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V gostilne niso hodili
samo jest in pit ...
Mlada Jeseničanka Tjaša Rotar je pripravila
zanimivo raziskavo o družabnem življenju
na Jesenicah pred drugo svetovno vojno. 

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE KRAJEVNA SKUPNOST ŠPORT

Arhitekti o gradnji 
v Hrenovci
Dopustili bi gradnjo največ
80 dodatnih stanovanj.

Prve nagrade niso 
podelili
Na izboru za najboljši spo-
minek občine Jesenice sta si
drugo nagrado razdelila spo-
minka narcisa iz das mase in
magnetek hokejist.

Olimpijski dan 
za ljubitelje teka 
Na 21 kilometrov dolgi progi
sta zmagala Bernarda Ivan-
čič in Sandi Trpin, na sedem-
kilometrski pa Nataša Zor-
man in Dejan Zorman.

stran 2 stran 3 stran 8

Urša Peternel

Nova medobčinska redarja
Barbara Robič in Matjaž Ku-
čina sta že končala posebno
usposabljanje in 1. junija za-
čela delati na terenu. V pr-
vih dneh sta pisala pred-
vsem opozorila kršiteljem,
je povedal vodja Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva Jesenice Boštjan Omer-
zel. Redarja največ pozorno-
sti namenjata nadzoru mi-
rujočega prometa, torej ne-
pravilnega parkiranja, zače-
la pa sta tudi evidentirati za-
puščena vozila. "Za zdaj se
seznanjamo s problematiko
na terenu, prisotni pa smo
predvsem tam, kjer prihaja
do dnevnih kršitev, na Jese-
nicah je to v centru, na Ču-
farjevem trgu, Tomšičevi,
Tavčarjevi ...," je povedal
Omerzel. Nova redarja pa
ne pokrivata le jeseniške ob-
čine, temveč tudi občine
Kranjska Gora, Žirovnica in
Gorje, ki so soustanovitelji-
ce skupnega medobčinske-
ga organa. V skladu z dogo-
vorom med občinami sta
tako prisotna v vseh štirih
občinah, največ pa na Jese-
nicah, kjer ima skupna me-
dobčinska služba tudi se-
dež. Prvima dvema redarje-
ma naj bi se v prihodnjih
tednih pridružil še eden, po
zagotovilih Boštjana Omer-
zela pa bodo na terenu pri-
sotni tako dopoldne kot po-

poldne pa tudi ob vikendih.
Redarja imata najsodobnej-
šo opremo - dlančnik z digi-
talnim fotoaparatom in pro-
gramsko opremo z obrazci
za obvestilo o prekršku in
plačilnim nalogom, pri sebi

pa imata tudi prenosni ti-
skalnik. Od prisilnih sred-
stev imata pri sebi lisice,
plastične zatege in plinski
razpršilec. Dejavna sta pred-
vsem na področju mirujoče-
ga prometa, ko bodo občine

sprejele občinske programe
varnosti, pa se bodo njune
naloge in pooblastila še raz-
širili. Omenjene občinske
programe varnosti že pri-
pravljajo, je povedal Omer-
zel, in v obliki osnutkov jih
bodo v kratkem obravnavali
občinski sveti občin ustano-
viteljic. 
Že prejšnji mesec pa je pri-
čel delati tudi prvi inšpektor
v okviru Medobčinskega in-
špektorata in redarstva Jese-
nice, to je Gregor Jarkovič,
ki že izvaja prve postopke.
Tako je že izdal prve pozive
za odstranitev ovir na ce-
stah, za odstranitev komu-
nalnih odpadkov ... V krat-
kem naj bi se mu pridružil
še en inšpektor.

Redarja že pišeta opozorila
Prvega junija sta pričela delati prva dva medobčinska redarja. V prvih tednih bosta pisala predvsem
opozorila, kaznovala bosta le najhujše kršitelje. 

Veselje otrok 
Slovenskega Javornika
Na Slovenskem Javorniku so
odprli novo otroško igrišče,
ko so ga uredili na mestu, ki
je bilo prvotno predvideno
za gradnjo dveh blokov.

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

Pasja lepota 
na Hrušici
Kinološko društvo Fido Hrušica
je organiziralo enajsto državno
razstavo vseh pasem. Na njej je
sodelovalo rekordno število 545
psov 134 različnih pasem iz
enajstih evropskih držav. 
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Janko Rabič

Jeseniški hokej se je po za-
ključku letošnje sezone zna-
šel v najbolj nezavidljivem
položaju v vsej več kot 60-
letni zgodovini. Ko je lani
novembra Slavko Kanalec,
ki je obenem direktor naj-
večjega sponzorja kluba,
družbe Acroni, prevzel me-
sto predsednika, je odločno
napovedal, da bo predvsem
poskrbel za razjasnitev vseh
slabih klubskih odločitev,
neizvršenih nalog in dolgov.
To je obelodanil na občnem
zboru, ki je bil 2. junija v
dvorani jeseniških poklicnih
gasilcev. Predstavljeni dolg v
višini 1,68 milijona evrov je
marsikoga na občnem zbo-
ru pošteno presenetil. Ob
dejstvu, da takšno stanje
lahko zamaje nadaljnji ob-

stoj hokeja na Jesenicah, je
napovedal, da je sanacija
kljub težkim časom izvedlji-
va, in sicer v štirih do šestih
sezonah. V takšnih razme-
rah še ni mogoče takoj se-
staviti zanesljivega proračun
za prihodnjo sezono. Že se-
daj je jasno, da bo bistveno
manjši kot lani, predvidoma
1,3 milijona evrov, tristo ti-
soč pa bo namenjenih za za-
ostale obveznosti. 
Veliko kritičnih besed na
poslovanje kluba so izrekli
člani nadzornega odbora, ki
na slabo poslovanje opoza-
rjajo že več let. Predsednica
Božena Ronner je v obsež-
nem poročilu in sklepih
med drugim poudarila, da
člani do lanskega oktobra

niso bili seznanjeni s poslo-
vanjem kluba. Prejšnji pred-
sednik Dimitrij Piciga kljub
sklepu izrednega občnega
zbora še vedno ni predal do-
kumentacije in finančnega
poročila novemu predsedni-
ku. Nadzorni odbor je še
ugotovil, da se je v prejšnji
sezoni dolg v klubu povečal
za sto odstotkov. 
Predsednik HK Acroni Slav-
ko Kanalec je že z vabilom
na občni zbor napovedal, da
želi jasno opredelitev članov
kluba do upravnega odbora,
ki se bo spopadel s težko sa-
nacijo. Sam kot predsednik
je dobil enotno podporo, vsi
člani upravnega odbora pa
ne. Nezaupnico so izrekli
dosedanjemu podpredsed-
niku Matjažu Skubetu ter
članoma upravnega odbora
Ljubu Jasniču in Tilnu Maj-

nardiju. Podprli so tudi dva
nova kandidata za upravni
odbor, in sicer Teda Djuka-
novića in Dimitrija Marja-
noviča.
Da se bodo stvari lotili res-
no, je napovedal poslovni di-
rektor kluba Miloš Ažman,
ko je predstavil zelo ambici-
ozno zastavljen marketinški
program. 
Predsednik Kanalec je kljub
težkemu položaju po zboru
deloval optimistično. "Ta
zbor je zagotovo mejnik. Vi-
dim, da je podpora za za-
htevno delo. Še sta prisotni
jeseniška trma in vztrajnost.
Kocke moramo začeti se-
stavljati, objaviti ekipo. Se-
zona se bliža z veliko hi-
trostjo."

Jeseniški hokej 
na veliki preizkušnji

Nova redarja Barbara Robič iz Gozd-Martuljka in Matjaž Kučina s Koroške Bele sta 

opremljena tudi z lisicami, plastičnimi zategami in plinskim razpršilcem.

V hokejsko zgodbo v sezoni 2009/2010 vstopa
tudi legendarni jeseniški hokejist Zvone Šuvak.
V ponedeljek so ga na seji upravnega odbora
potrdili za novega športnega direktorja. 
"Zaupam predsedniku, da bo zmogel 
toliko moči in volje, da bo vse spravil v red. Pri
tem lahko računa name in na fante, ki jih bom
pripeljal na Jesenice. Hokej moramo spet 
dvigniti na pravo raven," je napovedal. 

Boštjan Omerzel, vodja 
Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice: "V skladu z
dogovorom z občinami bomo v
prvih tednih kršitelje predvsem
opozarjali, razen za kršitve, kjer
kršitelj zavestno ignorira 
predpise, denimo parkira na

prehodih za pešce, šolskih poteh, dostopih do
hiš. Tu bo naš prag tolerance bistveno nižji ..."
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Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je povedal, da se je sestal
z direktorjem direktorata na
ministrstvu za javno upravo.
Na sestanku so govorili o
gradnji upravnega centra na
Jesenicah na mestu stavbe
nekdanje kadrovske. Idejna
zasnova za nov objekt je iz-
delana, še letos naj bi prido-
bili gradbeno dovoljenje, pri-
hodnje leto pa naj bi bil ob-
jekt zgrajen. Na sestanku so
govorili tudi o mejnem pla-
toju Karavanke. Tja naj bi se
preselila Policijska postaja
Jesenice, enota vodnikov
službenih psov Gorenjske
ter enota za izravnalne ukre-
pe. DARS naj bi prevzel še
dva dodatna objekta, med-
tem ko naj bi preostale ob-
jekte in zemljišča prenesli
na Občino Jesenice. Po načr-
tih naj bi Občina tam zgradi-
la avtokamp za avtodome,
razmišljajo tudi o ureditvi
poligona varne vožnje, re-

kreacijskega centra ob Savi
ter parkirišč. Po županovih
informacijah naj bi prihod-
nje leto novo poslovno stav-
bo na Jesenicah začela gradi-
ti tudi Pošta Slovenije, in si-
cer na območju med Lidlom
in Enosom Energetiko. Za
sedanjo stavbo pošte na Jese-
nicah naj bi se zanimale Go-
renjske lekarne. V roku treh
mesecev pa se bo v stavbo
Turista na Slovenskem Ja-
vorniku preselila tudi javor-
niška poslovalnica pošte.

Županov kotiček

Urša Peternel

Po dolgi in hudi zimi so šte-
vilne ceste v jeseniški občini
ostale močno poškodovane.
Na Občini Jesenice so že
pred časom osnovali poseb-
no komisijo, ki si je ogledala
stanje in pripravila seznam
najhuje uničenih cest. Kot
so ugotovili, so večje po-
škodbe nastale na Delavski,
Kejžarjevi, Industrijski in
Prosvetni cesti ter cesti v
Planino pod Golico. Na De-
lavski, Kejžarjevi in Indus-
trijski cesti so najnujnejše
poškodbe cestišča v sklopu
vzdrževalnih del na cestah

že sanirali. Izvajalec del je
bil Vianova Logatec, dela pa
so stala sedem tisoč evrov.
Tudi na Prosvetni so se dela

že začela, sanirali bodo ce-
stišče v celoti skupaj z nosil-
nim ustrojem, dela pa bodo
stala 72 tisoč evrov. Močno

poškodovana pa je tudi cesta
od Prihodov do hotela Belci-
jan v Planini pod Golico. Tu
pa naj bi letos poskrbeli le

za najnujnejšo sanacijo
udarnih jam, za celovito ob-
novo pa bo treba izdelati
projektno dokumentacijo,

so povedali na Občini Jese-
nice.
Zaradi vseh omenjenih po-
škodb na občinskih cestah
bodo na Občini Jesenice
morali zagotoviti dodaten
denar, kajti v proračunu je
za zimsko vzdrževanje cest
rezerviranih le 80 tisoč ev-
rov. Stroški po letošnji zimi
so bistveno večji in dodatno
bo treba zagotoviti 407 tisoč
evrov. To bodo storili z reba-
lansom proračuna, ki naj bi
ga sprejeli ta mesec. Že
opravljena obnovitvena dela
na cestah pa je Občina Jese-
nice plačala iz občinske re-
zerve. 

Popravilo v zimi uničenih cest
Najhujše poškodbe na Delavski, Kejžarjevi, Industrijski in Prosvetni so že popravili. Za sanacijo vseh
cest bo potrebnih dodatnih 407 tisoč evrov.

Sanacijo cest zaradi prekopov in izvedbe optičnih
komunikacij izvaja tudi podjetje Gratel. Dela po
glavnih in prometnih poteh so že končana, čaka
pa jih še sanacija cest na Javorniku, Razgledni,
Trebežu, Hrušici - Belem Polju in Titovi ob pošti.
Dela naj bi bila zaključena do sredine meseca.

Urša Peternel

Podžupan Boris Bregant je
povedal, da so pripravili sesta-
nek s prof. dr. Petrom Gabri-
jelčičem, dekanom Fakultete
za arhitekturo, ter domačimi
arhitekti in predstavniki ob-
činskega oddelka za okolje in
prostor glede bodočega arhi-
tekturnega urejanja območja
Hrenovce. Znano je, da ve-
čina občinskih svetnikov na-
sprotuje gradnji visokih stol-
pičev, ki jo načrtuje Gradis
Celje. Kot je povedal Boris
Bregant, so arhitekti menili,
da je dodatna stanovanjska
gradnja na območju Hrenov-
ce možna, vendar pa naj bi
bilo število dodatnih stano-
vanj omejeno na osemdeset,
predvsem zaradi omejenega
števila parkirnih mest, ki jih
bo mogoče urediti ob večsta-
novanjskih objektih. Zaradi
arhitekturnih in krajinskih

pogojev bi arhitekti dopustili
gradnjo enega dodatnega ob-
jekta v celotni širini Hrenov-
ce, vzporedno s potjo od Ču-
farjevega trga proti Stari Savi,
vendar bi ta objekt lahko imel

največ tri etaže. V ta objekt
naj bi vgradili tudi povezoval-
no pot. Na severni strani ob-
močja proti železnici pa bi ar-
hitekti dopustili gradnjo ene-
ga objekta, ki bi imel pritličje

in največ pet etaž. "Takšna iz-
hodišča smo posredovali za-
interesiranim podjetjem, ča-
kamo njihov odziv, vsekakor
pa upamo, da bodo sprejeta,"
je povedal Bregant.

Arhitekti o gradnji v Hrenovci

Dopustili bi gradnjo največ osemdeset dodatnih stanovanj.

Božena Ronner

(Iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta)

Vprašanje svetnice Branke
Doberšek:
Kdaj bodo asfaltirani vsi pre-
kopi cest in ulic, ki jih je
prekopal Gratel ob polaga-
nju kablov za T-2? Veliko je
še območij, kjer bi bilo to
nujno potrebno.

Odgovor komunalne direk-
cije: 
Gratel, d. o. o., je pričel as-
faltirati prekopane ceste in
ulice konec aprila. V skladu
s terminskim planom se
bodo dela izvajala na sledeč
način: KS Hrušica (dela so
že končana), Cesta maršala
Tita, KS Slovenski Javornik
in Razgledna pot ter Cesta
T. Tomšiča.

Vprašanje svetnika Stanisla-
va Pema: 
Zakaj večkrat ne delujeta se-
maforja v križišču pri Inte-
gralu in v križišču in že dol-
go ne semafor ob Tavčarjevi
cesti?

