža Toma Mencingerja. 
Krajani na Plavžu smo se
udeležili velike akcije Očisti-

mo Slovenijo. Mlajši so se
pridružili organiziranim
skupinam pri Ragorju, tri
večje skupine so očistile
ožjo okolico. Ob tem bi radi
potožili, da premnogi ne ču-
tijo prave pripadnosti kraju.
Na take aktivnosti jih ne pri-
kličemo. Tudi mlajšim ne bi
škodovalo, če bi skupaj s sta-
rejšo generacijo združili
moči. Živimo na tako lepem
delu mesta, da nas narava
sama spodbuja, da jo čuva-
mo, čistimo, ohranjamo in
lepšamo. Pohvaliti gre tiste
krajane, ki tesno sodelujejo
s krajevnimi skupnostmi.
Obveščajo nas o vseh mogo-
čih problemih, v želji da bi
jih čim prej rešili. A kaj ko
se vse začne in konča pri de-
narju, ki ga je preprosto pre-
malo za vse potrebe. Kljub
temu iz leta v leto precej ob-
novimo in izboljšamo. To
opazi vsakdo, ki opaziti
hoče. Res so pogosto to
drobna dela, a tudi življenje
sestavljajo drobci."
Letošnja osrednja prireditev
ob prazniku krajevnih skup-
nosti na Plavžu bo 2. julija
ob 18. uri v Spominskem
parku. Za kulturni program
bo kot vsa leta poskrbel Pi-
halni orkester Jesenice-
Kranjska Gora. Vodstva
vseh treh krajevnih skupno-
sti upajo, da bodo krajani
našli čas ta dan in s čim več-
jim obiskom na prireditvi
počastili svoj praznik.

Pred praznikom 
krajevnih skupnosti
Letošnja osrednja prireditev ob prazniku krajevnih
skupnosti na Plavžu bo 2. julija ob 18. uri v 
Spominskem parku.

Anže Kopitar je mladim oboževalcem delil tudi avtograme.

W
W

W
.G

B
K

R
.S

I



6 Jeseniške novice, četrtek, 24. junija 2010

Kultura

Družinska likovna razstava
V Gornjesavskem muzeju Jesenice je na ogled skupna raz-
stava likovnih del očeta Vladimirja Potočnika in njegovega
sina, prav tako slikarja Vladimirja Potočnika mlajšega. Oče
Vladimir je bil rojen v Gradcu, umetnost pa je študiral na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, živi in ustvarja v
Ljutomeru, njegova dela pa so bila razstavljena tako v 
domačih kakor tujih galerijah. Sin Vladimir prav tako živi v
bližini očetovega doma, kjer pridno ustvarja, razstave je
imel v domovini, veliko pa tudi sodeloval na skupinskih 
razstavah, oba z očetom pa imata zanimiv stil in likovno
sporočilo, ki je zelo prepoznavno. J. P.

Ganges - reka življenja
Ganges - reka življenja - tako je svoje razstavljene fotografi-
je v Galeriji Foto kluba Jesenice v Mercator centru poimeno-
val Justin Zorko, dolgoletni član tega kluba. Na potovanju
po Indiji je zabeležil res pestre in originalne prizore, veliko
je portretov posameznikov, predvsem pa je hotel poudariti
tudi svoje občutke na tem potovanju. Avtor je poleg tega za-
čutil tudi utrip svete reke, ko je prisluhnil ritualu Indijcev in
spoznal, da je reka Ganges resnično sveta reka življenja. J. P.

Regijsko srečanje literatov senjorjev Gorenjske
LIKOS, kot se imenuje združenje piscev in literarnih ustvar-
jalcev tretjega življenjskega obdobja, deluje v šestih regijah
in tokratno srečanje za Gorenjsko je potekalo na Jesenicah
v Kolpernu v soorganizaciji Javnega Sklada za kulturne de-
javnosti Jesenice. Na vsakoletni razpis je svoja dela poslalo
160 avtorjev, od tega 17 iz Gorenjske. Njihova dela je stro-
kovno pregledal in ocenil profesor Miha Mohor, ki je vse iz-
brane avtorje povabil na srečanje, skupno analizo in oceno
njihovih del, dobili pa so tudi priložnost, da je vsak avtor
prebral svoje najljubše delo. Ta izbor bo v nadaljevanju 
izhodišče za državno srečanje kakor tudi objavo najboljših
del v zborniku z naslovom V zavetju besede. Iz jeseniške 
občine so na srečanju sodelovali Božena Jan Koblar, Sonja
Frelih, Hinko Lužnik, Alenka Trampuš, Franci Tušar in 
Mihela Avguštin. J. P.

Območna revija pevskih zborov in skupin
V dvorani jeseniškega gledališča so se 28. maja predstavili
odrasli pevski zbori in male pevske skupine. Tako so v pri-
jetnem programu in pevskem vzdušju nastopili zbori in sku-
pine, med drugim iz jeseniške občine Ljudski pevci mešane
skupine Nagelj KŠD Hrušica (zborovodja Stanko Razinger),
Kvintet za 5 (pet) KD Vintgar Blejska Dobrava (umetniški
vodja Blaž Lavtižar), Moški pevski zbor Društva upokojen-
cev Jesenice (zborovodkinja Marija Mesarič), Ženski pevski
zbor DU Javornik-Koroška Bela (zborovodja Franci Richter),
Učiteljski pevski zbor Mavrica KUD Mavrica (zborovodkinja
Mojca Čebulj), Ženski pevski zbor Milko Škoberne Jesenice
KD Svoboda Tone Čufar Jesenice in Mešani pevski zbor KD
Vox Carniolus (zborovodkinja Eva Jelenc Drozg). J. P.

Monika Sušanj

Teater Gimnazije Jesenice
se je s predstavo Sen kresne
noči uvrstil na kar dva festi-
vala, in sicer na festival Vizi-
je 2010 - Festival mladin-
skih gledaliških skupin Slo-
venije (meseca maja v Novi
Gorici) in na 13. Festival go-
renjskih komedijantov v
Dobu pri Domžalah (festi-
val je potekal pretekli vi-
kend). Selektor Goran
Schmidt, sicer priznani slo-
venski teatrolog, drama-
turg, urednik in literarni
zgodovinar s pohvalami o
predstavi ni skoparil: "Upri-
zoritev odlikuje duhovita,
razigrana, v pravem kome-
dijskem tempu do detajlov
izdelana mizanscensko-
scensko-rekvizitno-kostum-
ska postavitev, ki je tudi z
deležem priredbe celovito
avtorsko delo mentorice
Marije Palovšnik: prazen
oder, opazni, vendar ne pre-
tenciozni lučni poudarki,
dopolnjeni z vsemi mogoči-
mi sodobnimi svetlobnimi
viri ... Opazno je tudi reži-
serkino delo z igralci: do-
sledna je zaposlitev igralcev
s fizičnim opravkom ob go-

vorjenju (uvodni statični
prizori kot skupinski džo-
ging), očarljivi gozdni prizo-
ri so izdelani z minimalni-
mi, vendar učinkovitimi
sredstvi s posrečeno kombi-
nacijo koreografije, scen-
skega elementa in rekvizi-
tov, s pravo dvojnostjo je od-
igran sklepni nastop kotlič-
karjev, vsak nastopajoči ima
individualizirane značajsko-
igralske poteze, kar vse pri-
speva k živahni in gledljivi

predstavi." Mentorica oziro-
ma režiserka Marija Palov-
šnik pa je o predstavi v gle-
dališki list zapisala: "Gim-
nazijski teater (gledališka
skupina Gimnazije Jeseni-
ce) se letos že tretjič pred-
stavlja s Shakespearovo ko-
medijo Sen kresne noči. Pr-
vič je na odru zaživela leta
1993, nato leta 2000, znova
pa letos, popolnoma sveža,
mladostna in razigrana. Be-
sedilo, ki ga je za mladino

priredil Charles Vildrac, je
zelo hvaležno za veliko ig-
ralsko skupino, saj skupina
trenutno šteje 17 igralk ozi-
roma igralcev, dopušča pa
možnost, da vsak nastopajo-
či dobi občutek, da je po-
memben člen skupine in
igre. Prepričani smo, da smo
v okviru svojih sposobnosti
več kot spodobno opravili
svoje delo tudi tokrat in da
gledalcu ne preostane dru-
gega, kot da uživa."

Sen kresne noči na
dveh festivalih

Zaključni nastop harmonikarskega orkestra 
V veliki dvorani Glasbene šole Jesenice je potekal nastop
harmonikarskega orkestra šole ter recital zelo nadarjene
učenke harmonike Aide Denič. Koncert je potekal v organi-
zaciji profesorice harmonike Diane Šimbera, ki je imela kar
nekaj vlog na tej prireditvi, med drugim je priredila nekaj
skladb za ta orkester, igrala harmoniko, spremljala na klavir-
ju ... Poleg solističnega nastopa učenke Aide Denič je po-
sebno pozornost vzbudil tudi nastop prav tako nadarjenega
harmonikarja Toma Cvetkoviča. Med 12 glasbenimi točkami
tako solistov kakor orkestra je posebno pozornost vsekakor
zaslužila skladba Etno kotiček, zbir skladb iz Izraela, Bosne
in Slovenije, po izvedbi pa je bila najbolj udarna Mozartova
Turški marš. J. P.

Recital harmonikarja Manuela Fighelija
Ob zaključku šolskega leta se koncerti v Glasbeni šoli Je-
senice kar vrstijo. Tako je bil gost tudi harmonikar Manuel
Figheli iz Glasbene matice - Glasbene šole Tomaža Hol-
marja v Kanalski dolini. V katalogu so med drugim zapisali,
da je Manuel harmonikar in pianist, ki se ukvarja z raznimi
zvrstmi glasbe. Vseskozi se je glasbeno izobraževal in študi-
ral tako v Kanalski dolini, pa Vidmu, Milanu, prejema
številne pomembne nagrade na mednarodnih tekmovanjih
in seveda temu primerno tudi sodeluje v različnih glasbenih
sestavih, aktiven pa je tudi v nekaterih projektih. Poučuje
harmoniko in klavir v glasbenih šolah. J. P.

Janez Pipan

Med prijetne kulturno zabav-
ne prireditve na Stari Savi, vse
bolje obiskanem in priljublje-
nem delu mesta, je bil nedelj-
ski popoldan 13. junija posve-
čen pesmi, plesu in glasbi. Če-
prav je bilo napovedano slabo
vreme, kar bi bilo logično na-
daljevanje številke 13, je vreme
vseeno zdržalo in program, ki
ga je povezovala neutrudna
Branka Smole, se je nemote-
no odvijal, kakšna kapljica
dežja pa niti obiskovalcev niti
nastopajočih ni motila. V uvo-
du je zaigral profesor Klemen
Smolej na kitaro, nato pa so
sledili pevski nastopi. Predsta-

vili so se krasni glasovi - Ivan
Andres Arnšek (bariton) ob
harmonikarski spremljavi
Nika Kraigherja, Natalija Š.
Cilenšek (sopran) ob klavirski
spremljavi Jožice Potočnik,
Klemen Torkar (tenor) in 
Dejan Herakovič (basbariton).
Izbor pesmi je bil zelo pester
od vedno zelenih popevk do
odlomkov iz operete Planins-
ka roža, nastopajoči so peli
tudi v duetu in na koncu vsi
pevci skupaj. Lepo in prijetno
doživetje za počitniški utrip v
mestu cvetja in jekla. Cukrček
predstave pa so bili trije plesni
nastopi naših mladih baletnih
upov, Nadje Arhar in Lana
Dana Kerštanja. 

