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Okus po Afriki

Vrtec Sončnica še
sprejema malčke

Mladinski center Jesenice in
jeseniški Klub brez meja sta
priredila dva prijetna večera
afriške glasbe in kulture.

V Waldorfski vrtec na Hrušici je za
novo šolsko leto še mogoče vpisati
otroka. Osnovali bodo eno mešano
skupino, dobili dve novi vzgojiteljici ...
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Dan za odličnjake

Tomaž Razingar ostaja
v železarskem moštvu

Župan Tomaž Tom Mencinger je sprejel odličnjake z jeseniških osnovnih in srednjih šol. Na osnovnih
šolah je 24 učencev z najboljšim uspehom zaključilo vseh devet razredov, na obeh srednjih šolah pa
je bilo dvanajst dijakov odličnih vsa štiri leta.

Eden najboljših slovenskih hokejistov in ljubljenec
domačega občinstva bo zagotovo udarna moč
moštva v novi sezoni. Vodstvo kluba si ga želi
tudi v vlogi kapetana moštva.

Urša Peternel
Janko Rabič
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je tudi
letos pripravil sprejem v Kosovi graščini za vse osnovnošolce, ki so z odličnim
uspehom zaključili osem
razredov osnovne šole (v devetem razredu pa so bili primerljivo uspešni kot pretekla leta, saj splošnega učnega uspeha ni več), ter za dijake srednjih šol, ki so bili
odlični v vseh letnikih srednje šole. Na osnovnih šolah
občine Jesenice je bilo takih
odličnjakov letos 24, in sicer
na Osnovni šoli Prežihovega Voranca šest, na Osnovni
šoli Toneta Čufarja štirinajst, na Osnovni šoli Koroška Bela pa štirje. Na obeh
srednjih šolah je vse letnike
z odliko zaključilo dvanajst
dijakov, in sicer sedem na
Gimnaziji Jesenice in pet na
Srednji šoli Jesenice. Na
Osnovni šoli Koroška Bela
so odličnjaki Samo Smolej,
Žiga Čop, Kristina Košelnik
in Aljoša Čamdžić. Na
Osnovni šoli Prežihovega
Voranca so to Claudia Cvetković, Špela Kovač, Klara
Ravnik, Aurelija Jurca, Eva
Radman in Medina Silić. Na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
pa so odličnjaki Lea Ličof,
Kaja Mrgole, Sara Muschet,
Elvira Pašagić, Ana Škof,

Odličnjaki z županom I Foto: Anka Bulovec
Eva Pivk, Alenka Kejžar,
Lara Mejač, Erika Vavtar,
Ruth Krajzel, Ajdina Bjelkić, Armina Čatak, Marina
Đordeski, Dean Huremović
in Selma Tubič. Na Gimnaziji Jesenice so bili vsa štiri
leta odlični Ana Antonič,
Diana Huremović, Tina
Janša, Gašper Poklukar,
Katja Pretnar, Maja Ropret
in Laura Šimenc. Na Srednji šoli Jesenice pa so bile v
programu vzgojitelj predšolskih otrok vsa leta odlič-

ne Urška Ažman, Mateja Jeglič in Klavdija Preželj, v
programu ekonomski tehnik Tatjana Birk, v programu tehnik zdravstvene nege
pa Katja Mihelič.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ob tem dejal, da je
vsako leto zelo ponosen, ko
pride pred odlične učence
in dijake. "Zavedam se, da
je za odličen uspeh treba
vložiti veliko truda. Zato
vam čestitam, hkrati pa
tudi čestitam vašim učite-

ljem in profesorjem in vašim družinam, ki vam stojijo ob strani," je dejal. Zaželel jim je veliko uspeha pri
nadaljevanju šolanja. Ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig je učencem in dijakom čestitala v
imenu ravnateljev in jim
zaželela uspeh na srednjih
šolah in fakultetah ter da bi
ta uspeh dopolnili z osebno
srečo. "Uživajte v življenju
in bodite uspešni!" jim je
zaželela.
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V Acroniju tretjino
na čakanje

Lekarna da,
nadzidava ne

Večer z družino
Kavalar

Car je tisti,
ki drogi reče ne!

Odločili so se, da bodo po
prvem avgustu ukinili eno izmeno in delavce izmenoma
poslali na čakanje.

Po načrtih naj bi Pikovo
damo nadzidali, kar pa moti
stanovalce sosednjega bloka, saj menijo, da jim bo visok objekt povsem zastrl
svetlobo.

Sestri Rina in Helenca ter
brata Miran in Janko Kavalar
so v klepetu odstirali tančice
svojih življenjskih poti.

Devetindvajsetletna Jeseničanka Barbara Omerzel iz
društva Žarek je prejela posebno priznanje za preventivno delo z mladostniki in
starši odvisnikov.

stran 3

stran 5

stran 12

stran 12

Kljub izredno resnemu položaju zaradi velikih dolgov
v Hokejskem klubu Acroni
Jesenice le veje precejšen
optimizem pred prihajajočo
sezono. Na novinarski konferenci v torek, 16. junija, je
predsednik kluba Slavko Kanalec poudaril, da so se že
lotili sanacijskega in obenem varčevalnega programa. O vsem bodo sproti obveščali javnost. Novi športni
direktor Zvone Šuvak se je
znašel pred veliko in zahtevno nalogo, kako sestaviti
konkurenčno moštvo za nastope v četrti sezoni EBEL
lige in kasneje državnem prvenstvu. Vsi v klubu so z velikim veseljem pozdravili
odločitev Tomaža Razingarja, da ostane v klubu, čeprav
je imel več ugodnejših ponudb iz tujih klubov. Eden
najboljših slovenskih hokejistov in ljubljenec domačega občinstva bo zagotovo
udarna moč moštva v novi
sezoni. Vodstvo kluba si ga
želi tudi v vlogi kapetana
moštva. Po podpisu pogodbe je povedal:
"Vesel in zadovoljen sem,
da ostajam na Jesenicah.
Ogromno težav je bilo v
preteklih dveh sezonah, ki
so ostale skrite javnosti.
Upam, da bodo novi ljudje v
klubu uresničili načrte in
bomo spet skupaj sestavili
zgodbo o uspehu. Vsi pričakujemo veliko podporo jav-

nosti, zagotovo precej spremenjeno moštvo pa bo v
igro moralo vložiti veliko
nove energije."
Zvone Šuvak je napovedal,
da bodo jedro moštva sestavili do 5. julija. Po odhodu
osmih hokejistov z drugimi
potekajo dogovori za podpis
pogodb. Nekaj domačih hokejistov naj bi se vrnilo iz
klubov v tujini, računa pa
tudi na več igralcev iz HD
Mladi Jesenice. Kljub nekaterih imenih o trenerju, ki
krožijo v javnosti, še ni razkril, kdo bo prevzel to vlogo.
Dejal je le, da bodo za moštvo skrbeli glavni trener,
pomočnik in kondicijski
trener. Po suhih pripravah
se bodo hokejisti 3. avgusta
preselili na led. Upajo, da
bo to mogoče v domači dvorani, kjer bo sicer potekala
obnova. Drugače bodo morali iskati rešitev drugje.
V pripravljalnem obdobju
bodo aktualni državni prvaki odigrali 11 prijateljskih tekem in se udeležili poletne
hokejske lige na Bledu. Za
povsem prenovljeno moštvo
bo premiera v novi sezoni
lige EBEL 13. septembra, ko
bodo gostovali pri novincu,
zagrebškem Medveščaku.
Tudi v drugem in tretjem
krogu bodo Jeseničani gostovali, in sicer pri ljubljanski Olimpiji in Gradcu. Pred
domačim občinstvom pa se
bodo prvič predstavili 20.
septembra, ko bodo igrali
proti madžarski Albi.

Poletno izhajanje Jeseniških novic
Jeseniške novice bodo prek poletja izhajale nekoliko drugače kot sicer. Poletni številki bosta izšli 17. julija in 14. avgusta, prva popočitniška številka časopisa pa bo izšla 4. septembra. Nato vas bodo - tako kot doslej - Jeseniške novice v
nabiralnikih spet čakale dvakrat na mesec. Želimo vam lepe
počitnice, med katerimi naj vam čas krajšajo tudi Jeseniške
novice!
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Županov kotiček

Občina varčuje tudi pri plačah

Urša Peternel
Največje cestno gradbišče v
občini je trenutno pri Splošni bolnišnici Jesenice, kjer
poteka obnova magistralne
ceste R3 Hrušica-Javornik.
Letos bo Direkcija RS za ceste obnovila del pri bolnišnici do odcepa na Ulico Staneta Bokala, odcep do križišča
pri Čufarju pa prihodnje
leto in delno v letu 2011. Občina Jesenice pri tem mora
sofinancirati obnovo komunalne infrastrukture, to je
gradnjo pločnikov, komunalnih vodov, javne razsvetljave in levega zavijalca. Letos bo Občina Jesenice za to
namenila 122 tisoč evrov, sicer pa naj bi vsa dela letos
stala 570 tisoč evrov. Župan
Tomaž Tom Mencinger je

Rebalans proračuna za leto 2009 sledi vsesplošnim varčevalnim ukrepom.
Urša Peternel

glede načrtov na področju
urejanja cest povedal, da
bodo državi predlagali, da bi
na Jesenicah uredili tri dodatna krožišča, in sicer na
izvozu z avtoceste pri Hrušici, pri uvozu na Hrušico in
deponijo ter pri uvozu v Acroni na Koroški Beli.

Glede gradnje kolesarske steze skozi jeseniško
občino je župan povedal, da projekt vodi in
financira država. Trenutno čakajo, da bo
priključek kolesarske steze pripeljan do občine
Jesenice. Nato bodo začeli gradnjo, kolesarska
steza skozi občino Jesenice pa naj bi bila po
županovem pričakovanju zgrajena v dveh,
najkasneje treh letih.

Občinski svetniki so na ponedeljkovi seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna.
Prihodki in drugi prejemki v
rebalansu znašajo dobrih 22
milijonov evrov in se glede
na sprejeti plan za leto 2009
povečujejo za nekaj manj kot
218 tisoč evrov. Odhodki in
drugi izdatki pa znašajo 24,9
milijona evrov in se glede na
plan povečujejo za nekaj
manj kot 19 tisoč evrov. V nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih sprememb, ki jih
prinaša rebalans.
Tako bodo za plače občinske
uprave v letošnjem letu namenili za skoraj 68 tisoč evrov manj proračunskega denarja od načrtovanega. V
skladu z dogovorom o ukrepih na področjih plač v javnem sektorju so namreč
ukinili delovno uspešnost
javnim uslužbencem za obdobje od aprila do vključno
novembra. Enak ukrep velja
tudi za zaposlene v drugih
jeseniških javnih zavodih.
Znižali so tudi sredstva za
plače župana in nagrade
treh podžupanov v višini dobrih 24 tisoč evrov.
Znižala se je tudi postavka
urejanja druge faze Poslov-

Z rebalansom bodo letos zagotovili tudi 8500 evrov za
nakup nove panoramske table Jesenic. Sedanja tabla je
zastarela, pokvarjena, grda in neuporabna.

Župan letos - v skladu s splošnim varčevanjem ne bo dobil novega službenega vozila. Sedanje
za zdaj deluje brezhibno, so pojasnili, namesto
za nakup novega vozila so del denarja namenili
za nakup pisarniškega pohištva in opreme za
medobčinski inšpektorat in redarstvo.
ne cone Jesenice, in sicer za
nekaj manj kot 703 tisoč evrov, ker se bo izvedba zaradi zamika evropskega razpisa zamaknila na konec leta.
Bistveno več denarja od na-

črtov pa bo letos treba nameniti za sanacijo uničenih
cest med zimo, ta postavka
se je povečala za 401 tisoč
evrov. Za 372 tisoč evrov se
je povečala tudi postavka za

ureditev sortirnice na deponiji Mala Mežakla, in sicer
za nakup zemljišč. Z rebalansom so med drugim zagotovili tudi denar za zamenjavo še dveh semaforjev na
Titovi. V proračunu je bila
predvidena le zamenjava semaforja v križišču s Tavčarjevo, zdaj pa bodo še letos
zamenjali tudi semaforja pri
Čufarju in pri Integralu, saj
sta nenehno v okvari. Prihodnje leto pa bo prišel na
vrsto še semafor na križišču
na Slovenskem Javorniku.
Več denarja, in sicer dvajset
tisoč evrov, zagotavljajo za
javna dela, med drugim za
dodatno zaposlitev delavca,
ki bo vzdrževal otroška igrišča. Nekaj več kot 12 tisoč evrov dodatnega denarja z rebalansom zagotavljajo tudi
za nakup video sistema in
izdelavo lesene nadstrešnice
nad klančino za invalide pri
Osnovni šoli Toneta Čufarja. Zamenjava strehe na
Osnovni šoli Koroška Bela
pa bo cenejša za skoraj 48 tisoč evrov, ker je bila ponudbena vrednost manjša od
načrtovane.
Več denarja (25 tisoč evrov)
bo letos Občina Jesenice namenila tudi za energetsko
sanacijo.

Varno mesto z nevarnimi vozniki
Stanje na področju varnosti na Jesenicah je dobro, izjema so razmere na cestah, saj so letos
v prometu našteli že tri smrtne žrtve.
Urša Peternel
Država bo letos obnovila cesto od bolnišnice do odcepa na
Ulico Staneta Bokala, del do križišča pri Čufarju pa v letih
2010 in 2011.

Nadaljevanje obnove Tavčarjeve še letos
V lanskem letu je Občina Jesenice izvedla prvo fazo projekta
obnove komunalne infrastrukture na Tavčarjevi na Jesenicah.
V tej fazi so uredili komunalno infrastrukturo od križišča pri
objektu Tavčarjeva 8 do križišča z regionalno cesto. Dela naj
bi nadaljevali že letos, za izvedbo druge faze bo potrebnih
718 tisoč evrov, od tega naj bi Občina Jesenice iz proračuna
zagotovila 134 tisoč evrov, 584 tisoč evrov pa naj bi dobili iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delati bodo pričeli,
ko bodo pridobili vire sofinanciranja, računajo pa, da bodo
obnovo komunalne infrastrukture dokončali še letos. U. P.