Odgovor komunalne direk-
cije:
Semaforski napravi v križiš-
čih "Tavčarjeva" in "Inte-
gral" sta že dotrajani (napra-
vi Nikola Tesla) in za ti dve
kot tudi za napravo "pri Ču-
far", ni več rezervnih delov.
Pred približno mesecem dni
se je pojavila v omarici pri
"Čufar", ki je hkrati "centra-
la" za vse tri navedene se-
maforske naprave, napaka,
ki je ni možno odpraviti. V
proračunu je zagotovljen de-
nar za zamenjavo ene na-
prave. Odločili smo se, da se
zamenja naprava v križišču

C. m. Tita s C. C. Tavčarja,
zaradi večje frekvence vozil.
Postopek oddaje javnega na-
ročila je v zaključni fazi in
smo tudi že izbrali najugod-
nejšega ponudnika. Nujna
bi bila tudi zamenjava na-
prav v križišču "Integral" in
"pri Čufar". Predlog za za-
gotovitev finančnih sredstev
za ta namen bomo vključili
v rebalans proračuna za leto
2009, ki bo predlagan v
sprejem na junijski seji Ob-
činskega sveta, ki bo 22. ju-
nija 2009.

Vprašanje svetnika Ibrahi-
ma Smajića:
V čigavi lasti je zemljišče pri
vhodu v Tehnične pline Je-
senice. Na asfaltiranem delu
je namreč postavljen znak
za prepovedano ustavljanje
in parkiranje vozil. Če je
zemljišče v lasti Tehničnih

plinov, potem je v redu, če
pa je to zemljišče javna last-
nina, potem ta znak tja ne
sodi. 

Odgovor komunalne direk-
cije in oddelka za okolje in
prostor:
Oba prometna znaka o pre-
povedi ustavitve in parkira-
nja vozil sta postavljena na
zemljišču, katerega lastnica
ni Občina Jesenice. Njuna
postavitev tudi ne vpliva na
varnost cestnega prometa
na občinski cesti - Cesta 1.
maja. Na podlagi ogleda na
kraju samem, na podlagi iz-
pisa iz GIS-a in preveritvi
stanja iz zemljiške knjige je
bilo ugotovljeno, da je po-
stavljeni prometni znak pri
vhodu v Tehnične pline po-
stavljen na parc. št. 2309/1
k. o. Jesenice, ki je last TPJ,
d. o. o.

Odgovori na vprašanja in pobude

Kolperno že obnavljajo
Pred dnevi so pričeli obnavljati staro fužinsko skladišče oglja
kolperno na Stari Savi. V sklopu načrtovane obnove bodo
ohranili prvotno obliko stavbe, obnovili zidane dele, lesene
dele pa zamenjali. V pritličju stavbe bodo uredili večnamen-
sko dvorano, v kateri bo prostora za sto do sto petdeset ljudi,
prostor pa bo pripravljen tako, da bodo v njem lahko prirejali
razne kulturne dogodke, razstave, koncerte, plesne prireditve,
kino predstave ... V zgornjem delu stavbe, do katerega je do-
stop tudi s trga Stara Sava, pa bo še en večnamenski prostor
ter pomožni prostori (garderobe, sanitarije, shramba). Po na-
črtih naj bi bila gradbena dela zaključena do 30. avgusta, je
povedal vodja projekta in podžupan Boris Bregant. U. P.

Urejanje ceste in parkirišč pri bolnišnici
Cesta mimo bolnišnice je v teh dneh gradbišče, saj Direkci-
ja Republike Slovenije za ceste obnavlja magistralno cesto
R3. Obenem poteka tudi urejanje parkirišč pri bolnišnici,
konec junija ali v začetku julija pa naj bi začeli tudi graditi
garažno hišo. Investitor tega dela je družba Avioprojekt Cel-
je, ki mu je Splošna bolnišnica podelila stavbno pravico za
gradnjo garažne hiše. U. P.
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
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Jože Košnjek

Dogovor o čezmejnem sode-
lovanju na področju turizma,
gospodarstva in izobraževa-
nja po velikosti in številu pre-
bivalcev sicer različnih občin,
saj jih imajo Jesenice 23 tisoč,
Trbiž ali Tarvisio po italijan-
sko pa pet tisoč, izhaja iz spo-
znanja, da prijateljske vezi
med občinama spodbujajo
gospodarski in družbeni raz-
voj in da programi financira-
nja Evropske unije predstav-
ljajo veliko priložnost za pri-
dobivanje finančnih sredstev
za izvajanje projektov družbe-
no gospodarskega razvoja so-
sednjih regij. Pri pripravi do-
govora, ki so ga podpisali v
četrtek, 4. junija, na Trbižu,
so poleg županov obeh občin
sodelovali številni njuni sode-
lavci, največ dela pa sta opra-
vila podžupan občine Jeseni-
ce Boris Bregant in trbiška
odbornica Francesca Come-
llo, ki sta v svojih občinah pri-
stojna za evropske projekte in
čezmejno sodelovanje. 
"Podpis dogovora je za obe
občini pomembno dejanje,
saj bo omogočil uresničitev
projektov, pomembnih za
njun gospodarski in družbe-
ni razvoj," je povedal župan
Trbiža Renato Carlantoni in
jeseniškega župana Tomaža
Toma Mencingerja povabil
na odprtje prenovljene tržni-
ce v mestu, ki bo 20. junija.
Jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger je spomnil, da je
bila prva železnica na tem ob-
močju zgrajena med Trbi-

žem skozi Jesenice do Ljub-
ljane. "Meja je v zgodovini
naredila svoje, članstvo Slove-
nije v Evropski uniji pa omo-
goča sodelovanje v skupnih
projektih, ki so realni in za
obe občini zelo pomembni in
jih bomo lahko v prihodnosti
dopolnjevali z novimi," je de-
jal Mencinger in pri tem
omenil možnosti sodelovanja
z jeseniško bolnišnico in Vi-
soko šolo za zdravstveno
nego, železniško in cestno
vozlišče na Jesenicah pa je
lahko zanimivo tudi za ob-
močja v sosednji Italiji. 
Občini Jesenice in Trbiž bo-
sta na osnovi dogovora o so-
delovanju ustanovili delovno
skupino, ki bo sestavljena iz
predstavnikov obeh občin-
skih uprav in bo pristojna za
pripravo, predstavitev in iz-
vedbo skupnih čezmejnih
projektov. Ti bodo obsegali
turistično promocijo železar-
ske tradicije na Jesenicah in
na Trbižu, izobraževanje za
spoznavanje gospodarstva in
drugih posebnosti v regijah,
usposabljanje turističnih vo-
dičev, učenje obeh jezikov in
oblikovanje skupnih turistič-
nih ponudb, boljše sodelova-
nje občinskih uprav, skupna
prizadevanja za lažjo dostop-
nost redkeje poseljenih in
težje dostopnih gorskih pre-
delov občin in sodelovanje na
raziskovalnem področju. 
Sodelovanje med občinama je
pomembno tudi za Slovence,
ki še živijo na Trbižu in v so-
sednjih vaseh - za ohranjanje
slovenskega jezika in kulture.

Sodelovanje s Trbižem 
Dogovor o čezmejnem sodelovanju med občinama Jesenice in Trbiž v Italiji sta v četrtek, 4. junija,
podpisala župana Tomaž Tom Mencinger in Renato Carlantoni.

Trbiž, ki je največje mesto v skoraj dvajset 
kilometrov dolgi Kanalski dolini, se je 
v preteklosti zaradi lege v stičišču štirih dolin 
preživljal s trgovino in kmetijstvom, sedaj pa je
njegova prihodnost predvsem turizem. Tudi 
v razvoju jeseniške občine ima turizem 
pomembno vlogo. Obe občini povezuje tudi 
železarstvo. Na Jesenicah nadaljuje njegovo 
tradicijo Acroni, v Beli Peči/Fusine in 
Valromana/Wisenfels, nekaj kilometrov za 
državno mejo pri Ratečah pa v železarni 
izdelujejo verige. Dobrih devetsto metrov visoko
nad Belo Pečjo ležita Spodnje in Zgornje 
Belopeško jezero. Na rudarsko in železarsko 
tradicijo spominja Rajbelj/Cave del Predil, ki
leži ob cesti Trbiž-Predel/Passo del Predil, kjer
so do leta 1989 kopali svinčevo in cinkovo rudo.
Na rudarstvo sedaj spominja muzej.
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Vabilo
Ob počastitvi državnega praznika dneva državnosti 25. junija,

vas 
prijazno vabim na osrednjo proslavo,

ki bo v četrtek, 25. junija 2009, ob 13. uri 
na Pristavi nad Javorniškim Rovtom

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Renato Carlantoni, Tomaž Tom Mencinger in Boris Bregant
po podpisu dogovora

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske je konec marca v
imenu Občine Jesenice raz-
pisala javni natečaj za izbor
najboljšega spominka obči-
ne Jesenice 2009. Letos
prve nagrade niso podelili,
drugo nagrado - dvakrat po
sto evrov - pa sta si razdelila
spominka narcisa iz das
mase v kartonasti embalaži
avtorice Katarine Mrvič iz
Ozare Jesenice in magnetek
hokejist avtorice Tatjane
Gomboc Jerman iz Rado-
melj. Tudi nagrada za idejo
za spominek je pripadla dve-
ma avtorjema, in sicer Ro-
manu Savinšku za idejo ki-
pec jeseniškega železarja in
Evi Hafner za idejo značka. 
Kot je povedala Maja Klinar
iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, je bil namen
natečaja izbrati najboljši
spominek, ki bi ga Občina
Jesenice lahko uporabila v

promocijske namene. Na
natečaju so lahko sodelovali
spominki in ideje za spomi-
nek, ki prepoznavno in iz-
virno predstavljajo Jesenice
in okolico, kulturno in na-
ravno dediščino in ustvarjal-
nost. Pogoj je bil, da je spo-
minke možno izdelati v pol-
jubni količini za prodajo, da
so prvič javno predstavljeni

in še niso v prodaji doma ali
v tujini, njihova predvidena
prodajna cena pa naj ne bi
presegala osem evrov. V ok-
viru projekta je bila 15. apri-
la organizirana tudi brez-
plačna delavnica na temo
kakovostnega spominka, ka-
mor je nekaj udeležencev na
informativno ocenitev lahko
prineslo do tedaj že izdelane
spominke ali ideje za spo-
minek. Predavala je Vilina
Hauser, dosedanja predsed-
nica spominkarskega zdru-
ženja. Vsi prispeli spominki
in ideje zanje so bili en te-
den tudi na razstavi v pisar-
ni Turistično informacijske-
ga centra Jesenice, kjer so
jih obiskovalci lahko na pri-
pravljenih obrazcih anonim-
no ocenili. Vzorce spomin-
kov pa je nato ocenila tudi
strokovna komisija, ki so jo
sestavljali Zdenka Torkar
Tahir (Gornjesavski muzej
Jesenice), Vilma Hribar
(Območna obrtno-podjet-

niška zbornica Jesenice),
Aleksandra Orel (Občina Je-
senice) in Lejla Zadel (likov-
nica). Pri ocenjevanju je ko-
misija upoštevala etnološki
kriterij, umetniški kriterij,
kriterij turistične promocij-
ske vrednosti kraja, kriterij
uporabnosti in komercialni
kriterij (možnost produkcije
in trženja). 

Prve nagrade niso podelili
Na izboru za najboljši spominek občine Jesenice sta si drugo nagrado razdelila spominka narcisa iz
das mase in magnetek hokejist.

Druga nagrada: narcisa iz
das mase v kartonski 
embalaži

Druga nagrada: magnetek
hokejist

Parkirišča so že urejena
Komunalno urejanje območja nekdanjega Fiproma se za-
ključuje. Tako so že uredili parkirišča in zarisali parkirna me-
sta, ki bodo namenjena tudi obiskovalcem hokejskih tekem
v Podmežakli. Po besedah podžupana Borisa Breganta pa
že pripravljajo tudi izhodišča za pripravo projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za pokrito tržnico. Izhodišča
zajemajo objekt pokrite tržnice, odprte površine, na katerih
je sedaj depo muzejskih eksponatov, in vse povezovalne
smeri, vključno s povezovalno potjo Stara Sava - Čufarjev
trg. Te smernice bodo dane v javno objavo, zato je Bregant
pozval vse zainteresirane, da se v javno obravnavo tudi
vključijo. S projektom mestne tržnice pa se bodo prijavili na
razpis za evropska sredstva v okviru programa revitalizacije
starih mestnih središč, je še dodal. U. P. 
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Mateja Rant

Na letnem kopališču Ukova
se v teh dneh pripravljajo na
začetek nove kopalne sezo-
ne. Na bazenih bo mogoče
poiskati osvežitev od 22. ju-
nija dalje. Kot kaže, pa bo
kopališče obratovalo le še le-
tos oziroma morda še pri-
hodnje poletje, saj je pred
časom župan Tomaž Tom
Mencinger napovedal, da ga
bodo morali zaradi dotraja-
nosti zapreti.
Kopališče je po županovih
besedah dotrajano in zasta-
relo, bazenska skleda je
močno poškodovana, obe-
nem pa zaradi pomanjkanja
prostora ni mogoča posodo-
bitev in ureditev dodatne
športne in rekreacijske in-
frastrukture. Do težav priha-
ja tudi zaradi pomanjkanja
parkirišč v tem delu občine.
Zato naj bi občina poskušala
najti ustreznejši prostor za
ureditev letnega kopališča.
Zavod za šport Jesenice pa
bo vsaj še letos poskrbel za
vodne užitke na omenje-
nem kopališču. "Ta čas se
odvijajo še zadnja vzdrževal-

na dela pred začetkom sezo-
ne," je pojasnil direktor jese-
niškega zavoda za šport Zo-
ran Kramar. Treba je bilo sa-
nirati bazensko školjko, ki je
bila že močno razpokana, in
izvesti popravila na filtrirnih
in zapornih sistemih baze-

na. Poleg kopanja bodo tri-
krat na teden omogočili re-
kreativno plavanje, obrato-
val pa bo tudi desetmetrski
skakalni stolp. "Med drugim
bomo pripravili tri tekmova-
nja v skokih v vodo in več re-
kreativnih tekmovanj v pla-

vanju," je napovedal Kra-
mar. Ob ponedeljkih bodo
poskrbeli za animacijske
igre za mladino, organizirali
naj bi tudi enega ali dva pla-
valna tečaja. Za vstopnico na
bazen bodo odrasli odšteli
štiri, otroci pa dva evra.

Bazen odpirajo 22. junija
Letno kopališče Ukova bo najverjetneje obratovalo le še letos oziroma morda še prihodnje poletje,
nato pa ga bodo zaprli.

Vsaj še letos bodo poskrbeli za vodne užitke na kopališču Ukova.

