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Dvajset let prijateljstva
z Nagoldom

Ajla za mis
Slovenije

Občina Jesenice in nemška občina Nagold sta
zabeležili dvajsetletnico pobratenja. Župan
Tomaž Tom Mencinger je kot zahvalo za
sodelovanje in prijateljstvo podžupanu
Nagolda Hagenu Breitlingu podelil plaketo.

Devetnajstletna
Jeseničanka Ajla Kovać
se je uvrstila v finalni
izbor za mis Slovenije
2014.
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Mis narcis je Katja

Prvi intervju
novega direktorja

Andraž Sodja
V objemu poljan narcis oziroma ključavnic, kot jim pravijo v Planini pod Golico, so
minulo soboto znova izbirali
najlepšo med narcisami –
mis narcis 2014. Na tradicionalni prireditvi, ki se v Planini pod Golico odvija že petdeset let, se je tokrat za lento
najlepše po izboru obiskovalcev pomerilo devet kandidatk iz vse Slovenije. Zmagovalko so že tradicionalno odločili obiskovalci, z nakupom
srčkov, ki so jih namenili
svoji favoritki. Ob bučni podpori je največ glasov zbrala
18-letna dijakinja vzgojiteljstva na Srednji šoli Jesenice
Katja Češnjak in s tem prevzela lento miss narcis. Za
prvo spremljevalko so obiskovalci izbrali Anjo Lebar iz
Žirovnice, mesto druge
spremljevalke pa je zasedla
domačinka Edina Vilman.
Za zmago ni bil dovolj le izgled, temveč so se morale za
dodatne točke izkazati tudi z
najdaljšim olupkom v tekmovanju v lupljenju jabolk
in v plesnem tekmovanju, s
čimer so si lahko priborile
dodatnih dvajset točk. Kot je
po zmagi povedala presenečena zmagovalka Katja Češnjak, ji še ni uspelo strniti
vtisov: “Sploh ne vem, kako
je to mogoče, saj se sploh nisem hotela prijaviti, temveč
me je prijavil brat. Občutki
so čudoviti.”

Kot je povedal vodja organizacije in predsednik turističnega društva Golica Klemen
Klinar, je letošnja prireditev
prav posebna, saj so med
samo prireditvijo ugotovili,
da mineva petdeset let od
prvega izbora za mis narcis.
Lenta je tedaj pripadla danes
že pokojni domačinki Ani
Tarman. Glede na vremenske razmere so bili organi-

zatorji z obiskom izredno
zadovoljni. Kot je še dodal
Klemen Klinar, opažajo, da
so narcise vse večji magnet
za turiste, zaostaja pa turistična ponudba, kjer vidijo
številne možnosti, vendar so
kot društvo dosegli svoje
meje: “Veliko dobrega je
bilo storjenega. Z oživitvijo
gostilne Pri Fencu se vrača
nekaj prenočišč in turistična

ponudba ob poti na Golico.
Menim, da bi v maju, ko je
cvetenje ključavnic na vrhuncu, morali kar se da popestriti dogajanje v kraju,
kar naj predvsem velja kot
poziv ostalim gostinskim in
turističnim ponudnikom,
naj popestrijo še kak drug
konec tedna.”
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Kako v praksi deluje
mala čistilna naprava

Mozaik polepšal
fasado

Za vse generacije

Kajmak, marmelada
in odlična zabava

Svoje izkušnje so predstavili
Omerzelovi iz Javorniškega
Rovta.

Fasado družinske hiše Žubrovih na Slovenskem Javorniku lepša zanimiv mozaik iz
starih ploščic. Motiv je drevo
s štirimi ptički, ki ponazarjajo mamo in očeta ter njune
štiri otroke.
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Potem ko je konec januarja, torej pred dobrimi
stotimi dnevi, prevzel vodenje Acronija, smo z
Blažem Jasničem opravili prvi intervju.
Urša Peternel
Blaž Jasnič je vodenje Acronija prevzel konec januarja.
Potem ko si je vzel sto dni
brez stika z mediji, je prvi
intervju dal prav za naš časopis. Novi direktor je z
Acronijem tesno povezan.

Mis narcis Katja Češnjak z drugo spremljevalko Edino Vilman (desno) in prvo spremljevalko
Anjo Lebar (levo)
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Trg na Stari Savi so tudi letos napolnile stojnice in delavnice Parade učenja.
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5. stran

Prvi jeseniški Kajmak in marmelada je odlično uspel, v
dveh dneh je privabil kar
okrog sedemsto ljudi, željnih dobre zabave.
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vloženega je bilo veliko truda in energije v spoznavanje
novih delovnih zadolžitev.
Posebej sem vesel, da smo
se zelo lepo ujeli s sodelavci.
Moja prednost je mogoče v
tem, da sem v podjetju zaposlen že 21 let in da sem v teh
letih imel možnost spoznati

Blaž Jasnič / Foto: Gorazd Kavčič
Že kot srednješolec – obiskoval je srednjo strojno
šolo na takratnem ŽIC-u –
in štipendist je v njem
opravljal počitniško delo. Po
končani srednji šoli je začel
delati v hladni valjarni, nato
pa ob delu zaključil študij
ekonomije in postal diplomirani ekonomist, ta čas pa
nadaljuje šolanje na EMBA.
V Acroniju je zaposlen 21
let, torej vso svojo kariero.
In kako opisuje prvih sto
dni direktorovanja? "Lahko
jih opišem kot izredno intenzivne na vseh področjih,

vse delovne procese in vse
poslovne modele, tako da
sem se po prevzemu direktorskega mesta usmeril
predvsem na novi način
dela in na nove zadolžitve,"
je povedal v intervjuju.
3. stran
OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Najlepša med narcisami je ob petdesetletnici izbora postala 18-letna Jeseničanka Katja Češnjak.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com

OČALA 50 € CENEJE*
*velja ob nakupu dioptrijskih očal (okvir, stekla, montaža). Pogoji na www.optika.si.

Optika Aleksandra
tel 04 234 234 2
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Dvajset let prijateljstva
z Nagoldom

Županov kotiček
Urša Peternel
"V teh dneh smo bili obveščeni o razrešitvi direktorja
Splošne bolnišnice Jesenice
Igorja Horvata. Poslovni
klub Evropske unije je pred
kratkim podal oceno, da sta
tako Splošna bolnišnica
Jesenice kot njen menedžment med najboljšimi v
regiji, zato nas je odločitev
sveta zavoda resnično presenetila. Vsi vemo, da razmere
v zdravstvu niso rožnate in
posledično tudi v naši bolnišnici ne more biti precej
drugače, vendar sem prepričan, da je Igor Horvat svoje
delo opravljal korektno in z
najboljšimi nameni. Glede
na to, da razlogi za njegovo
razrešitev niso bili ravno
tehtni, se bojim, da je bila to
zgolj politična odločitev, ki
pa za Splošno bolnišnico
Jesenice, ki je ravno v obdobju novih investicij – začela
se bo namreč gradnja novega urgentnega bloka, poleg
tega se prenavljajo tudi
nekateri drugi deli bolnišnice – zagotovo ni najboljša,"
se je na razrešitev direktorja
Splošne bolnišnice Jesenice
odzval jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger.

Občina Jesenice in nemška občina Nagold sta obeležili dvajsetletnico pobratenja. Župan Tomaž Tom
Mencinger je kot zahvalo za sodelovanje in prijateljstvo podžupanu Nagolda Hagenu Breitlingu
podelil plaketo.
Urša Peternel
Nagold je mesto v nemški
pokrajini Baden-Württemberg, ki je od leta 1994 pobrateno z Jesenicami. Sodelovanje med občinama so
začeli fotografi, nadaljevali
kolesarji, pred osmimi leti
sta sodelovati začeli glasbeni
šoli obeh mest. Predstavniki
obeh mest se redno obiskujejo in letos so bile gostitelj
ponovno Jesenice. Delegacija iz Nagolda je v Sloveniji
preživela več dni, ogledali so
si več slovenskih krajev, najbolj toplo pa so jih sprejeli
na Jesenicah. Sprehodili so
se po Jesenicah, si ogledali
Staro Savo, gostitelji so jih
odpeljali tudi v Planino pod
Golico in v Španov vrh, da
so si ogledali razcvetene
narcisne poljane. Vrhunec
obiska je bil skupen koncert
glasbenih šol iz Nagolda in
Jesenic v dvorani Lorenz
Glasbene šole Jesenice. Kot
je povedala ravnateljica jese-

Tomaž Tom Mencinger
Med drugimi aktualnimi
informacijami je župan
napovedal sestanek med
predstavniki Občine in
predstavniki KS Blejska
Dobrava, ki bo prihodnji
teden v zvezi z izgradnjo
pločnika na Kočni. "Na sestanku bodo predstavljeni
postopki za realizacijo pobude za izgradnjo pločnika na
Kočni, ki so jo krajani posredovali županu, na sestanku
pa pričakujemo tudi prisotnost lokalnih prebivalcev, ki
so podpisali izjavo za odstop
zemljišča za namen izgradnje," je povedal župan.

Razrešili direktorja Splošne bolnišnice Jesenice
Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, ki ga vodi Dušan
Krajnik, je 15. maja razrešil Igorja Horvata z mesta direktorja bolnišnice. Potem ko bo razrešitev potrdila vlada, bo svet
zavoda imenoval vršilca dolžnosti direktorja in pripravil razpis za novega direktorja. Igor Horvat je očitke sveta zavoda,
da finančnega načrta in sanacijskega programa ni izdelal v
skladu s smernicami ministrstva za zdravje in samega zavoda, zavrnil. Poudaril je, da so zahteve sveta zavoda, da bi
bolnišnica letos poslovala brez izgube, v obstoječih razmerah slovenskega zdravstva nerealne.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi
218. c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1,
Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Jesenice za leto 2014
Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter
lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi
objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

10
EUR

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času
uradnih ur, in sicer za:
 fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
 pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru
WWW.JESENICE.SI

www.gorenjskiglas.si

niške glasbene šole Martina
Valant, so bili predstavniki
glasbene šole iz Nagolda
letos na obisku drugič,
učenci iz Nagolda pa so prenočevali pri družinah jeseni-

Na skupnem koncertu so nastopili učenci glasbenih šol iz
Nagolda in z Jesenic.

Narcisa je
od leta 1949
zavarovana
rastlina.
Rastišča
ključavnic
v Karavankah
so svetovno
znana
naravna
znamenitost.
Vsa večja
rastišča so
botanične
naravne
vrednote.
V knjigi boste
izvedeli vse o
teh čudovitih
cvetlicah.

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

Župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger je podelil plaketo v
zahvalo za sodelovanje podžupanu Nagolda Hagenu
Breitlingu. / Foto: Gorazd Kavčič

od 26. 5. 2014 do vključno 6. 6. 2014.

ških učencev. Po koncertu je
v banketni dvorani Kolperna
potekal županov sprejem za
nemške goste. Tomaž Tom
Mencinger je izročil priznanje za dvajsetletno sodelova-

nje in prijateljstvo podžupanu Nagolda Hagenu Breitlingu. Ob tem se je Mencinger zahvalil za lepo sodelovanje in posebej poudaril,
da sta zanj zaslužna tudi
oba bivša jeseniška župana
Božidar Brudar in Boris
Bregant, ki sta se oba tudi
udeležila sprejema. Podžupan Nagolda, ki je bil v Sloveniji prvič, je jeseniškega
župana povabil na praznovanje dvajsetletnice pobratenja v Nagold, ki bo oktobra.
Poudaril je, da so Jesenice
zelo lepo mesto, zato se bo z
družino zagotovo še vrnil.
Ob tem je obljubil, da bodo
dober glas o Jesenicah in
Sloveniji ponesli v Nemčijo.
Spomnil pa je še na velike
možnosti prihodnjega sodelovanja, denimo na področju športa, podjetništva, šolstva, gasilstva ... Županu
Mencingerju je kot vabilo za
oktobrski obisk poklonil čisto nov vodič po starem mestnem jedru Nagolda.

Jeseniški župan je v banketni dvorani Kolperna pripravil
sprejem za goste iz Nagolda.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca
od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šteje, da
so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. č členom
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004
in spr.)
V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek
za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev
tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih
prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci
so dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 14. členu
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice (Ur. list. RS, št. 46/2008 in spr.).

Številka : 422-3/2014
Datum: 15. 5. 2014
Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
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Prvi intervju novega
direktorja
Potem ko je konec januarja, torej pred dobrimi stotimi dnevi, prevzel vodenje acronija, smo z blažem
jasničem opravili prvi intervju.
dodatno zaprli tokokroge in
še zmanjšali vpliv na okolje.
Skratka, v zmanjševanje vpli
va na okolje vlagamo zelo
veliko naporov."

1. stran
Urša Peternel
Podjetje je kljub težkim gospodarskim razmeram v lanskem letu ustvarilo dobiček
iz poslovanja. Kakšni so načrti za letos, kakšni so trendi
glede naročil, proizvodnje?
"Gospodarski načrt za leto
2014 ni usmerjen v poveča
nje količin, ampak predvsem
v spremembo proizvodnega
miksa v smeri višje dodane
vrednosti. To pomeni, da je
naš cilj proizvodnja bistveno
bolj zahtevnih vrst jekel.
Sama proizvodnja bo tako po
načrtih količinsko nekaj niž
ja v primerjavi z lani, načrtu
jemo pa boljši finančni re
zultat. Zadovoljen sem, da
smo kljub zaostrenim tr
žnim razmeram po zaslugi
sodelavcev uspeli zagotoviti
zadostno količino naročil,
tako da smo bili kljub težkim
razmeram na trgu v proizvo
dnji polno zasedeni. Kar se
tiče razmer na trgih, pa opa
žamo, da se je vendarle začel
kazati pozitivni trend."
V začetku lanskega leta ste
zaključili največjo strateško
investicijo v zadnjih letih v
novo valjavsko ogrodje. Verjetno že lahko ocenite, kaj
nova naprava pomeni za poslovanje podjetja in njegov
konkurenčni položaj na trgu.
"Dejstvo je, da vseh novih
produktov s staro napravo ne
bi mogli izdelovati. Dejansko
se je investicija pokazala za
pravilno in odslej lahko kon
kuriramo vsem svetovnim
igralcem za najbolj zahtevna
naročila za najzahtevnejše
aplikacije. Odstopanj ne sme
več biti, kakovost je postala
nekaj samoumevnega. Inve
sticija je torej Acroniju prine
sla razširitev tržnega se
gmenta in mu odprla vrata
za nadaljnji razvoj."
So s tem večje naložbe sklenjene?
"Pripravili smo strateški pro
gram razvoja do leta 2020, ki
so ga lastniki že potrdili.
Usmeritev je logično nada
ljevanje predhodnih kora
kov: glavni proizvod bodo
specialna jekla, ne odmika
mo se od našega glavnega
programa, to je nerjavne de
bele pločevine. V to smer
gredo tudi prihodnja vlaga
nja: pred kratkim smo podpi
sali investicijo v vrednosti
dobrih 30 milijonov evrov, s
katero bomo pridobili doda
tne toplotne zmogljivosti za
dodatne toplotne obdelave
najzahtevnejših specialnih
jekel in zlitin. Zelo pomemb