Nedelja s solisti 
Predstavili so se krasni glasovi - Ivan Andres
Arnšek, Natalija Š. Cilenšek, Klemen Torkar in
Dejan Herakovič.
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Matjaž Klemenc

Kako se je začela vaša šport-
na pot?
"Začetki moje košarkarske
poti so bili v Žirovnici, v pe-
tem razredu, pri Ladu Kova-
ču, a me je kmalu na Jeseni-
ce potegnil žal že pokojni
Boštjan Luštek, zame eden
najboljših košarkarskih tre-
nerjev. Luštek je bil takrat
trener kadetske, mladinske
in članske ekipe na Jeseni-
cah. Tu sta me trenirala še
Vito Vauptnik in Bojan Gr-
zetič. Spomnim se uspeha s
kadetsko selekcijo, ko smo
se v bivši državi uvrstili med
16 ekip. Iz te generacije sta
bila kasneje zelo dobra ko-
šarkarja Primož Samar in
Sašo Dončič. Na Jesenicah
sem igral 15 let, potem pa še
dve leti v Avstriji, v Beljaku.
Najprej smo igrali v tretji
ligi, a nam je hitro uspelo
narediti korak višje. Zaradi
poškodbe hrbta sem prene-
hal igrati pri 27 letih."

Zakaj ste se odločili za tre-
nerski poklic?
"Poškodba je bila glavni raz-
log, da sem se usmeril v tre-
nerstvo, saj mi je košarka ve-
liko pomenila. Da sem postal
trener, ni bilo naključno, saj
sem že vodil šolske selekcije.
Nato me je glavni alfa in
omega jeseniške ženske ko-
šarke, Stane Mihelič, povabil,
da bi z njim delal pri jeseni-
ški ženski košarki. V treh
mesecih sem prevzel vse
ženske selekcije na Jeseni-
cah. V tistem času so bile vse
uvrščene bolj nizko v drugi

ligi. Cilj je bil, da se kadeti-
nje, mladinke ali članice uvr-
stijo v prvo ligo. Na koncu je
vsem uspelo, nazadnje član-
ski ekipi. V tem obdobju smo
imeli okrog pet ali šest repre-
zentantk v nižjih selekcijah.
S prihodom Branka Omejca
se je začel vzpon ženske član-
ske ekipe. S tretjim mestom
je bila uspešna že v prvi sezo-
ni, ob tem pa smo se uvrstili
med štiri v pokalu. V nasled-
nji sezoni smo več priložno-
sti dali mladim jeseniškim
igralkam, a bili na koncu vse-
eno četrti. Sledil je prestop v
moško ekipo, kjer sem bil tri
sezone. Ko sem jih prevzel,
so bili na repu druge lige. V
vseh treh letih smo bili vse-
skozi na robu za kvalifikacije
za 1.B ligo."

Glavni razlog, zakaj ste zapu-
stili jeseniško žensko ekipo?
"Prišlo je do nekaterih neso-
glasij in sam sem se umak-

nil iz kluba. Ženska ekipa
Jesenic je šla drastično nav-
zdol, kar mi je izredno žal,
saj sem po duši Jeseničan in
vedno bom. Tisto, kar smo
gradili pet let, se je zrušilo
po eni sezoni."

Z ekipo HIT Kranjska Gora
niste nič manj uspešni.
Kako ste prišli v Kranjsko
Goro?
"Na povabilo tedanje direk-
torice HIT Alpinea Marjane
Novak in Braneta Omejca
sem prišel v Kranjsko Goro
in leta 2006 je bil ustanov-
ljen ženski košarkarski klub
HIT Kranjska Gora. Klub je
poslal prošnjo na Košarkar-
sko zvezo Slovenijo za na-
stop v prvi ligi. Izpolnjevali
smo pogoje, ob tem je bilo
neparno število ekip in zve-
za je odobrila naš nastop.
Začetni cilj je bil, da v treh
sezonah pridemo med štiri.
Imeli smo kombinacijo

mladih igralk z Jesenic in
nekaj izkušenih igralk. Že v
prvi sezoni smo močno pre-
segli želje in uspelo nam je
osvojiti naslov državnega
prvaka, ob tem pa smo se
uvrstili v finale pokala. Mo-
goče je bilo to prehitro, ker
organizacijsko še nismo bili
pripravljeni. Zaradi tega
nismo igrali v Euro cup in
Jadranski ligi. V sezonah
2007/2008 in 2008/2009
smo osvojili drugo mesto, v
letošnji sezoni pa smo na-
slov prinesli nazaj v Kranj-
sko Goro. V tej sezoni smo
igrali v močni Jadranski ligi,
kjer smo si nabrali ogrom-
no izkušenj. Brez te lige bi
se težko na koncu veselili v
državnem prvenstvu."

Uspehi so vas pripeljali tudi
na klop ženske reprezentan-
ce Slovenije.
"Dve sezoni, 2007/2008 in
2008/2009, sem bil selek-
tor ženske reprezentance. S
tem obdobjem sem zadovo-
ljen, saj sem imel pozitivno
razliko v zmagah in pora-
zih. Prenehal sem zaradi
preutrujenosti. Hkrati sem
bil selektor ženske repre-
zentance, trener v HIT
Kranjska Gora in zaposlen v
HIT Alpinei. Vse to je bilo
odločno preveč in funkciji
selektorja sem se zavestno
odpovedal."

Želje za prihodnost?
"V Sloveniji sem v ženski
ligi dosegel vrh. Sam si že-
lim korak naprej, npr. da bi
delal v moški prvi ligi ali v
evropski ženski košarki."

Od šolskega trenerja 
do selektorja 
Štiridesetletni Goran Jovanovič, nekdanji igralec Jesenic in trener v jeseniški ženski in moški košarki,
je velik "krivec" za prepoznavnost ženske košarke v Zgornjesavski dolini.

Goran Jovanovič z ženo Branko

Matjaž Klemenc

Mladim jeseniškim košarkar-
jem v kategoriji kadeti je uspel
veliki met. Redni del, ki so ga
končali brez poraza, so nad-
gradili tudi v končnici. Rutini-
rano so se uvrstili v prvo ka-
detsko ligo in s tem zaživeli
svoje sanje. Več kot zasluže-
no. Ena od skupin za napre-
dovanje je bila na Jesenicah.
Naši košarkarji so v prvi tekmi
za nasprotnika dobili Vrhni-
ko. Prvo četrtino so odigrali v
velikem slogu in jo dobili z re-
zultatom 21 : 0, v nadaljevanju
so vodili že z 29 : 0. Ker je bil
zmagovalec praktično odlo-
čen, je trener Samo Tonejc dal

priložnost igralcem s klopi,
kar so gostje izkoristili in pre-
prečili blamažo. Končni rezul-
tat je bil 66 : 43. Koše za Jese-
nice so dosegli: Iskra 30, Rotar
9, Pehadžič 7, Lasnik 5, Sel-
mič 4, Starc 4, Čušin 3, Kurbe-
govič 2, Kovačec 2. S tem je
bilo narejene šele pol poti do
prve lige. Treba je bilo presko-
čiti še eno oviro, imenovano
Union Olimpija B. Varovanci
trenerja Tonejca se niso ustra-
šili niti te. Takoj so pokazali,
kako močno si želijo napredo-
vanja, in si že ob polčasu pri-
igrali 27 točk prednosti (50 :
23). Do konca so brez težav dr-
žali visoko prednost in zmaga-
li z rezultatom 90 : 68. Koše
za Jesenice so dosegli: Rotar
32, Iskra 28, Pehadžič 6, Kur-
begovič 5, Štojs 5, Lasnik 
4, Starc 4, Čušin 4, Selmič 2.
Najbolj veseli so, da imajo vsi
igralci, ki so se uvrstili v prvo
ligo, tudi prihodnjo sezono
možnost igranja v tej konku-
renci. 

Jeseničani v prvi kadetski ligi
Košarkarji Jesenic v kategoriji kadeti so postavili piko na i po uspešni 
sezoni in se uvrstili v prvo kadetsko ligo. 

Jeseniški kadeti: zgoraj Jure Štojs, Nejc Iskra, Nik Kovačec,
Beni Pehadžič, Marcel Salmič, trener Samo Tonejc; spodaj
Klemen Kovačec, Tjaž Rotar, Ado Grbič, Marko Čušin,
Aleks Jovič, Erik Starc, Jernej Lasnik, Aldin Kurbegovič

Judoisti na Črnuški pomladi
Jeseniški judoisti so se udeležili mednarodnega turnirja Čr-
nuška pomlad 2010. Poleg Judo sekcije Partizan Jesenice so
nastopili še Judo club Velden, Judo klub Olimpija, Judo klub
Sokol in gostitelj turnirja, Športno društvo Polyteam. Jeseni-
čani so nastopili odlično in ekipno zasedli prvo mesto. Po-
samezno so prvo mesto dosegli: Julija Komac, Janja Razin-
gar in Nina Jeretič. Drugo mesto je pripadlo Deji Glavič in
Iris Rajkovič. Na tretjo stopničko sta stopila Samo Simja-
novski in Valentina Mihajlovič. Peto mesto so osvojili Jure
Simjanovski, Jan Kilibarda, Mark Krajzel, Tia Krajzel, Filip
Fartek in Jernej Razingar. V Strunjanu je Judo klub Istra iz
Kopra organiziral šesto veteransko prvenstvo. Judo sekcijo
Partizan Jesenice je zastopal Renato Vezzosi in v kategoriji
do 100 kg osvojil prvo mesto. M. K. 

Državno prvenstvo v tradicionalnem karateju
Karate klub Grade iz Ljubljane je organiziral 7. državno pr-
venstvo v tradicionalnem karateju. Prvenstva sta se udeleži-
la tudi oba jeseniška karate kluba. V katah so bili dosežki
Hude mravljice karate kluba naslednji: Muhamed Mujezino-
vic je dosegel prvo mesto. Drugo mesto so zasedli: Arnes
Begić, Džana Agić, Sara Gorinjac, Lana Grbić, Viktor Lajić.
Na stopničko za tretje mesto sta stopili Amila Paunović in
Tia Grbić. V kihon ippon kumite je bila tretja Džana Agić.
Skupno so se uvrstili na 6. mesto. Iz Karate kluba Mi-ki so v
katah zmagali Patricija Stefanov, Aleksander Jovanović in
Denis Čatak. Drugo mesto so zasedli Tamara Čop, Dejan
Pavlović, Gal Podlogar Lihteneger in Bor Beguš. V kihon ip-
pon kumiti sta bila najboljša Kaja Zupan in Kristjan Kajdiž,
druga je bila Nina Rupnik, mesto nižje pa Denis Čatak, 
Tjaša Kelbl in Amir Halilagić. V jiyu ippon kumite sta drugo
mesto zasedla Tamara Čop in Dejan Pavlović. Skupno so
zasedli četrto mesto. M. K. 

Mladi karateisti Karate kluba Mi-ki

Igorju Čosiču bronasta medalja
Na Reki se je končalo svetovno prvenstvo kegljanju v 
kategoriji U-23. V reprezentanci Slovenije je nastopil tudi 
Jeseničan Igor Čosič in se domov vrnil z bronasto medaljo.
Osvojil jo je v miksu z Nado Savič. Nastopil je tudi v 
ekipnem tekmovanju, kjer so poleg Igorja nastopili še Jure
Starman, Matej Lepej, Blaž Čerin, Franci Velišek in Davor
Sobočan. Na koncu so osvojili peto mesto. M. K.