Zaprli pisarno Uprave za obrambo
Prvega junija je Uprava za obrambo zaprla svojo pisarno na
Jesenicah. V njej je bilo organizirano terensko delo, pred-
vsem naloge glede pridobivanja kadra za Slovensko vojsko.
Kot so pojasnili v službi za odnose z javnostjo ministrstva za
obrambo, je vzrokov za zaprtje pisarne več, zlasti pa zmanj-
šanje obsega dela oziroma majhen obisk strank. Poleg tega
so prostori neustrezni z vidika zagotavljanja varnosti, v ob-
jektu pa bi bila potrebna tudi večja investicijsko-vzdrževalna
dela (zamenjava strehe). Odslej bo vse potrebe za Zgornje-
savsko dolino pokrivala pisarna v Radovljici, kjer so povečali
število uradnih dni z dva na tri, tako da je zdaj mogoče voja-
ške zadeve urejati vsak ponedeljek, sredo in petek med urad-
nimi urami. Uprava za obrambo Kranj, ki ima sedež na loka-
ciji kranjske vojašnice, ohranja pisarno v Škofji Loki, medtem
ko so pisarno v Tržiču prav tako zaprli. Kot so še pojasnili na
Ministrstvu za obrambo, na Jesenicah nameravajo ohraniti
nekatere pomembne oblike dela, kot so izvedbo seznanitve
vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo, sodelovanje z Ura-
dom za delo in po potrebi predstavljanje poklica vojaka; to
so letos že storili, ko se je na borzi dela pojavilo več brezpo-
selnih. Sodelovali bodo tudi s Srednjo šolo Jesenice in Gim-
nazijo Jesenice. Po potrebi bodo prisotni še s premično pi-
sarno, torej s posebej opremljenim kombijem. In kaj bodo
naredili z izpraznjenimi prostori na Cesti maršala Tita 78a na
Jesenicah? Kot so povedali, bo ministrstvo del objekta, kate-
rega lastnik je, uvrstilo v načrt prodaje državnega premože-
nja in Občini Jesenice ponudilo v odkup.

Šesto mesto jeseniške ekipe prve pomoči
V soboto, 30. maja, so v Škofji Loki pripravili 14. regijsko
preverjanje znanja ekip prve pomoči za Civilno zaščito in
Rdeči križ. Na preverjanju znanja je sodelovala tudi ekipa
prve pomoči Občine Jesenice v sestavi Zvonka Arh - vodja
ekipe, Boris Barbarič - namestnik vodje ekipe in člani Anton
Kovačič, Amra Alagič, Damir Begovič in Gaber Pogačnik. Te-
matika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je
bilo preverjanje delovanja in usposobljenosti v dajanju prve
pomoči v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snov-
mi, poškodbe pri otroški igri na igrišču in poškodbe pri ta-
bornikih. Jeseniška ekipa se je dobro odrezala, zasedla je še-
sto mesto. N. Š.

Vabilo na delavnico Kako premostiti 
ekonomsko finančno krizo?

Vabimo vas, da se udeležite delavnice Kako premostiti eko-
nomsko finančno krizo?, ki bo potekala 22. junija 2009 v
prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji
Plavž 24e, Jesenice. 

Na delavnici bomo pregledali možnosti za zaposlitev oz. sa-
mozaposlitev. Predvsem se bomo poglobili v iskanje rešitev
za osebe, ki potrebujejo individualno svetovanje s področja
registracije s. p. ali preproste d. o. o. Delavnica je priporoč-
ljiva za udeležence, ki razmišljajo o samozaposlitvi, in za ti-
ste, ki bi radi tudi doma zaslužili nekaj denarja z osebnim do-
polnilnim delom. Govorili bomo tudi o možnostih prijav na
razpise ter o tem, na kaj je treba paziti pri sami prijavi. 

Drugi del delavnice bo namenjen osebam, ki so ostale brez
zaposlitve in so v finančni stiski. Predvsem bodo predstavlje-
ne možnosti pomoči s strani Centra za socialno delo, Rde-
čega križa, Karitas in humanitarne organizacije Merhamet. 

Delavnica se bo pričela ob 15. uri in končala predvidoma ob
18. uri. Udeležba na delavnici je brezplačna. Delavnico so-
financirajo občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Ži-
rovnica, Bohinj, Bled in Gorje ter JAPTI v sklopu projekta Iz-
vajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk
VEM. Prijave sprejemamo na telefonski številki 04/581 34
19 ali po elektronski pošti: dina@ragor.si. Vljudno vabljeni!

Eldina Čosatović, Ragor

Številka: 352-3/2009
Datum: 5. junij 2009

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in spr.) in 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in spr.)
ter 238. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. novembra
2007 objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

1. Stanovanje št. 4 v skupni izmeri 51,64 m2 v 1. nadstropju na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 4, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
32.160,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Stanovanje št. 5 v skupni izmeri 39,94 m2 v 2. nadstropju na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 4, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
26.520,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

3. Stanovanje št. 8 v skupni izmeri 51,64 m2 v 2. nadstropju na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 4, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
26.520,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

4. Stanovanje št. 14 v skupni izmeri 55,87 m2 v etaži 6,1 št. 14, na na-
slovu Cesta Cirila Tavčarja 6, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
31.980,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

5. Stanovanje št. 15 v skupni izmeri 57,91 m2 v etaži 6,1 št. 15 na naslo-
vu Cesta Cirila Tavčarja 6, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
32.520,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

6. Stanovanje št. 3 v skupni izmeri 72,77 m2 na naslovu Cesta revoluci-
je 15, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.460,00 EUR. Najem-
nica stanovanja ima predkupno pravico.

7. Stanovanje št. 6 v skupni izmeri 60,59 m2 na naslovu Cesta revoluci-
je 15, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 32.928,00 EUR. Najem-
nica stanovanja ima predkupno pravico.

8. Stanovanje št. 7 v skupni izmeri 30,94 m2 v 2. nadstropju na naslovu
Cesta revolucije 11, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 20.520,00
EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

9. Stanovanje št. 11, v skupni izmeri 37,99 m2 v 3. nadstropju na naslo-
vu Cesta revolucije 11, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
24.600,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

10. Stanovanje št. 6 v skupni izmeri 40,63 m2 v 1. nadstropju na naslovu
Cesta revolucije 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 26.526,00
EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

11. Stanovanje št. 11 v skupni izmeri 35,80 m2 v 3. nadstropju na naslo-
vu Cesta revolucije 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
23.370,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

12. Stanovanje št. 101 v skupni izmeri 46,74 m2 v mansardi stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 16.745,00,00 EUR. 

13. Poslovni prostor št. 103 v skupni izmeri 41,92 m2 v pritličju stanovanj-
ske hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 24.480,00 EUR. 

2. Podatki o nepremičninah

Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last Občine Je-
senice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pri-
pravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponud-
be v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP NE-
PREMIČNINE - STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STA-
NOVANJA)" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na na-
slov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov
pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe
dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša
10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero
kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-
0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000009 s pripisom "varščina
za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina bo izbra-
nemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varšči-
na vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in
številka stanovanja ali poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor
tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentaci-
je. Razpisano dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice
na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan od dne
objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je petek 26. junij 2009, do 12. ure. O dokončni
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 26. juniju 2009 po
12. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne iz-
bere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek kadar-
koli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel.:
04/5869 304.

Pripravila:
Marija Lah, dipl. upr. org. 

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj 

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
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Urša Peternel

"Na Slovenskem Javorniku
smo otroško igrišče čakali
dolga leta, pravzaprav smo
bili edino območje v mestu,
ki ga še ni imelo. Zato je to
res velika pridobitev, kot
največji krajevni skupnosti
v občini pa nam ne naza-
dnje tudi pripada," je ob od-
prtju novega otroškega
igrišča na Slovenskem Ja-
vorniku dejala predsednica
Krajevne skupnosti Sloven-
ski Javornik-Koroška Bela
Maja Otovič. Občina Jeseni-
ce se je odločila, da bo otro-
ško igrišče uredila na zem-
ljišču, ki je bilo sicer predvi-
deno za gradnjo dveh sta-
novanjskih blokov. Odkupi-
la je parceli, ju uredila in
namestila otroška igrala.
Samo za ureditev igrišča in
nakup igral so namenili

okrog dvajset tisoč evrov, je
povedal župan Tomaž Tom
Mencinger. Izrazil je zado-
voljstvo, da bodo javorniški
otroci lahko preživljali pro-
sti čas na lepo urejenem
igrišču, hkrati pa je izrazil
tudi upanje, da bodo igrišče
vzdrževali in da se na njem
ne bo delala škoda. Na Kra-
jevni skupnosti Slovenski
Javornik-Koroška Bela pa

že razmišljajo tudi o uredit-
vi sosednje parcele in žu-
pan je dejal, da resno raz-
mišljajo o tem, da bi tudi ta
del namenili za rekreacijo,
morda uredili manjše bali-
nišče, košarkarsko igrišče
... Vse z namenom, da bi
občanom tega dela Jesenic
zagotovili boljšo kakovost
bivanja in življenja, je še
dodal župan.

Veselje otrok 
Slovenskega Javornika
Na Slovenskem Javorniku so odprli novo otroško igrišče, ki so ga uredili na mestu, ki je bilo prvotno
predvideno za gradnjo dveh blokov.

Janko Rabič

Za krajane krajevne skup-
nosti Hrušica je junijski
krajevni praznik običajno
priložnost za pregled oprav-
ljenega dela v preteklem
letu, čas za snovanje novih
načrtov in za druženje na
tradicionalnih prireditvah. 
Po besedah predsednika sve-
ta KS Hrušica Zorana Kra-
marja lani in letos največ po-
zornosti namenjajo urejanju
kraja. Na območju Republi-
ka 2 so skupaj s stanovalci
odstranili črne gradnje, pred-
vsem barake in garaže. Tam
bodo v juliju začeli gradnjo
kanalizacijskega kolektorja
in drugih energetskih vodov.
Zatem bo na vrsti ureditev
okolice in dostopa do stano-
vanjskih objektov. 
Lanske pomembne prido-
bitve na Hrušici so bile: nov

stanovanjski blok z zgrajeno
novo asfaltirano cesto do
njega in sosednjih hiš ter
nov vrtec in knjižnico v Kul-
turnem domu. Letos nada-
ljujejo obnovo tega objekta.
Na vrsti bodo še dvorana ter
prostori za krajevno skup-
nost in društva. Že kar ne-
kaj časa po obnovi kliče več
cest ter dve kurilnici. 
Ob pestri dejavnosti in pro-
blematiki na različnih podro-
čjih pa bo junij v krajevni
skupnosti Hrušica name-
njen tudi prijetnejšim stva-
rem. Prireditve ob krajev-
nem prazniku, s katerim se
spominjajo preboja železni-
škega predora skozi Kara-
vanke leta 1905, se bodo vr-
stile od 14. do 20. junija (pro-
gram je objavljen tudi v kole-
darju prireditev). Člani sveta
vabijo vse, da se jih udeležijo
v čim večjem številu. 

Urejajo območje 
Republika 2 
V Krajevni skupnosti Hrušica junija praznujejo
krajevni praznik.

Na Občini Jesenice so se odločili, 
da bodo vsako leto uredili vsaj eno novo otroško
igrišče. Naslednje bo na vrsti igrišče 
pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice.
Po županovih besedah razmišljajo tudi o tem,
da bi razširili otroško igrišče na Pristavi nad 
Javorniškim Rovtom.

Javorniški otroci bodo lahko še več časa preživeli na svežem zraku in v gibanju.
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Očala z naročilnico vseh 
okulistov (tudi jeseniškega)

tudi brez doplačila

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška spričevala ■  zdravljenje

očesnih bolezni ■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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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

Na območju Republika 2 so skupaj s stanovalci odstranili
črne gradnje, predvsem barake in garaže.
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Kultura

Janko Rabič

Folklorna skupina Julijana
pri Kulturno-športnem dru-
štvu Hrušica je v maju za-
okrožila petnajst uspešnih
let ohranjanja in poustvarja-
nja ljudskih plesov, pesmi,
šeg in navad. 
Program skupine obsega vr-
sto samostojnih odrskih po-
stavitev, s katerimi nastopa-
jo na raznih prireditvah v
domači in sosednjih obči-
nah ter bližnjem zamejstvu.
Vsako leto se plesalci z no-
vim programom predstavijo
na srečanju folklornih sku-
pin in vedno dobijo zelo do-
bre ocene strokovnjakov. 
V 15 letih so se udeležili fol-
klornih festivalov v Belgiji,
Nizozemski, Nemčiji, Make-
doniji in Turčiji. Posebej v
prijetnem spominu vsem
ostaja nastop na festivalu v
Nemčiji leta 2007, kjer jim
je v tekmovalnem programu
strokovna žirija z najvišjimi
ocenami dodelila prvo mesto
med vsemi nastopajočimi. 
Ker domačo dvorano na
Hrušici obnavljajo, so jubi-

lejni koncert pripravili pri so-
sedih na Dovjem. Spet so po-
skrbeli za izviren program,
saj so se povezali z Dovškim
odrom. Za naslovom koncer-
ta Z Julijano na Kredarico se
je skrivala posrečena kombi-
nacija plesov in pesmi ter ko-
medije Marsela Gomboca, ki
na šaljiv način slika dogodke

v planinskem domu na Kre-
darici. Člani skupine so s tre-
mi folklornimi predstavitva-
mi prikazali srečanje vašča-
nov na vaški veselici, petje in
ples na vasi in ter vrnitev Ja-
neza iz Amerike, ko ga priča-
kajo sorodniki in prijatelji.
Za uspešno izvedbo progra-
ma je tudi tokrat poskrbela

vodja in koreografinja skupi-
ne Sonja Kovač. Ob spod-
budnih aplavzih gledalcev je
poudarila, da vsem članom
skupine tudi za naprej ne
manjka veselja in energije za
nove izzive na odrskih de-
skah. Že julija skupina odha-
ja na gostovanje na folklorni
festival v Srbijo. 

Petnajst let ohranjanja
ljudskih plesov
Folklorna skupina Julijana je zaokrožila petnajst uspešnih let ohranjanja in poustvarjanja ljudskih
plesov, pesmi, šeg in navad.

Mladi harmonikarji v Pulju
Harmonikarji pod mentorstvom Diane Šimbera so se udele-
žili 34. mednarodnega srečanja v Pulju. Uspešno so tekmova-
li, saj so domov prinesli same druge nagrade. Tekmovali so
Aida Denić, Tom Cvetkovič in Žiga Federl kot solisti in sekstet
harmonik v sestavi Lejla Rakovič, Tom Cvetkovič, Marko Ču-
šin, Primož Mirtič Dolenec, Jaka Ovsenek in Žiga Federl. U. P.

Urša Peternel

Ambientalna uprizoritev
uspešne operete Planinska
roža na trgu na Stari Savi žal
ni uspela. Zaradi nestanovit-
nega in hladnega vremena
so jo bili namreč tik pred
zdajci prisiljeni prestaviti v
dvorano gledališča, ki je za-
radi velikanskega obiska do-
besedno pokala po šivih. Kot
je povedala direktorica Gle-
dališča Toneta Čufarja Jese-
nice Branka Smole, so se do
zadnjega trenutka odločali,
ali naj vendarle vztrajajo na
Stari Savi, a na koncu so se
zaradi mraza in nestanovit-
nega vremena odločili za
dvorano gledališča. V njej pa
je bilo prostora premalo za
skoraj petsto obiskovalcev; v
dvorano so prinesli dodatne
stole, obiskovalci so stali, se-
deli na tleh, skratka, obisk je
presegel vsa pričakovanja.
Bržkone je k temu veliko
pripomoglo dejstvo, da je
bila predstava brezplačna.
Mnogi obiskovalci, ki so si
Planinsko rožo že ogledali,
pa so zatrdili, da bi jo vseka-
kor prišli gledat in poslušat

še enkrat, če bi jo vendarle
uprizorili na Stari Savi. V
Gledališču Toneta Čufarja bi
bili to vsekakor pripravljeni
storiti, če bi le dobili spon-
zorja za pokritje stroškov
ambientalne postavitve. 