Lani so komunalno uredili prvi del Tavčarjeve, letos naj bi
sledil drugi del obnove. I Foto: Anka Bulovec

"Jesenice so varno mesto!" je
po poslušanju poročila komandirja Policijske postaje
Jesenice Gregorja Hudriča
menil eden od občinskih
svetnikov Oto Kelih. Da je
stanje na področju varnosti
na Jesenicah primerljivo z
drugimi občinami, je v poročilu ocenil tudi komandir
Hudrič. "Ocenjujem, da je
varnostna situacija dobra,
treba jo bo vzdrževati in nadaljevati preventivno delo,"
je dejal. Občinskim svetnikom je predstavil tudi nekaj
konkretnih podatkov. Med
drugim je povedal, da so lani
obravnavali nekaj več kaznivih dejanj kot leto prej, zlasti
vlomov in tatvin. Stanje se je
poslabšalo konec lanskega in
v začetku letošnjega leta, ko
so se vrstili vlomi v vozila in
poslovne prostore. A policistom je večino dejanj uspelo
raziskati in štirje osumljenci
so se znašli v priporu, s čimer so se razmere na tem
področju umirile. Na področju javnega reda in miru število prekrškov upada, je dejal
Hudrič, zlasti se je zmanjšalo število intervencij v gostinskih lokalih. To je verjetno tudi posledica dejstva, da
na Jesenicah ni več nočnih

Župan Tomaž Tom Mencinger in komandir Policijske
postaje Jesenice Gregor Hudrič

Eden od storilcev, ki naj bi storil kar štirideset
premoženjskih kaznivih dejanj na Jesenicah, je
dobil kazen enajst mesecev pogojno za tri leta.
Občinski svetniki so izrazili ogorčenje nad tako
milo kaznijo in zahtevali učinkovitejše delo
pravosodnih organov tudi v drugih primerih,
denimo pri kaznovanju storilcev kraje kipov.
klubov, ki bi bili odprti do
zgodnjih jutranjih ur. Na
drugi strani pa jeseniški policisti opažajo vse več družinskega nasilja in letos so
samo v prvih treh mesecih
izrekli tri ukrepe prepovedi
približevanja. Po Hudričevih

besedah je to dober ukrep, ki
nasilneža odstrani iz okolja,
kjer je izvajal nasilje. Korak
naprej so jeseniški policisti
naredili tudi na področju posesti ilegalnega orožja, saj so
z odredbo sodišča zasegli nekaj kosov takšnega orožja, je

povedal komandir. Manj zadovoljni pa so na jeseniški
policiji s stanjem na področju prometa, saj so se letos
zgodile že tri prometne nesreče s smrtnim izidom. "To
zbuja skrb, zato bomo v bodoče vse sile usmerili v promet, s poostrenimi krajšimi
nadzori bomo še bolj prisotni na cestah, izvajamo pa
tudi ogromno preventivnih
akcij," je povedal Gregor
Hudrič.
Občinski svetniki so v razpravi opozorili na nekaj vsakodnevnih težav, s katerimi
se srečujejo občani, kot je
divjanje po mestnih ulicah,
shajanje in popivanje mladih v stanovanjskih soseskah
... Župan Tomaž Tom Mencinger je opozoril predvsem
na problem vožnje skozi rdečo luč na semaforju. Sicer pa
je menil, da s Policijsko postajo Jesenice dobro sodelujejo, korak k še boljši varnosti na Jesenicah pa bodo naredili tudi občinski redarji,
ki so prav v teh dneh že začeli delati. Župan je tudi opozoril, da imajo jeseniški policisti zelo slabe delovne razmere. Te naj bi se izboljšale
prihodnje leto, ko naj bi se
Policijska postaja Jesenice
preselila v nove prostore na
platoju Karavanke.
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testiranja, ki ugodno poteka.
V jeklarni so dobili nov brusilni stroj, bočni ravnalnik,
zamenjali so osemdeset let
stare škarje za mehanski razrez. Kar zadeva investicije za

Štefan Žargi
Že nekaj dni pred dokončnim sprejemom Zakona o
delnem povračilu plač za delavce na čakanju je iz Acronija prišla novica, da bodo
verjetno tretjino delavcev
(od 450 do 470) poslali na
čakanje. Vest smo preverili
pri generalnem direktorju
Slavku Kanalcu, ki nam je
potrdil, da je takšen njihov
namen, saj jih upad naročil
za več kot štirideset odstotkov sili, da izkoristijo vse
možne načine zmanjšanja
stroškov, pa tudi dela za vse,
dokler kriza ne mine, ni. Zakon namreč prinaša možnost, da podjetje delavce za
največ eno leto pošlje na čakanje, namesto da bi jih odpustilo. Delavci v tem primeru dobijo 85 odstotkov
plače, od tega podjetje plača
35 odstotkov, država pa preostanek. Zaradi velikega
zmanjšanja naročil bodo s
prvim avgustom ukinili eno
izmeno. Podobno so že
ukrepali njihovi konkurenti
na evropskem trgu, saj so
imeli ustrezno zakonodajo
že prej urejeno.

Na čakanju se bodo
menjali
Glavni direktor nas je opozoril, da se nameravajo na tak
ukrep temeljito pripraviti in
z njim dobro seznaniti delavce. Ker lahko ob daljšem
čakanju na delo upadejo delovne navade, znanje, poznavanje podrobnosti pri delu,
ki so potrebne za varno in
dobro delo, so se že odločili,

V prvem četrtletju so
zabeležili negativen
rezultat z izgubo okoli
štiri milijone evrov,
prav tako pa
pričakujejo, da bodo
celo poslovno leto
2009 zaključili po
oceni z okoli
10-milijonsko izgubo.

Slavko Kanalec
da bodo na čakanju delavci
izmenoma, vsaka od izmen
en mesec. Ob tem Kanalec
odločno zavrača govorice, da
bodo na čakanje poslali invalide in slabše delavce, saj
slednjih, kot pravi, ni. Točnega števila delavcev, ki
bodo na čakanju, še nimajo.

segajo rekordne deleže, ki
so že blizu tridesetim odstotkom. Tako so že uresničili svoj strateški cilj, da postanejo drugi največji ponudnik tovrstnih jekel v Evropi. Če se bo povpraševanje
nadaljevalo, bodo v povečanje kapacitet na tem programu še investirali.

Izjema so nerjavne
pločevine

Investicije niso okrnjene

Med proizvodnimi programi Acronija so pri naročilih
namreč tudi precejšnje razlike. Na udarnem programu
debelih nerjavnih pločevin
imajo naročil dovolj in s svojo proizvodnjo na sicer skrčenem evropskem trgu do-

Sicer pa se kljub krizi v Acroniju program investicij nemoteno uresničuje in je celo
v teh časih eden največjih investitorjev v državi. Naprava
za kontinuirano vlivanje,
vredna okoli trideset milijonov evrov, je v fazi vročega

pridobitev okoljskega dovoljenja IPPC, so program po
Kanalčevih besedah izpolnili, razen ureditve brežine
reke Save, ki pa zahteva izpraznitev jezera, ki je vezano
na projekt doinstalacije HE
Moste. To utegne biti edini
zaostanek, medtem ko so
onesnaževanja zraka, vode
in hrup sanirali.

Letos bo izguba
Za zaključek še povejmo, da
je imela investicija v kontinuirano vplivanje na poslovni rezultat precejšen vpliv,
saj so morali proizvodnjo
ustaviti kar za osem tednov.
V prvem četrtletju so zabeležili negativen rezultat z izgubo okoli štiri milijone evrov,
prav tako pa pričakujejo, da
bodo celo poslovno leto
2009 zaključili po oceni z
okoli 10-milijonsko izgubo.

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
"Zavoda za šport Jesenice"
(Ur. list RS, št. 121/2004, 71/2006, 56/2008 in 122/2008)
razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
”ZAVODA ZA ŠPORT JESENICE”
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma
sposobna. Poleg tega pogoja mora direktor izpolnjevati še naslednje
pogoje:
- da ima visokošolsko izobrazbo,
- da ima najmanj 5 let izkušenj pri delu v športu oz. v športnih
organizacijah ter najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih,
- da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem
delu),
- da predloži program dela - vizijo razvoja zavoda za področje športa.
Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Ista oseba je lahko po preteku
mandata znova imenovana.
Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave pošljejo na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu
občine Jesenice, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA
DIREKTORJA Zavoda za šport Jesenice.
Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vera Pintar

Prva stanovanja bodo vseljiva avgusta
Stanovanjski sklad RS je na Prešernovi cesti na Jesenicah doslej prodal šestnajst stanovanj.
Urša Peternel
Prvega avgusta, torej v skladu z načrti, bo vseljivih prvih 46 stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Prešernovi cesti na
Jesenicah. Naselje, v katerem so že zrasli trije večstanovanjski objekti, so poimenovali Ob vznožju gora. Kot
smo izvedeli na skladu, so

Cena za kvadratni
meter stanovanjske
površine je
1400 evrov.
Na stanovanjskem
skladu zatrjujejo, da
so cene stanovanj vsaj
za deset odstotkov
nižje od tržnih, za
nakup pa ponujajo
možnost ugodnega
dolgoročnega
kreditiranja.
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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
STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942
UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Nataša Harej, Joža Varl,
Vera Pintar, Urša Peternel
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

Dva večstanovanjska objekta na Prešernovi cesti so že odeli v fasade pastelne barve, tretji
na to še čaka.
doslej prodali šestnajst stanovanj, torej je trenutno naprodaj še trideset stanovanj
iz te, prve faze.
Poteka pa tudi že gradnja
druge faze, v kateri bo stanovanjski sklad prodajal še
23 stanovanj. Ta stanovanja bodo vseljiva 20. no-

vembra letos, dela pa potekajo v skladu s terminskim
planom, smo izvedeli na
skladu.
Stanovanjski sklad je stanovanja najprej skušal prodati
prek razpisa, tista, ki niso
bila prodana, pa zdaj prodajajo po pogojih iz razpisa

vsem zainteresiranim kupcem. "V kakšnem času bodo
prodana preostala stanovanja, je v tem trenutku, glede
na situacijo, ki vlada na trgu,
kjer se je že močno pričela
odražati finančna kriza, težko predvideti," so povedali
na stanovanjskem skladu.

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. 13/letnik IV so priloga časopisa Gorenjski glas št. 50, ki je izšel 26. junija 2009.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 28.000 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja
Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan
(Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni
plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %;
naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Odločili so se, da bodo po prvem avgustu ukinili eno izmeno in delavce izmenoma poslali na čakanje.

Andrej Oberžan s.p., Ulica Staneta Bokala 17, Jesenice

V Acroniju tretjino na čakanje

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Jeseniške novice, petek, 26. junija 2009

4

Občinske novice
Pisma bralcev
Metalurgija neprijetna zgodovina
ali del ponosa,
dediščine
na Jesenicah?
Ko se peljem iz Ljubljane
proti Jesenicam, zagledam pozdravno tablo, ki prijazno
opomni obiskovalca, da so Jesenice nekaj več kot samo mesto, so mesto jekla in mesto
cvetja. No, za prvo bi se strinjal, za drugo pa malo manj.
Ob taki dobrodošlici bi obiskovalec dobil občutek, da je to
mesto, ki je res nekako povezano z jeklarstvom. Vendar je
kaj kmalu razočaran, da je
vse, kar lahko vidi, le urejena
trata, na kateri se bohoti Acronijev zaščitni znak. Z malo
sreče pa mogoče odkrije stari
del Jesenic, ki se nekako nerodno stika s trgovinskim centrom. Kot namišljen turist stojim pred muzejem in premišljujem, kaj je takega na Jesenicah, da je potrebna tabla, ki
nas opominja, da je to mesto
jekla. Opazim del plavža oz.
njegov dimnik, ki bi mogoče
opozarjal na pretekle čase fužinarstva. Temelje pudlovke in
mlina lahko uvrščam med
ohranjeno kulturno dediščino,
vendar je za ohranjanje potrebno tudi ozaveščanje. Ni
shem, ničesar, kar bi razložilo,
zakaj je določen restavrirani
del tako pomemben, da ga je
treba zaščititi. Tako večina
niti ne ve, kaj pudlovka predstavlja, je pa že ugotovljeno, da
so stene odlična podlaga za
grafite, ki jasno potrjujejo moje
prepričanje, da se na Jesenicah
požvižgamo na zgodovino. Ne
opazim nobenega spomenika
razen kipa martinarja, ki je
samo za kratek čas dal vedeti,
da bo stari del mesta razkril
svojo preteklost železarstva, fužinarstva oz. če sklenemo skupaj metalurgije. Razočaran
ugotovim, da je moja predstava popolnoma napačna. Na
tabli je lepo pisalo: mesto jekla
in ne mesto plavžev, starih
"šmelcarjev" itd. Ko leta 1987
ugasne ogenj v zadnjem plavžu (plavž 2), ta za vedno izgine z jeseniškega obličja. Namesto rušenja bi lahko plavž
tudi ohranili in s tem ohranili
del mesta tudi takšen, kot je res
bil, z razpoznavnimi dimniki.
In da ohranjanje plavžev ni
nesmotrno, je dokazalo češko
mesto Ostrava, ki bo vse svoje
plavže, ravno takšne, kakršne
smo mi podirali, zaščitil pod
Unescovim varstvom. Če pozdravna tabla torej res ni brez
vzroka, to pomeni, da je prava
zapuščina Jesenic pravzaprav
znanje, ki temelji predvsem na
metalurgiji železovih zlitin črne metalurgije. Da je res
tako, si poglejmo malo metalurško zgodovino mesta. Prihod italijanskih kovačev Bucellenijev z novo pečjo resneje
postavi temelje železarstvu na

tem območju. S tem fužinarstvo prvič resno prispeva k dotoku novega prebivalstva, znanja in nove oblike samih naselij. Da sta kakovost in znanje
doma na Jesenicah, je več kot
očitno opisoval tudi veliki Slovenec Janez Vajkard Valvasor
v delu Slava vojvodine Kranjske. Ne smemo pozabiti tudi
na Lamberta Pantza, ki je s
svojim znanjem in predanostjo metalurgiji naredil za tisti
čas nemogoče. Jesenice oz. takratni KID (Kranjsko industrijsko družbo) je dvignil v
sam svetovni vrh. Z znanjem,
ki ga je pridobil od očeta in
kasneje od šolanja doma in v
tujini, je kot prvi na svetu odkril postopek pridobivanja feromangana iz plavža. Leta
1873 je KID zaradi odkritega
postopka prejel zlato kolajno
na Dunaju. To priznanje je za
tisti čas pomenilo pravo Nobelovo nagrado, saj se ta podeljuje za izjemne raziskovalne
dosežke, izjemne tehnološke
izume ali izjemne prispevke
družb, kar to vsekakor je. Prva
Nobelova nagrada je bila na
žalost podeljena šele leta 1901
v Stockholmu. Tudi na samo
reciklažo starega železa (ob
dodajanju grodlja, dobljenega
iz plavžev) je bil Pantzev strokovni vpliv ob postavitvi
Siemens-Martinove peči velik.
Siemens-Martinova peč je pomenila za tisti čas nekaj takega, kot je danes Ferrari med
avtomobili. In ko tako razpredam, se spet oziram in se sprašujem, le kje imajo skrito znamenje, kip, nekaj, kar bi tako
velikemu človeku dalo zasluženo mesto. Da ne bo pomote,
podjetje Acroni skrbno ohranja dediščino Pantza tako z
znanjem, ki ga prenašajo na
naslednje generacije, kot s podeljevanjem častnih nagrad.
Ta del pa nikakor ne more biti
samo na strani podjetja, ampak mora nujno za ozaveščanje, tako v šolah kot drugih
ustanovah, skrbeti tudi občina. Treba je začeti graditi ugled Jesenic, ki temelji na delavnosti in iznajdljivosti prebivalcev, in se opirati na zgodovino,
ki jo imamo in je ni mogoče izbrisati. Da je slika danes bolj
kot ne črna, je dokaz na fakultetah s tehničnimi in naravoslovnimi smermi, saj se nanje
vpiše zelo malo dijakov tako
Gimnazije Jesenice kot dijakov Srednje šole Jesenice. Ker
sam delam na fakulteti (NTF)
na oddelku za metalurgijo in
materiale, opažam, da je poleg
majhnega deleža študentov na
naši smeri še toliko bolj nenavadno, da se tudi vpisani Jeseničani nekako sramujejo svojega bodočega poklica, kar za
študente iz štajerske in koroške
regije težko rečem.
Smo torej Jeseničani ponosni na svojo preteklost, ki je hočeš nočeš predvsem povezana z
fužinarstvom oz. železarstvom?
Grega Klančnik

Za boljše varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
Na Občini Jesenice so pripravili srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

ke stolpnice in velika koncentracija prebivalcev. Glavno nevarnost pa po mnenju
Nataše Štefelin predstavljata
opuščena kamnoloma, kjer
bi lahko prišlo do odloma
skal. Jeseniška občina je tudi
poplavno ogrožena, nevarnost predstavljajo zlasti hudourniške poplave, pri čemer
je glavni problem odlaganje
odpadkov v vodotoke, zaradi
česar se ob močnem deževju
nabira voda, kar bi lahko povzročilo hude posledice. Zato
je nujno urejanje hudournikov ter ureditev odvodnjavanja, je opozorila Štefelinova.
Jesenice bi lahko ogrozili

tudi zemeljski plazovi, največjo nevarnost predstavlja
plaz pod Potoško planino, saj
bi po črnem scenariju ob
močnem deževju lahko ves
material zgrmel v dolino. V
prihodnje bi bila zato nujna
sanacija aktivnih plazov. Na
področju nevarnih snovi so
velik vir ogrožanja na Jesenicah industrijski obrati (Acroni, Enos Energetika, Euro Sol
ter pet bencinskih servisov),
zlasti v primeru požara ali
eksplozije. Pri požarih je Štefelinova opozorila zlasti na
nedostopnost objektov ter
parkiranje vozil na intervencijskih poteh, težavno pa bi
bilo tudi reševanje iz visokih
nadstropij stolpnic. Potencialno ogroženost na Jesenicah
pa predstavljata tudi karavanški cestni in železniški promet. Občinski svetniki so dodali nekaj predlogov in pobud k programu, nato pa so
ga potrdili.

malno in zagotavlja bivalno
ugodje v vseh stanovanjih.
Pri tem se v glavnem rešijo
tudi težave s šumnostjo cevi
in ventilov. Prihranek v
stolpnici - bloku po teh dveh
ukrepih je od petnajst do trideset odstotkov. Z vgradnjo
termostatskih ventilov smo
izvedli šele prvi ukrep ekonomičnega ogrevanja. Prostore lahko ogrevamo po namembnosti v dnevni in otroški sobi višje, spalnica in
hodnik nižje. Termostatski
ventil je sestavljen iz tipala,
ki zaznava temperaturo v
prostoru, regulatorja in ventila. V kovinskem tulcu, ki
ima obliko meha, je membrana, to je tipalo za temperaturo. V njem pa snov, ki
ob spremembi temperature
spreminja prostornino in
deluje na vreteno odpira zapira ventil. Regulator,
imenovan termostatska glava, nastavimo v želen položaj 1 do 5 in merimo s termometrom temperaturo v
prostoru. Termostatski ventil je treba ob koncu ogrevalne sezone odpreti do konca,

da se ne zalepi v sedež ventila - vreteno. Tipalo - glava
ne sme biti pokrita, na njej
ne smemo na primer sušiti
perila. Termostatski ventil
mora izbrati strokovnjak in
ga tudi nastaviti. V notranjosti ventila pod regulirno glavo je nastavitveni kolut s številkami od položaja N do oznak 1 do 7. V položaju N je
popolnoma odprt. Nastavitve od 7 do 1 pa vedno bolj
priprt.
Nasvet: strokovnjak naj preveri vaš termostatski ventil
in nastavi stopnje N popolnoma odprta reža. Štirje
vmesni položaji - do 7. Premalo topli položaji od 1 do 7
navzgor. Preveč topli položaji od 7 do 1 navzdol.
Termostatske glave se vgrajujejo samo vodoravno. Oddaljenost od okenske police
mora biti najmanj dvesto
milimetrov, če to ni mogoče, mora biti ventil s tipalom, ločenim od glave. Idealno je, če so na vseh radiatorjih v stolpnici vgrajeni
termostatski ventili in prednastavljeni.

