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Devetdesetletni
jubilej častne
občanke

Med talenti
tudi
Magic Brane

Kot da v častitljivih letih doživlja
novo mladost! Takšni so občutki
ob srečanju s Stanko Geršak.

"Slovenski David Copperfield"
je edini Jeseničan, ki se mu je
uspelo prebiti med polfinaliste
oddaje Slovenija ima talent.
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Maj - mesec narcis
na Jesenicah

Stoletnica
Angela Intihar

Osrednja prireditev ob prazniku narcis bo jutri, v soboto, 15. maja, v Planini pod Golico, ko bodo
potekale kmečke igre, po dolgih letih pa bodo spet izbirali tudi miss narcis.

Urša Peternel

V teh dneh se bodo mnogi
obiskovalci povzpeli tudi na
Golico. Po besedah Klemena Klinarja je pot do koče
urejena, koča na Golici pa je
že od 1. maja naprej odprta
vsak dan.

Urša Peternel

Sicer pa se z narcisami
pod Golico povezuje
zanimiva legenda o
nastanku. Tja naj bi
jih umestil kar sam
sveti Peter, saj naj bi
vsaka narcisa pomenila
en ženski greh ...
Sicer pa je letos v znamenju
narcis celotna občina Jesenice, ne le pobočja pod Golico.
Potekajo številne prireditve,
katerih rdeča nit so narcise, s
skupnim imenom Mesec
narcis na Jesenicah. Narcise
je mogoče videti v različnih
oblikah, od nalepk na avtobusih do narcis v izložbah, na
vhodu v občinsko stavno, na
podhodu pri Sparu, na steni
v Centru 2 ... Akciji so se pridružile tudi šole in vrtci.

Foto: Anka Bulovec

Mesec maj je v jeseniški občini že tradicionalno mesec
narcis. Travniki v krajih pod
Golico so že pobeljeni z neštetimi narcisami oziroma
ključavnicami, in kot je dejal
predsednik
Turističnega
društva Golica Klemen Klinar, najlepše cvetenje pričakujejo prav v teh dneh.
Osrednja prireditev z naslovom Praznik narcis bo v Planini pod Golico jutri, v soboto, 15. maja, z začetkom ob
14. uri. Vrhunec dogajanja
bodo kmečke igre, na katere
še vabijo ekipe, po dolgih letih pa bodo letos spet obudili nekoč tradicionalno izbiranje miss narcis. Po besedah
Klemena Klinarja bodo prijave deklet zbirali med samo
prireditvijo, upajo pa, da se
bo med vsemi obiskovalkami prireditve našlo vsaj nekaj takšnih, ki bodo pripravljene sodelovati. Najlepšo
bodo nato izbrali obiskovalci, ki bodo na srčke napisali
ime svoje kandidatke. V
sklopu prireditev bo v Štefelinovi hiši na ogled tudi fotografska razstava z naslovom
Vaško življenje skozi leto.

Stoti rojstni dan je v Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah praznovala Angela
Intihar s Slovenskega Javornika. Je tretja
najstarejša občanka Jesenic.

V zadnjih nekaj mesecih so
kar tri občanke Jesenic dopolnile sto let. Nazadnje, 23.
aprila, je visoko obletnico dočakala Angela Intihar s Slovenskega Javornika, ki zadnji
dve leti živi v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja
na Jesenicah in je ta čas tretja najstarejša občanka Jesenic. Ker je hkrati tudi najstarejša stanovalka jeseniškega
doma starostnikov, so ji sostanovalci ter osebje doma
konec aprila pripravili prisrčno praznovanje, ki se ga je
udeležil tudi jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger in
slavljenki voščil ob prazniku.
V imenu Javorničanov ji je
čestitke prinesla predsednica
Krajevne skupnosti JavornikKoroška Bela Maja Otovič, v
imenu stanovalcev doma
upokojencev ji je še veliko
dobrega voščil sostanovalec
Pavle, v imenu zaposlenih v
domu pa direktorica Veronika Bregant. Slavljenki so v