Sicer pa se ekipa gledališča
pripravlja že na novo pre-
miero na prostem, zadnjo
nedeljo v avgustu bodo -
tako kot lani Planinsko
rožo - v Vratih uprizorili
Kekca. Bralne vaje že pote-

kajo, v nekaj tednih pa se
bodo igralci preselili na
samo lokacijo v Vrata. Vse-
kakor se konec avgusta v
Vratih obeta še ena po-
slastica za ljubitelje gleda-
lišča.

Namesto na Stari Savi 
v prepolni dvorani

Planinska roža je - namesto na Stari Savi - vnovič zacvetela na odru gledališča. I Foto: Anka Bulovec

Balet na Stari Savi
Trg na Stari Savi so pred dnevi oživili mladi baletniki, učen-
ci baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice pod men-
torstvom Nade Zorn in Andrewa Johna Stevensa. U. P.
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Citrarka Polona
Na Gorenjskem je veliko zanimanja za učenje igranja na citre,
samo v Glasbeni šoli Jesenice imajo šest učenk oziroma učen-
cev. Mentorica za Gorenjsko je Urška Praprotnik Zupan, 
na odprtju fotografske razstave pa je svoj glasbeni program
predstavila učenka 3. razreda glasbene šole Polona Toman. J. P.

Pregledna razstava likovnih del DOLIK-ovcev
V razstavnem salonu DOLIK je do 24. junija na ogled razsta-
va likovnih del slikark in slikarjev članic in članov likovnega
kluba DOLIK. Tokrat so svoja dela postavili na ogled Boleslav
Čeru, Natalija Erlah, Marta Gašperlin, Janko Gašperin, Edo
Gregorič, Jože Horvat, Stane Kozjek, Jaka Kobal, Zlatko Lipov-
šček, Jože Pristavec, Zdravko Porgar, Marko Rolc, Draga So-
klič, Ljubo Soklič, Stanka Urbas, Toni Vogrinčič, Ivan Žibert,
Marjan Židanek in Marjeta Žohar. Na ogled je pestra paleta
slikarskih motivov v različnih tehnikah slikanja in risanja. J. P.
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Zmagali košarkarji z OŠ Tone Čufar 
Končala se je druga sezona Zgornjesavske košarkarske
osnovnošolske lige. Zaključni turnir je potekal na Osnovni
šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah, zmagovalca lige pa
sta postala Osnovna šola Tone Čufar Jesenice pri starejših in
Osnovna šola A. T. Linhart iz Radovljice v konkurenci mlaj-
ših. V kategoriji starejših (deveti razred) so drugo mesto
osvojili košarkarji z Osnovne šole Prežihovega Voranca Jese-
nice, tretje pa učenci z Osnovne šole A. T. Linhart Radovlji-
ca. V kategoriji mlajših (do sedmega razreda) pa se je za Ra-
dovljičani, ki so zmagali, uvrstila ekipa z Osnovne šole Preži-
hovega Voranca Jesenice, tretji pa so bili mladi košarkarji iz
Mojstrane. Vodja tekmovanja Primož Samar je povedal: "Če-
prav sta med sezono iz tekmovanja zaradi kadrovskih pro-
blemov izstopili OŠ Koroška Bela (pri starejših) in OŠ Lipni-
ca (pri mlajših), pa lahko ob koncu ugotovimo, da so vsi
zmagovalci, saj je kar nekaj šol nastopilo z bistveno mlajšimi
ekipami, pri vseh pa je opazen velik napredek. Tako mislim,
da smo osnovni cilj tega tekmovanja, košarko približati čim
večjemu številu mladih košarkarjev, dosegli." U. P.

Jure zmagal na generalki za RAAM
Jure Robič je zmagal na tekmovanju Kraftwerk Trophy na
Dunaju. Tekma je bila zadnja preizkušnja pred dirko po
Ameriki RAAM, Jure pa je v dvanajstih urah prevozil 498 
kilometrov in 40 metrov. Na krog je bilo 22 metrov višinske
razlike. Jure je prevozil 89 krogov, šest več kot drugouvršče-
ni Mick Gerald. Proga je bila težka, saj je bilo nekaj ostrih
krivin, tekmo pa je oviral sprva zmeren, popoldne pa močan
veter. "Jure je odlično pripravljen za RAAM, kar je potrdila
tudi ta tekma. Kot zanimivost naj omenim, da tudi po dirki
na poti domov ni čutil potrebe po spanju," je povedal član
Juretove ekipe Tomaž Rant. U. P.

Odlični rezultati članov Taekwon-do kluba Tiger
V nedeljo, 31. maja, je v Puli potekal mednarodni turnir v
tekvandoju 7. Istra Open, na katerem so sodelovali tudi
člani Taekwon-do kluba Tiger. Kljub skromnejšem številu
tekmovalcev so se odlično odrezali, saj je šest tekmovalcev
osvojilo enajst medalj, od tega štiri zlate, tri srebrne in štiri
bronaste. Najboljši tekmovalec jeseniške ekipe in tudi tek-
movanja je bil Nikola Džever, ki je nastopal v kategoriji pio-
nirjev in mladincev. Skupaj je odnesel kar štiri medalje, od
tega tri zlate in eno bronasto. V obeh kategorijah sta
nastopala tudi Adna Pivač, ki je osvojila zlato v formah in
srebro v borbah, in Tim Dešpoja, ki je prejel dve srebrni in
eno bronasto medaljo. Pri mladinkah je klub Tiger zastopala
Edita Bosnič, ki je osvojila dve bronasti medalji. Barve kluba
pa sta odlično branila tudi Patrick Aversano Trobič in Zara
Jusufagič. Ob tem je treba omeniti, da bo državno prvenst-
vo v tekvandoju letos na Jesenicah, in sicer 5. decembra. 

Urša Peternel

Na Zavodu za šport Jesenice
so lani spet oživili športne
igre za podjetja in ustanove
z območja Upravne enote
Jesenice. Udeležilo se jih je
prek dvesto posameznikov.
O tem, kako so zadovoljni z
izvedbo, smo se pogovarjali
z Gabrom Šornom, vodjo
športnih programov na Za-
vodu za šport Jesenice.

Prve športne igre Jesenice
so uspešno končane. Kako
so potekale? 
"Naš glavni namen je bil
spodbuditi rekreativno de-
javnost občanov. Zasnovali
smo sistem tekmovanj, ki
so bila med seboj povezana
s sistemom točkovanja, ki
je spodbujal udeležbo na
čim več tekmovanjih. Orga-
nizirali smo ligo v nogome-
tu na umetni travi, ki se je
je udeležilo pet ekip, med
seboj pa so vse ekipe igrale
dvakrat, in sicer v jesen-
skem in spomladanskem
delu. Liga v odbojki, ki se je
je udeležilo šest ekip, je po-
tekala po enakem dvokrož-
nem principu v dvorani
Gimnazije Jesenice v zim-
skem času. Ligaškega tek-
movanja v namiznem teni-
su se je udeležilo sedem
ekip. Pri namiznem tenisu
ekipo sestavljajo štirje
predstavniki, ti pa so v na-
miznoteniški dvorani Pod-
mežakla med seboj odigra-
li 220 tekem. Poleg tega
smo izvedli tudi posamez-
no tekmovanje v kegljanju
in badmintonu. Kegljanje

je veliko podpore dobilo pri
zvestih kegljačih Zveze
društev upokojencev Jese-
nice. Tekmovanje v bad-
mintonu pa smo v mesecu
marcu in aprilu izvedli v te-
lovadnicah TVD Partizana
Jesenice in Gimnazije Jese-
nice."

Katera ekipa se je odrezala
najbolje?
"Kot sem že omenil, so bila
tekmovanja med seboj po-
vezana s sistemom točko-
vanja. Zmagovalci prvih
športnih iger Jesenic
2008/09 so suvereno po-
stali predstavniki Bolnišni-
ce Jesenice, ki so se udele-
žili prav vseh tekmovanj in
na večini odigrali vidno vlo-
go. Drugo mesto so si pri-
igrali jeseniški gasilci, tret-
je pa ekipa Zavoda za šport
Jesenice. Nadaljnji vrstni
red je VVO Jesenice, ZDU
Jesenice, Jeko-In, ŠD Gor-
je, Rotomatika, Kranjska
Gora, Carina Jesenice, Ac-
roni, Upravna enota Jeseni-
ce in Radio Triglav. Z iz-
vedbo in udeležbo ekip

smo za prvo leto zadovolj-
ni, iger se je udeležilo prek
dvesto posameznikov, ki so
redno prihajali na različna
tekmovanja."

Boste prihodnje leto tudi
pripravili igre?
"Namen Zavoda za šport in
Športne zveze Jesenice, ki je
bila soorganizator tekmo-
vanj, je nadaljevati organi-
zacijo, v prihodnjem letu
privabiti tudi kakšno novo
ekipo, tako da bomo čez ne-
kaj let imeli ustaljen način
"delavskih športnih iger", ki
bodo prepoznavne. Že sedaj
pozivamo vse interesente,
da se v mesecu septembru
začenjajo 2. športne igre.
Tudi tokrat bomo igre zače-
li z nogometom."

Prve športne igre uspele
Zmagovalci prvih športnih iger Jesenic so postali predstavniki Bolnišnice Jesenice, ki so se udeležili
prav vseh tekmovanj in na večini odigrali vidno vlogo.

Zmagovalna ekipa Splošne bolnišnice Jesenice / Foto: Janko Rabič

Prve športne igre 
Jesenic 2008/09 so se
zaključile s podelitvijo
pokalov, medalj, 
priznanj in prehodnega
pokala v četrtek, 
4. junija, v okviru 
9. olimpijskega teka. 

Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu
Mladi Jesenice se v letošnji
sezoni spet lahko pohvalijo
z odličnimi rezultati mlaj-
ših selekcij. Že drugo leto
zapored so bili med 53 klubi
edini v Sloveniji, ki so imeli
v slovenskem finalu držav-
nih prvenstev ekipo mla-
dink, kadetinj in starejših
deklic. Mladinke so po lan-
skem naslovu državnih pr-
vakinj letos zasedle tretje
mesto. Kadetinje so bile lani
četrte, letos so se s tretjim
mestom uvrstile med dobit-
nike kolajn. Velik uspeh so
dosegle starejše deklice, ki
so slovenske podprvakinje.
Kljub veliki borbi v finalni
tekmi so morale priznati
premoč ekipe iz Prevalj. Po
besedah predsednice kluba
in najbolj zavzete organiza-
torke Darje Ambrožič gre za
nove velike tekmovalne do-
sežke omenjenih ekip. Po-
leg tega je bil jeseniški klub
tudi uspešen organizator

dveh finalnih turnirjev, za
starejše deklice in kadetinje. 
Pomemben uspeh je v tej se-
zoni dosegla tudi ekipa čla-
nic Odbojkarskega kluba
Mladi Jesenice. Spet se je
uvrstila v prvo državno ligo.
Pri tem pa so nastale velike
težave, saj bo klub zaradi ig-
ranja ekipe v tej ligi imel več-
je finančne obveznosti. Nika-

kor mu ne uspe dobiti spon-
zorja, ki bi kril stroške. Želja
po sodelovanju v najvišji slo-
venski ženski odbojkarski
ligi je velika, tudi za nadaljnji
kvalitetni napredek jeseniške
odbojke gre. Zavedajo se
kriznega časa, tudi za šport,
vendarle pa upajo, da se bo
morda našel dobrotnik s po-
trebno vsoto denarja. 

Veliki uspehi mladih odbojkaric

Ekipa starejših deklic Odbojkarskega kluba Mladi Jesenice -
slovenske podprvakinje

Šest bronastih in ena srebrna medalja
Konec maja je v Umagu potekalo evropsko prvenstvo v tek-
vandoju, ki so se ga udeležili tudi štirje mladi slovenski tek-
movalci Taekwon-do kluba Radovljica in Kwan pod vod-
stvom predsednika Internacionalnega Taekwon-do združe-
nja Slovenije, mednarodnega inštruktorja in nosilca črnega
pasu 6. dan Željka Gvozdiča. Dosegli so zavidljiv uspeh; tek-
movali so v štirih disciplinah in osvojili kar šest bronastih in
eno srebrno medaljo. V mladinski kategoriji je Pia Demšar
osvojila dvakrat bron, Aleks Kolarič pa enkrat bron. Pri članih
je Aleš Mandelj osvojil dvakrat bron, Luka Vaupotič pa enkrat
srebro in enkrat bron, je sporočil Ljubo Lovrič, podpredsed-
nik Internacionalnega Taekwon-do združenja Slovenije. U. P.

Dan športa dosegel
svoj namen 

Občina Jesenice se lahko že
desetletja pohvali z izjemno
športno dejavnostjo v števil-
nih zimskih in letnih pano-
gah. To je pokazal Prvi dan
športa, ki ga je 30. maja pri-
pravil Zavod za šport Jesenice
v sodelovanju s Športno zve-
zo Jesenice. V njenem okviru
deluje regijska olimpijska pi-
sarna in omenjeni dan je bil
tudi uvrščen v koledar šport-
nih vikendov Olimpijskega
komiteja Slovenije. Odlična
zamisel celodnevnih aktivno-
sti je vsebovala turnirje v raz-
ličnih športnih panogah,
predstavitve športnih dru-
štev, vrhunec dogajanj pa je
postregel s tekmo veteranov
Nogometnega kluba Jesenice
proti hokejistom Acronija, le-
tošnjih državnih prvakov.
Tesne zmage 2 : 1 so se vese-
lili nogometaši. Med pisano
paleto aktivnosti so veliko od
Dneva športa imeli tudi naj-
mlajši športniki. Mi smo v ob-
jektiv ujeli skupino navduše-
nih ljubiteljev hokeja na roler-
jih, ki so se pomerili na turnir-
ju v dvorani Podmežakla. J. R. 
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Natalija Bohinc, 
licenčna vaditeljica 
aerobike v Studiu Vital 

Janko Rabič

Med številnimi športnimi
prireditvami, ki se vsako leto
vrstijo v občini Jesenice, za-
gotovo eno pomembnejših
mest zavzema olimpijski tek
Karavanke-Jesenice. Pred leti
so ga začeli organizirati člani
Športnega društva Karavan-
ke, sedaj pa je pod okriljem
Športne zveze Jesenice - re-
gijske olimpijske pisarne. Le-
tošnji 9. tek v četrtek, 4. juni-
ja, je spet zajel vse generacije,
ki so dan namenili teku kot
zdravi obliki preživljanja pro-
stega časa. Spet je treba po-
hvaliti organizatorje, ki vztra-
jajo pri bogatem celodnev-
nem programu. V dopoldan-
skih urah so se v prvih teka-
ških korakih preizkusili naj-
mlajši iz vrtcev v občini Jese-
nice. Pogumno so premago-
vali tristo metrov dolgo progo
v športnem parku Podmeža-
kla. Skupaj z vzgojiteljicami
so spodbujali drug drugega
in se veselili prihoda na cilj. 
V popoldanskih urah so tekli
člani različnih društev, za nji-
mi pa osebe s posebnimi po-
trebami Varstveno delovnega
centra Škrat z Jesenic in Cen-
tra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa iz
Radovljice. 

