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Ukrepi za zaščito
zdravja najmlajših so
pripravljeni
Zemlja na jeseniških otro-
ških igriščih in zunaj vrtcev
je prekomerno obremenjena
s težkimi kovinami. Med
ukrepi bodo večja higiena,
čiščenje okolice vrtcev ...

Živino zadrži trak, 
ljudi ne!
Številni sprehajalci in lastni-
ki psov vsakodnevno hodijo
po Belskem polju, kjer ima
kmet France Zavelcina kme-
tijske površine. Ne zaležejo
niti table niti prošnje, naj ne
uničujejo travinja.

Odpeljali triindvajset
ton navlake
V Logu Ivana Krivca je občin-
ski inšpekciji vendarle uspe-
lo odstraniti navlako, ki jo je
kopičil občan. Zdaj "zbiral-
ca" stare šare čaka še akcija
na Janševi, Mencingerjevi in
Ilirski.
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Urša Peternel

"Ponosen in vesel sem odlo-
čitve Košarkarske zveze Slo-
venije. Jeseničani bomo tudi
tokrat pokazali, da znamo in
da smo sposobni organizirati
tako velike prireditve, kot je
evropsko prvenstvo," je ko-
mentiral odločitev Košarkar-
ske zveze Slovenije, da bodo
Jesenice gostile predtekmo-
vanja evropskega prvenstva v
košarki leta 2013, župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencinger.
Kot je dodal, je to priložnost,
ki je Jesenice ne bodo dobile
naslednjih petdeset let.
Občina Jesenice je že podpi-
sala pogodbo s Košarkarsko
zvezo Slovenije o soorganiza-
ciji dela tekmovanj. Predsed-
nik Košarkarske zveze Slove-
nije Roman Volčič je pojas-
nil, da so pri izboru mest
upoštevali kakovost nastani-
tev, dodatno ponudbo, razvoj
košarke in turizma, komuni-

kacije ... Poleg Jesenic bodo
predtekmovanja gostili še
Koper, Novo mesto in Ptuj.
Občine, ki bodo gostile pred-
tekmovanja, bodo morale
plačati po šeststo tisoč evrov
kotizacije zvezi, skupaj z
DDV bo to občine stalo 720
tisoč evrov. Občina Jesenice
bo prvi obrok nakazala pri-
hodnje leto, saj v letošnjem
občinskem proračunu nima
rezerviranih sredstev v ta na-
men, nato pa bo plačala še
dva obroka v letih 2013 in
2014, je povedal župan Men-
cinger. Ob tem pa na Košar-
karski zvezi Slovenije pou-

darjajo, da so vsi stroški na-
stanitve ekip, osebja FIBA
Europe, sodnikov, spremlje-
valnega programa in drugih
uradnih udeležencev, prevoz
in TV produkcija izključno
na plečih zveze.
Ker dvorana Podmežakla na
Jesenicah še ni dokončno
obnovljena, prav tako tudi še
nima uporabnega dovolje-
nja in je ta čas zaradi odloč-
be inšpekcije zaprta, na Ko-
šarkarski zvezi Slovenije
verjamejo, da bo Občini Je-
senice uspelo pravočasno
urediti vse potrebno. Da bi
imeli sprotne informacije o

tem, so na zvezi imenovali
uradno osebo, ki bo prever-
jala dinamiko gradbenih del
v dvoranah v sodelujočih
mestih. Na Občini Jesenice
se bodo, če bo država objavi-
la razpis za sofinanciranje
obnove dvorane, nanj vseka-
kor prijavili, smo izvedeli na
Občini Jesenice. 
Pri organizaciji tekem bo Je-
senicam pomagala sosednja
občina Kranjska Gora s svoji-
mi turističnimi zmogljivost-
mi, možnostjo nastanitve ter
uporabo dvorane v Osnovni
šoli Mojstrana in večnamen-
ske dvorane v Kranjski Gori.

Jesenice dobile prvenstvo!
Košarkarska zveza Slovenije je izbrala Jesenice za eno od štirih mest, kjer bodo potekala 
predtekmovanja Evropskega prvenstva v košarki leta 2013.

Kurjenje na vrtu 
je prepovedano!
V pomladnih mesecih se za-
čnejo dela na vrtu in marsik-
do listje in druge biološke
odpadke preprosto pokuri. A
vsakršno kurjenje v naravi je
prepovedano, opozarja in-
špektor. 

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak
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Simulacija preureditve hokejske dvorane Podmežakla za potrebe košarke, ki so jo pripravili
v podjetju Elan Inventa. 

Občina Jesenice je 
vložila vlogo za izdajo
uporabnega dovoljenja
za halo Podmežakla, 
je povedala načelnica
Upravne enote Jesenice
Alenka Burnik. 
Do zaključka redakcije
v sredo dovoljenje še
ni bilo izdano.

Jutro na Golici
"Končno mi je uspelo odtrgati
se iz doline. Da bi doživel še
več takih priložosti!" je zapisal
navdušeni planinec Branko 
Jensterle ob fotografijah, ki jih
je posnel v poznomarčevskem
jutru na Golici.
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Želim si črn pas
Sara Gorinjac je enajstletna 
karateistka kluba Huda mravljica 
z Jesenic. Že s sedmimi leti je 
začela organizirano trenirati. 
Odločila se je, da gre po stričevih
stopinjah, in sedaj že več kot štiri
leta pridno trenira karate.
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Cesta železarjev 22, Jesenice
telefon: 031/60 17 60 ali 031/44 93 50
NOVO! Delovni čas: pon - pet 11h-19h, 
www.sportpoint-jesenice.si

VEČ KOT KOLESARSKA 
TRGOVINA

PREDSEZONSKI POPUST od -15 do -20%
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Janko Rabič

Zaradi zaprte športne dvora-
ne Podmežakla so se pri Dr-
salnem klubu Jesenice sre-
čali z velikim organizacij-
skim problemom. Jubilejno,
20. mednarodno tekmova-
nje v umetnostnem drsanju
za Pokal Triglav (Triglav
Trophy) so morali preseliti v
športno dvorano na Bled, kar
jim je izredno povečalo stro-
ške. Po pomembnosti je to
tekmovanje takoj za članski-
mi in mladinskimi svetov-
nimi prvenstvi. 
Leta 1992 je bil klub deležen
velikega zaupanja Zveze dr-
salnih športov Slovenije, da
organizira pomembno med-
narodno tekmovanje umet-
nostnih drsalcev, predvsem
mladih perspektivnih tek-
movalcev. Uspešna izvedba
je naletela na ugoden odmev
pri Mednarodni drsalni zve-
zi ISU, ki od takrat naprej
tekmovanje na Jesenicah
redno uvršča v svoj koledar.
Vsako leto se ga udeležuje

več kot sto tekmovalcev in
tekmovalk iz številnih držav.
Pred leti se je njegova kvali-
teta zvišala, saj so ga razširi-
li tudi na članske vrste in v
tej kategoriji šteje za točke
svetovnega pokala. To tek-
movanje je v več letih na ve-
liko veselje domače publike
z zmagami zaznamoval naj-
boljši slovenski umetnostni
drsalec Gregor Urbas, ki je
svojo kariero začel v tem
klubu. 
Za jubilejno tekmovanje so
prejeli rekordno število pri-
jav iz 24 držav, poleg iz ev-
ropskih tudi iz Japonske,
Kazahstana, Tajske, Uzbeki-
stana in Estonije. Vabilu na
ogled tekmovanja so se od-
zvali tudi ugledni predstav-
niki Mednarodne drsalne
zveze ISU. Začetek tekmo-
vanj na blejski ledeni plo-
skvi bo v petek, 8. aprila, ob
11.45, nadaljevalo pa se bo v
soboto, 9. aprila, ob 11.30 in
v nedeljo, 10. aprila, ob 8.30.
Ta dan bo ob 16. uri tudi re-
vija najboljših.

Jubilejni Pokal Triglav
na blejski ledeni ploskvi
Za jubilejno tekmovanje so prejeli rekordno 
število prijav iz 24 držav, poleg iz evropskih tudi
iz Japonske, Kazahstana, Tajske, Uzbekistana in
Estonije.
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Urša Peternel

Ena najbolj vročih in medij-
sko izpostavljenih tem na Je-
senicah v zadnjih tednih je
zagotovo problematika
športne hale Podmežakla.
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je občinskim svetnikom
na zadnji seji obširno pred-
stavil celoten potek dogod-
kov. Predvsem je opozoril,
da so celotno zgodbo "zaku-
hali" določeni akterji, zaradi
katerih je inšpektorica v
samo enem dnevu izdala od-
ločbo o zaprtju hale. Kdo so
bili ti akterji, bo župan, kot
je dejal, že v kratkem tudi
javno povedal. Na Občini Je-
senice so takoj po zaprtju
dvorane vložili vse napore,
da bi pridobili dokumente iz
arhivov, ki bi dokazali, da je
dvorana - to postopno gradi-
jo že vse od leta 1954 - v res-
nici že imela uporabno dovo-
ljenje. "V arhivu smo tudi
zares našli uporabno dovo-
ljenje iz leta 1966 za igralne
površine in tribune. V letih
2003 in 2005 pa je bilo izda-
no uporabno dovoljenje za
lokal in fitnes v hali, zato
smo brskali še naprej in na-
šli gradbeno dovoljenje že iz
leta 1997, ki je bilo osnova
za izdajo prej omenjenih

uporabnih dovoljenj. Na
osnovi teh dokumentov je
Občina Jesenice na Upravno
enoto Jesenice že vložila vlo-
go za pridobitev uporabnega
dovoljenja za stari del dvora-
ne, ki ga pričakujejo v krat-
kem," je povedal Mencinger.
Glede nove vzhodne tribune
pa je župan povedal, da so
bila odpravljena določena
neskladja po gradbenem do-
voljenju (prestavitev čistilne
naprave, novo zgrajenega
opornega zidu pri nogomet-
nem igrišču in ureditve
stopnišča) in aktivnosti
bodo nadaljevali za čim-
prejšnjo dosego cilja, ki je -
pridobitev uporabnega do-
voljenja. 

Županov kotiček

Urša Peternel

Marčevske seje občinskega
sveta se je udeležil tudi di-
rektor Acronija Slavko Ka-
nalec, ki so ga na Občino Je-
senice povabili z namenom,
da bi obširneje predstavil
projekt predelave bele žlin-
dre. Znano je, da je Acroni
avgusta lani z ameriško kor-
poracijo Harsco Minerals
podpisal pogodbo o predela-
vi bele žlindre. Zaradi sko-
pih informacij iz Acronija
pa je mnoge okoliške prebi-
valce zaskrbelo, ali bo prede-
lovanje bele žlindre še do-
datno obremenilo okolje in
vplivalo na zdravje ljudi.
Prvi mož Acronija je občin-
skim svetnikom zagotovil,
da predelava bele žlindre ne
bo poslabšala stanja v oko-
lju, nasprotno, na ta način
bodo celovito rešili problem
žlindre, ki nastaja v Acroni-
ju. Kot je povedal, v Acroni-
jevi proizvodnji nastane se-
demdeset odstotkov črne
žlindre, ki jo že dalj časa
uspešno predeluje podjetje
Ecologic v surovino za as-
faltne baze. Trideset odstot-
kov pa je bele žlindre, kar v
količini pomeni 25 do tride-
set tisoč ton letno. V prete-
klosti so belo žlindro odlaga-
li na območje PTO-ja, tre-
nutno pa jo odlagajo na za-
časno deponijo ob podjetju.
Da bi rešili problem bele
žlindre, so se povezali s pod-
jetjem Harsco Minerals, ki
ima izkušnje s predelavo,
saj je prisotno v številnih dr-
žavah. Predelava bele žlin-

dre naj bi potekala v vzhod-
nem delu hale jeklovleka, tik
ob začasni deponiji bele
žlindre. Žlindro naj bi pre-
delovali s kombinacijo mag-
netne separacije in mokrim
postopkom; metalne frakci-
je bodo vrnili nazaj v pretali-
tev, mineralni ostanek pa

bodo prodali cementarni v
Avstriji. "To ne bo nikakrš-
na kemična tovarna, temveč
gre za dokaj enostavno teh-
nologijo drobljenja in mlet-
ja, postopek pa bo potekal v
zaprti hali, s čimer se bodo
emisije prahu in hrupa mi-
nimalizirale," je poudaril

Kanalec. Zagotovil je, da na
Jesenice ne bodo dovažali
žlindre od drugod, temveč
bodo predelovali le tisto, ki
nastane v proizvodnji Acro-
nija, začeli pa bodo predelo-
vati tudi že odloženo žlindro
z začasne deponije in z ob-
močja PTO. "S tem globalno
rešujemo problem žlindre,
saj odlaganja ne bo več," je
poudaril Kanalec. Podjetje
Harsco je v postopku prido-
bitve okoljevarstvenega do-
voljenja, je povedal Kanalec,
zato bo moral spoštovati slo-
vensko zakonodajo glede
vpliva na okolje ter skrbi za
varnost delavcev. V razpravi
so občinski svetniki direktor-
ju Kanalcu postavili več vpra-
šanj in izrazili svoje stališče
do Acronijevih načrtov.
Miha Rebolj je tako med
drugim opozoril, da Harsco
Minerals v številnih državah
okoljevarstveniki tožijo zara-
di negativnega vpliva na oko-
lje. Maja Otovič je poudarila,
da na Javorniku vre, da so
krajani vznemirjeni in da jih
je treba na poljuden način
seznaniti s projektom. Slav-
ko Kanalec je v zvezi s tem
zagotovil, da bodo pripravili
predstavitev tako v krajevni
skupnosti Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela kot na
Blejski Dobravi. Aleša Nago-
deta je zanimalo, ali bodo
postopki predelave pomenili
dodatno onesnaževanje oko-
lja in škodljiv vpliv na zdrav-
je ljudi. Kanalec je odgovoril,
da se to ne bo zgodilo, če se
bo Harsco držal pogojev in
veljavne zakonodaje. 

"To ne bo kemična tovarna"
Direktor Acronija Slavko Kanalec je občinskim svetnikom zagotovil, da s predelavo bele žlindre ne
bodo povzročali dodatnega onesnaževanja okolja. "To ne bo nikakršna kemična tovarna, temveč gre
za dokaj preprosto tehnologijo drobljenja in mletja," je poudaril.

Alenka Markun iz družbe Marbo, ki pripravlja
okoljska poročila za Občino Jesenice, je dejala,
da postopki predelave, ki bodo potekali v zaprti
hali, ne bodo imeli vpliva na okolje, večji pro-
blem pa bo nakladanje žlindre na območju
PTO-ja, kjer bodo naredili dnevni kop. Emisije
škodljivega prahu bodo sicer skušali omiliti z
vodnimi prhami, če bo teh emisij veliko, pa to
lahko pomeni tudi dodatno onesnaženje tal s
težkimi kovinami, je dejala.

Direktor Acronija Slavko Kanalec je občinskim svetnikom
predstavil projekt predelave bele žlindre in obširno 
odgovarjal tudi na njihova vprašanja.

Urša Peternel

Potem ko so meritve one-
snaženosti tal v okolici jese-
niških vrtcev, ki so jih leta
2009 izvedli na biotehniški
fakulteti, pokazali, da je
zemlja prekomerno obre-
menjena s težkimi kovina-
mi, so na Občini Jesenice
naročili še eno analizo tal.
To je opravil Zavod za zdrav-
stveno varstvo Kranj v sode-
lovanju s podjetjem Envit, ki
je opravljalo meritve. Rezul-
tate so na Občini Jesenice
dobili pred kratkim in jih
obširno predstavili občin-
skim svetnikom v gradivu za
marčevsko sejo občinskega
sveta. Kot izhaja iz poročila,
so analizirali zemljo in pe-
sek v peskovnikih na otro-

ških igriščih vrtcev in dru-
gih igrišč, rezultati pa so po-
kazali, da je pesek v peskov-
nikih povsod ustrezen, med-
tem ko je zemlja na otroških
igriščih in zunaj vrtcev pre-
komerno obremenjena s
težkimi kovinami. Za svi-

nec, cink, krom in arzen so
presežene mejne in opozo-
rilne vrednosti, v enem
vzorcu pa tudi kritične vred-
nosti za cink in arzen. 

Na osnovi rezultatov so na
Zavodu za zdravstveno var-
stvo Kranj pripravili predlo-
ge ukrepov. V jeseniških vrt-
cih bi morali začeti izvajati
ukrepe za zmanjšanje tvega-
nja, med njimi so dosledno
umivanje rok otrok, poveča-
na skrb staršev in vzgojite-
ljev, da otroci ne dajejo rok v
usta, preprečiti bi bilo treba
igranje otrok na prašnih po-
vršinah ali goli zemlji. Po-
trebno bi bilo tudi čiščenje
površin v in ob vrtcih ter za-
travitev in zasaditev otroških
igrišč in okolice vrtcev, s či-
mer bodo zmanjšali količi-
no prahu, je zapisala Majda
Pohar z zavoda. Vodja od-
delka za okolje in prostor na
Občini Jesenice Valentina
Gorišek je na seji občinske-

ga sveta zagotovila, da so
ukrepi pripravljeni, denar
pa je tudi zagotovljen, tako
da bodo "šli takoj v akcijo".
Prav to, takojšnje ukrepanje,
so zahtevali tudi občinski
svetniki. Kot so sklenili, bo
pristojni oddelek občinske
uprave pripravil načrt čišče-
nja notranjih in zunanjih
površin v okolici vrtcev ter
načrt zasaditve in zatravitve
površin v okolici vrtcev. Ob-
čina Jesenice bo naročila
tudi merjenje koncentracije
težkih kovin v krvi otrok (naj
spomnimo, pred časom so
že opravili analizo vsebnosti
svinca v krvi triletnih otrok,
a k sreči vsebnost ni bila
nikjer prekoračena). Poleg
teh ukrepov pa bodo pozvali
Acroni, naj pripravili ter-
minski načrt sanacije povr-
šin ob podjetju. 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE

RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V OBČINI JESENICE V LETU 2011

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za: 
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
- spodbujanje podjetništva (sofinanciranje stroškov izobraževa-

nja, usposabljanja, udeležbe na sejmih),
- spodbujanje delovanja društev in neprofitnih organizacij, ki

delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva,
- spodbujanje sobodajalstva.