Nogometaši brez tretje lige
Z zmago 9 : 3 proti Poletu so jeseniški nogometaši končali
tekmovanje v 1. Gorenjski ligi. Cilj pred sezono je bilo prvo
mesto in napredovanje v 3. ligo, kar pa jim na žalost ni uspe-
lo. Kolo pred koncem so na gostovanju s 4 : 2 izgubili z 
ekipo Naklo - klub zmagovalcev. Naklanci so si priigrali tri
točke naskoka, kar jim je že prineslo vrh lestvice, saj so v 
prvem delu v medsebojnem dvoboju zmagali tudi na Jeseni-
cah, z rezultatom 5 : 3. M. K.

Streljanje z malokalibrsko puško v Mošnjah
V Mošnjah je potekalo regijsko prvenstvo z MK puško na 50
m za vse kategorije. Pobliže si poglejmo uvrstitve strelcev
Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela. Pri pionir-
kah 30 m leže je bila Maruša Mulej druga, Sara Horvat četr-
ta, Alja Krnjajič peta in Nastja Noč šesta. V disciplini 3 x 10
je bila Maruša Mulej prva. Pri pionirjih 30 leže je Tadej 
Štojs zmagal, Matic Pretnar je bil peti, Božo Pantelič šesti in
Igor Mlakar sedmi. Tadej Štojs je ponovil zmago v discipli-
ni 3 x 10. Pri kadetih 60 leže je bil Anže Presterel šesti. V
disciplini 3 x 20 je osvojil drugo mesto. Pri mladincih 60
leže je zmagal Luka Resman, tik za njim je bil Gašper 
Bernot. V disciplini 3 x 40 je Luka Resman ponovil zmago,
Gašper Bernot pa je zasedel tretje mesto. M. K.
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Mag. Silvana Gasar

Pravljice veljajo za otroško
literaturo, ampak tudi odra-
sli se lahko iz njih marsikaj
naučimo, le brati jih je treba
"prav". Praviloma pravljice
v sebi skrivajo globoke mod-
rosti. Ena od teh je tudi ta,
da živali pogosto svetujejo
glavnemu junaku, ga učijo,
mu pomagajo in vodijo sko-
zi težave do rešitve proble-
ma. V resničnem svetu živa-
li ne govorijo, kljub temu pa
nam lahko marsikaj "pove-
do" na svoj način - brez be-
sed. Marsičesa bi se lahko
naučili od živali. Na žalost
pa jim le malo ljudi prisluh-
ne in zna razbrati, kaj nam
"govorijo".
Naša prva napaka je, da
sebe pojmujemo kot nekaj
več, kot bitja, ki so nad
vsem drugimi živimi bitji.
Resnica, na katero pogosto
pozabljamo, je, da smo ljud-
je samo ena od živalskih
vrst. Ljudje smo živali, spa-
damo med živali. Velika
večina ljudi verjame, da
smo po umskih sposobno-
stih daleč nad drugimi ži-
valmi, pa vendarle kar pre-
cej resnih znanstvenikov
dvomi, ali smo res najbolj

inteligentna živa bitja na
zemlji. Bitjem, ki počno šte-
vilne nesmiselne in škodlji-
ve stvari brez pametnega
razloga, predvsem pa uni-
čujejo svoje naravno okolje
in s tem ogrožajo svoj lasten
obstoj, je pač malce težko
reči inteligentna, ali ne? Že
res, da živali zmorejo nare-
diti precej manj stvari kot
ljudje, ampak takih neum-
nosti pa ne počno. Nobena
druga živalska vrsta ne
ogroža svojega preživetja z
uničevanjem lastnega živ-
ljenjskega okolja. Iz okolja
vzamejo samo tisto in toli-
ko, kolikor potrebujejo za
preživetje. Ne poznajo člo-
veške pogoltnosti, ošabno-
sti, nenasitnega kopičenja
materialnih dobrin, boja za
prestiž, moč, prevlado itd.
Kaj je torej z ljudmi? Je z
nami nekaj resno narobe?
Po moje je. Pravimo sicer,
da smo visoko razviti, da
smo ustvarili civilizacijo in
kulturo, da se tehnološko iz-
redno hitro razvijamo. V
resnici pa velika večina tega
"razvoja" ni nič drugega kot
uničevanje naravnega oko-
lja. Se temu res lahko reče

razvoj? Ali ni to prej zajam-
čena pot v lastno pogubo?
Za nameček pa pogubljamo
in iztrebljamo še druge ži-
valske in rastlinske vrste. Že
res, da smo po umskih spo-
sobnostih nekje pri vrhu,
ampak ali nam to daje pravi-
co do vladanja, iztrebljanja
in uničevanja?

Številni znanstveniki, ki so
se ukvarjali z delfini, dvomi-
jo, da smo ljudje res najpa-
metnejši; nekateri so pre-
pričani, da so delfini pamet-
nejši od nas. Povprečni ko-
ličnik inteligentnosti na-
mreč pri ljudeh znaša 100,
pri delfinih pa kar 120 točk.
Pa poglejte, kako drugače
od nas živijo: v skladu z na-
ravo, v jatah, znotraj katerih

vladajo dobri odnosi. Pri
skrbi za mladiče pomaga
cela skupina, pomagajo pa
tudi drug drugemu in celo
ljudem. Pobijejo samo toli-
ko rib, kot jih potrebujejo za
preživetje, sicer pa se veselo
predajajo lenarjenju in igra-
nju. Če so bolni, zdravilne
snovi iščejo v naravi. Znajo

uživati v življenju, se ga ve-
seliti, predvsem pa živeti v
skladu z naravo. Počnejo
točno to, česar ljudje ne
znamo več.
Česa bi se še lahko naučili
od živali? Večina živali ima
presenetljivo sposobnost,
da se jih pri čustvih ne da
preslepiti z zunanjim bliš-
čem, igrano prijaznostjo in
darili. Nekako prepoznajo

resnična čustva in reagirajo
v skladu z njimi. Začutijo
tudi marsikaj drugega: od
nevarnosti, naravnih kata-
strof, nesreč, pa vse do bo-
lezni. Domače živali pogo-
sto rešijo svojega gospodar-
ja, mu pri marsičem poma-
gajo in imajo dokazane
zdravilne sposobnosti. Po-
dobno včasih naredijo tudi
divje živali. V nasprotju z
ljudmi se živali igrajo celo
življenje, znajo pa tudi pov-
sem sproščeno lenariti in
uživati. Zdi se, da smo ne-
kdaj vse to znali tudi ljudje,
vendar smo z "razvojem" te
sposobnosti izgubili. Če kaj,
potem bi bilo dobro, da bi se
od živali znova naučili, kako
uživati življenje in živeti v
skladu z naravo. Problem
pa je, da nam je t. i. razvoj
prinesel tudi naslednje: od
živali smo se odmaknili, se
jih pričeli bati, jih izkorišča-
ti, mučiti, pobijati. Mislimo,
da so živali neumne. Misli-
mo, da smo ljudje nekaj več
in ne "poslušamo" tega, kar
nam živalce "govorijo". Na
žalost kaže, da v živalsko
modrost verjamejo samo še
junaki iz pravljic.

Živalske modrosti

Ko boste iskale idealno žen-
sko na plaži, naj vam po-
vem, da je ne boste našle.
So le bolj ali manj blizu ide-
alom. Še vedno se bodo
pred vašimi očmi sprehajale
celulitične riti, stopnjevano
napihnjeni obročki, utruje-
ne prsi, ..., cel kup na videz
zapeljivih teles, ki bi jih že-
lele popraviti. Popolnosti to-
rej ni, čeprav se vam bo vča-
sih zazdelo, da jo je našel
vaš dragi. Potrudite se, da
boste tudi na plaži urejene.
Ko ste srečne same s seboj,
boste tudi z drugimi in oni
z vami. Sedaj pa glavo po-
konci in samozavestno vsto-
pite v poletje. Čas je za sie-
sto, počitek, poletne vragoli-
je in navdih z novimi kopal-
kami ter dodatki.
Pareo je obvezen. Lahko ga
nosite kot krilo ali kot obleko.
Izredno praktičen kos, ki ne

sme manjkati v nobeni počit-
niški potovalki, ker zavzame
malo prostora in hitro posta-
ne najuporabnejši del garde-
robe za plažo ali posedanje v
restavraciji ob bazenu, kjer se
je v samih kopalkah včasih
manj primerno kazati. Naj-
bolj pametno je, da ga kupite
skupaj s kopalkami. Naveza
pač mora biti za privlačno
damo na plaži. Letošnji mod-
ni navdih naj vam bodo ču-
dovite batične tehnike v barv-
nih prelivih. Rumena, mo-
dra, zelena, vse so prijateljice
morja in sonca. Zaradi pe-
strosti vzorca naj bodo dodat-
ki enobarvni, lahko jih pa
sploh nimate in se prepustite
neizmernemu uživanju v
preprostosti. Obutev naj bo
odprta in obsijana s son-
cem. Pravijo, da letos morate
imeti vsaj nekaj rumenega.
Poletje na obrazu je spet

preprosto. Lahko ste "gole",
torej popolnoma naravne,
brez ličila, samo z zaščito
proti soncu. Sicer pa svoj
obraz obdarite z zakladi te-
rakote, nežnimi breskovimi
odtenki, s sijajem zlata. Iz-
ogibajte se pretemnim bar-
vam, narahlo poudarite le
ličnice, ki bodo obraz poži-
vile. Ustnice naj se svetijo.
Več kontrasta si lahko pri-
voščite na nohtih. Uskladite
ga z barvo kopalk. Pobarva-
ni nohti so hit poletja.
Ko sem še enkrat prebrala
vse tisto, kar se vam napisa-
la in popravila napake, sem
se spomnila še nečesa. Kar
se mode in estetike tiče,
imate vse. Potrebna bo le še
izbira pravih ljudi, ki vam
bodo dodatno bogatili pole-
tne dneve in polepšali vse,
kar se da polepšati. Prijetno
poletje vam želim.

Čas je za siesto

Indija. Vedno znova navdihujoča
in unikatna. Naj vas tudi to 
poletje  zapelje njena 
interpretacija v tehniki batik.
Modra, zelena in rumena so
barve poletja.

Naraven videz in kontrasti na rokah in nogah so hit 
poletja. Poskrbite, da bo tudi lak na nohtih barvno usklajen
s kopalkami.

Zaradi pestrosti 
vzorca naj bodo natikači 
enobarvni. Sončku 
se ne boste branili, kajne?

V nasprotju z ljudmi se živali igrajo celo življenje,
znajo pa tudi povsem sproščeno lenariti in 
uživati. Zdi se, da smo nekdaj vse to znali tudi
ljudje, vendar smo z "razvojem" te sposobnosti
izgubili. Če kaj, potem bi bilo dobro, da bi se od
živali znova naučili, kako uživati življenje 
in živeti v skladu z naravo.
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Tjaša Rotar

Kino - konkurenca 
gledališču 

V 20. letih je gledališče dobilo
konkurenco - kino. Kinopred-
stave so bile lahkotnejše in bli-
že širšim množicam. Ob kon-
cu tedna - ob petkih, sobotah
in nedeljah - so fantje vodili
dekleta v kino, možje žene.
Otroci so se navduševali nad
Tarzanom, starejši pa vzdiho-
vali ob sijaju Grete Garbo.
Dekleta so na večerne predsta-
ve prišle v spremstvu garde-
dam. V Krekovem domu so se
obiskovalci lahko posladkali s
slaščicami ali bonboni. Po
predstavi so nekateri zavili še
v kavarno ali kak drug lokal

ter tako nadaljevali prijeten
večer. Mladina je bila nasploh
navdušena nad kinom, ki jim
je pomenil tudi vez s širšim
svetom. Zagovorniki kakovosti
v kulturnem življenju so že te-
daj zmajevali z glavo nad "so-
dobno mladino". Dopisnik To-
varniškega vestnika tako ugo-
tavlja: "Ne kujmo si oči: naši
fantje in dekleta hodijo vsako
nedeljo v kino in sanjajo o ve-
likem svetu, govore samo o
filmskih zvezdah, pojejo šla-
gerje in sploh žive že kar po
"filmsko". Redki še znajo peti
lepe narodne pesmi in malo-
kdo se bolj zanima za narod-
no igro, kot je na primer Kli-
narjev "Plavž", ki skuša pri-

kazati dokaj dobro zgodovino
Jesenic, kot pa film. Jeseniška
mladina hoče igrati gospodo.
Za šport se zanima le toliko,
kolikor ima od njega slave."