Vrhunec olimpijskega dneva
je bil večerni tek na 21 in 7 ki-
lometrov, na katerem je na-
stopilo 37 tekmovalcev in tek-
movalk. Predvsem tek na
daljši progi je bil dobra preiz-
kušnja vzdržljivosti posa-
meznikov, ki jim je tek več
kot vsakdanja rekreacija. Pri
ženskah je tokrat pogum
zbrala le Bernarda Ivančič, z
doseženim časom pa se je
pošteno postavila ob bok
krepkejšemu spolu. Je ne-
kdanja jeseniška košarkarica,
ki sedaj živi v Ormožu. Ved-
no se rada udeležuje tekaških
prireditev v rodnem mestu.
Pri moških je lansko drugo
mesto tokrat z zmago nad-
gradil Sandi Trpin s Hrušice.
Njegov sokrajan Miro Savič
je bil drugi, Jeseničan Ljubo
Križanič pa tretji. 
Na 7 kilometrov dolgi progi
sta pri ženskah prvi dve me-
sti osvojili Jeseničanki. Zma-
gala je Nataša Zorman, Meli-
ta Čelesnik je bila druga. Pri
moških je bil najboljši Dejan
Zorman iz Mojstrane, naj-
boljši tekmovalec iz občine
Jesenice je bil Janez Mulej z
Blejske Dobrave, ki je zase-
del tretje mesto. 
Poleg kolajn najboljšim so
pozornost namenili še trem
udeležencem. Rožica Lam-

pe iz Ljubljane in Janez
Hrovat iz Begunj sta prejela
pokal kot najstarejša udele-
ženca, Tom Komic z Jesenic
pa kot najmlajši. 
In še mnenji dveh udele-
žencev. Jeseničanka Vesna
Dolinar je manjkala le na
prvem olimpijskem teku,
na vseh drugih pa je z vese-
ljem in uspehom nastopila:
"Tek je sestavni del mojega
življenja in v njem zares
uživam. Vsak drugi dan te-
čem pol ure. Na tem olim-
pijskem teku vedno rada
preizkusim svojo telesno
vzdržljivost. Doslej sem bila
vedno med prvimi štirimi.
Večkrat sem pristala na ne-

hvaležnem četrtem mestu
in tako je bilo tudi letos." 
Zmagovalec na daljši progi
Sandi Trpin s Hrušice je
vsestranski športnik, naj-
prej se je aktivno ukvarjal s
smučarskimi skoki, sedaj
pa je navdušen tekač. "Na
tem teku sem tokrat četrtič.
Lani sem bil drugi, letos pa
sem se razveselil zmage. Na
progi nisem imel težav,
zmaga pa je lepa spodbuda
za naslednja tekmovanja, ki
se jih bom udeležil."
Za okoli 250 ljubiteljev teka
je bil četrtek zares dan, ki so
ga preživeli športno in v
duhu najlepših olimpijskih
vrlin. 

Olimpijski dan za ljubitelje teka
Na 21 kilometrov dolgi progi sta zmagala Bernarda Ivančič in Sandi Trpin, na sedemkilometrski pa
Nataša Zorman in Dejan Zorman.

Verjetno ni človeka, ki se še
ni srečal z nadležno boleči-
no, ki ji radi rečemo "mu-
skelfiber". Izraz je nemške-
ga izvora (muskelfieber) in
v dobesednem prevodu po-
meni "mišična vročica", bolj
strokovno pa bi to definirali
kot zapoznelo mišično bole-
čino, še rajši pa uporablja-
mo izraz vnetje mišic. Gre
za neprijetno, značilno,
topo bolečino, ki se skoraj
zagotovo pojavi po intenziv-
ni fizični aktivnosti po dalj-
šem obdobju mirovanja.
Najpogosteje se takšne bole-
čine pojavijo pri smučanju
in pri pohodih v hribe, še
posebej, če smo fizično sla-
bo pripravljeni. Vas zanima,
zakaj do tega sploh pride?
Mišice so grajene iz poseb-
ne vrste celic, ki jih imenu-
jemo mišična vlakna ali mi-
šične vitre, dolge so celo ne-
kaj centimetrov. Jedra teh
celic ležijo tik pod plazem-
sko membrano, medtem ko
je osrednji del vlaken pri-
hranjen za beljakovine (ak-
tin in miozin, ki sta poveza-
na v snope ali miofibrile; ter
tropomiozin in troponini),
potrebne pri procesu krče-
nja mišice in ki omogočajo
medsebojno drsenje.
Mišično vlakno se skrči
tako, da sprva pride iz hrb-
tenjače električni impulz v
mišično vlakno (akcijski po-

tencial), ta se pretvori v ke-
mični signal na sinapsi med
živčno in mišično celico,
sprosti pa se živčni prenaša-
lec (nevrotransmiter). Ta se
veže na ionske kanale na
membrani mišične celice,
kanali se odprejo in na
membrani mišične celice
nastane nov električni im-
pulz, ki se razširi po mem-
brani mišičnega vlakna. Ta
impulz na površini vlakna
zadane luknjice (t-tubule),
ki so povezane z mrežasti-
mi membranskimi sistemi
v notranjosti vlakna. Ko se
sprožijo signali v notranjo-
sti vlakna, se pričnejo izlo-
čati tudi kalcijevi ioni, ki
omogočijo povezavo med
miozinom in aktinom, ven-
dar to še ne zagotavlja skr-
čenja vlakna. Nujno potreb-
na je prisotnost ATP (ade-
nozin trifosfat), ki ima vlo-
go energijske valute v celici.
Niti aktina in miozina tvori-
jo urejene funckionalne
enote, ki jih imenujemo
sarkomere z značilnim pre-
čno progastim videzom.
Vsebujejo tudi pomembno
beljakovino titin, ki prepre-
čuje razpad sarkomer pri
močnih raztegih.
Normalno krčenje mišice
imenujemo koncentrično kr-
čenje. Obe narastišči mišice
se približata in nato spet
sprostita. Koncentrično krče-

nje si lahko predstavljamo
tako, da med dve palici na-
pnemo elastiko in silo pove-
čamo tako, da damo na sre-
dino še tretjo palico ter z njo
navijamo elastiko. Skrajni
palici se bosta enakomerno
približevali druga drugi.
Ko pa je breme preveliko,
pride do izometrične krčitve
mišice. Mišica sicer razvije
silo, a ta ne opravi nobenega
dela, saj tako krčenje ne
more približati narastišč.
Predstavljamo si, da skrajni
palici znova močno utrdi-
mo, da se ne premikata, in
navijamo srednjo palico, na-
pon elastike se močno pove-
ča, skrajni palici pa se ne
približata.
Če se mišica v takšnem sta-
nju še dodatno raztegne, to
imenujemo ekscentrično kr-
čenje oz. kontrakcija, kjer
lahko pride celo do pretrga-
nja mišični vlaken. Če bi
obe palici sunili narazen
tako, da se srednja ne bi od-
vila, bi elastiko brez težav
strgali, enako bi se zgodilo
pri mišici. Tako se lahko
pretrgajo posamezne sarko-
mere, Z-diski in s tem tudi
miofibrile. Najpogosteje se
ekscentrična krčenja pojavi-
jo pri hitri hoji in pri teku po
hribu navzdol. Če aktivnost
nadaljujemo, se pojavijo po-
škodbe na mrežah t-tubulov
in na plazemskih membra-

nah. Tako se izloči še več
kalcija v celici, ki lahko v
končni fazi vodi do lokalne-
ga propada mišičnega vlak-
na. V okolico se nato sprosti-
jo molekule, ki povzročijo
vnetni odziv ali edem, pove-
ča se hidriostatični tlak v
medceličnih prostorih, saj
so mišice ovite z močnimi
vezivnimi ovojnicami. Ko
pride do te stopnje, se pojavi
topa bolečina oz. pride do
vnetja mišice.
Opozoriti je treba še na eno
zmotno teorijo, ki je poveza-
na z izločanjem mlečne kis-
line. Ta namreč pri vnetju
mišice nima nobene nepo-
sredne vloge. Mlečna kislina
ali laktat se tvori pri sintezi
ATP brez prisotnosti kisika
s pomočjo glikolize. Nato
zelo hitro zapusti mišice in
se vključi v krvni obtok. Srce
in jetra mlečno kislino oksi-
dirajo in jo porabijo kot gori-
vo pri porabi kisika. To se
zgodi npr. pri šprintu. Oksi-
dacija laktata v jetrih takrat
zahteva več kisika kot med
samim tekom, zato smo
tudi zadihani, pretok krvi
skozi mišico je zmanjšan ali
celo prekinjen. Laktat takrat
ostane v mišici in draži živč-
ne končiče, ki povzročijo ob-
čutek pekoče bolečine. Bole-
čina izgine, ko mišico spro-
stimo in kri odnese mlečno
kislino po telesu. 

Bolečina pri muskelfibru je
ravno tako pekoča, a nika-
kor ni povezana s kopiče-
njem mlečne kisline v miši-
ci, temveč je posledica mi-
šičnega vnetja. Do tega pa
pride, ker je mišica prešibka
in premalo elastična, lahko
bi tudi rekli premalo treni-
rana. Mišica potrebuje do-
ber teden dni za okrevanje,
regeneracijo ter za poprav-
ljanje in gradnjo novih mi-
šičnih vlaken. Debelina vla-
ken se rahlo poveča, za kar
deset odstotkov več pa na-
stane novih sarkomer. Mi-
šična vlakna se s tem poda-
ljšajo in posledica je večja in
močnejša mišica. Pri po-
novni aktivnosti tako ne pri-
de več do vnetja. Mišice pri-
čnemo znova obremenjeva-
ti, ko bolečina popolnoma
izgine. Nezaceljena mišica
je šibka in pri ponovni obre-
menitvi lahko pride do pre-
trganja ali hujših poškodb.
Dokazano je, da tudi masa-
že, gretje, hlajenje in proti-
vnetna zdravila ne morejo
preprečiti oz. pozdraviti
muskelfibra. Edino zdravilo
sta zmanjšana intenzivnost
vadbe in počitek.
Aktivnosti se vedno lotimo
postopoma, nikakor ne pre-
tiravamo za vsako ceno.
Malo musklefibra je celo ko-
ristno, saj nam sporoča, da
je bila aktivnost učinkovita.

Nadležni "muskelfieber"

Najstarejša in najmlajši udeleženec skupaj s predsednikom
Športne zveze Jesenice Janezom Štojsom

Najboljši na 21 km

Sandi TrpinVesna Dolinar
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Tjaša Rotar

Uvod

Jesenice so na prelomu iz 19.
stoletja v 20. stoletje doživele iz-
jemen razcvet. Iz trga z večino-
ma kmečkim prebivalstvom in
fužinami v bližnjih naseljih
Savi, Plavžu in Javorniku so se
v nekaj desetletjih razvile v in-
dustrijsko naselje z razvito obrt-
jo in trgovino, ki je leta 1929 s
Savo in Plavžem doživelo čast,
da je bilo imenovano za mesto. 
Z gospodarskim razvojem Jese-
nic se je močno povečalo število
prebivalstva - od manj kot dva
tisoč v letu nastanka KID na
dobrih osem tisoč v desetletju
pred 2. svetovno vojno. Na Jese-
nice so v iskanju kruha in za-

služka prišli delavci iz vrste slo-
venskih krajev, predvsem tistih,
kjer so se zapirale fužine. Po 1.
svet. vojni se je na Jesenice prise-
lilo kar nekaj Primorcev.
Krajani so pripadali različnim
družbenim slojem. Elita je bila
maloštevilna. Predstavljali so jo
predvsem vodstveni delavci,
uradniki in inženirji železarne,
v glavnem Nemci, in domača
"gospoda" - premožnejši trgovci
in obrtniki, posestniki, učitelj-
stvo in duhovščina. Kmečkega
prebivalstva je bilo na Jesenicah
vedno manj, močno pa se je
okrepilo delavstvo, ki je bilo v ve-
liki meri slovensko, a po izvoru
zelo mešano. 
V začetku 20. stoletja so se priče-
li močnejši nacionalni konflikti
med nemško in slovensko govo-

rečim prebivalstvom. Nemški
nacionalizem je naraščal. Leta
1904 je bilo tako na Jesenicah le
pet javnih napisov v slovenščini.
Po 1. svetovni vojni so se nacio-
nalni spori umirili, čeprav je
bilo na Jesenicah še vedno precej
nemškega prebivalstva, ki je
predstavljalo velik del družbene
elite - vodstvo KID.
V prvem desetletju 20. stoletja so
se na Jesenicah oblikovale izra-
zitejše politične struje, ki so sle-
dile splošnemu slovenskemu po-
litičnemu dogajanju in se nada-
ljevale vse do 2. svetovne vojne. 
Dopisnik klerikalnega glasila
Na mejah leta 1937 situacijo na
Jesenicah pod naslovom Kultur-
ni zemljevid Jesenic opisuje ta-
kole: "Jesenice so industrijski
kraj. Z vseh strani drvijo ljudje

za zaslužkom. Vsak prinese s
seboj svoje misli in svoje ideje.
Zato je čisto razumljiva idejna
zmeda v našem kraju. V glav-
nem pa se prebivalci ločijo v tri
skupine, liberalce, socialiste in
naše (klerikalce, op. a.). Zani-
mivo je pogledati, kako so te sku-
pine porazdeljene po delih me-
sta. V gornjem koncu, to je na
Plavžu, prebivajo večinoma
ljudje, ki že od nekdaj žive tu-
kaj. Skoraj vsi so ohranili svojo
tradicijo in se niso navzeli raz-
ličnih modernih fraz. Kar je pa
drugih, so večinoma indiferent-
ni. Oni del Jesenic od Plavža do
cerkvenih stopnic je bolj pisan.
Tu že opazimo rdeče pege med
našimi na Murovi in indiferent-
nimi ob cesti. Ne manjka pa
tudi takih, ki se obračajo kakor

veter piha. Mladina vleče bolj
na liberalno plat, vidimo pa
tudi par krivovercev - adventi-
stov. Glavno cesto imajo od cer-
kvenih stopnic do kolodvora za-
sedeno večinoma liberalci, ra-
zen par primerov indiferentnih
in naših. Od kolodvora pa do
šole so naši v večini le mladina
je bolj naklonjena liberalcem.
Socialisti skoraj ne pridejo do
besede. Okrog Krekovega doma
in za progo pa je velika zmeda.
Mnogo je takih, ki so tam, "kjer
jim kruh dajo". Precej je tudi
omahljivcev, pravih socialistov
pa je malo. Pod progo do tovar-
ne prebiva največ naših le malo
je liberalcev in nekaj več sociali-
stov. Kar je pa naših, se dobro
drže. Ob Kralja Petra cesti in
na Stari Savi so se utaborili rde-

či. Med njimi je mnogo takih, ki
so iz naivnosti prešli na ono
stran. Nekaj pripadnikov imajo
tudi plavi, a odločno naših je
malo. Na oni strani Save so vse
tri skupine precej pomešane ..."
V takih razmerah se je na Jese-
nicah oblikovalo pestro družab-
no življenje. Vse prej prikazane
značilnosti življenje na Jeseni-
cah so se zrcalile v njem, pred-
vsem delitev na tri politične stru-
je, ki so vsaka po svoje skušale
oblikovati in organizirati oblike
družabnosti (gledališče, glasbo,
izlete, šport, veselice ...). Vseka-
kor pa prav po razvitem dru-
žabnem življenju Jesenice brez
težav uvrstimo med mesta -
imele so vse, kar so imeli "veli-
ki", morda samo v nekoliko
skromnejši obliki. 