Okvirna višina razpisanih sredstev je 32.226 evrov.

Razpis je bil dne 29. marca 2011 objavljen na oglasni deski Ob-
čine Jesenice, Cesta železarjev 6, in na uradni spletni strani Ob-
čine Jesenice: www.jesenice.si. Razpisna dokumentacija, ki ob-
sega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec z izjavo, merila
za vrednotenje vlog in vzorec pogodb o sofinanciranju, je vlaga-
teljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni 
pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, ter na uradni spletni
strani Občine Jesenice.

Prvi rok za oddajo vlog je petek, 6. maja 2011, drugi rok pa 
petek, 30. septembra 2011.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski št. 04/58 69 260 pri
Nataši Jovičić ali po elektronski pošti: natasa.jovicic@jesenice.si.

Župan
Tomaž Tom Mencinger
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Ukrepi za zaščito zdravja 
najmlajših so pripravljeni
Zemlja na jeseniških otroških igriščih in zunaj vrtcev je prekomerno 
obremenjena s težkimi kovinami. Med ukrepi bodo večja higiena, čiščenje
okolice vrtcev, zasaditev in zatravitev površin ob vrtcih.

Najbolj obremenjeno
zemljišče s težkimi 
kovinami je med bloki
na Cesti Alojzija 
Travna na Slovenskem
Javorniku. 

Glavna vzroka 
prekomerne 
onesnaženosti zemlje
na Jesenicah sta 
industrija in promet.

Proti legioneli v zdravstvenem domu

Lani so v jeseniškem zdravstvenem domu v vodovodnem si-
stemu, natančneje v nekaj stolih v zobozdravniških ordinaci-
jah, odkrili presežene vrednost bakterij legionele. Takrat so
opravili tako imenovani klordioksidni šok in povišali tempe-
raturo vode nad 60 stopinj Celzija. Pri ponovnem pregledu
so ugotovili, da je prisotnost bakterij legionele bistveno niž-
ja. Eden od jeseniških občinskih svetnikov, Zvonimir Jurkovič
je pred kratkim na seji občinskega sveta postavil vprašanje,
kakšno je stanje glede legionele v zdravstvenem domu zdaj.
Dobil je odgovor, da za varnost pacientov uporabljajo poseb-
no klordioksidno črpalko, kakršno uporabljajo tudi v jeseni-
ški bolnišnici. Ta mesec naj bi - da bi preprečili morebitno
znova preseženo vrednost bakterij legionele - ponovno opra-
vili klor dioksidni šok. Tega naj bi opravili po celotnem vodo-
vodnem sistemu objekta, ki je v občinski lasti. U. P.
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 7/letnik VI so priloga časopisa Gorenjski glas št. 28, ki je izšel 8. aprila 2011.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
/ Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47  / Delovni čas:
ponedeljek, torek, 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: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda:
1,50 EUR, letna naročnina 2011: 156,00 EUR; redni plačniki (fizične osebe) 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 prekli-
ca, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

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

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Pod okriljem RAGOR-ja in
na pobudo asist. mag. Mate-
je Lopuh, dr. med., se bo na
Jesenicah začelo podiplom-
sko izobraževanje - šola pali-
ativne oskrbe. V projektu so-
deluje tudi Občina Jesenice,
ki je zagotovila prostore za
predavanja v Kolpernu. Po-
sebnost študija je, da bo za
udeležence povsem brezpla-
čen. Kot pravi asist. mag.
Mateja Lopuh, dr. med., za-

znavajo veliko pomanjkanje
znanja iz vsebin paliativne,
to je blažilne oskrbe med
zdravstvenimi delavci. Zato
je študij namenjen prav
njim - strokovnim delavcem,
ki se pri svojem delu srečuje-
jo z bolniki v paliativni oskr-
bi - zdravnikom, medicin-
skim sestram, socialnim de-
lavcem, psihologom, fiziote-
rapevtom ... Predavatelji
bodo domači in tuji strokov-
njaki, ki imajo izkušnje z vo-
denjem bolnikov v paliativni

oskrbi, vsi pa so se odpove-
dali honorarju. Šola je za-
snovana v dveh delih, v pr-
vem delu bodo udeleženci
pridobili osnovne informaci-
je o načinu vodenja bolnikov
v paliativni oskrbi, poudarek
bo na prepoznavanju tele-
snih simptomov, v drugem
delu pa bodo udeleženci raz-
širili znanje in pridobili
praktične veščine, kot so pri-
prava analgetičnih mešanic,
vodenje družinskega sestan-
ka, organiziranje mreže ...

Praktični del bo potekal tudi
v kliničnem okolju. Program
je pripravljen po priporočilih
Evropskega združenja za pa-
liativno oskrbo, gre pa za
prvi tovrstni študij pri nas.
Kot je povedala asist. mag.
Mateja Lopuh, je število ude-
ležencev omejeno na 25, me-
sta pa bodo zasedena po na-
čelu: kdor prej pošlje prijavo,
bo prej sprejet. Predavanja se
začnejo 13. aprila, potekala
bodo vsako sredo popoldne v
kongresni dvorani Kolperna.

Študij paliativne oskrbe
Na Jesenicah se bo pod okriljem Ragorja začelo podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev 
v paliativni oskrbi. Program bo za udeležence brezplačen.

Pravijo, da je ljubezen nekaj skrivnostnega, lepega in nerazložljivega. Prav tako skrivnosten, 
lep in edinstven je grški otok Samos. Vse se je začelo že v davni preteklosti. V reki Imvresos  se je s
svojimi nimfami rada kopala na Samosu rojena boginja Hera. Nekega dne jo je zagledal najvišji 
bog grške mitologije Zevs, se vanjo zaljubil in se z njo poročil. Mit pripoveduje, da sta na otoku
preživela najlepše dni svojega božanskega življenja. Zato je Hera otok obdarila s posebnim čarom, 
ki vsakogar očara in v njem prebudi željo, da otoka ljubezni ne bi več zapustil. Druga zgodba o 
otoku ljubezni je namenjena veličastnemu ljubezenskemu paru, ki si je Samos izbral za medene 
tedne. Rimljan Antonij in egipčanska kraljica Kleopatra sta se v otok zaljubila in pred svojim 
tragičnim koncem na njem preživela najlepše dni. Da boste res verjeli, da zgodba o otoku ljubezni 
ni samo ena od številnih legend, vam bodo to potrdili Grki sami. Resnično verjamejo, da imajo 
otok, njegovo vino, med, ouzo in celo zrak posebno moč. Verjetno so za to krive tudi sanjsko 
dolge prodnate plaže, osamljeni zalivi in kristalno čisto morje. To je le del zgodb, ki krožijo o 
otoku ljubezni. Da bi slišali vse, morate priti na otok. Zdaj imate edinstveno priložnost, da ga kot
naročniki Gorenjskega glasa obiščete po ugodni ceni.

Akcija Gorenjskega glasa 
za obstoječe in nove naročnike!
S turistično agencijo Intelekta vas bomo popeljali na 
čudoviti otok Samos po zelo dostopni ceni: 

399 evrov na osebo za hotel       
Samos Bay ***+

Zbiranje prijav:
Naročniki Gorenjskega glasa izrežite kuponček na drugi
strani z naročniško številko in naslovom in ga odnesite  v
TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj, telefon:
04/236 85 55, e-pošta: kranj@intelekta.com.

Plačilo:
Ponudba za 399 evrov (redna cena paketa je sicer 470
evrov) velja za naročnike Gorenjskega glasa in rezervacije
do 15. aprila. Prijave bomo zbirali do 15. maja, vendar po
ceni 429 evrov. Cena za otroke od 2 do 18 let je 299
evrov. Možnost obročnega odplačevanja.

Cena vključuje:
Letalski prevoz LJ-SAMOS-LJ, letališke pristojbine, 
nastanitev v hotelu v dvoposteljnih sobah na bazi
polpenziona, transfer letališče-hotel-letališče, Intelektin
predstavnik ter zdravstveno zavarovanje z asistenco
Coris. Če bo dovolj prijav, se bosta skupini pridružili 
še predstavnici Gorenjskega glasa.

Samos - otok znanosti in ljubezni / od 14. do 21. junija

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik?  Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje), pokličite na 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi
pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.

Z Gorenjskim glasom na dopust: grški otok Samos

Začeli obnavljati Tavčarjevo cesto

Cestno podjetje Kranj je začelo napovedano obnovo Ceste
Cirila Tavčarja na Plavžu. Gre za drugo fazo del, v sklopu
katere bodo obnovili 370 metrov ceste, uredili parkirišča,
pločnike, kanalizacijo, vodovod in hidrantno omrežje, javno
razsvetljavo, prestavili bodo električne vode. Pogodbena
vrednost del znaša nekaj več kot 480 tisoč evrov. S tem bo
celotna Tavčarjeva cesta na Plavžu obnovljena, saj so prvi
del uredili predlani. U. P.
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Urša Peternel

"V našem okolju je kar ne-
kakšna tradicija, da v zgod-
njih pomladnih dneh, ko se
začnejo dela na vrtu, občani
zelene oziroma naravne od-
padke preprosto zakurijo.
Večina pa jih niti ne ve, da je
vsakršno kurjenje v narav-
nem in bivalnem okolju pre-
povedano," opozarja inšpek-
tor Gregor Jarkovič iz Med-
občinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice. Prepoved
kurjenja odpadkov - kamor
sodijo tudi zeleni odrez, list-

je, veje - v naravnem in bival-
nem okolju narekujejo vse
evropske direktive pa tudi
slovenski predpisi, med dru-
gim uredba o ravnanju z od-
padki, uredba o varstvu pred
požari v naravnem okolju,
zakon o gozdovih, zakon o
TNP ... V jeseniški občini pa
je kurjenje prepovedano tudi
z občinskim predpisom, 
poudarja Jarkovič. Kurjenje
povzroča dim, ki se vije po
naselju in smradi, zaradi
ognja pa se v zrak sproščajo
strupeni plini ter saje, ki so
kancerogeni. Kurjenje ras-

tlinskih ostankov ima tudi
negativne posledice za tla.
"Ker vemo, da nekateri obča-
ni niso seznanjeni s prepo-
vedjo kurjenja, jih redarji in
inšpektorji v prvi fazi pred-
vsem opozarjamo. Zagrože-
na globa za kršitev pa je v je-
seniški občini dvesto evrov,"
je povedal Jarkovič.
In kako lahko potem občani
sploh odstranijo naravne od-
padke, ki nastanejo ob spo-
mladanskem čiščenju vrta?
Kot je povedala Nuša Je-
lenc, vodja sektorja Komu-
nale v javnem komunalnem

podjetju Jeko-In Jesenice,
lahko občani naravne od-
padke brezplačno pripeljejo
na deponijo Mala Mežakla,
kjer je urejena kompostar-
na, ali pa v zbirni center na
Prešernovi. Vendar morajo
paziti, da pripeljejo le čisti
zeleni odrez, ki ni pomešan
z drugimi odpadki. Enkrat
letno občani lahko naročijo
tudi brezplačen odvoz pri
komunalnem podjetju.
Doma pa lahko naravne od-
padke tudi kompostirajo ali
mehansko obdelajo, deni-
mo v sekance.

Kurjenje na vrtu je prepovedano!
V pomladnih mesecih se začnejo dela na vrtu in marsikdo listje in druge biološke ostanke pokuri. 
A vsakršno kurjenje v naravi je prepovedano. Rešitev: odvoz na deponijo ali kompostiranje.
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Občinske novice

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev:
datum rojstva, stan, število
otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?
"Rojen sem 5. maja 1970,
sem poročen. Po izobrazbi
sem metalurški tehnik, za-
poslen v Elektrodah, d. o. o.,
na Jesenicah, in sicer kot de-
lovodja."

Kateri mandat ste član ob-
činskega sveta in zakaj ste
se odločili potegovati za to
mesto?
"To je moj prvi mandat v ob-
činskem svetu. Za to mesto
sem se odločil potegovati,
potem ko sem bil štiri leta,
to je en mandat, zunanji
član odbora za gospodarstvo
pri občinskem svetu."

Katere cilje boste v štirih le-
tih skušali uresničiti kot ob-
činski svetnik?
"Moji cilji so, da bom podpi-
ral predloge in projekte, ki
bodo v korist občanom obči-
ne Jesenice."

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v ob-
čini?
"Problemov je kar nekaj,
ampak največji se mi zdi
problem naraščanja brezpo-
selnosti, kar vodi v socialno
stisko. Pa tudi mladina, ki
končuje višjo šolo, ne dobi
zaposlitve doma in jih ved-
no več odhaja drugam."

Kaj vam zapolnjuje prosti
čas? 
"Prosti čas si zapolnjujem
kot večina, z brskanjem po

spletu, branjem časopisov
in sprehodi v naravo."

Življenjsko vodilo ali moto
"Moj življenjski moto pa je:
Živi in pusti živeti."

Hamdija Mulahmetović 

Alma Nuhić, študentka
3. letnika ekologije z
naravovarstvom

Recikliranje je opisano s tre-
mi R (R - reduce = zmanjša-
ti; R - reuse = znova uporabi-
ti; R - recycle = reciklirati). 
Ločevanje odpadkov mora-
mo vključiti v naš vsakda-
njik in stopiti korak za kora-
kom. Lahko pa stopimo en
korak naprej in dva nazaj - v
prihodnosti bo od nas odvis-
no, v kakšnem okolju bomo
živeli.
Evropa naj bi do leta 2020
sprejela ukrepe za "družbo
recikliranja".

Zakaj recikliramo?
● Varčujemo energijo

(manj energije se porabi
pri uporabi recikliranih
materialov kot pa pri po-
novni izdelavi iz naravnih
snovi). 

● Ohranjamo naravo (pri-
hrani energijo, tako
zmanjšuje emisije toplo-
grednih plinov, zmanjšu-
je izkoriščanje naravnih
virov, zmanjšuje onesna-
ženost vode in zraka z
zmanjševanjem predelave
surovega materiala). 

● Zmanjšuje število odlaga-
lišč (manjša količina od-
padkov, shranjenih na
smetiščih. Po uradni evi-
denci Agencije RS za okolje
je bilo v Sloveniji ob koncu
leta 2006 evidentiranih 83
odlagališč odpadkov, ki so v
fazi obratovanja ali zapira-
nja; od tega šestdeset odla-
gališč, ki so javna infra-
struktura, ter 23 odlagališč
industrijskih odpadkov).

● Zmanjšujemo emisije to-
plogrednih plinov. V Slo-
veniji prekrivajo gozdovi
več kot 58 odstotkov povr-
šine in so pomemben vir
zmanjševanja izpustov to-
plogrednih plinov. Z reci-
kliranjem ohranjamo
gozdove, ki nam omogo-
čajo življenje.

Recikliranje je preprosto: 
1. Zberite vse svoje odpadke

in jih sortirajte po skupi-
nah. 

2. Pozanimajte se, katere
koše za recikliranje ponu-
ja vaša občina oziroma so
v vaši neposredni bližini. 

3. Upoštevajte simbole za
recikliranje, nekaj jih je
prikazanih na sliki in jih
poiščite na izdelkih.

Družba recikliranja

Največji problem je 
naraščanje brezposelnosti
Hamdija Mulahmetović je nov obraz v jeseniškem občinskem svetu. 
Izvoljen je bil na listi SDAS - Lista demokratske akcije Slovenije. Je edini
svetnik te liste v občinskem svetu v tem mandatu.
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Generacija iz "svinčenih" ča-
sov je s takratnimi tranzistorji
poslušala enoumne govore in
smernice, sedaj v demokraciji
in po odvzemu skupnega pre-
moženja ljudstvu ter razdelit-
vi med tajkune pa si ne upajo
protestirati in delati kravala,
zato so svoje tranzistorje za-
čeli odmetavati v smeti; še
večjo zalogo tovrstne tehnike
pa imajo v zbirnem centru,
kjer je spoštovanja vreden
kup v fazi predelave ... J. P.

Recikliranje nam ne sme biti v breme in pri tem ne pričakujmo na-
grade ali plačila za sortirane izdelke. Sami smo prispevali s povpra-
ševanjem in izdelovanjem le-teh. Čas je, da počistimo za sabo - za-
čnimo pred svojim pragom.