domski kuhinjski spekli tudi
torto, s katero so se posladkali navzoči stanovalci in gostje. Ob praznovanju je slavljenka, ki dobro skriva svojih
deset križev, pokazala tudi
delček svoje hudomušnosti,
ki jo je menda spremljala vse
življenje in je ni zapustila
niti v visoki starosti. Kot so
povedali tisti, ki v domu skrbijo zanjo, je za svojo starost
še vedno zdrava, nagaja ji
edinole sluh. Ob vsakodnevnih srečanjih se še vedno
rada pošali in pokaže svojo
dobrovoljnost. Tudi Angelina hčerka Neda je povedala,
da je bila mama vse življenje
vesela, z možem pa sta se
lepo razumela. Poleg Nede
ima še otroka Angelo in
Francija, pet vnukov, enajst
pravnukov in celo tri prapravnuke. In čeprav je kot
mlado dekle, ki se je na Gorenjsko priselila iz Notranjske, vedno govorila, da tu ne
bo ostala, pa je prav vse življenje ostala zvesta prebivalka jeseniške občine.
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Nič več košnje trave
ob nedeljah

Bili so izgnanci ...

Vpis v glasbeno šolo

Na Občini Jesenice so začeli
sprejemati novi odlok o javnem redu in miru. Po novem
bo prepovedano kositi travo
ob nedeljah in praznikih, kuriti v naseljih, metati ogorke
in pljuvati po tleh ...

Zgodbe jeseniških izgnancev
je zapisal Tone Konobelj iz
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Zabeležil je zgodbe
štirih družin - družin Klemenc, Mareš in Grzetič s
Hrušice ter družine Kajdiž iz
Žirovnice.

Potekal bo 18. maja, z novim
šolskim letom se bo mogoče
učiti igranja na kar devetnajst različnih instrumentov,
petja, plesa in baleta.

Ja, med prazniki
je bilo lepo ...
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Učenci Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice so zapisali
zanimive spomine starostnikov na različne praznike.
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Angela Intihar je stoti rojstni dan dopolnila 23. aprila.
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Nič več košnje trave ob nedeljah

Županov kotiček
Urša Peternel
Za nami so prvomajski
prazniki in tradicionalno prvomajsko srečanje Jeseničank in Jeseničanov, ki je letos drugič zapored potekalo
na novi lokaciji na Pristavi
nad Javorniškim Rovtom.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ocenil, da je srečanje lepo uspelo, prišlo je veliko obiskovalcev, kar kaže
na to, da Pristava, kot so bile
včasih Poljane, postaja mesto množičnega shajanja in
druženja ob mednarodnem
prazniku dela. Ker je že lani
od organizacije srečanja
povsem odstopil sindikat
podjetja Acroni, sta bila tudi
letos prireditelja najemnik
Doma Pristava in Občina Jesenice. Župan kljub vsemu
pričakuje, da se bo prihodnje leto v organizacijo vendarle spet vključil tudi sindikat največje jeseniške družbe Acroni.
Poln različnih prireditev pa
bo tudi maj, mesec narcis.
Na Občini Jesenice so letos
prvič začeli marketinško akcijo, v sklopu katere naj bi
narcise prenesli na celotno
občino, od avtobusnih mest-