Urša Peternel
Občina Jesenice je kot ena
prvih v državi dobila srednjeročni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. To področje je bilo po
osamosvojitvi Slovenije zapostavljeno in tudi na Jesenicah so mu, kot je dejal župan
Tomaž Tom Mencinger, namenjali premalo pozornosti.
S sprejetjem srednjeročnega
programa naj bi se to spremenilo, še zlasti zato, ker je
dokument zelo dobro pripravljen. To so menili tudi
občinski svetniki in izrazili
vse pohvale Nataši Štefelin,
ki je program izdelala v okviru svojega pripravništva na
Občini Jesenice. In kaj prinaša dokument? Po besedah
Nataše Štefelin je to eden od
strateških dokumentov, ki
zajema obdobje od 2009 do
2013. Prinaša popis in pregled stanja na področju var-

Občinski svetniki so predlagali, da bi povzetek
programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami z nasveti, kako ukrepati, natisnili
v posebni zloženki, ki bi jo razdelili vsem
gospodinjstvom v občini.
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju
občine Jesenice, hkrati pa je
izdelana strategija in taktična
raven reševanja v primeru, če
bi se omenjene nesreče res
zgodile. Kot izhaja iz dokumenta, občino Jesenice ogrožajo naravne in druge nesreče. Med njimi je denimo potres, za kar so Jesenice na
osmi stopnji ogroženosti. V
primeru močnejšega potresa
bi lahko prišlo do razpok na
objektih ali celo porušitve
slabše grajenih objektov. Posledice bi bile v primeru
močnega potresa najhujše v
središču mesta, kjer so viso-

Energetski nasvet
Svetuje Energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice, ki daje
brezplačne nasvete za vse prebivalce Slovenije.
Vprašanje občanke z Jesenic
iz stolpnice: vgradila sem
termostatske ventile, zakaj
vsi ventili ne delujejo dobro,
premalo ogreti radiatorji?
Odgovor Avrelija Ravnika:
Termostatski ventili so namenjeni zato, da samodejno
uravnavajo temperaturo v
prostoru. Pogoj je, da so pravilno nastavljeni. Na glavi
imajo številke od 1-5 in popolnoma odprto. Z njimi zagotavljamo želeno temperaturo v prostorih. Stolpnice
na Jesenicah imajo navpičen ogrevalni razvodni sistem, zato vsi radiatorji ne
dobijo enake količine ogrevne vode, pa tudi topla voda
se ohladi do zgornje etaže.
To pa zaradi tega, ker stavba
ni hidravlično uravnotežena. Glavni krivec za neena-

komerno temperaturo so fizikalni zakoni, ki vladajo v
sistemu centralnega ogrevanja. Prostori, ki so bližje obtočni črpalki, so bolj ogreti,
oddaljeni pa manj in potrebujejo daljši čas za ogrevanje. Ogrevalni sistem zelo
izboljšamo z majhnimi posegi. Vgradnjo termostatskih ventilov, ki omogočajo
avtomatsko regulacijo temperature, na grelna telesa v
prostorih. Vgradnjo ventilov
v cevne vertikalne razvode v
stolpnici za hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega
sistema. To omogoča razdelitev ogrevne vode v sistemu
v zahtevane količine in jo
usmerja na mesta, kjer jo
potrebujemo. Sistem se nastavi računalniško. Sistem
po teh ukrepih deluje opti-

Zapuščena vozila na javnih površinah
Inšpektor in redarja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica so na podlagi prijav občanov in lastnih ugotovitev
na območju mesta Jesenic
zabeležili in dokumentirali
večje število zapuščenih vozil na javnih površinah.
Lastniki teh vozil kršijo več
določil veljavnih zakonov in
določbo 30. člena Odloka o
ureditvi cestnega prometa v
naseljih na območju občine

Jesenice (Ur. l. RS, št.
78/2002, 105/2002), hkrati
pa vozila onesnažujejo okolje, kvarijo videz kraja in po
nepotrebnem zasedajo prepotrebne parkirne površine.
Zaradi tega vas obveščamo,
da bodo skladno s pooblastili Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica uvedeni potrebni upravni in prekrškovni
postopki za odstranitev zapuščenih vozil in izrek

sankcije zoper lastnika vozila. To pomeni, da bo zoper
lastnika uveden postopek o
prekršku in opravljena odstranitev vozila. Vozilo se bo
hranilo do prevzema, če pa
lastnik vozila ne bo prevzel
po določeni dobi, bo vozilo
dano v razgradnjo. Vsi stroški opisanih postopkov bremenijo lastnika vozila.
V času do začetka oziroma
formalne sprožitve inšpekcijskih postopkov in odstranitve zapuščenih vozil z jav-

ne površine vas obveščamo,
da imajo lastniki teh vozil
možnost, da vozilo sami odstranijo na ustrezno mesto
oziroma ga odpeljejo na prevzemno mesto na Integral
na Titovi na Jesenicah, kjer
bo prevzeto v brezplačno
razgradnjo.
Boštjan Omerzel,
vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica
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Krajevna skupnost

V Krmi so zaznamovali petdesetletnico Kovinarske koče, ki so jo zgradili leta 1959, ime pa je dobila po
jeseniških železarjih.
Janko Rabič
Člani Planinskega društva
Javornik-Koroška Bela so v
so v soboto, 13. junija, praznovali 50-letnico Kovinarske
koče v Krmi. Prvo kočo na
Zasipski planini so najprej
imeli v preurejeni pastirski
koči. Leta 1959 so zgradili
novo in jo odprli ob 90-letnici Železarne Jesenice. Poimenovali so jo po jeseniških železarjih, članih društva, ki so pri gradnji opravili
okoli pet tisoč prostovoljnih
ur.
Na srečanju članov in drugih
planincev v Krmi je gradnjo
in kasnejše posodobitve opisal predsednik društva Vinko Alič. Koča je bila za takratni čas velika društvena

pridobitev in je kmalu postala priljubljena postojanka,
kjer se na poti v triglavsko
pogorje ustavijo številni planinci. Predvsem v preteklih
letih so pri koči opravili številne posodobitve. Napeljali
so elektriko in zgradili nov
vodovod. Sedaj imajo v načrtu razširitev jedilnice ter obnovo fasade in strehe.
Eden od 125 članov društva,
ki so leta 1959 gradili kočo v
Krmi, je bil Boris Lazar. Takratno delovno zavzetost
vseh je na sobotnem srečanju opisal: "V tistem času
smo razmišljali, da bi bilo
treba v Krmi zgraditi boljšo
kočo od tedanje pastirske.
Ker je bil denar vedno problem, smo rešitev našli, ko
je Železarna v Trebežu po-

Kovinarska koča v Krmi - v načrtu imajo razširitev jedilnice
ter obnovo fasade in strehe.

Boris Lazar, član PD
Javornik-Koroška Bela, ki je
bil med udeleženci gradnje
Kovinarske koče v Krmi.

rušila staro graščino. Material smo prepeljali v Krmo
in začeli graditi. Vse smo
delali prostovoljno in z veliko vnemo. Še istega leta
smo se veselili nove pomembne pridobitve."
Zbrane na sobotnem srečanju je pozdravil tudi predsednik sosednjega planinskega društva z Jesenic
Branko Bergant, s katerim
uspešno sodelujejo.
Za prijetnejše razpoloženje
sta poskrbeli citrarka Cirila
Zupanc in pevka Marija Pogorevc. Ob tej priložnosti so
sedanjima oskrbnikoma Jožici in Zoranu Berlisk izročili darilo za veliko gostoljubje
vseh planincev in drugih
obiskovalcev, ki se ustavijo v
Kovinarski koči v Krmi.

Oskrbnika Kovinarske koče Jožica in Zoran Berlisk skupaj s
predsednikom PD Javornik-Koroška Bela Vinkom Aličem

Lekarna da, nadzidava ne
Po načrtih naj bi Pikovo damo nadzidali, kar pa moti stanovalce sosednjega bloka, saj menijo, da jim
bo visok objekt povsem zastrl svetlobo.
Urša Peternel
Propadajoč objekt Pikova
dama na Plavžu na Jesenicah je že pred časom odkupila zasebna lekarnarica Lea
Pogačnik, ki že ima lekarno
na Plavžu. V objektu namerava urediti sodobno lekarno, v kateri bi stranke lahko
kupovale tudi po sistemu
"drive in", kar pomeni, da
bi zdravila in druge izdelke
kupovale kar iz avtomobila.
Lekarna naj bi zavzemala
spodnji del objekta, medtem ko naj bi po načrtih objekt nadzidali in v zgodnjem delu uredili še nekaj
stanovanj, ki bi bila dostopna z dvigalom in zato primerna tudi za gibalno ovirane osebe. Načrti so zanimivi, saj bi obnovili propadajoč objekt Pikove dame,
hkrati pa bi na ta način obogatili ponudbo s povsem
novo lekarniško storitvijo,
kakršne na Gorenjskem doslej še ni bilo. Vendar pa se

Blok na Tavčarjevi 4 je od Pikove dame oddaljen le 2,76
metra. Nadzidava Pikove dame bi jim, kot trdijo stanovalci,
povsem zakrila svetlobo.

Valentina Gorišek, vodja oddelka za okolje in
prostor na Občini Jesenice, je povedala, da
prostorski akti v tem delu Jesenic dopuščajo
tako poslovne prostore kot stanovanjsko
gradnjo, s stališča prostorskih aktov pa je
dopuščena tudi nadzidava Pikove dame.

z načrti, zlasti z nadzidavo
objekta, ne strinjajo stanovalci sosednjih večstanovanjskih objektov, zlasti
blokov na Tavčarjevi 4 in Titovi 75. Po projektu naj bi
Pikovo damo s sedanjih dobrih petih metrov povišali
na skoraj enajst metrov. S
tem pa bi, kot trdijo stanovalci, povsem zakrili sonce
stanovanjem v prvih treh
nadstropjih bloka na Titovi
4 in stanovanjem na zahodni strani bloka Titova 75.
Blok na Tavčarjevi 4 je namreč od Pikove dame odmaknjen le 2,76 metra, od
bloka na Titovi 75 pa 5,97
metra. Stanovalci so zato izrazili nasprotovanje nadzidavi Pikove dame. "Strinjamo se z lekarno, ne pa z
nadzidavo," pravijo stanovalci, ki si tudi prizadevajo,
da bi dobili status strank v
postopku, ki poteka na
Upravni enoti Jesenice, da
bi na ta način zaščitili svoje
interese.

Lepo sončno nedeljo so za obisk planine, ki je
v lasti Agrarne skupnosti Hrušica, izkoristili
številni krajani Hrušice.

S pohodom na Hruščansko
planino v nedeljo, 14. junija,
so se začele prireditve ob letošnjem prazniku krajevne
skupnosti Hrušica. Na družabnem srečanju pred pastirsko kočo je zbrane pozdravil

no športnem društvu Hrušica. Lepo sončno nedeljo so za
obisk omenjene planine, ki
je v lasti Agrarne skupnosti
Hrušica, izkoristili številni
krajani. Dan prej so na planini začeli poletno pašo. Letos
imajo 88 krav, kar je več kot
pretekla leta. Največ jih je od

predsednik sveta Zoran Kramar, ki je poleg spomina na
zgodovinski dogodek, ko so
leta 1906 prebili železniški
karavanški predor, predstavil
tudi sedanji razvoj in načrte
krajevne skupnosti. V kulturnem programu so nastopile
ljudske pevke in pevci Vokalne skupine Nagelj pri Kultur-

lastnikov s Hrušice in iz
Plavškega Rovta. Pastir je Milan Klinar, pastirica pa Francka Vesek.
Po prazničnih prireditvah v
juniju v krajevni skupnosti
Hrušica bo 27. julija ob 19.
uri še na Belem polju pri
spomeniku komemoracija v
spomin padlim talcem.

Janko Rabič

Kmalu še tretji redar
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Jesenice, ki pokriva območje občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in
Gorje, bodo dobili še tretjega redarja. Sistemizacija delovnih
mest namreč predvideva zaposlitev treh občinskih redarjev.
Prva dva redarja na terenu delata od začetka tega meseca,
tretjega (razpis je bil ponovljen) bodo izbrali v prihodnjih
tednih, na usposabljanje pa bo odšel v začetku septembra.
Kot je povedal vodja skupne občinske uprave Boštjan Omerzel, imata redarja največ dela z urejanjem mirujočega prometa. Na terenu že dela tudi prvi inšpektor, ki je dejaven zlasti na področju odkrivanja črnih odlagališč in ovir na cestah.
Kmalu se mu bo pridružil tudi drugi inšpektor, javni natečaj
za izbiro je zaključen, prispelo je kar 41 prijav, ime izbranega kandidata pa bodo objavili v kratkem. U. P.

Krajevne skupnosti občine Jesenice
Mirka Roglja - Petka,
Cirila Tavčarja in
Staneta Bokala
VABIJO
krajanke in krajane na prireditev v počastitev
krajevnega praznika

3. julija
v PETEK, 3. julija, ob 18. uri
v Spominski park na Jesenicah.
V kulturnem programu bodo sodelovali:
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora
Kvintet KD dr. F. Prešeren Žirovnica
Letošnji nagrajenci so:
Vincenc Knavs, Albina Seršen in Janez Oman
V primeru slabega, deževnega vremena prireditev odpade.
Vljudno vabljeni!

WWW.JESENICE.SI

Jubilej Kovinarske koče

Praznično na
Hruščanski planini
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Kultura
Koncert šestošolcev
Za koncert šestošolcev Glasbene šole Jesenice so program
pripravili Diana Šimbera, Nina Prešiček, Monika Korbar,
Blanka Ewa Pozyczka, za klavirsko spremljavo pa je poskrbel
Primož Kerštanj. V programu so nastopili Marko Čušin (harmonika), Luka Zavišič (klavir), Primož Mirtič Dolenec (harmonika), Martina Strasser (klarinet), Tom Cvetkovič (harmonika) in Maja Horvat (violina). J. P.