STEKLO
Steklenice, kozarci za konzer-
viranje, male stekleničke za
parfume in kozmetiko, druge
votle steklene posode 

EMBALAŽA
Plastenke, stiropor, plastične
vrečke in folije, plastična em-
balaža tekočih pralnih sred-
stev, mehčalcev, šamponov,
tekočih mil, destilirane vode
... pločevinke, očiščene kon-
zerve, alufolije, očiščeni pla-
stični lončki in kozarčki, tetra-
pak embalaža mleka, kave ...
(Tetra Pak)

KOVINA
Očiščene pločevinke, očišče-
ne konzerve, pločevinke od
pijač (iz aluminija in bele plo-
čevine), pločevinasta posoda
(ponve, lonci), pločevinaste
igrače, alufolija, vsi drugi
majhni kovinski odpadki (ba-
ker, cink, aluminij, bela ploče-
vina ...) 

OSTALI ODPADKI
Snovi, ki nimajo ponovne
uporabne vrednosti, onesna-
žen papir, smeti, ohlajen pe-
pel, okensko in avtomobilsko
steklo, higienski papir, otro-
ške plenice, keramika, lepilni
trakovi, kopirni papir, porce-
lan, šiviljski odpadki, tapete 

PLASTIKA
Samo prodajna embalaža iz
plastičnih mas (PE, PET,
PVC), plastenke, plastični ko-
zarci, plastične vreče, kozarci
od jogurta, posode od marga-
rine in podobno 

BIOLOŠKI ODPADKI
Kavni in čajni zavretek s fil-
trom, jajčne lupine, ostanki
hrane (vedno dobro pokriti),
sadni in zelenjavni odpadki,
čebulni in krompirjevi olupki,
trava, listje, ostanki žetve, ob-
rezani deli grmov, živih mej
in dreves

NEVARNI ODPADKI
Barve, laki, spreji, impregni-
rana sredstva, premazi, od-
padna olja, odpadna zdravi-
la, odpadna jedilna olja, raz-
redčila, razmaščevalna sred-
stva, baterije, akumulatorji,
živosrebrni termometri in
drugi živosrebrni instrumen-
ti, neonske cevi, halogenska
svetila, odpadna zaščitna
sredstva, škropiva, odpadna
topila ...

PAPIR
Kartoni, ovojne embalaže, le-
penke, časopisi, revije, letaki,
katalogi, zvezki, papirnate na-
kupovalne vreče, kuverte,
knjige, ovojni papir.

Kako ločujemo

�

�� �
Od leve proti desni: Mobiusov simbol zbiranje, predelava v
nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata; embalaža izdelka
vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo; 
embalažo moramo zavreči na primerno mesto; označuje
obvezno ločeno zbiranje; izdelki, ki zmanjšujejo negativne
vplive na okolje; prikazuje odstotek recikliranega materiala,
ki ga izdelek vsebuje.

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

Vida Mihelčič s.p.

Marjana Ahačič

Za stanovalce 60 let starega
bloka na Titovi cesti na Je-
senicah je letošnja zima
prva, odkar imajo novo fa-
sado. "Za toplotno sanacijo
bloka smo se začeli dogo-
varjati že pred približno
dvema letoma, kakšnih več-
jih težav pri pridobivanju
soglasij lastnikov vseh šest-
najstih stanovanjskih enot
v bloku pa k sreči nismo
imeli, kljub temu da je bila
višina investicije precej ve-
lika. Po predračunu je zna-
šala približno 80 tisoč ev-
rov. Ker so stanovalci želeli
še urejanje in izolacijo bal-
konskih lož ter dodatno
izolacijo spodnjega dela
stavbe, se je investicija po-
večala še za dodatnih dvaj-
set tisoč evrov, to je na sku-
paj sto tisoč evrov. Za me-
njavo oken se lastniki niso
odločali, ker je večina okna
in balkonska vrata že zame-
njala, prav tako so nekateri
že zasteklili balkone," po-
jasnjuje upravnik stavbe
Jure Jančič iz radovljiškega
podjetja Alpdom. 
Ob pomoči upravnika so se
nato uspešno pripravili na
razpis eko sklada ter na ob-
činski razpis za subvencije
toplotnih sanacij in si tako
zagotovili subvencije v višini
17 evrov za kvadratni meter,
kar je skupaj zneslo približ-
no tretjino vseh stroškov in-
vesticije. Ko so dodali še
sredstva, ki so jih stanovalci
zbrali v rezervnem skladu,
so imeli zbranih približno

polovico vseh potrebnih
sredstev. "Ključnega pome-
na je bilo nato pogajanje z
izvajalci. V jeseniškem pri-
meru je bilo bistveno dej-
stvo, da smo se dogovorili z
domačim izvajalcem, ki je
delo zelo kvalitetno opravil,
obenem pa lastnikom omo-
gočil, da preostanek plačajo
na obroke v daljšem časo-
vnem obdobju."
Z izvajalskim podjetjem
so se uspeli dogovoriti, 

da lastniki stanovanjskih
enot stroške plačajo v kar
osemdesetih obrokih. To
pomeni, da je upravnik
vplačila v rezervni sklad
omenjenega objekta za na-
slednjih dobrih šest let
dvignil za sto procentov:
stanovalci tako v rezervni
sklad, dokler nova fasada
ne bo dokončno poplača-
na, mesečno vplačujejo
približno 50 namesto do-
sedanjih 25 evrov.

Prav za toliko pa se je že to
zimo stanovalcem omenje-
nega bloka zmanjšal račun
za ogrevanje. Lastniki teh
razmeroma velikih stano-
vanjskih enot - kar okoli sto
kvadratnih metrov je veliko
vsako od njih - so namreč
doslej za ogrevanje plačevali
približno 100 evrov na me-
sec. Po podatkih jeseniške
energetike pa naj bi bili pri-
hranki pri ogrevanju kar od
20- do 30-odstotni. 

Pri sanaciji pomagala občina
Stanovalci, ki skupaj živijo v blokih, se zaradi visokih stroškov pogosto težko odločijo za investicijo v
toplotno sanacijo stavb. Če so soglasni, pomagata država in občina.
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Investicijo v prenovo fasade bodo stanovalci bloka na Titovi cesti na Jesenicah plačevali še
naslednjih šest let. Stroški ogrevanja so že sedaj nižji za 20 do 30 evrov.
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Urša Peternel

France Zavelcina je eden
zadnjih na Koroški Beli, ki
se še ukvarjajo s kmetij-
stvom. Edini od kmetov v
kraju je tudi ostal v Kmetij-
skem okoljskem programu,
s čimer se je zavezal, da bo
do leta 2013 obdeloval vse
svoje kmetijske površine.
Teh ima 6,3 hektara in jih v
tem obdobju tudi ne sme
zmanjšati. Kot pravi, bi si-
cer moral vrniti subvencijo,
ki jo je dobil v sklopu Kme-
tijskega okoljskega progra-
ma. A od lani se France Za-
velcina vsakodnevno sreču-
je z brezobzirnimi spreha-
jalci in lastniki psov, ki ho-
dijo prek njegove dva hekta-
ra velike parcele na Bel-
skem polju v bližini Acroni-
ja, tik ob akumulacijskem
jezeru. Sprehajalci so uho-
dili pešpot prek njegove
parcele in kljub tablam, da
gre za zasebno zemljišče,
se jih vsak dan tudi po več
deset sprehaja in vodi na
sprehod pse. "Lani so na ve-
liko začeli hoditi po parceli,
zdaj, ko je skopnel sneg, pa
se to nadaljuje. V nedeljo
sem jih v pol ure naštel dva-
najst, in to kljub tablam.
Travinje se je že pretrgalo
in bom letos spet moral za-
sejati novo travo," pripove-
duje Zavelcina. Kot pravi,
bi rad dopovedal sprehajal-
cem, da pri tem ne gre za
njegovo sitnobo in nagaja-
nje, temveč je zavezan, da
parcelo obdeluje in ohranja
travnik. Uničena trava na
delu parcele lahko pomeni,

da bo, če bo dobil kontrolo,
moral vrniti subvencijo, ki
jo je dobil kot pomoč za
ohranjanje kmetijskega
zemljišča. Travo namreč
redno kosi, jeseni pa se na
njej pasejo krave. "Živino
trak zadrži, ljudi ne!" je
ogorčen Zavelcina, ki mu
sprehajalci tudi nenehno
pulijo opozorilne table, ne-
davno je nekdo na njegovo
parcelo pripeljal celo priko-
lico žive meje. Kot pravi, so
mu tudi prebodli gume na
nakladalki in z lope pome-
tali strešnike. Da nekatere
močno moti kmetijska de-

javnost v kraju, pa dokazuje
dopis, ki ga je lani jeseni
poslal eden od krajanov na
Občino Jesenice. V njem je
zapisal, da kmetje na Koro-
ški Beli večkrat povzročajo
škodo in nezadovoljstvo
med krajani, z gnojenjem
povzročajo smrad in razvoj
muh, s prevozom gnojnice,
gnoja in sena povzročajo
nečistočo na cesti in pušča-
jo iztrebke živali. Posebej
pa je omenjeni krajan izpo-
stavil, da je kmet Zavelcina
junija lani zjutraj peljal
kravjo čredo na Pusti Rovt
na pašo in s tem ogrožal

voznike ... Mar nekateri po-
zabljajo, da je bila Koroška
Bela od nekdaj kmečka vas
in da je taka prav zaradi
kmetov in kmetijstva, se
sprašuje Zavelcina, podpira
pa ga tudi predsednik jese-
niške izpostave Kmetijsko
gozdarske zbornice Peter
Razinger, češ da si prišleki
v prostor prilaščajo vse mo-
goče pravice, kmet pa je ne-
zaželen in moteč faktor ...
"Pozabljamo, da na koncu
vsi izviramo s kmetij, in če
ne bi bilo kmeta, bi bil tudi
naš krožnik - prazen!" do-
daja Razingar.

Živino trak zadrži, ljudi ne!
Številni sprehajalci in lastniki psov vsakodnevno hodijo po Belskem polju, kjer ima kmet France 
Zavelcina kmetijske površine. Ne zaležejo niti table niti prošnje, naj ne uničujejo travinja.

Janko Rabič

Svet krajevne skupnosti Pla-
nina pod Golico pod vod-
stvom predsednice Helene
Razingar je v prejšnjem
mandatu pred lanskimi lo-
kalnimi volitvami napove-
dal pomladitev svojih vrst.
To se je potem res zgodilo,
in to skoraj stoodstotno.
Novi predsednik sveta KS je
Boris Kitek, podpredsednica
pa Martina Klinar. Iz prejš-
njega sestava je član ostal le
Boris Podlogar, Klemen Kli-
nar, Janez Trpin, Nevenka
Klinar in Barbara Lipovec
pa so novi člani. 
Ta krajevna skupnost se že
kar nekaj let srečuje s pre-
cejšnjimi problemi, pred-
vsem zaradi neurejenih cest
in druge infrastrukture.
Novi člani sveta so kar poš-

teno zavihali rokave, imajo
želje in cilje, da presežejo
delo, ki so ga sicer s kar ve-
liko vnemo začeli člani v
prejšnjem mandatu. Priza-
devali si bodo ustvariti mož-
nosti za živahnejši turistični
razvoj, ob tem pa želijo iz-
boljšati kvaliteto življenja
krajank in krajanov. V fe-
bruarju so se predstavniki
sveta in Komunalne direkci-
je občine Jesenice na se-
stanku predvsem pogovarja-
li o obnovi cest z Jesenic do
Planine pod Golico oziroma
do Plavškega Rovta. Poteka-
la bo v fazah, do leta 2014
pa bodo po programu asfal-
tirane vse glavne ceste v kra-
jevni skupnosti. Velika pri-
dobitev v Planini pod Golico
bo povečan objekt sedanje-
ga gasilskega doma. Občina
Jesenice kot investitor vlaga

velika sredstva v obnovo. V
njem bo poleg prostorov za
gasilce pisarna krajevne
skupnosti, turistična infor-
macijska pisarna in večna-
menski prostor za različna
srečanja krajanov. Objekt
bo dokončan do letošnjega
krajevnega praznika v avgu-
stu. Novi predsednik sveta
KS Boris Kitek optimistično
gleda v prihodnost. 
"Prvi cilj v novem mandatu je
ureditev infrastrukture, pred-
vsem cest in parkirišč. To je
največji pogoj za nov razcvet

turizma. Kraj ima predvsem
v maju s tradicionalnimi pri-
reditvami ob prazniku narcis
idealne možnosti, treba bo le
nadgraditi sedanje dobre
prakse. Jaz in člani sveta smo
že v stiku z vsemi društvi in
organizacijami. Povabili jih
bomo na sejo in postavili pla-
ne za delo. Tako člani kot vsi
krajani lahko skupaj veliko
prispevamo za napredek kra-
jevne skupnosti. Cilji ne
bodo vidni čez noč, v tem
mandatnem obdobju pa za-
gotovo."

Svež veter v KS 
Novi predsednik sveta KS je lani jeseni postal
Boris Kitek, podpredsednica pa Martina Klinar.
Prvi cilj je ureditev infrastrukture, predvsem cest
in parkirišč. 

Sprehajalci so uhodili pešpot prek parcele in kljub tablam, da gre za zasebno zemljišče, se
jih vsak dan tudi po več deset sprehaja in vodi na sprehod pse. 

Velika pridobitev v Planini pod Golico bo povečan objekt
sedanjega gasilskega doma. 

Ivanka Zupančič nova predsednica 
sveta KS Cirila Tavčarja 
Po lanskih jesenskih lokalnih volitvah v občini Jesenice so
na seji novega sveta krajevne skupnosti Cirila Tavčarja na
Plavžu za predsednico imenovali dosedanjo Vero Pintar.
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je na začet-
ku novega mandata Pintarjevo imenoval za podžupanjo. Ker
sta po zakonu o lokalni samoupravi funkciji v krajevni skup-
nosti in na mestu podžupanje nezdružljivi, so člani sveta KS
Cirila Tavčarja v marcu izvolili novo predsednico. To je Ivan-
ka Zupančič, podpredsednica pa je Albina Seršen. Omeni-
mo še, da se v naslednjih letih obeta združitev dosedanjih
treh krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala
in Cirila Tavčarja v enotno krajevno skupnost Plavž. S tem
se je strinjalo več kot 82 odstotkov volivcev teh krajevnih
skupnosti na posvetovalnem referendumu ob lanskih lokal-
nih volitvah. Enotno krajevno skupnost Plavž bodo ustano-
vili po prihodnjih lokalnih volitvah leta 2014. J. R. 

Devetdesetletni jubilej Ljudmile Brešan 
Člani sveta krajevne skupnosti Staneta Bokala na Jesenicah
naprej ohranjajo lepo navado, da obiščejo krajane ob njihovih
visokih okroglih jubilejih. 26. marca je 90 let dopolnila Ljud-
mila Brešan. Po prihodu na Jesenice je bila vrsto let babica na
porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Na svet je
pomagala številnim otrokom. Vedno je rada prepevala v ra-
zličnih pevskih zborih. Od leta 2002 je stanovalka Doma dr.
Franceta Berglja na Jesenicah. Pridružila se je pevskemu
zboru Večerni zvon, začela se je udeleževati izletov in se
vključila v druge domske dejavnosti. Obiskujejo jo sorodniki,
še posebej nečakinja Danica. Ob jubileju sta ji v domu izrekli
čestitke z željami po dobrem zdravju predsednica sveta KS
Staneta Bokala Mili Ilenič in članica Marjana Ambrož. J. R. 

Sankaško tekmovanje nekoliko drugače
Saj ni res, pa je! Kar skorajda člani svetov krajevnih občine Je-
senice na letošnjem tradicionalnem sankaškem tekmovanju v
Savskih jamah niso pričakovali, se je zares zgodilo. Muhasta
narava se je letošnjo zimo kar nekajkrat poigrala s progo.
Tako je bilo tudi v petek, 25. marca. Na progi je ostal le led, ki
se je začel topiti. Hitro je bilo vsem jasno, da bi bilo preveč
nevarno, če bi se po ledeni tekmovalni progi spustili z navad-
nimi sanmi. Vendar to pri sicer sankanja željnih udeležencih
ni skalilo razpoloženja. Druženje je bilo kljub temu prijetno,
popestreno z družabnimi igrami. Letos je za organizacijo po-
skrbela Krajevna skupnost Sava, ki je bila pred devetimi leti
tudi pobudnica sankaših tekmovanj. Zbrane je pozdravila
predsednica KS Majda Gomilšek, ki je še posebej izrazila za-
dovoljstvo nad velikim odzivom članov svetov. Po lanskih lo-
kalnih volitvah je precej novih, ki so se spoznali med seboj, v
sproščenem klepetu pa so si izmenjali mnenja in izkušnje pri
dosedanjem delu. Srečanje so zaokrožili Pr' Čop v Planini pod
Golico s podelitvijo medalj za udeležence družabnih iger. Ves
čas je "družbo gor držala" in povezovala organizacijske niti
tajnica krajevne skupnosti Sava Darka Rebolj. J. R. 

�
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Srečanje folklornih skupin
V Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je v petek, 
25. marca, potekalo območno srečanje folklornih skupin.
Organizator je bil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
območna izpostava Jesenice, ki je k sodelovanju povabil 
devet skupin. Strokovna spremljevalka za otroške skupine je
bila Nežka Lubej, za odrasle Tomaž Simetinger, povezoval-
ka programa pa je bila Ana Pirih. J. P.

