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Vrtci bodo 
jeseni čisto polni
V novem šolskem letu bo jeseniške
vrtce obiskovalo 660 otrok, kar 
je 33 več kot lani. Poldnevnega 
programa in izmenskega oddelka
ne bo.

ŠPORT NASVET ZANIMIVOSTI MLADI

Karate je pot, 
ki uči spoštovati
Člani karate kluba Huda
mravljica so si priborili tri
nazive državnih prvakov. To
so postali Arnes Begić, Dža-
na Agić in Sara Gorinjac.

Kaj jesti pred treningom
in kaj po njem?
Vaditelji opažajo, da se med
aktivnimi ljudmi, ki vadijo
vsaj dva- do trikrat na teden,
velikokrat pojavljajo vpraša-
nja o tem, kaj jesti pred ak-
tivnostjo in kaj po njej.

Kadar nimam česa 
brati, sem kar živčen
"Takrat me položijo na kavč
in mi dajo nekaj za brat', pa
sem hitro pomirjen," je med
drugim povedal mladinski
pisatelj Primož Suhodolčan,
ki je obiskal Jesenice.
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Urša Peternel

Gasilsko reševalna služba
(GARS) Jesenice je dobila
novo, moderno in tehnološko
napredno gasilsko vozilo,
vredno več kot pol milijona
evrov. Vozilo je namenjeno
reševanju v prometnih ne-
zgodah, v požarih, opremlje-
no pa je tudi za posredovanje
v cestnih predorih. Tako
bodo jeseniški poklicni gasil-
ci lahko še bolj učinkovito po-
sredovali v primeru nesreč v
bližnjem karavanškem pre-
doru - do portala predora naj
bi v primeru nesreče prišli v
le desetih minutah. Poleg
tehnične in gasilske opreme
ima novo vozilo tudi tako
imenovano "banko zraka" s
priključki za deset reševalnih
mask ter dve termo kameri,
ki omogočata lažje iskanje
pogrešanih v predoru. Jeseni-
ški poklicni gasilci - v GARS-
u je 36 zaposlenih, večina
operativnih gasilcev - so se že
usposobili za uporabo novega
vozila. Nakup vozila je finan-
cirala Družba za avtoceste Re-
publike Slovenije (DARS), pri
pripravi vse potrebne doku-
mentacije pa sta sodelovala
tudi ministrstvo za obrambo
in uprava za zaščito in reševa-
nje. Novo vozilo so namenu
uradno predali minuli torek
ob prisotnosti ministrice za
obrambo Ljubice Jelušič. Kot
je poudarila ministrica, v dr-

žavi od leta 1990 veliko po-
zornost namenjajo reševanju
v daljših cestnih predorih, na
avtocestah in hitrih cestah.
Pri tem je zelo pomembno
sodelovanje gasilcev, polici-
stov in nujne medicinske po-
moči. Po zagotovilu ministri-
ce so vsi omenjeni strokovno
pripravljeni in usposobljeni
za reševanje. S pomočjo
DARS-a so gasilsko reševalne
ekipe v državi v zadnjem času
opremili s šestimi najsodob-
nejšimi gasilsko reševalnimi

vozili, opremljenimi tudi za
reševanje v cestnih predorih,
ter poskrbeli za urjenje gasil-
skih in reševalnih ekip. Mini-
strica je izpostavila strateški
pomen predora Karavanke, ki
povezuje našo državo z Ev-
ropsko unijo, zato je varnost v
njem še toliko bolj pomemb-
na. Tudi jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger je izra-
zil zadovoljstvo, da bodo in-
tervencije v karavanškem pre-
doru odslej še bolj učinkovite.
Poudaril je, da je zelo po-

membno, da so poleg novega
vozila jeseniški GARS okrepi-
li tudi z ekipo devetih novih
operativnih gasilcev.
Prisotnost ministrice na Je-
senicah pa so v torek izkori-
stili tudi za to, da je prereza-
la trak na še enem novem
gasilskem vozilu Iveco, ki je
obogatilo vozni park Prosto-
voljnega gasilskega društva
Jesenice. Nakup tega je v
pretežni meri financirala
Občina Jesenice (del denarja
so pridobili iz naslova po-
žarne takse), stalo pa je 174
tisoč evrov. To vozilo je pri-
merno za vožnjo tudi po ne-
urejenih poteh in bo nepo-
grešljivo pri intervencijah v
primeru požarov v naravi.

Ministrica pri gasilcih
Gasilsko reševalna služba Jesenice je dobila več kot pol milijona evrov vredno najsodobnejše gasilsko
vozilo za reševanje v predorih.

Otroško srce je zaklad
Ljubezen, spodbuda, pohva-
la, iskanje dobrega v otrocih,
a hkrati postavljanje meja -
to je način vzgoje, ki jo star-
šem želi približati Zinka Ru-
čigaj s svojo še neizdano
knjigo.

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

Otroški smeh
oživel 
Čufarjev trg
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Sinoči je v Karavanškem predoru potekala velika
državna vaja reševanja, v kateri so preskusili
usposobljenost vseh ekip. 
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Maja Bertoncelj

Koroška Bela - Končana je
tretja izvedba Dirke okoli
Slovenije (DOS). Tudi letos
jo je dobil Jure Robič. Slabih
1200 km dolgo traso z okrog
15 tisoč metri višinske razlike
je prekolesaril v enem dnevu
16 urah in 12 minutah. Po
dirki, kot pravi, ni bil utru-
jen, posledice dobrih štiride-
setih ur kolesarjenja pa so
poškodbe podplata, prstov na
rokah in vnetja v pljučih. 
Njegova zmaga je bila priča-
kovana. "Vsako dirko grem
na zmago. Letos sem res iz-
vrstno pripravljen, še bolje
kot pretekla leta. To so poka-
zali tudi testi na Fakulteti za
šport. Vsako leto sem boljši,
leta se skoraj ne poznajo," je
bil zadovoljen Jure Robič, ki
mu tretja zmaga na domači
dirki veliko pomeni. Trasa
dirke je speljana tudi mimo
njegovega domačega kraja
in na Koroški Beli se je tudi
letos ustavil za nekaj minut.
Objel je sinčka Nala Jureta
ter pozdravil vse, ki so ga
prišli spodbujat, med njimi
je bilo veliko otrok, tudi iz
vrtca Koroška Bela, ki so na-
vijali s transparentom z na-
pisom Dajmo, Jure!. "Kratek
postanek v domačem kraju

je zagotovo najlepši trenu-
tek dirke. Še lepši kot zadnji
zavoj pred ciljem. Komaj
sem čakal, da sem prikolesa-
ril na Koroško Belo. Nasled-
njih nekaj sto kilometrov
sem še vozil pod vtisom tega
sprejema, ki so mi ga pri-
pravili," je povedal 43-letni
kolesar. Na vprašanje, kako
težko se je bilo potem odpe-
ljati naprej, pa je odgovoril:
"Zelo težko. Bi kar tam os-
tal. Nisem pa se smel preveč
zadrževati, ker zasledovalci
niso bili daleč." Če je najlep-
ši trenutek doživel v doma-
čem kraju, pa je med kole-
sarjenjem najbolj užival od
Črnomlja do Kočevja. Sicer
pa pravi: "Na dirki nimaš
časa opazovati okolice. Ko
me sprašujejo, kako se mi
zdi v Ameriki, odgovorim,
da je sploh ne poznam. Ko
dirkaš, si v svojem svetu."
Na dirki okoli Slovenije je
Robič, ki v povprečju trenira
okrog šest ur dnevno, dru-
gouvrščenega Švicarja Tho-
masa Ratschoba prehitel za
skoraj dve uri, čeprav ni vo-
zil na polno, saj se je zave-
dal, da ga glavni cilj sezone
še čaka. To je dirka čez
Ameriko, ki se bo začela 17.
junija in na kateri je njegov
edini cilj peta zmaga. 

Robič znova najboljši
"Dajmo Jure!" so na Koroški Beli navijali za 
Jureta Robiča, ki je še tretjič zmagal na dirki okoli
Slovenije.

Gasilsko reševalno vozilo sta namenu predala ministrica za obrambo Ljubica Jelušič in 
jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. I Foto: Anka Bulovec

Jure Robič je najlepši trenutek na dirki okoli Slovenije 
doživel v domačem kraju. Na Koroški Beli so ga tudi letos
pričakali navijači. I Foto: Anka Bulovec
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Gradbena dela pri bolnišnici I Foto: Janez Pipan

Urša Peternel

Po letošnjem prvomajskem
srečanju na Pristavi, ki jo je
namesto sindikata organizi-
ral kar najemnik Doma Pri-
stava Alojz Janc, so se na Ob-
čini Jesenice odločili, da
bodo že prihodnje leto sode-
lovali pri organizaciji dogod-
ka. Župan Tomaž Tom Men-
cinger je povedal, da je letoš-
nja udeležba na srečanju do-
kazala, da občanom Jesenic
prvi maj še vedno pomeni
veliko. Tudi zgodovina de-
lavskega gibanja na Jeseni-
cah je dolga, zato je prav, da
se tradicija prvomajskih dru-
ženj nadaljuje, je dejal žu-
pan. Tako bo Občina Jeseni-
ce že prihodnje leto soorga-
nizirala prvomajsko srečanje
na Pristavi, je zagotovil žu-
pan, ki je izrazil tudi vse po-
hvale skrbniku Doma Prista-
va Alojzu Jancu, ki mu je le-
tos po sili razmer uspelo
speljati prireditev.
V občini v teh pomladnih
dneh poteka tudi kar nekaj
investicij. Ena od njih je ure-
janje pločnikov in parkirne-
ga prostora pri Splošni bol-
nišnici Jesenice, v kratkem
pa naj bi pričeli tudi gradnjo
garažne hiše, za kar so pri-
dobili zunanjega investitor-
ja. Vzporedno s tem bo dr-
žava začela obnavljati magis-
tralno cesto mimo bolnišni-
ce, pri čemer bodo uredili
nov uvoz in izvoz iz bolniš-
nice. Župan Mencinger je
optimističen tudi glede za-
četka še ene velike bolniš-

nične investicije, to je grad-
nje urgentno operacijskega
bloka. Na sestanku na mi-
nistrstvu za zdravje so dose-
gli, da bo naložba prišla na
vrsto že prihodnje leto.
Uspešno pa poteka tudi tre-
nutno največja občinska in-
vesticija - komunalno ureja-
nje območja nekdanjega Fi-
proma. Po županovih bese-
dah so prišli tako daleč, da
bodo asfaltirali nova parki-
rišča na tem območju. Ta
prostor naj bi bil v bodoče
namenjen tudi organizaciji
sejmov in Jožefov sejem bo
prihodnje leto potekal že na
tem mestu.
V kratkem bodo pričeli tudi
obnavljati kolperno, katere
osrednji prostor bodo uredi-
li v večnamensko dvorano s
150 sedeži oziroma 250 sto-
jišči, v njej bodo lahko prire-
jali različne dogodke od raz-
stav, simpozijev, banketov,
celo kino predstav in kon-
certov. V kolperno pa naj bi
prenesli tudi dejavnost DO-
LIK-a in nekaterih društev.

Županov kotiček

Urša Peternel

Zaradi čedalje večje socialne
krize so občinski svetniki
želeli dobiti več informacij o
tem, kako je doslej že ukre-
pala Občina Jesenice. Na
aprilski seji občinskega sve-
ta je zato vodja oddelka za
družbene dejavnosti in
splošne zadeve na Občini Je-
senice Tea Višnar predstavi-
la informacijo o ukrepih ob-
čine v zvezi s problematiko
odpuščanja delavcev. Med
drugim je Višnarjeva pove-
dala, da se je na območju je-
seniškega urada za delo šte-
vilo brezposelnih v letu dni
od marca lani do marca le-
tos povečalo za skoraj 58 od-
stotkov. Odpuščanj delavcev
je iz dneva v dan več, posle-
dično pa se poglablja social-
na stiska občanov. Zato se
jih vse več obrača po pomoč
na Center za socialno delo
Jesenice, Rdeči križ, Karitas
... Na naraščajočo problema-
tiko so se na Občini Jesenice
takoj odzvali in že januarja
na kolegiju župana sklenili,
da bo v primeru izgube za-
poslitve Občina pomagala s
socialno pomočjo, ki se bo
dodeljevala individualno,

glede na socialno stanje po-
sameznika. Občina Jesenice
je letos za socialne pomoči
namenila skoraj 23 tisoč ev-
rov, iz proračunske rezerva-
cije pa so po sklepu kolegija
namenili dodatnih 15 tisoč
evrov. Prav tako so v prora-
čunu zagotovili dodatnih pet
tisoč evrov za regresirano
prehrano otrok. Prek centra

za socialno delo so tudi ob-
vestili občane, ki imajo otro-
ke v vrtcih, da lahko uveljav-
ljajo znižano plačilo vrtca,
starše osnovnošolskih otrok
pa, da obstaja možnost brez-
plačne prehrane v šoli. Da bi
občane bolje informirali o
tem, kam se lahko obrnejo
po pomoč, je Center za soci-
alno delo Jesenice izdal tudi

posebno zloženko. Več in-
formacij so objavili na splet-
ni strani, med drugim tudi o
gibanju brezposelnosti. Pri-
pravili so tudi sestanek o
možnostih odprtja trgovine
za brezposelne in socialno
ogrožene. 
V razpravi so nekateri občin-
ski svetniki opozorili, da de-
litev pomoči humanitarnih
organizacij ne poteka naj-
bolj pravično. Občinska
svetnica Ivanka Zupančič je
tako menila, da se nekateri
občani znajdejo bolj od dru-
gih in dobijo pomoč tako pri
Karitas kot Rdečem križu in
še kje, nekateri manj iznaj-
dljivi pa nikjer. Zato je Zu-
pančičeva predlagala uvedbo
posebnih kartončkov, na
osnovi katerih bodo posa-
mezniki prejemali pomoč.
Tisti, ki bo nekje že prejel
pomoč, bo tako dobil žig v
kartonček. Mnenja o uvedbi
tovrstnih kartončkov so raz-
lična, zato je župan Tomaž
Tom Mencinger predlagal,
naj ustrezno rešitev skušajo
najti na posebnem sestanku
predstavniki Občine Jeseni-
ce, humanitarnih organiza-
cij in Centra za socialno
delo Jesenice.

Kartonček za pravičnejšo 
delitev pomoči?
Nekateri občinski svetniki so menili, da bi za bolj pravično delitev pomoči socialno ogroženim morali
uvesti poseben kartonček.

Z ministrom o problemih slovenskih občin
Župan Tomaž Tom Mencinger se je v okviru Skupnosti ob-
čin Slovenije udeležil delovnega srečanja z ministrom za
okolje Karlom Erjavcem. Na njem so predstavniki občin mi-
nistru predstavili problematiko, s katero se srečujejo občine.
Izpostavili so zlasti problematiko sprejemanja novih občin-
skih prostorskih načrtov, opozorili so na problematiko pre-
skrbe s pitno vodo, ki je obvezna občinska gospodarska jav-
na služba, vendar kljub temu obstaja še na desetine vodo-
vnih sistemov, ki jih upravljajo krajevne skupnosti ali vaški
vodovodni odbori, čeprav bi storitev morala zagotavljati jav-
na služba. Problem nastane pri prenosu takšnih vodovodov
na občino. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so opo-
zorili tudi na neživljenjskost Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja, ki jo sicer pozdravljajo, vendar
so po njihovem mnenju nujne spremembe. Ministru so
predstavili tudi problematiko dimnikarskih dejavnosti, saj
prihaja do zapletov pri podeljevanju koncesij in posledično
do zmede v posameznih občinah. Prav tako so zahtevali, da
ministrstvo uvede uradne evidence o kurilnih napravah, do
katerih bi morale občine imeti dostop, so sporočili s sekre-
tariata Skupnosti občin Slovenije. U. P.

Po podatkih urada za delo je od 1052 brezposelnih
na območju upravne enote Jesenice večina, kar
546, izgubila delo zaradi izteka pogodbe za 
določen čas, trajnih presežkov je bilo 164, 
drugih pa 342. Podjetja, ki so v zadnjih šestih
mesecih odpustila več kot deset ljudi z območja
jeseniške upravne enote, so Acroni (17 ljudi),
Adeco (12 ljudi), Elan (27 ljudi), Hit Alpinea 
(26 ljudi), ITC (46 ljudi), Manpower (86 ljudi),
Sandy (27 ljudi), Sava Hoteli (10 ljudi), 
Tehnoplast (23 ljudi), Vogt (43 ljudi).