”Z vseh strani drvijo ljudje za zaslužkom ...” 

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

Urša Peternel

Tjaša Rotar je 25-letna Jeseni-
čanka, ki je trenutno študentka
podiplomskega študija etnolo-
gije in kulturne antropologije
na Filozofski fakulteti v Ljub-
ljani. Dela na kranjski enoti
Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije. Že vrsto let
jo zanima raziskovanje načina
življenja sedaj in preteklosti, in
kot pravi, temu nameni veliko
prostega časa. Tako je nastala
tudi njena raziskava družabne-
ga življenja na Jesenicah pred
drugo svetovno vojno. Del za-
nimivega gradiva bomo objav-
ljali kot podlistek v prihodnjih
številkah Jeseniških novic, ne-
kaj zanimivosti o izvajanju raz-
iskave pa nam je zaupala Tjaša
v naslednjem pogovoru.

Kako ste prišli na idejo, da bi
proučevali družabno življenje
na Jesenicah pred drugo sveto-
vno vojno?
"Družabno življenje na Jeseni-
cah od konca 19. stoletja do
druge svetovne vojne sem raz-
iskovala za diplomsko nalogo.
Na to temo so slovenski etno-
logi že naredili nekaj raziskav,
denimo za Maribor, Ljublja-
no, Črnomelj, ki so se mi zde-
le izredno zanimive. Spodbu-
dile so me, da sem se lotila po-
dobne raziskave v svojem do-
mačem kraju, na Jesenicah,
saj sem bila prepričana, da je
bilo tudi tu družabno življenje
v preteklosti izredno pestro.
Ko sem pričela delati, sem hi-
tro dobila potrditev svojih mis-
li, kar mi je ves čas raziskave
dajalo še dodaten zagon."

Od kod ste črpali podatke, do-
bili fotografije ...?
"Podatke sem, kot je značilno
za etnologe, črpala iz različnih

virov. Pregledala sem časopis-
je, ki je pred drugo svetovno
vojno izhajalo na Jesenicah,
denimo Na mejah, Tovarniški
vestnik KID, Jeseniška straža,
nekaj informacij sem našla
tudi v drugih slovenskih časni-
kih in časopisih. Prebrskala
sem arhiv Gornjesavskega
muzeja Jesenice. Tu mi je bila
v veliko pomoč izredno bogata
fototeka, kjer sem našla večino
fotografij za svojo raziskavo.
Pomagala sem si z raznimi
spominskimi zapiski, tudi z
zbirko Kako smo včasih živeli.
Še posebej pa moram omeniti
pogovore s številnimi Jeseni-
čani, ki bi se jim ob tej prilož-
nosti še enkrat toplo zahvalila,
da so svoje spomine delili z
mano. Zahvala velja tudi sode-
lavcem muzeja, ki so mi pri
delu z veseljem strokovno po-
magali."

Bi lahko na kratko opisali dru-
žabno življenje na Jesenicah v
preteklosti? Kje so se ljudje
zbirali, katere so bile najbolj
priljubljene točke druženja ...? 
"Kot sem že omenila, je bilo
družabno življenje na Jeseni-
cah pred drugo svetovno vojno
izredno pestro, brez težav ga
lahko primerjamo z družab-
nim življenjem v številnih več-
jih slovenskih mestih, sicer v
nekoliko skromnejši obliki, a z
vsem, kar spada zraven. Ljud-
je so se na Jesenicah vključeva-
li v številna društva, od katerih
so tri še posebej izstopala. To
so bila društva, vezana na tri
politične struje - liberalno, kle-
rikalno in socialnodemokrat-
sko. Vodila so dobršen del
družabnega življenja - v njiho-
vem okviru so se Jeseničani
ukvarjali s športom, telovadbo,
glasbo, gledališčem, hodili na
izlete in se zabavali na raznih

prireditvah, plesih in veseli-
cah. Seveda so se aktivnosti,
kot na primer šport pa izleti,
zabave, plesi dogajale tudi zu-
naj društvenih okvirov. Pri
družabnem življenju pa nika-
kor ne smemo pozabiti na go-
stinske lokale. Ti so bili na-
sploh med najpomembnejši-
mi družabnimi središči, zara-
di prekomernega pijančevanja
pa na žalost pogosto tudi
vzrok socialnih stisk jeseni-
ških družin. Gostje v gostilne
niso zahajali le jest in pit, pač
pa tudi na klepet ali na kako
vročo debato; tam so lahko
brali dnevno časopisje, kartali,
šahirali, ponekod pa tudi bali-
nali. V lokalih se je včasih za-
pelo, sicer pa so nekateri go-
stilničarji prirejali kar redne
plese. Del ponudbe so bila sil-
vestrovanja, pustovanja in dru-
ge veselice, ki so jih sicer prire-
jali tudi v okviru društev. Ne-
kateri lokali so veljali za bolj
imenitne - tako na primer ho-
teli s hotelom Korotan na čelu,
Kazina pa je bila že tako in
tako namenjena samo tovarni-
škim uradnikom in inženir-
jem."

Vas je kakšna zanimivost iz
družabnega življenja posebej
presenetila? 
"Zanimivosti je cela vrsta ...
Danes se nam zdijo precej za-
nimiva in presenetljiva sloven-
sko-nemška nasprotja na Jese-
nicah. Sem se je namreč v za-
četku stoletja zaradi razvoja
železarne priselilo precej
nemških uradnikov in inže-
nirjev. Nekako do prve sveto-
vne vojne so bila nasprotja
med njimi največja - Nemci so
zahajali v svoje lokale in usta-
navljali svoja društva. Nemalo-
krat je prišlo do kar hudih na-
petosti, tudi kakšna klofuta in

brca je priletela. V takratnem
časopisju sem naletela na za-
bavno drobtinico: Zgodilo se
je, da so Jesenice ostale precej
dolgo časa brez slovenskega
brivca. Slovenski narodno za-
vedni Jeseničani so ugotovili,
da k nemškemu brivcu pa
vendar ne morejo hoditi, in
kar na hitro so ustanovili Kos-
matinsko društvo - člani so se
zavezali, da se ne bodo brili,
dokler na Jesenice ne pride
slovenski brivec. Ko so ga le
dočakali, so razpustili društvo,
zbrani denar pa je menda šel
Družbi sv. Cirila in Metoda.
Sicer smo pa imeli na Jeseni-
cah (po vzoru Piparjev) tudi
društvo pipčarjev in društvo
coklarjev - v prvem so morali
člani ves čas nositi s seboj pi-
pec, v drugem pa majhne lese-
ne coklice. Če so sočlani člana
zalotili brez zahtevanega pred-
meta, je moral plačati določe-
no kazen, z zbranim denar-
jem pa so v društvu priredili
veselico. Fascinantno je na pri-
mer tudi, da so pred vojno na
Jesenicah delovala kar tri gle-
dališča oziroma dramske sku-
pine v okviru treh najpo-
membnejših društev, poleg
tega pa še dva kina. Na gledali-
ške predstave je prihajala
množica ljudi, zato sta bila za-
četek in konec predstave pogo-
sto usklajena s prihodi in od-
hodi vlakov, s katerimi so se
pripeljali obiskovalci. Kmalu
po odprtju kinov zasledimo v
časopisju negodovanje, da bo
ta nova atrakcija mladino pov-
sem zasvojila in jo odvrnila od
gledališča in nasploh od bolj-
ših oblik zabave. Predvsem
klerikalna struja je po ustano-
vitvi kina Radio zmajevala z
glavo nad nemoralnostjo
predstav, pa so vseeno kmalu
tudi sami odprli kino ..."

V gostilne niso hodili 
samo jest in pit ...
Mlada Jeseničanka Tjaša Rotar je pripravila zanimivo raziskavo o družabnem življenju na Jesenicah pred
drugo svetovno vojno. Objavljali jo bomo v obliki podlistka v prihodnjih številkah Jeseniških novic.
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Muzeji na kulturnem bazarju
V Cankarjevem domu v Ljubljani je 22. maja potekal kultur-
ni bazar, na katerem so se predstavljali slovenski muzeji in
galerije. Na njem je sodeloval tudi Gornjesavski muzej Jese-
nice. Kot je povedal Marko Mugerli iz muzeja, so vsebino
svojih muzejskih hiš predstavili na prosto stoječih panojih,
najbolj atraktivne predmete pa so namestili v vitrino. "Na
razstavno mizo pa smo postavili zgibanke muzejskih hiš,
monitor, na katerem smo vrteli filme o jeseniški zgodovini
in o plavžih, ter dva predmeta, ki sta zbujala pozornost ob-
iskovalcev. To sta bila kamen z markacijo in smerokazom
ter kovaško kladivo "norc", ki ni delalo od štirih do enih, kot
v znani pesmi Otona Župančiča, ampak od osme do osem-
najste ure. Obiskovalcem je bila dana možnost, da preveri-
jo svoje tehnične sposobnosti in naredijo kladivca, markaci-
je in smerokaze za na Triglav, Stol, Everest, v vrtec in v mu-
zej," je povedal Marko Mugerli. V skupnem bralnem kotičku
so bile na voljo tudi različne publikacije. "Najhitreje so pošli
koledarji, ki so bili izdani ob 80-letnici mesta Jesenice. V ko-
ledarju je fotografija jeseniškega hokejskega moštva, ki bo
verjetno krasila steno, zvezek ali pa učbenik marsikaterega
Ljubljančana. Tako se lahko reče, da Olimpija nima miru
pred Jesenicami niti na domačem terenu," se je pošalil Mar-
ko Mugerli. V Gornjesavskem muzeju Jesenice si vsekakor
obetajo, da bodo v prihodnje imeli še več obiskovalcev,
morda tudi iz Ljubljane. U. P.

Spet množična udeležba učencev na 
Stankovem memorialu 

Stankov memorial je vsakoletni velik športni dogodek na
Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. V dveh dneh v ju-
niju je v teku, metu žogice in skoku v daljino nastopilo več
kot 350 učencev in učenk iz šestih osnovnih šol občin Kranj-
ska Gora, Jesenice in Žirovnica. Skupni zmagovalec je bila
Osnovna šola Žirovnica, ki je zbrala 634 točk. Druga je bila
Osnovna šola Toneta Čufarja s 510 točkami, tretja pa Os-
novna šola Prežihovega Voranca s 425 točkami. J. R.

Janez Pipan

V avli kina Železar je prejš-
nji četrtek, 4. junija, potekala
prireditev Brihtin dan, s kate-
ro so zaključili redne dejavno-
sti za otroke, ki so v organiza-
ciji Občinske knjižnice Jese-
nice potekale od oktobra do
maja. To so bile angleške uri-
ce, ustvarjalne delavnice, ure
pravljic, pogovori o knjigah ...
Program je oblikoval profesor
pedagogike, igralec, animator
in ustanovitelj podjetja studio
Anima Sten Vilar z lutkovno

predstavo Skrinjica želja. V
predstavi s petjem, plesom in
animacijo so sodelovali tudi
mladi sodelavci Občinske
knjižnice Jesenice, udeležen-
ci ustvarjalnih delavnic, an-
gleških uric ... 
Naslednji dan, v petek, pa je
v dvorani kina Železar pote-
kala še prireditev za otroke
iz vrtcev, ki so redno obisko-

vali jeseniško knjižnico, si
izposojali knjige, prisluhnili
pravljicam in marljivo risali.
Skupaj je sodelovalo kar 11
skupin iz VVO Julke Piber-
nik, Angelce Ocepek in Cilke
Zupančič. Na Brihtin dan so
povabili še sedem skupin
otrok iz vrtca, torej je sodelo-
valo 18 skupin iz VVO Jeseni-
ce in Waldorfski vrtec s Hru-

šice, skupaj kar 360 otrok.
Razdelili so jim 234 Brihtinih
pravljičnih pohval. Gostja pri-
reditve je bila Ljoba Jenče,
pevka ljudskih pesmi, prizna-
na pripovedovalka pravljic,
zbirateljica ljudskega izročila,
voditeljica šole umetnosti pri-
povedovanja pravljic in vokal-
nih delavnic petja ljudskih
pesmi.

Brihtin dan navdušil
V Občinski knjižnici Jesenice so zaključili redne dejavnosti, ki so potekale od maja do oktobra. 
Nagradili so tudi otroke iz vrtcev, ki so pridno obiskovali knjižnico.

"S pomočjo igre se
sproščamo, spoznava-
mo, učimo in ustvar-
jamo. Z igro rastemo,
kajti igra je bolj sveža
od vode, bolj zdrava od
mleka in za človeka
največji dar svobode,"
je med drugim dejal
Sten Vilar.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

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

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Anka Bulovec 

Koncert ob 25. maju, dnevu
mladosti, na Čufarjevem
trgu, ki ga je v sodelovanju z
Občino Jesenice organiziral
lastnik lokala Tea-ter Samir
Sula, pri organizaciji pa je
veliko pomagal tudi kitarist
domače zasedbe Angee Staš
Hrenić, so poleg glasbe za-
znamovale tudi pionirske
rutke ter čepice, slavnostni
nagovor, namenjen nade-
budnim mladincem, pa je
imel celo maršal Tito. Na
odru so se zvrstile glasbene
skupine z Jesenic in okolice.
Prva sta s funky ritmi ogre-
vala 2 Parh - basist Anže
Langus Petrović - Dagi in
bobnar Jure Rozman, nato
sta nastopili mladi rock sku-
pini Na off in Chillout. Od-
lična je bila tudi petčlanska
zasedba The 80's band, pri-
reditev pa je zaključila punk
rock skupina Angee. Prire-
ditev, ki so jo letos organizi-
rali prvič in je privabila ne-
kaj sto obiskovalcev, si želijo
prirejati tudi v prihodnje.

Glasba, pionirske
čepice in Tito 
Na Jesenice se je vrnil dan mladosti, 25. maj. Slavnostni nagovor, namenjen nadebudnim mladincem,
je imel celo maršal Tito.

Urša Peternel

Dijaška skupnost Gimnazije
Jesenice vsako leto izpelje
humanitarno akcijo. Letos
so se dijaki skupaj z zaposle-
nimi odločili, da bodo po-
magali vrstniku Darku Dju-
riču. Darko je dijak četrtega
letnika Ekonomske gimna-
zije Radovljica, obenem pa
je tudi odličen športnik - pla-
valec, ki se pripravlja na pa-
raolimpijske igre v Londo-
nu. Dijaki četrtih letnikov so
za humanitarno akcijo na-
menili denar, ki so ga preje-
li od tretješolcev ob predaji
ključa, preostali denar pa so

zbrali s prostovoljnimi pri-
spevki dijakov nižjih letni-
kov. Skupaj se je zbralo 630
evrov. Predstavniki dijaške
skupnosti Ana Antonič,
Boštjan Kokot in Žiga Zu-
pančič z mentorjem Roma-
nom Podlipnikom in ravna-
teljico Lidijo Dornig so zbra-
ni denar izročili Darku na
njegovi šoli v Radovljici in
mu zaželeli veliko uspehov
na maturi, pri študiju na Fa-
kulteti za šport in v življenju
nasploh. Z zbranim denar-
jem mu bodo pomagali pri
predelavi avtomobila, ki ga
nujno potrebuje za nadalje-
vanje študija v Ljubljani. 