Plesni ritmi mladih
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je v sredo, 30. marca,
potekala območna revija plesnih in mažoretnih skupin v
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ob-
močna izpostava Jesenice in pod pokroviteljstvom občin Je-
senice, Kranjska Gora in Žirovnica. Skupaj je nastopilo 93
plesalk in en baletnik. Strokovna spremljevalka nastopa je
bila Sabina Schwenner, povezovalka programa pa Ana Pirih.
Predstavile so se različne plesne skupine, ki so prikazale so-
dobni ples, balet, trebušni ples, nastopile so mažoretke ...
Prireditev je navdušila obiskovalce, saj imamo očitno kar ve-
liko uspešnih, perspektivnih talentiranih plesalcev. J. P.

Fotografije cvetja
V avli Doma upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah
imajo novo fotografsko razstavo. Tokrat svoje fotografije
alpskega in travniškega cvetja razstavlja član Fotografskega
društva Jesenice Ivan Šenveter. To je avtor, ki ima vsako leto
največ fotografskih razstav v občini, sicer pa je zaprisežen
ljubitelj narave in svoje sprehode in poti v gore rad zabeleži
s pisano paleto prekrasnih posnetkov. Tokratno cvetje na
sliki je posneto v različnih letnih časih, zato je na ogled zelo
pestra razstava. J. P.

Utrinki iz Kurje vasi
Utrinki iz Podmežakle - Kurje vasi je naslov dokumentarne
razstave, ki je na ogled v Kosovi graščini. Na foto panojih so
zabeležili nastanek naselja, čas prve in druge svetovne vojne,
čas po vojni, vključili so tudi današnjo podobo naselja in lju-
di, ki izhajajo iz tega dela Jesenic, zlasti športnike. Ob tem so
izdali tudi lepo ilustrirano knjižico z istim naslovom. J. P.

Janez Pipan

V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je na ogled razstava iz
zasebnih zbirk 3, ki je nasta-
la v sodelovanju Gornjesav-
skega muzeja Jesenice in
Muzejskega društva Jeseni-
ce. Gradivo za razstavo, ki
bo na ogled do 10. junija, so
prispevali zasebni zbiralci.
Stanka Geršak (1920), čast-
na občanka, predstavlja
zbirko gledaliških listov,
plakatov, punčk iz cunj, ki
jih je sama šivala in obliko-
vala od leta 1948 dalje. Mit-
ja Klemenc (1968) predstav-
lja zbirko delnic in menic
ter pisano paleto različnih
svetinjic, nadomestnega de-
narja, značke, znake in dru-
ge eksponate, ki se navezu-
jejo na preteklost Jesenic in
okolice. Mladen Klepič
(1964) predstavlja zbirko
starih steklenic ter izbor je-
seniških razglednic in foto-
grafij. Leopold Kolman
(1938) predstavlja fotografi-
je blejskega fotografa Bene-
dikta Lergetporerja (1880
do 1900), Franc Konobelj

(1945) izbor približno sto
avtogramov igralcev, pev-
cev, športnikov, glasbeni-
kov, pisateljev, predsedni-
kov držav, dobitnikov Nobe-
love nagrade za mir. Anže
Mrak (1977) je prispeval iz-
delke ustvarjalnosti nekda-
njih vojakov, Aleš Nagode

(1938) namizni, servirni je-
dilni in pivski pribor in po-
sodo, Martin Noč (1949) fo-
tografije Ruardov in enega
od Zoisov, miniaturne jasli-
ce ter 240 kremenčkov in
kresilnikov, Dušan Preše-
ren (1935) kompletno zbirko
vseh značk Železarne Jese-

nice, Vitomir Pretnar (1953)
zbirko sto fotografskih apa-
ratov, Rok Razingar (1983)
likalnike in razglednice ter
fotografije Planine pod Go-
lico in Janez Tarman (1940)
molitvenike. Izšel je tudi
lepo oblikovan katalog z
vsemi podatki.

Bogastvo zasebnih zbirk
V Kosovi graščini so na ogled zanimive zbirke zasebnih zbiralcev, od punčk iz cunj, starih steklenic,
sto fotoaparatov, avtogramov pevcev in igralcev do likalnikov ...

Janez Pipan

V ponedeljek, 28. marca, je
bil v Glasbeni šoli Jesenice
koncert za dušo, saj sta svo-
je znanje združila pozav-
nist Domen Jeraša in har-
monikarica Neža Torkar, ki
igra tudi pozavno. Domen
kot dolgoletni uspešen
glasbenik je z veseljem so-
deloval z mlado perspektiv-
no glasbenico Nežo Torkar,
sicer študentko harmonike
v Nemčiji. Nežo lahko
spremljamo od njenih pr-
vih nastopov v Glasbeni
šoli Jesenice do sedanjega
študija na znani akademiji.
Pred kratkim je na 40. tek-

movanju mladih glasbeni-
kov v Brežicah v svoji kate-
goriji prejela kar tri nagra-
de - prvo mesto, zlato pla-
keto in posebno nagrado za
najbolje izvedeno delo do-
mačega avtorja. Z pozavni-
stom Domnom sta skupaj
oblikovala koncert z deli
Vivaldija, Šostakoviča, Pi-
azzolla, Pryorja in Montija,
Neža pa je kot solistka iz-
vrstno zaigrala tudi dve deli
sodobnih domačih avtorjev
Lebiča in Božaniča. Svoje
glasbeno poslanstvo je
opravila izvrstno, profesio-
nalno in "na pamet". Za za-
ključek nastopa ob burnem
aplavzu se je pri dodatni in-

terpretaciji na odru pridru-
žil še Vid Jeraša s kontraba-
som, Neža pa je namesto

na harmoniko zaigrala na
pozavno. Skratka, prijeten
glasbeni posladek.

Koncert Domna in Neže

Janez Pipan

V dvorani kina Železar so
ob materinskem dnevu pri-

pravili veliki koncert Pihal-
nega orkestra Jesenice-
Kranjska Gora, v goste pa
povabili Mestno godbo Pag

in klapo Sol iz Paga. Več kot
dve uri prijetnega druženja,
poslušanja melodij in petja
tako na odru kot v dvorani.

Medtem ko je jeseniški pi-
halni orkester zaigral veči-
noma dalmatinske skladbe,
so gostje z morja dali pred-
nost zabavnim skladbam,
medtem ko je klapa Sol na-
menila svoj del koncerta
samo za predstavitev svojih
uspešnic. Že nekaj let ta
klapa na različnih tekmo-
vanjih in festivalih pobira
visoke ocene, priznanja in
nagrade. Kar nekajkrat so
morali podaljšati svoj na-
stop in z veseljem so spreje-
li to, da so obiskovalci po-
magali prepevati. Ob za-
ključku prireditve so vsi na-
stopajoči skupaj zaigrali ne-
kaj veselih melodij. Nasled-
nji dan so imeli še dva kon-
certa na Voglu in v Bohinju.
Skratka pravo ogrevanje
pred odhodom na Jadran.

Dalmatinski večer
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Matjaž Klemenc

Kaj je bil glavni razlog, da si se
začela ukvarjati s karatejem?
”Ko sem bila stara sedem let,
sem od strica dobila letak za
vpis v karatejski klub. Starša
sta me doma vprašala, če bi za-
čela trenirati. Trener je bil
stric. Nič me ni silil h karateju,
je pa rekel, da se lahko priklju-
čim treningom. Tako sem se
odločila, da se preizkusim, in
v karateju vztrajam še danes.
Spomnim se, da se je s tem
športom ukvarjala ena od so-
šolk, a je žal že prenehala.” 

Kaj ti je všeč v tem športu?
”V tem športu mi je všeč, da
sem se naučila samoobram-
be in se okrepila.”

Kakšna je bila reakcija so-
šolcev in sošolk, ko so izve-
deli, da se ukvarjaš s karate-
jem?
”V začetku je bilo nekaj zba-
danj, predvsem s fantovske
strani. Z leti je to minilo in
danes je za vse to nekaj pov-
sem normalnega.”

Kateri rezultat v dosedanji
karieri bi postavila v ospredje?
”Na prvo mesto bi vsekakor
postavila dvakrat zaporedno
naslov državne prvakinje. V
kateri kategoriji sem bila, se
ne spomnim več. Dodala bi
še turnir Alpe Adria, ki je bil
pred kratkim v Vidmu v Italiji,
ter turnir v Železnikih. Na
obeh sem osvojila prvi mesti.”

Omenila si Videm. Si poleg
tega nastopila še kje zunaj
Slovenije?
”Nastopila sem na evrop-
skem prvenstvu v Ferrari v
Italiji, kjer se nisem prav
dobro odrezala. Nastopila
sem še na evropskem pr-
venstvu na Poljskem, v
Wloclaweku, kjer pa je bilo
ocenjevanje zelo čudno.”

Kolikokrat na teden treniraš
in čemu na treningu posve-
čaš največ pozornosti?

”Treniram dvakrat teden-
sko. Vse, kar delamo na
treningu, poizkušam nare-
diti čim bolj pravilno in
maksimalno.”

Imaš kakšnega vzornika v
karateju?
”Moj vzornik je vsekakor stric.” 

Imate na tekmah že borbe?
”Borbe imamo le tiste, ko
imaš napovedano, kaj boš
naredil. Pravih borb za zdaj
še nimam. Sama najraje de-
lam kate.” 

Kakšen pas imaš trenutno?
”Sedaj imam modri pas.”

Imaš pred tekmami kaj tre-
me?
”Verjetno je malo takih, ki
pred tekmami nimajo tre-
me. Je pa res: ko pridem na
tatami, se trema izgubi.”

Si imela v dosedanji karieri
kaj poškodb?
”Tukaj se učimo tako, da
poizkušamo vse to speljati
brez poškodb. Če se na pri-
mer poškoduješ pri padcu,
to pomeni, da vaje nisi nare-
dil pravilno, in je treba na-
slednjič nekaj spremeniti.
Do zdaj še nisem imela
omembe vrednih poškodb.” 

Je prišlo obdobje, ko si žele-
la prenehati s karatejem?
”Za zdaj se to še ni zgodilo. Ta-
ko za trening kot tekme imam
veliko veselja in motivacije.”

Kako usklajuješ šolo in karate? 
”V šoli mi gre dobro. Tekme
so ponavadi ob sobotah in
nedeljah, tako da ni težav z
usklajevanjem.”

Ti ostane še kaj prostega
časa za druge dejavnosti?
”Ob karateju hodim še na
folkloro, ples, zelo rada pa
tudi berem, rišem in ustvar-
jam.”

Imaš željo, da bi ob karateju
trenirala še kakšen šport?

”Zelo všeč mi je umetnost-
no drsanje. Neka umetnost-
na drsalka me je malo učila
določene stvari in vsakič, ko
grem drsat, poizkušam ti-
sto, kar sem se naučila, na-
rediti. V drsanju je veliko gi-
banja, imeti moraš dobro
ravnotežje, veliko je skokov.
Vse to me zelo navdušuje, a
dobro se zavedam, da obeh
športov hkrati ne bi mogla
trenirati, tako da bom ostala
kar pri karateju. Časovno se
mi ne bi izšlo.” 

Želja v karateju v prihod-
nosti?
”Upam, da bom še dolgo
ostala v tem športu. Moja
glavna želja je, da pridem
do črnega pasa, dosežem
čim več dobrih rezultatov in
da se čim več naučim.”

Želim si črn pas
Sara Gorinjac je enajstletna karateistka kluba Huda mravljica z Jesenic. Že s sedmimi leti je 
začela organizirano trenirati. Odločila se je, da gre po stričevih stopinjah, in sedaj že več kot štiri 
leta pridno trenira karate.

Sara Gorinjac, 11-letna karateistka Huda mravljica karate kluba

KOLESARSKI IZLET V SPOMIN 
NA JURETA ROBI^A

NEDELJA 10. 4. 2011, start ob 10:00 uri
Na Juretov 46. rojstni dan se bomo spomnili ~loveka, mnogim vzornika, ki je 
premikal meje mogo~ega.

Start: Dvorana Podmežakla Jesenice
Cilj: Pokopališ~e Kranjska Gora
Startnina: 5 � ali ve~. Celoten izkupi~ek se nameni Jure Robi~ Fundaciji 

Trasa izleta poteka po lokalnih cestah do Mojstrane, nato po kolesarski stezi Jureta Robi~a do 
Kranjske Gore. Prekolesarili bomo 25 km, za prevoz nazaj na startno mesto poskrbi vsak sam, 
ker se izlet zaklju~i v Kranjski Gori. 

Program: 
10:00 – otvoritev kolesarskega izleta pred dvorano Podmežakla, kratek program
11:15 – prižiganje sve~ Juretu v spomin in zaklju~ek

Ker gre za rekreativni kolesarski izlet bomo vozili v skupini, ki jo bo spremljalo spremljevalno 
vozilo do Mojstrane, kjer zavijemo na kolesarsko stezo. 

Izlet bomo na Zavodu za šport Jesenice prirejali vsako leto ob koncu tedna pred 
ali po 10. aprilu.

Izlet podpirajo:
- BICIKEL TEAM, 
- organizatorji Dirke okoli Slovenije, 
- Jure Robi~ Fundacija, ter Juretovi prijatelji.

Informacije: 051 685 240 ali zsj.programi�siol.net
Prijave zaželjene, vendar niso potrebne.

Program Zavoda za šport Jesenice sofinancira:

www.zsport-jesenice.si

Jeseniški hokejisti branijo naslov
Ljubljanska Tilia Olimpija je bila bolje uvrščena v ligi EBEL,
zato sta se prvi dve finalni tekmi za naslov hokejskega
državnega prvaka igrali v Ljubljani. Jeseničani so še enkrat
dokazali, da jim letos gostovanja še kako ležijo. Tako v petek
kot v nedeljo so ljubljanski hram zapuščali z dvignjenimi
rokami. Uvodni tekmi sta ponudili podobna scenarija. Obe
ekipi sta igrali oprezno, z željo, narediti čim manj nepotrebnih
napak. Uvod v prvo tivolsko tekmo je bil malce presenetljiv,
saj pogled na tribune še zdaleč ni napovedoval, da se začenja
boj za novo zvezdico. Prva tekma ni preveč navdušila,
vsekakor se je poznalo, da ekipi že kar nekaj časa nista imeli
pravih tekem. Na tej tekmi smo zmagovalca dobili šele po po-
daljšku. V rednem delu sta zadela Bayrack in Cavosie. Slednji
je z lepim strelom pod prečko odločil uvodni derbi za končnih
3 : 2. Na drugi tekmi je bila podobna zgodba: izenačena 
tekma, razlika je bila v tem, da so Jeseničani imeli veliko
izključitev. Po zadetkih Cavosia in Saboliča v prvi tretjini, ki so
jo dobili z 2 : 1, so v nadaljevanju vzdržali vse nalete "zmajev".
Rezultat se do konca ni več spremenil in še ena zmaga je
odšla na Gorenjsko. Veseli podatek, da je od petih zadetkov
štirikrat zadel v polno prvi napad (op. Cavosie 3, Bayrack 1).
"Olimpija se je bolj osredotočila na drugi napad. Če hočemo
zmagovati, moramo vsi zadevati," je bil druge zmage v Ljubl-
jani vesel krilni napadalec prvega napada Marjan Manfreda.
"Pride taka tekma, ko moraš veliko igrati z igralcem manj. Vsi,
ki so bili v tistih trenutkih na ledu, vključno z odličnim vratar-
jem Fikrtom, zaslužijo čestitke za dobro opravljeno delo. Pred
nami sta dve tekmi, a mi za zdaj mislimo samo na četrtkovo.
Gremo po korakih. Upam, da bomo igrali v dvorani
Podmežakla pred številnim občinstvom," je po nedeljski tek-
mi razmišljal Manfreda, ko še ni vedel, ali bodo Olimpijo
lahko gostili na Jesenicah. "Kar v nekaj tekmah v ligi EBEL nam
je sreča obrnila hrbet. Tokrat je bila na naši strani. Nekaj
vsekakor drži: sreča spremlja hrabre," je za konec dodal 
Manfreda. Sreča je še kako pomemben dejavnik. Ta bo en
delček v mozaiku za končni uspeh. Na prvih dveh tekmah se
je videlo, da jim želje in borbenosti ne manjka.
Do zaključka redakcije še ni bilo znano, ali bo (je) dvorana
Podmežakla dobila uporabno dovoljenje. Prav tako še ni bilo
znano, kako se je končala tretja finalna tekma. Srčno upamo,
da sta se obe stvari končali pozitivno v prid "rdečim". Četrta
tekma, morda že zadnja, je na sporedu nocoj.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc

Na Pokalu mesta Tolmin v
karateju je nastopilo 250
mladih karateistov in karate-
istk iz 15 klubov, med njimi
tudi zamejski klubi iz sosed-
nje Italije. Na tekmovanju
sta nastopila tudi jeseniška
kluba, Huda mravljica karate
klub in Karate klub MI-KI.
Poglejmo pobliže boljše uvr-
stitve članov obeh klubov.
Rezultati Hude mravljice ka-
rate kluba: prvo mesto v dis-
ciplini kata: Tia Grbič - mal-
čice D, Viktor Lajič - mlajši
dečki D, Lana Grbič - mlajše

deklice D, Amila Paunovič -
mlajše deklice B. Drugo me-
sto v disciplini kata: Lian Go-
rinjac - malčki D, Elma Be-
haderovič - mlajše deklice D,
Sara Gorinjac - mlajše dekli-
ce B. Tretje mesto: Džana
Agič je osvojila bron v dogo-
vorjeni borbi v kategoriji sta-
rejše deklice C. Rezultati Ka-
rate kluba MI-KI: v disciplini
kata ekipno med malčki D so
debitirali Darko Mušič, Edik
Sadikovič in Matic Brešan.
Osvojili so prvo mesto. Med
posamezniki v katah je prvo
mesto osvojila Patricija Ste-
fanov - mlajše deklice C, dru-

go mesto Matija Legat - mlaj-
ši dečki C, tretje mesto pa
Edin Sadikovič - malčki D,
Alem Kalendar, mlajši dečki
D, Sara Ravnik, mlajše dekli-
ce C, in Tjaša Kelbl, starejše
deklice C. V dogovorjenih
enokoračnih bojih sta drugo
mesto osvojili Sara Ravnik -
mlajše deklice C, in Tjaša
Kelbl, starejše deklice C.
Tretje mesto v kategoriji sta-
rejši dečki C sta osvojila
Kristjan Kajdiž in Benjamin
Rot. Ekipno je Huda mravlji-
ca karate klub osvojila sed-
mo mesto. Karate klub MI-
KI je bil mesto niže.  