Župan Tomaž Tom Mencinger je kot poslanec 
v državnem zboru predlagal spremembe na 
področju javnih del, tako da bi omili pogoje za
vključitev brezposelnih in povečali število oseb,
vključenih v javna dela.

Janko Rabič

Ob letošnjem dnevu upora
proti okupatorju je Bratko
Škrlj z Jesenic iz rok pred-
sednika Janeza Stanovnika
prejel zlato plaketo Zveze
združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije za predano,
aktivno in zelo uspešno utr-
jevanje zgodovinske resnice,
vrednot in dosežkov NOB
slovenskega naroda, spošto-
vanja žrtev in ohranjanja kul-
turne dediščine NOB. V na-
rodnoosvobodilni boj je vsto-
pil septembra 1944 skupaj z
očetom Francem, ko je bil
star 15 let. V povojnem času
je kot profesor na Gimnaziji
Jesenice kasneje kot ravnatelj
ves čas zagovarjal vrednote
NOB. V času aktivnega delo-
vanja na čelu Združenja bor-
cev za vrednote NOB Jeseni-
ce od leta 1995 naprej so nje-
gove velike zasluge pri ohra-
njanju borčevskih tradicij,
postavitvi in ohranjanju spo-
menikov ter sodelovanju z
različnimi organizacijami in
občino Jesenice. Bratko Škrlj
je zaradi številnih zaslug na
različnih področjih od leta

2004 častni občan Jesenic.
Ob prejemu zlate plakete je
dejal: "Človek ima prijeten
občutek, da za požrtvovalno
delo dobi priznanje. To mi je

v veliko veselje in ponos." Po-
leg čestitke ob zlati plaketi
Bratku veljajo tudi čestitke
ob nedavnem 80-letnem živ-
ljenjskem jubileju.

Bratku Škrlju 
zlata borčevska plaketa 
Prejel jo je za življenjsko delo na področju ohranjanja borčevske tradicije.

Pinea spet pričakuje
počitnikarje
Pri Zvezi društev prijateljev
mladine Jesenice so sredi
vnetih priprav na novo sezo-
no v otroškem letovišču Pi-
nea pri Novigradu. Tam vsa-
ko leto prijetne in brezskrbne
počitniške dni preživi veliko
učencev, športnikov in mla-
dih družin. V nekaj letih so v
letovišču zelo izboljšali raz-
mere za bivanje počitnikar-
jev. Prednost pri letovanju
imajo še vedno otroci iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora
in Žirovnica. Letovišče bo
vrata odprlo 15. junija, ko se
bodo morskih radosti najprej
razveselili otroci iz vrtcev.
Posebej bo za vse dobrodoš-
la informacija, da cene že
tretjo sezono ostajajo ne-
spremenjene, možno pa je
tudi plačilo na tri obroke. Po-
leg kopanja bo na zunanjih
površinah spet veliko mož-
nosti za športne dejavnosti
in družabne igre, ob večerih
pa bodo v posameznih izme-
nah različni animacijski pro-
grami. Da bo letovanje za vse
prijetno, so spet poskrbeli
prostovoljci Zveze društev
prijateljev mladine Jesenice.
Pred prvomajskimi prazniki
so očistili in prepleskali vse
objekte, uredili travnate povr-
šine in obalo. Prostovoljci se
tudi letos niso izneverili tra-
diciji in so pripravili prvomaj-
sko kresovanje ob obali leto-
višča v Pinei. J. R.
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Urša Peternel

V Vzgojno-varstveni organi-
zaciji Jesenice je sredi mar-
ca potekal redni vpis otrok
novincev za šolsko leto
2009-2010. O tem, kako
polni bodo jeseniški vrtci je-
seni, ali so morali kakšnega
otroka zavrniti, kako je z iz-
menskim oddelkom in pol-
dnevnim programom, smo
se pogovarjali z ravnateljico
Zdenko Kovač.

Kakšni so podatki o vpisu
otrok za novo šolsko leto? 
"Vpis za novo šolsko leto je
bil zelo velik, kot je bil ver-
jetno tudi v vrtcih drugih ob-
čin. Zahvalila bi se vsem
staršem za zaupanje ob vpi-
su otroka v naše vrtce - z že-
ljo po čim boljšem sodelova-
nju. Trenutno vrtec obiskuje
627 otrok, ki so razporejeni
v 34 oddelkov. Z novim šol-
skim letom, torej s prvim
septembrom, pa bo 660
otrok razporejenih v 35 od-
delkov."

Kako ste vpisane otroke raz-
poredili po enotah - ste lah-
ko upoštevali vse želje star-
šev?
"Vrtec deluje v šestih eno-
tah, vpis v vrtec pa je centra-
len - to pomeni, da starši
vpišejo otroka v VVO Jeseni-
ce in ne v posamezno enoto.
Pri vpisu seveda izrazijo že-
ljo, katera enota jim najbolj
ustreza in to tudi prioritetno
upoštevamo. Letos žal vsem
staršem nismo mogli ugodi-
ti in smo nekatere otroke
preusmerili v drugo enoto.
O tem smo starše tudi že
pisno obvestili. Starši so to z
razumevanjem sprejeli.
Skupine smo oblikovali po
zahtevah, ki jih določa Pra-

vilnik o normativih in ka-
drovskih pogojih za oprav-
ljanje predšolske vzgoje in
tako pri določanju števila
otrok upoštevali najvišji
možni normativ za posame-
zen oddelek. Tako smo lah-
ko sprejeli vse vpisane otro-
ke v času rednega vpisa."

Kako bo s poldnevnim pro-
gramom? 
"V letošnjem šolskem letu
poldnevni program deluje v
dveh enotah, in sicer v enoti
Julke Pibernik na Tomšičevi
cesti in v enoti Cilke Zupan-

čič na Koroški Beli. Iz teh
skupin večina otrok odhaja v
šolo. Med novo vpisanimi
pa ni bilo zadostnega inte-
resa staršev, zato smo se
morali odločiti, da v novem
šolskem letu v nobeni enoti
našega vrtca ne bo poldnev-
nega programa."

Kaj pa izmenski oddelek? 
"Pri vpisu starši izrazijo vse
svoje potrebe in želje, prav
tako tudi za izmenični pro-
gram. Petnajst staršev je iz-
razilo potrebo po vključitvi
svojega otroka v izmenični

program, bilo pa je kar pre-
cej vprašanj in nejasnosti s
strani staršev. Tako smo vse
starše, ki so izrazili potrebo
po izmeničnem programu,
pisno seznanili, v kateri
enoti bo oddelek deloval in
kako bo potekal. Prosili smo
jih, da nam posredujejo pov-
ratno informacijo o svoji od-
ločitvi. Večina staršev nas je
poklicala in odstopila od
vključitve otroka v ta pro-
gram, obenem pa potrdila,
da bodo njihovi otroci obis-
kovali dnevni program."

Verjetno ste napolnili vse
razpoložljive igralnice, zato
me zanima, ali sploh obstaja
možnost, da bi tako kot
prejšnja leta po novem letu
odprli še en oddelek za otro-
ke tistih mamic, ki bodo za-
ključile porodniški dopust? 
"Prostorsko smo res zapol-
nili vse naše igralnice, in to
z različno oblikovanimi od-
delki. Za vse tiste, ki se jim
izteče porodniški dopust po
septembru ali po novem
letu, trenutno ne vidim
možnosti za odprtje novega
oddelka, ker v naših enotah
nimamo prostih igralnic.
Bomo pa iskali možne vari-
ante, saj razumemo stisko
mamic, ko se jim izteče po-
rodniški dopust in nimajo
druge možnosti varstva."

Ste starše že seznanili z vse-
mi aktualnimi informacija-
mi?
"Starši so prve pisne infor-
macije že dobili, tako da so
vsi obveščeni, v katero enoto
je njihov otrok razporejen. V
dopisu smo jih tudi zaprosi-
li, da nas v primeru, da se z
razporeditvijo otroka v eno-
to ne strinjajo in posledično
umikajo vlogo za vpis, o tem
obvestijo. Vsi starši otrok
novincev prejmejo odločbo
o sprejemu otroka. Hkrati
jim bomo poslali še Pogod-
bo o določitvi medsebojnih
pravic in obveznosti staršev
in vrtca, jih obvestili, kdaj bo
informativni sestanek za
starše na novo sprejetih
otrok, kdaj in kako naj vloži-
jo zahtevek za znižano plači-
lo vrtca - skratka, posredova-
li jim bomo vse potrebne in-
formacije. 

Jeseniški vrtci bodo
jeseni čisto polni
V novem šolskem letu bo jeseniške vrtce obiskovalo 660 otrok, kar je 33 več kot lani. Poldnevnega
programa in izmenskega oddelka ne bo.

"Vse otroke jeseni z
veseljem pričakujemo 
v našem vrtcu. 
Otrokom, ki odhajajo
v šolo, pa želim, naj
jim dnevi v vrtcu 
ostanejo še dolgo 
v lepem spominu."

V enoti na Cesti Cirila Tavčarja 21 (kjer je tudi
uprava) bo jeseni v 15 oddelkih 267 otrok, od
tega bo sedem oddelkov prvega starostnega 
obdobja. V enoti na Cesti Cirila Tavčarja 3a 
(zraven Ljudske univerze) bo v 4 oddelkih 
75 otrok, v enoti Julke Pibernik na Tomšičevi 
bo v 7 oddelkih 140 otrok, v enoti na Koroški
Beli v 6 oddelkih 120 otrok, v vrtcu na Hrušici 
v 2 oddelkih 38 otrok in na Blejski Dobravi en
oddelek z 20 otroki.

Zdenka Kovač I Foto: Anka Bulovec

V tem šolskem letu so v jeseniških vrtcih dali velik poudarek ekologiji. Tako so se odvijali
projekti Eko koš, Mali vrtnar, Voda, Očistimo okolico, Papir ... Strokovne delavke so 
s pomočjo staršev organizirale tudi akcijo zbiranja odpadnega papirja in otroci so 
z navdušenjem polnili zabojnike. I Foto: Anka Bulovec
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OBVESTILO
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI 

ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 
V OBČINI JESENICE V LETU 2009

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

mere);
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samoza-

poslovanja; 
- spodbujanje podjetništva (sofinanciranje stroškov izobra-

ževanja, usposabljanja, udeležbe na sejmih);
- spodbujanje delovanja društev in neprofitnih organizacij,

ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa,
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za
vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejem-
ni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Četrti pohod po stari rudni poti
TIC Jesenice tudi letos v ponedeljek, 18. maja 2009, na sve-
tovni dan muzejev in ob mesecu narcis pripravlja že 4. po-
hod po stari rudni poti, kjer bodo imeli udeleženci možnost
spoznati rudarsko zgodovino na Jesenicah in v Planini pod
Golico. Zbor ob 9.45 pred cerkvijo na Stari Savi za tiste, ki
se želite peljati z avtobusom, in ob 10. uri pred Kosovo graš-
čino za tiste, ki se bodo udeležili prireditve kot pohodniki.
Izlet vsebuje tudi vzpon s sedežnico na Španov vrh in kmeč-
ko malico. Udeležba je brezplačna, prireditev financira 
Občina Jesenice. Prijave sprejemamo na TIC-u Jesenice do
nedelje, 17. maja, na tel. 04/586 31 78 ali 031/337-202 ali na
e-naslov: tic@ragor.si.
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Navdušenje 
ob koncertu 
Mance Izmajlove 

Ob koncertu Mance Izmajlo-
ve 25. aprila v gledališču Toneta
Čufarja na Jesenicah - prebrala
sem vse članke o tej pevki, tudi v
Gorenjskem glasu, ki so bili po-
vod, da sem jo želela slišati.
Zato sem se udeležila koncerta
na Jesenicah in navdušila me
je. O njenem nastopu in kvali-
teti se je lahko prepričal vsakdo,
ki je sedel v dvorani. V sezoni
koncertnih večerov v Linhartovi
dvorani in v radovljiški graščini
lahko rečem, da skoraj nikoli
nisem manjkala. Iz tega razlo-
ga tudi pišem tele vrstice. Man-
čin koncert na Jesenicah je bil
enkraten in za dušo, kot je
sama izjavila v enem od inter-
vjujev. Ta duša je ob zaključku
zaslužila nekaj besed in šopek
rož. Nisem še doživela, da bi
katerakoli pevka tako kvalitet-
no ponovila uspeh pokojne
Majde Sepe s pesmima Med
iskrenimi ljudmi in Poletna noč
pokojne Marjane Držaj. 

Pevki želim še mnogo uspe-
hov in upam, da jo bom še kdaj
poslušala v živo.

Jolanda Grce, 
Radovljica

Pohvala 
jeseniški bolnišnici

Velikokrat poslušamo kritike
na račun zdravstvenega osebja.
Jaz osebno nimam nobenih sla-
bih izkušenj, pa sem veliko ho-
dila okoli zdravnikov zaradi
svojih družinskih članov. Kar
pa sem doživela v torek, 28.
aprila, v jeseniški bolnišnici na
oddelku ORL, pa je vredno iz-
redne pohvale. S hčerko sva pre-
cej časa prebili v čakalnici, ki je

bila polna pacientov. Zelo pri-
jetno me je presenetila gesta ene
izmed sester, ki je vsem pacien-
tom na kar dolgem hodniku po-
nudila kavo. Najprej sem misli-
la, da jo bo ponudila samo ne-
komu, ki ga pozna, vendar sem
videla, da smo bili kave deležni
vsi. Res velika pozornost, ki je
vredna vse pohvale.

Avgusta Pavlič

Odziv na prispevek
Razvojna perspektiva
Jesenic

Žal si ne morem kaj, da se ne
bi odzval na prispevek g. Mar-
jana Čuferja, ki je bil z naslo-
vom Razvojna perspektiva Jese-
nic objavljen v Jeseniških novi-
cah 30. aprila 2009. Ne bom
polemiziral s celotnim prispev-
kom. Zbodla me je predvsem
njegova trditev o nerealnosti
projekta Španov vrh, za katere-
ga naj ne bi bilo osnovnih pogo-
jev in za katerega: "... bi bilo
škoda, da bi se z njim kaj poseb-
no naprezali." Kot bistveno bolj
potrebne ocenjuje investicije v
športno dvorano, v knjižnico in
v urejen projekt Fiprom. Gre
zgolj še za eno v vrsti zgrešenih
razmišljanj, po katerem je inve-
sticijska sredstva in energijo tre-
ba vlagati zgolj in samo v objek-
te v centru mesta. Da ne bo po-
mote, trdno sem prepričan, da
so vsi projekti, ki jih predlaga g.
Čufer, nujno potrebni obnove
oziroma gradnje. Vendar pa,
Jesenice so vse kaj drugega kot
zgolj območje bivše železarne in
njegova okolica. Nedvomno je
prišel čas, ko bo treba začeti bis-
tveno več vlagati tudi v druge
predele občine. Na Koroški Beli,
v Javorniškem Rovtu, v Planini
pod Golico, na Hrušici in v
drugih predelih občine je
ogromno potreb, dobrih idej in
projektov, ki zaradi pomanjka-
nja sredstev še vedno čakajo na
realizacijo (celo na isti strani
JN, kot je bilo objavljeno pismo

g. Čuferja, je mogoče najti zani-
mive predloge g. Branca za pri-
jaznejšo Planino pod Golico in
g. Palovšnika za obnovo cestne
infrastrukture na Koroški Beli).
Tudi krajani teh in drugih pre-
delov smo občani občine Jeseni-
ce in tudi mi pričakujemo, da
bomo deležni večjega kosa inve-
sticijske pogače, kot smo je bili
deležni v preteklosti.