Zaključni nastop učencev glasbene šole
Ob zaključku šolskega leta so pripravili zaključni nastop
učencev Glasbene šole Jesenice pod mentorstvom Eve Jelenc, Urške Praprotnik, Karin Vrhnjak, Diane Šimbera, Monike Korbar, Barbare Sirc, Natalije Šimunovič Cilenšek, Elizabete Demšar Zupan, Zihada Džananovića, Blanke Pozyczke, Klemena Smoleja in Francija Richterja. V štirinajstih
glasbenih točkah so se predstavili zbor Glasbene šole Jesenice, citrarka Polona, pikolistka Nanja, harmonikarica Aida,
klarinetistka Sara, flavtist Žiga, violinistka Arina, pianistka
Vita, harmonikarski duet Sajdin in Martin, violinistka Maja,
duet kitar Jernej in Samo, harmonikar Žiga, trobentač Peter
in sekstet harmonik. J. P.

Knjižnica se ne bo selila
na Staro Savo
Ostala naj bi v stavbi na Čufarjevem trgu in tam pridobila nove prostore. Dvorano kina bodo porušili,
preselili radio, zgradili nov vhod v gledališče ...
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil spremenjene načrte glede ureditve objektov na območju nekdanjega Fiproma na Stari Savi. Po
prvotnih načrtih naj bi tam
uredili tržnico, muzejski del,
center vseživljenjskega učenja ter gradili novo knjižnico.
Zaradi recesije in zaostrenih
razmer pa so načrte spreme-

Ker naj bi porušili
staro kino dvorano
v stavbi gledališča na
Čufarjevem trgu,
naj bi kino predstave
preselili v obnovljeno
kolperno. Tja naj bi
preselili tudi razstave
iz DOLIK-a.

Prostorska stiska jeseniške občinske knjižnice je velika, najhujša je na oddelku za odrasle,
kjer knjige kopičijo med policami, po tleh ... I Foto: Anka Bulovec
nili. Po županovih besedah
od prvotnih projektov ostaja
ureditev tržnice, medtem ko
naj bi preostalo območje namenili športnim, rekreacijskim in družabnim dejavnostim. Tako naj bi po sedanjih
razmišljanjih na tem območju zgradili dvorano za bowling, squash, fitnes, morda
tudi 25-metrski bazen ... In
kaj bo potem s knjižnico?
Župan je povedal, da bo Ob-

POLETJE NA ČUFARJEVEM TRGU
3. julija 2009 od 21. ure dalje:

Etno večer s cigansko skupino Langa

činska knjižnica Jesenice
ostala na sedanji lokaciji na
Čufarjevem trgu, kjer naj bi
pridobila dodatne prostore.
Oder velike kino dvorane, zaodrje, zgornjo etažo in del
spodnje etaže bi namenili za
knjižnico. V prostorih Radia
Triglav bi uredili knjižnični
arhiv, radijska postaja pa bi
se preselila v del dvorane, ki
bi ostal nezaseden. Tudi v
prostorih gledališča naj bi

prišlo do sprememb, zgradili
naj bi nov vhod z zadnje strani, s parkirišča, dvorano pa
povečali tudi tja, kjer so zdaj
pisarne, tako da bi bilo v njej
tristo sedežev.
Župan si je prejšnji petek
ogledal stanje v stavbi na
Čufarjevem trgu in dogovorili so se, da naj bi projektant izdelal idejne osnutke,
kako bi lahko preuredili obstoječe prostore.

Cvetka Tropenauer Martinčič, direktorica Občinske
knjižnice Jesenice: "Prostorska stiska v naši knjižnici je
huda, zlasti na oddelku za odrasle, kjer imamo na 125
kvadratnih metrih nakopičenih skoraj šestdeset tisoč
knjig. Ker ni prostora, knjige shranjujemo v arhivu, po
tleh, med policami, najhujše pa je, da zato gradivo ni
dostopno bralcem. Vsekakor si Jesenice zaslužijo nove
prostore knjižnice, razumemo pa, da recesija klesti načrte.
Po eni strani nam je lokacija na Čufarjevem trgu vsem, tako nam,
knjižničarjem, kot obiskovalcem, najbolj pri srcu, ker je v centru mesta.
Hkrati pa bi z morebitno selitvijo na Staro Savo v tisti del mesta knjižnica
s številnimi dnevnimi obiskovalci prinesla nov utrip in življenje."

11. julija 2009:

Nastop etno skupine The Poušters

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

CIGANSKA SKUPINA LANGA

The Poušters je etno skupina, ki preigrava slovensko ljudsko glasbo kot tudi slovenske
popevke, zabavno ter narodno-zabavno glasbo. Radi se podajo tudi v tuje etno vode, saj
jim ni neznano igranje tudi npr. ruskih, bolgarskih, hrvaških, madžarskih in drugih melodij. Skupino sestavljajo člani folklornih skupin AFS France Marolt ter FS Emona.

Organizator:

Prireditev sofinancira
Občina Jesenice

TEA TER BAR, SAMIR SULA s.p., TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Skupina Langa deluje od leta 1997. Nastala je v romskem naselju Pušča pri Murski
Soboti in je po ocenah poznavalcev trenutno najbolj avtentična ciganska akustična glasbena skupina v Sloveniji.
Repertoar skupine obsega cigansko etno in avtorsko glasbo. Avtorska glasba, ki jo ustvarjata brata Jože in Mišo Kontrec, je deloma izvedena tudi v slovenskem jeziku. Pisec vseh
besedil je pesnik Feri Lainšček, sicer tudi avtor kultnega romana Namesto koga roža cveti, ki govori prav o življenju prekmurskih Romov.

Očala z naročilnico vseh
okulistov (tudi jeseniškega)
tudi brez doplačila
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška spričevala ■ zdravljenje
očesnih bolezni ■ predpisovanje očal ■ kontaktne leče

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

Hokej je na Jesenicah
bil in bo!
"Šport se ne meri le po rezultatih. Ljudje bodo zagotovo pričakovali zmage, vendar je klub v takšnem
stanju, da bo vsak napredek dobrodošel. Zmage bodo potem prišle same po sebi," pravi novi direktor
Hokejskega kluba Acroni Zvone Šuvak.
Janko Rabič
V hram jeseniškega hokeja se
je po 16 letih vrnil legendarni
Zvone Šuvak. Državni reprezentant in sploh najbolj učinkoviti strelec v zgodovini slovenskega hokeja je v bogati karieri nasprotnikom zabil 520
golov in imel 314 podaj. Sedel
je na zelo vroč stol direktorja
kluba. V klepetu nam je razkril razloge za to, cilje in pričakovanja v najbolj neugodnih
razmerah v več kot 60-letni
zgodovini najbolj popularnega
športa na Jesenicah in širše na
Gorenjskem.
Kaj je bil glavni razlog, da ste
se odločili sesti na vroč stol direktorja kluba?
"Osnovni razlog, da se vrnem
nazaj, je bilo povabilo sedanjega predsednika kluba Slavka
Kanalca. In seveda: sem Jeseničan in hokej je del mojega
življenja. Vidim, da je jeseniški hokej sedaj v zelo, zelo težkem položaju. Imam vizijo,
kako prebroditi te težave, v povezavi z mladimi in starejšimi
hokejisti. Sem optimist, pričakujem pa veliko težav."
Kar dolgo je visela v zraku odločitev za mesto športnega direktorja? Ste imeli kakšne posebne
zahteve do vodstva kluba oziroma predsednika Kanalca?
"Posebnih zahtev ni bilo. Treba je bilo vse postaviti na realna tla oziroma povedati javnosti, kaj se je vse zgodilo v teh
letih. Dejstvo je, da je stanje
tako kritično, da bi bilo hokeja
v taki obliki lahko tudi konec
na Jesenicah. Tega si pa preprosto ne smemo privoščiti."

Nekateri so vas menda dobronamerno svarili, da nikar ne
ugriznite v to zares kislo jabolko?
"Res je bilo tega nekaj. To so
mi namignili v poslovnih krogih in dobri prijatelji, ki so vedeli, kakšno je stanje v klubu.
Lahko povem, da je še slabše,
kot mislijo. Stanje je alarmantno. Pa vendarle, odločil sem
se. Vidim svetlo prihodnost,
da se jeseniški hokej lahko postavi nazaj na noge, vendar ne
v enem letu. Publika bo videla,
da se dela na mladih igralcih
in na sožitju ekipe. Pripravljam povsem drug koncept treningov in igre. Hokej je na Jesenicah bil in bo."
Prvi občutki ob prevzemu te
funkcije?
"Zdaj so še dokaj mešani. Vidim, da v klubu marsikaj ni,
kot bi moralo biti. Dela je
ogromno. Veliko je težav v
zvezi z usklajevanjem pogodb
z igralci, predvsem zaradi velikih zaostankov. Nekateri so
imeli celo dvojne. Še vsa sreča,
da se upravni odbor ni toliko
spremenil. Tisti, ki so ostali v
sedanjem, bodo imeli priložnost pojasniti, katere pogodbe
so veljavne in katere ne, ter
odgovoriti na vprašanja o dolgu v pretekli sezoni. Predvsem dolg do igralcev je strašanski. Nekaj igralcev je že
odšlo, pričakujem, da se bo
za ta korak odločil še kdo.
Upam pa tudi, da bomo s
kakšnim, ki ga želimo obdržati, sklenili kompromis."
Proračun kluba je prepolovljen. Kako sestaviti konkurenčno moštvo?

Na nedavnem dnevu športa so sodelovali tudi najmlajši, na
fotografiji je skupina navdušencev za hokej na rolarkah. J. R.

Pionirji strelci ubranili naslov državnih prvakov

Predsednik kluba Slavko Kanalec, Tomaž Razingar in novi
direktor Zvone Šuvak
"S tem denarjem to nikakor
ne bo mogoče narediti. Računam tudi na pomoč malega
gospodarstva, obrtnikov in
vseh zvestih privržencev jeseniškega hokeja po Gorenjski
in po vsej Sloveniji. Vesel
sem že prvih ugodnih odzivov. Trofejni klub, kot je jeseniški, si to zasluži in narediti
moramo spet vzdušje v dvorani, kot smo ga že imeli."

zmage, vendar je klub v takšnem stanju, da bo vsak napredek dobrodošel. Zmage
bodo potem prišle same po
sebi."

Pričakovanja moštva v teh
razmerah?
"Kljub že omenjenim težavam pričakujem, da bodo igralci izpolnili pričakovanja. V
EBEL ligi je to najprej uvrstitev med prvih osem moštev.
Če že prvo sezono ne bomo
uspeli priti v končnico, bo to v
naslednjih letih zagotovo.
Malo bo treba počakati, zagotavljam pa, da bodo tekme zanimive. Moštvo bo napredovalo iz meseca v mesec, iz sezone v sezono. Šport se ne
meri le po rezultatih. Ljudje
bodo zagotovo pričakovali

Delo športnega direktorja boste opravljali profesionalno,
kaj pa vaša nepremičninska
družba?
"Moje podjetje Dom projekt
Šuvak z mestom športnega
direktorja nima nobene zveze. Smo družinsko podjetje.
Hči Nina je ob igranju tenisa
v ZDA doštudirala in je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima licenco za posredovanje z nepremičninami in
podjetje vodi že sedaj. Tistim,
ki so skeptični, da se grem polovičarstvo, naj povem, da tega
pri meni ni!"

V soboto in nedeljo, 13. in 14. junija, je v Ljubljani potekalo 19.
državno prvenstvo v streljanju z malokalibrskim orožjem za
vse kategorije. Pri tem so strelci Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela dosegli naslednje rezultate. V kategoriji
pionirji malokalibrska puška 50 metrov 30 strelov leže je 1.
mesto osvojil Tadej Štojs (262 krogov), 5. mesto Anže
Presterel (235 krogov), 6. mesto pa Nik Jeklič (235 krogov, a
slabša zadnja serija). Ekipno so pionirji osvojili in tako
obranili naslov državnih prvakov. V kategoriji kadeti malokalibrska puška 50 metrov 60 strelov leže je 7. mesto zasedel
Tine Smolej (539 krogov), v kategoriji mladinci malokalibrska
puška 50 metrov 60 strelov leže 2. mesto Gašper Bernot (584
krogov), 50 metrov 3 x 40 strelov pa 4. mesto Gašper Bernot
(1120 krogov) in 5. mesto Luka Resman (1115 krogov). A. B.

Pogovor z županom na ATM TV
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem kanalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 26. junija, ob 20. uri.
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, pokličite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151.

Menda imate poseben moto
za moštvo v prihajajoči sezoni?
"Biti pripravljen je veliko,
znati čakati je še več, izkoristiti pravi trenutek je vse!"

Velika žoga
Natalija Bohinc

Velika žoga ali "fitball" ni le
nepogrešljiv pripomoček pri
aerobnih vadbah, ampak je
tudi odličen pripomoček za
sedenje. Žoga spodbuja krepitev trebušnih in hrbtnih
mišic ter pomaga izboljšati
pokončno držo. Žoga se je
prvič pojavila v Švici, natanko
pred sto leti. Uporabljali so jo
predvsem v terapevtske namene pri fizioterapiji, pri
zdravljenju hemiplegikov in
pri pacientih z ortopedskimi
težavami. Pri nas se je pojavila po letu 1992, prva jo je
predstavila Katja Zupan.
Kako sedimo na žogi? Prvi
pogoj je, da imamo ustrezno
veliko žogo. Izberemo jo glede na naslednje kriterije: telesno višino, telesno težo,

dolžino spodnjih in zgornjih
udov ter glede na kot v kolenskem sklepu. Pri nakupu se
držimo vsaj prvih dveh kriterijev. Navadno so žoge opremljene s tabelami, da si lažje
izberemo ustrezno. Npr. oseba, ki je velika od 170 do 185
cm, bo uporabljala žogo premera 65 cm. Žogo napihnemo pri sobni temperaturi,
tako da je dovolj trda, da
omogoča aktivno sedenje in
ohranja obliko. Držimo se
priloženih navodil.
Sedenje je del vsakdana in
če je dolgotrajno (v službi),
lahko postane tudi naporno
in celo boleče. Pri sedenju
medenica miruje, medtem
ko se drugi deli telesa gibljejo. Če je sedenje dolgotraj-

no, se medenica pomakne
nazaj, kar povzroča bolečine.
Močne trebušne in hrbtne
mišice držijo telo vzravnano,
sedni kosti pa morata biti
enakomerno obremenjeni. S
premikom medenice se premakne tudi hrbtenica, zato je
pomembno, da je medenica
dovolj gibljiva. Žoge za sedenje so tako odličen pripomoček, ki spodbujajo to gibljivost.
Na žogo se usedemo na sredino, stopala imamo na tleh,
kolena v širini bokov, kot
med golenjo in stegnom naj
bo malenkost večji od 90 stopinj. Sedimo tako, da je sedežna ploskev nagnjena do
15 stopinj naprej. Kolki so
višje od kolen, kar nam daje

občutek ugodja. Hrbtenico
imamo vzravnano. Žoga
nam tako prepreči pasivno
sedenje, na njej se lahko premikamo svobodno in s tem
premikamo težišče v vse
smeri. Tako lahko krepimo
trebušne in hrbtne mišice in
treniramo vzravnano držo.
Zupanova in dr. Zagorčeva
navajata naslednje prednosti sedenja na žogi: gibanje
medenice je svobodno, aktivno sedenje, izboljšanje
mišičnega tonusa, izboljšanje prekrvljenosti medvretenčnih ploščic, izboljšanje
prebavnih in dihalnih funkcij in razbremenitev skeletnega sistema.
Žogo lahko uporabimo na
zelo veliko načinov, za prav

vse mišične skupine. Z žogo
lahko zelo dobro vplivamo
na gibalne sposobnosti, kot
so: moč, vzdržljivost, gibljivost, ravnotežje in koordinacija. Vaditelji žoge zelo radi
uporabljamo za krepilne vaje,
saj imajo večji učinek kot npr.
uteži. Razlog je v tem, da
nam žoga omogoča krepitev
dveh ali celo več mišičnih
skupin hkrati, v več položajih,
s katerimi lahko tudi povečamo težavnost vaj. Vadeči imajo v začetku nekakšen strah
pred žogo, zato je treba začeti
s preprostimi vajami, da se
navadijo in dobijo občutek za
ravnotežje. Navadno imajo
vadeči žoge radi med vadbo,
hitro jih vzljubijo in mnogi
jih uporabljajo tudi doma.
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Nasvet