Prvi kino na Jesenicah je bil
kino Radio leta 1926. Kleri-
kalci so imeli mnogo povedati
o (ne)moralnosti kino pred-
stav, a so vseeno deset let kas-
neje (leta 1936) odprli lasten
kino v svojih tedanjih prosto-
rih. S pestrim izborom filmov
je predstavljal dobro konku-
renco kinu Radio. Je pa doživ-
ljal močne kritike tudi v last-
nih vrstah, znotraj Krekovega
društva. Člani dramske skupi-
ne so se pritoževali, da jim od-

žira prostor za vaje, podobno
tudi člani drugih odsekov dru-
štva. Kljub strogemu nadzoru
nad vsebino filmov je bila mo-
ralnost predstav vedno nekoli-
ko vprašljiva, čeprav je vodstvo
zagotovilo, da naj bi vse pote-
kalo "v luči krščanske dostoj-
nosti". Toti list to komentira
takole: 

"Desetletnica mesta 
jeseniškega
Odkar so Jesenice velemesto,
imamo razkopano, prašno
cesto,
tri časnike in več kavarn,
zdravnikov, advokatov 
in lekarn,
ubožnico in krivoverske maše, 

pred tvornico zavetje 
za apaše,
na Orlovskem pregrešni kino,
v tovarni hlapčevsko družino,
za težje delo manj denarja,
tam pri Kovaču - komisarja." 

"... Huda bo pokora, saj celo
tam, kjer nikoli ne plešejo in
jim je morala dostikrat na jezi-
ku, pride greh na svoj račun. V
filmu radi pokažejo več pohuj-
šljive nagote kakor sam "Toti
list". Svoje dni so služili kultu-
ri z Grofico Marico in drugimi
tovrstnimi farno-občestvenimi
misteriji, ki zdaj straše na so-
kolskem gradu. Hvala bogu, da
sledi predpustu pepelnica! Da
bi le pepela ne zmanjkalo!"

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (26. del)

Marjana Ahačič

Župana občin Jesenice in
Kranjska Gora, Tomaž Tom
Mencinger in Jure Žerjav,
sta sredi junija ravnatelju
OŠ Poldeta Stražišarja Ale-
nu Kofolu izročila ključe
novega, invalidom prilago-
jenega kombija. Kot je na
priložnostni slovesnosti po-
udaril Alen Kofol, bo novi
kombi z dvižno rampo dra-
gocena pridobite za šolo, ki
jo obiskuje tudi veliko gibal-
no oviranih otrok. Za nakup
30 tisoč evrov vrednega vo-
zila je 17 tisočakov prispeva-
la občina Jesenice, 4500 ev-
rov pa občina Kranjska
Gora. Preostanek, 8500 ev-
rov, je šola zbrala s pomočjo
donatorjev. 
Osnovno šolo Polde Straži-
šar obiskuje 45 otrok, večina
iz občine Jesenice, štirje iz

Kranjske Gore in štirje iz Ži-
rovnice. Kot je povedala sve-
tovalna delavka Zora Kos, so
novo vozilo zares zelo potre-
bovali, saj z njim številne šo-
larje dnevno prevažajo od
doma do šole in nazaj in tako
razbremenijo njihove starše.
"Organiziran prevoz otrok je
za marsikoga od njih izjem-
nega pomena, zato smo zelo
veseli, da jim lahko tudi na ta
način pomagamo pri vsako-
dnevnih obveznostih, ki jih
ni malo. Kombi potrebuje-
mo tudi za druge dejavnosti
zunaj šole: ko se odpravimo
na plavanje, v šolo v naravi,
na kulturne in naravoslovne
dneve pa tudi ko je treba
otroke odpeljati k zdravniku.
In ne nazadnje: kombi upo-
rabljamo tudi za prevoz hra-
ne, saj imamo v naši šoli le
razdelilno kuhinjo," je še po-
vedala Kosova. 

"Kombi za našo šolo pomeni
varno, udobnejšo in prijetno
vožnjo," je poudarja tudi rav-
natelj Alen Kofol, ki je na slo-
vesnosti že napovedal novo
donatorsko akcijo. V njej bodo
zbirali sredstva za opremo
sobe enega od svojih učencev.
"V akciji, ki smo jo naslovili
Aleševa soba 2010, bomo zbi-
rali denar in pomagali pri
organizaciji izvedbe prilago-
ditve sobe za našega učenca,
saj želimo, da bi se Aleš dobro
in udobno počutil tudi doma."
Sicer pa je bilo tako kot v
številnih drugih šolah tudi

na OŠ Poldeta Stražišarja v
zadnjih tednih tik pred kon-
cem šolskega leta še bolj ži-
vahno kot ponavadi. Pripra-
vili so številne zaključne pri-
reditve, v večnamenski dvo-
rani Glasbene šole pa so
imenitno izpeljali valeto. Z
veseljem so se družili z
učenci OŠ Koroška Bela, če-
trtošolci in petošolci pa so
nekaj dni preživeli v šoli v
naravi. 
Zdaj so tudi zanje na vrsti
počitnice, jeseni pa se bodo
polni novih moči vrnili v
šolske klopi. 

Novo vozilo za šolarje
Novo vozilo z dvižno ploščadjo je nadomestilo enajst let stari kombi, s katerim so doslej vozili otroke
OŠ Poldeta Stražišarja.

Ključe novega, invalidom prilagojenega kombija z dvižno rampo sta ravnatelju OŠ Poldeta Stražišarja Alenu Kofolu izročila
župana občin Jesenice in Kranjska Gora, Tomaž Tom Mencinger in Jure Žerjav. / Foto: Anka Bulovec

OŠ Poldeta Stražišarja je v tem šolskem letu 
obiskovalo 45 otrok iz občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica. Letos je osnovno šolanje pri
njih zaključilo šest učencev.

Janko Rabič

Centri za socialno delo na
Gorenjskem vse pogosteje
obravnavajo različne oblike
nasilja nad starejšimi. Lani
so zabeležili 62 primerov,
od tega Center za socialno
delo Jesenice osem prime-
rov. O tej pereči in še vedno
preveč skriti problematiki so
govorili na posvetu, ki sta ga
na Jesenicah pripravila Cen-
ter za socialno delo Jesenice
in koordinator za gorenjsko
regijo v programu Starejši
za starejše Edo Kavčič iz
Društva upokojencev Žirov-
nica. Udeležili so se ga pros-
tovoljke z območja občin
Zgornje Gorenjske, ki sode-
lujejo v omenjenem projek-
tu. Problematiko nasilja nad
starejšimi in smernice za re-
ševanje problemov, pred-
vsem v luči leta 2008 spreje-
tega Zakona o preprečeva-
nju nasilja, je predstavila ko-
ordinatorka za preprečeva-
nje nasilja na Gorenjskem
Aleksandra Ogrin. Med dru-

gim je opozorila, da večino
nasilja ostaja prikritega med
štirimi stenami. Največkrat
so povzročitelji otroci. Ose-
be, ki doživljajo nasilje, se
težko odločajo, da ga prijavi-
jo, tudi zaradi strahu, kakš-
ne bodo posledice, ker gre za
njihove svojce, obenem pa
so velikokrat odvisne od
njih. 
Na posvetu so predvsem
prostovoljke v društvih upo-
kojencev, ki sodelujejo v
programu Starejši za starej-
še, opozorile na težave, ki
nastanejo pri odkrivanju in
prijavljanju povzročiteljev
nasilja. 
Direktor Centra za socialno
delo Jesenice Božo Pogačar
je posvet označil kot zelo
uspešen, predvsem po dobri
udeležbi predstavnikov dru-
štev upokojencev. To je do-
kaz, da so pripravljeni sode-
lovati pri reševanju proble-
mov nasilja nad starejšimi.
S skupnimi močmi bodo za-
gotovo lažje rešili marsika-
teri problem. 

Nasilje nad starejšimi
ostaja skrito 

Diablovci pomagali mamici samohranilki 
Člani jeseniškega Moto kluba El Diablo so naredili še en dobro-
delni korak. Prejeli so pismo mamice samohranilke, občanke Je-
senic, z dvema otrokoma. Znašla se je v težavah, predvsem v fi-
nančni stiski. V okviru svojih možnosti so ji pomagali pri plačilu
vrtca, zbrali oblačila in hrano ter poklonili računalnik, vse skupaj
v vrednosti dva tisoč evrov. Pri izvedbi pomoči so sodelovali Ar-
min Mujagić - Aro (v prejšnji številki smo objavili napačen vzde-
vek) ter Adnan Hodžić in Nezir Rekić. Dodajmo, da člani kluba
nadaljujejo urejanje novih prostorov na Hrušici v stavbi Sloven-
skih železnic. Pričakujejo, da bodo nared v mesecu dni, v novi
dvorani pa že načrtujejo različne humanitarne koncerte. J. R.

Razbijamo dolgčas s športom in zabavo
Mladinski center Jesenice je skupaj z Osnovno šolo Koroška
Bela v okviru Dnevov športa 2010 poskrbel za razgiban do-
godek, ki si je odvijal pod imenom Razbijamo dolgčas s
športom in zabavo. Na igrišču pred šolo so se učenci naj-
prej pomerili v malem nogometu. Odigrali so tudi tekmo s
starši. Sledila sta štafetni tek in vlečenje vrvi. Učenci so se v
vseh disciplinah izkazali kot vztrajni in dobri športniki. Ni
manjkalo bučnega navijanja staršev in drugih gledalcev. Za
uspešno izvedbo vseh športnih dejavnosti sta poskrbela
Rok Pekolj z Osnovne šole Koroška Bela in vodja projekta
Mitja Blažič z Mladinskega centra Jesenice. J. R. 
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Mateja Rant

Pri projektu je sodelovalo
49 starih staršev in 28 vnu-
kov, ki so v vlogi mentorjev
stare starše učili uporabljati
svetovni splet. Med drugim
so jih prek spleta naučili
brati tudi naš časopis, obe-
nem pa so spoznavali virtu-
alne muzeje in trgovine, na
spletu izvedeli, kaj se dogaja
na Gorenjskem, ter kupili
vstopnico ali celo letalsko
karto iz domačega fotelja. 
Projekt, za katerega so pri-
dobili tudi sredstva evrop-
skega socialnega sklada, so
izvajali v sedmih krajih v
Sloveniji, na Gorenjskem v
Kranju in na Jesenicah. K
sodelovanju so privabili dija-
ke Srednje šole Jesenice,
Osnovne šole Orehek Kranj,
Tehniškega šolskega centra
Kranj in ESIC Kranj. Dijaki
so starejšim brezplačno po-
magali do boljše računalni-
ške pismenosti prek krajših
individualnih tečajev. Učili
so se v skladu z lastnimi
sposobnostmi, saj so jih gle-
de na predznanje, ki so ga
ugotavljali z vprašalniki, raz-
delili v skupine, v katerih sta
bila po dva ali trije udeležen-
ci. Vsaki skupini so dodelili
mentorja in skupaj so izpe-
ljali skoraj tristo ur izobraže-

valnega dela. "Staro gospo
sem učil, kako se uporablja
računalnik in brska po sve-
tovnem spletu. Nekako je
šlo, vendar bolj počasi," je
razložil eden od dijakov
mentorjev Alexandru Maler
in dodal, da je moral biti
predvsem potrpežljiv. Vsak
teden je po dve šolski uri
pred računalnikom skupaj z
dvema starejšima preživela
tudi Aleksandra Mencinger.