Novi uspehi mladih karateistov
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Nasvet, razpis

Mag. Karmen Klobasa

Tokrat pišem o problemu,
ki je v življenju dokaj po-
gost, v strokovnih knjigah
pa le redko najdemo nasvet,
kako se soočiti z njim.
Vsem se dogaja, da kdaj
sami sebe vprašamo: "Kaj
neki naj si mislim ob tem?"
Vprašanje se nanaša na do-
godek ali dejanje ljudi, ki
nas je neprijetno pretreslo,
razočaralo, prizadelo. Pro-
blem je, da odgovora ne
najdemo zlahka.
Tako se npr. sprašujemo,
kaj neki je običajnega dija-
ka pripravilo do tega, da je
prišel v šolo s puško in po-
strelil kup sošolcev, ki mu
niso storili nič žalega.
Sprašujemo se, kaj je prije-
lo človeka, da se je usedel
na streho stolpnice in po-
strelil številne, povsem ne-
znane mimoidoče. Sprašu-
jemo se, kaj je pičilo mir-
nega, skrbnega družinske-
ga očeta, da je nenadoma
razbil kuhinjo, potem pa
skušal ubiti še ženo in
otroke. Sprašujemo se, za-
kaj je mati zverinsko ubila
svojega nebogljenega otro-
čička, itd.
Še huje je, če gre za dejanja
nam znanih ljudi in dogod-
ke, v katere smo osebno

vpleteni. Tako se npr. spra-
šujemo, zakaj je dobra pri-
jateljica z nami nenadoma
prekinila vse stike. Sprašu-
jemo se, zakaj nas je part-
ner nenadoma zapustil,
prenehal ljubiti. Sprašuje-
mo se, zakaj je naš bližnji
naredil samomor. Sprašu-
jemo pa se tudi o manjših
stvareh, kot npr: zakaj mi
sodelavec ne lepem ne od-
zdravi več, me čudno gleda,
mi zalaga pripomočke, dela

točno nasprotno od tega,
kar prosim, me moti, ovira,
se pretvarja, da nečesa ne
zna ... Zakaj mi dobra prija-
teljica laže, podarja stvari,
ki jih ne uporabljam, me
vabi na obisk, ko sem "zase-

dena", kliče po telefonu, ko
spim, mi vsiljuje stvari, ki
jih ne maram ... Zakaj me
je znanec udaril, zakaj zbra-
na družba vedno utihne, ko
pridem zraven, zakaj se mi
znanka zahrbtno hahlja, za-
kaj samo meni nečesa niso
povedali, zakaj moja pisma
ostajajo brez odgovora itd.
V človeški naravi je, da si
vse, kar opazimo, skušamo
nekako razložiti. Vsakda-
njih znanih stvari ni treba

posebej razlagati, pozor-
nost pa pritegnejo vse nove,
nenavadne stvari. Ob njih
se vedno vprašamo: Kaj pa
je to?, Kaj se dogaja?, Zakaj
se to dogaja?, Kaj to pome-
ni?. Razlago iščemo, ker

nas vse neznano in nerazum-
ljivo bega, plaši. Zato si
skušamo razložiti celo do-
godke, v katere sploh nismo
vpleteni - pretresljive, šo-
kantne stvari, za katere iz-
vemo iz medijev ali govoric.
Še toliko bolj se trudimo z
razlago stvari, ki nas oseb-
no prizadevajo. Zdi se nam,
da kar ne bomo našli miru,
dokler ne odgovorimo na
vprašanje, zakaj se je nekaj
zgodilo. Kot že rečeno, je
problem v tem, da je vedno
možnih več dokaj različnih
razlag, pri čemer le redko
lahko ugotovimo, katera od
teh zares drži.
Kako torej najti notranji
mir? Kako doseči, da vas ta
vprašanja ne bodo prega-
njala, "grizla", da se ne bo-
ste prepuščali dolgim brez-
plodnim razglabljanjem?
Najbolje bo, če se sprijazni-
te z dejstvom, da se nekate-
rih pojavov in dejanj ljudi
preprosto ne da razložiti ali
pa bi vam to vzelo preveč
časa in energije. Znanost ni
vsemogočna in vsevedna,
ljudem pa ne morete "po-
kukati" v možgane in "vide-
ti", zakaj so nekaj naredili.
Če jih vprašate, ni rečeno,
da vam bodo povedali resni-

co, včasih pa je niti sami ne
vedo. Je pač tako, da do od-
govorov na nekatera vpraša-
nja nikoli ne boste prišli. V
teh primerih imate na izbi-
ro dvoje. Prvič, da si kot
"človek akcije" rečete: "Po-
memben je rezultat, vzroki
so postranski." Drugič, da
kot "razmišljujoč človek"
najdete nekakšno razlago.
In katero od možnih razlag
vzeti za pravo? V resnici ni
pomembno. Razložite si
pač tako, kot vam ustreza,
kot je za vas najbolje. Izbe-
rite razlago, ki vas ne raz-
burja, ne spravlja v slabo
voljo, jezo, skrbi ... Še bolje,
izberite pozitivno razlago,
ki vas bo razvedrila, sprosti-
la in nasmejala. Življenje
lahko vidite kot komedijo
ali tragedijo. Izbira je vaša!
Pravite, da me ljudje ovira-
jo zato, ker so zlobni in za-
vistni? Kje pa! Nekateri so
pač taki kot junaki humori-
stičnih serij (npr. Simpso-
novi, Mr. Bean, Kursadži-
je). Ironija pa je, da bi ta-
lent izmišljanja takšnih za-
pletov ti ljudje lahko unov-
čili za lep honorar - če seve-
da ne bi bili v resnici tako
katastrofalno nerodni in
nevedni.

Kaj naj bi si človek mislil?

Mag. Silvana Gasar

Lov na modo

Kako torej najti notranji mir? Kako doseči, 
da vas ta vprašanja ne bodo preganjala, "grizla",
da se ne boste prepuščali dolgim brezplodnim
razglabljanjem? Najbolje bo, če se sprijaznite z
dejstvom, da se nekaterih pojavov in dejanj ljudi
preprosto ne da razložiti ali pa bi vam to vzelo
preveč časa in energije. Znanost ni vsemogočna
in vsevedna, ljudem pa ne morete "pokukati" v
možgane in "videti", zakaj so nekaj naredili. 

Črno - belo v uravnoteženih
količinskih razmerjih. Odličen
styling za odlično damo.

S predelavo je trenčkot postal 
krajši in kot tak še privlačnejši za
oblačilne kombinacije. 

Vrnila se je siva - vedno zapeljiva
eleganca.

Modne navdušenke se boste 
požvižgale na tisto, kar imate že v
omari, in ustvarile popolnoma
novo modno zgodbo s podpisom
nepogrešljivega trenčkota.

Mar ni moda nekaj lepega?
Vihrava in neukrotljiva, vedno
nova in sveža. Tako kot sanje,
ki jih lovimo vsak dan in vsa-
ko noč. Oboje imam rada in z
veseljem se bom o tistem pr-
vem pogovarjala z vami, seve-
da če boste to želeli, tisto dru-
go pa, saj ne zamerite, bom
delila z najbližjimi prijatelji. 
Prvo pomladno kavo bom po-
pila v družbi neprekosljivega
zmagovalca - tričetrtinskega
plašča. Lahko vas spominja
na Francoze ali kakšnega in-
špektorja, detektiva, lahko pa
vas spomni tudi na legendar-
ne dive Marlene Dietrich, In-
grid Bergman in Audrey
Hepburn. Govorim o tričetr-

tinskem plašču, ki mu reče-
mo trenčkot. In je eden prvih
kosov, ki so ga ženske pre-
vzele od moških. 
Trenčkot je pomemben kos
ženske garderobe, saj je lah-
ko krasen dodatek h kavboj-
kam ali večerni obleki. Je ne-
pogrešljiv za prehodna obdo-
bja, za najbolj muhasti me-
sec april pa sploh. Živela
trenč in dežnik. Letos nam
modni oblikovalci ponujajo
trenčkot v najrazličnejših
barvah in v izrazito ženstve-
nih krojih. Zato kar na lov.
Sedaj ko so nove kolekcije
oblačil že na prodajnih poli-
cah, ga boste našli na marsi-
kateremu obešalniku. Ker je

letošnja moda barvno nav-
dahnjena in se rada bohoti s
svetlečimi površinskimi pre-
mazi tudi podnevi, izberite
barvno nevsiljiv plašček. Dr-
žite se naslednjih barv: bež -
klasična stalnica, siva - barva
ali nebarva, ki se vrača v vsej
svoji veličini in je vedno pra-
vi izbor, modra - po dolgolet-
ni odsotnosti je spet z nami,
bela in črna - je o njiju sploh
treba kaj napisati? To so bar-
ve, ki so odlične za vrhnja ob-
lačila, z njimi boste vedno
lahko zaokrožile še tako bar-
vito modno zgodbo. Plašč naj
bo tanek in lahek, udobnega
kroja in prepasan v pasu.
Morda še nekaj o dolžini. Naj

vas ne moti, če krilo gleda iz-
pod plašča. Vidni robovi
spodnjih oblačil so v modi.
Trenčkot naj vas spremlja v
službo, po nakupih, na po-
poldanski kavici, tudi zvečer
vam bo prišel prav.
Modo smo začeli loviti od
zgoraj. Tole je bilo torej tisto,
kar oblečemo čez. Kaj pa
spodaj? V maju vam razkri-
jem tudi to. Sicer pa vam lah-
ko povem, da je moda za se-
zono pomlad in poletje 2011
predvsem bolj prijazna do
našega telesa. Oblačila niso
več tako tesno oprijeta, da bi
že takoj po vsakem obroku
morali preverjati mehansko
vzdržljivost šivov, tudi mo-

krih madežev pod pazduho
bo manj. Oblačila so prostor-
nejša. Pomembna je kon-
strukcija oblačil, ki je elegant-
na in sofisticirana. Nasled-
njič, ko se bomo brali, vam
bom predstavila nove hlače,
vrnitev midi krila in barve.
Navdihov je veliko, ljubezni
še več. Odvisno je le, kaj in
koliko tega boste spustili v
svoje garderobne omare. 
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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

Kako so na Murovi včasih živeli

V okviru nedavnega občinskega praznika so pripravili še eno
predstavitev knjižice Kako so na Murovi včasih živeli. Prva
predstavitev je bila sicer že lansko jesen, a zaradi velikega za-
nimanja med občani vseh generacij za projekt so predstavi-
tev ponovili. Študijski krožek pri Ljudski univerzi Jesenice pri-
pravlja vrsto raziskovalnih nalog kulturne dediščine v lokalni
skupnosti. Na predstavitvi je uvodni govor imela direktorica
Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič, strokovni
del pa sta izpeljali Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice
Jesenice in Zdenka Torkar Tahir iz Gornjesavskega muzeja
Jesenice. Mentorica in koordinatorka študijskega krožka je
bila Polona Knific iz Ljudske univerze Jesenice. V knjigi je 24
prispevkov različnih avtorjev in bralec se lahko v sliki in be-
sedi seznani z utripom tega starega dela naše občine. J. P.

Poudarek na prostovoljstvu
Občina Jesenice se v slovenskem merilu uvršča na visoko še-
sto mesto pri organizaciji Tedna vseživljenjskega učenja. Šte-
vilo sodelujočih se iz leta v leto povečuje. Lani je 35 izvajalcev
pripravilo več kot sto različnih dogodkov. Pester program se
obeta tudi letos, ko bo nosilna tema tedna Evropsko leto pros-
tovoljstva. Organizacijski odbor pod vodstvom predsednice
Maje Radinovič Hajdič je že sprejel terminski plan in pro-
gramske smernice. Glavni del Tedna vseživljenjskega učenja
bo od 16. do 22. maja, razširjeni pa od 1. maja do konca juni-
ja. Ker bo letos glavni poudarek na prostovoljstvu, so člani od-
bora k sodelovanju povabili še druge organizacije in društva,
ki se ukvarjajo s tem področjem. Bodo pa prostovoljstvu dali
večji poudarek tudi na zaključni prireditvi, ki bo 21. maja v
dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Izvajalci mo-
rajo programe vseh aktivnosti in dogodkov posredovati do 15.
aprila organizacijskemu odboru na Občino Jesenice. J. R. 

Urša Peternel

Z začetkom pomladi je na
cestah tudi vse več motori-
stov. Zato so policisti Policij-
ske postaje Jesenice pripra-
vili nekaj opozoril. Kot opo-
zarjajo, je prav začetek sezo-
ne za motoriste najbolj pro-
blematičen, saj vožnja mo-
tornega kolesa zahteva ne-
nehno vajo, motoristi pa v
zimskem času niso vozili je-
klenih dvokolesnikov, zato
se morajo vožnje z motor-
nim kolesom spet privaditi.
"Vsem motoristom svetuje-
mo, da opravijo celoten pre-
gled motornega kolesa, pre-
den se zapeljejo na prvo vož-
njo v novi sezoni. To je na-
mreč prvi korak k varnosti

na cesti. Preveriti je treba
tako vse tekočine kot tudi
svetlobna telesa in akumula-
tor. Eno najpomembnejših,

če ne najpomembnejše
opravilo je natančen pregled
pnevmatik. Poglejte, ali so
vidne kakšne poškodbe, do-
bro preverite globino kana-
lov in tlak v pnevmatikah,"
svetujejo policisti. Ker spo-
mladanske temperature ni-
hajo, so zjutraj ob začetku
vožnje pnevmatike neogre-
te, hladno je tudi asfaltno
vozišče, čez dan pa se tem-
perature dvignejo, kar vse
prispeva k temu, da je vož-
nja z motornim kolesom še
bolj nevarna, saj se oprijem
z voziščem spreminja. 
Za vožnjo z motorjem je tre-
ba imeti ustrezno obutev,
zaščitno obleko, ščitnike, ro-
kavice in homologirano mo-
toristično čelado. 

Nasveti za motoriste

Janko Rabič

Veliko je primerov, ko je lju-
dem težko priznati, da po-
trebujejo pomoč, in so prisi-
ljeni potrkati na vrata dobro-
delnih organizacij. To so v
lanskem letu spet velikokrat
ugotavljali pri Območnem
Združenju Rdečega križa na
Jesenicah, ki pokriva občine
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica. Statistika natanč-
no pove, kolikokrat so po-
magali na različne načine.
Njihovo osnovno vodilo je
vedno blažitev posledic rev-
ščine in socialne izključeno-
sti ter ustvarjanje osnovnih
razmer za dostojnejše preži-
vetje za tiste ljudi, ki si sami
tega ne morejo zagotoviti. 
Lani so zbirali in oddajali
rabljena oblačila, obutev, ig-

rače, manjše kose pohištva
in gospodinjske opreme.
Skladišče z oblačili in opre-
mo je obiskalo tri tisoč oseb,
povprečno od šestdeset do
sedemdeset na teden. Sku-
paj so v letu 2010 z oblačili
in obutvijo pomagali 12-ti-
sočkrat. V okviru letovanja
otrok iz socialno ogroženih
družin na Debelem Rtiču so
štridesetim otrokom omo-
gočili brezplačno letovanje.
Letovanje so omogočili tudi
trem starejšim osebam. 
S pridobljenimi sredstvi na
podlagi prijav na različnih
razpisih so vse leto skrbeli
za nabavo prehranskih iz-
delkov. Skupaj so razdelili
938 prehranskih paketov ter
velike količine mleka, teste-
nin, sladkorja, riža in moke
ter pralnega praška. Skupna

vrednost razdeljene pomoči
in plačila letovanja je znašala
več kot 94 tisoč evrov. 
Predsednica Območnega
združenja RK Sonja Gubanc
poudarja: "Vse priznanje za-
služijo prostovoljci, ki opravi-
jo veliko nalog, tudi z veliko
potrpežljivostjo. Posebej za-
radi težav z neprimernim
skladiščem imamo vedno ve-
like logistične težave ob pre-
vzemu velikih pošiljk hrane.
Tudi druge naloge so obsež-
ne. Pomembno je spodbuja-
nje krvodajalstva, predvsem
med mladimi, pa različne ob-
like izobraževanja. Dobro so-
delujemo z drugimi društvi,
predvsem Društvom invali-

dov Jesenice, pa s Centrom
za socialno delo Jesenice. V
prihodnje želimo navezati
tesnejše stike s krajevnimi
skupnostmi in tudi osnovni-
mi šolami. Želimo, da že
učenci dobijo prve stike z do-
brodelnostjo in humanostjo.
Veseli smo velike pomoči in
podpore Občine Jesenice, ki
vedno prisluhne našim že-
ljam in nam pomaga pri
iskanju rešitev ob težavah. V
prihodnje si tudi vsi želimo,
da bi pridobili nove, mlajše
prostovoljce, saj bo dela za-
gotovo še več. Radi bi jih
spodbudili, da zaznajo čut in
pomen, kako je, če lahko po-
magaš drugemu v stiski."