G. Čufer je omenil projekt
Španov vrh. Prepričan sem, da
se z njegovimi pozivi, da naj se
s Španovim vrhom ne ukvarja-
mo, ogromno bralcev in obča-
nov naše občine ne strinja.
Predvsem pa se s tem nikoli nis-
mo in nikoli ne bomo strinjali
redni obiskovalci tega prekras-
nega dela Planine pod Golico.
Ob letošnjem rednem zimskem
obiskovanju smučišča smo si
bili enotni, da tako lepega, sli-
kovitega in Jeseničanom prijaz-
nega smučišča ni daleč naokoli.
Izvrstna smuka, dobro urejena
smučišča, prizadevni zaposle-
ni, domača gostinska ponudba
ter številni zadovoljni obisko-
valci so najboljši argumenti o
zmoti g. Čuferja. Zakaj torej ne
razmišljati o napredku, če gre
več kot očitno za zanimiv pro-
jekt, ki je v interesu vseh prebi-
valcev občine? Španov vrh v no-
benem primeru ne bi smel za-
mreti, razvoj smučarskega cen-
tra pa bi se moral intenzivno
nadaljevati. Vse drugo bi bila
velika napaka. Kako je stvar
lastnika, torej občine. Prepričan
sem, da so bile o smotrnosti vla-
ganj in o različnih razvojnih
opcijah narejene številne študi-
je. O tem, katera bo izbrana,
naj odloči stroka. Občani zgolj
pričakujemo, da se nam edino
jeseniško smučišče ne odvzame,
da deluje naprej in da se mu z
dodatnimi investicijskimi vlož-
ki omogoči nov zagon. 

Če zaključim. Center Jesenic
je v zadnjih letih intenzivno
spreminjal svojo podobo. Na
boljše, o tem ni dvoma. Objekte
stare železarne so zamenjali tr-
govski centri, glasbena šola,
nova komunalna infrastruktu-

ra, gradijo se novi stanovanjski
objekti ... Krajani drugih prede-
lov Jesenic pa upravičeno priča-
kujemo, da bo tako intenziven
"veter sprememb" zajel tudi
naša območja. Španov vrh je le
eden od njih.

Robert Sušanj

Marijina cerkev 
na Stari Savi

Kot po čudežu se je na Stari
Savi med modernimi novo-
zgrajenimi trgovinami v kom-
pleksu ohranjenih kulturnih
objektov prikazala štiristo let
stara arhitekturna lepotica Ma-
rijina cerkev, ki skupaj z drugi-
mi ohranjenimi objekti, ki se
med seboj dopolnjujejo, pred-
stavlja vrhunsko srednjeveško
urbanistično in industrijsko de-
diščino. Pred desetletji jo je pre-
rasla betonska džungla, izgini-
la je v nekoč moderni, nato pa
propadajoči železarni. Sedaj je
spet pred nami, kot dragoceni
arhitekturni biser. Občina, ki je
tudi njen lastnik, je obnovila
streho in temelje, upam pa, da
bo z obnovo nadaljevala. Pre-
pričan sem, da bosta na pomoč
priskočila tudi župnija in Gor-
njesavski muzej in da bo kma-
lu poleg drugih umetnin, kipov
in slik, ki bodo spet nameščene
v cerkvi, z glavnega oltarja za-
sijala največja umetnina te cer-
kve, Grassijeva slika Marijine-
ga vnebovzetja.

Obnovljena cerkev, v kateri se
bodo pri sveti daritvi spet zbira-
li jeseniški verniki, pa bo imela
izjemen simbolični pomen. Do-
kazovala bo trdoživost jeseni-
ških vernikov, dokazovala, da je
možno sožitje med župnijo in
občino, predvsem pa, da so Jese-
nice še vedno srednjeevropsko
mesto z bogato zgodovino in iz-
jemno srednjeveško kulturno
dediščino.

Avgust Mencinger

Pisma bralcev

(Nadaljevanje iz prejšnje  
številke)

Zahvala Slavcu za Golico
Izlet na Golico. Vabljeni ste
vsi, ki imate radi domačo
glasbo, petje in planine. Da
bi postal planinski izlet na
Golico tradicionalen, zani-
miv, privlačen in skoraj ob-
vezen, imam za to kar nekaj
dobrih predlogov. Lahko se
izda spominska značka, v ka-
teri bi bila vtisnjena letnica
2009 in tako bi se nadaljeva-
lo vsako leto, ni pa nujno.
Možnosti je še veliko, naj jih
nekaj znova naštejem. Spo-
minki, robčki, rutice, šali v
barvah vaške zastave, kapice,
majice, nalepke, obeski s tra-
kom krajevne zastave in iz-
delki iz domače shrambe.
Najbolj privlačna izbira bi
bila tale: nekatere predmete
(majice) potiskati s fotografi-
jo prve Avsenikove zasedbe.
Drugi način bi bil najboljši:
prvo leto Vilko s taktirko kot
strokovni vodja. Drugo leto
Slavko s harmoniko, tretje
leto Košir s trobento, četrto
leto Rudan s klarinetom,
peto leto Sos z baritonom,
šesto leto Ponikvar s kitaro,
sedmo leto Filipličeva in Ko-
ren. Naslednja varianta: sku-
pinska slika Avsenikove prve
zasedbe s pevcem in pevko.
Drugič skupinska slika dru-
ge Avsenikove zasedbe. Kar
nekaj glasbenikov je še, ki so
sodelovali pri Avseniku: Jel-
ka Cvetežar, Ema Prodnik,
Igor Podpečan, trobentar
Blažič in še neki kitarist
(imena ne vem). 

Bavantinova domačija
Minilo je že veliko let, odkar
je v Klinarjevi hiši zadnjič
kmečka peč pogrela svoje go-
spodarje. Najprej je umrla
Ančka, kmalu za njo pa še
Mark. Ančkina hči Marinka
se je že pred smrtjo staršev
poročila na avstrijsko Koro-
ško, kjer so se ji rodili trije
otroci, današnji dediči Bavan-
tinove domačije. Kjer ni go-
spodarja, tam ni strehe. Prav
to se je zgodilo s poslopji na-
sproti gasilskega doma. Na
našo žalost je Bavantinova
domačija v popolnem propa-
du. Ne manjka ji veliko, pa se
bo sesula. Bog ne daj, da nam
zasuje kakšnega otročiča, fan-
tiča ali odraslega, ki bi razis-
koval njeno notranjost. Moje
dobronamerno priporočilo:
nujno je, da krajevna skup-
nost Planina pod Golico po-
skrbi, da se začasno okrog
Markove domačije postavi za-
ščitna ograja in opozorilna ta-
bla. O resni nevarnosti, ki
preti vsak čas, je treba takoj
obvestiti občinske odgovorne
službe, da dedičem oz. lastni-
kom Klinarjevega premože-
nja izdajo odločbo za odstra-
nitev nevarnega objekta. Naj-
cenejša možnost pa je, da se
zakoniti lastniki odpovedo
Bavantinovi dediščini in jo
podarijo krajevni skupnosti v
trajno last. S tem se bodo iz-
ognili vsem sitnostim in stro-
škom. Vaščani Planine pod
Golice si bodo v lepših dneh
na tem mestu lahko zgradili
dom, o katerem so sanjali že
babice in dedje.

Franc Branc, 
Planina pod Golico

Naredimo Planino pod
Golico še prijaznejšo

Nataša Harej

K zmanjševanju emisij toplo-
grednih plinov veliko prispe-
va raba obnovljivih virov
energije (sončne, vetrne, geo-
termalne, vodne ...). Izpust
toplogrednih plinov pa je mo-
goče zmanjšati z zamenjavo
tehnologij, z rabo goriva in
surovin, ki so okolju prijaz-
nejše, z zmanjšanjem ali
opustitvijo nekaterih dejavno-
sti ter z ozaveščenostjo in pri-
spevkom vsakega prebivalca
in prebivalke. 
Posameznice in posamezniki
lahko varčujemo elektriko,
pri ogrevanju in v prometu.
Začnimo pri varčevanju elek-
trike. Izberimo varčne žarni-
ce oziroma sijalke, ki porabijo
tudi do 75 odstotkov manj
elektrike kot navadne žarnice
z žarilno nitko. Popolnoma
izključimo elektronske na-
prave, kadar jih ne uporablja-
mo. Tudi v stanju pripravlje-
nosti namreč še vedno porab-
ljajo električno energijo, zato
televizorjev, radijskih spre-
jemnikov, DVD-predvajal-
nikov in raznih gospodinj-
skih aparatov ne puščajmo v
stanju pripravljenosti, ampak

jih po koncu uporabe popol-
noma ugasnimo. Pri nakupu
novih aparatov bodimo po-
zorni na to, da jih je možno
povsem izključiti - nekateri si
namreč narejeni tako, da ved-
no ostanejo v stanju priprav-
ljenosti in nimajo gumba za
dokončno izključitev. V takš-
nem primeru je pametno
uporabiti podaljšek s tipko za
izključitev iz omrežja. Pri na-
kupu novih aparatov izberi-
mo naprave z energetsko
oznako najmanj A. 
Pri ogrevanju lahko energijo
varčujemo tako, da za takrat,
ko nas ni doma, termostat za
ogrevanje nastavimo na nižjo
temperaturo. Poskrbimo pa
tudi za primerno toplotno za-
ščito stavbe, saj lahko tako pri-
hranimo tudi do trideset od-
stotkov energije za ogrevanje. 
Gorivo bomo v prometu pri-
hranili, če se bomo na krajše
razdalje odpravili peš, s kole-
som ali z javnim prevozom.
Če ne morete brez avtomobi-
la, pa lahko vozimo tako, da
bomo porabili manj goriva -
vozimo v pravi prestavi in
čim bolj enakomerno, z avto-
mobila odstranimo vso od-
večno težo. 

EKO KOTIČEK

Kako zmanjšati emisije

Urša Peternel

V pritličju novega poslovno-
stanovanjskega objekta
Rondo na Delavski ulici 1
na Jesenicah so konec apri-
la tudi uradno odprli poslo-
valnico Hypo Alpe-Adria-
Bank, d. d. Poslovalnica
sodi pod okrilje skupine
Hypo Group Alpe Adria, ki
je v Sloveniji prisotna pet-
najst let in ima odprtih že
osemnajst poslovalnic. Kot
je ob odprtju dejal član
uprave Hypo Alpe-Adria
Bank Urban Golob, banka
uspešno posluje in lani so
odprli štiri nove poslovalni-
ce, čisti dobiček pa je bil le
nekaj manjši od rekordnega
iz leta 2007. Vodja jeseni-
ške poslovalnice Branko Su-
kič je povedal, da prostori
nove poslovalnice merijo
185 kvadratnih metrov, v
njej pa so štirje zaposleni.

Poslujejo tako z občani kot
tudi z malimi podjetji oziro-
ma samostojnimi podjetni-
ki. Poleg bančnih storitev
prodajajo tudi zavarovanja
in posredujejo pri nakupu
vrednostnih papirjev, stran-
ke pa pri njih lahko dobijo
tudi informacije o lizinških
storitvah. Posebnost banke
je v tem, je dejal Sukič, da
vse stranke obravnavajo in-
dividualno, storitve pa prila-
godijo njihovim potrebam
in zmožnostim. Pred vho-
dom v novo bančno poslo-
valnico je strankam na voljo
tudi bankomat. Trak na slo-
vesnem odprtju banke je
prerezal jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger. Ob
tej priložnosti je Urban Go-
lob v imenu Hypo Alpe-
Adria Bank podaril ček v
vrednosti dva tisoč evrov
Zvezi društev prijateljev
mladine Jesenice.

Še ena nova banka na Jesenicah
Hypo Alpe-Adria-Bank deluje v pritličju novega objekta Rondo, ob vhodu v poslovalnico je tudi bankomat.

Član uprave Hypo Alpe-Adria Bank Urban Golob je podaril
ček za dva tisoč evrov Albini Seršen iz Društva prijateljev
mladine Jesenice za štiri socialno ogrožene družine.
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Janko Rabič

Pomlad v Planini pod Goli-
co in okoliških krajih v osrč-
ju Karavank je vedno poseb-
no doživetje. Na okoliških
travnikih se razcvetijo narci-
se oziroma ključavnice, ki
so pravi "zaščitni znak" tega
območja. Stoletja je že tako,
menjajo se le ljudje in do-
godki. O nekdanjem razcve-
tu turizma v teh krajih in se-
daj že desetletja zamujenih
priložnostih tokrat ne bomo
pisali. Pozornost namenja-
mo glavnemu majskemu
dogodku v okviru praznika
narcis, ki je bil prejšnjo so-
boto v Planini pod Golico.
Najprej so v Štefelinovi hiši
odprli razstavo starih raz-
glednic in fotografij doma-
čina Janeza Tarmana.
"Predvsem želim, da se zgo-
dovina teh krajev ohrani bo-
dočim rodovom in da se

tudi ta vključi v promocijo
razvoja turizma," je na od-
prtju poudaril avtor, ki že od
mladosti zbira različno gra-
divo in tudi sam fotografira.
Najstarejša razglednica na
razstavi, ki bo odprta do

konca maja, je iz leta 1902.
Iz Planine pod Golico je bila
poslana v Beljak. Z Jane-
zom je bila na odprtju tudi
žena Anica. Nekaj prijetne
nostalgije je v vsebino raz-
stave vnesla njena fotografi-

ja v narodni noši pred 45
leti, ko so jo izbrali za miss
narcis. Takrat se je pisala
Vilman in se z Janezom še
nista poznala. Izbor najlep-
šega dekleta med narcisami
je bila dolga leta najbolj pri-
ljubljena majska prireditev
v Planini pod Golico, ki je
bila znana po vsej Sloveniji.
Sobota je v tem kraju spet
pokazala znano podobo.
Veliko število obiskovalcev,
tradicionalno s Štajerske, se
je najprej povzpelo na Goli-
co, ob vračanju pa so z veli-
kim zanimanjem spremlja-
li kmečke igre, ki so jih pri-
pravili člani Turističnega
društva Golica. Bile so po-
dobne kot že nekaj let ob
krajevnem prazniku, zago-
tovo pa so vnesle veliko
osvežitev med obiskovalce.
Poleg domačih ekip so se
tokrat v različnih resnih in
zabavnih kmečkih opravilih
pomerili še gostje iz drugih
koncev Slovenije in Koro-
ške. Najbolj je vse veščine

obvladala ekipa z Jezerske-
ga, doslej najuspešnejši eki-
pi na igrah s Plavškega Rov-
ta pa tokrat ni šlo vse po na-
črtih. Novi predsednik Tu-
rističnega društva Golica
Klemen Klinar je bil zado-
voljen s sobotnimi dogodki.
"Vsi smo veseli, da nam je
dan tako lepo uspel, pose-
bej kmečke igre, ki so nav-
dušile vse. Želim, da se v
delo društva v prihodnje
vključi predvsem več mla-
dih. Tako bomo lahko spet
z več prireditvami obogatili
majske dneve. Klemen Kli-
nar je povedal še zanimi-
vost, ki lahko prerase v svo-
jevrstno atrakcijo. V Planini
pod Golico se že nekaj dni
mudi raziskovalec nebes-
nih pojavov Thomas Grau
iz Nemčije. Prišel je na
podlagi izsledkov astrono-
mov, da je 9. aprila nekje
na območju Koroške oziro-
ma na tej strani Karavank
na zemljo padel meteor ali
meteorit. 

Majski praznik 
v Planini pod Golico
Veliko število obiskovalcev, tradicionalno iz Štajerske, se je najprej povzpelo na Golico, ob vračanju
pa so z velikim zanimanjem spremljali kmečke igre, ki so jih pripravili člani Turističnega društva Golica.

Čufarjev trg naj bo vedno čist in urejen! 
V krajevni skupnosti Sava na Jesenicah so letos v okviru spo-
mladanske očiščevalne akcije spet glavno pozornost name-
nili lepšemu videzu Čufarjevega trga in okolice. Zaradi sla-
bega vremena so morali delo kar nekajkrat prestaviti, 7.
maja pa jim je ob sončnem dnevu le uspelo. Tudi letošnja
očiščevalna akcija je pokazala, da imajo številni še vedno
premalo spoštovanja do okolja. O tem se je lahko prepriča-
lo okoli dvajset udeležencev akcije. Sodelovali so člani sveta
in drugi krajani iz krajevne skupnosti Sava ter zaposleni v
gledališču Toneta Čufarja, na Radiu Triglav v Tea-ter baru in
predstavnik JEKO IN Jesenice. Na travnatih površinah, oko-
li gledališkega stavbe in celotnega prireditvenega prostora
ter ob železniški progi je bilo spet kup odpadkov. Ob za-
ključku akcije so se vsi strinjali, da še enkrat dajo javno po-
budo vsem obiskovalcem Čufarjevega trga, naj pokažejo
bolj prijazen odnos do lepega in čistega okolja. J. R. 