Gimnazijci pomagali Darku
Dijaki jeseniške gimnazije so zbrali 630 evrov za vrstnika Darka Djuriča, ki je kljub invalidnosti
izvrsten športnik, pripravlja se celo na paraolimpijske igre v Londonu.

Klemen Košir v vlogi maršala Tita in zvesta mladenka

Basist Anže Langus Petrović - Dagi in bobnar Jure Rozman Energična zasedba Angee

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje
MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE (nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija)
MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal 
v popoldanskem času in bo za študente 
brezplačen; vpišejo se lahko vsi (tudi redno 
zaposleni), ki še niso pridobili sedme ravni 
izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 17. uri v 
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Urša Peternel

V vrtcu Cilke Zupančič na
Koroški Beli so imeli šport-
no cicijado. "Imamo zelo
lepo okolico, zato smo šport-
ne aktivnosti prenesli na
igrišče. Postavili smo poligon
z različnimi ovirami, imeli
spretnostno vožnjo s skiroji
skozi ovire, igro s padalom in
žogami. Sodelovali so vsi
otroci vrtca, tudi naši enolet-
niki. Na koncu je sledila slo-
vesna podelitev medalj za
hrabrost pri sodelovanju.
Naš moto je: Otrok je rojen
za gibanje," so povedali.
Otroci iz vrtca Julke Pibernik
in njihove vzgojiteljice pa so
popestrili dogajanje na Ču-
farjevem trgu. Ob glasbi so
razprli mavrična padala in se
igrali z njimi. 
V enoti Angelce Ocepek na
Tavčarjevi 3a so pripravili
Mavrično galerijo na pro-
stem. Za risalno površino so
imeli večje kose kartona, na-
stale pa so prave male umet-
nine, ki so jih razstavili na
igrišču vrtca. En dan so otro-
ci s pomočjo padala izvajali
različne gibalne vzorce. Na-
učili so se nove gibalno-
plesne igre Ob bistrem po-
točku. Sami so si zamišljali
in ustvarjali gibalne vzorce
ter si ob tem razvijali moto-
rične sposobnosti. Na igrišču
vrtca so pripravili še plesno
rajanje. "Najprej smo Zidali
hiško, izvajali plesne gibe ob
Abrahamu, Žabicah ter pes-
mi Cel ljubi dan in Ko si sre-
čen. Naučili pa smo se tudi
nove koreografije, Otroci
sonca (Children of the sun),
in na ta način simbolično za-
ključili prireditve v Tednu

vseživljenjskega učenja," so
povedali.
V največji enoti Angelce Oce-
pek na Tavčarjevi 21 pa so
otroci v sodelovanju babica-
mi in dedki presadili rože,
brali pravljice, prepevali pes-
mi in medgeneracijsko pre-
našali znanje. 
V enem oddelku so izdelova-
li crkljivčke za crkljanje, če bi
bil kakšen otrok žalosten. Pri
šivilji so si izbrali ostanke
blaga in šivali z barvasto nit-
jo, da bodo crkljivčki razvese-
ljevali otroke. Oblikovali so
tudi glino in razvijali svojo
fino motoriko. V najmlajših
oddelkih so spoznavali čutila
skozi senzorne igre.
Otroci so šli še na obisk na
otroški oddelek Bolnice Jese-
nice, kjer so sami zaigrali
igrico Zajčkova hišica. Na 
obisku v Domu dr. Franceta
Berglja so otroci za starejše
prepevali pesmi in zaplesali,
s harmoniko pa jih je sprem-
ljal dedek enega od otrok.
Stanovalci in osebje so bili
navdušeni, otroke so pogosti-
li in jih povabili na nov obisk,
na katerega bodo z veseljem
prišli.
Otroke v vrtcu na Plavžu v
skupini žabic pri Ireni in
Melindi je obiskal jeseniški
pisatelj Ladislav Črnologar.
Otroci so se z veseljem z
njim pogovarjali, ga spraše-
vali, kako nastanejo knjige,
pa tudi, ali ima doma kakšno
žival, ali je poročen ... Na
koncu so mu pokazali razsta-
vo knjig, ki so jo pripravili
sami. Pisatelj je otroke po-
hvalil za njihovo uspešno
delo, dejal pa je tudi, da je
navdušen nad sproščenostjo
in radovednostjo malčkov. 

Utrinki iz vrtca
V enotah jeseniškega vrtca je ves čas živahno, 
še posebej dejavni pa so bili otroci in njihove 
vzgojiteljice ob tednu vseživljenjskega učenja.
Poslali so nam nekaj utrinkov iz njihovih 
številnih dejavnosti.
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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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www.gorenjskiglas.siČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

Ocvirki in pohvale

Na dvorišču sicer lepo urejene poslovno stanovanjske
stavbe na Cesti maršala Tita 16 so garažni boksi in prav
prvi v vrsti je že nekaj časa odprt in grozljivo zapuščen. V
njem bi občasno lahko shranili celo kakšen čoln, v njem
gojili alge ali pa kakšno vodno rastlino, ki ne potrebuje
posebno svežega zraka, saj je tudi zrak močno zatohel ...

Dokaz, da sta nova redarja res začela delati - točno 
1. junija 2009 ob 10. uri dopoldne je lastnik avtomobila, 
ki je parkiral samo "za trenutek" ob pločniku pri jeseniški
železniški postaji, že dobil obvestilo redarstva ... J. P.

V Centru 2 se je očitno razživel nov "šport" - v zavetju noči
nepridipravi ročno prestavljajo pravilno parkirana vozila na
sredino ceste, tako da je vožnja mimo skorajda nemogoča.
U. P.

Urša Peternel

Avto moto zveza Slovenije
(AMZS) že šesto leto po različ-
nih slovenskih krajih priprav-
lja Družinsko uro. Konec maja
so se ustavili tudi na Jeseni-
cah, kjer so za občinsko stavbo
postavili svoj šotor in obisko-
valce seznanjali s tem, kako
lahko poskrbijo za večjo var-
nost v prometu. Kot je povedal
Andrej Brglez z AMZS, gre za
varnostno preventivno akcijo,
ki je namenjena vsem udele-
žencem v prometu, zlasti pa
družinam. Inštruktorji varne
vožnje so obiskovalcem nazor-
no prikazali, kako se pravilno
usedejo v avto, pripnejo z var-
nostnim pasom, nastavijo

vzglavnik, primejo volan ...
Svetovali so o tem, kako pravil-
no izberejo in uporabljajo
otroški varnostni sedež. Moto-
risti so lahko preskusili svoj re-
akcijski čas na posebnem sku-
terju. Kakšen vpliv ima alko-
hol na vožnjo, so obiskovalci
lahko videli ob pomoči poseb-
nih očal in preverili, kako to
vpliva na njihove motorične
sposobnosti. Glavna zanimi-
vost Družinske ure pa je bil
testni avto, ki so ga uporabili v
AMZS preskusnem trku, v ka-
terem je vozilo s hitrostjo
osemdeset kilometrov na uro
trčilo v oviro. Ogled testnega
avta, posnetki njegovega trka
in razlaga njegovih posledic
naj bi obiskovalce prepričali,

kaj pomeni prevelika hitrost in
kakšne so njene posledice ob
morebitnem trku. Obiskovalci

so lahko vzeli tudi različne zlo-
ženke o dejavnosti AMZS in z
nasvetu za še varnejšo vožnjo.

Družinska ura varnosti v prometu
AMZS je na Jesenicah pripravil družinsko uro, v okviru katere so obiskovalce seznanjali s postopki 
za varnejšo vožnjo.

Testni avto Renault Laguna je v oviro trčil s hitrostjo 
osemdeset kilometrov na uro.
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RUARDOVA GRAŠČINA 
torek, četrtek, petek od 8. do 14. ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure,
nedelja, ponedeljek in prazniki zaprto

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI -
ZNANI EVROPEJCI

KOSOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI
Muzejska razstava: Dve kolesi par nog; do 31. julija

KASARNA NA STARI SAVI od 10. do 14. ure
Demonstracija starega in novega kolesa; do 31. julija 

KASARNA NA STARI SAVI 
Fotografska razstava Fotokluba Jesenice: Moderni vtisi antičnega
Rima - Andrej Maver; do 24. junija 

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK 
Skupinska razstava likovnih del slikark in slikarjev, članic in članov li-
kovnega kluba DOLIK; do 30. junija

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

Petek, 12. junija
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri

Mladinski center Jesenice in BMK - Klub brez meja - tematski dogo-
dek: Afrika. Ob 17. uri turnir v owareju (afriška igra) in delavnica Tvoj
košček Afrike (izdelovanje afriških mask in posodic iz gline), ob 19.
uri potopisno predavanje Gana, kot sta jo videli Tina in Ana, ob 20.
uri Kulina(f)rika in afrobit (pokušina tradicionalnih afriških jedi in ig-
ranje na afriški boben), ob 20.30 filmski večer - kino na prostem

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 18. do 20. ure
Aktivnosti za mlade +15. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

Sobota, 13. junija
BLEJSKA DOBRAVA - LIPCE, vadbišče Kinološkega društva
Jesenice 

Poletni izpiti: opravljanje izpita v urbanem okolju za psa in njegove-
ga vodnika. Info: Kinološko društvo Jesenice, Tanja Kozinc, 
041/688 775, kozinc.tanja@gmail.com

VIRNIKOV GRINTAVEC ob 7. uri
Planinski izlet: Virnikov Grintavec (1654 m)

Info: PD Jesenice, 051/369 353, http://www.pdjesenice-drustvo.si/,
plan.drustvo@siol.net

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Teaterček - Teater v malem - eko zabavna delavnica za najmlajše v ok-
viru svetovnega dneva boja proti otroškemu delu, v primeru slabega
vremena lokacija avla Kina Železar. Info: BMK - Klub brez meja,
EKUM - Ekološko kulturno umetniški zavod, Tea-ter bar, Nina Hribar,
041/462 489, klubbrezmeja@gmail.com

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 10. do 15. ure
Trening teka s trenerjem atletike Matejem Juhartom. Info: Zavod za
šport Jesenice in Klub Jeseniških študentov, Gaber Šorn, 
051/ 685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

PRISTAVA NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM ob 11. uri
Društveni piknik Društva bolnikov z osteoporozo; obvezne prijave na
04/583 41 25 ali Nuša, 040/616 981 ali Marija: 070/875 956.

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 040/616 981,
http://www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si 

KOVINARSKA KOČA V KRMI ob 11. uri
Dan planincev PD Javornik-Koroška Bela ob 50-letnici kovinarske
koče v Krmi. Info: PD Javornik-Koroška Bela, Vinko Alič, 051/345 806,
vinko.alic@telesat.si

TRG NA STARI SAVI ob 15. uri
Poletne prireditve na Stari Savi 2009: Živahno popoldne (nastop Ma-
žoretk TVD Partizana Jesenice ob spremljavi Pihalnega orkestra Je-
senice-Kranjska Gora ter nastop lajnarjev in Akrobatske skupine OŠ
Toneta Čufarja Jesenice); v primeru slabega vremena prireditev odpade

Info: RAGOR, 04/581 34 15, www.ragor.si, maja.klinar@ragor.si

Nedelja, 14. junija
KULTURNI DOM NA HRUŠICI ob 8. uri

Pohod na Hruščansko planino

Info: KS Hrušica, Nada Popovič, 04/587 12 60, ks.hrusica@siol.net

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

Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

Sreda, 17. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA - IGRIŠČE Z UMETNO
TRAVO od 17. do 20. ure

Turnir v nogometu na umetni travi v dveh starostnih kategorijah: do
10 let in do 14 let; v primeru slabega vremena Športna dvorana Pod-
mežakla. Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber Šorn, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Četrtek, 18. junija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 7. uri

Pohod: Sv. Lenart (929 m)-Lepenatka (1425 m), Rogatec (1557 m)

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 16. uri
Mladinski center Jesenice in Društvo namiznega nogometa Udarni val

Turnir v namiznem nogometu. Info: Mladinski center Jesenice,
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

Petek, 19. junija
KOSOVA GRAŠČINA od 12. do 13. ure

Županov sprejem odličnjakov (osnovnošolcev in srednješolcev)

Info: Občina Jesenice, 04/ 586 93 10, bozena.ronner@jesenice.si

IGRIŠČE PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI 
od 14. do 02. ure

Športne igre. Info: KS Hrušica in KŠD Hrušica, Nada Popovič, 04/587
12 60, ks.hrusica@siol.net

TRG NA STARI SAVI ob 17. uri
Poletne prireditve na Stari Savi: Pozdrav poletju, Koncert karavana
rocka #4; v primeru slabega vremena lokacija Športna dvorana Pod-
mežakla. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net  

KULTURNI DOM NA HRUŠICI ob 17. uri
Pohod po okupirani Hrušici

Info: KS Hrušica, Nada Popovič: 04/587 12 60, ks.hrusica@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, KARAVANKE od 17. do 20. ure
Gorski kolesarski izlet z vodnikom v trajanju treh ur. V primeru slabe-
ga vremena prireditev odpade

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

FOTOGALERIJA JESENICE ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave in projekcije fotografij članov Foto kluba
Nova Gorica

Info: FD Jesenice, Elica Tavčar: 04/584 17 25 ali 040/422 088, Bogdan
Bricelj, 041/638 066, elica.tavcar@gmail.com 

Sobota, 20. junija
BLEJSKA DOBRAVA - LIPCE, vadbišče Kinološkega društva
Jesenice

Kinološki dan: predstavitev dela društva in kaj vse se da naučiti psa

Info: Kinološko društvo Jesenice, Tanja Kozinc: 041/688 775, 
kozinc.tanja@gmail.com

TRG NA STARI SAVI
Poletne prireditev na Stari Savi: Muzejska poletna noč. Vodenje po
obeh stalnih zbirkah (etnološki, železarski) od 10. do 22. ure; v prime-
ru slabega vremena lokacija Kasarna in Ruardova graščina. Pravljica
za otroke - pravljica o Srebrnokrilcu ob 20. uri; v primeru slabega vre-
mena lokacija Kasarna. Opazovanje neba pod vodstvom Astronom-
skega društva Nova po 21. uri; v primeru slabega vremena prireditev
odpade.