Blažitev posledic revščine
Velike socialne stiske so predvsem na Jesenicah že kar stalnica. Potem ko je po krizi v devetdesetih
letih že zavladal optimizem, pa je nova gospodarska in splošna družbena kriza spet močno posegla 
v življenje marsikatere družine in posameznikov. 

Na letni skupščini združenja so podelili več 
priznanj. Posebno plaketo Rdečega križa 
Slovenije je prejel župan Tomaž Tom 
Mencinger, diplome Rdečega križa Slovenije 
pa Marina Kalan, Kristina Razingar, Vera 
Petrovčič, Tatjana Srpčič, Janko Rabič ter 
krajevni organizaciji Rdečega križa Blejska 
Dobrava in Žirovnica. 

Janko Rabič

S povečevanjem starostne
dobe prebivalstva naraščajo
potrebe po pomoči, pred-
vsem starejšim, bolnim in
drugim, ki se srečajo z različ-
nimi težavami. Pri Društvu
upokojencev Jesenice na tem
področju že beležijo dobre re-
zultate. Od leta 2007 izvajajo
projekt Starejši za višjo kako-
vost življenja doma. Glavni
cilj je obiskati čim več ljudi v

stiski in drugih, ki sami noče-
jo, ne morejo ali ne znajo po-
iskati pomoči. Po besedah ko-
ordinatorke projekta Ivanke
Zupančič prostovoljke druš-
tva najprej z anketami na do-
movih ugotovijo, kako živijo
ljudje nad 69 let starosti.
Društvo upokojencev Jeseni-
ce v okviru projekta pokriva
območje, kjer je 2353 prebi-
valcev starejših nad 69 let. 
Lani je 15 prostovoljk opravilo
944 obiskov na domovih. V

večini primerov so si starejši
zaželeli ponovnega srečanja
in s tem premagovanja osam-
ljenosti. Marsikomu že topla
in prijazna beseda veliko po-
meni. V nekaj primerih so
prostovoljke spremljale sta-
rejše k zdravniku ali so opra-
vile zanje nakupe. 
S takšnim načinom dela pri
Društvu upokojencev Jeseni-
ce želijo vzpostaviti lokalno
mrežo prostovoljcev, ki bo
omogočala, da se bo projekt

nadaljeval in postal stalnica
pomoči starejšim, predvsem
v smeri premagovanja osam-
ljenosti in različnih oblik
pomoči na domovih. 
Ivanka Zupančič poudarja,
da je opravljeno delo šele za-
četek povečane skrbi za sta-
rejše, saj bo potreb v prihod-
nje zagotovo še več. Z delom
dosedanjih prostovoljk so
zadovoljni, vabijo pa še
nove, da se jim pridružijo
pri delu v skrbi za starejše. 

Včasih je dovolj že prijazna beseda 
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Mladi

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
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Maja Štempihar

Kako pomembno je v teh ča-
sih izraziti solidarnost s ti-
stimi, ki potrebujejo pomoč,
se zavedamo tudi na Srednji
šoli Jesenice. Tako smo v so-
delovanju z Amirjem Beši-
ćem, glavnim medicinskim
tehnikom Centra za transfu-
zijsko dejavnost Jesenice,
organizirali krvodajalsko ak-
cijo za polnoletne dijake in
učitelje. Krvodajalske akcije,
ki je bila 11. marca dopoldne
v Splošni bolnišnici Jeseni-
ce, se je udeležilo sedemde-
set prostovoljcev, od tega
petdeset dijakinj, 17 dijakov
in žal le trije zaposleni. Vsak
udeleženec se je najprej vpi-
sal v sprejemni pisarni,
opravil meritev krvnega tla-

ka in oddal kapljico krvi za
kontrolo hemoglobina. Nato
so izpolnili vprašalnik in
opravili pogovor pri zdravni-
ku. Nekaj prostovoljcev je
bilo zaradi zdravstvenih raz-
logov zavrnjenih, drugi pa
so odšli na odvzem krvi.
Vsak darovalec je daroval
450 ml krvi, kolikor je stan-
dardna doza. Po odvzemu
so se okrepčali s sendviči in
zelo dobro orehovo potico.
Krvodajalstvo je v Sloveniji
brezplačno, so pa udeležen-
ci v znak hvaležnosti od
Centra za transfuzijsko de-
javnost Jesenice dobili maji-
co. Večina udeležencev je
kri darovala prvič. Pravijo,
da so premagali strah in da
se nameravajo takih akcij še
udeležiti. 

Srednješolski kotiček

Srednješolci darovali kri

Urša Petrnel

Konec marca se je izteklo ju-
bilejno 40. tekmovanje mla-
dih glasbenikov Republike
Slovenije, ki je letos prvič
potekalo na Dolenjskem.
Tekmovanja so se udeležili
tudi trije učenci Glasbene
šole Jesenice, ki so na regij-
skem tekmovanju prejeli
zlato priznanje. Valentin
Ravnik je v disciplini tolkala
v kategoriji 1.a tekmoval v
Krškem in prejel priznanje.
Njegov mentor je Boštjan
Gradišek. Harmonikar
Florjan Kozmus je tekmo-
val v kategoriji 1.a. Tekmo-
vanje v disciplini harmoni-
ka je potekalo v Brežicah,
kjer je Florjan, njegov men-
tor je Jan Ulčnik, dosegel
srebrno plaketo. Trobentač
Peter Kunstelj pa je tekmo-
val v Novem mestu. V disci-
plini trobenta v kategoriji
1.c je prejel zlato plaketo in
2. nagrado, njegov mentor
je Franci Richter, s klavir-
jem pa ga je spremljala Ta-
nja Ahačič. Poleg učencev
glasbene šole so na tekmo-
vanju nastopili tudi jeseni-
ški dijaki in študentje glas-
be in kar trije od njih so
zmagali v svoji kategoriji.

Harmonikarka Neža Torkar
(Visoka šola za glasbo
Franz Liszt Weimar) je tek-
movala v kategoriji 3.a in
prejela zlato plaketo in 1.
nagrado. Tubist Jernej Ober-
žan (Visoka šola za glasbo
H. B. Larsen) je tekmoval v
kategoriji 3.a in prejel zlato
plaketo in 1. nagrado. Kita-

ristka Natali Horvat (KGB
Ljubljana) je tekmovala v
disciplini kitarski duo sku-
paj z Aljažem Cvirnom v 2.
kat. in prejela zlato plaketo
in 1. nagrado. Kitaristka
Sandra Štern (AG Ljublja-
na) je nastopila v disciplini
kitarski duo v 3. kat. in sku-
paj z Igorjem Megličem

prejela bronasto plaketo.
Vsi trije prvonagrajenci so
nastopili na zaključnih kon-
certih, Neža je nastopila v
Kazinski dvorani SNG Ma-
ribor, Natali in Jernej pa v
Slovenski filharmoniji, je
sporočila ravnateljica Glas-
bene šole Jesenice Martina
Valant.

Mladi glasbeniki uspešni 
na državnem tekmovanju

Računanje je igra 
Jesenice so gostile že 13. dr-
žavno tekmovanje Računa-
nje je igra za učence šol, ki
izvajajo prilagojene progra-
me z nižjim izobrazbenim
standardom. Organizator
tekmovanja je bila Osnovna
šola Poldeta Stražišarja Jese-
nice. Kot je povedal ravnatelj
šole Alen Kofol, tekmovanje
poteka na dveh ravneh: šol-
ska tekmovanja izvajajo
mentorji po posameznih pri-
javljenih šolah v marcu, dr-
žavno tekmovanje pa organi-
zirajo na Jesenicah v aprilu.
Naloge za obe tekmovanji
pripravljajo učitelji OŠ Polde-
ta Stražišarja. Državnega tek-
movanja se je udeležilo 132
učencev iz 37 osnovnih šol,
ki izvajajo prilagojene pro-
grame z nižjim izobrazbe-
nim standardom. U. P.

Najmlajša tekmovalca Judo
kluba Jesenice Mark Zupan
in Aleksander Rijavec nada-
ljujeta niz uspešnih nasto-
pov. Na mednarodnem tur-
nirju v Samoborju v počasti-
tev tridesete obletnice njiho-
vega kluba sta se borila pro-
ti do tri leta starejšim na-
sprotnikom v starostni kate-
goriji U11. Kljub temu sta se
izvrstno odrezala, saj je
Mark osvojil odlično drugo
mesto, Aleksander pa je bil
v veliki konkurenci sedmi.

Na 45. mednarodnem poka-
lu Murske Sobote, kjer sta
se prav tako borila proti več
let starejšim nasprotnikom,
je Mark zopet osvojil drugo
mesto, Aleksander pa je bil
19. Samo teden dni kasneje,
19. marca, sta na tekmi za
50. tradicionalni Baumgart-
nov pas v Mariboru končno
dočakala svojo starostno ka-
tegorijo U9. Temu primer-
no sta se tudi bolje borila in
oba domov odnesla bronasti
medalji. 

Mlada judoista Mark 
in Aleksander

Večina dijakov je kri darovala prvič. I Foto: Maja Štempihar

Nastop prvošolcev za materinski dan
V organizaciji Glasbene šole Jesenice so v veliki dvorani šole
pripravili prijeten koncert mladih glasbenikov prvošolcev ob
materinskem dnevu. Kar 35 otrok se je predstavilo na odru,
od tega šest pianistov, šest kitaristov, osem harmonikarjev,
sedem flavtistk in osem violinistov. Zaradi velikega 
zanimanja so morali koncert izvesti kar dvakrat: ob 17. in
18.30. J. P.

Državno tekmovanje vedno spremlja pester kulturni program, letos sta za presenečenje
poskrbela čarovnik Grega in pevka Nina Pušlar. I Foto: Janko Rabič
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Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS,
štev. 14/2004 in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem, ki je bil objavljen 16. julija 2010 v prilogi Gorenjskega glasa za obči-
no Jesenice; JESENICE - OBČINSKE NOVICE, Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-
senice, župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger objavlja 

PREDNOSTNO LISTO A PROSILCEV, KI NISO ZAVEZANCI ZA PLAČILO VARŠČINE

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Vivijana Zupanc Cesta železarjev 4a Jesenice 240 1
2 Irena Simčič Cesta Toneta Tomšiča 103 Jesenice 225 1
3 Čedo Ostojić Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 205 1
4 Silva Dimač Cesta maršala Tita 2a Jesenice 200 1
5 Liljana Krajnc Cesta maršala Tita 13 Jesenice 190 1
6 Senad Kateran Mencingerjeva ulica 2 Jesenice 185 1
7 Četiba Hrkić Cesta revolucije 6 Jesenice 175 1
8 Goran Micovski Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 175 1
9 Snežana Stanić Cesta maršala Tita 89 Jesenice 175 1
10 Edisa Alagić Cesta revolucije 7 Jesenice 175 1
11 Anton Pirc Cesta maršala Tita 47 Jesenice 175 1
12 Katja Stare Cesta Viktorja Svetina 8b Jesenice 170 1
13 Šefika Delić Cesta revolucije 9 Jesenice 170 1
14 Amer Skenderović Ulica heroja Verdnika 40 Jesenice 170 1
15 Adil Čajić Cesta talcev 12 Jesenice 170 1
16 Rasem Čaušević Cesta talcev 8b Jesenice 170 1
17 Dejan Blagojević Ulica Viktorja Kejžarja 37a Jesenice 165 1
18 Miha Bremec Cesta maršala Tita 62 Jesenice 165 1
19 Renata Iveljić Cesta 1. maja 41 Jesenice 165 1
20 Damir Kačar Cesta Viktorja Svetina 23 Jesenice 160 1
21 Elvisa Ikanović Cesta maršala Tita 22 Jesenice 160 1
22 Zehida Zahirović Cesta železarjev 17 Jesenice 160 1
23 Davor Savkić Cesta maršala Tita 22 Jesenice 155 1
24 Marija Klavžar Cesta 1. maja 75 Jesenice 150 1
25 Rok Tičar Cesta revolucije 4 Jesenice 145 1

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Azra Mujkanović Cesta Franceta Prešerna 24 Jesenice 280 2
2 Megi Šabić Cesta železarjev 31 Jesenice 275 2
3 Dada Čolić Ulica Cankarjevega Bataljona 6 Jesenice 275 2
4 Darinka Urh Ulica Staneta Bokala 13 Jesenice 265 2
5 Suzana Zupan Cesta 1. maja 38 Jesenice 265 2
6 Melisa Bešić Cesta maršala Tita 75 Jesenice 260 2
7 Elvira Mulalić Ulica Staneta Bokala 15 Jesenice 260 2
8 Armina Ljubijankić Delavska ulica 8 Jesenice 260 2
9 Sanela Djulkić Ulica Franca Benedičiča 2 Jesenice 260 2
10 Biljana Brešan Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 255 2
11 Suvana Čizmić Razgledna pot 13 Jesenice 255 2
12 Sunčica Ristova Cesta revolucije 2a Jesenice 255 2
13 Damir Kraljik Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 255 2
14 Svetlana Ignjatić Cesta Cirila Tavčarja 1b Jesenice 255 2
15 Alma Rekić Cesta revolucije 9 Jesenice 255 2
16 Hatidže Saljihi Cesta maršala Tita 33 Jesenice 245 2
17 Sanja Hodžić Cesta Cirila Tavčarja 10 Jesenice 240 2
18 Samir Silić Cesta maršala Tita 63 Jesenice 240 2
19 Elvira Kapić Cesta železarjev 20 Jesenice 240 2
20 Nermina Smajić Ulica bratov Rupar 8 Jesenice 240 2
21 Branka Černelč Cesta maršala Tita 41 Jesenice 240 2
22 Irena Lukežič Cesta 1. maja 123 Jesenice 235 2
23 Elvira Tulek Cesta maršala Tita 41 Jesenice 235 2
24 Jasmina Hajdarević Cesta maršala Tita 100 Jesenice 235 2
25 Sabina Erjavec Cesta Franceta Prešerna 35 Jesenice 235 2
26 Alan Zukić Cesta revolucije 2 Jesenice 230 2
27 Emira Jukić Cesta revolucije 1a Jesenice 230 2
28 Dragana Simić Cesta Cirila Tavčarja 17 Jesenice 230 2
29 Ana Babić Cesta bratov Stražišarjev 8 Jesenice 230 2
30 Sanida Brdar Hrušica 70 Hrušica 230 2
31 Mojca Meglič Cesta 1. maja 51 Jesenice 225 2
32 Duško Mitrić Hrušica 70 Hrušica 225 2
33 Nijaz Šabanćević Ulica Staneta Bokala 1a Jesenice 225 2
34 Anita Bajrić Cesta železarjev 30 Jesenice 225 2
35 Said Čučuk Aljaževa ulica 14a Jesenice 220 2
36 Damir Jeginović Cesta revolucije 4 Jesenice 220 2
37 Danijela Tadić Ulica Staneta Bokala 15 Jesenice 220 2
38 Darko Šepic Ulica Viktorja Kejžarja 32b Jesenice 215 2
39 Jasmina Hafizović Cesta v Rovte 7 Jesenice 205 2
40 Darwin Zoki Zukić Cesta maršala Tita 58 Jesenice 195 2
41 Almir Midžan Delavska ulica 3 Jesenice 185 2
42 Dejan Hočevar Ulica Staneta Bokala 5 Jesenice 180 2
43 Hamdija Burnić Cesta revolucije 9 Jesenice 175 2
44 Ekrem Fatkić Cesta maršala Tita 96 Jesenice 175 2
45 Erika Moškon Cesta bratov Stražišarjev 8 Jesenice 170 2
46 Blaž Šebjanič Hrušica 58c Hrušica 165 2
47 Šemsa Bakić Cesta talcev 8c Jesenice 160 2
48 Admir Smajić Cesta maršala Tita 45 Jesenice 155 2