Sestavljanje kmečkega voza je ekipam povzročalo kar veliko preglavic.

Prvomajski utrip

Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora je tudi letos izpolnil
svojo prvomajsko nalogo: zaigral je budnico po celotni obči-
ni. Začeli so na Hrušici in potem obiskali svoje stalne točke,
kjer jih pričakujejo prijatelji in poslušalci. Med drugim so se
ustavili tudi pri domu Društva upokojencev na Javorniku. 

Osrednje prvomajsko srečanje pa je potekalo pri Domu 
Pristava na Javorniškem Rovtu. Prijetna glasba muzikantov
je na plesišče privabila ljubitelje plesa, gostinska ponudba
pa je prav tako potekala usklajeno in brez večjega zastoja.
Zaradi muhastega vremena je bil na voljo šotor, da se je 
veseljačenje lahko mirno nadaljevalo. J. P.

Avtor razstave Janez Tarman

Na juriš
V počastitev državnega praznika dneva upora proti okupa-
torju so v petek, 24. aprila, Občina Jesenice in Zveze
združenj borcev udeležencev NOB Jesenice, Žirovnica in
Kranjska Gora pripravili koncert zbora Carmina Slovenica.
Koncert je imel naslov Na juriš, kar je bil resnično pravi
naslov za pevski nastop, poln lepih, ubranih glasov in pozi-
tivne energije, ki je vplivala tudi na obiskovalce v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja. Dekleta iz zbora so s svojo poja-
vo, oblačili pa tudi seveda predvsem glasovno resnično
naredile veličasten večer, ob koncu nastopa po burnem
aplavzu pa so pokazale tudi malo koreografije in zapele še
eno ameriško bojno pesem. J. P.
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Stvarjenje sveta. Milijoni let,
skrčeni v svetopisemskih se-
dem dni. Jabolko, v katerega
ja zagrizel Adam, ali pa hru-
ška, ki je prva zamikala Evo.
V predstavi Od kraja do raja
je namreč ženska dominant-
na. Ona je intelektualka, on
je nekoliko naiven, dobričina
... V prvem delu predstave to-
rej gledamo na glavo obrnje-
no klasično svetopisemsko
zgodbo in potem, ko prva člo-
veka zagrizeta v sadež spo-
znanja in ju Bog izžene iz
raja, ju v drugem delu sreča-
mo nekje med peklom in ne-
besi, pravzaprav pa na zemlji
v letu 2025. Tu se vloge obr-
nejo, Adam prevzame pobu-
do, postane dominanten mo-
ški, šovinist, medtem ko se
Eva vda v usodo. Naredila je
napako, ker je že v raju pri-
znala Adamu, da je on prvi
človek. Sledi apokalipsa, Bog
pa se odloči, da bo človeka
zbrisal z Zemlje. Eksperi-
ment s človekom se mu je
namreč ponesrečil. "Prvi del
je stilsko zastavljen, govorica
je zborna, igralci koketirajo s
publiko, drugi del je intim-
nejši, igralci govorijo kot v
svojem zasebnem življenju,"
je povedal režiser predstave
Gaber K. Trseglav, ki mu je
bilo besedilo Amadeje Ličen
blizu že ob prvem branju.
"Prijavila sva se na razpis gle-
dališča in bila sprejeta. Od
vsega začetka, ko sem pisal
koncept uprizoritve, sem že-
lel narediti kratko in učinko-
vito predstavo, ki bo dihala s
publiko," dodaja režiser. 
"Naše prvo vodilo je bilo sve-
žina, želja, da bi na Čufarje-
vem odru pokazali še "neraz-
galjeno" predstavo. Novosti
so še kako zaželen predznak

ob izboru, če gre tu še za mla-
dost in je ta "kompletek" iz
domačega okolja, toliko bo-
lje," razmišlja direktorica
Gledališča Toneta Čufarja
Branka Smole in nadaljuje:
"V našem gledališču si nasta-
nek nove predstave razlaga-
mo kot novo lekcijo gledali-
ške igre za vse udeležene.
Vsak režiser prinese nekaj
novega: nov pristop, novo
znanje, drugačne ideje in iz-
kušnje ..., prav zato so nova
imena zelo dobrodošla. Po-
sebno režiserski ali drama-
turški prvenci prihajajo v
hišo v spremstvu močne že-
lje, da bi stvar uspela. O mo-
rebitni rutini ni niti najmanj-
šega sledu, kar se čuti tako
pri delu kot pri izvedbi. Ta
prijeten občutek raja je bil to-
krat prisoten ves čas in pov-
sod. Vse do kraja." Sicer je
prvi rok za premiero, ki je
predvidena sredi aprila, šel
mimo, saj je bil režiser po-
polnoma zaseden z igranjem
v svojem matičnem MGL v
Ljubljani. 
"To je problem našega gleda-
lišča, saj niti režiserjem niti
igralcem profesionalcem ne
režemo vsakdanjega kruha.
Delo pri nas jim je le za po-
sladek, bolj za dušo kot za de-
narnico, in veseli smo, da ho-
čejo sodelovati. Tako se mo-
ramo prilagoditi, počakati,
potrpeti, se opravičevati abo-
nentom, nadomeščati pred-
stave s "kupljenimi in dražji-
mi". Aprilski abonmajski za-
logaj smo morali tako nado-
mestiti z gostujočo predstavo
ONA+ON. Zaključna anketa
bo pokazala, v kolikšni meri
so nam ta "poseg" abonenti
tolerirali oziroma zamerili,
morda pa jih je celo razvese-
lil. Ko gre za predstavo Od
kraja do raja, je bila ta na pre-

mieri pospremljena z aplavzi
in superlativi, kot je še dejala
Smoletova, pa bodo svoje še
povedali abonenti: "Potem
bomo zares vedeli, kje smo,
"v raju" ali "na kraju"."
Tudi Gaber K. Trseglav je bil
ob svojem režiserskem pr-
vencu zadovoljen: "Prva reži-
ja je izkušnja, ki je nikoli ne
pozabiš. Vse se je dobro izte-
klo, sodeloval sem z odlično
ekipo in za vloge izbral prave
igralce. Vesel sem, da nam je
na koncu dobro uspelo. Ni
lepšega, kot videti, da se je
moja slika, ki sem si jo ustva-
ril v glavi, uspešno preslikala
tudi v realni predstavi, hkrati
pa navdušuje tudi dejstvo, da
so igralci pokazali vse svoje
znanje."
Abonente in seveda tudi
druge gledalce konec mese-
ca, 28. in 29. maja čakata
dve ponovitvi predstave Od
kraja do raja, bržkone pa bo
na sporedu še kakšna pred-
stava v juniju. "Eno leto po
"zasaditvi" pa bo spet vzcve-

tela uspešnica lanske sezo-
ne, to je opereta Radovana
Gobca Planinska roža. Na
ogled bo 24. maja in 31.
maja, na predvečer stoletni-
ce rojstva Radovana Gobca,"
je napovedala Smoletova in
dodala: "Prve obline že do-
biva nova gledališka sezona.
Čez mesec dni, z junijem
naj bi začeli vpisovati gleda-
liške in glasbene abonmaje
za novo sezono. Stikamo
tudi glave in modrujemo o
začetku dela z novo domačo
predstavo, katere premiera
naj bi bila jeseni. Pa še en
projekt nam izvablja na-
smeške na obraze, to je am-
bientalna uprizoritev Kekca
v dolini Vrat (prav tam, kjer
je lani tako čudovito cvetela
naša opereta). Zamisel, pri-
redba in režija pripadajo
Franciju Koražiji, članu in
podpredsedniku naše igral-
ske skupine. Delati začenja-
mo te dni, premiera pa je
predvidena za zadnjo nede-
ljo v avgustu v Vratih." 

Prva je ugriznila ženska 
V Gledališču Toneta Čufarja so prvo majsko nedeljo premierno uprizorili igro Od kraja do raja 
avtorice Amadeje Ličen v režiji Gabra K. Trseglava. Občinstvo navdušeno.

Koncert Eve Zupan in Jureta Goručana
V dvorani Glasbene šole Jesenice je potekal koncert flavtistke
Eve Zupan ob klavirski spremljavi Blaža Puciharja in solistič-
ni nastop pianista Jureta Goručana. Eva Zupan je glasbenica
od malega, začela je z baletom, violino in klavirjem, nadalje-
vala pa s flavto. Trenutno je v 4. letniku Akademije za glasbo
v Ljubljani, seveda pa je v tem času sodelovala na raznih tek-
movanjih doma in v tujini in prejela veliko nagrad in priznanj.
Jure Goručan je glasbeno kariero pričel v Tržiču, nadaljeval na
Jesenicah ter v Kopru, trenutno pa je študent na kölnski aka-
demiji za glasbo. Veliko potuje po Evropi in se udeležuje fe-
stivalov in poletnih ter zimskih šol. Tudi on je dobitnik na-
grad in priznanj tako doma kot v tujini, sodeluje z različnimi
glasbenimi sestavi. Vzporedno pa v Ljubljani študira tudi tol-
kala. Posnel je še zgoščenko za radio Ars ter za češki radio, ki
pripravlja posnetke mladih pianistov iz vse Evrope. J. P.

Pozdrav ključavnicam
V razstavnem prostoru Kulturnega hrama na Koroški Beli je
bila od 2. do 10. maja na ogled razstava slikarja Branka Ču-
šina na temo Pozdrav ključavnicam. Kot umetnik se je ude-
leževal slikarskih kolonij, sodeloval je tudi na 150 razstavah
v Avstriji s tamkajšnjo pokrajinsko tematiko, samostojne
razstave pa je imel po domačih galerijah v Kamniku, Radov-
ljici, Ljubljani in drugod. Je tudi avtor motivov na koledarjih.
Za svoje umetniško delo je prejel številna priznanja, med
drugim Čufarjevo plaketo in plaketo občine Jesenice za kul-
turo. Tokrat se predstavlja z motivom ključavnice (izraz za
rožo v narečju jeseniško rovtarskega govora) na slikah v teh-
niki olje, akril, na steklu; kakor motiv za razglednico, spomi-
nek ali koledarski motiv. J. P.

Najboljša Žena mojega moža in Jasna Koron
Od 19. do 21. junija bo na Dobu pri Domžalah potekalo 12.
srečanje kranjskih komedijantov. V izboru za sodelovanje je
selektor za Gorenjsko Goran Schmidt ocenil 25 gledaliških
skupin in najvišjo oceno dal Kulturnemu društvu Slovenski
Javornik za predstavo Žena mojega moža v režiji Francija
Tušarja. Poleg tega je bila za
najboljšo žensko stransko
vlogo nagrajena Jasna Koron
(na sliki) v vlogi Bosanke v
isti predstavi. Zaključna
predstava bo na ogled v ne-
deljo, 21. junija, na Dobu pri
Domžalah, na domačem te-
renu pa si jo bo mogoče
ogledati jutri, v soboto, 16.
maja, v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku. J. P.

Janez Pipan

V Gledališču Toneta Čufar-
ja je bil v sredo, 6. maja, lep
kulturni dogodek. Jeseni-
škemu uspešnemu komor-
nemu zboru Vox Carniolus
je v goste prišel Akademski
pevski zbor Univerze na
Primorskem (APZ UP).
Oba zbora sta spletla prija-
teljske vezi pred leti, čeprav
jeseniški zbor deluje enaj-
sto leto, APZ UP pa polovi-
co manj. Toda oba zbora iz-
vajata najbolj zahtevne pes-

mi, oba sodelujeta na doma-
čih in tujih festivalih in oba
dobivata visoke ocene in šte-

vilna priznanja. Zbor Vox
Carniolus se je predstavil s
sporedom pesmi Boja Hol-
tena, Mortena Lauridsena,
Damijana Močnika in Fran-
ca Dominuttija. APZ UP pa
je imel daljši program, po-
leg pesmi starejšega datu-
ma avtorjev W. Byrda, J.
Brahmsa, J.-Y. D. Lesurja so
njihova "poslastica" pesmi
primorskih skladateljev, kot
so Uroš Krek, Damijan

Močnik in Ambrož Čopi.
Delo Damjana Močnika
Igra godec pred peklom (be-
sedilo Veno Taufer) je bilo
izvedeno prvič. Dirigent pri-
morskega zbora Ambrož
Čopi je prav tako kot diri-
gent Voxa Michele Josia
uspešen glasbenik, sklada-
telj in pedagog. Ob koncu
sta oba zbora na veliko vese-
lje publike ubrano in sloves-
no zapela še skupaj. 

Gorenjski in primorski zborovski glasovi

Komorni zbor Vox Carniolus je na nedavnem
tekmovanju v Bad Ischlu v Avstriji, ki se ga je
udeležilo 34 zborov, osvojil zlato diplomo. To je
že druga mednarodna zlata diploma v tej sezoni,
je povedal predsednik zbora Boštjan Zidar.

Neja Šmid (Eva), Boštjan Smukavec (Adam) in Ivan Berlot
(Bog, kača, Sara in Hudič). Sceno je pripravila Vasilija Fišer,
kostume Nina Holc, glasbo pa Nataša Vester Trseglav.
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Urša Peternel

Mladi člani Karate kluba
Huda mravljica z Jesenic
pridno trenirajo in se udele-
žujejo tekmovanj. Tako so
sodelovali tudi na 6. držav-
nem prvenstvu Slovenske
zveze tradicionalnega kara-
teja v Divači in se odlično
uvrstili. Naziv državnega pr-
vaka so osvojili Arnes Begić
(kata posamezno, starejši
dečki A), Džana Agić (kihon
ippon Kumite, mlajše dekli-
ce), lanski naslov v katah po-
samezno je obranila Sara

Gorinjac (mlajše deklice A). 
Že v začetku aprila pa so
člani kluba sodelovali na pr-
venstvu osnovnih šol Go-
renjske, ki je potekalo v Bo-
hinju. Kot je povedal vodja
kluba in licenčni trener ka-
rateja Almin Gorinjac, je
turnir namenjen osnovno-
šolcem, ki ne glede na dose-
ženo stopnjo znanja v kara-
teju (kyu oziroma pas) z od-
ločnim nastopom skušajo
za osnovno šolo pokazati
najboljše in doseči čim bolj-
šo uvrstitev. Na turnirju so

se mladi karateisti pomerili
v kihonu, katah in kumite-
ju, od Jeseničanov pa se je
najbolje odrezala Laura Faj-
ković, ki je premagala vso
konkurenco med sedmimi
razredi in je osvojila zlato
medaljo in laskav naslov go-
renjske prvakinje v katah. S
srebrno kolajno ji je sledila
Amila Paunović, ki je med
četrtimi razredi dosegla
drugo mesto v katah. Prav
tako je najmlajša Liza Gre-
gori odločno nastopila v ki-
honu in katah ter osvojila
dve srebrni kolajni za OŠ

Koroška Bela in naslov pod-
prvakinje v kihonu in katah
med prvimi razredi. Hude
mravljice so s številno ude-
ležbo dosegle še kar nekaj
bronastih kolajn, nabrale
novih izkušenj in sklenile
nova prijateljstva med go-
renjskimi osnovnošolci.
Kot je poudaril Almin Gori-
njac, se v klubu zavzemajo
za ozaveščanje otrok v več
pogledih. Poudarjajo pred-
vsem držo zoper nasilje,
droge in brezdelje na uli-
cah, zagovarjajo pridobiva-

nje znanja, spoštovanje do
sebe in drugih ter skladno s
tem poudarjajo pomen sa-
mokontrole. "Naše vodilo je
ozaveščanje otrok v širšem
pogledu - v življenju, kjer se
morajo naučiti obvladovati
poraze oziroma neljube do-
godke ter zopet pristopiti
pozitivno naravnani k cilju.
Tekmovanja in karate so to-
rej samo sredstvo, zastavlje-

ni cilj pa je dolgoročen pro-
ces," je poudaril Almin Go-
rinjac. "Bogata izkušnja tek-
movanj ni samo v slavljenju
zmage, ampak je večji na-
por in odločnost treba vloži-
ti v premagovanje poraza in
obupa. Slednje toliko bolj
velja na največjem borišču,
ki se dogaja v šolskih klopeh
pri tekmi za ocene," je še
dodal Almin Gorinjac.