blaž jasnič / Foto: Gorazd Kavčič
na je tudi investicija (ki je
plod inovativnosti in lastnega
znanja) v brezkislinsko čišče
nje trakov. Po novem bomo
površino jekel čistili s peska
njem in ne več z luženjem, s
čimer se bomo znebili kislin
in tehnološke obdelave vod.
To bo velika pridobitev zlasti
z okoljskega vidika, saj je bila
to najpogosteje izpostavljena
problematika v krajevni sku
pnosti in občini. Ne samo pri
novih investicijah, ki so vse
zgrajene po najsodobnejših
okoljskih standardih, v skla
du s slovensko in evropsko
zakonodajo, temveč tudi pri
vseh obstoječih postopkih
iščemo način, kako v največji
možni meri zmanjšati vpliv
na okolje."
Acroni je največje podjetje v
jeseniški občini, konec marca je imelo 1183 zaposlenih.
Kakšni bodo prihodnji trendi
gibanja števila zaposlenih?
Posledica avtomatizacije je
bržkone tudi zmanjševanje
števila zaposlenih?
"Pojavile so se govorice o od
puščanju, ki pa so daleč od
resnice. Dejansko bomo šte
vilo zaposlenih zmanjševali
le toliko, kolikor sodelavcev
se bo upokojilo. O odpušča
nju nikoli ni bilo govora in
današnje število zaposlenih
se ne bo bistveno spreminja
lo. Res pa je, da se spreminja
struktura zaposlenih, z vse
mi novimi tehnologijami je
enostavnih poklicev manj,
iščemo pa vedno bolj izobra
žen kader. Če so nekoč pre
vladovali zaposleni z osnov
nošolsko izobrazbo, se zdaj

to premika proti srednješol
ski izobrazbi in fakulteti. Vsa
ko leto zaposlimo tudi kak
šnega novega doktorja znano
sti; in če so se včasih izobra
ženi ljudje vozili z Jesenic
proti Ljubljani, imamo zdaj
veliko sodelavcev, ki se vozijo
iz Ljubljane k nam v službo.
Se pravi, da smo zanimiv de
lodajalec tudi za mlajši, izo
braženi kader, doktorje zna
nosti. Veliko pozornosti na
mreč namenjamo razvoju,
investicijam in mlajši izobra
ženci pri nas vidijo priložnost
za poklicni razvoj."
V podjetju ves čas poudarjate, da ste si kot enega prednostnih ciljev zastavili skrb
za okolje in zmanjševanje
vplivov na okolje. Vendar pa
zlasti domačini – sosedje še
vedno tarnajo nad prekoračenim hrupom, prašenjem,
tudi onesnaževanjem Save.
Nenazadnje tudi okoljske
meritve potrjujejo nekatere
čezmerne emisije. Kdaj boste lahko rekli, da Acroni v
nobenem segmentu ne presega mejnih vrednosti?
"V zadnjih letih smo za reše
vanje okoljske problematike
vložili 30 milijonov evrov;
menim, da je redko katero
podjetje v državi namenjalo
tak delež sredstev za to. Zelo
se trudimo zmanjševati vpliv
na okolje. Kot sem že ome
nil, ravno pri kislinskem či
ščenju trakov, kar je bil eden
bolj problematičnih delov
proizvodnje, bo v letu dni
prišlo do pomembne spre
membe postopkov. V pripra
vi so tudi projekti, kako bi še

Acroni je vsa leta tesno vpet v
lokalno okolje, v sklopu
družbene odgovornosti se
pojavlja kot sponzor in donator. Vrsto let ste sponzorirali
tudi jeseniški hokej, zato se
ne morem izogniti vprašanju: bo jeseniški hokejski
klub še kdaj nosil ime HK
Acroni?
(smeh) "To je bilo prvo vpra
šanje, ki sem ga dobil, ko
sem nastopil novo funkcijo
¼ Nek domačin, ki zelo srč
no spremlja hokej, me je še
isto popoldne, ko sem bil
imenovan, vprašal o tem ¼
Hokej na profesionalni rav
ni, ki si ga Jesenice zaslužijo,
in hokej, kakršnega igra slo
venska reprezentanca in ga
je pokazala na olimpijskih
igrah, ne more biti projekt
enega podjetja. To je finanč
no in organizacijsko enostav
no prevelik zalogaj. Tak ho
kej mora biti projekt kraja ali
širše okolice. Lep primer je
Zagreb, kjer za hokejem stoji
mesto in so naredili zgodbo,
po kateri bi se morali zgledo
vati. Skupina SIJ je aktivno
vključena v podporo športu,
smo sponzor Olimpijskega
komiteja Slovenije, tako da v
športu ostajamo. Če in ko bo
– sam verjamem, da bo –
koncept hokeja na Jesenicah
pripravljen na dovolj visoki
profesionalni ravni, pa bom
rekel takole: nikoli ne reci ni
koli ¼ Nenazadnje sam ho
dim na hokej že 35 let in bi
rad še kdaj šel navijat ¼ "
Ste domačin, Jeseničan, poznate okolje, ljudi. Je to za
vas kot diektorja prednost
ali morda »oteževalna« okoliščina?
"Na Jesenicah sem bil rojen
in vse življenje živim na Jese
nicah, kot otroci smo se igra
li tod okrog, »pod nasipom«,
na Javorniku, v šolo sem ho
dil na Koroško Belo. Acroni
mi je prirasel k srcu, sem
tretja generacija v družini, ki
dela v podjetju. Da tu živim,
se mi ne zdi niti prednost
niti breme ali slabost, najbrž
je pa drugače, če delaš in ži
viš v istem kraju. Sodelavce
srečuješ v trgovini, na ulici,
med bloki ¼ in tem za pogo
vor ne zmanjka. Je pa zelo
zanimivo, da ljudi zelo zani
ma, kaj se dogaja v Acroniju.
To kaže na to, da kraj dejan
sko živi z Acronijem. Sam
vodenje podjetja jemljem z
visoko stopnjo odgovornosti,
ne le do podjetja, ampak tudi
do mesta in ljudi."

Prostovoljke o nasilju nad starejšimi
Center za socialno delo Jesenice je pripravil delovno srečanje prostovoljk društev upokojencev Zgornjesavske doline,
ki delajo na projektu Starejši za starejše. Na srečanju so
obravnavali problematiko nasilja nad starejšimi. Anka
Osterman, predsednica socialnega sveta programa Starejši
za starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je prisotnim predstavila protokol za ravnanje prostovoljcev v primeru nasilja nad starejšimi. "Predstavljeni dokument je izredno pomemben in bo dober pripomoček prostovoljkam pri
njihovem delu. V živahni razpravi, ki je potekala v okviru
delavnice, je bila najbolj pomembna ugotovitev, da je nasilje
nad starejšimi zelo občutljiva tema in jo je potrebno reševati skupaj s strokovnimi službami," je povedala Ivanka Zupančič, ki pri Društvu upokojencev Jesenice vodi projekt
Starejši za starejši.

nov delovni čas policijske pisarne
Delovni čas policijske pisarne na Jesenicah na Cesti maršala
Tita 19 je spremenjen. Policisti so po novem v pisarni prisotni vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ter ob sredah in petkih
med 15. in 17. uro. V času, ko v pisarni ni policistov, so jeseniški policisti dosegljivi na telefonski številki (04) 582 13 00,
so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot je znano, se je
Policijska postaja Jesenice preselila v nove prostore na nekdanji mejni plato Karavanke, v mestu pa je ostala le še policijska pisarna.

vršilka dolžnosti ravnateljice na Oš Poldeta
stražišarja
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice je prišlo do
zamenjave na mestu ravnatelja. Dosedanji ravnatelj Gregor
Skumavc je odstopil, kot je pojasnil, iz osebnih razlogov,
ostaja pa na šoli kot učitelj. Vršilka dolžnosti ravnatelja je
postala Martina Kolar, doslej zaposlena na šoli kot učiteljica, po izobrazbi pa je profesorica defektologije.

Ali verjamete,
da je lahko takšna tudi notranjost vašega prenosnika?
Če vam računalnik dela počasi, blokira, se greje, potem
je zagotovo potreben čiščenja prahu ali virusov.

Ugodna ponudba

čiščenje prenosnega računalnika in protivirusni pregled! Samo 45,75€!

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Nudimo vam še: čiščenje procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjavo žarnic v displejih, menjavo diskov, presnemavanje podatkov, čiščenje virusov
Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OdgOvOrna urednIca
Marija Volčjak
urednIca
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
urednIškI OdbOr:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OblIkOvna zasnOva
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.
tehnIčnI urednIk
Grega Flajnik
FOtOgraFIja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
vOdja Oglasnega trŽenja
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 10/letnik IX so priloga časopisa Gorenjski glas št. 41, ki je izšel 23. maja 2014.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR,
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Kredit za male
čistilne naprave
Občina Jesenice za zdaj ne namenja nepovratnih
sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav, občani pa lahko dobijo ugoden
kredit Eko sklada.
Urša Peternel
Za nakup in vgradnjo malih
komunalnih čistilnih na
prav nekatere slovenske
občine namenjajo nepovrat
na sredstva iz občinskega
proračuna. Občina Jesenice
denarja v proračunu za zdaj
še nima zagotovljenega, v
prihodnje pa bo to odvisno
od razpoložljivih sredstev v
bodočih proračunih, so nam
pojasnili na Občini Jesenice.
V pomoč občanom pa je lah
ko ugoden kredit republiš
kega Eko sklada. Kot so nam
pojasnili na Eko skladu, so
za financiranje naložb v
vgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav občanom na
voljo ugodni krediti, in sicer
trenutno v okviru lanskega
javnega poziva za kreditira
nje okoljskih naložb obča
nov 49OB13, ki je odprt še
do konca maja. Razpisanih
je bilo 10 milijonov evrov,
sredstva so še na voljo. A
čeprav je do izteka roka le še
teden dni, je skrb odveč, kaj
ti na Eko skladu bodo takoj
po zaključku objavili nov
javni poziv, in sicer predvi
doma v začetku junija. Kot
so povedali, si prizadevajo,
da bi bila investitorjem v
okoljske naložbe ves čas na
voljo ugodna kreditna sred
stva. "Lanski javni poziv, ki
je podaljšan do 31. maja, je
bil objavljen 1. marca 2013,
takoj po poteku javnega
poziva iz leta 2012. V pripra
vi pa je tudi že nov podoben
javni poziv, ki bo objavljen v
začetku meseca junija, takoj
po zaključku dosedanjega

javnega poziva, tako da bodo
občanom ves čas na voljo
ugodna kreditna sredstva za
financiranje okoljskih
naložb,« so nam povedali na
Eko skladu.
In kakšni so pogoji za prido
bitev kredita? Naložba se
mora izvajati na območju
Republike Slovenije, izved
ba naložbe mora biti sklad
na z veljavno zakonodajo,
objekt, ki čistilno napravo
uporablja, mora imeti prav
nomočno gradbeno dovolje
nje. Poleg tega izbrana čis
tilna naprava, ki se bo vgra
jevala, mora imeti izjavo o
skladnosti po zahtevah
zakonodaje o dajanju grad
benih proizvodov na trg in
izkaz karakteristik delovanja
male čistilne naprave. Delo
vanje naprave mora biti
skladno z Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajan
ju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo oziroma
mora imeti soglasje izvajal
ca javne gospodarske služ
be, ki upravlja z javnim
kanalizacijskim sistemom.
Seznam ustreznih komu
nalnih čistilnih naprav je
objavljen na spletni strani
http://www.gzs.si/slo/pano
ge/zbornica_komunalnega_
gospodarstva/55005.
Eko sklad občanom ponuja
kredite po spremenljivi
obrestni meri trimesečni
EURIBOR + 1,5 odstotka in
odplačilno dobo do deset let.
Kredit se lahko odobri do
višine priznanih stroškov
naložbe, vendar do največ
dvajset tisoč evrov in ne
manj kot 1500 evrov.

Pobuda državnega sveta
Urša Peternel
Državni svetnik Stevo Ščav
ničar z Jesenic je povedal, da
so o zahtevi po ureditvi
malih komunalnih čistilnih
naprav govorili tudi na
držav nem svetu. Kot je
dejal, je njegov svetniški
kolega Uroš Brežan dal
pobudo, naj država operativ
ni program odvajanja in čiš
čenja komunalne odpadne
vode spremeni tako, da bodo
ustrezno dimenzionirane
večprekatne pretočne grez
nice razumljene kot male
komunalne čistilne naprave.
"Pravilno grajene večprekat
ne greznice anaerobno raz
gradijo med sedemdeset in
osemdeset odstotkov organ
skih snovi, ki so v odtoku
kanalizacije. Pri dobro vzdr
ževanih in pravilno delujo
čih malih komunalnih čistil
nih napravah je ta odstotek
okoli devetdeset. Bistveno

nižji pa so stroški tako grad
nje kot tudi obratovanja več
prekatnih pretočnih grez
nic. Postavlja se vprašanje,
ali je smiselno vlagati velike
zneske zasebnikov za največ
20odstotno znižanje organ
ske obremenitve," je dejal
Brežan. Ob tem je menil, da
uporabnikom predstavlja
velik strošek že sama inves
ticija v čistilno napravo, pri
čemer je treba upoštevati še
dejstvo, da pri obratovanju
nastajajo stroški obratovanja
(električna energija, popra
vila), prav tako tudi stroški
monitoringa delovanja in
odstranjevanja blata. Minis
ter za kmetijstvo in okolje (v
odstopu) Dejan Židan je v
odgovoru na svetniško
pobudo zapisal, da bodo
proučili možnosti za spre
membo veljavnih zahtev
glede na evropsko okoljsko
zakonodajo in dejansko sta
nje na terenu.