Naj se ne jezim, ker ni osebno?
Mag. Silvana Gasar

V vsakdanjem življenju kar
precej pogosto slišimo v naslovu zapisano izjavo. Ljudje, ki nam povzročijo določene probleme in težave, včasih rečejo: "Brez zamere, ne
jezite se, ni osebno, ampak
..." Zgodi se, da nas tudi kdo
drug od prisotnih miri z izjavami kot: "Ne jemljite tega
osebno." Kaj pravzaprav hočejo ljudje povedati s tem in
koliko je v tej trditvi resnice?
Sporočilo te izjave pravzaprav pomeni, da nam je nekdo povzročil težave, ne da
bi imel osebne motive oz.
željo, da bi to storil točno
nam. Povedati torej hoče, da
nam osebno ne želi nič slabega, temveč se samo bori
za svoje pravice, za dosego
svojih ciljev, za uresničitev
svojih želja, kar pa po drugi
strani pomeni določene težave za nas. Tako na primer
nezadovoljni kupec "teži"
prodajalki zaradi nedelujočega aparata, čeprav se zaveda, da tega prodajalka niti
malo ni kriva. Ampak komu
naj reklamira izdelek, če ne
njej? Skuša pač zaščititi svoje interese in doseči, da bi za
svoj denar dobil tisto, kar

želi. Res je, da to lahko naredi bolj ali manj vljudno in
umirjeno, ampak tudi tu velja pravilo: če ne gre zlepa,
gre pa zgrda. Način, kako
ljudje naredijo nekaj, je seveda pomemben, ampak v
končni fazi ostaja dejstvo, da
nam ljudje pogosto povzročijo težave zato, ker se borijo za svoje interese. "Ni
osebno" torej pomeni, da bi
iste težave povzročili tudi
katerikoli drugi osebi, ki
bi bila na našem mestu, položaju ali funkciji. Tako
ljudje ustvarjajo težave sodelavcem, stranke "težijo"
ponudnikom, otroci staršem, žene možem itd.
Ni težko razumeti, da skuša
vsak človek čim bolje poskrbeti zase, zanimivo vprašanje pa je, ali v tem res ni popolnoma nič osebnega. Po
svoje res ne. Dejstvo je, da
drugi ljudje večino stvari počno iz lastnih motivov, egoističnih razlogov, ki nimajo
nič kaj dosti opraviti z nami.
Dokaj podobno bi ravnali
tudi v odnosu do kogarkoli
drugega na našem mestu.
Nezadovoljni kupec bi verjetno težil tudi drugi proda-

jalki, alkoholik bi verjetno
pretepal tudi drugo ženo,
uporniški dijak bi se verjetno prepiral tudi z drugimi
učitelji itd. Vse to namreč
počno iz lastnih motivov, ne
pa zato, ker bi imeli kaj
osebnega proti človeku, ki
mu povzročajo težave. Velikokrat je "tarča težav" prav-

ravno vam, ampak to vseeno
storijo - osebno vam in ne
komu drugemu. Morda povzročitelj težav tega res ne
jemlje osebno, boste pa to
osebno vzeli vi in prav nič
veseli ga ne boste. Stvar pa
gre še veliko dlje. Ni redko,
da vplivni ljudje storijo nekaj, kar vpliva na množice

Ni redko, da vplivni ljudje storijo nekaj, kar vpliva na množice drugih ljudi - npr. sprejmejo določene ukrepe, predpise, zakone - pa potem pravijo, da v tem ni nič osebnega. Ker večine ljudi
iz te množice sploh ne poznajo, v tem res ni nič
osebnega. Z drugega zornega kota pa lahko vidimo tudi povsem drugo sliko.

zaprav neznanec, ki se je ob
pravem času znašel na "napačnem mestu".
Pa vendar obstaja tudi druga
plat medalje. Če ljudje skoraj vse počno iz svojih osebnih motivov, potem pač ni
mogoče reči, da v tem ni nič
osebnega. Že res, da večinoma nimajo želje, da bi povzročali probleme in škodo

drugih ljudi - npr. sprejmejo
določene ukrepe, predpise,
zakone - pa potem pravijo,
da v tem ni nič osebnega.
Ker večine ljudi iz te množice sploh ne poznajo, v tem
res ni nič osebnega. Z drugega zornega kota pa lahko
vidimo tudi povsem drugo
sliko. Če namreč "kopljemo" globlje po tem, zakaj

določeni ljudje tako goreče
zagovarjajo, si prizadevajo
za uveljavitev določenih
predpisov, zakonov ..., v ozadju te gorečnosti vedno odkrijemo njihove čisto osebne, egoistične, do drugih pogosto tudi povsem brezobzirne motive. In potem odkrijete npr. take stvari kot:
da se vlak ustavlja na novo
zgrajeni mali postajici, ker
tam vstopa hči pomembnega državnika, da se v šolah
ukinja ocena nezadostno,
ker jih je "preveč" dobil
otrok določenega vplivneža,
da se čez noč zapre hrupna
tovarna, potem ko se v njeno
bližino priseli kak vplivnež
itd. itd. Tako se dogaja, da so
množice ljudi deležne težav
in škode zato, ker neki vplivnež brezobzirno uveljavi
svoje osebne motive. Grozljivo, mar ne?! Da se tudi velike spremembe godijo iz
povsem egoističnih, neredko tudi pritlehnih in hudo
bolestnih motivov posameznikov. Ha, naj mi potem
samo še kdo reče: "Ni osebno!" Dragi moji, zame je
osebno vse, kar slabo vpliva
name.

Lepota z inteligenčnim kvocientom
Končno poletje in končno
sonce! IQ rjava je nekaj posebnega. To je barva, ki letos
mora zasedati vsaj četrtino
vaše garderobne omare. Povsod je, v oblačilih, v spod-

njem perilu, dodatkih in tudi
v najnovejših kopalkah. Na
plaži ne gre brez nje.
V modi ostajajo bikinke. Abstraktni motivi, zemeljske
barve, žlahtna kombinacija

Mag. Karmen Klobasa

rumene in IQ rjave, dodani
lesket so atributi posodobljenega bikinija. Občutite
naravno eleganco. Oblika
ustreza suhicam z deško postavo.
Z nami je Afrika. Vzorci,
vzeti s hrbtov divjih živali tigra in zebre. Bodite nežne.
Bodite divje. Takšnim ko-

palkam najbolj pristoji klasična oblika z višjim hlačnim izrezom in klasično oblikovanim podloženim nedrčkom. Kakšna oblika pa
naj bo spodaj? Pristajajo damam z oblinami, s poudarjenimi prsmi in boki.
Rjava in bela se bosta spet
srečali to poletje. To je priljubljena moda filmskih
zvezd. Enodelne kopalke s
cvetlično motiviko sicer razkrijejo precej manj kot dvodelne, a so bolj glamurozne
in elegantne. Najlepše bodo
na bolj zaobljenem telesu.
Edina težava je, da boste, če
se ne boste takoj preoblekle,
ko se boste vrnile iz vode,
dlje časa mokre.
Nove so kopalke s hlačkami,
podobnimi
boksericam.
Zraven sodi nekoliko globlje
izrezan nedrček. Zaprto
spodaj, odprto zgoraj. Trendovski poudarek pa je na
barvni kombinaciji. IQ rjava, oranžna in ščepec bele.
Potrebujete samo še lepo
telo, naj bo ravno prav zaobljeno z napetimi mišicami
in obsijano s soncem.
Letošnje kopalke imajo
skupni imenovalec - IQ rjavo barvo. Takoj, ko boste
skočile vanje, boste zelo
opazna seksi boginja.
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Terapevtska pomoč v stiski

Duševna motnja
ne sme biti tabu

Bistvena je odločitev posameznika, da sprejme odgovornost za svoje življenje in da se odloči nekaj
spremeniti in začeti drugače, pravi Jerneja Dimec, specialistka zakonske in družinske terapije.

Žal obstaja še veliko negativnih predsodkov
in odklonilnega vedenja do ljudi s težavami
v duševnem zdravju.

Urša Peternel
Od konca lanskega leta na
Jesenicah deluje Družinski
inštitut Bližina, v okviru katerega terapevti pomagajo
posameznikom,
parom,
otrokom in družinam v stiski. O delovanju zavoda smo
se pogovarjali z Jernejo Dimec, specialistko zakonske
in družinske terapije.
Družinski inštitut Bližina
ima sedež v Celju. Zakaj ste
se odločili, da enoto odprete
tudi na Jesenicah?
"V Celju smo vrata inštituta
odprli januarja 2007, pred
tem pa smo delovali v Kranju. Lani smo se zaradi potreb uporabnikov z območja
zgornje Gorenjske odločili
našo dejavnost razširiti, tako
da je konec lanskega leta
pričela delovati enota Družinskega inštituta Bližina v
Zdravstvenem domu na Jesenicah, v ambulanti otroškega in šolskega dispanzerja, kjer izvajamo individualno zakonsko in družinsko
terapije."
Kako pomagate uporabnikom?
"Smo zavod za strokovno terapevtsko pomoč posameznikom, parom, otrokom in
družinam v stiski. Pomagamo specialisti zakonske in
družinske terapije z zaklju-

čenim podiplomskim študijem Univerze v Ljubljani.
Izvajamo pomoč v obliki individualne, zakonske in družinske terapije ter terapevtskih skupin. Delo temelji na
relacijskem družinskem
modelu terapije, ki ga je v
Sloveniji razvil p. dr. Christian Gostečnik. Posameznika razumemo kot del celotne družine, v kateri je odraščal, in skušamo ugotoviti in
razumeti pomen preteklih
izkušenj odnosov v sedanjem življenju. Terapija
omogoča vpogled v nezavedne vzorce odnosov in skuša
doseči njihove globinske
spremembe. Bistvena je odločitev klienta, da sprejme
odgovornost za svoje življenje in da se odloči nekaj
spremeniti in začeti drugače. Na Jesenicah trenutno
izvajamo individualno zakonsko in družinsko terapijo, jeseni pa bo pričela delovati skupina za ženske, žrtve
nasilja, prijave že zbiramo.
Poleg terapevtske pomoči
izvajamo tudi preventivne
programe, in sicer delavnice
za učence in dijake ter šole
za starše, ki jih izvajamo po
gorenjskih osnovnih in
srednjih šolah."

Urša Peternel

Jerneja Dimec, specialistka zakonske in družinske terapije
I Foto: Gorazd Kavčič

Ljudje v kakšnih težavah se
torej lahko obrnejo na vas?
"Gre za različne vrste stisk,
ki jih doživljajo posamezni-

Pogoste so denimo težave v starševstvu, težave
otrok v šoli, mnogi starši imajo težave s postavljanjem meja, denimo kdaj naj mladostnik
prihaja zvečer domov ... Potem so tudi razne
odvisnosti, težave v zakonu, partnerstvu, prevare
... Pomagamo tudi žrtvam nasilja, zlorab - tako
fizičnih, psihičnih kot spolnih, pomagamo pri
predelavi travm.

ki, pari in družine. Pogoste
so denimo težave v starševstvu, težave otrok v šoli,
mnogi starši imajo težave s
postavljanjem meja, denimo
kdaj naj mladostnik prihaja
zvečer domov ... Potem so
tudi razne odvisnosti, težave
v zakonu, partnerstvu, prevare ... Pomagamo tudi žrtvam nasilja, zlorab - tako fizičnih, psihičnih kot spolnih, pomagamo pri predelavi travm. Včasih ljudje potrebuje pomoč tudi v novonastalih življenjskih situacijah, denimo v primeru izgu-

be zaposlitve, hude bolezni,
selitve ..."
Kako je s financiranjem?
"Naš prvi namen je pomagati ljudem in nikomur ne odklonimo pomoči. Sicer pa
naš zavod skuša najti poleg
prispevkov
uporabnikov
tudi druge vire financiranja.
Na Jesenicah so nam pomagali tudi Občina Jesenice in
Občina Kranjska Gora ter
Zdravstveni dom Jesenice,
dobro pa sodelujemo tudi s
Centrom za socialno delo
Jesenice."

Ob svetovnem dnevu zdravja so na Šentgoru v Radovljici pripravili okroglo mizo z
naslovom Stigmatizacija in
diskriminacija ljudi z motnjami v duševnem zdravju.
Na okrogli mizi so, kot je povedala vodja Šentgora Marija
Zupanc, uporabniki povedali, da jih ob nastopu duševne
stiske prizadene še sramotenje in socialna izključenost.
Izkušnja zdravljenja v psihiatrični bolnišnici je dogodek,
ki zaznamuje njihovo usodo.
Nastalo situacijo poslabšajo
in otežijo še različne okoliščine, socialna mreža razpade,
težave imajo pri nadaljevanju
šolanja, izgubijo delo, težje
dobijo službo ... Na nerazumevanje naletijo tudi v družini, pogosto izgubijo prijatelje. Poudarili so, da si želijo
druženja s podobno bolnimi,
s katerimi lahko odkrito komunicirajo in si med seboj
pomagajo. Tudi drugi udeleženci okrogle mize so ugotavljali, da obstaja še veliko negativnih predsodkov in odklonilnega vedenja do ljudi s
težavami v duševnem zdravju. Bivanje v psihiatrični
ustanovi povečuje stigmo,
diagnoze pa se posameznik
nikoli več ne znebi. Na področju skupnostne skrbi za
osebe s težavami v duševnem
zdravju je bilo v zadnjih letih
veliko narejenega, veliko so

naredile nevladne organizacije, ki delujejo na področju
skrbi za duševno zdravje v
skupnosti, kot so denimo
Šent, Ozara, Humana in druge. "Z ozaveščanjem javnosti, da duševna motnja ne
predstavlja nobenega tabuja
in da so na različnih življenjskih področjih ljudje dokazano uspešni in ne povzročajo
statistično nič več izgredov
kot tisti, ki so definirani za
zdrave ljudi, se stanje na tem
področju bistveno izboljšuje," je poudarila Marija Zupanc. Kot je dodala, pri Šentu
s programi psihosocialne rehabilitacije, kot so dnevni
centri, stanovanjske skupine,
programi usposabljanja na
konkretnem delovnem mestu, program socialne vključenosti in podobno pomagajo posamezniku po prihodu
iz bolnišnice, ko se znova aktivno vključuje v socialno
okolje. "S to vrsto strokovne
pomoči in podpore dosegamo, da se posameznik počuti
bolje, da se ne vrača oziroma
se vrača manj pogosto v bolnišnico. Ostane doma in zaživi bolj samostojno in neodvisno življenje kot prej. To je
poleg destigmatizacije in pomoči pri vključevanju v vsakdanje življenje eden od temeljnih ciljev programa. Pomagamo tudi svojcem, saj so
tudi ti pogosto v hudi stiski in
potrebni podpore, svetovanja
in vsakdanjega pogovora."

Kot je povedala vodja Šentgora Marija Zupanc,
v Šentgorove programe prihajajo uporabniki
iz devetih občin zgornje Gorenjske, tudi iz
jeseniške občine. Prav tako Občina Jesenice
sofinancira dejavnost Šentgora, in sicer z javnimi deli za eno izvajalko javnih del in program
Dnevni center.