"Naučila sem ju brskati po
svetovnem spletu in pošiljati
elektronsko pošto. Ugotovi-
la sem, da so starejši zelo 
zagnani. Pričakovala sem 
namreč, da bo treba vsako
stvar večkrat ponavljati, pa je
kar šlo," je opisala svojo iz-
kušnjo. 
Poleg glavnega cilja, to je
izboljšanja računalniške
pismenosti starejših za nji-
hovo enakopravnejše vklju-

čevanje v informacijsko
družbo in aktivno držav-
ljanstvo, je bilo po besedah
koordinatorke projekta Pol-
one Knific nadvse po-
membno tudi prostovoljno
delo mladih in medgenera-
cijsko sožitje. "Želimo pre-
seči stereotipe, da imajo
samo starejši dovolj znanja
in izkušenj, da lahko učijo
mlajše," je še poudarila
Polona Knific.

S pomočjo vnukov 
odkrivali svetovni splet
V okviru projekta Stari starši in vnuki, katerega koordinatorka je bila Ljudska univerza Jesenice, 
so dijaki starejše učili uporabljati računalnik.

Poletje s knjigo
Med pohvalne akcije Občinske knjižnice Jesenice sodi 
tudi Poletje s knjigo. Vsem, ki bi radi pregnali dolgčas, 
so ponudili možnost branja knjige tako na Kopališču Ukova,
v Mladinskem centru Jesenice in Tea-ter baru. Povsod so 
na razpolago tudi knjige, ki jih ljubitelji branja lahko berejo
tam ali pa jih brezplačno odnesejo domov in jih nato vrnejo
na to mesto. J. P.

Tudi kopališče Ukova na Je-
senicah v mesecu juniju od-
pira svoja vrata. Da bo obisk
kopališča res prijeten in
brezskrben, policisti Policij-
ske postaje Jesenice svetuje-
mo obiskovalcem, naj spo-
štujejo navodila kopališkega
osebja, katerih namen je
preprečevanje utopitev in
zagotavljanje varnosti kopal-
cev in njihovega premože-
nja.
Vsi obiskovalci kopališča

naj se ravnajo po kopališ-
kem redu, kateri je izobešen
na vidnem mestu kopališča,
navodilih osebja, predvsem

reševalcev iz vode ter redar-
jev. Prav tako naj se ravnajo
po predpisih, ki urejajo var-
nost na kopališčih. Vstop na
kopališče ter zadrževanje v
bazenu namreč nista dovo-
ljena opitim osebam ter 
osebam, ki so pod vplivom
prepovedanih substanc.
Vsak kopalec naj sam oceni
svoje plavalno znanje in naj
se zadržuje v tistem delu ba-
zena, kjer je globina vode
primerna njegovemu plaval-
nemu znanju. Igre z žoga-
mi, metanje predmetov, lov-
ljenje in prerivanje na kopa-
lišču niso dovoljeni, saj s

tem motimo in ogrožamo
varnost drugih kopalcev.
Obiskovalce kopališča želi-

mo opozoriti tudi na skrb za
premoženje v času obiska
kopališča. Obiskovalci naj
vrednejše predmete, kot so
denarnice, zlatnina, mobilni
telefoni in razni drugi vred-
nejši predmeti, ustrezno za-
varujejo v posebnih omari-
cah, ki so na voljo v zgradbi
kopališča, najbolje pa jih je
pustiti doma. Prav tako naj
primerno zavarujejo kolesa
in druga prevozna sredstva
ter tako preprečijo krajo vo-
zil. Ustrezno naj poskrbijo

tudi za vrednejše predmete,
ki jih puščajo v vozilih. 
Ker v bližini kopališča ni
ustreznih parkirišč, obisko-
valcem kopališča svetujemo,
da svoja osebna vozila parki-
rajo za zgradbo gledališča. Z
morebitnim napačnim par-
kiranjem lahko onemogoči-
jo hiter prihod reševalcev, ki
za reševanje potrebujejo po-
sebna vozila in dovolj pros-
tora za nemoteno posredo-
vanje. 
Druge kopalce, ki bodo za
preživljanje svojega proste-
ga časa raje uporabljali divja
kopališča ob obrežjih rek in

jezer, pa želimo opozoriti,
da lahko s takšnim kopa-
njem hudo ogrožajo lastno
varnost, saj so taka kopališča
nepredvidljiva in podvržena
vsem naravnim pojavom,
kot so močni tokovi, nedo-
stopnost obale, onesnaže-
nost in druge nepredvidene
pasti. Prav tako ob morebit-
ni nesreči na takšnih mestih
ne moremo računati na ta-
kojšno pomoč reševalcev.
Zato svetujemo, da za kopa-
nje uporabljate samo ustrez-
no urejena kopališča, saj bo
le tako vaš oddih res prijeten
in brezskrben. 

Za brezskrben obisk kopališča

Sebastjan Prosenc, 
pomočnik komandirja
Policijske postaje 
Jesenice

Dijakom, ki so prostovoljno učili starejše uporabljati svetovni splet, so v začetku junija raz-
delili potrdila. / Foto: Tina Dokl

Žuželke in ptice v ilustraciji
Žarko Vrezec je po odmevni razstavi ilustracij v Galeriji
Šivčeva hiša v Radovljici pred dvema letoma z njo začel gos-
tovati v mnogih slovenskih galerijah. Ta čas je na ogled tudi
v Gornjesavskem muzeju na Jesenicah, zaradi svoje vsebine
pa je še posebej aktualna, saj je leto 2010 razglašeno za leto
biotske raznovrstnosti. Avtor je na tej razstavi upodobil 129
slik žuželk in ptic. Prav tako pa so zapisali, da je avtor Žarko
Vrezec zelo dober poznavalec tega segmenta narave in
predvsem odličen risar, ki s prefinjeno in dovršeno risbo
lahko zaobseže vse podrobnosti in odtenke v zgradbi in 
obliki živalskih organizmov. J. P.

Počitniške aktivnosti v knjižnici
Tudi v času poletnih počitnic so se v Občinski knjižnici Jese-
nice odločili za vrsto dejavnosti, s katerimi bodo mladim
omogočili prijetno in pestro preživljanje prostega časa. V
časovnem obdobju od 28. junija do 2. julija bo potekala de-
lavnica z naslovom Knjižna kazala, ovitki za knjige, izdelava
knjige. Od 5. do 9. julija bo potekalo ročno in strojno šiva-
nje, od 12. do 16. julija računalniška delavnica, od 19. do 23.
julija orientalski plesi, od 26. do 30. julija klekljanje, od 2. do
6. avgusta kaligrafija in nakit, od 9. do 13. avgusta makrame,
od 16. do 20. avgusta pa fotografska delavnica. Delavnice so
brezplačne in bodo potekale od 10. do 12. ure. J. P.

Violinistka in baletka
V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili recital mlade pianistke
Vite Mesec iz razreda Elizabete Demšar Zupan. Recital je bil
razdeljen na tri dele, v prvem je mlada pianistka odigrala dela
znanih skladateljev, v drugem delu se je predstavil klavirski trio
Vita Mesec, klavir, Špela Medja, violina, in Bor Beguš, violon-
čelo. V tretjem delu pa se je mlada pianistka predstavila tudi
kot baletnica in s svojimi kolegicami, učenkami 1. razreda ba-
leta, odplesala ples rožic v treh stavkih, mentorica in koreogra-
finja pa je bila Nada Zorn Herem. J. P.
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Urša Peternel

"Dobro želim vrniti z do-
brim!" S temi besedami po-
jasnjuje razloge, zakaj se je
skupaj s prijatelji odločil za
organizacijo dobrodelne šta-
fete Vajnež-Pineta, 38-letni
Miloš Jenkole s Podkočne.
Miloš je lani prestal zahtev-
no operacijo transplantacije
jeter, in ker je nekdo moral
umreti, da on lahko živi, želi
tudi sam pomagati drugim.
Odločil se je za zbiranje de-
narja za letovanje otrok, ki
niso še nikoli videli morja.
V pogovoru je pojasnil,
kako bodo s prijatelji iz je-
seniškega lokala Max - zato
se imenujejo kar "maxovci"
- speljali akcijo Štafeta Vaj-
než-Pineta 2010.

Nadeli ste si ime "maxovci",
ker se zbirate v lokalu Max,
ste pa skupina prijateljev,
zagnanih športnikov, kaj-
ne?
"Smo skupina rekreativnih
športnikov, trenutno nas je
v ekipi sedemnajst tekačev
in deset spremljevalcev. Od-
ločili smo se za dobrodelno
akcijo, ki smo ji dali ime
Štafeta Vajnež-Pineta 2010.
Najprej smo pripravili do-
brodelno prireditev v jeseni-
škem gledališču, in sicer
predstavo Od kraja do raja,
nato smo organizirali do-
brodelno dražbo dresov zna-
nih športnikov, vrhunec pa
bo štafetni tek od Vajneža
do Pinete. Veseli smo, da so
se v akcijo vključili tudi do-
natorji, jeseniška podjetja,
zasebniki, posebej bi izpo-
stavil tudi pomoč jeseniške-
ga župana. Ves izkupiček
bomo namenili za letovanje
socialno ogroženih otrok v
jeseniškem letovišču Pinea
v Novigradu."

To vašo humanitarno akcijo
pa je pravzaprav sprožila
vaša osebna izkušnja, pre-
stali ste namreč zahtevno
operacijo ...
"Tako je. Zbolel sem za av-
toimuno boleznijo jeter, ki
se strokovno imenuje pri-
marni sklerozantni holangi-
tis. To so odkrili povsem na-
ključno. Hodil sem namreč
na krvodajalske akcije, in ko
sem desetič daroval kri, sem
dobil značko, hkrati pa tudi
obvestilo, da je nekaj narobe
z mojo krvjo. Postavili so mi
sum na hepatitis C, ki so ga
sicer kasneje ovrgli, hkrati
pa zdravniki niso vedeli, kaj
mi je. Redno sem hodil na
kontrole, jetrni testi so bili
ves čas malo nad mejo nor-
male. Potem pa sem nekega
dne nenadoma postal ru-
men, pristal sem v bolnišni-

ci, kjer so mi postavili dia-
gnozo in edina rešitev je
bila transplantacija jeter. Na
organ sem čakal leto in pol,
najprej sem bil sicer na vrsti
že po pol leta, a je jetra dobil
bolnik, ki je bil v še slabši
koži kot jaz. No, junija lani
so dobili ustrezen organ in
transplantacijo sem uspeš-
no prestal."