Kako v praksi deluje
mala čistilna naprava
Do konca leta 2015 bodo občani v tistih delih jeseniške občine, kjer ni kanalizacije, greznice morali
zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Nekaj takšnih naprav že deluje, svoje izkušnje
so predstavili Omerzelovi iz Javorniškega Rovta.
Urša Peternel
Pri Omerzelovih v Javorni
škem Rovtu nad Jesenicami
so malo komunalno čistilno
napravo uredili ob gradnji
nove družinske hiše leta
2008. Kot je povedala Alen
ka Omerzel, je bila vgrad
nja male komunalne čistil
ne naprave vključena v pro
jektno dokumentacijo in
tudi pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Ker
pred šestimi leti graditelji
hiš še niso imeli veliko
izkušenj s takšnimi napra
vami, sta z možem poiskala
informacije prek spleta in
proučila različne ponudbe
več proizvajalcev. Na koncu
sta se odločila za napravo
proizvajalca Roto, ki ima
zmogljivost 6 PE (to je
populacijskih ekvivalentov),
čeprav bi za štiričlansko
družino načeloma zadošča
la naprava zmogljivosti 4
PE. Napravo so vgradili na
dvorišče tik ob hiši. Dno
naprave v jami je na globini
treh metrov, uredili so
betonski okvir in pokrov,
tako da je naprava »povoz
na«, torej je na dvorišču
mogoče parkirati. Pomem
bno pri izbiri mesta vgrad
nje je, da je mogoč dovoz
tovornjaka, ki pride prečr
pat in odpeljat goščo. Čistil
na naprava za delovanje
potrebuje elektriko, saj
vgrajeni kompresor dovaja
zrak v napravo in prečrpava
vsebino. Kompresor je lah
ko postavljen v posebnem
prostoru v hiši, bolj enostav
no pa je, če je elektrika pri
peljana do same naprave.
Ko je bila naprava vgrajena,
so jo Omerzelovi prijavili
javnemu komunalnemu
podjetju JEKOIN, na začet
ku pa – ker zakonodaja na
tem področju še ni bila pov
sem dorečena – so za odvoz
gošč plačevali enako kot
lastniki greznic. Letos pa so
opravili obvezne meritve,
predstavniki javnega komu

V malo komunalno
čistilno napravo ne
sodijo vlažilni in
otroški robčki, vrečke,
higienski vložki,
tamponi, kondomi,
palčke za ušesa, večji
kosi hrane, maščobe
in olja iz gospodinjstva
ter druge strupene
snovi, kot so
razredčila, kisline,
motorna olja, gnojila.
Prav tako je treba
čistila (in
dezinfekcijska
sredstva) uporabljati v
čim manjših količinah
in raje tekoče kot v
zrnasti strukturi. Večje
količine čistil lahko
bakterije celo uničijo,
preberemo na spletni
strani JEKO-IN.
Kako pozorni pa so družinski člani pri tem, kaj
mečejo v odtok? Kot pravijo, je bilo navade kar
precej treba spremeniti, saj za dobro delovanje
naprave v odtok ne smejo priti nobena močna
čistila, varikina, zdravila, laki, kisline, lug,
razredčila. Vse to namreč uniči mikroorganizme
v napravi. Znak, da naprava ne deluje dobro, je
smrad oziroma neprijeten vonj. To pomeni, da
je v napravi prišlo do gnitja in je mikrobiološko
čiščenje moteno, ali pa se je nabralo že preveč
gošče in je potrebno praznjenje.
nalnega podjetja so prišli
odvzet vzorce iz naprave in
jih dali v analizo, nato pa
Omerzelove pisno obvestili,
da so vzorci ustrezni in
delovanje naprave izpolnju
je zahtevane okoljske krite
rije. S tem se je okoljska
dajatev družini znižala za
devetdeset odstotkov.

Prostornina čistilne naprave in s tem velikost je
odvisna od števila oseb, ki jim je namenjena. Za
štiričlansko družino bi načeloma zadoščala
naprava z zmogljivostjo 4PE (populacijskih
ekvivalentov). Za postavitev male komunalne
čistilne naprave niso potrebna posebna
dovoljenja, saj se jih po zakonu obravnava kot
enostavne objekte, za katere gradbeno
dovoljenje ni potrebno. Za vgradnjo je treba
izkopati gradbeno jamo, do nje je treba napeljati
elektriko, urediti dovod odpadne vode iz hiše in
odtok prečiščene vode.

Če je prej za kubik porablje
ne vode okoljska dajatev zna
šala 0,5282 evra, se potem
zniža na 0,0528 evra. Ta
postopek mora lastnik potem
ponavljati vsaka tri leta.

Odvoz gošče enkrat letno
In kako pogosto morajo
Omerzelovi naročati odvoz
gošče? Po besedah sogovor
nice mora vsak uporabnik v
skladu z navodili proizvajal
ca preverjati količino gošče
in nato naročiti odvoz. Nji
hovo napravo je treba izpraz
niti, ko se nabere en kubični
meter gošče, kar je približno
enkrat na leto. Javno komu
nalno podjetje na Jesenicah
po novem odvoz zaračunava
mesečno s položnicami, pri
čemer upošteva eno praznje
nje na dve leti. Omerzelovi
računajo, da bo to za njih
premalo in bodo verjetno
morali naročiti in dodatno

plačati še en odvoz v dveh
letih. Ob tem velja razmis
lek, ali bi se morda ne izpla
čalo vgraditi male komunal
ne čistilne naprave z večjo
prostornino, tako da bi naen
krat odpeljali večjo količino
gošče. S tem bi lastnik mor
da lahko prihranil pri stroš
kih odvoza, razmišlja sogo
vornica, pri čemer pa je odvi
sno, na kakšen način javno
komunalno podjetje zaraču
nava storitev odvoza (ali
zgolj po kubičnem metru
gošče ali zaračuna tudi doda
tne stroške glede na oddalje
nost in podobno).

Investicija dva tisoč
štiristo evrov
In kakšna investicija je bila
nakup in vgradnja naprave?
Pred šestimi leti so se cene
naprav gibale kar okoli pet
tisoč evrov, nato pa je na trg
prišel cenejši model, ki je
stal okrog dva tisočaka.
Omerzelovi so tako za stro
ške nakupa in vgradnje od
šteli okrog 2400 evrov. Pri
tem velja omeniti, da bi stro
ški priključitve na kanaliza
cijsko omrežje (če bi to seve
da bilo zgrajeno) znašali še
bistveno več.
Kot je še dodala sogovornica,
enkrat na leto pokličejo poo
blaščeno osebo proizvajalca,
da preveri delovanje napra
ve. Prav tako proizvajalec
napravi priloži navodila za
vzdrževanje in knjižico za
evidenco lastnih pregledov.
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Krajevna skupnost

Mis narcis je Katja

Podeželske ženske z
razstavo v maju
Janko Rabič

Najlepša med narcisami je ob petdesetletnici izbora postala 18-letna Jeseničanka Katja Češnjak.

Članice Društva podeželskih
žensk pod Golico in Stolom
v okviru različnih dejavnosti
veliko pozornosti namenjajo
kulturi in družabnim dogodkom. Maj so v lepem okolju
narave in cvetenja ključavnic
obogatile z razstavo ročnih
del in prireditvijo v večnamenskem prostoru krajevne
skupnosti Planina pod Golico. Na razstavi so obiskovalcem predstavile izdelke spretnih rok podeželskih žensk,

1. stran

Kandidatke so se preizkusile v lupljenju jabolk, zmagala je
tista z najdaljšim olupkom.

ki ob domačih opravilih najdejo čas tudi za ustvarjanje.
Razstavo je s fotografijami
dopolnil član Fotografskega
društva Jesenice Ivan Šenveter z motivi iz njihove dejavnosti in domačega okolja. Na
odprtju so v kulturnem programu nastopili: citrarka Polona Toman in kvartet s pevkama pevskega zbora Slavček Društva upokojencev Lesce. Program je v lep spomladanski šopek z besedami
povezala predsednica društva Darja Jakopič.

Prireditve se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev, za
zabavo in ples so igrali Veseli svatje.

Ko na Golici zadoni
Golica!

Sodobnemu človeku ne sme
biti več vseeno, kakšno hrano
uživa. Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz
lokalnega okolja, saj sta običajno bolj optimalno dozorela
in imata višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem
verige od pridelovalca do potrošnika se drastično zmanjša
vsebnost C-vitamina v zelenjavi, prav tako se zmanjšajo
vrednosti vitaminov A, B in E.
Možno je torej, da bo hrana,
za katero je jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in
skladiščenju, zaradi nujnih
obsežnih agrotehničnih ukrepov pri njeni proizvodnji manj
kakovostna. Pri sadju in zelenjavi domačega izvora zaradi
bližine pridelave ni potrebno
uporabljati konzervansov,
zato sta sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Na nas najmočneje vpliva zelenjava in nam
spreminja počutje in razpoloženje. Z zelenjavo se hranimo
in gradimo telo. Povezuje nas
z virom življenja in spreminja
svet.
Za največjo prehransko moč
in kakovost zelenjave je bistvenega pomena, da se držimo
njene sezone, za njen izkoristek pa je bistveno, da jo jemo

jejo najemnino, se mi zdi prav,
da bi imeli boljše pogoje, ki bi
pripomogli morda še k boljši
ponudbi, in bi v bodoče na trg,
ki bi bil bolj prijazen ljudem,
prišlo še več obiskovalcev.
Vasiljka Kokalj

Čeprav letošnje srečanje
harmonikarjev Golica na
Golici v organizaciji Planinskega društva Jesenice in
Turističnega društva Golica
zaradi skromnega števila
prijavljenih še ni prineslo
odmevnejšega uspeha, je
ideja prava in velja z njim
nadaljevati ter ga organizacijsko dopolniti.
Najbolj zavzeti so najprej
družno "urezali" legendarno

Avsenikovo polko pred Štefelinovo hišo v Planini pod Golico. To so bili: Marjana Komel z Jesenic, Jani Lavrič z
Golnika in Žan Urbanc iz
Gorič. Organizatorji so pripravili deset točk za igranje
do vrha Golice. S Polko na
Golici in drugimi vižami je
planince na poti na vrh razveseljeval 14-letni Žan, ki
harmoniko igra osem let. Pri
koči na Golici so se mu z veseljem pridružile planinke in
ob zvokih harmonike zapele.

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896
e.pošta: as.suhamontaza@jesenice.net

FASADERSTVO
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Harmonikarji pred Štefelinovo hišo
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Ohranimo našo
tržnico

je lokacija v stari hali prepišna, saj tam vedno vleče – celo
poleti. Včasih se sprašujem, ali
je to zaprta ali odprta tržnica
– oziroma prepišna. Pozimi je
težko vzdržati celo nam, ki se
na tržnici zadržujemo kratek
čas ob nakupu. Sprašujem se
tudi, kaj imajo branjevci sploh
na voljo. Potarnali so, da v
straniščih ni papirja, ni papirnatih brisač, prodajalci, ki pridejo od daleč, se nimajo kje
pogreti, če želijo na topel napitek, morajo do bifeja pri Sparu. Razmišljala sem, da bi
morda upravljavec bivši bife
Železar dal v najem ob sobotah kakšnemu gostincu, pa bi
branjevci imeli vsaj malo boljše delovne pogoje, pa tudi obiskovalci bi se pred mrazom in
za druženje z znanci zatekli
tja na kavo, čaj, pogovor.
Če že prodajalci sledijo vsem
zakonskim zahtevam in plaču-

Janko Rabič
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Prejeli smo

vsak dan. Zelo pomembno je,
da izberemo najboljšo zelenjavo in gledamo na to, kako je
pridelana, da ne vsebuje preveč pesticidov, nitratov, ali pa
premalo npr. rudnin.
Prebivalci Jesenic smo lahko
veseli, da imamo možnost kupovati zelenjavo, dobre mlečne
in mesne proizvode, sveže ribe
iz našega morja, domač kruh
brez škodljivih dodatkov in
konzervansov, domač jabolčni
zavitek, potico ¼ . na naši tržnici. Sama sem vsako soboto
redni obiskovalec tržnice. Čeprav imam zelenjavni vrt, se
rada mudim na tržnici, kajti
tržnica ima za vsako mesto
velik pomen. Pravilno bi bilo,
da bi bila v starem delu mesta,
kjer bi jo našli tudi turisti. Na
potovanjih kjerkoli po svetu
turistični vodiči turiste peljejo
vedno na tržnice, ki naj bi bile
srce vsakega mesta. Spoštujem
branjevce in prodajalce, ki pridejo na našo tržnico tudi od
daleč, zlasti kmeta iz Obsotelja, ki je vsako soboto že ob
5.30 na svojem mestu, da pripravi stojnico in razdeli zelenjavo.
Velikokrat se pogovarjam s
prodajalci, zato iz njihovega
pogovora začutim, ali so zadovoljni ali niso. Ker se mi zdi
izredno pomembno, da bi ponudniki domačih proizvodov
še prihajali med nas, bi bilo
prav, da mesto Jesenice in
upravljavec tržnice, ki je trenutno Občina Jesenice, nekaj
naredi za te ljudi, ki zmrzujejo ob svojih stojnicah. Čeprav
so na roloje namestili zaščito,

Mis in spremljevalki so s kočijo zapeljali po vasi.
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Za barvno pestrost so poskrbele domačinke v narodnih nošah.
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Štirinajstletni Žan Urbanc in planinke pri Koči na Golici
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Kultura
Lepota je umetnost
V Doliku so odprli razstavo Lepota je umetnost,
na kateri je na ogled trideset izbranih del izmed
več kot 270 prispelih na Dolikov natečaj, ki so jih
ustvarili otroci in mladostniki z osnovnih in
srednjih šol od Kranjske Gore do Radovljice.
Andraž Sodja
V razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah so minuli petek
odprli razstavo Lepota je
umetnost, s čimer se je zaključil likovni natečaj likovnega salona Dolik za osnovne in
srednje šole 2014. Po informacijah predsednice Kulturnega društva Svoboda Stanke
Urbas, je na natečaj prispelo
več kot 270 slik, med katerimi so izbrali trideset razstavnih in devet nagrajenih likovnih izdelkov: “Dela je izbirala strokovna komisija pod
vodstvom umetnostne zgodovinarke Neže Mezeg, v
komisiji pa smo sodelovali še
Marko Rolc in Petra Ravnihar z javnega sklada za kulturne dejavnosti, kjer so nam
pomagali po svojih močeh.”
Kot je še dodala Urbasova, so
z natečajem in razstavo izjemno zadovoljni, v prihodnjem letu pa bodo k sodelovanju povabili tudi šole iz
Italije in Avstrije.
Med izbranimi deli na razstavi so na ogled izdelki Špele Medja, Alise Dolar Bratuša, Anje Vaupotič, Alje
Ažman, Mile Magister, Mance Bertoncelj, Lane Grbič,
Benjamina Kavčiča, Lare Blažič, Martine Velkove, Katje
Nikite Stare, Mine Zagornik,
Lize Gregori, Teje Rozman

Človek in kovina
Stalno pestro fotografsko razstavno dejavnost na Jesenicah so v maju člani Fotografskega društva
Jesenice obogatili z državno razstavo digitalne fotografije z naslovom Človek in kovina.
Janko Rabič
Človek in kovina je naslednica razstave Človek in
jeklo. S spremembo imena
je tematsko pridobila na širini. Glavna tema ostaja povezana s tradicijo mesta, kjer
mnogi fotografi najdejo
motive za svoje posnetke. Z
uveljavljanjem digitalne
fotografije so se pri društvu
prilagodili novim trendom.
Sedaj je razstava bienalna,
letošnja je četrta po vrsti. Na
razpis je 62 avtorjev iz

Korpič, Teje Šapek Car, Mihe
Urbasa, Eme Klemenc, Tane
Štravs in Jana Bergausa
Gasarja. Komisija je po starostnih kategorijah podelila
tudi nagrade. V kategoriji od
prvega do petega razreda je
prvo nagrado dobil Matevž
Zorman, drugo Tia Grbič in
tretje Ajda Kemperle. V kategoriji od šestega do devetega
razreda je prvo nagrado dobila Festina Pajaziti, drugo
Urban Černe in tretje Jakob
Razinger, med srednješolci
pa prvo nagrado Barbara
Zupan, drugo Tamara Kovač
in tretjo Tamara Turšič.
Posebno priznanje Dolika je
dobil mladi umetnik Edison
Balej za linorez ptiči, njegovo delo bo uvrščeno na pregledno razstavo umetnikov
društva Dolik.

sedemnajstih fotografskih
društev in klubov poslalo 454
fotografij. Žirija pod vodstvom Andreje Ravnak je za
dve razpisani temi Človek in
kovina ter Prosta tema izbrala skupaj 193 fotografij. Dne
14. maja so v dvorani Kina
Železar na Jesenicah naprej
pripravili projekcijo izbranih
fotografij, nato pa sta župan
občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger in predsednik
Fotografskega društva Jesenice Bogdan Bricelj avtorjem
podelila nagrade in diplome.