Karate je pot, ki uči
spoštovati
Člani karate kluba Huda mravljica so si priborili tri nazive državnih prvakov. 
To so postali Arnes Begić, Džana Agić in Sara Gorinjac. 

V karate klubu Huda mravljica mladi sledijo
petim življenjskim načelom (karateja): 
Karate krepi značaj! Karate je pot k iskrenosti!
Karate razvija stabilen duh! Karate je pot, 
ki uči spoštovati! Karate je pot, ki razvija 
samokontrolo!

Prvaki državnega prvenstva Džana Agić, Sara Gorinjac in
Arnes Begić. / Foto: Darko Gregori

Kot jih vidijo ptice
»ALPE - kot jih vidijo ptice« je mednarodni 

projekt, s katerim predstavljamo 

celotno verigo Alp, kot izjemen 

in enkraten geološki, geografski, 

biotski, kulturni ter gospodarski 

prostor. Projekt pokriva celotne Alpe 

in zajema države: Monako, Francijo, 

Italijo, Švico, Liechtenstein, 

Nemčijo, Avstrijo

in Slovenijo.
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Hokejska sezona se je začela 
Z 8. majem se je za igralce HK Acroni Jesenice uradno za-
čela nova sezona z oznako 2009/2010. Ta dan se je v gar-
derobi hokejske dvorane na uvodnem sestanku zbralo 21
igralcev. Seznanili so se s poletnimi kondicijskimi priprava-
mi, ki jih bo trikrat na teden vodil Gorazd Rekelj. V začetku
avgusta bo na vrsti testiranje, potem pa se bo začelo zares.
Predsednik HK Acroni Slavko Kanalec je po sestanku pove-
dal, da bodo priprave potekale po sprejetem načrtu in upa
na resen pristop vseh igralcev. Sicer je potrdil, da finančne
težave v klubu ostajajo in jih rešujejo naprej. Več bo zago-
tovo znanega na občnem zboru HK Acroni, ki bo 3. junija.
Po odstopu športnega direktorja Matjaža Mahkovca z no-
vim kandidatom Zvonetom Šuvakom še potekajo pogovori.
To lahko sklepamo po informaciji na klubski spletni strani,
kjer so sredi aprila objavili, da ostaja še nekaj odprtih vpra-
šanj. Med kandidati za trenerja v novi sezoni se precej res-
no omenja Marjan Kozar. Po prvem sestanku igralcev smo
se pogovarjali tudi s Tomažem Razingarjem, o katerem je
bilo precej govora o odhodu iz kluba. Zatrdil nam je, da za
zdaj ostaja na Jesenicah, ker ima pogodbo še za letošnjo
sezono. Predvsem upa, da bo klub čim prej poravnal za-
ostale obveznosti. J. R. 

Mladi javorniški strelci državni prvaki
Pri Strelskem društvu Triglav Javornik-Koroška Bela je po-
stala vsakdanja praksa, da se mladi tekmovalci z vseh tek-
movanj vračajo z novimi dosežki. Povsod so deležni obču-
dovanja zaradi uspehov, ki jih dosegajo pod vodstvom tre-
nerja Francija Bizjaka. Aprilsko državno prvenstvo v strelja-
nju z zračnim orožjem jim je prineslo doslej največji uspeh
v mlajših kategorijah. Cicibani so ekipno v postavi Božo
Pantelič, Igor Mlakar in Matevž Pivk dosegli naslov državne-
ga prvaka z novim državnim rekordom. Božo Pantelič je bil
državni prvak tudi posamezno. Cicibanke so ekipno v posta-
vi Nastja Noč, Zala Skumavc in Sara Horvat prav tako osvo-
jile državni naslov. Nastja Noč je bila druga. Tretji naslov
ekipnega državnega prvaka je pripadel pionirjem v postavi
Tadej Štojs, Anže Presterel in Nik Jeklič. Pri pionirjih posa-
mezno je bil Tadej Štojs drugi. Skupaj se je prvenstva v Ljub-
ljani udeležilo 17 mladih tekmovalcev in tekmovalk. J. R. 

Veliki pokal so dobili v trajno last
V telovadnici Partizana Jesenice je potekal finalni turnir v
judu za pokal EMBS 2009 za letnik 1999 in mlajše. Prvi judo
turnir za pokal EMBS je potekal leta 2005 in do danes je na
vseh turnirjih nastopilo prek devetsto judoistov iz Slovenije
in Avstrije. Turnir je namenjen najmlajšim judoistom, ki se
šele spoznavajo s tem športom. Tu si pridobivajo potrebno
samozavest, ki jo bodo uporabili v nadaljnji karieri. Tako se
svojih prvih judo korakov in tekem spominja danes tudi iz-
kušeni borec iz Žirov Sašo Jereb. Na turnirju na Jesenicah je
nastopilo prek osemdeset tekmovalcev iz osmih klubov: JK
Murska Sobota, JK Polyteam, JK Tatami, JK Alpina Žiri, JK
Triglav Kranj, JK Ivo Reya Celje, JK Velden iz Avstrije in judo
sekcija Partizan Jesenice. V končnem vrstnem redu so se
zmage veselili domači judoisti, 2. mesto so osvojili člani JK
Tatami Ljubljana, 3. mesto pa člani JK Murska Sobota. Judo-
isti Partizana Jesenice so v skupnem seštevku za pokal
EMBS zmagali že tretjič, veliki pokal so si priborili v trajno
last in ga bodo z veseljem shranili v svojo vitrino. Pa še po-
samični rezultati jeseniških judoistov: prvo mesto so zase-
dli Anže Hladnik Rižmarič, Luc Slivnik, Jan Lovič, Nina Jere-
tič in Tia Krajzel. Drugo mesto so osvojili Ivana Sitar, Aljaž
Klinar, Edvin Redžič in Emil Jakupovič. Tretjega mesta pa so
se razveselili Nik Lavtižar, Fili Fartek, Mark Klinar, Kati Am-
brožič, Nuša Ambrožič, Katjuša Krupenko, Matic Kos in Iris
Patricija Rajkovič. Na tekmi sta Kati in Nuša Ambrožič sod-
niku Dušanu Stražiščarju podelili medaljo DOBER SODNIK,
saj na jeseniških tekmah sodi že več kot deset let, pri tem pa
spodbuja tudi otroke, ko jim je na tekmi najbolj težko. zos
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Nasvet

Natalija Bohinc, 
licenčna vaditeljica 
aerobike v Studiu Vital 

Vaditelji opažamo, da se
med aktivnimi ljudmi, ki
vadijo vsaj dva- do trikrat na
teden, velikokrat pojavljajo
vprašanja o tem, kaj jesti
pred aktivnostjo in kaj po
njej. S "polnim želodcem"
je zelo težko vaditi, postane-
mo zaspani, lahko nam je
slabo, nimamo energije ali
se nam med vajami celo
"spahuje", telo je obreme-
njeno s prebavo hrane in
hkrati z aktivnostjo. Tudi s
praznim želodcem ni dobro
priti na vadbo, postanemo
lahko šibki, se nam vrti ali
celo omedlimo. Prehrana
aktivnih ljudi mora biti ure-
jena, raznolika in zdrava,
tako bodo ostali zdravi in v
dobri kondicijski formi. Po-
membno je, da organizmu
redno (pet do šest manjših
obrokov na dan) zagotavlja-
mo vsa hranila (ogljikove hi-
drate, beljakovine, maščo-
be, vitamine in minerale),
ki jih potrebuje pred pove-
čano aktivnostjo in po njej.
Od prihajajoče aktivnosti pa
je odvisno, kako kaloričen
bo obrok.

Pred treningom
Kaj in koliko hrane bomo
zaužili pred aktivnostjo, je
odvisno od stopnje inten-
zivnosti vadbe. Dobro je ve-

deti, ali gre za aeroben tre-
ning, za vadbo z utežmi ali
za visoko intenziven tre-
ning; pri vseh teh tipih vad-
be gre namreč za različno
porabo kalorij. Poznati mo-
ramo tudi svoj metaboli-
zem, saj nekateri prebavijo
hrano hitreje, drugi spet po-
časneje. Obrok, ki je pravil-
no sestavljen, nam da ener-
gijo za eno uro aerobne vad-
be, pojemo ga približno dve
uri pred vadbo. Vsebuje naj
več kakovostnih, kompleks-
nih ogljikovih hidratov (1 -
1,5g/kg puste telesne teže)
in manj beljakovin, slednje
morajo biti prisotne, saj
imajo pomembno vlogo pri
regeneraciji. Najmanj ali
skoraj nič pa naj bo maš-
čob, saj se prebavljajo naj-
dlje in obremenijo prebavi-
la pred vadbo. Pred vadbo si
torej lahko privoščimo npr.
polnozrnate testenine, bas-
mati riž, kosmiče, jogurt,
polnozrnati kruh z mleč-
nim namazom ... Če obrok
zaužijemo več kot tri ure
pred vadbo, se lahko zgodi,
da nam na koncu vadbe
zmanjka energije. Pride na-
mreč do padca sladkorja v
krvi in do pomanjkanja
energije za vadbo. Tudi če
bi pojedli večji obrok, ne bi
zdržali dlje, saj organizem
presežek zaužitih kalorij

skladišči v podkožno maš-
čevje. Tik pred vadbo ni do-
bro jesti. Prebavila bodo
med vadbo bolj prekrvljena
kot mišice, hrana pa se bo
zadržala v želodcu med ak-
tivnostjo. Če že, potem po-
jemo enostavne ogljikove
hidrate, ki se hitreje razgra-
dijo in preidejo v kri, vendar
so tudi bolj kalorični. To je
še posebej pomembno za
ljudi, ki hujšajo, saj morajo
biti previdni pri količini in
vrsti zaužitih ogljikovih hi-
dratov. Npr. 60 kg težka
ženska v obroku pred vadbo
potrebuje 40 g ogljikovih
hidratov. Najkasneje eno
uro pred vadbo lahko popi-
jemo nadomestek obroka,
ki je navadno lažje prebav-
ljiv. Mnogi vadeči tudi ni-
majo časa za obrok in pride-
jo že lačni na vadbo. Takšni
ljudje velikokrat posežejo
po izotoničnih napitkih, ki
jim dajo energijo. Napitek
pijemo postopoma, malo
več na začetku, in nato en
do dva dl v intervalih na de-
set minut. Pravi izotonični
napitek vsebuje šest do
osem odstotkov kvalitetnih
ogljikovih hidratov in je na-
menjen učinkoviti hidraciji,
v prebavilih se hitro absor-
bira in učinkovito dovaja
energijo za vadbo. Pri upo-
rabi teh napitkov je treba

biti previden, da na trgu iz-
beremo primernega, saj
vsebujejo lahko tudi precej
sladkorja in so visoko kalo-
rični. Zaželeno je, da vsebu-
jejo tudi vitamine in mine-
rale ter elektrolite, ki imajo
pomembno vlogo med vad-
bo, ko se telo ohlaja s pote-
njem in pri tem izgublja
vodo in elektrolite.

Po treningu
Obrok po vadbi je zelo po-
memben in prav je, da mu
posvetimo nekaj časa in po-
zornosti. Zaužijemo ga naj-
kasneje 45 minut po vadbi,
torej čim prej. Veliko vade-
čih dela napako ravno tukaj,
saj ta obrok namenoma iz-
pustijo zaradi hujšanja. Po-
sledica takšnega početja je
slaba regeneracija celic in
posledično nižja odpornost
in težave z zdravjem. Orga-
nizem je po vadbi izčrpan
in dovesti mu moramo nove
ogljikove hidrate, še posebej
pa beljakovine, ki imajo
ključno vlogo pri regenera-
ciji. Regeneracija pomeni
obnovo glikogenskih zalog,
nadomestitev izgubljene
vode in elektrolitov, izdela-
vo novih beljakovin in po-
pravilo mikropoškodb, ki
potekajo pod okriljem
imunskega sistema. 

Po koncu vadbe se v orga-
nizmu prične učinkovita re-
generacija mišic, najbolj in-
tenzivna je nekje do 40 mi-
nut po zaključku vadbe. Do-
kazano je, da v tem času telo
za zagotovitev regeneracije
vase vsrka vse, kar zaužije-
mo, ne da bi shranilo v maš-
čobno tkivo. Torej, če smo
na strogi dieti, si lahko maj-
hen sladek prekršek privoš-
čimo takoj po vadbi, a še
vedno pazimo, da ne vsebu-
je preveč maščob. 
Obrok po vadbi naj bi vse-
boval več beljakovin (0,3 do
0,5g/kg puste telesne teže)
kot pred vadbo, ogljikovih
hidratov pa nekoliko manj
kot pred vadbo (1 do 2 g/kg
puste telesne teže). Vedeti
moramo tudi, da pri bolj in-
tenzivni vadbi telo potrebu-
je še več beljakovin za učin-
kovito regeneracijo. Šport-
niki po vadbi najrajši pose-
žejo po športnih napitkih, ki
so sestavljeni iz primerne
količine ogljikovih hidratov,
sirotkinih beljakovin, vita-
minov in mineralov, nekate-
rim so dodane tudi amino-
kisline. Hranila v tekoči ob-
liki se namreč veliko hitreje
vsrkajo v kri kot pa navadna
hrana. A če smo dovolj hitri
in si obrok pripravimo vna-
prej, lahko zadovoljimo po-
trebe organizma po vadbi.

Kaj jesti pred treningom in kaj po njem?

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

JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

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

II. PREDMET PRODAJE
a) Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku - Strelska
ulica, parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, in
2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št.
960 k.o. Jesenice.
Zemljišči se prodajata izključno skupaj.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. Jesenice ni-
sta komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini
potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in
plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen nepo-
sredni dostop do javne ceste - na Strelsko ulico. Za ko-
munalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec po-
skrbel sam - na lastne stroške. 
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zem-
ljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. Jesenice v ob-
močju J2/S15/1 - e, območje za stanovanja. Podrobnej-
ša namenska raba: e - enodružinska zazidava.

b) Stavbni zemljišči na Kočni: 
- parc. št. 145/34, travnik v izmeri 710 m2, vpisana pri

vložni št. 20 k. o. Blejska Dobrava in 
- parc. št. 145/35, travnik v izmeri 901 m2, vpisana pri

vložni št. 20 k. o. Blejska Dobrava.

Zemljišči se prodajata skupaj ali ločeno.

Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35 k. o. Blejska Do-
brava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni
bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, plinovod).
Zemljišče s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava ne-
posredno meji na javno cesto, tako da je dostop na zem-
ljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35 k.
o. Blejska Dobrava pa je mogoče urediti prek zemljišča s
parc. št. 722/8 k. o. Blejska Dobrava, ki je po katastr-
skih podatkih pot, v zemljiško knjigo pa vknjiženo kot jav-
no dobro, upravljavec Občina Jesenice (v naravi dostop
še ni vzpostavljen in ga je treba urediti). Občina Jesenice
bo kupcu podelila pravico vzpostavitve in uporabe nepo-
srednega dostopa iz javne ceste do zemljišča s parc. št.
145/35 k. o. Blejska Dobrava prek zemljišča s parc. št.
722/8 k. o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške
vzpostavitve in uporabe dostopa nosi kupec. Za komu-
nalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskr-
bel sam - na lastne stroške. 

V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zem-
ljišči s parc. št. 145/34 in 145/35 k. o. Blejska Dobrava
v območju J4/S1/1-ve in sta namenjeni stanovanjski
gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružin-
ska zazidava.

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

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA
VIŠANJA 
a) Izklicna cena za zemljišči:
- s parc. št. 2199/1 k. o. Jesenice znaša 62.793,75

EUR (brez DDV),
- s parc. št. 2199/2 k. o. Jesenice znaša 23.651,25

EUR (brez DDV),
skupaj znaša 86.445,00 EUR (brez DDV).

b) Izklicna cena za zemljišči:
- s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava znaša

43.620,98 EUR (brez DDV),
- s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava znaša

49.818,54 EUR (brez DDV).