Pa ste kdaj izvedeli, kdo je
bil vaš darovalec?
"Ne vem, čigava jetra so
bila; kdo je moral umreti, da
jaz lahko živim. A odločil
sem se, da se bom zahvalil
na ta način, da bom poma-
gal drugim, da bom torej
dobro vrnil z dobrim. Zato
smo se skupaj s prijatelji
odločili za dobrodelno akci-
jo."

Vrhunec akcije bo, kot ste že
omenili, štafetni tek od 
Vajneža do Pinete. Lahko
poveste kaj več o tem?
"Hočemo povezati najvišjo
in najnižjo točko jeseniške
občine, torej Vajnež in jese-
niško letovišče Pinea pri
Novigradu. Tek smo poime-
novali štafeta Vajnež-Pine-
ta, start bo 12. avgusta ob
tretji uri zjutraj, ko bomo
krenili z avti proti planini
Stamare in začeli vzpon na
Vajnež. Računamo, da se
bomo vrnili do osme ure
zjutraj in okrog devetih za-
čeli teči. Do Pinete naj bi
prišli v 24 do 30 urah, tekli
bomo v parih, vsak tekač bo
tekel trideset minut, nato tri
ure počival in tako do cilja.
To je kar velik logistični za-
logaj, a prijatelji so že lani

začrtali traso, ko so se z Je-
senic do Pinete podali s ski-
roji, zdaj smo jo le malo
preuredili, izbrali malo več
makadama, ki je lažji za
tek."

V teh dneh torej trenirate
"na polno"?
"Vsak tekač bo moral prete-
či trideset kilometrov, zato
res treniramo 'na polno',
eni v paru, drugi v skupini,
tretji individualno ..."

Pa tudi vam zdravje omogo-
ča, da boste tekli?
"Redno treniram, tako da
bom vsekakor sodeloval v
teku. Lahko tečem, res pa
je, da se hitreje utrudim kot
prijatelji, ki so povsem
zdravi."

Za vsak pretečeni kilometer
pa boste denar prispevali
tudi tekači, kajne?
"Tako je. Vsak tekač bo pris-
peval dva evra na pretečen
kilometer, torej bomo sku-
paj zbrali okrog petsto evrov
za 240 pretečenih kilomet-
rov. Naš cilj je zbrati pet ti-
soč evrov, da bi lahko na
morje odšlo osemnajst
otrok in dva spremljevalca.
V Pineti bomo simbolično
izročili ček, s seboj pa bomo
nesli tudi štafeto z izrezlja-
nimi narcisami."

Menda pa se ne boste usta-
vili pri tem projektu?
"Naš cilj je najprej srečno
priteči do Pinete in zaključi-
ti to akcijo, potem pa gremo
naprej ... Nikakor se ne
bomo ustavili pri tem pro-
jektu!"

”Maxovci” bodo tekli
do Pinete
Dekleta in fantje iz jeseniškega lokala Max se že zavzeto pripravljajo na dobrodelni štafetni tek 
Vajnež-Pineta, ki bo potekal 12. avgusta. "Treniramo na polno!" pravijo.

Miloš Jenkole živi na Podkočni, zaposlen je v Acroniju, z ženo Teo pa imata dve hčerkici,
triletno Zalo in šestletno Polono. I Foto: Anka Bulovec

”Ne vem, čigava jetra so bila; kdo je moral
umreti, da jaz lahko živim. A odločil sem se, da
se bom zahvalil na ta način, da bom pomagal
drugim, da bom torej dobro vrnil z dobrim.
Zato smo se skupaj s prijatelji odločili za 
dobrodelno akcijo.”

”Tek smo poimenovali štafeta Vajnež-Pineta,
start bo 12. avgusta ob tretji uri zjutraj, ko bomo
krenili z avti proti planini Stamare in začeli
vzpon na Vajnež. Računamo, da se bomo vrnili
do osme ure zjutraj in okrog devetih začeli teči.
Do Pinete naj bi prišli v 24 do 30 urah, tekli
bomo v parih, vsak tekač bo tekel trideset minut,
nato tri ure počival in tako do cilja.”

Nastopi na Sončnem vrtu

Na Sončnem vrtu pri Splošni bolnišnici Jesenice občasno
nastopa jeseniški slepi akademski glasbenik Drago Ažman.
Kljub slepoti je poln življenjskega elana, veliko se giblje po
svetu, še rajši pa uživa v izvajanju glasbe, predvsem har-
monika je njegova ljubezen. Z veseljem se je odzval na vabi-
lo za sodelovanje v glasbenem in kulturnem utripu centra
Sončni vrt in tu občasno igra urico ali dve za lastno veselje
pa tudi na veselje obiskovalcev vrta. Nedeljsko popoldne je
tako minilo v znamenju druženja, pokušine naravnih sokov
in sladoleda, tokratna prostovoljca na vrtu pa sta bila vedno
nasmejana Marvin iz Maroka in Edison iz Ekvadorja. Oba
imata slovenski dekleti. Tudi Drago se odpravlja v Maroko,
kjer bo igral in predstavljal naše melodije, tiho pa upa, da bo
med poslušalkami našel tudi kakšno novo prijateljico ... Po
informacijah je med nežnim spolom v Maroku veliko zani-
manja za poroko v Evropo pa tudi Slovenijo. J. P.

Reševalci najboljši v dajanju prve pomoči 
Člani Društva GRS Jesenice nadaljujejo svoje humano po-
slanstvo. Vedno so pripravljeni, da na svojem območju,
predvsem v Karavankah, priskočijo na pomoč planincem, ki
se znajdejo v stiski. Za uspešno posredovanje se tudi stal-
no izobražujejo na tečajih in vajah. Da dobro obvladajo zna-
nje in vse veščine, so dokazali na letošnjem junijskem Dne-
vu slovenskih reševalcev na Jezerskem. Ekipa v postavi
Maja Perko, Grega Koblar, Raf Kolbl, Andrej Cuder in Miha
Rakar je med 17 ekipami iz Slovenije pokazala največ znanja
pri dajanju prve pomoči ponesrečencem. Obenem je preje-
la tudi prehodni pokal tekmovanja. Na zboru na Jezerskem
so trije člani Društva GRS Jesenice Maja Perko, Miha Rakar
in Mitja Šorn po dveletnem usposabljanju pridobili naziv
gorski reševalec in prejeli znak Gorske reševalne zveze Slo-
venije. J. R. 

Trda vezava, 618 strani, več kot 70 fotografij.
Redna cena: 39 EUR
Če knjigo kupite ali naročite 
na Gorenjskem glasu, 
je cena le 34 EUR + poštnina.

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

Obsežna biografija zajema zanimivo 
in razburljivo življenjsko zgodbo 

dr. Ljuba Sirca v času druge 
svetovne vojne in po njej.  Opisuje

dogodke, ki so pripeljali do 
znamenitega Nagodetovega

procesa, Sirčeve obsodbe na
smrt, zaporniških let, 

pomilostitve, bega iz 
komunistične Jugoslavije 

in življenja v tujini 
vse do današnjih dni.



G
or

nj
es

av
sk

i m
uz

ej
 J

es
en

ic
e,

 C
es

ta
 F

ra
nc

et
a 

P
re

še
rn

a 
4

5
, 

Je
se

ni
ce



Jeseniške novice, četrtek, 24. junija 2010

Zanimivosti

13

Pohvale in ocvirki

V katero smer peljati - to je sedaj vprašanje zaradi drobne
poteze nočnih ptičkov. Snameš trak s smerokaza in narediš
prometno zmedo ...

Steklene površine nekdanjega trgovskega lokala so še 
vedno obsojanja vredne, plakatarjem očitno ni jasno, 
da s svojim dejanjem resnično ne prispevajo prav nič k lepi
podobi sicer urejenega mesta.

Hišica z azbestnimi dodatki in svojo podobo ne sodi ne v
trgovski ne v šolski center. I Besedilo in fotografije Janez Pipan 

Janko Rabič

Junijski petek s prijaznim
sončnim vremenom je na
Dan športa v športni park
Podmežakla na Jesenicah pri-
vabil številne aktivne tekmo-
valce in gledalce. Dopoldan-
ski program se je začel z
olimpijskim tekom za otro-
ke jeseniških vrtcev. 270 jih
je korajžno naredilo prve
tekmovalne korake na dve-
sto metrov dolgi progi. Vsi
so bili nagrajeni z diploma-
mi. Popoldne je bil najprej
tek za člane športnih druš-
tev in šol ter osebe s poseb-

nimi potrebami. Obenem je
potekal nogometni turnir,
na katerem je zmagala eki-
pa Nogometnega kluba Je-
senice. Sledil je kviz o po-
znavanju olimpizma in slo-
vesnost s predajo olimpij-
ske zastave. Poslanico pred-
sednika Mednarodnega
olimpijskega komiteja Jac-
quesa Roggeja je prebral vod-
ja regijske olimpijske pisarne
na Jesenicah Branko Jeršin. 
Vrhunec Dneva športa je bil
deseti, jubilejni olimpijski tek
Karavanke 2010. Na 10 kilo-
metrov dolgi progi odz Jese-
nic do Hrušice in nazaj je bil

pri moških absolutni zmago-
valec Dejan Zorman z Belce,
ki je progo pretekel v dobrih
42 minutah. Pri ženskah je
zmagala Bernarda Ivančič iz
Ormoža, po rodu Jeseničan-
ka. Do cilja je potrebovala
nekaj manj kot 47 minut.
Uspešni so bili tudi tekmo-
valci iz občine Jesenice. 
Peter Donkli in Rajko Steva-
novič s Koroške Bele sta
zmagala v svojih kategori-
jah. Vinko Bergant je bil
drugi in Miro Savič tretji.
Pri ženskah je Vesna Dolinar
zasedla tretje mesto. Ta dan
so svojo dejavnost pred hokej-

sko dvorano predstavili akro-
batska skupina deklet in ma-
žoretke TVD Partizan Jeseni-
ce, Drsalni klub Jesenice in
Teakwondo klub Tiger Jeseni-
ce. Pestra športna dogajanja
sta z glasbenima vložkom po-
pestrili pevki Lea Grilc in
Nadica Petrov. 
Za obsežen in raznolik pro-
gram Dneva športa so moči
združili na Zavodu za šport
Jesenice v sodelovanju z re-
gijsko pisarno Olimpijskega
komiteja Slovenije, ki deluje
v okviru Športne zveze Jese-
nice, ter z nekaterimi drugi-
mi športnimi društvi. 

Dan športa 
z olimpijskim tekom 
Na deset kilometrov dolgi progi od Jesenic do Hrušice in nazaj je bil pri moških absolutni zmagovalec
Dejan Zorman z Belce, pri ženskah pa je zmagala Bernarda Ivančič iz Ormoža, po rodu Jeseničanka.

Janez Pipan 

Tudi letos so v Občinski
knjižnici Jesenice pripravili
Brihtin dan, zaključno prire-
ditev za otroke iz vrtcev ka-
kor tudi za mlade obiskoval-
ce, ki so sodelovali v rednih
dejavnostih knjižnice. V do-
poldanskem delu so z Brihti-
nimi diplomami nagradili
otroke iz Vzgojno-varstvene

organizacije Jesenice ter
Waldorfskega vrtca s Hruši-
ce, ki so pridno obiskovali
knjižnico in poslušali pravlji-
ce. V knjižnici namreč redno
sodelujejo, mesečno prihaja-
jo na ure pravljic, si sposoja-
jo knjige, da jim jih doma
preberejo starši. Letos je so-
delovalo kar 13 skupin, to je
261 otrok, kar je največ do-
slej. Gostja dopoldanske pri-

reditve je bila klovnesa Eva
Škofič Maurer in ob tej pri-
ložnosti so razdelili tudi 261
Brihtinih diplom.
V popoldanskem delu pa so z
Brihtinimi diplomami na-
gradili pridne obiskovalce de-
javnosti, ki jih v Občinski
knjižnici Jesenice pripravlja-
jo od oktobra do maja. Sem
sodijo ure pravljic, ustvarjal-
ne delavnice, angleške urice,

računalniške delavnice, Brih-
tina pravljična dežela ter
Uganka meseca. Diplome so
dobili tudi vsi, ki so zaključili
projekt Berem z Brihto. Tako
so podelili 140 Brihtinih di-
plom. V program pa so tokrat
uvrstili predstavo za otroke
Poklic coprnice Mice v izved-
bi Gledališča iz desnega
žepa, v glavni vlogi je igrala
Lucija Čirovič.