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger in
predsednik Fotografskega društva Jesenice Bogdan Bricelj
sta podelila nagrade in diplome.

Prva nagrada na temo Človek in kovina, avtor Stane Vidmar

Za temo Človek in kovina je
prvo nagrado prejel član
Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar, drugo
Gorazd Tratnik iz Štor in tretjo Sandi Novak, član Fotografskega društva Jesenice.
Za Prosto temo je žirija prvo
nagrado namenila Doris Jug
Cizej iz Nove Gorice, drugo
Simonu Krejanu iz Kranja in
tretjo Elici Tavčar, članici
Foto kluba iz Nove Gorice.
Največ diplom so prejeli člani Fotografskega društva

Jesenice: Marjan Debelak,
Danica Novak, Samir Pajić,
Sandi Novak in Matjaž Vidmar ter član Foto kluba Jesenice Vinko Lavtižar.
Razstavo sta poleg zavzetega
dela članov društva omogočila Občina Jesenice in Območna izpostava Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice.
Nagrajene fotografije so do
10. junija na ogled v Fotogaleriji v avli gledališča Toneta
Čufarja Jesenice.

Kekčeva pesem
z najmlajšimi glasovi

Glasba, čestitke in priznanja

Janko Rabič

Prvi vrhunec praznovanja 140-letnice Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora je bil slavnostni
koncert v dvorani Kina Železar na Jesenicah. Drugi vrhunec bo parada osmih orkestrov v soboto, 24.
maja, ob 15. uri skozi mesto.

Na letošnji reviji najmlajših
otroških pevskih zborov Kekčeva pesem v organizaciji
Območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice je nastopilo
šest zborov, ki v vrtcih in
šolah delujejo na območju
občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Iz občine
Jesenice so nastopili: Otroški
pevski zbor Mehurčki Vrtec
Jesenice, enota Angelce Ocepek (zborovodkinja Mateja
Korošec), Pevska pripravnica

Osnovne šole Prežihovega
Voranca Jesenice (Petra Hrovat) in Otroški pevski zbor
Biba-buba-baja Osnovne šole
Koroška Bela (Tina Kramar).
Strokovna spremljevalka
Andreja Martinjak je pohvalila dober izbor pesmi in kakovostno petje. Koordinatorka
Območne izpostave JSKD
Jesenice Petra Ravnihar je
poudarila, da je bila to res
revija s pozitivno energijo.
Vzgojiteljice in učiteljice s
pravim pristopom znajo najmlajšim približati veselje do
prepevanja.

Otroški zbor Biba-buba-baja OŠ Koroška Bela / Foto : Klemen Klemenc

Janko Rabič
Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora zaokrožuje
140-letni jubilej. Prvi vrhunec je bil slavnostni koncert
v soboto, 17. maja, v dvorani
Kina Železar na Jesenicah.
Pod vod stvom dirigenta
Domna Jeraše je izvedel
deset skladb, predvsem tujih
avtorjev.
Pri skladbi Ohridska legenda je v vlogi dirigenta nastopil najstarejši član, 80-letni
Vinko Šetinc, ki ima velike
zasluge za uspešno delovanje orkestra. Zvesta publika
je ponovno z lepimi aplavzi
nagradila godbenike, ki
zares veliko časa in energije
vlagajo v vaje in nastope.
Poleg glasbe je bilo na koncertu veliko pozornosti namenjene čestitkam in priznanjem. Ob izjemnem jubileju
sta jih godbenikom izrekla
župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger in
podžupan občine Kranjska

Dirigent Domen Jeraša in kronistka ter dolgoletna sodelavka
orkestra Štefanija Muhar sta prejela županovo plaketo.

Gora Jože Župančič. Orkester
je prejel jubilejno priznanje
Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, 16 članov pa častne
Gallusove značke. Dirigent
Domen Jeraša in kronistka
ter dolgoletna sodelavka orkestra Štefanija Muhar sta prejela županovo plaketo. Za
organizacijsko delo je Zveza
slovenskih godb zlato medaljo namenila Antonu Justinu,
srebrno pa Heleni Erman.
Drugi vrhunec praznovanja
bo parada osmih orkestrov v
soboto, 24. maja, ob 15. uri
skozi mesto, od trga Toneta
Čufarja do Športne dvorane
Podmežakla. Sledil bo nastop orkestrov in družabno
srečanje. Ta dan bodo od 11.
do 13. ure orkestri nastopili
pred Tea-ter barom in Hišo
kulinarike Ejga ter Gostilno
Pri Jurču na Blejski Dobravi. Od 15. do 16.ure bo cesta
na relaciji Čufarjev trg - dvorana Podmežakla zaprta za
ves promet
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Šport

Oživlja namizni tenis

Mladi karateisti
na turnirju v Mostarju
Matjaž Klemenc

Na Jesenicah je po treh letih premora znova oživel Namiznoteniški klub Jesenice. Predsednica je
54-letna Milana Krmelj s Slovenskega Javornika.
Če primerjamo z ostalimi
klubi, imamo mi manjše te
žave, ki pa se jih da z dobro
voljo, ki nam je ne manjka,
premagati."

Matjaž Klemenc
Kaj je bil glavni razlog, da je
na Jesenicah spet zaživel namiznoteniški klub?
"Zavod za šport Jesenice in
Športno društvo Jesenice sta
ugotovila, da že dve, tri leta
na Jesenicah ni nobenega
registriranega igralca nami
znega tenisa. Dvorana se je
uporabljala samo v rekrea
tivne namene in njihova že
lja je bila, da se na Jesenicah
spet ustanovi namiznoteni
ški klub. Meni ni bilo vsee
no, da klub ne deluje, saj je
zgodovina kluba že zelo dol
ga, od leta 1938, in tradicija
se mora nadaljevati."
Ste predsednica kluba. Se je
bilo težko odločiti za ta korak?
"Moram reči, da ta korak ni
bil najlažji, saj sem se točno
zavedala, da denarja ni in
težko je bilo pričakovati pod
poro. Praznina treh let ne
delovanja se kar pozna in
težko je vse spet postaviti na
noge. Prvi problem je, da
bomo ponovno rabili nekaj
let, da naučimo otroke, dru
gi problem je dobiti kvalite
tnega trenerja, ki bi delal
brezplačno. Pač, vse se za
čne in konča pri denarju."
Koliko igralcev je trenutno v
klubu?
"Trenutno trenirajo trije
otroci, ob tem pa sestavlja
mo člansko žensko ekipo za
2. državno ligo."
Kaj v klubu pričakujete od te
lige?

Milana Krmelj, predsednica
Namiznoteniškega kluba
Jesenice
"Od državne lige ne pričaku
jemo veliko. Igrale bodo
igralke, ki so trenirale v pre
teklosti, a gotovo se bo po
znalo, da kar nekaj let niso
imele pravih treningov. V
namiznem tenisu moraš
imeti vseskozi stik z žogico
in vsako leto neigranja se še
kako pozna, tako da vrnitev
ni prav nič enostavna. Vseka
kor sem vesela, da so se odlo
čile, da bodo spet igrale in na
ta način pomagale, da klub
spet čim bolj zaživi. Glavni
poudarek bo seveda na mla
dih igralcih in igralkah."
Verjetno veste, pod kakšnimi pogoji trenirajo slovenski namiznoteniški klubi.
Ste zadovoljni s pogoji za
trening, ki jih imate v dvorani Podmežakla?
"S pogoji za trening lahko
rečem, da smo zadovoljni.

Kdaj ste se prvič srečali z namiznim tenisom?
"Namizni tenis sem začela tre
nirati nekje pri osmih, devetih
letih. S treningov sem bila več
krat poslana domov, saj je bil
moj oče predsednik kluba in
je bil proti, da igram namizni
tenis. Na srečo me je mami
podpirala, sama pa sem bila
dovolj trmasta in sem ostala v
namiznem tenisu."
Se spomnite svojih uspehov?
"V kadetski kategoriji sem
bila trikrat druga v Sloveniji.
Pri 14 sem prenehala aktiv
no trenirati in začela sem
trenirati otroke. V veteran
ski konkurenci sem bila že
nekajkrat prvakinja države v
svoji kategoriji. Podobne
uspehe beležim tudi z inva
lidskih državnih prvenstev,
na katerih tudi nastopam."
Koliko igralcev je bilo v klubu v obdobju, ko ste bili
sami aktivni?
"V tistem obdobju je bilo v
klubu približno trideset
otrok, ob tem pa še moška in
ženska članska ekipa. Obe
ekipi sta bili v vrhu sloven
skega namiznega tenisa."
Še vedno vas videvamo v
vlogi igralke.
"Zdaj namizni tenis igram
rekreativno. V teh letih me
je ta šport osvojil in me pri
klenil nase."

Zelo aktivni ste tudi kot namiznoteniška sodnica.
"Ko je bilo blizu temu, da se
upokojim, se je odprla mo
žnost, da grem ponovno de
lati izpit za mednarodnega
sodnika. Doma sem imela v
možu in hčeri podporo in
sem se na koncu odločila za
ta korak. Zaradi zdravstve
nih težav sem v klubu pre
nehala opravljati funkcijo
trenerja in sem z vstopom v
sodniške vode ostala v stiku
z namiznim tenisom. Sodila
sem že na mnogih tekmova
njih izven Slovenije. Tu bi
omenila paraolimpijske igre
v Londonu in svetovno pr
venstvo v Južni Koreji. Veli
ko je bilo tudi evropskih pr
venstev."
Že nekaj let uspešno vodite
jeseniško namiznoteniško
rekreacijsko ligo.
"Liga se igra že osem let in
je za jeseniške razmere zelo
močna. Tukaj gledam z vidi
ka kvalitete in obiska. Enajst
ekip, se pravi približno štiri
deset igralcev, ni malo. Ob
tem je še nekaj igralcev na
Jesenicah in v okolici, ki v
tej ligi ne igrajo, a se redno
ukvarjajo z namiznim teni
som."
Kje vi vidite namizni tenis
na Jesenicah čez pet let?
"Želim si, da bi bil jeseniški
namizni tenis razpoznaven,
da bi igrali v ligi in bi imeli
katerega igralca ali igralko
nekje do 15. mesta v Sloveni
ji. Če bi nam to uspelo v tem
kratkem obdobju, bi bilo to
zelo veliko."

Med člani reprezentance, ki
so se udeležili mednarodne
ga turnirja v karateju v Mo
starju, je bilo tudi šest članov
MIKI karate kluba in štirje
člani Huda mravljica karate
kluba. Pobližje si poglejmo
njihove uvrstitve na stopnič
ke. MIKI karate klub – zlate
medalje: Nina Rupnik: Kata,
Kata team, KoGo team, Fu
kogo, Karin Pazlar: KoGo
team, Manca Urh: Kata, Kata
team; srebrne medalje: Nina
Rupnik: KoGo, Kumite, Ka

rin Pazlar: Kata team, Patri
cija Stefanov: Kata Team;
bronaste medalje: Denis Ča
tak: Kata, KoGo, KoGo
team, Aleksander Jovanovič:
KoGo team, Karin Pazlar:
KoGo team, Patricija Stefa
nov: J.I.K., KoGo, Manca
Urh: Kata. Huda mravljica
karate klub – zlate medalje:
Sara Gorinjac: Kata, Kata
team, Tia Grbič: Kata, Kihon
ipon kumite; bronaste meda
lje: Tia Grbič: Kata team,
Yion ipon kumite, Lana Gr
bič: Kata team, Iris Hatič:
Kata team.

Zmaga za Mojco Smolej
Matjaž Klemenc
Na Jesenicah je bil zaključni
turnir Gorenjske veteranske
namiznoteniške lige. Eki
pna zmaga je pripadala Šen
čurju. Na drugo mesto se je
uvrstila ekipa Zoisov grad
Bohinj, tretja pa je bila ekipa
TVD Partizan Javornik Ko
roška Bela (Milana Krmelj,
Rudi Buh, Robert Babič,
Mojca Smolej, Barbara Jan
čič). Igralo je 13 ekip. Med
posamezniki do 65 let je

prvo mesto pripadlo Mojci
Smolej, ki je v zanimivem
finalu s 3:2 premagala Rudi
ja Buha. Tretje mesto sta si
razdelila Dario Muznik in
Srečo Vida. V tolažilni sku
pini je bil najboljši Franci
Vodnik. V skupini nad 65
let se je zmage veselil Mar
jan Rozman. Drugi je bil Pa
vel Smolej. Tretje mesto sta
si razdelila Žan Prešeren in
Mirko Rakovec. V tolažilni
skupini je zmagal Janez
Globočnik.

Košarkarice v sredini lestvice
V Zgornjesavski dolini se je spet sestavila ženska članska
košarkarska ekipa, ki je nastopila v konkurenci sedmih ekip
v 2. ligi. Ligo so košarkarice ekipe Kranjska GoraJesenice
končale s sedmimi zmagami (Krka 56 : 44, 64 : 60, Ilirija 52
: 46, Felix Zasavje 69 : 47, 74 : 56, Maribor 54 : 50, Črnomelj
71 : 57) in s petimi porazi (Ježica 59 : 65, 41 : 59, Maribor 49
: 54, Črnomelj 46 : 52, Ilirija 54 : 66). Prvo mesto v ligi je
osvojila Ilirija z 21 točkami. Ekipa Kranjska GoraJesenice je
z 19 točkami osvojila četrto mesto.

Judoisti desetkrat na stopničkah

Kadetinje OK Mladi Jesenice
državne prvakinje
Janko Rabič
Ekipa kadetinj Odbojkar
skega kluba Mladi Jesenice
je v nedeljo, 18. maja, na
finalu državnega prvenstva
v Braslovčah osvojila naslov
državnih prvakinj. Najprej
je z rezultatom 2 : 0 prema
gala ekipo Vital, v finalu pa
s 3 : 2 favorizirano domačo
ekipo Braslovč. Za najbolj
šo igralko turnirja so raz
glasili Pio Blažič, za naj
boljšo blokerko pa Tajo Tu
čen, obe iz jeseniške ekipe.
Sestavljajo jo: Darja Eržen,
Nina Čuk, Pia Blažič, Man
ca Rotar, Alja Jerala, Mojca
Klinar, Lea Crnkić, Neža
Pirc, Metka Sajovic in Taja
Tučen. Trener je Iztok Kše
la, pomočnik pa Robert Pe
trovski. Večina igralk nasto
pa že v mladinski ekipi, ki
je na letošnjem državnem
prvenstvu osvojila naslov

podprvakinj. Po besedah
predsednice OK Mladi Jese
nice Darje Ambrožič gre za

mlade odlične in perspek
tivne igralke. Vse zaslužijo
pohvalo za pravi pristop do

igre na treningih in tek
mah, ki se odraža na dose
ženih rezultatih.

Judoisti Partizana Jesenic so tekmovali na tekmi v Italiji, kjer
so poleg gostiteljev in Slovencev nastopili še Avstrijci. Jeseničani so se dobro odrezali in se desetkrat povzpeli na stopničke. Zmago so si priborili Žiga Razingar, Aleks Zlatanov
in Denis Mušič. Drugo mesto je pripadlo Neži Rizmarič
Hladnik, Kevinu Kuraltu in Marku Kuveku. Na tretjo stopničko so stopili Kian Branilovič, Timotej Matej Zagorc, David
Zlatanov in Ažbe Razingar. Četrto mesto sta osvojila Anže
Rizmarič Hladnik in Nik Kramar. Miha Branc je bil peti.