Na Občini Jesenice so začeli sprejemati novi odlok o javnem redu in miru. Po novem bo prepovedano
kositi travo ob nedeljah in praznikih, kuriti v naseljih, metati ogorke in pljuvati po tleh ...
Urša Peternel
Občina Jesenice bo dobila
nov odlok o javnem redu in
miru, ki bo podrobneje uredil področje varovanja javnega reda in miru, okolja, premoženja, zdravja in čistoče
... Med njimi so tudi takšna
nedovoljena in moteča ravnanja, pri preprečevanju katerih so bili redarji in inšpektorji doslej nemočni. Tudi
mnogi občani že dalj časa
opozarjajo na različne probleme, denimo na kurjenje
in sežiganje materialov v stanovanjskih naseljih, na kopičenje navlake in starih vozil,
na neurejeno okolico nekaterih hiš, na puščanje pasjih
iztrebkov na javnih površinah ... Novi odlok bo podrobno opredelil vsa nedovoljena, po drugi strani pa tudi
obvezna ravnanja. Kaj torej
prinaša predlog odloka, ki ga
bodo v prihodnjih tednih potrdili občinski svetniki? Po
predlogu bo v jeseniški občini ob nedeljah in praznikih
prepovedano
uporabljati
motorne kosilnice za košnjo

nega prometa, izložb, stavb ...
Osrednja prireditev v Planini
pod Golico bo 15. maja, po
županovih besedah pa bodo
na predlog Medobčinskega
inšpektorata in redarstva
Jesenice zaradi povečanega
obiska in prometa poskrbeli
za ustrezno signalizacijo in
nadzor nad parkiranjem, da
ne bo prihajalo do zastojev in
slabe volje med domačini in
obiskovalci. Prav tako 15.
maja pa bo s Pristave nad Javorniškim Rovtom potekal
tudi tradicionalni pohod obrtnikov in podjetnikov na Golico, ki ga prireja Območna
obrtno-podjetniška zbornica
Jesenice.

Lastniki psov bodo pri sebi morali imeti pribor za pobiranje
pasjih iztrebkov, -te pa (vsaj v mestu) metati v posebna
pasja stranišča. I Foto: Janez Pipan
trave pa tudi škropilnice,
motorne žage, vrtalne in
brusne stroje, kladiva in
žage ... Prav tako bo ob nedeljah in praznikih prepovedano izvajati hrupna hišna
opravila. V bivalnem okolju

bo tudi prepovedano kuriti
ogenj in sežigati različne
materiale. Prepovedano bo
metati cigaretne ogorke, žvečilne gumije in izpljunke na
javne površine. Prepovedano
bo iztepati, izlivati ali metati

Globe za fizične osebe v večini primerov znašajo
dvesto evrov, za odmetavanje odpadkov v naravno
okolje, na javne površine in na druge neprimerne
površine pa kar petsto evrov. Globe za pravne
osebe so še bistveno višje.

z objektov karkoli, kar povzroča nesnago.
Če bo odlok sprejet, bodo
lastniki morali skrbeti za to,
da bodo stavbe in zemljišča
urejena in vzdrževana. V
prihodnje lastniki tudi na
zasebnih površinah ne bodo
več smeli kopičiti neuporabnih in neregistriranih motornih vozil ali njihovih delov, če bo navlaka vidna z
javnih površin.
Odlok govori tudi o dolžnostih lastnikov živali, ki bodo
dolžni čistiti iztrebke in zato
bodo morali nositi s seboj
pribor za pobiranje iztrebkov. Ta pribor bodo morali
pokazali inšpektorju oziroma redarju, če bo ta tako zahteval. Prav tako bodo lastniki oziroma skrbniki živali
morali preprečevati ponavljajoče se in moteče oglašanje živali v stanovanjskih
naseljih, zlasti ponoči.
Osnutek odloka ima skupaj
24 členov, vsebuje pa tudi
kazenske določbe. Nadzor
nad izvajanjem odloka bodo
izvajali občinski inšpektorji
in občinski redarji.