Brihtin dan
V Občinski knjižnici Jesenice so tudi letos nagradili zveste mlade bralce in obiskovalce.

Najhitrejše tri v ženski konkurenci Prva dva v moški konkurenci

Eva Škofič Maurer kot klovnesa Mika Maka ... ...  in Lucija Čirović kot Coprnica Mica 
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Sponzor križanke je Lotko - posredništvo v Mercator Centru na Spodnjem Plavžu 5 na Jesenicah,
www.lotko.si. Za reševalce križanke je prispeval tri enakovredne nagrade, in sicer za tri izžrebane reševalce
obisk wellness centra ŽIVA na Bledu za dve osebi. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisni-
cah do petka, 9. julija 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova ces-
ta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi
OKREPČEVALNICA CENTER GRIL. Sponzor križanke je
Okrepčevalnica CENTER GRIL na železniški postaji, Cesta
maršala Tita 19, Jesenice, GSM 051/836 856. Znani so po
bogati izbiri jedi na žaru. Za reševalce so pripravili nasled-
nje nagrade: 1. trikrat porcija čevapčičev v lepinji: Milena
Neumann, Jesenice; 2. trikrat horseburger: Marjanca Klinar,
Hrušica; 3. trikrat hamburger: Sonja Prevc, Jesenice. Česti-
tamo! Za nagrade se oglasite v Okrepčevalnici Center Gril!

Urša Peternel

Orehovi kifeljčki
Potrebujemo: za testo: 300
g moke, 125 g masla, 1 ru-
menjak, pol pecilnega pra-
ška, 10 g kvasa, 50 ml mle-
ka; za nadev: 135 g mletih
orehov, 125 g sladkorja, sok
pol limone, 1 jedilno žlico
ruma, 1 beljak, 1 vaniljin
sladkor.
Priprava: iz vseh sestavin za-
mesimo gladko testo. Pokri-
jemo ga s čisto krpo in pu-
stimo počivati približno pol
ure. Potem testo tanko raz-
valjamo v pravokotnik širine
16 cm. Za nadev beljak in
sladkor stepemo v sneg. Do-
damo limonin sok, rum, va-
niljin sladkor in mlete orehe
ter premešamo. Nadev tan-
ko namažemo na razvaljano
testo. Testo narežemo na 6
cm široke in 16 cm dolge tri-
kotnike. Zavijemo jih od ši-
rokega dela proti ozkemu in
damo na pekač, obložen s
peki papirjem. Pečemo 15
minut na 175 stopinj Celzija.
Pečene in ohlajene kifeljčke
potresemo s sladkorjem v
prahu.

Linški piškoti
Potrebujemo: 350 g moke, 100
g fino mletih mandljev, 150 g
sladkorja, 200 g masla, 2 ru-
menjaka, 2 žlici kisle smetane,
nastrgano limonino lupino, 1
vaniljin sladkor, marelično
marmelado, sladkor v prahu.
Priprava: iz moke, mandljev,
sladkorja, masla, rumenja-
kov, kisle smetane, limonine
lupine in vaniljinega sladkor-
ja zgnetemo gladko testo. Za
dobro uro ga damo počivat v
hladilnik. Testo razvaljamo
na približno 3 mm debelo in
iz njega izrežemo kroge pre-

mera 5 cm. Polovici krogov
izrežemo manjši krog v sredi-
ni in piškote pečemo 12 mi-
nut na 175 stopinjah Celzija.
Pečene piškote ohladimo in
cele polovice namažemo z
marmelado. Polovice, ki smo
jim izrezali manjši krog na
sredini, potresemo s sladkor-
jem v prahu in z njimi pokri-
jemo namazane piškote.

Beljakovi poljubčki 
z lešniki
Potrebujemo: za testo: 320 g
masla, 4 rumenjake, 80 g
sladkorja, 1 vaniljin sladkor,

360 g moke, 30 g kakava v
prahu, malo naribane po-
marančne lupine; za nadev:
3 beljake, 150 g sladkorja, 50
g medu, 1 vaniljin sladkor,
100 g mletih lešnikov, 200
g mešane marmelade.
Priprava: maslo, rumenjake,
sladkor, vaniljin sladkor in
pomarančno lupino zmeša-
mo skupaj. Dodamo prese-
jano moko s kakavom. Na
hitro ugnetemo krhko testo
in ga damo za pol ure na
hladno. Potem testo razva-
ljamo na tri mm debelo, iz-
režemo kroge premera 3 cm
in jih polagamo na pekač,
obložen s peki papirjem. Za
nadev beljake, sladkor, vani-
ljin sladkor in med stepemo
v trd sneg ter rahlo umeša-
mo 50 g mletih lešnikov.
Maso nadevamo v dresirno
vrečko z ravnim nastavkom
in na vsak krog nabrizgamo
kupček nadeva. Preostale
mlete lešnike potresemo po
beljakovih kupčkih in piško-
te pečemo 20 minut pri 170
stopinj Celzija. Pečene pi-
škote ohladimo in po dva
zlepimo skupaj z marmela-
do.

Najboljši piškoti še enkrat
Najboljši piškoti, sladki grižljaji in slano pecivo je naslov knjige receptov avtorice Alenke Kodele, 
ki jo je mogoče kupiti tudi na Gorenjskem glasu. 

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
črkami (1 = E, 2 = N, 3 = I, 4 = A, 5 = J, 6 = S, 7 = L, 8 = V, 9
= O), od leve proti desni prebrali rešitev uganke.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PASTIRČEK.
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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

Četrtek, 24. junija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 7. uri 

Pohod: Ljubelj (1058 m)-Preval (1311 m)-po Bornovi poti-Begunje 
(585 m). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali
031/235 824

KOLPERN NA STARI SAVI ob 13. uri
Županov sprejem odličnjakov. Info: Občina Jesenice, 04/586 93 10

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Spretnostne štafetne igre (balinček na tarčo). Info: ZŠJ - Mladinski
center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) 
od 16. ure dalje

Namizni nogomet - odprti turnir za mlade - praktične nagrade in po-
kal & REGIJSKE KVALIFIKACIJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO članov
Društva UDARNI VAL. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588
46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net, Društvo
UDARNI VAL, info: Simon Zorman 041/291 338

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE ob 18. uri
Odprtje skupinske razstave likovnih del slikark in slikarjev Likovnega
kluba DOLIK Jesenice; do 21. julija. Info: Razstavni salon DOLIK,
04/583 25 06 

Petek, 25. junija
PLANINSKA POSTOJANKA PRI FENCU med 6. in 8. uro

Pohod na Golico (pohod nadomesti tradicionalni pohod na Vajnež -
pod pokroviteljstvom Občine Jesenice). Info: Planinsko društvo Jese-
nice, http://www.pdjesenice-drustvo.si/ 

KARAVANŠKI PLATO NA HRUŠICI ob 16. uri
Osrednja prireditev v počastitev dneva državnosti in 19. spominsko sre-
čanje ob obletnici začetka umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s pla-
toja Karavanke na Hrušici. Info: Občina Jesenice, OZVVS Zg. Gorenjske
in Policijsko veteransko društvo Sever, obcina.jesenice@jesenice.si

KOPALIŠČE UKOVA od 16. do 20. ure
Tekmovanje v skokih v vodo za pokal mesta Jesenic. Info: Zavod za
šport Jesenice, www.zsport-jesenice.si, 051/685 240

Ponedeljek, 28. junija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Športno popoldne - Skoki v vodo. Info: Zavod za šport Jesenice,
www.zsport-jesenice.si, 051/685 240

POKLJUKA ob 17. uri
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru Točke CVŽU organizi-
ra delavnico obiska zdravilnih energetskih točk Praprotnica. Odhod
izpred Ragorja je ob 16. uri. Pred športnim domom na Pokljuki se do-
bimo ob 17. uri. Delavnico bo vodil g. Metod Čufar, prav tako pa nam
bodo delavnico popestrili književnik g. Oleg Križanovskij, zdravilec g.
Jože Cesar in profesorica ga. Nevenka Osredkar. Info: Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske, Hermina Biščević, 04/581 34 13, 
hermina.biscevic@ragor.si 

KOPALIŠČE UKOVA od 17.30 do 19. ure
Začetek 10-dnevnega plavalnega tečaja. Info: Zavod za šport Jesenice,
www.zsport-jesenice.si, 051/685 240

Torek, 29. junija
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri 

Kolesarski izlet: Jesenice-Planica (66 km). Info: DU Jesenice - Sekcija
za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Igre od vsepovsod - Kitajske igre. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

RAGOR (Sp. plavž 24e) ob 15. uri
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru Točke CVŽU organizi-
ra delavnico diagnoza obraza in samomasaža. Delavnico bo vodila
ga. Nevenka Osredkar. Info: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
Hermina Biščević, 04/581 34 13, hermina.biscevic@ragor.si 

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 
Ustvarjalna osvežitev - poslikaj svojo majčko . Info: ZŠJ - Mladinski
center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 19. uri
Predavanje z digitalno fotografijo, avtorja Pavla Smoleja z naslovom:
Triglavska sedmera jezera. Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Sreda, 30. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (nogometno igrišče z umet-
no travo) od 10. do 12. ure 

Turnir v nogometu za mlade. Info: Zavod za šport Jesenice, 
www.zsport-jesenice.si, 051/685 240 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Poletno ustvarjanje - poslikaj svojo majčko. Info: ZŠJ - Mladinski cen-
ter Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, 
mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 
Igre v vodi brez meja. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46
80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 1. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. ure dalje

'DANCE DANCE REVOLUTION' - NOVOST, KI JE OBNORELA SVET;
MCJ v sodelovanju z ARKADEMIJO. Info: ZŠJ- Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Ponedeljek, 5. julija
TRG NA STARI SAVI - KOLPERN od 9. do 16. ure

POLETJE NA STARI SAVI - Lenartov oratorij; do 10. julija 2010. Info:
Župnija Jesenice; 04/583 10 60, zupnija.jesenice@siol.net 

Torek, 6. julija
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri 

Kolesarski izlet: Jesenice-Begunje (34 km). Info: DU Jesenice - Sekcija
za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Spretnostne štafetne igre - balinček na tarčo. Info: ZŠJ - Mladinski
center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Ustvarjalna osvežitev - risanje tatoojev . Info: ZŠJ - Mladinski center Jeseni-
ce, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sreda, 7. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure

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

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 
Pink-ponk ''amerikanc'', tarok, enka. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 8. julija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENI-
CE ob 7. uri 

Pohod: Nevejsko sedlo (1190 m)-koča Gilberti (1850 m)-sedlo Grubje
(2041 m). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali
031/235 824