Zmaga s Slogo daje še nekaj upanja
V spomladanskem delu 1. Slovenske balinarske lige vzhod je
ekipa Radovljica - Jesenice odigrala štiri srečanja. Doma so
izgubili z ekipama Čirče Van-Den z 8 : 14 in Mengeš Rakoll
s 5 : 17 ter v gosteh s Tržičem A.C Žepič z 20 : 2. V 8. kolu
so doma premagali ekipo Sloga z 12 : 10. Do konca so še
štiri kola. Na vrhu lestvice je ekipa Čirče Van-Den s 27 točkami. Ekipa Radovljica - Jesenice je sedma s 6 točkami in
imajo tri točke manj od šeste ekipe, ekipe Brdo.

Zmaga in poraz
Jeseniški nogometaši so zadnji dva koli odigrali s polovičnim uspehom. V 18. kolu so v gosteh s 4 : 3 premagali Niko
Železnike. Manj uspešni so bili prejšnjo soboto, ko so doma
gostili Šobec Lesce. Gostje so tekmo dobili s 3 : 0. Do konca
1. Gorenjske lige so še tri kola. Jeseničani gostujejo pri Velesovu in Britofu. V zadnjem kolu doma gostijo Visoko. Na
vrhu lestvice je ekipa Šobec Lesce s 50 točkami. Jeseničani
so šesti s 27 točkami in brez možnosti za tretje mesto, ki še
vodi v 3. Slovensko ligo.
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Kako napisati zgodbo
o uspehu
Gost podjetniškega foruma na Jesenicah je bil Marjan Batagelj, prvi mož Postojnske jame.
Urša Peternel

Marjan Batagelj na obisku na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič

Civilna iniciativa Ejga – za
lepše Jesenice in Mladinski
svet Jesenice sta v Kolpernu
pripravila podjetniški forum
z Marjanom Batageljem,
predsednikom uprave podjetja Postojnska jama in direktorjem družbe Batagel&Co.
Gost, po izobrazbi geograf
in etnolog, je poslovno pot
začel s sesalniki, jo nadaljeval z razvojem likalnikov,
zasluženi denar nato vložil v
nepremičnine, leta 2010 pa
vse nepremičnine prodal in
vstopil v svet turizma z
nakupom podjetja Postojnska jama. V manj kot štirih
letih je, popoln novinec na
področju turizma, začel
pisati zgodbo o uspehu in
turističnem razcvetu Postojnske jame. Na začetku so
le redki verjeli, da bo – dotlej
brez izkušenj in znanja s
področja turizma – lahko
prebudil spečo lepotico. A v
manj kot štirih letih mu je s
sodelavci to uspelo in letošnja sezona v Postojnski jami

bo, kot kaže, rekordna. A
kako jim je to uspelo? Kot je
povedal, je že kmalu na začetku spoznal, da Slovenci
turizma ne nosimo v duši,
da nimamo prirojenega gostoljubja. A k sreči je gostoljubje nekaj, kar se da naučiti,
je poudaril. Zato je pri Postojnski jami glavno vodilo
postalo: vse za gosta. »Če
hočeš vedeti, kaj si narobe
naredil, je dovolj, če odpreš
spletno stran Tripadvisor in
prebereš vtise gostov. To je
ključ do uspeha: da poslušaš
gosta, ki ti bo povedal, kaj je
bilo narobe in kaj si želi.
Poleg tega v turizmu morajo
ostati osebni in spoštljiv
odnos, očesni stik in iskrenost,« je poudaril. Kot je
dodal, se v turizmu nič ne
zgodi samo od sebe. Zato je
zelo pomembna promocija.
»Če imaš dober produkt,
mora biti prva naslednja
stvar dober marketing,« je
poudaril. V Postojnski jami
tako letno za globalni marketing namenjajo kar 900
tisoč evrov. Potrebe gostov je

treba ne le zadovoljiti, temveč tudi ustvariti, je dodal. In
kaj meni o možnosti razvoja
turizma na Jesenicah? Ogledal si je Staro Savo in med
drugim dejal, da je bil šokiran, da so na edinem preostalem dimniku na Jesenicah,
simbolu tradicije železarstva, nameščene velikanske
table z reklamami za trgovine. »Bil sem šokiran! Historičen dimnik, na njem pa
piše Spar!« je dejal. Kot je
povedal, so v Postojnski jami
vse reklamne senčnike z
napisi Coca Cola, Laško in
podobno odstranili in dali
oblikovati slovenske »židane
marele« s pridihom tradicije
in z napisom Postojna in
Slovenija. Problem pa je po
njegovem tudi v evropskih
sredstvih, ki da so neke vrste
"metadon": dokler ga imaš,
še nekako lahko živiš, ko ti
ga vzamejo, pa le redki
ozdravijo ... »Kamni, stoli,
luči bodo stali, a s kakšno
vsebino jih boš napolnil? Na
koncu so stroški teh objektov tako enormno veliki, da

se ukvarjaš le še s preživetjem, ne s turizmom.« Kot je
dejal, je zgodba Jesenic že
napisana, a samo od sebe se
ne zgodi nič, treba jo je spraviti med ljudi, njeno bogato
železarsko tradicijo oblikovati v zanimivo zgodbo in jo
ponuditi obiskovalcem.
»Zgodbe Jesenic so okoli
nas in v ljudeh. Jesenice
imajo to notranjo energijo, a
jo je treba začeti srkati,
nekam prenesti. Prometna
lega je sicer res eden najpomembnejših dejavnikov za
razvoj turizma, a od tebe je
odvisno, kako jo boš izkoristil. Če gostje ne bodo zavili
dol z avtoceste, je to mrtva
lega.« Ob tem pa je poudaril
še, da sta nujna ponos in pripadnost; sam je ponosen
Postojnčan, ki to vedno in
vselej poudari.
Podjetniškega foruma, ki ga
je vodil novinar Blaž Račič,
so se med drugim udeležili
župan Tomaž Tom Mencinger, podžupanja Vera Pintar
in direktor občinske uprave
Vitomir Pretnar.

Mozaik polepšal
fasado
Fasado družinske hiše Žubrovih na Slovenskem Javorniku lepša zanimiv
mozaik iz starih ploščic. Motiv je drevo s štirimi ptički, ki ponazarjajo
mamo in očeta ter njune štiri otroke.
Urša Peternel

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

"Lani smo se odločili prenoviti fasado in želela sem, da
bi vanjo vtisnila nekaj svojega, da naša hiša ne bi bila
čisto navadna ... Tako sem se
odločila za izdelavo mozaika
iz starih ploščic," pripoveduje Polona Žuber, sicer zdravnica in mamica štirih otrok,
s Slovenskega Javornika.
Polona je avtorica velikega
mozaika, ki lepša fasado njihove družinske hiše na Slovenskem Javorniku, izdelan
pa je iz odpadnih ploščic.
Kot je povedala, rada ponovno uporabi stare stvari in
tako ji je, ko jim je pri prenovi kopalnice ostalo nekaj plo-

ščic, prišlo na misel, da bi jih
uporabila. Poleg tega se je
udeležila tečaja izdelovanja
mozaika iz keramičnih ploščic v Mladinskem centru
Jesenice in izdelala nekaj
manjših mozaikov, ki so
izpadli prav lepo. Tako je
padla odločitev, da se loti
izdelave velikega mozaika, ki
ga bodo namestili na fasado.
"Zbirali smo različne ideje,
od družinskih članov, sosedov, prijateljev ... Na koncu
sem se odločila za motiv drevesa, ki predstavlja naju z
možem, na njem pa so štirje
ptički, to so najini štirje otroci," je povedala sogovornica.
Glede postopka izdelave in
materialov so ji svetovali
fasaderji pod vodstvom
Sadeta Agića, ki so ji tudi
pomagali pri pripravi osnovne plošče. Nanjo so namestili mrežico in jo ometali, nato
pa je Polona začela lepiti
koščke ploščic. Te je razbila
s kladivom v različno velike
delčke, najprej sestavila
mozaik in ga nato nalepila
na ploščo, na kateri je naj-

prej s kredo narisala motiv.
Delala je v garaži, kjer je
imela postavljeno ploščo, in
sicer kar okrog tri mesece.
Na koncu ji je na pomoč priskočil sosed Viktor, saj se je
bližala zima in je družina
potrebovala garažo za avto.
Ko je bil mozaik dokončan,
ga je mojster zafugiral, nato
pa so ga fasaderji aprila
namestili na fasado. Mozaik
je velik 1,3 krat 2,5 metra in
tehta okrog dvesto kilogramov, tako da je bilo potrebno kar nekaj truda, da so ga
postavili in pritrdili. Kot je
povedala Polona, uradnega
"odprtja" mozaika še ni bilo,
a glede na to, da imajo v ulici
odlične medsosedske odnose in se s sosedi srečujejo na
uličnih žurih, jih to še čaka.
Pa ima Polona v mislih že
kakšno novo umetnino?
"Zaenkrat ne, saj mi ob službi in štirih otrocih ravno ne
ostaja veliko časa. Imam pa
rada, da doma sami kaj naredimo in v prihodnje se bomo
zagotovo lotili še česa," je
povedala.

Mozaik predstavlja drevo in štiri ptičke, to so Žubrovi štirje otroci.
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Za vse generacije

Managerja
olimpijskih športov

Trg na Stari Savi so tudi letos napolnile stojnice in delavnice Parade učenja.

Janko Rabič

Urša Peternel
Ljudska univerza Jesenice je
tudi ob letošnjem Tednu
vseživljenjskega učenja pripravila osrednji dogodek –
Parado učenja na trgu na

Stari Savi. Potekale so brezplačne ustvarjalne delavnice, delavnice ročnih delih,
kot so vezenje, pletenje,
kvačkanje, delavnice ličenja,
miselnih in didaktičnih
iger, obiskovalci so se lahko

Ekipa Ljudske univerze Jesenice, ki je glavna organizatorka
vsakoletne Parade učenja. / Foto: Gorazd Kavčič

preskusili v lokostrelstvu in
nordijski hoji ¼
Na ogled je bil verižni eksperiment, postavljen je bil
poligon Sveta za varnost in
preventivo v cestnem prometu ...

Na odru pa so se s kulturnim programom, pevskimi,
glasbenimi in plesnimi nastopi predstavile vse generacije, od otrok iz vrtca prek
učencev in dijakov do upokojencev.

Olimpijski komite Slovenije
v okviru izvajanja številnih
dejavnosti športnikom in
športnim delavcem omogoča
različna izobraževanja. Dolgoletni športni delavec in sekretar Športne zveze Jesenice Branko Jeršin se je odločil
za eno od oblik usvajanja
novih znanj na športnem področju. Obsežen program je
v dveh letih zajemal obravnavo različnih športnih modulov. Udeleženci so morali iz-

delovati različne seminarske
naloge, glavna je bila poslana
v oceno na Mednarodni
olimpijski komite v Lusano.
Za uspešno izvedbo izobraževanja Advanced Sport Management Course (ASMC) je
prejel diplomo Mednarodnega olimpijskega komiteja in
si s tem pridobil naziv manager olimpijskih športov. Poleg Branka Jeršina si je ta
strokovni naziv pridobila
tudi jeseniška olimpijka Petra Robnik, ki sedaj dela na
Smučarski zvezi Slovenije.

Članice Društva upokojencev Jesenice so prikazovale
pletenje in vezenje.

Branko Jeršin ob podelitvi diplome skupaj s predsednikom
OK Janezom Kocjančičem in generalnim sekretarjem
Tonetom Jagodnikom / Foto: Aleš Fevžar

Donaciji za otroke
in gasilce
Učenci OŠ Poldeta Stražišarja so prišli s Špelo in njenim
terapevtskim psom Louisom.

Otroci Vrtca Jesenice in dijakinje Srednje šole Jesenice na
ustvarjalnih delavnicah.

Slovenska popevka še dvakrat
Dijaki Srednje šole Jesenice so s koncertom Slovenska popevka navdušili še na Bledu in v Radovljici.
Urša Peternel
Po uspešnem koncertu z naslovom Slovenska popevka, ki
so ga dijaki Srednje šole Jesenice marca izvedli na odru je-

seniškega gledališča, so v aprilu pripravili še dve ponovitvi.
Ena je potekala v Festivalni
dvorani na Bledu, izkupiček
koncerta pa so namenili v šolski sklad za pomoč dijakom iz

socialno šibkejših družin. Za
presenečenje na koncertu je
poskrbel Andrej Šifrer, avtor
zmagovalne pesmi Festivala
slovenskem popevke leta 1998
Za prijatelje, ki se je dijakom

tudi pridružil na odru. Druga
ponovitev uspešnega koncerta
je potekala v Linhartovi dvorani v Radovljici, izkupiček pa so
namenili gasilcem, ki so se
izkazali ob nedavni ujmi.

Janko Rabič
Družba Mercator je v aprilu
v prodajalnah izvedla dobrodelni projekt z naslovom
Radi delamo dobro. Kupci
so z žetoni glasovali za predlagana lokalna društva,
klube, organizacije in vrtce.
V prodajalni na Titovi 79 na
Jesenicah so največ žetonov
namenili Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice, ki

bo donacijo v vrednosti tisoč
evrov namenila za letovanje
otrok iz socialno ogroženih
družin v otroškem letovišču
v Pinei. V prodajalni na Koroški Beli so kupci največ
žetonov namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Koroška Bela, donacijo
v enakem znesku pa bodo
vključili v okvir zbiranja
sredstev za nakup novega
vozila.

V prodajalni na Titovi 79 na Jesenicah so največ žetonov
namenili Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice.