Družabno življenje na Jesenicah
pred drugo svetovno vojno (2. del)
"Da bi se članstvo med
seboj bolje poznalo ..."
Tjaša Rotar

Z nastankom KID in velikimi spremembami v zadnjih
desetletjih 19. stol. se je na Jesenicah pričelo tudi društveno življenje. Tako so leta 1885
ustanovili bralno in pevsko
društvo. Podpirali so ga pomembnejši tržani, na primer
župan Anton Treven in posestnik Schrey. V društvu so
izposojali slovenske knjige,
prirejali bralne večere in predavanja, vse z namenom krepiti slovensko narodno zavest. Videti je, da je ta oblika

druženja pritegnila člane s
širšega območja. Tako je bilo
na primer na dobrodelni prireditvi društva kmalu po ustanovitvi (12. februarja 1885)
med približno dvesto obiskovalci tudi "veliko gospode iz
Javornika in Trbiža". Kljub
uspešnemu začetku je delovanje društva kmalu pričelo
zamirati, tudi število članov
je upadlo.
Iz skromnih začetkov se je
sčasoma razvilo bogato društveno življenje, ki je zajemalo
vse sloje prebivalstva. Tako je
bilo na Jesenicah med obema
svetovnima vojnama prek tri-

deset društev, ki so delovala
na različnih področjih. Člani
društev so se pogosto sestajali v določenih gostilnah ali pa
so imeli tam celo lastne društvene prostore. Društva so
člane povezala z drugimi kraji po Sloveniji in v tujini in
jim tako širila obzorje (sokolski in orlovski zleti, shodi
Svobod in Orlov, nogometne
tekme).
Društva so sama skušala doseči čim večjo povezanost
med člani. Temu naj bi na
primer služili prosvetni večeri Krekovega društva. "Prepričan sem namreč, da se član-

stvo medsebojno premalo pozna, da je zato med nami premalo vzajemnosti in premalo
smisla za skupnost."
Delavce je povezovalo društvo pri Jelenu (Svoboda,
Enakost), nameščenci KID
pa dolgo niso imeli povsem
svoje organizacije. Dopisniku Tovarniških novic KID
tik pred 2. svetovno vojno se
zdi, "da je družabno življenje nameščencev na Jesenicah manj živahno" in da je
premalo poučnih ter družabnih prireditev zanje.
"Baje vsak vleče in beži na
svojo stran. To ne samo tisti,

ki se udejstvujejo pri številnih drugih društvih, nego
tudi taki, ki se nikjer ne
udejstvujejo." Pisec toži:
"Komaj drug drugega poznamo, pa še tega ne vsi. Še
na cesti radi čakamo, kdo bo
prvi pozdravil, da bi si "položaja ne pokvaril". To ni ravno prevelika družabnost."
Prav zaradi tega so leta 1940
na Jesenicah ustanovili klub
nameščencev KID z društvenimi prostori v Kazini. Prva
prireditev je bil prikaz barvnih posnetkov s kmečke
ohceti, ki jo je KID istega
leta priredila na Jesenicah.
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Mladi
Učenci zbirajo plastične zamaške za Darka

Vrtec Sončnica
še sprejema malčke
V Waldorfski vrtec na Hrušici je za novo šolsko leto še mogoče vpisati otroka. Osnovali bodo
eno mešano skupino, dobili dve novi vzgojiteljici ...
Urša Peternel

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice so se pridružili akciji Osnovne šole Koroška Bela in GARS-a Jesenice in
začeli zbirati plastične zamaške. Namen zbiranja je humanitarni - da bi invalidnim osebam pomagali pri vključevanju v
vsakdanje življenje. Kot je povedala pobudnica akcije na šoli
Petra Hrovat, so doslej skupaj zbrali 710 kilogramov zamaškov. "Za boljšo predstavo naj povem, da za tono zamaškov
prejmejo invalidne osebe tristo evrov. Naš prispevek resda
ni finančno velik, vendar smo z akcijo zbiranja prebili led in
odziv je bil presenetljivo dober. Naj pohvalim učence, njihove starše, stare starše, druge sorodnike in znance ter vse, ki
so pripravljeni pomagati in prinašajo vsakodnevno zbrane
zamaške," je povedala Hrovatova. Tokratni izkupiček bo
šola namenila invalidnemu dijaku četrtega letnika Ekonomske gimnazije Radovljica Darku Đuriću. "Ob koncu šolskega
leta bomo končali zbiranje, a na hodniku bomo škatlo za
zbiranje postavili spet takoj, ko se jeseni vrnemo v šolo in
bomo zbirali še naprej in s pridobljenimi sredstvi poskusili
osrečiti še koga," je še dodala Petra Hrovat. U. P.

Narcisa - moj cvet
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja so v oddelkih podaljšanega
bivanja celo šolsko leto prek različnih dejavnosti spoznavali narcise. Projekt so poimenovali Narcisa - moj cvet. "Največ pozornosti smo namenili ukrepom za ohranjanje in izboljšanje stanja narcis. S pomočjo literarnega in avdiovizualnega gradiva smo spoznali njihove značilnosti in legendo,
ki govori o nastanku teh belih lepotic. Nastalo je tudi veliko
likovnih izdelkov," je povedala Zehra Biščević. U. P.

Garaža Žarek bo odprta vse počitnice
Mladi z Jesenic in okolice, ki bodo večino počitnic preživljali doma, bodo počitniške dni lahko popestrili tudi z obiskom
garaže Žarek na Jesenicah. Ivanka Berčan, predsednica
društva Žarek, je povedala, da bo letos Žarek odprt vse počitnice, torej ves julij in avgust, vsak delavnik popoldne.
Mladi se v garaži družijo, pogovarjajo, igrajo družabne igre,
kot so pikado, ping-pong, ročni nogomet, uporabljajo lahko
tudi računalnike z dostopom do interneta. V raznih delavnicah pa razvijajo tudi svoje ustvarjalne sposobnosti. U. P.

Zasebni waldorfski vrtec
Sončnica na Hrušici, ki so
ga odprli septembra lani, bo
z novim šolskim letom sprejel še več malčkov. Kot je povedala Simona Pajk, vodja
Organizacijske enote Jesenice, bodo osnovali mešano
skupino, v kateri bodo otroci
od enega do šestih let starosti. Trenutno imajo vpisanih
enajst otrok, kar pomeni, da
jih nekaj še vedno lahko
sprejmejo. Po besedah Simone Pajk je v letu dni vrtec
lepo zaživel. "To kaže, da so
tudi na našem koncu ljudje
vse bolj ozaveščeni in se zavedajo, da je vpis otroka v
waldorfski vrtec naložba za
prihodnost," je poudarila.
Letos bodo v waldorfskem
vrtcu Sončnica na Hrušici
zaposlili dve novi vzgojiteljici, ki obe zaključujeta waldorfsko specializacijo. Dosedanja vzgojiteljica pa se seli
v novo enoto v Radovljici. Z
okrepitvami bo tako delo v
vrtcu lahko potekalo še bolje. "Kar seveda ne pomeni,
da tako ni bilo že sedaj. A do
sedaj smo bili zelo odvisni
tudi od pomoči naših prostovoljk. Posebej v veliko pomoč sta nam Zdenka Velkavrh z Dovjega in Dragica

Bezlaj s Kočne," je poudarila Pajkova. Med spremembami je omenila tudi pre-

imenovanje Organizacijske
enote Jesenice v Organizacijsko enoto Gorenjska, kajti

Na vprašanje, kdaj bo na Gorenjskem zaživela
tudi waldorfska šola, je Simona Pajk odgovorila:
"Na odprtje šole bo treba še malo počakati. Prepričana pa sem, da se bo tudi to zgodilo v bližnji
prihodnosti. Vsem je jasno, da so na področju
vzgoje potrebne spremembe ..."

z novim šolskim letom bodo
odprli tudi waldorfski vrtec
v Radovljici. Organizacijska
enota Gorenjska bo tako
vključevala vrtec na Jesenicah in novi waldorfski vrtec
v Radovljici. Jeseni bodo
organizirali več predavanj, s
katerimi bi radi ljudi še bolje seznanili z bistvom waldorfske pedagogike, saj se
po besedah Simone Pajk žal
še vse prepogosto sliši mnogo polresnic o waldorfskem
gibanju.

Mislimo zeleno, ustavimo korozijo!

Mladostniki na obisku pri starostnikih
V okviru evropskega leta inovativnosti in ustvarjalnosti ter
12. Tedna vseživljenjskega učenja so konec maja zaposleni
iz Društva Žarek skupaj z mladostniki obiskali stanovalce v
Domu upokojencev dr. Franceta Berglja. Kot je povedala
Ksenja Šest iz društva Žarek, se je srečanja udeležilo devet
mladostnikov, starih med devet in šestnajst let, ter dvanajst
stanovalcev doma. Mladi iz Društva Žarek so se predstavili
s pesmimi mlade, komaj 12-letne pesnice Tine Lasnik.
Stanovalci doma so bili nemalo presenečeni nad modrostjo,
ki jo premore tako mlad človek. Ob okusnem prigrizku se je
razvil sproščen klepet med mladimi in starimi. Mladostniki
so stanovalce doma obdarovali z ljubkimi vazicami, ki so jih
prav za to priložnost izdelali sami. U. P.

Dijak Gimnazije Jesenice Mišo Lužnik je prejel prvo nagrado za nazoren prikaz primera korozije
javne infrastrukture.
Urša Peternel
Dijaki Gimnazije Jesenice
so osvojili prvo nagrado na
natečaju za srednješolce
Mislimo zeleno, ustavimo
korozijo! Natečaj je del širšega projekta Zelena Slovenija, s katerim predstavljajo
dobre okoljske prakse in
spodbujajo k zavestnemu,
okolju prijaznemu delovanju. K sodelovanju na natečaju so bili povabljeni srednješolci po vsej Sloveniji. V
svojem okolju naj bi poiskali konstrukcije, ki propadajo
zaradi rje, in jih avtorsko
ujeli v fotografski objektiv.
Natečaj zbiranja fotografij
rjavečih konstrukcij je trajal
od 30. marca do 15. maja,
prispelo je veliko število
predlogov s problematiko
korozije in konkretnimi lokacijami, in sicer iz osmih
srednjih šol po vsej Sloveniji. Na natečaju so sodelovali
tudi jeseniški gimnazijci in
dijaki Srednje šole Jesenice.

Strokovna komisija se je odločila, da bo Gimnazija Jesenice oziroma dijak Mišo
Lužnik (njegov mentor je
Andrej Mežik) prejel prvo

nagrado za izredno nazoren
prikaz primera korozije javne infrastrukture, umeščenega v lokalno okolje. Nagrada je video kamera s sto-

jalom. Podelili pa so še eno
prvo nagrado, in sicer Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za množičen odziv na
natečaj.
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Najpogostejši
rak pri ženskah
Rak dojk je v Sloveniji najpogostejša oblika raka pri ženskah. Bistvenega pomena je zgodnje odkrivanje, zato je zelo pomembno samopregledovanje dojk.
Urša Peternel
V drugem tednu junija se
je pričela akcija Slovenskega združenja za boj proti
raku dojk Europa Donna in
podpornika akcije blagovne
znamke Lekadol, katere temeljni namen je ozaveščanje žensk o samopregledovanju dojk. To je bistvenega
pomena za zgodnje odkrivanje raka dojk. Akcijo so
pospremili s sloganom ZaUPANJE čutim, izdali pa so
tudi posebne zloženke, ki
ponazarjajo, kako lahko
ženska sama preprosto pregleduje dojke. Mojca Senčar, predsednica Europe
Donne, je ob tem povedala:
"Rak dojk je bolezen, ki jo
lahko učinkovito zdravimo,
če je odkrit zgodaj. Samopregledovanje je enostavno,
a tako premalo se zavedamo, kako nas lahko reši bolečin - psihičnih in fizičnih." V okviru akcije so pri-

pravili nasvete za enostavno samopregledovanje. In
kako naj to poteka? "Po kopanju si oglejte dojke v
ogledalu in jih primerjajte.
Prepričajte se, da ni nobenih vidnih sprememb. Nato
sklenite roke za glavo in

se z roko pomikajte proti
bradavici. Ponovite postopek še za levo dojko. Nagnite se naprej in podprite desno dojko z desno roko. Z
nežnimi krožnimi gibi leve
roke rahlo pritiskajte na
dojko. Ponovite postopek še

V Sloveniji je rak dojk najpogostejša oblika raka
pri ženskah, saj je vsak peti novi primer raka
prav rak dojk. V državah Evropske unije je vsako
leto več kot 270 tisoč novih primerov raka dojk,
letno pa zaradi raka dojk umre 87 tisoč žensk.

znova preverite, da ni sprememb. Dvignite desno
roko in položite levo dlan
na desno dojko. Iztegnite
prste in jih stisnite skupaj
ter s krožnimi gibi pretipajte celo dojko. Začnite na
zunanjem obodu dojke in

za desno dojko. Nagnite se
naprej, spustite levo roko. S
stisnjenimi prsti desne
roke pretipajte levo pazduho, nato ponovite pregled
še z razprtimi prsti. Ponovite postopek še za desno
pazduho."

Lepša zunanjost šole

Zaključni koncert Toma Cvetkoviča

Zunanjost Osnovne šole
Toneta Čufarja na Jesenicah
je spet v čisti preobleki. Z lepimi in prijaznimi barvami
so zakrili grafite in umazane
stene. Po besedah ravnateljice Branke Ščap so se za ta
korak odločili, ker želijo
imeli lep objekt, ki bo v ponos učencem, staršem in
vsem drugim, ki prihajajo v
šolo. Upajo, da bodo to
upoštevali tudi vsi zunanji
uporabniki igrišč v popoldanskih urah ter ob sobotah
in nedeljah. J. R.

Izgnanci na evropskem
kongresu
Prvega Evropskega kongresa izgnancev in beguncev v
letih 1920-1945 v Ljubljani
so se v lepem številu udeležili tudi člani krajevne organizacije Društva izgnancev
Slovenije iz občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica.
Po besedah predsednice Slave Biček je bilo udeležencev
za poln avtobus. Nekateri so
prišli s pomočjo bergel in
palic, saj je povprečna starost članov osemdeset let.
Pridružili so se jim tudi mlajši sorodniki. Veseli so bili,
da so lahko prispevali svoje
glasove pozivu evropskega
kongresa, da je treba ustaviti neofašistične in neonacistične težnje vse glasnejših
posameznih skupin in da se
vojne grozote ne smejo nikoli več ponoviti. J. R.

Tom Cvetkovič je perspektiven mlad harmonikar, učenec
Glasbene šole Jesenice. Pred kratkim je pripravil zaključni
koncert, ki ga je oblikoval sam, nastopili pa so tudi glasbeni
gostje, njegovi sošolci Tina Cvetkovič s kljunasto flavto, Romana Šimbera z violončelom, profesorja Diana Šimbera s
harmoniko in Primož Kerštanj na klavirju ter ansambel
Akkordeon. J. P.