Dogovor glede železarskih objektov
V ponedeljek so v prenovljenem fužinskem objektu Kolpern
slovesno podpisali dogovor o ureditvi premoženjskih zadev
med Občino Jesenice, Slovensko industrijo jekla (SIJ) in Železarno Jesenice. Župan Tomaž Tom Mencinger, predsednik
uprave SIJ Tibor Šimonka in direktor Železarne Jesenice Bojan Falež so s podpisom zaključili pogajanja glede nerešenih medsebojnih premoženjskih vprašanj, ki so trajala skoraj dvajset let. Gre za dogovor o lastništvu devetnajstih hiš
na Jesenicah, objektov v športnem parku v Podmežakli,
zemljišč in dela objektov Srednje šole Jesenice in Osnovne
šole Poldeta Stražišarja, bazena Ukova ter Delavskega doma
pri Jelenu. Župan Mencinger je dogovor označil za zgodovinskega, več o tem, kaj pomeni za Jesenice, pa bomo objavili v prihodnji številki Jeseniških novic. U. P.

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in spr.) in 44. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/2007 in spr.) ter 553. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice
z dne 22. oktobra 2009 objavlja Občina Jesenice naslednje

Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last Občine
Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE
1. Predmet prodaje so:

Kolpern z vsemi potrebnimi dovoljenji
Lepo obnovljeni objekt Kolpern na Stari Savi je po številnih
zapletih vendarle dobil tudi uporabno dovoljenje. Župan Tomaž Tom Mencinger z zadovoljstvom ugotavlja, da ima Kolpern zdaj vsa potrebna dovoljenja in v njegovih prostorih
bodo vendarle lahko potekali najrazličnejši dogodki, prireditve, razstave ... U. P.

Terasa namesto parkirišč

www.jesenice.si

Župan je izrazil nezadovoljstvo, da se je parkirišče med
stavbo pošte in glavno železniško postajo spremenilo v gostinsko teraso. S tem se je še poglobil problem parkiranja v
tem osrednjem delu mesta, ki je že tako najbolj obremenjen
s prometom. Župan je zato napovedal sestanek in pogovor
z vsemi vpletenimi. Ne nazadnje zdaj železniška postaja
nima niti enega parkirnega mesta več, niti za invalide. U. P.

Foto: Anka Bulovec

2. Podatki o nepremičnini

Stanovanje št. 18 v skupni izmeri 41,81 m2 na naslovu Cesta maršala
Tita 76a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 26.520,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 12 v skupni izmeri 44,29 m2 na naslovu Cesta revolucije 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 27.720,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 1 v skupni izmeri 55,55 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 1A, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 35.880,00 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 4 v skupni izmeri 51,35 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 35.160,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 16 v skupni izmeri 55,25 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.230,00 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 31 v skupni izmeri 67,14 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.360,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 41 v skupni izmeri 55,55 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.380,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 43 v skupni izmeri 67,14 m2 na naslovu Cesta maršala
Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.360,00 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 5 v skupni izmeri 64,02 m2 na naslovu Ulica Viktorja
Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.040 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 7 v skupni izmeri 47,74 m2 na naslovu Ulica Viktorja
Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 30.120,00 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 17 v skupni izmeri 47,74 m2 na naslovu Ulica Viktorja
Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 30.120,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 22 v skupni izmeri 49,57 m2 na naslovu Ulica Viktorja
Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 29.040,00 EUR.
Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 1 v skupni izmeri 47,46 m2 na naslovu Hrušica 58d,
Hrušica. Izklicna cena znaša 29.700,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 9 v skupni izmeri 57,24 m2 na naslovu Hrušica 58d,
Hrušica. Izklicna cena znaša 32.280,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
Stanovanje št. 1 v skupni izmeri 54,60 m2 z pripadajočim zemljiščem
na naslovu Ulica Cankarjevega bataljona 6, Jesenice. Izklicna cena
znaša 29.280,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele
pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje
ponudbe v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN
ŠTEVILKE STANOVANJA)" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina
znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko
vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije
št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000010 s pripisom "Varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice
na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan od
dne objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 31. maj 2010, do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v
roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so
kupci vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 31. maju 2010
po 15. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne
izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel.
04/5869 304.
Številka: 352-2/2010
Datum: 7. maj 2010
Pripravila:
Marija Lah, dipl. upr. org.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj
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Naj vaš uporniški duh
živi še naprej!