Lidlov zdrav zajtrk v vrtcu

Pri skladbi Za prijatelje se je dijakom na odru pridružil Andrej Šifrer. / Foto: Peter Novak

Lidl Slovenija je v desetih slovenskih vrtcih, tudi v Vrtcu Jesenice, pripravil zdrav zajtrk, s katerim so želeli otrokom
predstaviti pomen zdrave in uravnotežene prehrane za njihovo rast in razvoj. Pri zajtrku so se otrokom pridružili Lidlovi sodelavci, ki so z njimi poklepetali o zdravi prehrani in
skupaj izpolnili Lidlov prehranski semafor, ki bo otroke v
vrtcih prijazno osveščal, kateri izdelki so primerni za pogosto ali manj pogosto uživanje. Akcijo so poimenovali Zdrav
obrok za srečo otrok.
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Mladi
Osnovnošolski kotiček

Vesela šola na Jesenicah
V sredo, 16. aprila, je na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
Jesenice potekalo državno
tekmovanje iz znanja Vesele
šole revije Pil. Tekmovanje
je potekalo pod vodstvom
učiteljic naše šole, in sicer
Jožice Urukalo in Karmen
Petrovčič. Malo pred 14. uro
smo na šoli sprejeli tekmovalce in njihove mentorje,
nato pa je sledil pozdravni
govor ravnateljice Branke
Ščap. Vsem nastopajočim
je čestitala za uvrstitev na
državno tekmovanje in jim
zaželela veliko sreče pri
reševanju novih nalog. Uradni del tekmovanja je
popestril tudi šolski pevski
zbor Zvezdice, ki se je predstavil s pesmimi Pozdravna
pesem, Pepjev, Prijateljice
lutke in Ko bi vsa ljudstva.
Sledila je kratka predstavitev Vesele šole, v kateri smo

izvedeli, da je glavni namen
le-te vzpodbuditi mlade k
ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja,
veščin in spretnosti. Vsebine so raznovrstne in so
vezane na aktualne družbene teme. Vedno pa Vesela
šola zaokrožuje tematske
niti z zaključnim tekmovanjem, ki se odvija spomladi.
Na odru pa sta se izkazala
tudi učenca Nika Razinger
in Nejc Pečar, ki sta uprizorila dramsko delo, prirejeno
po švedski ljudski pravljici,
z naslovom Juha iz žeblja.
Po odlični igri, prežeti s
kopico humorja, pa so se
učenci končno odpravili
reševat teste, ostali pa smo
zanje močno držali pesti.
Učenki Ivana Kondić in
Edina Sadiković

Čajanka v vrtcu
V vrtcu na Blejski Dobravi so pripravili čajanko, na katero so povabili starejše vaščane.
Urša Peternel
"S čajanko smo se želeli
zahvaliti starejšim vaščanom
za pomoč pri iskanju podatkov o domači vasi, obenem
pa se poveseliti in poklepetati ob domačem čaju. V Vrtcu
Jesenice namreč poteka projekt Etika in vrednote, v sklopu katerega poudarjamo
skrb za sočloveka, obenem
pa sodelujemo tudi s Turistično zvezo Slovenije in spoznavamo domačo vas ter
državo," je povedala vzgojiteljica Marjana Jakopič o
namenu čajanke, ki so jo
nedavno pripravili za starejše vaščane. "Z otroki smo
pripravili vabila ter jih razobesili na vidna mesta na
vasi. Želeli smo podariti
nekaj domačega, zato smo
spekli marmorni kolač, pehtranovo pecivo ter jabolčne
rezine. Skuhali smo domači
čaj, ki smo ga sami nabrali
na vaških travnikih in v
Vintgarju. Obiskovalce smo

toplo sprejeli ter jim ponudili domače dobrote. Ob plesu
in pesmicah, ki smo jih
predstavili, je beseda lažje
stekla. Gostje so se spominjali časov, v katerih so odraščali. Bilo je drugače, kot je
danes. Otroci so včasih imeli
kakšno igračo narejeno iz

cunj, lesa, pa še te so delili z
mlajšimi. Vrtca ni bilo, hodili so v šolo, kjer so pisali na
tablico s kredo. Bilo je manj
časa za šolanje in učenje,
odraščali so ob delu. Vendar
pa so stari starši zadovoljni
in veseli, ko opazujejo svoje
vnuke pri odraščanju. Naj-

bolj se veselijo časa, ki ga
lahko skupaj preživijo, ter
vseh drobnih radosti, skritih
v otroških nasmehih in v
očeh. Vsem vaščanom in
vaščankam se zahvaljujemo,
da smo skupaj preživeli prijetno urico ob čaju," je povedala Marjana Jakopič.

Skupaj smo različni
Koroški dijaki
obiskali gimnazijo
Dijaki z Jesenic in iz Celovca se redno obiskujejo
in krepijo vezi z obeh strani Karavank.
Janko Rabič
Dijaki Gimnazije Jesenice
nadaljujejo medsebojna srečanja s sovrstniki Slovenske
gimnazije iz Celovca. Aprilski obisk skupine enaindvajsetih dijakov iz Celovca na
Jesenicah je bil od lani že
četrti po vrsti. S spoznavanjem izobraževalnih progra-

mov, z izmenjavo mnenj in
druženjem se krepijo vezi
mladih z obeh strani Karavank. Tokrat so po pozdravnih besedah ravnateljice Lidije Dornig dijaki obeh gimnazij skupaj prisostvovali delu
pouka v laboratoriju in v telovadnici. Sledil je ogled blejskega gradu in nekaterih drugih gorenjskih zanimivosti.

Združenje UNESCO šol Gorenjske je 9. maja na Čufarjevem trgu na Jesenicah z delavnicami
in s kulturnim programom počastilo svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.
Andraž Sodja
V združenju UNESCO šol
Gorenjske so 9. maja na
Čufarjevem trgu na Jesenicah pripravili prireditev
Skupaj smo različni, namenjeno počastitvi svetovnega
dne kulturne raznolikosti.
Na prireditvi so sodelovale
Gimnazija Jesenice, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gimnazija Škofja Loka, Osnovna
šola Cerklje, Osnovna šola
Toneta Čufarja, Biotehniški
center Naklo, Osnovna šola
Cvetka Golarja, Osnovna
šola Stražišče in ostale
UNESCO šole Gorenjske.
Zbrane sta nagovorila tudi
župana občin Jesenice in
Kranjska Gora ter direktori-

ca urada za UNESCO Marjutka Hafner. Kot je povedala organizatorka dogodka
Darja Pikon, nacionalna
koordinatorica mreže UNESCO ASP in ravnateljica
Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana, je namen prireditve predvsem srečanje
UNESCO šol iz vse Slovenije, v mrežo katerih je v Sloveniji vključenih kar 84 šol. “Ni
naključje, da smo izbrali Jesenice, saj že naslov prireditve
Skupaj smo različni kaže na
to različnost, ki je značilnost
Jesenic, ta različnost pa nas
bogati. Kljub temu, da smo
različni, kažemo, da znamo
stopiti skupaj in pokazati enotnost, biti delček tega sveta ter
dodati delček v mozaik, ki
sestavlja celoto."

Šolarji so preko delavnic in druženja spoznavali različnost,
ki jim odpira drugačne poglede in širi obzorja.

Koncert klarinetistke

Dijaki iz Celovca so sodelovali tudi pri pouku v laboratoriju.

V začetku maja je v sklopu glasbenega abonmaja v Glasbeni
šoli Jesenice nastopila odlična klarinetistka Martina Strasser. Predstavila se je s programom maturitetnega nastopa.
Pri klavirju jo je spremljala Andreja Markun. Martina se je
rodila leta 1995 v Beljaku, živi pa v Žirovnici. Klarinet je začela igrati s šestimi leti pri profesorici Moniki Korbar in nadaljevala pri Urošu Gorencu na Glasbeni šoli Jesenice. Leta
2010 se je vpisala na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana. Vsa leta se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih je med drugim petkrat dosegla 100 točk
ter prejela kar nekaj zlatih plaket in pohval. Svoja znanja
izpopolnjuje na seminarjih in poletnih šolah. Sodeluje tudi
v orkestrskih zasedbah, saj je že šest let redna članica Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, igra v Pihalnem in
Simfoničnem orkestru Konzervatorija, gostovala pa je tudi
že v Simfoničnem orkestru Domžale - Kamnik in Pihalnem
orkestru Vevče.

Klarinetistka Martina Strasser / Foto: Sašo Valjavec
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Ajla za mis Slovenije

Rdeči križ
se bo selil na Plavž

Devetnajstletna Jeseničanka Ajla Kovać se je uvrstila v finalni izbor za mis Slovenije 2014.

Ajla Kovać je devetnajstletno
dekle z Jesenic, ki obiskuje četrti letnik Srednje šole Jesenice, smer ekonomski tehnik.
Kot pravi, je že kot deklica sanjala, da bo postala model in
tekmovala na lepotnih tekmovanjih. Potem ko se je pri petnajstih letih uvrstila v finale
izbora Lepa soseda, si je postavila še višji cilj: uvrstitev v
finale izbora za mis Slovenije.
Zadnji dve leti in pol se je trudila na predizborih in letos ji
je pod okriljem agencije
Queen vendarle uspelo, tako
da je postala ena izmed finalistk, ki si bodo prizadevale
osvojiti krono najlepše Slovenke za leto 2014. "V tem
času sem pridobila samozavest, postala sem bolj komunikativna in izboljšala sem
samopodobo, zato sem, tudi

če ne postanem mis, zadovoljna, saj sem osebnostno zrasla," pravi Ajla, ki sebe opisuje
kot preprosto, potrpežljivo in
razumno dekle. Rada organizira stvari, rada ima umetnost, v prostem času se
ukvarja s športom in piše knjigo – duhovni roman. Navdušuje pa jo tudi gledališče, igrala je v zadnji predstavi gledališča AKSA s Slovenskega Javornika. Kot deklica je vrsto
let plesala v folklorni skupini
društva Bošnjakov Biser. V
prihodnosti se Ajla, ki bo šolanje nadaljevala na visoki ekonomski šoli v Kranju, vidi v
poklicu, kjer bo uresničila svojo željo po organiziranju dogodkov, prireditev in podobnega. Na finalnem izboru za
mis Slovenije ji bo prav prišla
podpora navijačev, zato vabi
vse, ki bi jo želeli podpreti na
ta način, da se ji javijo.

Ajla Kovać

Urša Peternel
Potem ko se je država odločila prodati prostore na Titovi 78a, se bo območno združenje Rdečega križa Jesenice preselilo na Plavž, v izpraznjene prostore Lekarne
Plavž. Kot je povedala sekretarka združenja Mateja Krašovec, se bodo selili predvidoma jeseni oziroma najkasneje do konca leta. Preselili
bodo tako pisarne kot tudi
obe skladišči, to je hrane in
rabljenih oblačil. Jeseniško
območno združenje sicer s
prehranskimi paketi pomaga okrog 2500 upravičencem. Pakete mednje delijo
po ustaljenem sistemu, torej
ko jih dobijo, upravičence s
seznama povabijo, da jih
pridejo iskat.
Letos je sicer prišlo do spremembe v načinu preskrbe s

Pohod po Stari rudni poti
Urša Peternel
Ob mednarodnem dnevu
muzejev je TIC Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice
in Gornjesavskim muzejem
Jesenice pripravil deveti pohod po Stari rudni poti. Pohodniki – zbralo se jih je 37
– so se na pohod podali izpred Ruardove graščine in
pot nadaljevali do Korlnovega rova v Planini pod Golico.
Pot je opremljena z informacijskimi tablami, na katerih
so fotografije, ki prikazujejo
tovorjenje rude in življenje
rudarjev v tistem času. Zelo
kmalu so jih pozdravile tudi
lepotice meseca maja – nar-

cise oziroma ključavnice. V
Planini pod Golico so obiskali Cena Razingerja, ki vsako
leto s posebno ljubeznijo pri-

pravi vse potrebno za razstavo makete Alpe v malem.
"Ogledali smo si številne
znane in manj znane vršace

ter se podučili o načinu izdelave miniaturnih figuric za
tako veliko razstavo na prostem. Med našim obiskom
so se pred hišo ustavili tudi
obiskovalci iz drugih krajev
Slovenije, kar še posebej priča o tem, da je razstava vredna ogleda," je povedala
Nena Koljanin iz TIC-a.
Ustavili so se še pri Korlnovem rovu, nato pa so jim na
kmečkem turizmu Pri Betel
postregli z malico. Na poti
domov so si ogledali še razstavo v Štefelinovi hiši.
Ob tej priložnosti so bila vrata
Gornjesavskega muzeja Jesenice odprta za brezplačen
ogled zbirk.

hrano iz evropskih intervencijskih zalog. Evropa namreč
pomoči ne namenja več v
obliki hrane, temveč bo po
novem to potekalo prek novo
ustanovljenega Sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene za obdobje od 2014 do
2020. A postopki so se zavlekli, zato bodo paketi hrane iz
tega sklada na policah humanitarnih organizacij šele jeseni. Zato se je država odločila, da bo za vmesno obdobje
sprostila hrano iz državnih
blagovnih rezerv, in sicer od
maja do oktobra v treh delih.
Skupna vrednost živil iz blagovnih rezerv, ki bodo namenjena socialno najbolj ogroženim, znaša 1,25 milijona
evrov. Tako bodo upravičenci
še naprej lahko prejemali
prehranske pakete prek
Rdečega križa Slovenije in
Slovenske Karitas.

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Urša Peternel

Predvidoma jeseni se bo območno združenje
Rdečega križa Jesenice preselilo na Plavž, v
izpraznjene prostore nekdanje Lekarne Plavž.

20 LET Z VAMI

Koncert šestošolcev in osmošolcev
nistka Lana Grbič, trobentač
Jakob Robič, kitarista Polona
Hribar in Aljaž Borič, klarinetistka Tanja Zec in flavtistka
Kaja Novosel. Pred nastopom
vsakega učenca so zavrteli av-

dio-video posnetek nastopa iz
prvega razreda in potem je sledil nastop učenca. Na koncertu
so bili prisotni tudi ostali učenci, ki letos zaključujejo osnovno glasbeno izobraževanje.

www.gorenjskiglas.si

V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili koncert šestošolcev in
osmošolcev. Kot je povedala
ravnateljica šole Martina Va-

lant, je letos nižjo oziroma višjo
stopnjo osnovnega glasbenega
šolanja zaključilo 35 učencev.
Na koncertu je nastopilo osem
učencev: kontrabasist Vid Jeraša, pianistka Nuša Bolte, violi-

V knjigi je zbranih 80 najboljših hitrih receptov in
zagotovo bo prav vsak našel nekaj zase in za vsak
letni čas. Poleg receptov za testenine, njoke in
rižote, ne manjka receptov za zelenjavne, mesne
in ribje jedi. Poleg kratke priprave je vodilo knjige
predvsem uravnoteženost obroka.
Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

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

10
EUR
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Urša Peternel
Pomagajmo si za zdravo živ
ljenje so na Centru za soci
alno delo Jesenice poimeno
vali akcijo zbiranja rabljene
športne opreme za spomla
danske in poletne športe, ki
jo bodo namenili socialno
ogroženim posameznikom
in družinam. Kot je poveda
la direktorica centra Anita
Bregar, zbirajo kolesa, roler
je, plavutke, maske, pohod
niško opremo, športno obu
tev ... Akcija bo trajala do
konca meseca, v začetku
junija pa bodo organizirali
zaključne prireditve, na
katerih bodo zbrano športno
opremo podarili občanom,
ki si je sami ne morejo kupi
ti. V okviru zaključnih pri

reditev bodo potekale različ
ne športne aktivnosti s štar
tnino kot dobrodelnim pris
pevkom, zbrana sredstva pa
bodo namenili ljudem, ki
imajo težave v duševnem
zdravju in se soočajo tudi s
hudo materialno stisko. Akci
ja poteka v občinah Jesenice,
Žirovnica in Kranjska Gora,
sodelujejo pa Zdravstveni
dom Jesenice, Ozara, Zavod
za šport Jesenice, športni
društvi Kranjska Gora in
Žirovnica in občine. Na Jese
nicah je rabljeno športno
opremo mogoče oddati na
Centru za socialno delo Jese
nice (vse dni v času poslovnih
ur) ter na Zavodu za šport
Jesenice (vsak dan od 10. do
13. ure, ob sredah tudi od 15.
do 17. ure).