Preschern Franz, steklarski mojster
Rainweg 4, A-9582 Oberaichwald/Baško jezero
tel.: +43(0)42 54/21 04, fax: +43(0)42 54/ 50 231
gsm: +43(0)664/133 41 09, e-mail: glaspreschern@direkt.at
www.glaspreschern.at

Pomen čebel
Boštjan Noč,
predsednik Čebelarske
zveze Slovenije

Medonosna čebela ima izredno pomembno in kompleksno mesto v naravi, še
posebno tedaj, ko govorimo
o raznih kmetijskih kulturah. S svojo aktivnostjo čebele v naravi pomembno
vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi
za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na
človekovo zdravje in druge
dejavnike življenja.
Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, neposreden dar narave - čebel. Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja
v naravi, omogočajo obstoj
različnih živalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, ob tem pa nam dajejo
čebelje pridelke, ki nam v hitrem tempu življenja pomagajo krepiti in ohranjati
zdravje. Med je resnično svet
v malem, ne le, da je odličen
vir energije, mineralnih snovi in omogoča boljše izkoriščanje drugih snovi iz hrane,
je še veliko več. Koristen je
tako za mlade kot stare,
športnike, nosečnice, bolne
in zdrave. Za zdravljenje
okuženih ran so ga uporabljali, še preden so ugotovili,
da bakterije povzročajo
okužbo, danes pa poleg tega,
da se uporablja v ljudski medicini, gledajo nanj tudi kot
na konzervans za živila.
Cvetni prah čebele nabirajo
na rastlinah, pri tem pa ga

obogatijo z raznimi fermenti, hormoni, antibiotičnimi
snovmi. V ljudskem zdravilstvu se uporablja pri boleznih prostate, izgubi apetita,
uravnavanju prebave, slabokrvnosti ...
Matični mleček je izloček
mladih čebel delavk. Uporablja se za zniževanje krvnega tlaka, pri težavah s
kožo, sladkorni bolezni,
menstrualnih težavah in še
in še. Uživa se v majhnih
količinah.
Tudi propolis je prav poseben zaklad iz panja, je naravni antibiotik. Čebele nabirajo na živih delih rastlin
smolnate snovi. Deluje proti
plesnim, bakterijam, kvasovkam in virusom, zato se
uporablja pri blaženju
ogromno težav. Pri obolenjih dihalnih organov, boleznih prebavnega trakta,
motnjah delovanja žlez z
notranjim izločanjem, tudi
raznih kožnih obolenjih.
V zadnjem času se vse več
govori o apiterapiji. Apiterapija je uporaba čebeljih pridelkov za medicinske namene, npr. za preprečevanje
bolezni, zdravljenje ali okrevanje po bolezni in ima korenine že pri starih civilizacijah.
Vrednost čebeljih pridelkov
pa je skoraj zanemarljiva v
primerjavi s koristnim delom čebel, ki ga opravijo
v naravi. Najpomembnejše

poslanstvo čebeljega rodu je
opraševanje različnih rastlin.
Narava nagrajuje čebele za
njihovo delo z medičino in
cvetnim prahom ter tako
omogoča njihov razvoj in
obstoj, hkrati pa se ohranjajo tako rastlinske kot živalske vrste in ne nazadnje človek. Med žuželkami, ki
oprašujejo rastline, so na prvem mestu prav čebele. Najpomembnejše so za opraševanje sadnega drevja, saj
oprašijo kar sedemdeset do
osemdeset odstotkov cvetov,
ta odstotek pa se zaradi vse
intenzivnejše kmetijske proizvodnje še povečuje. Najopaznejša in največkrat dokazana je zato vloga čebel
pri opraševanju jablan,
hrušk, breskev, češenj, jagod
... Predvsem na večjih plantažah jablan in hrušk se hitro
pokaže, kako so bili cvetovi
oplojeni. Čebele pri opraševanju temeljito opravljajo
svoje delo. Od kakovosti
oprašitve sta odvisna količina
in kakovost pridelkov, ta pa je
najbolj vidna pri velikosti in
obliki plodov.
Pri splošni sadjarski pridelavi potrebujemo za pravočasno in kakovostno oploditev
dve do tri čebelje družine na
hektar, pri intenzivni pridelavi jabolk potrebujemo tri
do štiri družine, pri hruškah,
višnjah in češnjah pa od pet
do šest čebeljih družin na
hektar sadovnjaka. Za druge

kmetijske kulture, kot so oljna ogrščica, ajda, sončnica,
kumarice in podobne, potrebujemo za kakovostno opraševanje tudi do deset čebeljih družin na hektar. Z organiziranimi prevozi čebel na
območja, zasejana s kmetijskimi kulturami, lahko dosežemo tudi za štirideset in več
odstotkov bogatejši pridelek.
Vrednost opraševanja je po
različnih strokovnih virih 15krat do 30-krat večja, kot je
vrednost vseh čebeljih pridelkov skupaj. Zato je med
koristmi, ki jih imamo od čebel, brez dvoma na prvem
mestu ekonomski pomen
opraševanja kmetijskih kultur.
Čebele pa niso pomembne
opraševalke le v kmetijstvu.
Predvsem njihovi vlogi
opraševalk se lahko zahvalimo za izjemno biotsko raznovrstnost v naši državi. V
Sloveniji živi več kot 22 tisoč
različnih vrst živih organizmov, kar uvršča tako majhen prostor med naravno
najbogatejša območja Evrope. Strokovnjaki tudi dodajajo, da lahko o Sloveniji govorimo, tudi zaradi avtohtone kranjske čebele, kot o evropskem biotskem parku.
Čebelarstvo kot kmetijska
panoga ima v Sloveniji tudi
izreden socialni pomen. Čebela nas spremlja skozi vse
življenje. Kot otrokom nam
je simbol pridnosti, varčno-

sti in skrbi za druge. Ko pa
odrastemo, občudujemo
njeno učinkovitost, socialni
red, gospodarnost in učinkovitost. Ko človek dozoreva, je koristno, da si najde
dodatna sidra, konjičke, da
se zanima še za kaj drugega
kot za službo in vzdrževanje
doma. Eden od takšnih konjičkov, ki krepi duha in
telo, je čebelarstvo, ki s čebelami predstavlja najboljše
zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenja.
Prav zaradi vsega naštetega
je poslanstvo čebelarjev tako
pomembno. Čebelarska zveza Slovenije, v katero je včlanjenih prek dvesto čebelarskih društev z več kot 6500
čebelarji, se svoje vloge še
kako zaveda. Z raznimi
usposabljanji in izobraževanji o pomenu čebel in čebelarstva ozaveščamo tako čebelarje kot širšo javnost. V
zadnjem času je naša avtohtona kranjska čebela vse
bolj ogrožena, zato je poslanstvo čebelarjev vsak dan
bolj pomembno. Naloga
ČZS je, da skupaj z državnimi organi zagotovimo vse
ukrepe za obstoj avtohtone
kranjske čebele. Kajti brez
čebelarjev ne bo čebele in
posledično vsega, kar čebela
s svojim poslanstvom stori
za človeka in za ohranjanje
okolja.
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Afrika na stenah frizerskega salona

Večer z družino Kavalar
Sestri Rina in Helenca ter brata Miran in Janko Kavalar so v klepetu odstirali tančice svojih
življenjskih poti.
Janko Rabič

Frizerski salon in mini galerija lahko opišemo poslovni prostor frizerke Stanke Urbas na Jesenicah. Stanka ni samo dobra frizerka, temveč je tudi umetnica, slikarka, članica DOLIK-a. V prostem času rada ustvarja kot slikarka, prvi kritiki
njenega dela pa so družinski člani, ki seveda z veseljem
spremljajo njeno ustvarjanje. Najraje slika portrete, in sicer
prebivalcev podsaharske Afrike, kar se vidi tudi na razstavah, tako skupinskih kot samostojnih. Ker Stanka rada potuje, na svojih slikah upodablja tudi spomine s teh potovanj:
vedno se ji najbolj vtisnejo v spomin ljudje, saj pravi: "Iskrenost človeka je v njegovem pogledu ali odsevu v očeh." J. P.

Stare razglednice tudi v bolnišnici

Mesečno družabno srečanje
v prostorih Društva upokojencev Jesenice prinaša
nove in nove življenjske
zgodbe družin in posameznikov. Tako je bilo tudi prvi
junijski ponedeljek, ko je
voditeljica Albina Seršen
gostila družino Kavalar s
Hrušice. Sestri Rina in Helenca ter brata Miran in Janko Kavalar so v klepetu odstirali tančice svojih življenjskih poti, od mladih
dni do današnjih že v kar lepih letih. Za uvod je Janko
predstavil družinsko drevo
Kavalarjevih, ki šteje 55 članov. Priimek je romanskega
izvora, prvič pa je bil omenjen leta 1670. Mladost gostov je poleg velike ljubezni
do petja in glasbe zaznamovala tudi krutost druge svetovne vojne. Le dvajset dni
pred svobodo je padel njihov brat France. Mladostno
ljubezen do petja je v kasnejših letih najbolj uresničila Rina, poročena Oblak, in

živi v Ljubljani. Za njo je pomembna operna kariera, saj
je nastopala in navduševala
na slovenskih odrih in v evropskih mestih. Tudi drugi
trije so vsak na svojih področjih skušali uresničiti cilje.
Helenca, poročena Grzetič,
je bila dejavna predvsem na
kulturnem področju. Bila je
dolgoletna zborovodkinja

mešane vokalne skupine
Nagelj. Zanjo je napisala in
uglasbila več pesmi. Skupina je z nekaj pesmimi vsem
polepšala ponedeljkovo srečanje. Janko in Miran Kavalar sta bila uspešna in marljiva v svojih poklicih. Janko
se je v prostem času desetletja ukvarjal s kinologijo, še
danes je navdušen kegljač

na asfaltu. Miran je za svoje
delo v Železarni prejel več
priznanj. Je velik mojster izdelovanja različnih kovinskih in drugih predmetov,
ukvarja pa se tudi z zeliščarstvom. V klepetu so razkrili
tudi, kako so spoznali svoje
življenjske sopotnike, in povedali, na kaj so najbolj ponosni v življenju.

Car je tisti, ki drogi reče ne!
Devetindvajsetletna Jeseničanka Barbara Omerzel iz društva Žarek je prejela posebno priznanje za
preventivno delo z mladostniki in starši odvisnikov.

Zaradi velikega zanimanja za razstavo Jesenice na razglednicah 1898-2009 v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice so jo prenesli še v avlo Splošne bolnišnice Jesenice.
V okrepčevalnici Druga pomoč so na voljo tudi informativni
katalogi razstave ter Jeseniški zbornik 2009. J. P.

Razstava izdelkov starostnikov
V ponedeljek, 15. junija, so v novem oddelku Doma upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice odprli razstavo izdelkov
starostnikov tega doma, ki so jih izdelali pod okriljem vseživljenjskega učenja. Program so oblikovali in vodili Gordana Trokič z Ljudske univerze Jesenice ter Špela Reš in Vanja
Kališnik z Zavoda Jelša. Na ogled so izdelki iz svile, poslikane steklenice, okrasni lončki iz različnih materialov, klekljani prtički, vezenja, pleteni izdelki, skratka veliko zanimivih
izdelkov, ki bodo ostali v trajni lasti doma upokojencev. Poskrbeli so še za prijeten kulturni program, v katerem sta sodelovali mezzosopranistka Melita Jelen in harmonikarica
Marjana Komelj, iz domske skupnosti pa je svoje pesmi recitirala Mihaela Roth, krajše misli o ustvarjalnih delavnicah
v očeh udeležencev pa je podala Špela Manevski. Razstavo
je odprla direktorica doma Vera Bregant. Podobne ustvarjalne delavnice bodo potekale tudi jeseni. J. P.

Mladinski svet Slovenije je
podelil nazive naj prostovoljka, naj prostovoljec in
naj prostovoljski projekt
2008. Med nagrajenci je letos tudi Jeseničanka Barbara Omerzel, ki je prejela posebno priznanje za preventivno delo z mladostniki in
starši odvisnikov. Barbara
že tri leta dela v jeseniškem
društvu Žarek, na začetku je
kot prostovoljka pomagala
mladim pri šolskem delu z
inštrukcijami, potem pa je
začela vse bolj delati na preventivnem področju. Tako
danes skupaj s predsednico
društva Ivanko Berčan pripravljata srečanja po šolah,
na katerih mladim skušata
dopovedati, kako napačna je
pot v drogo in kakšne hude
posledice ima. "Skušam jim
sporočiti, naj droge sploh
ne poskusijo, kajti iz droge
se je zelo težko izkopati,"
poudarja Barbara, ki žal
ugotavlja, da je na Jesenicah

veliko droge tako v srednjih
kot tudi že v osnovnih šolah.
Droga ne izbira, droge je dovolj povsod, pravi. Mladim
zato Barbara običajno pove:
"Danes je car tisti, ki drogi
reče ne! To je moj moto, in
če samo eden reče drogi ne,
je to zame velik uspeh. Rečem jim tudi: Ko boste na
preizkušnji, se spomnite
name in recite ne!" Barbara
pravi, da ji priznanje Mladinskega sveta Slovenije veliko pomeni, saj je to tudi
spodbuda prostovoljstvu. Po
njenem mnenju bi se več
ljudi moralo ukvarjati s
prostovoljnim delom, saj to
daje širino in osebnostno
bogati. Z Barbarinim delom
so zadovoljni tudi v društvu
Žarek, zato so jo nedavno
tudi redno zaposlili. Odgovorna bo predvsem za program dnevnega centra Naj
mladih ne vzgaja ulica, ki
naj bi v kratkem zaživel v
Radovljici. Vodila bo druženje z mladostniki in skupine za starše.

Ivanka Berčan, predsednica društva Žarek:
"Priznanja sem bila zelo vesela, tako zaradi Barbare
kot vseh drugih prostovoljcev, ki jih vključujemo
v naše delo in se trudijo, da bi mladostnikom
pomagali izbirati prave stvari, ne drogo."

Foto: arhiv društva Žarek

Urša Peternel

Barbara Omerzel skupaj s predsednico društva Žarek
Ivanko Berčan takoj po podelitvi priznanja.
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O delu Športnega društva

Ocvirki in pohvale

Kljub nekaterim težavam pri delovanju društva se lahko pohvalijo z odmevnimi športnimi dosežki,
zlasti naslovi državnih prvakov.
Branko Jeršin
Konec aprila so se na rednem
Občnem zboru sestali člani
Športnega društva Jesenice.
To je največje športno društvo v občini Jesenice. V trinajstih klubih društva, ki delujejo kot samostojne organizacijske enote, deluje 490 aktivnih športnikov in športnic, ki
so vključeni v redna uradna
tekmovanja panožnih zvez. V
začetnih športnih šolah, skupinah z občasnimi tekmovanji ali veteranskih skupinah
deluje še 314 udeležencev.
Skupaj pa v klubih društva
deluje 1087 članov.
Športno društvo Jesenice je
bilo ustanovljeno takoj po
osvoboditvi leta 1945 najprej
kot Fizkulturno društvo Jesenice. Leto kasneje se je preimenovalo v Športno društvo
Jože Gregorčič, od leta 1953
pa društvo deluje pod sedanjim imenom. Do novembra
leta 2001 je Športno društvo
Jesenice upravljalo tudi
športne objekte, po ustanovitvi Zavoda za šport Jesenice
pa so zaposleni delavci prešli
v ta zavod. Spomnimo naj še
na eno spremembo, namreč
leta 1996 je iz društva s soglasjem vseh klubov izstopil
Hokejski klub Jesenice, ki
je zaradi profesionalnega
moštva potreboval samostojnost.
Na aprilskem občnem zboru
društva so člani društva obravnavali dejavnost v letu 2008,

ki je bila izjemno pestra in v
danih razmerah tudi uspešna. Iz poročil posameznih
klubov je razvidno, da se klubi srečujejo s podobnimi problemi. Stroški dejavnosti so
dokaj visoki. Klubi, ki nastopajo v državnih tekmovanjih,
imajo nenormalno visoke
sodniške stroške in stroške
pristojbin za tekmovanja. Poseben problem so visoke najemnine v telovadnicah. Praktično v vseh klubih precejšen

Atletskemu klubu naslov državnega prvaka v kategoriji
dečkov do 12 let v teku na
dvesto metrov. Drsalni klub
je v društveno zbirko uspehov med drugim prispeval
dva naslova državnih prvakinj in še dve drugi mesti.
Kegljaški klub na asfaltu je v
mladinski konkurenci med
posamezniki osvojil tri odličja na državnih prvenstvih,
kegljači na ledu so prav tako
prinesli na Jesenice naslov

V društvu delujejo Atletski klub, Balinarski klub,
Drsalni klub, Kegljaški klub na asfaltu, Kegljaški
klub na ledu, Košarkarski klub moški, Košarkarski klub ženske, Namiznoteniški klub, Nogometni
klub, Odbojkarski klub, Plavalni klub, Sankaški
klub in Smučarski klub. V šestih klubih imajo
tudi skupaj trideset kategoriziranih športnikov
po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije.

del stroškov pokrivajo tekmovalci oziroma njihovi
starši, ki ob tem v večini primerov skrbijo tudi za športno opremo tekmovalcev.
Vedno bolj je tudi pereč problem pomanjkanja strokovnega kadra in dela voljnih
prostovoljcev. Vseeno pa je
klubom v tekmovalnem
smislu uspelo izpolniti začrtane cilje. Od dobrih dosežkov v letu 2008 izpostavimo
samo najodmevnejše. Mladi
atlet Miha Ličef je prinesel

državnih prvakov. Podoben
velik uspeh pa so dosegle
tudi mladinke Odbojkarskega kluba Jesenice. Nekaj dobrih uvrstitev je dosegla tudi
smučarka Petra Robnik, v
mednarodni konkurenci pa
je pogumno nastopal tudi
sankač Miha Meglič.
Celotno dejavnost društva
vodi osemnajstčlanski upravni odbor, kateremu je v letu
2008 predsedoval Janez Poljšak. Društvu je s skrbnim delom sekretariata društva, ki

ga sestavljajo predsednik,
oba podpredsednika in generalni sekretar, uspelo zagotoviti, da je poslovalo pozitivno.
Vodstvo društva je poskrbelo
tudi za pomoč klubom, ki so
se znašli v težavah. Skratka,
dejavnost društva je razvejana, predvsem pa se društvo v
težkih razmerah za šport
uspešno uveljavlja v športnem prostoru.
Že na lanskem občnem
zboru so člani društva sprejeli sklep o rotiranju na mestu predsednika. Tako je
občni zbor potrdil Zorana
Rozmana za predsednika,
ki bo v letu 2009 vodil
Upravni odbor in sekretariat društva oziroma društvo
v celoti. V sekretariatu društva pa ostajajo: Janez Poljšak (podpredsednik), Jani
Gregorič (podpredsednik),
Brane Jeršin (generalni sekretar), ter po novem tudi
Vladimir Petkovič, ki je bil
na občnem zboru izvoljen
za tretjega podpredsednika
društva na predlog nogometnega kluba Jesenice. Na
koncu občnega zbora je Zoran Rozman na kratko
predstavil cilje za delo v
letu 2009. Predvsem je želja vseh, da bi klubi delovali vsaj na enaki ravni kot v
letošnjem letu in ponovili
ali izboljšali rezultate iz
leta 2008. Sicer pa rezultati iz prvega četrtletja letošnjega leta že kažejo, da bo
tudi letošnje leto uspešno.