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. ure dalje
SP V NOGOMETU: Finale pred finalom, predstavitev nogometnih veščin
z Nogometnim društvom ND MLADI 07. Info: Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 17.30 do 18.30 
Rekreativno igranje vaterpola (vabljeni rekreativci ne glede na znanje) 

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

Ponedeljek, 12. julija 
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 

Športno popoldne - skoki v vodo. Info: Zavod za šport Jesenice,
www.zsport-jesenice.si, 051/685 240 

Torek, 13. julija 
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA 
ob 9. uri 

Kolesarski izlet: Jesenice - Srednja Dobrava (52 km), Info: DU Jeseni-
ce - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Iskanje skritega zaklada - animacija s padalom. Info: ZŠJ-Mladinski
center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 
Ustvarjalna osvežitev - talismani za srečo. Info: ZŠJ-Mladinski center Jese-
nice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

TRG NA STARI SAVI ob 20.30 
POLETJE NA STARI SAVI - VERA - gledališka predstava . Info: Gornje-
savski muzej Jesenice v sodelovanju s KUD K Žirovnica, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Sreda, 14. julija
ŠPORTNI PARK PODEMŽAKLA (nogometno igrišče z umet-
no travo) od 10. do 12. ure 

Turnir v nogometu za mlade. Info: Zavod za šport Jesenice, 
www.zsport-jesenice.si, 051/685 240 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure 
Poletno ustvarjanje - talismani za srečo. Info: Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure 
Igre v vodi brez meja. Info: ZŠJ- Mladinski center Jesenice, 04/588 46
80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 17. do 19. ure 
Turnir v hitropoteznem šahu. Info: Zavod za šport Jesenice, www.zs-
port-jesenice.si, 051/685 240 

Četrtek, 15. julija
KOPALIŠČE UKOVA od 17. ure dalje 

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

KOPALIŠČE UKOVA od 17.30 do 18.30 
Rekreativno igranje vaterpola, vabljeni rekreativci, ne glede na znanje 
Info: Zavod za šport Jesenice, www.zsport-jesenice.si, 051/685 240 

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 ja-
vili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

Nagradni izlet 
v Kranjsko Goro
V začetku meseca se je 32
učencev z Osnovne šole
Prežihovega Voranca Jese-
nice od 6. do 9. razreda, ki
so letos opravili Finžgarjevo
bralno značko, odpravilo na
nagradni izlet proti Kranjski
Gori. Najprej so si ogledali
Liznjekovo domačijo, kjer
so jim učiteljice mentorice
podelile priznanja, zlatim
bralcem, torej tistim, ki so
pridno brali vseh devet let,
pa tudi majice in knjige.
Nato so odšli do smučišča,
kjer naj bi se sankali na let-
nem sankališču, vendar to
zaradi mokre steze in s tem
zmanjšanja varnosti ni bilo
mogoče, zato so učenci 
karte vseeno dobili, da jih
bodo lahko izkoristili kasne-
je. M. K. 
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Urša Peternel

Zavod za kulturo Bled je le-
tos pripravil projekt Grajska
poroka, v sklopu katerega
smo na Gorenjskem glasu
zbirali prijave parov, nato pa
s pomočjo glasovanja bral-
cev tudi določili tri zmago-
valce. Med tremi pari, ki so
dobili največ glasov, sta tudi
dva para iz jeseniške občine.
To sta Eva in Klemen Kostič
ter Polona in Simon Zor-
man, ki so "da" po srednje-
veških običajih in v srednje-
veških oblačilih ter v sprem-
stvu vitezov dahnili konec
maja na štiridnevni priredit-
vi na Bledu.
Devetindvajsetletna Eva in
32-letni Klemen Kostič sta s

hčerkama, skoraj triletno
Tejo in enoletno Žano,
doma na Slovenskem Javor-
niku. Avgusta bo deset let,
odkar sta skupaj. Spoznala
sta se v diskoteki v Bohinju,
potem se nekaj let nista vi-
dela, do srečanja v baru v
Radovljici. Kmalu sta ugoto-
vila, da je to tisto pravo, kar
oba iščeta. Po nekaj letih
skupnega življenja sta se od-
ločila, da povečata družini-
co. Najprej se jima je pridru-
žila Teja in čez dvajset 
mesecev še Žana. Zdaj je
življenje z njima zelo pestro,
saj niti sekunde nista pri
miru. Zelo radi zahajajo v
naravo in na otroško igrišče.
Eva dela na Mobitelu v Ljub-
ljani, Klemen je vodnik služ-

benega psa pri policiji. Tri-
desetletna Polona in leto sta-
rejši Simon Zorman pa pri-
hajata z Jesenic. Pred deveti-
mi leti sta se, kot prava Jese-
ničana, spoznala na zabavi
po hokejski tekmi. Pred sla-
bimi tremi leti se jima je ro-
dila hčerka Urša. Simon
dela v Acroniju, Polona, po
izobrazbi veterinarska teh-
nica, pa dela v Lidlu. Polona
v prostem času rada jaha, Si-
mon pa se ukvarja z namiz-
nim nogometom, kjer v so-
delovanju z mladinskimi
centri skušajo mladim poka-
zati "pravo pot".
"Grajska poroka je bila en-
kratno doživetje in bi jo pri-
poročila vsakemu paru!" sta
po poroki povedala Eva in

Klemen Kostič, ki sta nadvse
zadovoljna s potekom poro-
ke, organizacijo ... Pa se je
zanju po poroki kaj spreme-
nilo? "Prav nič!" je dejala
Eva in dodala: "Edinole to,
da smo zdaj res družina, vsi
z istim priimkom ..."
In kakšni so občutki novo-
pečenih zakoncev Zorman?
"Po devetih letih skupnega
življenja se po poroki prav-
zaprav ne počutiva nič dru-
gače kot prej," sta povedala
Polona in Simon. Nad poro-
ko v grajskem stilu sta nav-
dušena, v srednjeveških ob-
lačilih pa sta se počutila 
odlično. Na medene tedne
še nista odšla, zdaj gredo
najprej skupaj s hčerkico
Uršo na morske počitnice.

Jeseniška para 
na grajski poroki
Dva para iz jeseniške občine, Eva in Klemen Kostič ter Polona in Simon Zorman, sta se poročila 
na čisto poseben način - na Grajski poroki na Bledu.

Maja Bertoncelj

Ultramaratonski kolesar
Jure Robič je za peto zmago
na dirki čez Ameriko
(RAAM) potreboval devet
dni, eno uro in eno minuto.
Jeseničan je edini, ki mu je
na tej dirki uspelo zmagati
več kot trikrat. Domov se je
vrnil v ponedeljek.

Ste že strnili misli ob rekor-
dni peti zmagi?
"Zelo sem je vesel, bo pa to
veselje verjetno še prišlo za
mano, ko se bom psihično in
fizično malce spočil, ko ne bo
več bolečin od poškodb, ko
bom vse skupaj malce pres-
pal, šel z otrokom na morje,
se družil s prijatelji."

Je drugače kot ob prvi zmagi? 
"Zmaga na RAAM-u je zmaga
na RAAM-u. Gre za izredno 
zahtevno športno preizkušnjo.
Najbolj sem se seveda veselil
prve zmage. Najbolj se je
spomnim. Vsak RAAM je bil

peklenski, vsak ima nekaj, po
čemer sem si ga zapomnil. Le-
tošnjega si bom zapolnil po ne-
mogočih vremenskih razme-
rah: poplave, zapore cest, ne-
vihte, veter, mraz. Pred odho-
dom v Ameriko sem dejal, da si
želim dirko končati v manj kot
osmih dneh, seveda ob predpo-
goju, da bodo to dopuščale vre-
menske razmere. Takšnega
časa se letos ni dalo postaviti."

Kako je s poškodbami?
"Imam poškodbe na podpla-
tih, prstih, kar je klasika. Le-
tos sta mi počili še mišici na
levi nogi. Sem optimističen.
Regeneracijo imam dobro,
čeprav sem star 45 let." 

Boste danes, ko ste prvi dan
doma, sploh imeli čas za poči-
tek?
"Imam še nekaj medijskih ob-
veznosti, tako da bom šel spat
okrog polnoči. Tudi popoldne
ne bo počitka, saj bom čas iz-
koristil za druženje s sinom, ki
sem ga najbolj pogrešal."

Vaša naslednja dirka?
"Sedaj bo nekaj aktivnega po-
čitka. Že jutri bom verjetno
šel na ergometer. Julija
imam dva enodnevna mara-
tona v Italiji, konec julija,
začetek avgusta Giro del Fri-

uli za amaterje, sredi avgu-
sta dirko okoli Švice. V za-
dnjem delu sezone pa bom
verjetno nastopil na svetov-
nem cestnem prvenstvu za
veterane, potem pa še v Av-
straliji." 

Robič postavil nov mejnik
Jure Robič je petič zmagal na dirki čez Ameriko in najbližjega zasledovalca prehitel za skoraj dvanajst ur. 

Polona in Simon Zorman I Foto: Tina Dokl Eva in Klemen Kostič I Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Danes, v četrtek, ob deseti
uri prvič v tej sezoni odpira
vrata jeseniško kopališče
Ukova. Po besedah direk-
torja Zavoda za šport Jese-
nice Zorana Kramarja bo
kopališče odprto vsak dan
med 10. in 18. uro, jutranja
rekreacija bo potekala med
9.30 in 11. uro, večerna pa
med 19. in 21. uro. Cen
vstopnic že tretje leto niso
povišali, tako bodo tudi le-
tos odrasli za dnevno vstop-

nico morali odšteti štiri
evre, otroci dva evra in pol,
za poldnevno pa odrasli tri
in otroci dva evra. Vsak po-
nedeljek bo mladina lahko
uživala na bazenu za zniža-
no ceno, za vstopnico bodo
morali odšteti le en evro. Na
kopališču bo vso sezono po-

tekala vrsta različnih pro-
gramov, je povedal Zoran
Kramar. Ponedeljki bodo
športno obarvani, obisko-
valci se bodo lahko pomerili
v vodnih igrah, vaterpolu,
košarki v vodi, rekreativnih
tekmovanjih v plavanju in
skokih v vodo. Od torka do
četrtka pa bodo potekale
različne delavnice za naj-
mlajše, od poslikav telesa,
zabavnih iger, kot so krogci,
balinci, karaoke ...
Na kopališču bosta tudi le-
tos potekala dva akvatlona,

to je tekmovanji v plavanju
in teku, ter dve tekmovanji
v skokih z desetmetrskega
stolpa; prvo bo že jutri, v
petek, s spremljajočim za-
bavnim programom. Razpi-
sali so tudi plavalne tečaje
za najmlajše, ki bodo pote-
kali v prvi polovici julija.

Voda v velikem bazenu bo imela 24 stopinj, 
je zagotovil Zoran Kramar, skušali pa bodo
poskrbeti tudi za nakup dodatnih senčnikov, saj
zlasti starši majhnih otrok na bazenu pogrešajo
več sence.

Od danes 
kopanje v Ukovi
Danes se začenja kopalna sezona na jeseniškem
kopališču Ukova. Dnevna vstopnica za odrasle
stane štiri, za otroke dva evra in pol.

Jasna
Jasno Duratovič srečamo v okrepčevalnici Apolo na Stari
Savi. Je študentka sociologije, rojena pa je bila pred dvajse-
timi leti v znamenju dvojčka. Čeprav je zelo simpatična in
zanimiva, je z akcijami kot fotomodel kar nekoliko odlašala,
sedaj pa bo imela novo možnost, da to nadomesti. Prva kla-
pa je že padla ... J. P.

Jureta Robiča je ob vrnitvi domov pričakal tudi sin Nal. 
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