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

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Teaterček - Družabne igre z zamaški in učenje afriške igre oware - eko
zabavna delavnica za najmlajše (v okviru mednarodnega dneva afri-
škega otroka); v primeru slabega vremena lokacija avla Kina Železar

Info: BMK - Klub brez meja, EKUM - Ekološko kulturno umetniški za-
vod, Tea-ter bar, Nina Hribar, 041/462 489, klubbrezmeja@gmail.com

IGRIŠČE PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI 
od 17. do 20. ure

Zabavne igre za otroke. Info: KS Hrušica, KŠD Hrušica in PGD Hruši-
ca, Nada Popovič, 04/587 12 60, ks.hrusica@siol.net

IGRIŠČE PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI 
od 20. do 2. ure

Družabni večer. Info: KS Hrušica in PGD Hrušica, Nada Popovič,
04/587 12 60, ks.hrusica@siol.net

Torek, 23. junija
MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri

Mladinski center Jesenice in Društvo bolnikov z osteoporozo Jeseni-
ce TVU - Medgeneracijsko ustvarjanje: izdelava unikatnih rojstnod-
nevnih voščilnic 

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, 
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net 

Junijske prireditve 
Četrtek, 25. junija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 6. uri

Pohod: Javorniški Rovt (975 m)-Vajnež (2104 m)

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

IZPRED DOMA TRILOBIT NA PRISTAVI od 6. do 8. ure od-
hod pohodnikov

Pohod na Vajnež; avtobus odpelje ob 6. uri s Hrušice; v primeru sla-
bega vremena pohod odpade

Info: PD Javornik-Koroška Bela in Športna zveza Jesenice, 04/586 33
64, http://www.zsport-jesenice.si, jersin@g-kabel.si

DOM PRISTAVA, JAVORNIŠKI ROVT ob 13. uri
Osrednja proslava v počastitev Dneva državnosti

Info: Občina Jesenice, 04/586 92 33, www.jesenice.si, obcina.jeseni-
ce@jesenice.si

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.

Ljubljenčki iščejo dom

Oddamo črnega mucka, starega 8 mesecev. Muc je 
kastriran, veterinarsko pregledan, socializiran ter prijazen;
tel.: 041/666 187 Brane, Zavetišče Perun, Blejska Dobrava.

Nova, posodobljena izdaja 
z novimi sortami skoraj vseh
vrst sadja in z novostmi na
področju naravi prijaznega
varstva sadnih rastlin.

412 strani, trda vezava

Cena: 33 € + poštnina

ZA NAROČNIKE 
GORENJSKEGA GLASA
POSEBEN POPUST!

Zelenjavni vrt je vir veselja in
zdrave, doma pridelane zele-
njave. Knjiga dokazuje, da
lahko uspešno vrtnarimo brez
uporabe kemičnih sredstev.

300 strani, trda vezava

Cena: 28 € + poštnina

Naročniki knjigo s 
popustom lahko kupite 
na GG, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (vsak dan od 
8. do 19. ure, v petek do
16. ure), jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na
narocnine@g-glas.si

Za vas beležimo čas
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Sponzor križanke je Steklarstvo Šest, Miha Šest, s. p., Cesta železarjev 24, Jesenice GSM 030/393 789, ki prispeva štiri
nagrade: 1. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 20 EUR; 2. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 15 EUR
3. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 10 EUR; 4. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 5 EUR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 
19. junija 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vr-
žite v naš poštni nabiralnik.

Družabno srečanje članov gorenjskih diabetikov 

Na Kresu je potekalo srečanje društev diabetikov Kranja,
Škofje Loke, Tržiča, Kamnika, Domžal in Jesenic. Najprej so
se podali na pohod pod vodstvom Čazima Babića s Križevcev
po narcisnih poljanah vse do gozdarske hiše. Nato so se vr-
nili na Kres, kjer se je zbralo 132 članov in članic gorenjskih
diabetičnih društev. Po pozdravnem govoru predsednika
Društva diabetikov Jesenice Ota Keliha se je pričela predsta-
vitev "potujoče ambulante", ki je "opravila lepotno operacijo"
in požela veliko smeha. Najbolj pogumni so zaplesali ob pri-
jetni glasbi Janeza. "Za nami je uspešno družabno srečanje,
kjer je prevladovala dobra volja, prijateljstvo v povezavi z gi-
banjem v naravi, pesmijo in plesom," je povedal Oto Kelih.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi 50 LET
KOVINARSKE KOČE V KRMI. Sponzor križanke je Planinsko
društvo Javornik-Koroška Bela, ki prispeva nagrade: 1. nagra-
da: enolončnici za dve osebi s pijačo: Ibrahim Murselovič, Je-
senice; 2. nagrada: enolončnici za dve osebi s pijačo: Vida
Dobrin, Tržič; 3. nagrada: enolončnici za dve osebi s pijačo:
Igor Dežman, Zgoša. Čestitamo! Nagrade nagrajencem po-
strežejo ob obisku Kovinarske koče v Krmi (tel. 051/631 989).

Zeliščna juha z ajdovimi
vlivanci
Potrebujemo: šop zelišč: zeleni
peteršilj, luštrek, meto, peh-
tran, majaron, mlade koprive;
4 dag masla, 2 dag bele moke,
4 dag čebule, sol, 1 dl kisle sme-
tane, 1 liter vode.

Priprava: iz masla in moke
naredimo prežganje, doda-
mo sesekljano čebulo; pre-
pražimo in prelijemo z li-
trom vode, dodamo nasek-
ljana zelišča in kuhamo de-
set minut. Na koncu, ko
juha nič več ne vre, dodamo
kislo smetano.
Za ajdove vlivance potrebu-
jemo: 8 dag ajdove moke, 1
jajce, sol, 1 žličko moke.
Priprava: vse skupaj zmeša-
mo in v vrelo vodo zakuha-
mo vlivance. Odcedimo in
pridamo k juhi.

Nadevan osličev file
Potrebujemo: 8 osličevih file-
jev, 2 dag oljčnega olja, 8 listov
blitve, 8 rezin sira, poper, sol,
2 dag ostre moke, 1 dl belega
vina, peteršilj, kivi.

Priprava: osliče razgrnemo
na suho krpo, solimo, po-
pramo, nadevamo z listi
blanširane in odcejene blit-
ve ter s sirom. Nato jih zvije-
mo in zašpilimo z zobotreb-
cem. Na vročem olju jih pe-
čemo približno osem mi-
nut. Preložimo jih v drugo
kozico. Nato naredimo iz
olja, moke in belega vina
omako. Dodamo osličev file
in prevremo. Na koncu do-
damo sesekljan peteršilj in
na kocke narezan kivi.

Drobnjakov krompir
Potrebujemo: 50 dag mladega
krompirja (kifelčarja), 2 dag

masla, 5 dag drobno nareza-
nega drobnjaka.

Priprava: olupljen cel krom-
pir damo kuhat v slan krop.
Ko je kuhan, ga odcedimo,
zabelimo z maslom, nato pa
posujemo z narezanim
drobnjakom.

Zelena solata (berivka) 
z rdečo redkvico 
Potrebujemo: 50 dag zelene so-
late (berivke), 10 dag rdeče
redkvice, balzamični kis, ščep
sladkorja, sol, navadni jogurt,
sok limone.
Priprava: na oprano beriv-
ko narežemo rdečo redkvi-

co. Nato naredimo jogurtov
preliv iz balzamičnega
kisa, sladkorja, soli, jogurta
in limoninega soka ter ga
prelijemo po solati in zme-
šamo.

Moja dobrota
Potrebujemo: za biskvit: 4 jaj-
ca, 20 dag sladkorja, 1 vanilin,
1 dl olja, 1 dl mleka, 20 dag
moke, pol pecilnega; za na-
maz: pol litra marmelade, 1
kislo smetano, kokos moko, 10
dag jedilne čokolade.

Priprava: sladkor, vaniljin
sladkor in jajca penasto
vmešamo. Dodamo olje in
mleko ter premešamo. Po-
stopoma dodajamo moko s
pecilnim praškom in pre-
mešamo. Damo v namazan
model, pečemo 25 minut pri
180 stopinjah. Ko je biskvit
pečen, ga ohladimo, nato pa
prerežemo. Namažemo z
marmelado in kislo smeta-
no, po vrhu pa z marmela-
do, prelijemo s stopljeno čo-
kolado in posujemo s koko-
sovo moko.

Recepti naših bralcev
Tokrat objavljamo recepte bralca Marjana z Bleda. Poslal nam je celoten jedilnik, od juhe do sladice.
Hvala za trud, vaše recepte pa pričakujemo še naprej.

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, 12. junija, ob 17. uri: Jamska umetnost/ustvarjalna delavni-
ca

Sobota, 13. junija, ob 10. uri: nastop ansambla Resonanca

Petek, 19. junija, ob 17. uri: Japonska zastavica/ ustvarjalna
delavnica

Sobota, 20. junija, ob 10. uri: Hišnik Dodo / otroška prireditev

Petek, 26. junija, ob 17. uri: Keltska broška /ustvarjalna delavnica

Sobota, 27. junija, ob 10. uri: Morska fešta in otroška kreativna
delavnica: vabijo vas na pokušino morskih dobrot, najmlajši pa bodo
izdelovali tropske ribice.

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JUNIJU 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

Barvita retro romantika, 
združena v poletni casual-chic modi
Utrip poletja narekujeta dve besedi "Casual" in "Chic". Poletne san-
dale to poletje zaznamujejo svetleči materiali, paščki in visoke pete.
Tu so tudi sandali s polnimi petami ali pa popolnoma nizki sandali
brez pet. Z letošnjim poletjem se na naše noge vračajo v retro vzduš-
ju ošiljene konice, visoke, široke in ravne pete in salonarji z odprtina-
mi pri prstih. Alpina je letošnjo poletno kolekcijo popestrila s trendov-
skimi barvami in smernicami, ki pravijo, da je kombinacija retra, ro-
mantike in casual-chica obvezno dopolnilo naše poletne garderobe.
V Alpinini prodajalni je na voljo široka paleta kakovostne modne
obutve za vse generacije. Poleg udobnih čevljev si dame lahko izbe-
rejo tudi torbice Alpina. V segmentu obutve za prosti čas pa je Alpi-
na izdelala revolucionarno obutev Binom. Čevlji Binom so izdelani v
štirih različnih volumnih, poseben vložek pa omogoča tudi prila-
gajanje za različno veliko levo in desno stopalo, kar omogoča
optimalno prileganje. Ne pozabite tudi na pohodno obutev Alpi-
na, ki je vsekakor izredno tehnično izpopolnjena in prinaša številne
prednosti za pohodnike. 

V Simple salonu dobite kakovostno
storitev za dostopno ceno
Mednarodna veriga frizerskih salonov SIMPLE ima svojo enoto tudi v Mer-
catorjevem centru na Jesenicah. Osnova salonov SIMPLE (www.simple.si)
sta kakovostno striženje in barvanje, ki ju želijo približati vsakodnevnim pri-
ložnostim in individualnosti svojih strank - tako mladih kot manj mladih.
Striženje je v skladu z modnimi smernicami za enostavnejše vzdrževanje
pričeske tudi ob domači negi, medtem ko različne tehnike barvanja dopol-
njujejo celostno podobo. V salonih uporabljajo lasno kozmetiko visoke
kakovosti, ki jo lahko kupite tudi za domačo nego las. Mlade ekipe za-
poslenih v salonih Simple so polne energije ter svežih idej, s katerimi vas
željno pričakujejo, hkrati pa svoje znanje redno nadgrajujejo tako, da so ved-
no v koraku z novimi modnimi smernicami. Glede na tempo življenja v
današnjem času je velik plus Simpla njegova lokacija, saj stranke z obiskom
pri njih prihranijo tako na času kot denarju. Brez utrujajočih čakalnih vrst,
hitre in cenovno ugodne, a kakovostne storitve, z opaznimi spremembami.
Urejeni lasje so prav gotovo ena izmed tistih stvari, ki se dotakne prav
vsakega posameznika, zato je filozofija Simple salona: kvalitetna storitev za
dostopno ceno. 

PS
 M

er
ca

to
r 

d.
d.

, D
un

aj
sk

a 
c.

 1
0

7,
 L

ju
bl

ja
na

www.alpina.si.

Poleg rednih igralcev na srečo 
včasih igrajo tudi naključni igralci
Loterija Slovenije je vodilna slovenska prirediteljica klasičnih iger na
srečo, ki vse svoje napore usmerja v izpolnjevanje pričakovanj in že-
lja prebivalstva po sodelovanju v igrah na srečo na družbeno odgovo-
ren in varen način. Najpopularnejša igra je Loto, poleg tega lahko so-
delujete še v igrah Astro, Deteljica in 3x3 plus 6 ali pa izberete sreč-
ke s trenutno znanim dobitkom.
Zakon določa, da se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči,
če je vrednost dobitka manjša od tristo evrov, ko pa gre za izplačilo
višjega dobitka, se obračuna petnajstodstotni davek. Neobdavčljive
dobitke izplačujejo vsa njihova prodajna mesta - enega najdemo tudi
v Mercatorjevem centru na Jesenicah, dobitke do štiri tisoč evrov iz-
plačujejo regijske blagajne, vse dobitke pa izplačuje glavna blagajna
v Ljubljani.
Raziskave kažejo (Mediana, 2007), da je največji delež igralcev (po
številu prebivalcev te regije) v Zasavski regiji, sledijo Gorenjska, Po-
dravska, Savinjska ter Goriška regija. V končnem pa se med večjimi
dobitniki pojavljajo tudi Jeseničani.
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Pasja lepota na Hrušici
Kinološko društvo Fido Hrušica je organiziralo enajsto državno razstavo vseh pasem. Na njej je 
sodelovalo rekordno število 545 psov 134 različnih pasem iz enajstih evropskih držav.

Najštevilnejša pasma na razstavi so bili tibetanski terierji.
Psički te pasme so menda skromni, veseljaški in vihravi. 

Dokaj redko pasmo: francoskega ovčarja briarda rjavo-sive
barve je na ogled pripeljala direktorica občinske uprave
Občine Jesenice Slavka Brelih. Kužku je ime Aren Desire
Elite in je star dve leti.

Med največjimi psi na razstavi so bili irski volčji hrti, ki
tehtajo tudi do devetdeset kilogramov. Na fotografiji je 
irski volčji hrt iz Italije. Psi te pasme so menda izredno 
prijazni do otrok ter nezahtevni za oskrbo.

Zelo redka pasma pri nas so rodezijski grebenarji, ki jih
vzreja tudi Marjan Šmid s Hrušice. Na sliki je lepotica Teka
of Tshaka, značilnost pasme pa je greben prek hrbta. Gre
za afriško pasmo, psi so bili vzgajani za lov na leve.

Kitajski goli pes je zelo občutljiv psiček. Kožo mu je treba
mazati z otroškim oljem, poleti s kremo s faktorjem, 
pozimi pa ga je treba obleči v pasjo oblekico. Kinologi ga
uvrščajo med najinteligentnejše pasme.

Zelo priljubljena pasma so beli kodri, ki so zelo crkljivi, hkrati
pa dojemljivi za učenje in vzdžljivi. So izredno družabna 
pasma. Kodri imajo lahko različne vrste frizur, na razstavah
se najpogosteje pojavlja levja. I Besedilo in fotografije: Urša Peternel

Mnoge lastnice so svoje ljubljenčke urejevale kot v frizerskem
salonu. Na sliki: yorkshirski terier.

Veliki švicarski planšarski pes po imenu Klark je bil po oceni žirije najlepši pes razstave. Njegova lastnica je Živa Munih iz
Ljubljane, vzrejen pa je bil v Psarni Zgornjesavski v Gozd Martuljku. I foto: Matjaž Zupanc