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Monika Vidmar Cesta revolucije 2a Jesenice 315 3
2 Edisa Ramić Cesta 1. maja 121 Jesenice 315 3
3 Anela Burnić Trg Toneta Čufarja 5 Jesenice 310 3
4 Božica Radičević Cesta Cirila Tavčarja 17 Jesenice 300 3
5 Anela Halilović Kerić Cesta Cirila Tavčarja 12 Jesenice 300 3
6 Elena Bašić Cesta maršala Tita 39 Jesenice 290 3
7 Ibrahim Lović Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 285 3
8 Fazira Beriša Cesta revolucije 5 Jesenice 280 3
9 Mojca Urana Hrušica 69 Hrušica 275 3
10 Tina Kregar Cesta maršala Tita 71 Jesenice 275 3

11 Admira Grgić Cesta Toneta Tomšiča 8a Jesenice 270 3
12 Elvira Ališić Cesta revolucije 2 Jesenice 270 3
13 Viktorija Čutarić Mole Cesta revolucije 9 Jesenice 265 3
14 Anela Mujić Mršić Cesta maršala Tita 71 Jesenice 260 3
15 Denis Bahun Cesta na Golico 10b Jesenice 260 3
16 Amra Sarajlić Alagić Cesta revolucije 7 Jesenice 260 3
17 Slobodanka Georgiev Ulica Viktorja Kejžarja 20 Jesenice 260 3
18 Barbara Kregar Bernik Cesta maršala Tita 70 Jesenice 260 3
19 Nataša Zorko Cesta Toneta Tomšiča 70e Jesenice 255 3
20 Suad Mujčić Ulica Staneta Bokala 11 Jesenice 250 3
21 Sebira Dizdarević Cesta revolucije 1 Jesenice 250 3
22 Simona Weiss Cesta maršala Tita 38 Jesenice 245 3
23 Fadil Porčić Cesta 1. maja 2 Jesenice 245 3
24 Keti Marinkovski Hrušica 65 Hrušica 245 3
25 Senada Dizdarević Cesta 1. maja 20 Jesenice 240 3
26 Đevat Đaferi Cesta maršala Tita 28 Jesenice 240 3
27 Maja Ladan Cesta železarjev 13 Jesenice 240 3
28 Elvedin Suhonjić Cesta maršala Tita 39 Jesenice 240 3
29 Maja Umjenović Cesta maršala Tita 2a Jesenice 240 3
30 Enes Okić Cesta Cirila Tavčarja 1b Jesenice 235 3
31 Miran Mladenov Cesta v Rovte 16 Jesenice 235 3
32 Elvisa Rrudhani Cesta maršala Tita 76 Jesenice 235 3
33 Tahir Imeri Hrušica 49 Hrušica 230 3
34 Goce Ivanov Cesta železarjev 13 Jesenice 225 3
35 Anita Bohinc Ulica heroja Verdnika 40 Jesenice 225 3
36 Belma Dervić Cesta Franceta Prešerna 31 Jesenice 220 3
37 Zora Denša Delavska ulica 10 Jesenice 220 3
38 Sanel Ključanin Mladinska cesta 6 Jesenice 220 3
39 Simona Jotanović Cesta maršala Tita 79 Jesenice 220 3
40 Tea Zukić Cesta maršala Tita 74 Jesenice 220 3
41 Dražen Grgurić Cesta maršala Tita 71 Jesenice 220 3
42 Đimi Horn Cesta maršala Tita 2 Jesenice 215 3
43 Danica Povirk Cesta Cirila Tavčarja 10 Jesenice 210 3
44 Anita Mujezinović Delavska ulica 8 Jesenice 210 3
45 Vanda Progar Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 210 3
46 Miha Skrt Cesta maršala Tita 41 Jesenice 205 3
47 Metod Macorig Cesta Viktorja Svetina 15 Jesenice 200 3
48 Gorazd Kliček Ulica Staneta Bokala 19 Jesenice 200 3
49 Agata Matovina Cesta revolucije 8 Jesenice 200 3

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Marina Rozman Cesta Viktorja Svetina 15 Jesenice 340 4
2 Selvedin Kukić Cesta revolucije 6 Jesenice 295 4
3 Emili Bešić Cesta maršala Tita 75 Jesenice 285 4
4 Nivesa Musić Cesta revolucije 4 Jesenice 285 4
5 Damjan Mladenović Cesta maršala Tita 9 Jesenice 275 4
6 Dejan Simeonov Cesta maršala Tita 63 Jesenice 275 4
7 Morana Midžan Cesta maršala Tita 2a Jesenice 270 4
8 Bahrudin Vilić Cesta maršala Tita 39 Jesenice 270 4
9 Emil Mulalić Cesta maršala Tita 62 Jesenice 260 4
10 Suada Mujčić Cesta Viktorja Svetina 16 Jesenice 255 4
11 Andrej Lužnik Cesta maršala Tita 2 Jesenice 250 4
12 Alma Svetina Cesta maršala Tita 47 Jesenice 250 4
13 Edvard Klarić Cesta maršala Tita 96 Jesenice 250 4
14 Adnan Alagić Ulica Franca Benedičiča 2b Jesenice 250 4
15 Mirzeta Tahirović Cesta maršala Tita 96 Jesenice 245 4
16 Nevzet Halilović Ulica bratov Rupar 8 Jesenice 240 4
17 Greta Grüne Cesta maršala Tita 1a Jesenice 240 4
18 Sanja Jocić Cesta maršala Tita 63 Jesenice 230 4
19 Zoran Otović Cesta maršala Tita 96 Jesenice 230 4
20 Ferid Huseinbašić Delavska ulica 8 Jesenice 205 4
21 Džina Rajhart Cesta revolucije 1a Jesenice 200 4

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Azira Uzejrović Ulica Franca Benedičiča 2a Jesenice 366 5
2 Sandra Leskovar Cesta maršala Tita 109 Jesenice 325 5
3 Branko Romih Hrušica 121 Hrušica 295 5
4 Edita Brdar Cesta Cirila Tavčarja 1a Jesenice 285 5
5 Shaban Sfishta Cesta 1. maja 79 Jesenice 261 5
6 Sajma Ajdarpašić Cesta v Rovte 3 Jesenice 256 5
7 Jerica Sedžek Cesta maršala Tita 62 Jesenice 205 5

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Nataša Mušić Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 361 7

PREDNOSTNO LISTO B PROSILCEV, KI SO ZAVEZANCI ZA PLAČILO VARŠČINE

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Klemen Šabić Cesta železarjev 23 Jesenice 205 1
2 Karl Pirman Cesta maršala Tita 114 Jesenice 200 1
3 Đuro Karakaš Ulica bratov Rupar 8 Jesenice 180 1
4 Renata Zupan Savska cesta 9 Jesenice 165 1

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Jožef Pasar Cesta Borisa Kidriča 37 Jesenice 220 2

ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA TOČKE ŠT. ČL.

1 Edvard Skumavec Cesta maršala Tita 9 Jesenice 235 3
2 Mitja Plahuta Cesta Toneta Tomšiča 70 Jesenice 225 3
3 Barbara Žemva Cesta Cirila Tavčarja 10 Jesenice 200 3

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Izdelki blagovne znamke Martinar

V izložbenem oknu TIC Jesenice vedno pripravijo kakšno za-
nimivo razstavo. Tokrat so na ogled izdelki v okviru progra-
ma Usposabljanje za življenjsko uspešnost - izzivi
podeželja, ki se je izvajal na Ljudski univerzi Jesenice.
Celostno grafično podobo izdelkov so razvili pod blagovno
znamko Martinar. Vsi razstavljeni izdelki so ročno delo
udeležencev in so izdelani iz naravnih materialov: volne,
bombaža, slame, sena, valovite lepenke, plute, torej materi-
alov, ki se jih dobi v domačem okolju. J. P.

Fotografski natečaj Jesenice brez meja
BMK-Klub brez meja med 1. marcem in 17. majem letos or-
ganizira foto natečaj z naslovom Jesenice brez meja na
temo inovativnih turističnih idej v jeseniški občini. Vsi, ki
želijo sodelovati, lahko v svoj fotografski objektiv ujamejo
zanimive turistične točke ali dejavnosti v jeseniški občini in
s svojimi posnetki sodelujejo na natečaju. Najboljša dela
bodo nagrajena. Foto natečaj pripravljajo v okviru akcije
Mesec narcis na Jesenicah. Več o natečaju, pravilih in pogo-
jih si lahko preberete na spletni strani www.bmk.si (pod
rubriko Fotonatečaj). U. P.

Klovn Jaka, Nina in Nataša

Sobotni dopoldan je bil na otroškem oddelku jeseniške bol-
nišnice spet v znamenju obiska klovna Jaka in njegovih pri-
jateljic. Tokrat sta bili asistentki dijakinji jeseniške gimnazi-
je Nataša in Nina. Mladi glasbenici sta pred časom obisko-
vali tudi glasbeno šolo Jesenice in sta srečanje popestrili z
igranjem na klarinet. Klovn Jaka pa je kot navadno s svojimi
akcijami zabaval velike in male bolnike otroškega oddelka.
Najbolj glasen smeh pa je imela mala bolnica, ki je kar 
pozabila, da dobiva infuzijo, in se je od srca smejala vsemu
dogajanju. J. P.

Pohvala 
V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja imajo zelo
domiselno urejene stenčase - informativne plakate s fo-
tografijami o zanimivih prireditvah in dogodkih, zanimivo
pa je tudi vsakomesečno sporočanje na plakatu, kateri
stanovalci v tekočem mesecu praznujejo rojstne dneve. J. P.
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Zanimivosti

Črke namesto številk - izpišimo 
besedo izlet! Pozor: začnemo aprila
Z nagradno igro, v kateri je vedno več sodelujočih, nadaljuje-
mo tudi letos. Koncept igre ostaja enak: na celostranskem
Mercatorjevem oglasu, ki bo objavljen v Kranjčanki, Ločanki,
Kranjskem glasu, Jeseniških in Deželnih novicah, bo aprila,
maja, septembra, oktobra in novembra objavljena po ena črka
iz besede IZLET. Ko boste zbrali vse črke in iz njih izpisali bese-
do izlet, jih boste prilepili na kupončke. Kupončke že lahko 
najdete v Mercatorjevih prodajnih centrih Primskovo, Savski
otok, Škofja Loka, Jesenice in Lesce. Pravilno polepljene
kupončke z besedo izlet boste konec novembra oddali v
omenjenih Mercatorjevih centrih ali jih poslali na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj. Kot je že navada, bo žreb
določil 48 srečnežev, ki jih bomo odpeljali na brezplačni enod-
nevni izlet presenečenja. Vabljeni k sodelovanju!

En izžreban kuponček prinaša nagrado le eni osebi, tudi, če je na njem
napisanih več imen (nagrajenec je prvi napisani). V nagradni igri lahko
sodelujete z več kupončki, stari pa morate najmanj 18 let. Pravila na-
gradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.

Urša Peternel

Vrsto let so sosedje v Pod-
mežakli lahko le nemočno
opazovali, kako eden od kra-
janov, vsem dobro poznani
A. S., kopiči kupe stare šare,
železja, lesa, gum ... Neneh-
ni klici na policijo in občino,
pritožbe niti sestanki na kra-
jevni skupnosti niso dali
prave rešitve. Ko je začel de-
lati Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo Jesenice, pa
so se redarji in inšpektorji
lotili tudi reševanja tega dol-
goletnega problema. Kot je
povedal občinski inšpektor
Gregor Jarkovič, so posto-
pek ukrepanja začeli že leta
2009. A. S. kopiči šaro kar
na treh lokacijah: na Janševi
in Mencingerjevi ulici, ob
Ilirski cesti ter v Logu Ivana
Krivca. Pravne temelje za
ukrepanje so inšpektorji
najprej pripravili za območ-
je v Logu Ivana Krivca, kjer
gre za občinsko zemljišče
(omenjeni občan ima tam

občinsko neprofitno stano-
vanje). A. S. so najprej izda-
li več opozoril, naj pospravi
navlako, a kljub obljubam
kupov stare šare ni pospra-
vil. Nato so mu inšpektorji
izdali uradno opozorilo, sle-
dil je zapisnik o ogledu in -
ker občan še vedno ni sani-
ral stanja - so mu izdali od-
ločbo. Nanjo se je lastnik na-
vlake pritožil, sprožil je tudi
tožbo, a upravno sodišče je
odločilo, da inšpektorat lah-
ko pelje postopek naprej.
Tako so inšpektorji izdali
opozorilo pred izvršbo, kar
je bil zadnji ukrep pred do-
končno izvršbo. Sredi de-
cembra lani so tako imeli
urejene vse papirje, da so
lahko začeli izvršbo. V Log
Ivana Krivca so pripeljali po-
trebno mehanizacijo (bager,
dvigalo in tovornjak) ter več
delavcev, za pomoč v akciji
pa so prosili tudi policijo, saj
so pričakovali, da A. S. ne bo
zadovoljen z ukrepanjem.
Ker je zares motil potek iz-

vršbe, so ga policisti začasno
odstranili. Vse kupe železja,
lesenih odpadkov, kosovnih
odpadkov, cementa, smeti je
delavcem uspelo odstraniti
in odpeljati na deponijo. Na-
tehtali so kar 23 ton navlake!
Naknadno so A. S. izdali od-
ločbo o prekršku, saj ni spo-
štoval odločbe, naložili so
mu plačilo 2500 evrov stro-

škov in petsto evrov kazni.
Kot je napovedal občinski
inšpektor Gregor Jarkovič,
bodo podobno akcijo nada-
ljevali še na dveh lokacijah v
Podmežakli, kjer ista oseba
prav tako kopiči navlako, to
je na Janševi, Mencingerjevi
in Ilirski cesti. Po ocenah je
tam naloženih kar okrog sto
ton odpadkov.

Odpeljali 23 ton navlake
V Logu Ivana Krivca je občinski inšpekciji vendarle uspelo odstraniti navlako, ki jo je kopičil občan.
Zdaj "zbiralca" stare šare čaka še akcija na Janševi, Mencingerjevi in Ilirski.

Stanje v Logu Ivana Krivca pred akcijo

V akciji so odpeljali kar 23 ton navlake, pomagali so si z 
bagrom, dvigalom in tovornjakom.

Takšno je bilo stanje po odvozu in menda A. S. navlake 
v Logu Ivana Krivca ne kopiči več.

Ocvirki in pohvale

Na nekaterih koših za smeti ob večjih travnih površinah 
so namestili dodatne koše z vrečkami. Tako se lastniki
psov ne bodo mogli več izgovarjati, da s seboj niso vzeli 
ali so pozabili vzeti vrečko, v katero bi pospravili kakce
štirinožca.

Človeška domišljija nima meja, lahko zapišem za delo
nočnih sprehajalcev. Ali zaradi lune ali maliganov, sklenili
so da rože ne potrebujejo za svojo rast niti sonca niti vetra
in da naj vso energijo pridobijo iz betona ali asfalta, 
zato so betonska korita obrnili. Eno korito se je ob tem 
razletelo. Kraj dogajanja: Titova cesta pod cerkvijo.