Pomoč za Srbijo in BiH

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
www.optika-mesec.com

Domačini z Jesenic opozarjajo, da številni vozniki novozgrajeno kolesarsko povezavo uporabljajo
kot cesto. Po njej vozijo osebna vozila, traktorji in celo tovornjaki. Direkcija bo zdaj postavila
fizične prepreke.
Urša Peternel
Potem ko so na Jesenicah
vendarle dobili kolesarsko
povezavo, so domačini zače
li opozarjati, da je odsek od
Verdnikove ceste proti mej
nemu platoju postal za kole
sarje izredno nevaren. Po
kolesarski poti naj bi se
namreč kolesarji srečevali z
osebnimi vozili, traktorji in
celo težjimi tovornimi vozi
li. Kot je potrdil vodja
Medobčinskega inšpektora
ta in redarstva Jesenice Boš
tjan Omerzel, so prejeli več
prijav občanov, ki zahtevajo
nadzor in ukrepanje. A ko
so na inšpektoratu in redar
stvu želeli ukrepati, so trčili
ob pravno podlago, ki jim
zaradi nejasne kategorizaci
je kolesarske poti vse od
Jesenic do Rateč ukrepanja
sploh ne dopušča. Zato so se
obrnili na Direkcijo RS za
ceste, naj pojasnijo, kdo je
sploh lastnik kolesarske poti
in kako je pot kategorizira
na. Z Direkcije za ceste so
odgovorili, da je lastnik kole
sarske poti država, upravlja
vec in vzdrževalec pa direk
cija. Pot je trenutno še neka
tegorizirana, je pa na tem
odseku predvidena za meša
ni promet, saj morajo omo
gočiti dostop lastnikov do
bivalnih objektov na tem
območju, lastnikom kmetij
skih zemljišč pa dostop s

kmetijsko mehanizacijo. A
vožnja motornih vozil po
kolesarski poti naj bi bila
prej izjema kot pravilo. Da v
praksi temu ni tako, pa doka
zujejo podatki: na tem
območju je deset bivalnih
objektov, več velikih reklam
nih objektov in zemljišče
lastnika gradbenega podjet
ja. "Vse to nakazuje, da je
prisotnost motornih vozil
lastnikov zemljišč na tem 1,1
kilometra dolgem in le tri
metre širokem odseku prej
pravilo kot izjema," pravi
tudi vodja redarstva Boštjan
Omerzel. Argumentom in
podatkom o kršitvah so –
potem ko so jih nanje opozo
rili tudi z Občine Jesenice in
policije – zdaj vendarle pri

sluhnili tudi na Direkciji za
ceste. Odločili so se, da bodo
postavili fizično prepreko za
motorna vozila, tako imeno
vano lokalno (točkovno)
zoženje kolesarske poti na
tem odseku. Ukrep naj bi bil
izveden v najkrajšem času.
In kako je z nadzorom krši
teljev? Boštjan Omerzel nam
je povedal, da sta – glede na
odgovor direkcije – za nad
zor odgovorna državna
inšpekcija in policija. Dokler
torej status ceste ne bo jasen,
občinski redarji in inšpek
torji ne morejo ukrepati. So
pa na tem delu kolesarske
povezave dejavni jeseniški
policisti, kot je povedal
Bojan Kos s Policijske upra
ve Kranj, izvajajo redne nad

zore. V dosedanjih nadzorih
so ugotovili nekaj posamez
nih kršitev prometnih pravil,
proti kršiteljem pa dosledno
ukrepajo (za prekršek je
predpisana globa 160 evrov).
Nedovoljena vožnja z motor
nimi vozili ogroža varnost
kolesarjev in bistveno zvišu
je tveganje za nesreče – k
sreči se doslej še ni zgodila
nobena, je povedal Kos. Ob
tem pa so na Direkcijo RS za
ceste že poslali tudi pobudo
za proučitev prometne si
gnalizacije, saj kolesarska
pot ni namenjena javni upo
rabi za cestni promet. Poos
trene nadzore bodo policisti
še nadaljevali, proti kršitel
jem pa bodo dosledno ukre
pali.

S športom za mir in enotnost
Z željo, da se tudi na Jesenicah pridružimo dogodkom ob dnevu Evrope, je Mladinski center Jesenice
pripravi aktivnosti pod naslovom Dan miru in enotnosti.
Andraž Sodja

www.gorenjskiglas.si

OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Ob nedavnih uničujočih poplavah, ki so prizadele zlasti
Srbijo in BiH, so se zbiranju pomoči pridružili tudi na Jesenicah. Zbirno mesto je pisarna društva UP, Spodnji Plavž
24e. Še danes, v petek, do 18. ure zbirajo hrano (zaželene so
predvsem konzerve in izdelki, ki imajo daljši rok trajanja),
ustekleničeno vodo, obleke, obutev, odeje, posteljnino, spodnje perilo, higienske potrebščine, blazine in denar. Polovico zbrane pomoči bodo s pomočjo Slovenske vojske odpeljali v BiH, drugo polovico pa v Srbijo; prvi tovornjaki so že
krenili na pot. Pomoč zbirajo tudi v društvu Bošnjakov Biser
Jesenice, dobrodošla je vsakršna pomoč, hrana, pijača, toaletne potrebščine in čistila. Akcija bo trajala do konca tedna,
po potrebi tudi dlje. Akciji zbiranja pomoči so se pridružili
tudi na območnem združenju Rdečega križa Jesenice. Kupljeno blago lahko darujete tudi v trgovini Mercator na Cesti
Maršala Tita 79 na Jesenicah. Pomoč bodo posredovali Rdečemu križu Srbije in Rdečemu križu Bosne in Hercegovine,
prevoz bo organiziral Rdeči križ Slovenije.

Z avtom po
kolesarski poti

Foto: Andraž Sodja

Zbirajo rabljeno
športno opremo

V knjigi boste našli odlične recepte za pripravo
jedi iz teletine, govedine, svinjine, jagnjetine,
perutnine in kunca ter divjačine. Seznanili se boste s
posameznimi deli mesa, kakšna je njihova kvaliteta
in kako poteka predpriprava na kuhanje.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

8EUR50

Mladinski center Jesenice je
ob 9. maju, dnevu Evrope, v
želji približati Evropsko unijo
in informacije o njenih pro
gramih pripravil športno pri
reditev, posvečeno temu praz
niku ter miru in enotnosti, ki
naj bi ju poosebljal. Kot je
povedala vodja Mladinskega
centra Lili Tkalec, so k sodelo
vanju pritegnili tako Srednjo
šolo Jesenice kot tudi Gimna
zijo Jesenice. Dijaki obeh šol
so se udeležili več športnih
tekmovanj v športnem parku
Podmežakla.
»Dijaki so kljubovali vetru, po
štiri ekipe obeh šol so se med
seboj pomerile v nogometu,
košarki, namiznem tenisu in
odbojki, v igrah pa je sodelova
lo več kot sedemdeset dija
kov,« je še povedala Tkalčeva,

ki dodaja, da so bili v nekaterih
igrah boljši dijaki Gimnazije,
v drugih pa Srednje šole. Ven
dar osrednji namen ni bil
rezultat, pač pa druženje, spo
znavanje in zabava, za kar so
znali mladi dobro poskrbeti.
Kot je zaključila vodja Mladin
skega centra Jesenice, so pred
stavnikom obeh šol ob zaklju
čku podelili priznanje v spo
min na prvo srečanje ob dne
vu Evrope z željo, da bi postalo
tradicionalno. Popoldne so
dan Evrope počastili tudi z naj
mlajšimi v Mladinski točki
Center II, z igrami poznavanja
držav EU, pri katerih so zavze
to sodelovali tudi starši. Prire
ditev so zaključili zvečer z
Euro Klubom v Mladinskem
centru, s tradicionalno glasbo
držav članic Evropske unije ter
sladkostmi čokolade iz različ
nih držav.

Dopoldne so se v športnih igrah pomerili dijaki Gimnazije
in Srednje šole Jesenice.
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Tekli za morje otrok

Ocvirki in pohvale

Jeseničani so se že četrto leto zapored znova množično udeležili dobrodelnega teka Jesenice tečejo
vsaj en krog in zbrali kar 3350 evrov za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin v Pineti.
Andraž Sodja
Rumene in oranžne majice
so minulo soboto zasedle
jeseniške ceste v krogu
TVD Partizan, podvoz Podmežakla, rondo pri Občini
Jesenice in nazaj k TVD
Partizanu. Kar 429 Jeseničanov, med njimi tudi številni znani obrazi, je teklo
ali se sprehodilo po tej dvokilometrski trasi ter prispevalo deset evrov štartnine,
ki je bila v celoti namenje-

na letovanju otrok iz socialno ogroženih družin v letovišču Zveze društev prijateljev mladine Jesenice Pinea
v Pineti pri Novigradu. Tekači so za letovanje tako
zbrali kar 3350 evrov, kar
bo okvirno zadoščalo za letovanje okoli 15 otrok, ki
sicer najverjetneje ne bi izkusili morskega veselja.
Sredstva, zbrana s tekom,
se pridružujejo 3250
evrom, zbranim z dobrodelno dražbo športnih arti-

Fikret Avdič je kupcem podelil kupljene drese z dobrodelne
dražbe.

klov Fikreta Avdiča, in donaciji hokejista Roberta
Kristana, kar bo po ocenah
predsednika zveze društev
prijateljev mladine Jesenice
Miloša Jenkoleta zadoščalo
za desetdnevno letovanje
okoli 35 otrok.
Kot je še povedal Jenkole, so
Jeseničani znova pokazali
veselje do športa in dobrodelnosti, zato se zahvaljuje
vsem, ki so ali tekli ali pa
sodelovali v dobrodelni
dražbi Fikreta Avdiča, saj so

omogočili kar nekaj nasmehov na otroških obrazih. S
predajo prodanih športnih
dresov na dobrodelnem
teku se je simbolično tudi
zaključila četrta dobrodelna
dražba športnih artiklov, ob
teku pa je potekal tudi že šesti Bertijev memorial v malem nogometu. Največ krogov na teku sta pretekla Dragica Žbontar in Alain Vilman, in sicer 22, kar v seštevku pomeni razdaljo klasičnega maratona.

Teka Jesenice tečejo vsaj en krog se je udeležilo kar 429
tekačev ali pohodnikov.

Jeseniških novic ne berejo le na Jesenicah in po vsej
Gorenjski, temveč tudi izven meja Slovenije. Dokaz nam je
poslal Slobodan, ki nam je poslal rešitev križanke iz
Gardinovcev v Republiki Srbiji ... U. P. / Foto: Tina Dokl

V začetku maja so se na vhodu in na notranjih stenah
podvoza Podmežakla, ki je bil lani zgledno prenovljen,
znova pojavili grafiti, ki kljub svoji opozorilni vsebini ne
sodijo na obnovljene stene podvoza. Storilce pristojne
službe še iščejo. A. S.

Kajmak, marmelada
in odlična zabava
Prvi jeseniški Kajmak in marmelada je odlično uspel, v dveh dneh je privabil kar okrog sedemsto
ljudi, željnih dobre zabave.
Urša Peternel
"Kljub slabemu vremenu je
prireditev več kot uspela,
vzdušje je bilo prav takšno
kot ob evropskem prvenstvu
v košarki. V petek smo imeli
okrog tristo, v soboto pa vsaj
štiristo obiskovalcev, kar
kaže, da so ljudje željni zabave," je po prvem jeseni-

škem Kajmaku in marmeladi zadovoljna Alenka Dovžan iz Hiše kulinarike
Ejga. V dvodnevni prireditvi
so združili kulinariko različnih narodnosti bivših jugoslovanskih republik, multikulturni program in večerno
zabavo, za katero je skrbel
Mladen T. Maki & Live
band, ki je navduševal že ob

Za zabavo je skrbel Mladen T. Maki & Live band, ki je
navduševal že ob košarkarskem prvenstvu.

košarkarskem prvenstvu.
Na dogodku so sodelovali
otroci Osnovne šole Toneta
Čufarja, ki so ustvarjali plakate na temo šestih bivših
jugoslovanskih republik, jeseniška društva, TIC Jesenice, Alenka Dovžan pa je na
ogled prinesla tudi svojo
olimpijsko kolajno, ki jo je
osvojila pred natanko dvaj-

setimi leti. V sklopu prireditve je potekal tudi izbor najboljše jedi prireditve in prvo
mesto sta si delila – burek in
kranjska klobasa. Kot je povedala Alenka Dovžan, sta z
Edvinom Karahodžićem
zelo zadovoljna z uspehom
prvega Kajmaka in marmelade in za naslednje leto
obljubljata ponovitev.

Alenka Dovžan v narodni noši in z olimpijsko medaljo v
družbi folkloristov

Močan veter je konec minulega tedna z vrtca ob Osnovni
šoli Toneta Čufarja na Plavžu odtrgal del kovinske strešne
obrobe. Posredovali so gasilci GARS Jesenice, ki so
nevarno pločevino odstranili in s trakovi zavarovali nevarno
območje ter tako preprečili še večjo škodo ali morebitne
poškodbe. A. S.

Vandali ali nepošteni zbiratelji lončnic? To vprašanje so si
lahko postavljali sprehajalci, ko so hodili po pešpoti iz
Tomšičeve ulice po nekdanji trasi ozkotirne železnice proti
trgovini Štof. Po žledu in snegu so komunalni delavci pot
očistili. Da bi jo olepšali, so namestili avtomobilske gume
in vanje posadili okrasno cvetje. A lej ga, zlomka, cvetje je
kmalu kar ¹ izpuhtelo“ neznano kam. Težko je ob takšnih
dejanjih deliti moralne nauke, če nekdo nima osnovne
kulture do cvetja in lepe okolice. C. E.
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Zanimivosti
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=O, 2=D, 3=J, 4=A, 5=L, 6=E, 7=T, 8=I, 9=V), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke in jo vpišete v križanko.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je POZAVNIST.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je PARADA ORKESTROV NA JESENICAH. Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki letos praznuje 140-letnico delovanja. Knjigo Partiture spomina prejmejo:
Alenka Plevel, Cerklje; Zdenka Snedic, Predoslje in Jernej Štamfelj, Lipce. Zgoščenko Igraj, igraj, prijatelj naš stari ... pa prejmejo: Rasta Šuligoj, Jesenice; Miran Kristan, Jesenice in Anamari Zupančič, Potoki. Nagrade lahko prevzamete v pisarni
Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah.

Drobnjakov štrukelj
Drobnjak – z vitamini bogato dišavno zelišče – je uporaben vse leto. Aprila ga posejemo na prosto,
jeseni ga damo v lonce in gojimo na okenski polici.
Jelka Koselj

maslu ali pa postrežemo kar
z nezabeljenim.
Drobnjakov štrukelj lahko
tudi zamrznemo in sicer
tako, da še surovega in zavi
tega v prtič damo v vrečko
ali posodo. Pred uporabo pa
ga skuhamo v prtiču.