Po mestu se število "obvestil redarstva" v zadnjem času
močno povečuje. Tako parkiranje na različnih poljubno
izbranih lokacijah na območju občine Jesenice ni več
brezplačno. Redarji hitro opazijo zlasti parkirana vozila, ki že
ovirajo promet ... J. P.

Betonska korita pred vhodom v Foto studio Jana na Titovi
cesti preprečujejo nepotrebno parkiranje in oviranje pred
vhodom, poleg tega pa je lastnica studia poskrbela tudi za
primeren izbor cvetja v koritih, ki lepšajo betonsko sceno
naselja. J. P.
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Dragan Antič se je na Jesenice priselil iz Srbije pred dobrimi
osemnajstimi leti. V tem času je preuredil nekdanjo menzo
na Kejžarjevi cesti v prijeten gostinski lokal in ga poimenoval Belfast. Pravi, da ima rad Irsko, zato tako ime lokala.
Tako po frizuri kakor po postavi je zelo podoben priljubljenemu pevcu Adiju Smolarju, imata pa tudi skupno točko,
namreč ljubezen do glasbe. Zato ni čudno, da Dragan v svojem lokalu skuša pripraviti čim več glasbe (vsaj ob koncu
tedna), zato ima že nekaj novih načrtov, denimo zabavo za
mlade z raznimi DJ-i, med tednom pa je na voljo biljard. J. P.

Recepti naših bralcev
Tokrat objavljamo recepte pregrešno dobrih sladic, ki so nam jih poslale naše zveste bralke.
Jagodna rulada
(Recept bralke Marije z Jesenic)
Potrebujemo: 5 jajc, 10 dag
sladkorja, 10 dag moke, pol
žličke pecilnega praška; jagodno marmelado, za okras sveže
jagode in smetano.
Priprava: iz beljakov stepemo sneg in postopoma dodamo rumenjake in sladkor.
Previdno vmešamo moko s
pecilnim praškom, damo na
pekač, obložen s peki papirjem, in zlato rumeno zapečemo na 180 stopinjah Celzija.
Pečeno testo namažemo z
marmelado in zvijemo v rulado. Ko se ohladi, namažemo s smetano in okrasimo s
svežimi jagodami.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi BOGATA
IZBIRA VSEH VRST STEKEL. Sponzor križanke je Steklarstvo Šest, Miha Šest, s. p., Cesta železarjev 24, Jesenice,
GSM: 030/393 789, ki prispeva štiri nagrade: 1. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 20 EUR: Marija Molan,
Jesenice; 2. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini
15 EUR: Bogdan Finžgar, Jesenice; 3. nagrada: popust pri
storitvi ali nakupu v višini 10 EUR: Ana Strupi, Spodnji Brnik; 4. nagrada: popust pri storitvi ali nakupu v višini 5 EUR:
Darinka Kovačič, Bled.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Steklarstvu Šest!

Žerba rezine
(Recept bralke Zvonke iz
Cerkelj)
Potrebujemo: za testo: 50 dag
moke, za noževo konico sode bikarbone, 25 dag margarine, 3
žlice sladkorja v prahu, 2 dl
mleka, 2 dag kvasa,1 jajce; za
nadev: 30 dag marmelade, 15
dag zmletih orehov, 15 dag sladkorja; za obliv: 12 dag čokolade,
3 dag margarine, 2-3 žlice olja.

Priprava: med moko primešamo sodo bikarbono. Dodamo sladkor in margarino
ter napravimo kašico. Z
mlekom žvrkljamo jajce in
kvas ter vlijemo v kašico.
Oblikujemo testo in ga razdelimo na tri dele. Zvaljamo
vsak del v velikosti pekača za
nožev rob debelo. Pekač namažemo, pokrijemo s testom, tega pa namažemo z
marmelado in potresemo s
polovično mešanico orehov
in sladkorja. Pokrijemo z
drugo plastjo testa, namažemo z nadevom, pokrijemo
pa s tretjim delom testa.
Vzhaja naj približno pol ure.
Pečemo pri 180 °C, 30-40
minut. Na pol ohlajeno žerbo oblijemo s čokoladnim
oblivom. V ta namen damo
v lonček čokolado, olje in
margarino ter v vroči vodi
mešamo, da postane obliv
gladek. Ohlajeno žerbo narežemo na kocke ali rombe.

Linhartovo pecivo
(Recept bralke Lidije z Bleda
- recept je zelo star in se je
ohranjal iz roda v rod)
Potrebujemo: 8 srednje velikih
jabolk, 5 jajc, 7 žlic sladkorja,

Sponzor današnje križanke je Restavracija Galerija na Titovi 11, na Jesenicah (GSM: 031/788 226), ki
prispeva štiri nagrade: 1. nagrada: lignji plošča za dve osebi; 2. nagrada: čevapčiči v lepinji; 3. nagrada: solatni krožnik
po izbiri; 4. nagrada: pica po izbiri.

Jagodna rulada
7 žlic moke, 1 vaniljin sladkor,
sladkor za pekač, maščobo za
pekač, pol litra sladke smetane
za stepanje.
Priprava: jabolka operemo,
olupimo in jim izdolbemo
peščišče. Pekač v velikosti 38 x
27 cm namastimo z maslom
ali margarino in na debelo posujemo s sladkorjem, tako da
je dno dobro pokrito. Po sladkorju enakomerno razporedimo cela olupljena in izdolbena jabolka, pazimo, da je med
njimi približno 2 cm prostora.
Pekač damo v pečico, da se
sladkor raztopi in jabolka
zmehčajo. Medtem pripravimo biskvitno testo: beljake s
polovico sladkorja stepemo v

trd sneg, ki mu ob stalnem
mešanju postopoma dodajamo rumenjake, sladkor in vaniljin sladkor. Na koncu po
žlicah počasi umešamo moko
in vse skupaj prelijemo po jabolkih. Damo nazaj v pečico
in zlato rumeno zapečemo.
Pečeno pecivo še toplo obrnemo na rešetko ali desko in počakamo, da se ohladi. Ohlajeno namažemo na debelo s stepeno sladko smetano in narežemo na rezine v velikosti
enega jabolka. Namesto jabolk lahko uporabimo tudi
kakšno drugo vrsto sadja, slive ali češplje, breskve, marelice, vendar jim moramo prej
odstraniti koščice.

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

www.jesenice.si

Jeseniški Adi Smolar
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Prireditve
Četrtek, 2. julija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 7. uri

Junijske prireditve
RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto
Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI ZNANI EVROPEJCI. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

KOSOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Četrtkova animacija - aktivnosti ob bazenu
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Tečaj namiznega nogometa - enodnevni štiriurni tečaj: obvezne prijave, cena tečaja: 2,00 EUR. Info: Mladinski center Jesenice,
04/5884 680, 04/5884 681, 041/291 338, www.mc-jesenice.si

Sobota, 11. julija
TERASA TEA-TER BAR
Poletje na Čufarjevem trgu - Etno večer s skupino The Poušters
Info: Tea-ter bar Jesenice, Samir Sula, 041/602 838

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. ure

Muzejska razstava: Dve kolesi par nog; do 31. julija
Info:
Gornjesavski
muzej
Jesenice,
04/583
35
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Pohod: Dolška pl. (1362 m)-Poludnik (1999 m). Info: DU Jesenice Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

Petek, 10. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 20. ure

00,

KASARNA NA STARI SAVI od 10. do 14. ure
Demonstracija starega in novega kolesa; do 31. julija. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Pobuda mladih: 'HIP HOP - PR' NS'; predstavitev subkulture - breakdance, grafiti, open mic, rap, dance .... Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

TRG NA STARI SAVI ob 19. uri
Poletne prireditve na Stari Savi: nastop Pihalnega orkestra KKSO iz
Danske; v primeru slabega vremena lokacija Športna dvorana Podmežakla. Info: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 04/581 34 15,
www.ragor.si, info@ragor.si

Ponedeljek, 13. julija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Ponedeljkove aktivnosti za mlade na kopališču Ukova - Tekmovanje v
vaterpolu. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16. do 18. ure
Tečaj hip hopa. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Skupinska razstava likovnih del slikark in slikarjev, članic in članov likovnega kluba DOLIK; do 30. junija. Info: Razstavni salon DOLIK,
04/583 25 06

Petek, 26. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri
Prireditev v počastitev dneva državnosti
Info: DU Jesenice, Janez Komel, 04/583 26 70

Sobota, 27. junija
DOM PRISTAVA (JAVORNIŠKI ROVT)
Nastop: Turbo Angels in Wolfi. Info: Dom Pristava, 040/790 555 ali
040/312 281 (Meta), pristava.janc@gmail.com

PORTOROŽ ob 7. uri
Izlet: PORTOROŽ, celodnevno kopanje
Info: DU Slovenski Javornik-Koroška Bela, Jože Noč, 051 377 065

Petek, 3. julija
SPOMINSKI PARK
Praznik krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčarja in Staneta Bokala. Info: KS Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčarja in Staneta Bokala, 04/583 16 53

KOPALIŠČE UKOVA JESENICE od 17.30 do 19. ure
7. jeseniški akvatlon, tekmovanje v plavanju in teku. Info: Zavod za
šport
Jesenice,
051/685
240,
www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Odprtje pregledne društvene razstave fotografij članic in članov Fotografskega društva Jesenice; do 22. julija. Info: FD Jesenice,
04/584 17 25 ali 040/422 088, elica.tavcar@gmail.com

Poletje na Čufarjevem trgu - Etno večer s cigansko skupino Langa

TRG TONETA ČUFARJA ob 10. uri

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

TRG NA STARI SAVI od 20. do 01. ure
Poletne prireditve na Stari Savi - MISS JESENIC: Predstavitev in izbor
miss Jesenic, oblačila pomlad-poletje; v primeru slabega vremena lokacija Glamour cafe
Info: Adnan Zukanovič, 040/722 884, nafaka.denado@gmail.com

Ponedeljek, 6. julija
TRG NA STARI SAVI od 8. do 16. ure
Poletne prireditve na Stari Savi: 2. Lenartov oratorij; v primeru slabega vremena lokacija Župnijski dom; traja do 11. julija. Info: Župnija Jesenice, 04/583 10 60 ali 041/356 726, zupnija.jesenice@siol.net

Ponedeljkove aktivnosti za mlade na kopališču Ukova - skoki v vodo
za mlade. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA
ob 19. uri
Predavanje: Triglavski narodni park (digitalna fotografija)
Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Torek, 30. junija
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob 9. uri
Balinarski turnir med ekipami DU Javornik-Koroška Bela

Ponedeljkove aktivnosti za mlade na kopališču Ukova - tekmovanje v
namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

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

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Klovn Jaka: Osnove žongliranja in klovnovstva - učenje žonglerstva in
različnih vragolij. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

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

Sreda, 15. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce: namizne igre, športne in ustvarjalne aktivnosti
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Sredine ustvarjalne delavnice z Jagodo Hmeljak: risanje tatoojev, izdelovanje zapestnic,...
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Pričetek začetnega plavalnega tečaja za otroke starejše od 5 let
Info: Zavod za šport Jesenice in Plavalni klub Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Torek, 7. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, IGRIŠČE Z UMETNO
TRAVO od 10. do 12. ure
Nogometni turnir za mlade; v primeru slabega vremena lokacija Dvorana Podemežakla. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Torkova animacija - aktivnosti ob bazenu. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

FOTOGALERIJA JESENICE (Trg toneta Čufarja 4) ob 19. uri
Odprtje razstave člana FD Svit Celje Jureta Kravanje. Info: FD Jesenice, 04/584 17 25 ali 040/422 088, elica.tavcar@gmail.com

Četrtek, 16. julija
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENICE ob 7. uri
Pohod: Savica (660 m) - Komna (1520 m) - (17. 7.) Komna (1520 m) Mahavšček (2008 m)
Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824,
dujesenice@gmail.com

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Četrtkova animacija - aktivnosti ob bazenu

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

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Info: Mladinski center Jesenice in DPD Svoboda Javornik - Koroška
Bela, 04/5884 680, 04/5884 681, 041/603 173, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

KOPALIŠČE UKOVA od 18. do 19.30
Ponedeljek, 29. junija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Tečaj Osnove gledališča in lutkarstva; uvodno srečanje: predstavitev
gledališke skupine in pobiranje prijav za avgustovski tečaj

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
ČUFARJEV TRG
Info: Tea-ter bar Jesenice, Samir Sula, 041/602 838

TEATERČEK ... se poslavlja - eko zabavna delavnica za najmlajše +
presenečenje

Torek, 14. julija
MLADINSKA TOČKA JAVORNIK - KOROŠKA BELA od 10.
do 12. ure

Sreda, 8. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce: namizne igre, športne in ustvarjalne aktivnosti. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

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

Ljubljenčki iščejo dom

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure

Julijske prireditve
Sreda, 1. julija
MLADINSKA TOČKA CENTER II od 10. do 13. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce: namizne igre, športne in ustvarjalne aktivnosti. Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sredine ustvarjalne delavnice z Jagodo Hmeljak: risanje tatoojev, izdelovanje zapestnic .... Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Četrtek, 9. julija
KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Četrtkova animacija - aktivnosti ob bazenu
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOPALIŠČE UKOVA od 15. do 17. ure
Sredine ustvarjalne delavnice z Jagodo Hmeljak: risanje tatoojev, izdelovanje zapestnic .... Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680,
04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, KOŠARKARSKO IGRIŠČE
ob 17. uri
Prvi turnir v uličnem hokeju in tekmovanje v rolanju; v primeru slabega vremena lokacija Dvorana Podmežakla
Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 17.30 do 20. ure
Aktivnosti za mlade +15: namizni nogomet, družabne igre, druge aktivnosti na pobude mladih
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

IN LINE HOKEJ TURNIR od 18. do 20. ure
Turnir IN Line hokeju; v primeru slabega vremena lokacija Dvorana
Podmežakla. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554,
www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Nov dom išče več mačjih mladičev. Teh malčkov je osem,
večinoma so tigrasti, pa dva črna in en samček sive barve z
daljšo dlako. Mački živijo na kmetiji, tako da so navajeni
biti zunaj. Tel.: 041/967-319 Tanja, Lancovo
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Okus po daljni Afriki
Mladinski center Jesenice in jeseniški Klub brez meja sta priredila dva prijetna večera afriške glasbe in kulture. Afriško glasbo in instrumente je predstavil
umetnik Amadou Diarra iz Burkine Faso, sledilo je igranje miselne igre oware, izdelovanje mask iz gline in potopisno predavanje ...

Amadou Diarra (na fotografiji igra na djembe) je predstavil afriško glasbo in tradicionalne
instrumente.

Za prazne želodčke je bilo tudi poskrbljeno. Arašidova enolončnica hkatenkwan je zelo dobro teknila.

Potopisno predavanja: Gana, kot sta jo videli Tina in Ana.

Otroci so se razveselili izdelovanja afriških mask iz gline.

Med igranjem owareja je bilo treba krepko napeti sive možganske celice.

Brez tradicionalnih afriških bobnov nikakor ni šlo.

Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