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca - Občine Jesenice, ka-
terega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celo-
tne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pro-
dajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 3. junija 2009 ob 12. uri 
v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji
položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili in sicer:
- za zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice
v višini 8.644,50 EUR (10 odstotkov izklicne cene) na 
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije
št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-
47860709 s pripisom "varščina za javno dražbo - zemljiš-
či s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice";

- za zemljišče s parc. št. 145/34 k.o. Blejska Dobrava v
višini 4.362,10 EUR (10 odstotkov izklicne cene) na po-
dračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Sloveni-
je št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-
47860709 s pripisom "varščina za javno dražbo - zem-
ljišče s parc. št. 145/34 k. o. Blejska Dobrava";

- za zemljišče s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava v
višini 4.981,90 EUR (10 odstotkov izklicne cene) na po-
dračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Sloveni-

je št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-
47860709 s pripisom "varščina za javno dražbo - zem-
ljišče s parc. št. 145/35 k. o. Blejska Dobrava".

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe
na njihov transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k. o. Jesenice
se prodajata izključno skupaj, zemljišči s parc. št.
145/34 in 145/35 k. o. Blejska Dobrava pa se prodaja-
ta skupaj ali ločeno, vsa pa se prodajajo po načelu vide-
no-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške skle-
nitve pravnega posla plača kupec. 
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpi-
še pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na stra-
ni dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe,
ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na ob-
močju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 1/2 (pol) ure pred začetkom
javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti,
za katera zemljišča bodo dražili ter predložiti kopije nasled-
njih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko

TRR računa za primer vračila varščine, 
- potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in
prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni,
šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.
p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od
katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če ta-
kega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overje-
no pri notarju, s katero pod kazensko in materialno od-
govornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

- dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni,
šteto od dneve objave razpisa:

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

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

- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih
pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega
računa (samo za pravne osebe in s. p.),

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star naj-
več 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje
dejavnosti oz. izpis iz poslovnega registra za s. p.,
staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu (državlja-
ni RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo,
da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS
(tujci), če gre za fizične osebe,

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

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

- osebno izkaznico (fizične osebe, s. p. ter zastopniki in
pooblaščenci pravnih oseb), 

- davčno številko oz. ID številko za DDV, EMŠO oziroma
matično številko in telefonsko številko. 

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

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj
poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru
komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu
opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče tri-
krat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba ne-
uspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po iz-
klicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže draži-
telja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 

6. Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Je-
senice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodaj-
ne pogodbe. 

7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št.
14/2007) in Uredbo o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Ur. list. RS, št. 84/2007 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O ZEMLJIŠČIH 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lah-
ko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času
uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 2. junija
2009. 

Vzorci prodajnih pogodb in izjav iz VIII. točke tega razpisa
so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si - razpisi). 

Številka: 478-6/2007
Datum: 28. aprila 2009

Občina Jesenice
ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Jeseničanka Zinka Ručigaj
je vrsto let delala v vrtcu,
najprej na Koroški Beli,
nato pa na Plavžu. Izšolala
se je na otroški smeri na te-
danji srednji medicinski
šoli v Ljubljani, po nekaj le-
tih dela v bolnišnici pa se je
zaposlila v vrtcu, kjer je pre-
živela skoraj vso delovno
dobo. Kot pravi, je najraje
imela delo z najmlajšimi,
otroki, starimi od enega do
dveh let. Pred nekaj leti je
zaradi zdravstvenih težav
morala prenehati delati z
otroki in trenutno dela kot
šivilja v vrtcu, letos poleti pa
se bo upokojila. 
"Z otroki sem neizmerno
rada delala. Ker sem to delo
pogrešala, sem začela iskati
možnosti, da bi začela pisati
o vzgoji in tako pomagala
staršem, ki se soočajo s števil-
nimi vprašanji," je povedala. 
Tematika jo je že od nekdaj
zanimala, zato je prebrala
številne knjige o vzgoji ter
se udeleževala seminarjev,
pridobljeno znanje pa je vsa
leta vpletala tudi v svoje delo
z otroki in v stike s starši.
Pred dvema letoma je zače-
la na spletni strani Radost
bivanja pisati članke z na-
sveti o vzgoji ter ustvarila
forum Svetovanje staršem. 
"Odpiram zlasti teme, ki se
mi zdijo aktualne, od pro-
blemov pri vstopu v vrtec,
težav s spanjem, navajanja
na kahlico do težav, ki jih

imajo starši, ko otroci ne
ubogajo ..." 
Hkrati pa je začela priprav-
ljati knjigo, v kateri pred-
vsem na osnovi dolgoletnih
izkušenj predstavlja svoje
poglede na vzgojo otrok.
Knjigi je dala naslov Otroško
srce je zaklad, zanjo pa še
išče založnika oziroma spon-
zorja, ki bi ji omogočil izid. 
"Vzgajajmo otroke z ljubez-
nijo, pohvalo, spodbudo,
iskanjem dobrega v otroku
in hkrati s postavljanjem
meja," bistvo svojega pristo-

pa povzema avtorica, ki se
zavzema za tako imenovano
"spodbudno" vzgojo. 
"Pred petdesetimi leti je
vzgoja temeljila na prepove-
dih in zapovedih in na po-
polnem izpolnjevanju za-
htev staršev. Potem se je
trend obrnil in pojavila se je
popustljiva vzgoja, kjer je
šlo za popolno svobodo, kjer
se je otrokom vse dovoljeva-
lo in otroci niso imeli nobe-

nih usmeritev. S tem pa
hkrati niso vedeli, kaj je
prav in kaj ne." 
Sama je našla neko srednjo
pot, pri kateri upoštevamo
otroka, ga spodbujamo, po-
hvalimo, hkrati pa mu posta-
vimo meje, a ne v obliki pre-
povedi, temveč dogovarjanja. 
"Spodbuda in pohvala sta
gonilni sili za vsakogar, tudi
za otroke," poudarja sogo-
vornica in dodaja: "Otrok

potrebuje predvsem ljube-
zen in usmerjanje, kaj je
prav in kaj ne." Pri iskanju
odgovorov na vzgojne dile-
me si, kot je povedala, ni po-
magala le s prebiranjem li-
terature in dolgoletnimi iz-
kušnjami, temveč tudi prek
vzgoje svoje danes že odra-
sle hčerke. Tudi hči je ubra-
la mamine stopinje in z naj-
večjo ljubeznijo dela v vrtcu
z najmlajšimi.

Otroško srce je zaklad
Ljubezen, spodbuda, pohvala, iskanje dobrega v otrocih, a hkrati postavljanje meja - to je način vzgoje,
ki jo staršem želi približati Zinka Ručigaj s svojo še neizdano knjigo.

Ljubi me najbolj 
takrat, ko to najmanj
zaslužim, ker to takrat
najbolj potrebujem, 
se glasi eden od zlatih
nasvetov staršem 
v odnosu do njihovih
otrok.

Zinka Ručigaj

Praznično pri upokojencih
V prostorih Društva upokojencev Jesenice so kot vsako leto
pripravili proslavo v počastitev dneva upora proti okupatorju
in 1. maja, praznika dela. Pester kulturni program so s him-
no pričeli pevci MPZ DU Jesenice, nadaljevanje pa so prepu-
stili svojim mladim sosedom iz OŠ Prežihov Voranc. Učenke
so pripravile recital pesmi Kajuha, J. Menarta in sodobnega
jeseniškega pesnika Kunsterla, rdeča nit poezije pa sta bili
ljubezen in sovraštvo. Na nastop mladih je bila ponosna tudi
pomočnica ravnateljice Jelka Kustrle. O povezavi dneva upo-
ra in praznika dela pa je spregovoril podžupan in predsednik
Društva upokojencev Jesenice Boris Bregant. Namesto suho-
parnega govora o uporu in o poveličevanju dela je iskal izho-
dišče za svoje predpraznično razmišljanje kar v slovarskih
definicijah za besede okupacija, okupator in jih briljantno po-
vezoval. Predpraznični koncert pa so pripravili tudi v Društvu
upokojencev Javornik-Koroška Bela. Nastopile so pevke žen-
skega pevskega zbora, v goste pa so povabili še učence iz
Glasbene šole Jesenice. S koncertom so zaznamovali tudi
dan zemlje in bližajoči se Teden vseživljenjskega učenja. Pev-
ke pod vodstvom Francija Richterja so pripravile kar nekaj
pevskih novosti, poudarek je bil seveda na ljudski pesmi, po-
skrbele pa so še za literarne vložke. Tudi trobilna skupina
Glasbene šole Jesenice deluje pod mentorstvom Francija
Richterja in mladi trobilci so svoj nastop kar podaljšali na ve-
liko veselje obiskovalcev. Prijetno srečanje ob zvokih pesmi
in glasbe je pred začetkom pozdravil predsednik Društva
upokojencev Javornik-Koroška Bela Vinko Cerar. J. P.

Ob 40-letnici pregledna razstava ročnih del
V Razstavnem salonu DOLIK so 8. maja odprli pregledno
razstavo ročnih del članic krožka za ročna dela pri KD Svo-
boda Tone Čufar Jesenice ob 40-letnici delovanja krožka. S
to razstavo krožek zaključuje 40-letno zelo uspešno ustvar-
jalno in poustvarjalno delovanje. Poleg izdelkov še aktivnih
članic so na ogled tudi izdelki nekaterih pokojnih članic. Za-
čelo se je s pobudo nekaj članic društva, da bi v razstavni
program, ki ga je izvajal likovni klub DOLIK, uvrstili razsta-
vo tapiserij oz. gobelinov. Na razpis v Železarju se je odzva-
lo neverjetno veliko izdelovalk, poleg žensk tudi en moški.
Izbor predloženih del je opravila umetnostna zgodovinarka
Maruša Avguštin, ki je ugotovila, da je večina izdelkov kvali-
tetno in estetsko izdelana, čeprav največ po industrijskih
predlogah. To razstavo omenjam zato, ker je precej gobeli-
nov razstavljenih tudi na tej razstavi, zlasti pa zato, ker je
bila razstava spodbuda, da je bil jeseni leta 1969 pri KD Svo-
boda Tone Čufar Jesenice ustanovljen krožek za ročna dela.
Krožek vsa ta leta združuje od 25 do 40 članic, ki se redno
enkrat tedensko družijo pri skupnem delu. Njihov osnovni
program sta ohranjanje in razvijanje ročnih del iz zakladni-
ce slovenskega ljudskega izročila, ki sodijo v okvir slovenske
etnografske dediščine. Ročna dela tudi označujejo material-
no in družbeno-duhovno kulturo slovenskega naroda. Za-
četni interes za tovrstno delovanje je bil zelo spodbuden, saj
so se tečajev, ki jih je organiziral krožek in so jih vodile čla-
nice, vešče posameznih tehnik, udeleževale tudi mlade ude-
leženke, med njimi tudi prosvetne delavke. Žal s spremem-
bami učnih programov z leti ni bilo več prostora za tovrstno
dejavnost v osnovnih šolah, in interes je zamrl. Poleg zna-
čilnih ročnih izdelkov iz slovenske kulturne in etnografske
dediščine: klekljanje, kvačkanje, belo vezenje, narodne veze-
nine, oki-čipke, palestrino ... so izdelovale in na vsakoletnih
razstavah predstavljale tudi nitno grafiko, aplikacije, tapise-
rije ... in gobeline, izdelane po predlogah likovnih del članov
likovnega kluba DOLIK. Vse to je na ogled na pregledni 
razstavi v Razstavnemu salonu DOLIK na Jesenicah do 27.
maja, in sicer vsak dan razen sobot popoldan, nedelj in
praznikov od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure. J. V.

naročnine
04/201 42 41 

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

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

Vida Mihelčič s.p.
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Vabljeni k ogledu in nakupu!

OČESNA AMBULANTA
C. M. TITA 31, JESENICE, tel.: 04/5832 663

Optika Mesec 
je na Jesenicah 
odprla novo prodajalno, 
specializirano 
za sončna očala. 

C. M. TITA 33, JESENICE
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Mladi

Renata Magnik-Lavtižar

Rojstni dan velikega danske-
ga pravljičarja Hansa Christi-
ana Andersena 2. april je
mednarodna sekcija za mla-
dinsko književnost IBBY raz-
glasila za mednarodni dan
knjig za otroke. Tudi sloven-
ska sekcija IBBY vsako leto
praznuje knjižno ustvarjal-
nost za mlade bralce, med
drugim podelijo priznanja
Moja najljubša knjiga. Prav
na ta dan je Osnovno šolo
Prežihovega Voranca Jeseni-
ce obiskal eden najbolj pri-
ljubljenih mladinskih pisate-
ljev pri nas Primož Suhodol-
čan. Predstavil se je s tem, da
je povedal, kakšne vzdevke
ima, koliko je visok in katero
številko čevljev nosi, kar je
tako učence kot učitelje zelo
nasmejalo. Nato je zelo živo
pripovedoval resnične zgod-
be iz svojih knjig, o književ-
nih junakih in o sebi. Najbolj
je navdušila pripoved o papa-

gaju, ki ga je učil peti, in Pet-
ru Nosu, ki je pravzaprav pi-
satelj, in o njegovi velikokrat
razbiti glavi. 
Primož je sin Leopolda Su-
hodolčana, ki ga poznamo po
zgodbah Naočnik in Očalnik
in zgodbah o Petru Nosu, in
sin je očetovo pisanje nada-
ljeval. Njegova knjiga Kolesar
naj bo! je bila kar petkrat iz-
brana za najljubšo knjigo, le-
tos pa je to priznanje prejel
za zbirko pravljic Pozor!
Pravljice! (Pica je kraljica,
Ribo na glavo pa spat, Ti kan-
ta požrešna, Stara muha, do-
bra juha, Kuža, zaljubljen kot
pes, Veliki bum bum čigum,
Milo strašilo, Doktor za osle).
Njegova znana dela so še Pet-
er Nos, Živalske novice I in
II, trilogija o Ranti (Košarkar
naj bo!, Kolesar naj bo!, Ran-
ta vrača udarec). Tudi na le-
stvici najbolj izposojanih av-
torjev v splošnih knjižnicah
je pri samem vrhu. Sam o
sebi je povedal: "Priznam,

da sem zasvojen z branjem.
Berem vse, kar najdem!
Knjige, enciklopedije, leksi-
kone, časopise, jedilne liste,
telefonske imenike, grafite,
kuharske recepte ali navodi-
la za uporabo. Na ovitkih
zmeraj preberem, kaj je
skrito v zamrznjeni hrani,
čokoladi ali v sirnem nama-

zu. Najraje pa berem knjige.
Berem vedno in povsod, na
stranišču, v čakalnici, pri
zobozdravniku, pri kosilu,
na cesti, pred spanjem in po
spanju. Kadar nimam česa
brati, sem kar živčen. Ta-
krat me položijo na kavč in
mi dajo nekaj za brat', pa
sem hitro pomirjen." 

Kadar nimam česa brati,
sem kar živčen
"Takrat me položijo na kavč in mi dajo nekaj za brat', pa sem hitro pomirjen," je med drugim povedal
mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, ki je obiskal Jesenice.

Dijaki v prestolnici Evropske unije
Skupina dijakov s Srednje šole Jesenice se je pod vodstvom
profesorice Klavdije Ane Sotlar odpravila na ekskurzijo v
Belgijo. Obiskali so Evropski parlament, zvedeli marsikaj o
delovanju Evropske unije in začutili utrip mesta Bruselj.
Profesorica Klavdija Ana Sotlar je strnila vtise: "Po predhod-
nem dogovoru s slovenskim uslužbencem na oddelku za ob-
iske in seminarje smo se zbrali pred Evropskim parlamen-
tom. Po varnostnem pregledu prtljage in osebnem pregledu
smo poslušali enourno predavanje o posebnostih EU. Med
drugim smo izvedeli, da ima Evropski parlament 785 po-
slancev in poslank iz držav članic EU, predsednik pa je
Hans-Gert Pöttering. Slovenijo zastopa sedem poslancev ..."
Naslednji dan so dijaki pot nadaljevali naprej proti severu, v
mesto Gent, in potem še v mesto Bruegge, ki leži le osem
metrov nad morsko gladino. "Mesto Bruegge je poimenova-
no "severne Benetke". Po kanalih, ki prepletajo mesto, so v
preteklosti prevažali ljudi in tovor, danes pa turiste. Dan se
je zaključil z obiskom Severnega morja. Navdušile so nas
dolge peščene plaže in školjke, ki smo jih nabirali za spo-
min. V nedeljo zjutraj nas je pot popeljala nazaj proti jugu
do spominskega mesta Waterloo, ki je znan po polju, na ka-
terem je Napoleon izgubil svojo najpomembnejšo bitko, v
kateri je življenje izgubilo več kot deset tisoč vojakov. Povz-
peli smo se na spomenik, ki ima obliko piramide, na vrhu pa
kar dvajset ton težkega leva. Razgled na poljane v daljavi je
bil izvrsten. To je bil naš zadnji ogled in sledila je le še pot
domov krajšim postankom v državi Luksemburg."