Drobnjakov štrukelj
Za testo potrebujemo: pol kg
bele moke, 1 navaden jogurt, 1
jajce, ščepec soli, pol dcl olja in
približno 2 dcl mlačne vode.
Za nadev pa: 2 beli žemlji ali 4
rezine belega kruha, 3 dcl mle
ka, 2 pesti drobno narezanega
drobnjaka (5 dag), 10 dag sto
pljenega masla, sol in 2 jajci.
Za premaz potrebujemo 1 ki
slo smetano (2 dcl) in 10 dag
ribanega sira za pice.
Posutje: 5 dag svežega nareza
nega drobnjaka
Priprava: Za nadev nareže
mo žemlji ali rezine kruha
na kocke in jih namočimo v
mleku, da se razpustijo.
Dodamo drobnjak, stopljeno
maslo, 2 rumenjaka in soli
mo. Iz beljakov stepemo trd
sneg in ga šele pred mazan
jem testa vmešamo v nadev.
Testo delamo na mizi. V
moko naredimo jamico in
damo vanjo jogurt, jajce, sol,
olje in potrebno količino
mlačne vode. Zamesimo

Kumarična solata
z drobnjakom
testo in dobro pregneteno
tako, da se sveti.
Kuhinjski prtič iz blaga zmo
čimo z mrzlo vodo, razpros
tremo po mizi in malo posu
jemo z drobtinami. Testo
drobno razvaljamo oziroma
razvlečemo v dolžini prtiča.
Namažemo nadev in po dol
žini zvijemo. Konici štruklja
stisnemo skupaj, da nam
nadev ne uhaja iz testa. Štru
kelj položimo na prtič, ga
vanj zavijemo in damo kuha
ti v vrel in malo osoljen krop.
Kuhamo ga tako, da počasi
vre približno 35 minut. Sku

Sponzor križanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s. p., Ulica Staneta Bokala 19, 4270 Jesenice. Strokovno in kvalitetno
opravljeno delo v vašem domu. Za dogovor pokličite 040 833 787. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: nakup v vrednosti 30, 20 in 10 evrov v Trgovini Mavrica na Titovi 106 na Jesenicah.

Ulica Staneta Bokala 19, 4270 Jesenice
GSM: 040 833 787

KOMPLET
SLIKOPLESKARSKA DELA

han štrukelj odcedimo, od
stranimo prtič in narežemo
na debele rezine. Za premaz
prevremo kislo smetano in
dodamo nariban sir.
Premaz polijemo po rezi
nah. Še tople štruklje takoj
ponudimo kot gotovo jed z
zeleno solato in še svežim
drobno narezanim svežim
drobnjakom.
Drobnjakov štrukelj pa lahko
ponudimo tudi kot prilogo k
naravnim zrezkom v omaki.
V tem primeru skuhan in
narezan štrukelj zabelimo s
prepraženimi drobtinami na

Potrebujemo: 1 solatno
kumaro, 2 skuhana in oluplje
na krompirja, 1 navaden
jogurt (2 dcl), 1 žlico kisle sme
tane, sol, bel poper in drobno
narezan drobnjak.
Priprava: Kumaro olupimo in
narežemo na lističe. Solimo
in jo pustimo nekaj minut, da
spusti vodo. Nato jo ožame
mo. V skledi zmešamo ožeto
kumaro, narezan krompir,
popramo, dodamo jogurt in
kislo smetano. Po vrhu potre
semo z drobnjakom. Če po
strežemo to solato še z mes
nim narezkom, siri, kuhani
mi jajci in polnozrnatim kru
hom, dobimo izdatno malico.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 2. junija
2014, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali
vrzite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Majske in junijske prireditve
Petek, 23. maja
STARA SAVA, od 10. do 18. ure
KARAVANKE BIKE FEST (sejem rabljenih in novih koles in kolesarske
opreme, predstavitev poti za kolesarjenje v okolici Jesenic, spremljevalni program). Info: www.projektnatura.si

KNJIŽNICA HRUŠICA, od 18. ure do 18.15
Žrebanje nagrajencev knjižne uganke
Info: Knjižnica Hrušica, 04/583 42 12

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 18.30
Koncert orkestrov Glasbene šole Jesenice
Info: Glasbena Šola Jesenice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 19. do 21. ure
2. kolo IN LINE lige
Info: Športna zveza Jesenice, 051/685 240

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK, TITOVA
78/a, ob 20. uri
Meditacija
Info: Društvo Žarek, 030 625 298

Petek, 30. maja
KINO ŽELEZAR, ob 18. uri
Ogled filma Anna Karenina, vstop prost
Info: 04/583 42 00, info@knjiznica-jesenice.si

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,
ob 19. uri
DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 17. uri
Koncert ženskega pevskega zbora društva upokojencev Javornik - Koroška Bela. Info: DU Javornik - Koroška Bela, 5831 014

Sobota, 24. maja
STARA SAVA, od 10. do 18. ure
KARAVANKE BIKE FEST (sejem rabljenih in novih koles in kolesarske
opreme, predstavitev poti za kolesarjenje v okolici Jesenic, spremljevalni program)
Info: www.projektnatura.si

Letni koncert Kulturno društvo Vox Carniola
Info: Kulturno društvo Vox Carniola Jesenice, gsm: 041 358 026
(Andrej Černe), vox.carniolus@gmail.com

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Predavanje z delavnicami Priprava in izvedba ture; odprtje razstave
ob 90-letnici Društva GRS Jesenice. Info: Društvo gorska reševalna
služba Jesenice; grsjesenice@gmail.com

KULTURNI HRAM, KOROŠKA BELA, ob 19.30
Razstava krožka ročnih del Farnega kulturnega društva Koroška Bela

ŠPANOV VRH, ob 10. uri
Pohod in tek na Španov Vrh – 6 ur Španovega vrha

Razstava bo odprta do nedelje, 8. junija 2014.
Info: 04/580 60 62

Info: Športna zveza Jesenice, 051/685 240

Nedelja, 25. maja
STARA SAVA, od 10. do 18. ure
KARAVANKE BIKE FEST (sejem rabljenih in novih koles in kolesarske
opreme, predstavitev poti za kolesarjenje v okolici Jesenic, spremljevalni program) Info: www.projektnatura.si

VADIŠČE ŠKD FIDO HRUŠICA, ob 19.30
CAC Hrušica 2014–2015. Državna razstava psov vseh pasem z mednarodno udeležbo razstavljavcev in sodnikov, za obiskovalce vstop
prost!
Info: Športno kinološko društvo FIDO Hrušica, kdfido@gmail.com,
www.kd-fido-hrusica.si

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
DRUŠTVO ŽAREK, Cesta maršala Tita 78/a, Jesenice, 030 625 298
Ponedeljek–petek od 18. do 20. ure (spomladanske ustvarjalne delavnice, druženje, pogovori)

Prireditve za osnovnošolce in mlade
do 15. leta
DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78/a, JESENICE,
030 625 298
Ponedeljek–petek od 16. do 18. ure (druženje s sovrstniki, igre, spomladanske ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti)

MLADINSKA TOČKA CENTER II, TITOVA 41, JESENICE
28. 5, 4. 6. 2014 (16.30–18.00) – VESELE SREDE – vodene brezplačne
dejavnosti za osnovnošolce nad 8 let (družabne namizne igre, ustvarjanje, igre za bistre možgane, risanke in mladinski filmi, pogovori na
aktualne in tudi čisto vsakdanje teme)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica knjižnice,
04/583 42 01, info@knjiznica-jesenice.si
23. 5. 2014, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela
26. 5. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica
27. 5. 2014, od 16.00 do 18.45 – Angleške urice/zaključena skupina
28. 5. 2014, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalna delavnica
29. 5. 2014, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic
29. 5. 2014, od 18.00 do 18.45 – Lepo je biti bralec
30. 5. 2014, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela

KMETIJA SMOLEJ, Planina pod Golico 4a,
www.kmetijasmolej.si, 041 566 847, mihasmo@gmail.com
24., 25. 31. 5. in 1. 6. 2014 od 8. do 13. ure – Dvodnevni aktivni vikend
za otroke na kmetiji (otroci doživijo stik s kmetijo, domačimi živalmi,
jahajo ponije in počnejo še veliko zabavnih stvari)
Info: 041 568 847, mihasmo@gmail.com

Sobota. 31. maja
PROSTORI CP ŽP, KURILNIŠKA 10a, III. nadstropje,
od 14. do 18. ure
OGLED MODULNE MAKETE

Stalne razstave

Info: Milan, 040/706 740, vlaki.jesenice@gmail.si

Četrtek, 3. junija
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 9. uri
Državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije
Info: Območna izpostava JKSD Jesenice, 04/586 67 40,
oi.jesenice@jskd.si, www.jskd.si

KOSOVA GRAŠČINA, torek–petek od 10. do 12. ure in od 16.
do 18. ure
- JESENIŠKA TALIJA – Gledališka dejavnost na Jesenicah – do 14. 6.
2014
- V RITMU ŽELEZARSKEGA SRCA – Odprtje muzejske razstave ob
140-letnici Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora – do 14. 6.
2014

DOM DU JESENICE, od 16.30 do 17.30
Torek, 27. maja
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA, od 15. ure do
16.30
Ustvarjalne delavnice
Info: Knjižnica Javornik - Koroška Bela, 04/583 42 11

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
Info: 05/999 80 57, dujesenice@gmail.com, www.duj.si

KINO ŽELEZAR, od 17. do 18. ure
Brihtin dan – predstava Eve Škofič Maurer – Klovnesa razgraja
Info: 04/583 42 00, info@knjiznica-jesenice.si

KNJIŽNICA JAVORNIK – KOROŠKA BELA, od 16.30 do 16.45
Žrebanje nagrajencev knjižne uganke
Info: Knjižnica Javornik - Koroška Bela, 04/583 42 11

Petek, 4. junija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 8.30
Državno srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije

Sreda, 28. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri
Kreativna delavnica: izdelovanje ptičkov iz filca
Info: prijave: Ljudska univerza Jesenice, 04/ 583 38 09,
info@lu-jesenice.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 15. do 19. ure

Info: Območna izpostava JKSD Jesenice, 04/586 67 40,
oi.jesenice@jskd.si, www.jskd.si

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri
Kreativna delavnica: izdelovanje mozaikov
Info: prijave: Ljudska univerza Jesenice, 04/583 38 09,
info@lu-jesenice.net

Cooperjev tekaški test
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/ 588 46 80/81,
www.mc-jesenice.si, ŠZJ 051 685 240

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK, TITOVA
78/a, ob 15. uri
Kuharske delavnice v prostorih DFB Jesenice
Info: Društvo Žarek, 030 625 298

KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Domoznanski večer z legendarnim slovenskim alpinistom Radom Kočevarjem
Info: Knjižnica Hrušica, 04/583 42 12

Četrtek, 29. maja
KNJIŽNICA HRUŠICA, od 17. ure do 17.45
Ura pravljic z grofico
Info: Knjižnica Hrušica, 04/583 42 12

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
Spodnji Plavž 24e, ob 10. uri
Inoviranje prodajno-predstavitvenih orodij za boljšo komunikacijo s
kupci, na delavnici bodo predstavljena prodajno-predstavitvena orodja, ki jih prodajalec potrebuje pri svojem delu, in vsi tisti pripomočki,
ki jih uporablja kupec.
Info: Prijava na delavnico na 04/581 34 13 ali po elektronski pošti:
hermina.biscevic@ragor.si

Sobota, 5. junija
ODHOD S HRUŠICE, ob 7.50
POHOD – Soteska Čepa
Info: Pohodniška sekcija, 041/402 739

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 8.30
Državno srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije
Info: Območna izpostava JKSD Jesenice, 04/586 67 40,
oi.jesenice@jskd.si, www.jskd.si

FOTOGALERIJA JESENICE v avli Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah
Fotografska razstava KROMATIKA avtorja Staneta Vidmarja, F1 FZS,
člana fotografskega društva Jesenice

BANKETNA DVORANA KOLPERN, STARA SAVA,
torek–sobota od 10. do 18. ure
Razstava likovnih del Hane Klincov
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice, TIC Jesenice, tel. 04 586
31 78, www.turizem.jesenice.si, e-pošta: tic.jesenice@siol.net
Če organizirate kakršnokoli prireditev, posredujte program na TIC Jesenice.
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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jeseniške novice
Festival kolesarstva
Ta konec tedna bo potekal prvi festival kolesarstva, imenovan Karavanke
Bike Fest, v organizaciji Projekta Natura. Pripravljajo vodene kolesarske
izlete, sejem rabljenih koles, filmsko matinejo na kolesarski pogon ...
Urša Peternel

vijo šole kolesarstva za najmlajše, predstavitvijo različnih možnosti uporabe koles,
tekmovanjem v dostavljanju
pošiljk s kolesi, generiranjem
električne energije s kolesom

OPTIKA BERCE d.o.o., TITOVA 50, JESENICE

Od danes, petka, do nedelje
bo na Jesenicah potekal prvi
festival kolesarstva, imenovan
Karavanke Bike Fest. Organi-

zator je Projekt Natura, ki je
prejšnji dve leti organiziral
sejem koles in kolesarske
opreme, letos pa bodo dogajanje nadgradili z vodenimi
kolesarskimi izleti, predstavit-

GOSTILNA MAJOLKA
JESENICE SPET Z VAMI

Vabimo na malice, kosila,
mesne plošče in druge dobrote
iz naše ponudbe!

T: 04 58 37 630

vabilo_jon_Layout 1 15.5.2014 15:21 Page 1

BREZPLAČNA OBJAVA

META JANC s.p., ULICA CANKARJEVEGA BATALJONA 6, JESENICE

Naročeno tudi dostavimo.
Dostava kosil starejšim občanom.

VABILO
V petek, 30.05. 2014, ob 19. uri vas vabimo
v Kolpern (Gornjesavski muzej Jesenice) v
banketno dvorano na predavanje PRIPRAVA
IN IZVEDBA GORNIŠKE TURE.
Obenem bomo odprli fotografsko razstavo
o DELU GRS JESENICE, ki bo na ogled do
septembra v Knjižnici Toneta Čufarja Jesenice.
Z vami bomo izkušeni gorski reševalci
Društva GRS Jesenice.
Na predavanju bodo predstavljene osnove varnega
gibanja v gorah, orientacije in prve pomoči, popestrili
pa ga bomo z raznimi delavnicami. Namenjeno je
vsem, ki redno ali zgolj občasno zahajate v gore, ki bi
radi osvežili svoje znanje in morda izvedeli kaj
novega.

Srečno!

www.grs-jesenice.org

in filmsko matinejo na kolesarski pogon. Obiskovalci se
bodo lahko podali na dva
vodena gorskokolesarska izleta po jeseniškem delu Karavank. S kombiji bo organiziran prevoz s Stare Save, kjer
bo prireditveni in sejemski
prostor, do Planine pod Golico, kjer bo start izletov. Na
Stari Savi bo potekal sejem,
na katerem bo mogoče kupiti
ali prodati rabljeno kolo in
kolesarsko opremo. Več informacij je na voljo na spletni
strani Projekta Natura.

OKNO V SVET
TELESAT JESENICE – OKNO V SVET Iz VAšEgA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
106 programov v začetnem paketu
126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket
Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

NOVO V OLIMPIJSKEM LETU 2014

INTERNET

Paket MEGA TROJČEK
- začetni paket
- osnovni paket
- razširjeni paket
- paket EUROSPORT programov v visoki ločljivosti
- internet – hitrost 15 Mbit/sek
- IP telefon
- WI-FI

AKCIJA ZA NAROČNIKE
Z ANALOGNIM PAKETOM
PROGRAMOV:

CENA SAMO

38 E

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

www.telesat.si

V svetovni splet vstopate še
enkrat hitreje kot doslej, vse
vrednosti po
obstoječih pogodbah
so povečane za faktor 2.

do konca leta 2014 dobite
brezplačno v uporabo zunanji
digitalni sprejemnik

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