Semafor na križišču na Slovenskem Javorniku nikakor ni
naklonjen pešcem. Tudi po daljšem čakanju in menjavi kar
nekaj intervalov za pešce na prehodu nikakor ni prižgana
zelena luč I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Fotografijo za "ocvirek" so nam poslali z Bokalove na 
Jesenicah. Nekatere stanovalce moti osebno vozilo, ki ga
lastnik parkira ob cesti tik ob manjšem vrtičku hiše. Kot
pravijo, si je prostor prilastil kot svoj parkirni prostor. Ker
je ta prostor v križišču dveh izvozov in ene ceste, se je 
pozimi večkrat zgodilo, da spodnji stanovalci Bokalove 9
zaradi njegovega avta niso mogli iz svojih garaž na cesto,
so zapisali. Za vsa opozorila in prošnje pa naj bi bil lastnik
vozila "slep in gluh", pravijo in upajo, da bo zalegla vsaj
objava v občinskem glasilu ... U. P.
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Petek, 8. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 18. uri
Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 18. uri
Odprtje slikarske razstave slikarke Zlate Bela iz Ljubljane

Info: DPD Svoboda, dpd.svoboda@gmail.com

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri 
Samostojna razstava likovnih del Eda Gregoriča, člana DOLIK-a (do
4. maja). Info: DOLIK, 04/583 25 06

Sobota, 9. aprila
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 9.30 in 13.30

6. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE ob 14. uri 
Ogled modulne makete in voženj vlakov po njej

Info: MMJ Vlaki, 040/706 740

Nedelja, 10. aprila
JESENICE-KRANJSKA GORA ob 10. uri 

Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča. 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051 685 240

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Premiera predstave Komedija duhov v izvedbi GTČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 11. aprila
TRIM STEZA ŽERJAVEC 

Teden trim steze; vodeni obiski po dogovoru

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

DOM DU JESENICE ob 18. uri 
Družabno srečanje s predstavniki verskih skupnosti na Jesenicah

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

DVORANA GLASBENE ŠOLE ob 18.30 
Koncert violončelista Gregorja Feleta in pianista Jana Severja

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

Sreda, 13. aprila
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA dopoldne

Kekčevo srečanje - regijsko srečanje otroških gledaliških skupin 
Gorenjske. Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

ŠTEFELINOVA HIŠA PLANINA POD GOLICO ob 16. uri 
Velikonočna delavnica - barvanje pirhov

Info: KS Planina pod Golico, 04/580 04 45

DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17. uri 
10. kolo rekreacijske lige v košarki, Športne igre Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

PROSTORI GARAŽE ŽAREK (Titova 78a) ob 19.15 
Srečanje v Šoli za življenje na temo Bitje odnosa sem, predava Andrej
Debeljak. Info: Društvo Žarek, 040 790 345

Četrtek, 14. aprila
ZBOR ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA ob 7. uri

POHOD: Črni kal (1103 m)-Blegoš (1562 m)

Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA dopoldne
Kekčevo srečanje - regijsko srečanje otroških gledaliških skupin 
Gorenjske. Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

ŠTEFELINOVA HIŠA PLANINA POD GOLICO ob 16. uri 
Velikonočna delavnica - izdelava beganc

Info: KS Planina pod Golico, 04/580 04 45

OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA ob 17.30 
Predavanje Pozitivno starševstvo

Info: OŠ Poldeta Stražišarja, 04/583 41 51

DVORANA GLASBENE ŠOLE ob 18. uri
37. srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

OŠ KOROŠKA BELA ob 18. uri
Pomladni koncert pevskih zborov. Info: OŠ Koroška Bela, 04/580 64 05

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Gledališka predstava A. Collato: Beneški trojčki v izvedbi Gimnazij-
skega teatra. Info: Gimnazija Jesenice, 04/580 94 50

Petek, 15. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

FOTOGALERIJA JESENICE ob 19. uri 
Otvoritev fotografske razstave Žige Gričnika, člana DF SVIT Celje

Info: Fotografsko društvo Jesenice

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Pomladni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora z gosti
Oktet 9. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Sobota, 16. aprila
KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 19.30 

Premiera komedije Francija Tušarja Medeni teden v izvedbi Gledališ-
ča Aksa. Info: DPD Svoboda, dpd.svoboda@gmail.com

Nedelja, 17. aprila
KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 19.30 

Komedija Francija Tušarja Medeni teden v izvedbi Gledališča Aksa

Info: DPD Svoboda, dpd.svoboda@gmail.com

Ponedeljek, 18. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 9. uri

Simbiozne testne delavnice E-opismenjevanja: pomoč mladih starej-
šim pri osnovah dela z računalnikom, internetom in elektronsko poš-
to. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, Zavod Ypsilon in Dom upo-
kojencev dr. F. Berglja 04/588 46 80, 81

DVORANA OŠ KOROŠKA BELA ob 17. uri 
Turnir v badmintonu - Športne igre Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30 
Občinska rekreacijska liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Sreda, 20. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 9. uri

Simbiozne testne delavnice E-opismenjevanja: pomoč mladih starej-
šim pri osnovah dela z računalnikom, internetom in elektronsko poš-
to. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, Zavod Ypsilon in Dom upo-
kojencev dr. F. Berglja 04/588 46 80, 81

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 17. uri
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 20. uri 
Predstava Komedija duhov v izvedbi GTČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Četrtek, 21. aprila
DOM UPOKOJENCEV DR. F. BERGLJA JESENICE ob 9. uri

Delavnica izdelave cvetja iz papirja

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, 070/875 956

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer MDJ - Kitajska skozi prizmo muzejev

Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju s MDJ, 04/583 35 00

DOM DU JESENICE ob 18. uri 
Predavanje Pavla Smoleja v sliki in besedi Nacionalni park Koroške s
turistično cesto Nockberge. Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Javni nastop. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Predstava Komedija duhov v izvedbi GTČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Petek, 22. aprila
DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 18. uri

Pomladni koncert ženskega pevskega zbora DU Javornik-Koroška
Bela. Info: DU Javornik-Kor. Bela, 04/583 10 14

DOM DU JESENICE ob 18. uri 
Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju in Prazniku dela

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 20. uri 
Predstava Komedija duhov v izvedbi GTČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Aprilske prireditve 
Aktivnosti za otroke in mlade

ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,81; 
www.mc-jesenice.si; dmcj@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE 9. 4. in 10. 4. ob 9. uri
Vikend tečaj Homo ludens: Vse o igrah za animacijo otrok in mladih;
MCJ v sodelovanju z Mladinskim cehom. Obvezne prijave!!

INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE 
12. 4. ob 11. uri

INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE 
13. 4. ob 11. uri

Promocija neformalnega indeksa NEFIKS in prostovoljstva mladih ob
svetovnem dnevu mladih prostovoljcev - 15. aprilu

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom) 
13. 4. in 20. 4. ob 17. uri

Plesno-pevska in gledališka skupina za otroke nad 6 let; vodi Tjaša Srnec 

MLADINSKA TOČKA CENTER II 
14. 4. in 21. 4. ob 17. uri

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE 
15. 4. ob 10. uri

Plesne in likovne ustvarjalnice učencev OŠ Poldeta Stražišarja in dija-
kinj Srednje šole Jesenice ob odprtju izbranih del z razstave medna-
rodnega likovnega natečaja Igraj se z mano

INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE 
19. 4. ob 11. uri

INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE 
20. 4. ob 11. uri

Promocija počitniških programov za mlade

MLADINSKI CENTER JESENICE 
21. 4. ob 19. uri

Filmski večer ob svetovnem dnevu Zemlje

RAZLIČNE LOKACIJE PO JESENICAH 
22. 4. ob 12. uri

Zakaj Zemlja joče? Mobilna akcija ob svetovnem dnevu Zemlje

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

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE 
8. 4., 15. 4. in 22. 4. ob 10. uri

Brihtina pravljična dežela

11. 4., 13. 4., 18. 4. in 20. 4. ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

12. 4. in 19. 4. ob 16. uri
Angleške urice (zaključena skupina)

14. 4. in 21. 4. ob 17. uri
Ura pravljic

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, www.jesenice-tourism.net 
E-pošta: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.

Utrip ulice - Znamo in zmoremo -
Vabilo mladim!

Dragi Jeseničani, Jeseničanke in vsi drugi zainteresirani, sporoča-
mo vam, da Zavod za šport Jesenice, OE Mladinski center Jeseni-
ce skupaj z mladimi izvaja projekt Utrip ulice - Znamo in zmoremo,
ki ga sofinancira Zavod Movit NA Mladina iz programa Mladi v akci-
ji. V program vabimo vse, ki bi želeli sodelovati, da se nam pridru-
žite. Končni dogodek bo v mesecu juniju, in sicer na Stari Savi. Kaj
bo dogajalo? Glasba za vse okuse od roka, salse, dancehalla, reg-
geatona, drum'n basa do hip hopa. Skupaj se bomo preizkusili na
slacklinih, vodenih koreografijah, žongliranju ipd. ... Za vse, ki bi
radi sodelovali in bi vključili še kaj, kar na Jesenicah in v okolici zna-
mo, pa se nam lahko pridružite. Čimprej se javite prek e-pošte:
mcj-info@siol.net ali sania.despotovic@gma?il.com ali pa se oglasi-
te v Mladinskem centru Jesenice. Dregnete nas lahko tudi prek Fa-
cebooka. Kar pogumno: pokažimo Sloveniji, kaj smo in kaj znamo. 
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Zanimivosti, recepti

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi VSAK
OBOŽUJE PIZO MAK. Sponzor križanke je PIZZERIJA MAK,
Cesta bratov Stražišar 38, Jesenice, tel. 04/586 15 35, ki
prispeva naslednje nagrade: 1. tri pice po izbiri: Ana Dujović,
Kranj; 2. dve pici po izbiri: Zvonka Lokar, Vrbnje; 3. ena pica
po izbiri: Roman Iskra, Jesenice. Nagrade se dobijo v Pizze-
riji Mak, vse dni v tednu razen torka. 

Sponzor križanke je ŽELEZARSKI HRAM - BOWLING CENTER na Jesenicah, blizu športne hale Podmežakla,
GSM: 059 138 008, zh@bowlingcenter.si. Za naše reševalce prispevajo nagrade: 1. dve uri bowlinga za pet oseb 
(s copati), 2. ena ura bowlinga za pet oseb (s copati), 3. ena ura biljarda. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa-
no v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 18. aprila 2011, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni
nabiralnik.

Jelka Koselj

Korenčkova juha
Potrebujemo: 40 dag korenja,
2 žlici olja, 2 žlici sesekljane
čebule, 2 stroka česna, 3 žlice
belega zdroba, nekaj žlic se-
sekljanega peteršilja, jušno
kocko, jajce, žlico moke, sol, 12
dl vode.

Priprava: korenje naribamo,
približno 10 dag ga pustimo
presnega. Na olju prepraži-
mo sesekljano čebulo in če-
sen, da posteklenita. Nato
dodamo 30 dag naribanega
korenja in zdrob. Vse neko-
liko podušimo. Zalijemo z
vodo in dodamo žlico sesek-
ljanega peteršilja in jušno
kocko. Dosolimo po okusu.
Juha naj počasi vre, da se
korenje skuha. Po želji lah-
ko na koncu kuhanja vlije-
mo vlite rezance, pripravlje-
ne iz jajca in žlice moke. Po-
leg juhe serviramo še pre-
sno naribano korenje in se-
sekljan peteršilj.

Zeljna juha s krompirjem
Potrebujemo: 40 dag surovega
zelja ali ohrovta, 4 krompirje,
3 žlice olja, 3 žlice sesekljane

čebule, 3 stroke česna, žlico in
pol bele moke, žlico mlete pa-
prike, 2 žlici paradižnikove
mezge, 2 žlici kisa, 3 brinove
jagode, lovorov list, ščep mlete
kumine, sol, 12 dl vode.

Priprava: čebulo in česen
sesekljamo, zelje tanko na-
režemo, krompir zrežemo
na majhne kocke. Na olju
prepražimo čebulo in če-
sen, da posteklenita. Posu-
jemo moko, premešamo in
dodamo preostale sestavi-

ne. Dosolimo po okusu.
Juha naj počasi vre, da se
zelje in krompir v njej sku-
hata.

Osličeva zelenjavna juha
z ovsenimi kosmiči
Potrebujemo: 4 osličeve fileje,
40 dag razne gomoljne zelene,
2 žlici olja, 1 žlico masla, 2 žli-
ci sesekljane čebule, 2 stroka
česna, žlico sesekljanega peter-
šilja, 4 žlice ovsenih kosmičev,
sol, 12 dl vode.

Priprava: osličeve fileje zre-
žemo na debele kose, zele-
njavo pa na kocke. Na olju
in maslu prepražimo čebulo
in česen, da posteklenita.
Nato dodamo zelenjavo s
peteršiljem in zalijemo z
vodo. Ko je zelenjava na pol
kuhana, dodamo osličeve
kose in ovsene kosmiče. So-
limo po okusu. Juha naj po-
časi vre, da zelenjava posta-
ne mehka in se osličevi kosi
skuhajo.

Juhe za postne dni
Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s čr-
kami (1=Z, 2=R, 3=S, 4=T, 5=B, 6=N, 7=A, 8=I, 9=O), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je PROFESIJA.
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Sestavil: Cveto Erman
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Petek, 8. aprila, ob 17. uri
VELIKONOČNI ZAJČKI DUDELDAJČKI
Tokrat bodo priskakljali v vašo družbo dolgouhi in puhasti zajčki Dudeldajč-
ki. Pridete tudi vi, da spoznate prijetne kosmatince?

Četrtek, 14. aprila, ob 17. uri
PRIKAZ IZDELOVANJA VELIKONOČNIH BUTARIC

Petek, 15. aprila, ob 17. uri
VELIKONOČNE BUTARICE
Bliža se cvetna nedelja, kamor po starem krščanskem običaju sodi tudi bu-
tarica ali pa oljčna vejica. Poskrbeli bodo, da boste tudi vi imeli svojo izved-
bo butarice, kjer ne bodo manjkali niti značilni barvni trakovi.

Petek, 22. aprila, ob 17. uri
KOŠARICA ZA PIRHE
Velikonočna jajčka so že pobarvana. Da se ne bodo razbila in kotalila po
mizi sem ter tja, jim boste izdelali mehke košarice. 

Sobota, 23. aprila, ob 10. uri
PRODAJNI DAN
Pripravili so prav posebno ponudbo velikonočnih dobrot, za boljše razpo-
loženje pa bo poskrbel harmonikar.

Petek, 29. aprila, ob 17. uri
SIJ SONČECE, SIJ!
Nežno vas božajo poznoaprilski žarki, ki prav dobro denejo po dolgi zimi.
Tokrat boste izdelovali sonce, ki ga vam bo še bolj približalo.

Program prireditev v aprilu v Mercator centru Jesenice

Pomladno velikonočni utrip
V hipermarketu Jesenice so že pripravili vse za bližajoče se velikonočne praznike. Ponu-
jajo vam pestro izbiro barv in sličic za pirhe, drugo velikonočno dekoracijo, ne manjka
velikonočnih zajčkov, čokoladnih jajčk, za tiste s časovno stisko pa smo jajčka že po-
barvali. 
Posebnost v tokratni akciji je, da imate ob plačilu s pika kartico na že tako ugod-
no ponudbo akcije top 15 še dodatni 10-odstotni popust. Tako lahko dobite preka-
jeno svinjsko kračo že za 2,96 evra/kg, mortadelo šampion za 5,57 evra/kg, sir
edamec za 4,49 evra/kg, in še bi lahko naštevali. 
Seveda moramo ob vsem tem misliti na zdravje, zato so na oddelku sadja in zelenjave
znižali ceno banan na 0,79 evra/kg. Med petimi pakiranimi izdelki lahko izberete tri
in plačate samo 50-odstotno ceno. Izbirate lahko med jagodami, ananasom,
paradižnikom, krompirjem in motovilcem.
Poleg rednih akcij, ki vas spremljajo skozi cel mesec, omenimo še podaljšano
akcijo Mercatorjeve blagovne znamke: Kupiš štiri - plačaš tri, do-
dali pa so ji še vse izdelke linije Lumpi. 
Ob lepem vremenu niso pozabili tudi na ljubitel-

je piknikov. Pri njih dobite vse, kar
potrebujete za piknik v naravi.
Pridite in se prepričajte sami.

Spodnji Plavž 5, Jesenice
T: 04 583 39 14
Delovni čas od ponedeljka do sobote 
od 8.00 do 20.00 ure,
nedelje od 8.00 do 13.00 ure

Obleka - 18,99 €
Srajca - 16,99 €
Pas - 4,99 €
Torba - 5,99 €
Nakit – 5,99 €

Majica – 10,99 €
Jeans – 26,99 €
Jopa – 14,99 €
Torbica – 14,99 €

Srajca – 18,99 €
Jeans – 19,99 €
Šal – 6,99 €
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Jutro na Golici
"Končno mi je uspelo odtrgati se iz doline. Da bi doživel še več takih priložnosti!" je zapisal 
navdušeni planinec Branko Jensterle ob čudovitih fotografijah, ki jih je posnel v poznomarčevskem
jutru na še vedno zasneženi Golici. I Besedilo: Urša Peternel, foto: Branko Jensterle

Panoramska tabla in tablica via alpina 

Priložnost, da dobimo 
večnamensko dvorano
Kaj za Jesenice pomeni, da bodo gostile del 
tekmovanj evropskega prvenstva v košarki, smo
vprašali znanega Jeseničana, ki je že več 
desetletij vpet v razvoj športa, Viktorja Krevsla.

Janko Rabič

Odbojkarska legenda, peda-
gog, avtor več strokovnih
knjig, navdušenec nad uspe-
hi olimpijcev, 75-letni Jese-
ničan Viktor Krevsel je za
popotnico jeseniški košar-
karski zgodbi dejal: 
"Moram priznati, da sem bil
najprej kar malo skeptičen
ob novici, ki sem jo izvedel
"iz prve roke" od župana To-
maža Toma Mencingerja,
da je kandidatura za izvedbo
predtekmovalne skupine za
EP v košarki leta 2013 uspe-
la. To predvsem zato, ker
poznamo v Sloveniji razne
lobije z anonimnimi režiser-
ji iz ozadja. Sicer sem seve-
da navdušen in pozdravljam
to odločitev. Sedaj je prilož-
nost, da poskrbimo, da
končno dobimo res večna-
mensko dvorano na Jeseni-
cah. Osebno sem se leta
sem 2009 pridružil snoval-
cem ideje, kako dvorano do-

končno urediti. Želim, da
sedanji ekipi uspe uresniči-
tev zamisli. Dvorana mora
postati športni teater Jese-
nic. Poleg hokeja bo lahko
namenjena za druge športe;
košarko in tudi za odbojko.
Zakaj ne bi na Jesenicah gle-
dali vrhunskih tekem blej-
skega ACH Volleyja. Potem
bodo možnosti tudi za orga-
nizacijo drugih prireditev v
dvorani. Poskrbeti bo treba
za pravo promocijo v sodelo-
vanju s širšim turističnim
gospodarstvom. Ponosni
moramo biti, da je na na-
šem območju 110 olimpij-
cev; Avsenikova Golica je
himna različnih športnikov.
Vse to je treba izkoristiti in
od besed preiti k dejanjem.
Dvorano moramo zgraditi
za nadaljnjih petdeset let.
Čestitam vsem, ki so pripo-
mogli k temu, da je dobila
kandidaturo, in z veseljem
bom spremljal obsežno
delo, ki se obeta."

Viktor Krevsel
Čudovite opasti na vrhu Golice

Jutranji pogled proti vzhoduBeljak v dolini

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

pon. - pet.: 8. -15. ure
sreda: 8.-18. ure

Šivanje po meri 
in popravila
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FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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