Tudi najmlajši čistili okolico
Ob dnevu Zemlje so v vrtcu na Jesenicah v programu Korak
za korakom z otroki opravili čistilno akcijo, kjer so s skupni-
mi močmi poskrbeli za čisto okolje in prijetno druženje.
"Otroci so pridno sodelovali, z grabljami so grabili suho list-
je, veje, smeti in vse to nalagali v samokolnice in s tem poskr-
beli za čisto igrišče," je sporočila Irena Rozman iz vrtca. 

Uspeh na natečaju Evropa v šoli 
Učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol občine Jesenice že
več let sodelujejo na natečaju Evropa v šoli, ki poteka pod
pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evrop-
skega parlamenta. Vključenih je petsto tisoč mladih iz 34 ev-
ropskih držav. Izvedbo natečaja v naši državi organizira in
koordinira Zveza društev prijateljev mladine Slovenije.  Na
letošnjem natečaju se jeseniški učenci in dijaki spet lahko
pohvalijo z novimi dosežki. Tokrat je bila nosilna tema
Imam idejo in je sovpadala z letošnjim evropskim letom
ustvarjalnosti in inovativnosti. V skupini video predstavitev
sta učenki Osnovne šole Toneta Čufarja Maja Debelak in
Alja Suljanović prejeli prvo nagrado. Odlično so se odrezali
tudi jeseniški gimnazijci. Meta Zupančič je na literarnem
natečaju zasedla prvo mesto, Anja Stroj, Ambrož Černe in
Daša Podržaj so za raziskovalno nalogo prejeli tretjo nagra-
do. Koordinatorka natečaja Evropa v šoli za področje Go-
renjske Albina Seršen je ob čestitki vsem, ki so sodelovali,
poudarila, da posebno zahvalo zaslužijo dijaki jeseniške
Gimnazije, ki so doslej vsako leto na natečaju prejeli vsaj
eno nagrado. J. R.

Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
V Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je v sredo, 6.
maja, potekalo območno srečanje otroških in mladinskih
pevskih zborov v organizaciji Javnega sklada RS za kulturno
dejavnost Območna izpostava Jesenice. V programu so na-
stopili zbori iz jeseniške, kranjskogorske, kranjske in žirov-
niške občine. Z Jesenic so se predstavili Otroški pevski zbor
Biba OŠ Koroška Bela z zborovodkinjo Jano Lavtižar, Otro-
ški pevski zbor OŠ Koroška Bela z zborovodkinjo Lidijo
Wolf, Otroški pevski zbor Zvezdice z OŠ Tone Čufar z zbo-
rovodkinjo Mojco Čebulj, Otroški pevski zbor Solzice z OŠ
Prežihov Voranc z zborovodkinjo Stanko Mencinger, Mla-
dinski pevski zbor z OŠ Tone Čufar Jesenice z zborovodki-
njo Mojco Čebulj in Mladinski pevski zbor OŠ Koroška Bela
z zborovodkinjo Lidijo Wolf. J. P.
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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

NNoovva ka kolekolekcicijaja
sončnih očalsončnih očal

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

Tomšičeva 98d, 
4270 Jesenice 
Tel.: 04/583 21 31, 
GSM: 031 678-763

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih

mestih z mini  nakladačem

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

K
og

oj
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.

Poletje na Stari Savi
V ponedeljek, 18. maja, se
začenjajo Poletne prireditve
na Stari Savi. Na uvodni pri-
reditvi ob Mednarodnem
dnevu muzejev obiskovalce
čaka vrsta zanimivih razstav
in dogodkov. Potekal bo tudi
četrti Pohod po stari rudni
poti. V maju bo sledilo še več
prireditev: 21. maja - Kultur-
na mavrica Jesenic, 29. maja
- Baletna predstava, 31. maja
- Planinska roža. Več infor-
macij o vseh poletnih prire-
ditvah so v koledarju priredi-
tev in na telefonski številki
04/581 34 15. Vabljeni!

Ocvirki in pohvale

Prebujanje narave, cvetenje in splošna urejenost vrtov in
okolic hiš v naši občini so vredni pohvale. Ko se tako 
sprehajaš po mestu, bi kar z veseljem posnel vse te lepe
prizore cvetenja in urejenosti, zato za pokušino objavljamo
majhen detajl s Tomšičeve.

Smetnjaki in klopce na sprehajalni poti nad cesto 
Železarjev in Kidričevo so bili že pogostokrat "ocvirki", 
v teh pomladanskih dneh pa je podoba urejena, zato vsa
pohvala vzdrževalcem.

Mlade raziskovalce občasno zelo zanimajo izolacije na
toplovodu, zato pridno in dosledno odstranjujejo izolacijo ...
Vprašanje je, kdo plača račun za popravilo izolacije ... Pov-
zročitelji ne, morda pa uporabniki? I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Janko Rabič

Pogledi v nebo, predvsem v
nočnem času, že od nekdaj
navdušujejo ljudi, ki jih za-
nima astronomija. S tem se
na Jesenicah že dvanajst let
ukvarja Astronomsko druš-
tvo Nova. V preteklih letih je
izvedlo kar precej dejavno-
sti, predvsem opazovanj s
teleskopom. Sedaj je že ne-
kaj časa v precejšni krizi,
predvsem zaradi pomanjka-
nja članov. Kljub tem teža-
vam se je peščica najbolj
vztrajnih vključila v letošnji
jubilej. V okviru Mednarod-
nega leta astronomije v po-
častitev štiristoletnice prve-
ga Galilejevega opazovanja
Lune so na Osnovni šoli To-
neta Čufarja pred kratkim
pripravili razstavo fotografij
avtorja Ljubimka Jovanovića
z naslovom Nočno nebo nad
nami. Na ogled so bili čudo-
viti posnetki, ki jih je ustva-
ril s posebno tehniko foto-
grafiranja v nočnem času.
Razstavo so popestrili učen-
ci 2. c razreda pod vod-
stvom Alenke Mirtič Dole-
nec, ki so narisali risbe na

temo o astrologiji. Po odprt-
ju razstave je sledilo preda-
vanje Gorana Ilića o našem
osončju. Zatem so načrtova-
li še večerno opazovanje
Lune, Saturna, drugih pla-

netov in zvezd s telesko-
pom. Zaradi oblačnega in
deževnega vremena so mo-
rali opazovanje prestaviti na
naslednje večere, ko se je
nebo razvedrilo. 

Nočno nebo nad nami 
Na Jesenicah že dvanajst let deluje astronomsko društvo Nova.

Ljubimko Jovanović je pripravil razstavo z naslovom Nočno
nebo nad nami. Na ogled so bili čudoviti posnetki, ki jih je
ustvaril s posebno tehniko fotografiranja v nočnem času.
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DAN 
MLADOSTI 
23. maja 2009, ob 19. uri
TRG TONETA ČUFARJA 

Vstopnine ni!

Prireditveni prostor pod šotorom ob Hotelu Bor
Petek, 29. maja 2009

Od 21.00 ure dalje zabava za mlade s priljubljeno skupino
KINGSTON.

Sobota, 30. maja 2009
od 14.30 - 17.30 

Kraški dan v Preddvoru in Folklorni festival 
ob 18.00 uri

Slovesno odprtje izgradnje nove infrasktrukture naselja Hrib
ob 20.00 uri

Zabavni večer z VESELIMI GORENJCI

Nedelja, 31. maja 2009
ob 17.00 uri

Predizbor za najstarejši že 40. Festival domače 
zabavne glasbe Ptuj 2009

V soboto in nedeljo tudi bogata ponudba na stojnicah.
VSTOP za ogled vseh dogodkov je PROST.

Dodatne informacije: Media butik, d. o. o.,
media.butik@siol.net, www.media-butik.si 051/697-736 (Saša),

051/697-737 (Boštjan) ali 041/351-234 (Brane).
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Volkswagnovo priznanje Integral Avtu
Tovarna vozil Volkswagen bo v okviru tekmovanja Service
Quality Award 2009 tudi letos podelila priznanja najboljšim
stotim servisom v Evropi. Mednje se je kot predstavnik ser-
visne mreže Volkswagen Porsche edini iz Slovenije uvrstil
tudi jeseniški Integral avto. Priznanje bo podeljeno sredi
leta na prireditvi v Wolfsburgu v Nemčiji. M. G.

Pohod mladosti na Pristavo
V nedeljo, 24. maja, oskrbnika Doma Pristava Alojz in Meta
Janc organizirata pohod mladosti, ki so se ga v preteklosti
za 25. maj udeleževali številni Jeseničani. Pri Domu Pristava
bodo v nedeljo igrali Triglavski muzikantje, stregli pa bodo -
tako kot včasih - vojaški pasulj s klobaso. U. P.

Miran Ozebek

Člani Moto kluba Plazilci iz
Koroške Bele so bili v mese-
cu aprilu precej dejavni.
Najprej so organizirali šolo
varne vožnje za motoriste,
ki se je je udeležilo prek tri-
deset motoristov iz različnih
koncev Gorenjske. Kot vsa-
ko leto do sedaj je šola varne
vožnje potekala v Darsovi
bazi na platoju Karavanke,
kjer so se s pomočjo plastič-
nih stožcev izvajale različne
vaje za motoriste, ki so zelo
koristne tudi pri vožnji v
cestnem prometu. Vse sku-
paj pa je potekalo pod bud-
nim očesom prvega sloven-
skega prometnika Roberta
Sušanja, ki je obenem tudi
predsednik Moto kluba Pla-
zilci. Zaradi velikega zani-
manja motoristov bo po vsej
verjetnosti šola varne vožnje
organizirana še enkrat, to-

čen datum pa bo objavljen
na spletni strani moto klu-
ba.
V soboto, 25. aprila, pa so
člani moto klub Plazilci
organizirali vsakoletno tra-
dicionalno žegnanje motor-
jev pri cerkvi na Koroški
Beli. Zbralo se je prek 70
motoristov in motoristk iz
različnih krajev Slovenije.
Žegnanje motorjev se je pri-
čelo ob 10. uri, nato pa je
sledila panoramska vožnja v
strnjeni koloni skozi Lesce,
Radovljico, Podnart, Kamno
Gorico, Lancovo in Bled ter
Gorje nazaj na Koroško
Belo. Druženje motoristov
in motoristk se je nato nada-
ljevalo na prostoru pred ga-
silskim domom PGD Koro-
ška Bela, kjer sta udeležence
žegnanja čakali topla in
okusna jota ter pijača, za
glasbo pa je poskrbel mlad
rock ansambel Chill Out.

Spet so žegnali motorje

V Moto klubu Plazilci so pripravili šolo varne
vožnje za motoriste in tradicionalno žegnanje
motorjev.

Prevozi naftnih derivatov
Tomaž Vilman s. p.

Plavški rovt 7, 
4270 Jesenice

RAZVOZ IN DOSTAVA
KURILNEGA OLJA

GSM: 031 218 038
e-mail: tomaz.vilman@siol.net

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

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice

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

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

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

Smrčki pri babicah in dedkih
Na pobudo direktorice Doma upokojencev Franceta Berglja
Jesenice Veronike Bregant so se člani Kinološkega Društva
Fido Hrušica odpravili na obisk v dom. S seboj so seveda
pripeljali svoje štirinožne prijatelje. Kot je povedala Tanja
Zupančič iz društva, je predsednik društva Jože Markelj naj-
prej predstavil društvo, nato pa so postavili nekaj agility-ovir
ter pokazali varovancem doma, s kakšnim navdušenjem psi
premagujejo ovire. Poleg agilityja so pokazali še različne tri-
ke, kot so preval, slalom med nogami in podobno. Vsak od
stanovalcev doma, ki je to želel, je tudi lahko pobožal kos-
matince, ki so naklonjenost poplačali in pokazali veselje.
"Nekateri vodniki s psi pa so šli po sobah k tistim varovan-
cem, ki nas zaradi bolezni niso mogli priti gledat. Takrat
smo vzpostavili stik s posamezniki, ki so si želeli družbe na-
ših psov. To je bilo veselje. Tudi mi smo slišali kar nekaj
zgodb, ki so nam jih varovanci zaupali o svojih ljubljenčkih,
kako so jih imeli, kako so skrbeli zanje ter jih imeli radi. Bilo
je zelo čustveno in lahko rečem, da nihče ni bil ravnodušen,
ne mi ne varovanci. Bila je res neponovljiva izkušnja, kjer
smo lahko videli, kako malo je potrebno, da človeku pole-
pšaš in obogatiš dan ter mu privabiš nasmešek na obraz.
Prvo srečanje nas je vse obogatilo, zato smo se odločili, da
se bomo dobivali vsako prvo sredo v mesecu, hkrati pa so
varovanci obljubili, da bodo obiskali državno razstavo psov
zadnjo nedeljo v maju," je povedala Tanja Zupančič. U. P.

★ Chillout

★ Na off

★ Angee

★ 80 's band 

(ex Supernova) 
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KOSOVA GRAŠČINA 
Fotografska razstava: Franci Črv - 80 let, fotograf, umetniške 
fotografije (I. nadstropje); do 29. maja 

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Pregledna razstava ročnih del iz zakladnice slovenskega ljudskega
izročila ob 40-letnici krožka ročnih del; do 27. maja

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

JESENICE
Teden vseživljenjskega učenja; do 17. maja 2009. Info: Organizacijski
odbor TVU pri Občini Jesenice, Maja Radinovič Hajdič, 04/583 38 01 

Petek, 15. maja
VSE ZBIRKE 

Dan družine (Vstop prost)

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

VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE 
od 9. do 15. ure

Razstava knjig; do 17. maja 2009

Info: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, 04/5836 740,
vlasta.ravhekar@vrtci.org, zdenka.kovac@vrtci.org

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE od 15. do 18. ure
Fotografska razstava; do 16. maja

Info: DU Jesenice, Alojz Šimenc, 04/583 26 70, dujesenice@volja.net 

KOSOVA GRAŠČINA ob 13. uri
Odprtje muzejske razstave: Dve kolesi par nog (organizator: GMJ 
in TMS); do 31. julija

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

CENTER II od 16. do 18. ure
Čiščenje okolja, sajenje cvetja

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

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

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19. uri
Baletni večer. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

DVORANA KS BLEJSKA DOBRAVA ob 19. uri
Klemen Klemenc: Nacionalni parki ZDA

Info: KS Blejska Dobrava, 04/587 42 67, ks.bl.dobr@siol.net

KULTURNI DOM ALBINA IN JULKE PIBERNIK
Spominska razstava likovnih del (slike, ročna dela) Marije Malenšek

Info: DU Javornik- Koroška Bela, 04/583 10 14

Sobota, 16. maja
GOLICA ob 8. uri

Pohod slovenskih obrtnikov na Golico (odhod izpred Doma na 
Pristavi), Info: Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice, 
Vilma Hribar, 04/583 34 54 

OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE ob 8. uri
Regijske igre Specialne olimpijade 

Info: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Alen Kofol, 041/320 725

KARAVANŠKI PLATO NA HRUŠICI ob 10. uri
Test hoje in predstavitev nordijske hoje  Info: Zavod za šport
Jesenice, Gaber Šorn, 051/685 240, http://www.zsport-jesenice.si/

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Eko zabavna delavnica za najmlajše V naravi najdem sam, pa imam 

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko kulturno umetniški
zavod, Tea-ter bar, Nina Hribar (041/462 489)

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 13. uri
Prvi turnir državne lige v namiznem nogometu 2009 

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

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure
Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej

Info: Milan Hribar, 040 706 740, www.vlaki.jesenice.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 20. uri
Kursadžije (srbska komedija) EVENTIM 

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

Nedelja, 17. maja
DOM PRISTAVA ob 12. uri

Zabava z glasbo iz 80. let

Info: Dom Pristava, Meta, 040/790 555 ali 040/312 281,
pristava.janc@gmail.com

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Kralj Arthur in sveti gral v izvedbi GTČ (Dobrodelni koncert za
družino Luznar) Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si 

Ponedeljek, 18. maja
POHOD PO STARI RUDNI POTI 

Info: RAGOR Jesenice in TIC Jesenice, Klemen Klinar, 04/581 34 16,
TIC Jesenice: 04/586 31 78, www.ragor.si, klemen.klinar@ragor.si,
tic.jesenice @siol.net

TRG NA STARI SAVI
Poletne prireditve na Stari Savi - mednarodni dan muzejev: 9. do 16.
ure hoja s hoduljami, ogled in demonstracija vožnje s starim in
novim kolesom, vožnja z lesenimi skiroji, dve kolesi in par nog
(Tehniški muzej Slovenije; v Kosovi Graščini) od 10. do 12. ure in 
od 16. do 18. ure, otroška predstava Gledališča Toneta Čufarja 
BUTALSKI POLICAJ - RAZBOJNIK CEFIZELJ ob 10. uri

Diaprojekcija FK Jesenice - Klubska projekcija digitalnih fotografij 
ob 20-letnici FK Jesenice ob 18. uri (v Kasarni na Stari Savi)

Letni koncert Ženskega pevskega zbora Milka Škoberneta pod 
vodstvom Marka Muleja v Kosovi Graščini ob 20. uri

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

PARKIRIŠČE ZA OBČINO JESENICE od 12. do 13. ure
ČETVORKA MATURANTOV Gimnazije Jesenice in Srednje šole 
Jesenice 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
od 16. do 17.30 

Ustvarjalna delavnica: Domišljija gre skozi žičke (Vabljeni otroci od 6. leta)

Torek, 19. maja
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri

Občinsko prvenstvo posameznikov 

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce

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

Sreda, 20. maja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 7. uri

Pohod: Kriška pl. (1495 m)-Kompotela (1989 m) 

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

PROSTORI OZARE NA JESENICAH ob 10. uri
Izobraževalna delavnica: Premagajmo depresijo

Info: OZARE SLOVENIJA, Maja Kunčič, 04/583 62 00, maja.kuncic@ozara.org

BLEJSKA DOBRAVA (IGRIŠČE ZA GASILSKIM DOMOM) 
ob 16. uri

Razbijamo dolgčas s športom in ustvarjanjem 

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

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE ob 16. uri
Oblikovanje in izdelava dekorativnih izdelkov iz das-mase

Info: RAGOR Jesenice, Urska Železnikar: 04/581 34 13, 
www.ragor.si, urska.zeleznikar@ragor.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
od 16. do 17.30 

Ustvarjalna delavnica: Plešoči klovn (Vabljeni otroci od 6. leta)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 18. uri

Računalniška delavnica

FOTOGALERIJA JESENICE ob 19. uri
2. društvena razstava digitalne fotografije Fotografskega društva 
Jesenice

Info: Fotografsko društvo Jesenice, Elica Tavčar, elica.tavcar@gmail.com

Četrtek, 21. maja
OŠ KOROŠKA BELA ob 17. uri

Zaključek Torkarjeve likovne kolonije

Info: OŠ Koroška Bela, Katja Lukan, 04/580 64 05 

TRG NA STARI SAVI (V PRIMERU SLABEGA VREMENA
ŠPORTNA DVORNA PODMEŽAKLA) ob 17. uri

Poletne prireditve na Stari Savi: Kulturna mavrica Jesenic 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ALI PREŽIHOV VORANC
ob 16. uri

Finale šolske košarkarske lige (višja stopnja)

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 17. uri

Ura pravljic (Gostuje Waldorfski vrtec Sončnica; vabljeni otroci od 
4. leta; vstop prost)

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: VODE V KARAVANKAH; predava dr. Mihael Brenčič

Info: Muzejsko društvo Jesenice, Dušan Prešeren, 031/580 727

Majske prireditve 
IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKLA ob 18. uri

Liga v nogometu - občinske športne igre

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

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Zaključni koncert

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

Petek, 22. maja
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure

Aktivnosti za mlade +15

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Območno srečanje odraslih pevskih zborov in male vokalne skupine

Info: Območna izpostava JSKD Jesenice, Vera Pintar, 031/866 817

Sobota, 23. maja
TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri

Eko zabavna delavnica Izdelovanje rožic iz plastičnih vrečk in vazic s
tehniko prtiček 

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko kulturno umetniški
zavod, Tea-ter bar, Nina Hribar (041/462 489)

ČUFARJEV TRG
Dan mladosti Info: Tea-ter bar, Samir Sula, 041/602 838

PARKIRIŠČE ZA OBČINO JESENICE od 10. do 13. ure
Družinska ura - varnost v cestnem prometu 

Info: Avto Moto Zveza Slovenije v sodelovanju z AMD Jesenice,
Slavko Justin, 041/685 971 

Nedelja, 24. maja
DOM PRISTAVA ob 10. uri

Dom Pristava tako kot nekoč (Pohod na Pristavo ob Dnevu mladosti
in zabava s Triglavskimi muzikanti) Info: Dom Pristava, Meta,
040/790 555 ali 040/312 281, pristava.janc@gmail.com

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Opereta Planinska roža v izvedbi GTČ

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

Ponedeljek, 25. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK od
16. do 17.30 ure 

Ustvarjalna delavnica: Sonce zlato sije čez trato (klobučki iz blaga)

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA 
ob 19. uri

Predavanje: Soteske - Vintgar, Čepa, Korita Tolminke (digitalna fotografi-
ja) Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Torek, 26. maja
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Sreda, 27. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
od 16. do 17.30 

Zaključek ustvarjalnih delavnic (Vabljeni otroci od 6. leta)

Četrtek, 28. maja
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure 

Aktivnosti za mlade + 15 

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 17. uri

Ura pravljic (Vabljeni otroci od 4. leta)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 18. uri

Lepo je biti bralec

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri
Zaključna prireditev kegljaških tekmovanj

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

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert šestošolcev

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 20. uri
Gledališka predstava: Od kraja do raja v izvedbi GTČ (Za abonma 
in izven). Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Informativni letni koledar prireditev v občini Jesenice v tiskani obliki
je na voljo v pisarni Turistično informacijskega centra Jesenice.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organi-
zatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organiza-
torji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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Sponzor križanke je Trgovina HA-CA s ponudbo opreme za ekstremne športe; Linhartov trg 10, Radovljica, GSM: 040/365
828. Nagrade za pravilno rešeno križanko: 1. nagrada popust pri nakupu v trgovini v višini 30 odstotkov; 2. nagrada popust
pri nakupu v trgovini v višini 20 odstotkov; 3. nagrada popust pri nakupu v trgovini v višini 10 odstotkov.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 
11. maja 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vrži-
te v naš poštni nabiralnik.

Vietnamski prašiček Korl
Pri znani gledališki družini Košir imajo sedem mesecev
starega vietnamskega prašička, ki je primeren za hišnega
ljubljenčka. Poimenovali so ga Korl, je pa zelo živahen
primerek, radoveden in zelo raziskovalen. Trenutno ima na
razpolago veliko teraso, toda v kratkem naj bi dobil nov dom
pri novem lastniku, kjer bo imel tudi možnost rekreacije na
vrtu, pa tudi kakšen bazenček z vodo mu bo koristil. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi DIDAK-
TIČNA IGRA NOE ZA OTROKE. Sponzor križanke je Moj iz-
ziv, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, telefon: 0590
94 000, faks: 0590 94 019. Nagrajenci so: 1. nagrada - XL pa-
ket (igra v DVD embalaži, navodila, plakat in pobarvanka):
Alenka Mijovič, Škofja Loka; 2. nagrada - S paket Noe (igra v
DVD embalaži in navodila): David Kovačič, Gorjuše; 3. nagra-
da - S paket Noe (igra v DVD embalaži in navodila): Jure B.
Odar, Jesenice. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v podjetju
Moj Izziv v Kranju!

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Mateja Reš

Liptauer - sirni namaz 
s papriko
Potrebujemo: 500 g skute s
40 odstotki maščobe, pol
manjše čebule ali šalotko,
drobno nasekljano srednje
veliko kislo kumarico, 15
srednje velikih sesekljanih
kaper, 3 stroke česna, 1 žličko
sladke paprike v prahu, osmi-
no žličke zdrobljenih semen
kumine, pol do eno žličko
drobno nasekljanih sardin iz
konzerve ali paste, 1 žličko
gorčice, 1 žličko piva, sol, bel
sveže mlet poper.
Priprava: v sekljalniku drob-
no sesekljamo čebulo, kapre
in kisle kumarice. V skledi
zmešamo skuto, papriko, ku-
mino in drobno sesekljano
mešanico zelenjave. Začini-
mo s sardelno pasto, soljo,
gorčico in drobno naseklja-
nim česnom. Vse dobro zme-
šamo in postavimo na hladno
in pustimo stati vsaj 10 mi-
nut. Preden postrežemo, po-
sujemo s sveže nasekljanim
česnom in prelijemo z žličko
piva ali vina.

Pijana pečena jabolka 
Potrebujemo: 4 jabolka so-
rte zlati deliše, četrt skodeli-

ce jabolčnega ali hruškovega
žganja, pol skodelice rozin,
1 žlico limoninega soka, pol
skodelice kristalnega slad-
korja, četrt žličke cimeta v
prahu, pol skodelice belega
vina, olje za model za peko,
alufolijo za zaščito modela
za peko.
Priprava: pečico segrejmo
na 210 °C, model namasti-
mo z oljem. Jabolka olupi-
mo in jih s posebnim nož-
kom izvotlimo in s tem izre-
žemo peščišče. Premažemo
jih z limoninim sokom, da
ne oksidirajo in spremenijo
barve. Rozine namočimo v
žganju. V skodelici pri
zmerni vročini segrejemo
vino, cimet in sladkor, me-
šamo tako dolgo, da tekoči-
na dobi gostoto sirupa. To
traja dobrih deset minut.
Odcejene rozine nadevamo
v izvotljena jabolka. Žganje
prihranimo. Polovico vin-
skega sirupa in odcejeno
žganje zmešamo in prelije-
mo po jabolkih. Vse prekri-
jemo z alufolijo in pečemo v
pečici 30 minut oziroma
tako dolgo, da so jabolka
zmehčana. Pol ure, preden
jabolka vzamemo iz pečice,
jih prelijemo s preostalim
vinskim sirupom. Po želji
postrežemo z nekaj stepene
sladke smetane.

Slastna predjed in sladica

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



Petek, 15. maja, ob 17. uri: S splavom po reki/otroška delavnica

Sobota, 16. maja, ob 10. uri: Majska zabava

Petek, 22. maja, ob 17. uri: Taborni ogenj/otroška delavnica

Sobota, 23. maja, ob 10. uri: Igrana predstava Sneguljčica

Petek, 29. maja, ob 17. uri: Nadležni mrčes/otroška delavnica

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU MAJU 2009 ZA MC JESENICE

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 ure

Vse za šolo v DZS naroči, v ustvarjalne 
počitnice skoči
V knjigarnah in papirnicah DZS najdete vse od A do Ž: od šolskega do
pisarniškega programa, nekaj hobi programa, izbirate lahko med zem-
ljevidi, popotniškimi knjigami, slovarji, tiskovinami, kamor spadajo raz-
ni obrazci, zanimiv pa je tudi darilni program. Ponujajo vrhunske blago-
vne znamke Inoxcrom, Online, Bruynzeel, Converse, Esprit, Scout,
Der Die Das, Akta, AktaScool in druge. Velika je tudi izbira kvalitetnih
plišastih igrač Sigikid, namenjenih najmlajšim, z bogato ponudbo pa
ne razveseljujejo le njih, temveč tudi malo starejše. 
DZS mesečno ponuja ugoden nakup s Pika karticami najboljše-
ga soseda in ravno od 4. maja do 30. junija letos poteka velika
akcija ob nakupu z njimi: petodstoten popust ob nakupu učbeni-
kov in delovnih zvezkov ter kar 20-odstoten ob nakupu šolskih
potrebščin. Pri njih lahko izkoristite tudi možnost nakupa na šest
obrokov. 
Vsak mesec ponudijo knjigo meseca po zelo ugodni ceni, uvedli pa so
novost za imetnike EnKa kartic, saj trenutno ti dobijo desetodstoten
popust ob nakupu šolskih potrebščin v DZS-ju.

INTERSPORT - 10 let v športnem tempu
INTERSPORT je največja svetovna veriga prodajaln s športnimi
izdelki, septembra pa bo obeležila že deset let prisotnosti na
slovenskem tržišču. Na Jesenicah trgovino Intersport najdemo na
Spodnjem Plavžu 5, tel.: 04/58-33-960. S prevzemom visokih
standardov blagovne znamke INTERSPORT je tudi slovenskim
kupcem na voljo najsodobnejša in kakovostna športna oprema
priznanih blagovnih znamk, ki z najnovejšimi in tehnološko
dovršenimi izdelki nagovarjajo milijone kupcev po svetu. Izkušnje
mednarodne trgovske mreže nam omogočajo, da bolje spoznava-
mo posebne potrebe in želje slovenskih kupcev in jim ponudimo
najnovejšo in najsodobnejšo športno opremo, skupaj s strokovno
opravljenimi storitvami in nasveti.
Jedro ponudbe INTERSPORTA so svetovno priznane blagovne
znamke, še posebej pa so ponosni na svoje ekskluzivne znamke,
ki jih kupci tudi v Sloveniji že poznajo po dobri kakovosti in zelo
ugodni ceni, med drugimi McKINLEY, CRAZY CREEK, PRO
TOUCH in NAKAMURA. Znamka McKINLEY bo letos obeležila že
25 let razvoja opreme, oblačil in obutve za pohodništvo, kampi-
ranje in prosti čas.

Nogavice in spodnje perilo iz 
bambusa
V trgovini Mili v Mercator centru na Jesenicah imajo naj-
večjo izbiro vseh vrst nogavic različnih vzorcev. 
Njihov najnovejši artikel so nogavice iz bambusove preje.
Bambusove nogavice nimajo elastike, kar pomeni, da ne
stiskajo in ne obremenjujejo ožilja. Nogavice imajo ploski
šiv, zaradi česar ne pride do otiščancev ali drugih poškodb
na občutljivih nogah, antibakterijsko delovanje bambusa pa
preprečuje prekomerno znojenje in neprijeten vonj.
Nogavice in spodnje perilo iz bambusa lahko naročite
tudi preko njihove spletne trgovine - www.mili.si.
Poleg nogavic lahko pri njih izbirate še med veliko ponud-
bo ženskega, moškega in otroškega spodnjega perila
raznih blagovnih znamk. V ponudbi imajo tudi že nove
modele kopalk - vseh velikosti, obsegov in košaric. 
Minil je lep čas, odkar so pri Mili predstavili prve izdelke.

Seveda se je v tem času marsikaj spremenilo, ostajajo pa
še vedno tu, v upanju, da jim uspe razbrati tudi vaše naj-
bolj skrite želje. Njihov cilj je vaše zadovoljstvo. 
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Otroški smeh oživel Čufarjev trg
Minulo soboto je na Čufarjevem trgu potekala zabavna prireditev Šport špas - Druženje treh generacij, kjer so na svoj račun prišli predvsem otroci. 
Prireditve so potekale po vsej Sloveniji, na Jesenicah je lokalno organizacijo prevzela Srednja šola Jesenice, sodelovala pa sta tudi Caffe - Teater in 
Mladinski center Jesenice. 

Merjenje krvnega sladkorja in holesterola V Eko zabavnih delavnicah so nastajale prave umetnine.

Prireditev so popestrile tudi srednješolke, oblečene v kostume živali. Nastop glasbene skupine Srednje šole Jesenice

Najmlajši so se pomerili tudi v skakanju z vrečo. Učenci in učenke Srednje šole Jesenice so bili odlični gostitelji. I Besedilo in fotografije: Anka Bulovec