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

S temi besedami je slavnostni govornik, jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger nagovoril udeležence
letošnjega prvomajskega srečanja na Pristavi.
Urša Peternel
Pristava nad Javorniškim
Rovtom je bila za letošnji
praznik dela drugič zapored
prizorišče prvomajskega srečanja Jeseničank in Jeseničanov. Ker je od organizacije že
lani odstopil sindikat SKEI
podjetja Acroni, sta tudi letos
za pripravo srečanja poskrbela najemnik Doma Pristava
Alojz Janc in Občina Jesenice. Nekaj sto udeležencev
srečanja je v lepem vremenu
nagovoril župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger in nekoliko kritično dejal, da je bil
prepričan, da bo gost sindikalnih aktivistov, borcev za
delavske pravice, pa se je zgodilo ravno obratno, postal je
gostitelj srečanja ... A kot je
dejal, je pomembno, da praznik dela, ki je tudi praznik delavskih pravic, živi naprej.

Prvomajskega srečanja na Pristavi se je udeležilo nekaj sto
ljudi.
"Kaže, da prvi maj kot mednarodni praznik delavstva ni
zgolj spomin na nekdanje
boje delavstva za njihove pr-

vinske, danes same po sebi
umevne, a v trdem boju s kapitalom pridobljene pravice.
Praznovanje praznika dela

namreč kaže tudi na spoštljiv
odnos Slovencev do dela in
spoštovanje dela ...," je med
drugim dejal župan. Kot je
poudaril, se bo kot socialni
demokrat tudi v prihodnje
zavzemal za delavske pravice,
za pravico do ustreznega in
pravičnega dohodka, za pravico do brezplačnega izobraževanja, za pravico do varne
upokojitve in spodobne pokojnine. "Naj vaš uporniški
duh živi še naprej, tudi v novih rodovih, da bodo tako kot
vi gospodarji svoje prihodnosti!" je še dejal v slavnostnem
nagovoru. Na srečanju so več
koračnic zaigrali godbeniki
Pihalnega orkestra JeseniceKranjska Gora, ki so pred
tem že od zgodnjega jutra
skrbeli za tradicionalne budnice po občini. Za zabavo na
Pristavi pa je nato igral narodnozabavni ansambel.

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!
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Župan Občine Jesenice na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007)
objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE
DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE
ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU
O RATIFIKACIJI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
1. Občina Jesenice ponuja organizatorjem volilne kampanje (v
nadaljnjem besedilu: organizatorji) brezplačna plakatna mesta na plakatnih panojih. Plakatna mesta bodo enakomerno
razporejena po celotnem območju občine Jesenice, katerih
število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje
volivcev lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
2. Občina bo po potrebi določila tudi dodatna plakatna mesta,
ki bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE
NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODDAJO
NEPREMIČNIN V NAJEM
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA
JAVNEGA ZBIRANJA NEZAVEZUJOČIH
PONUDB:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice
II. PREDMET ODDAJE V NAJEM:
Predmet oddaje v najem so nepremičnine s
parc. št.:
- 1401/1, parkirišče v izmeri 37,20 m2, vpisano
pri vl. št. 961, k. o. Jesenice,
- 1401/8, parkirišče v izmeri 28,26 m2, vpisano
pri vl. št. 961, k. o. Jesenice in
- 1401/9, parkirišče v izmeri 32,68 m2, vpisano
pri vl. št. 971, k. o. Jesenice.
Vse nepremičnine skupaj tvorijo parkirišče za tovorna vozila na Plavškem travniku I. Predmetno
parkirišče ima uporabno dovoljenje - Odločba
UE Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, št. 351259/2009-16 z dne 22. februarja 2010.
Nepremičnine se bodo oddale v najem kot celota, in sicer kot urejeno parkirišče za tovorna vozila za namen, za katerega ima predmetno parkirišče uporabno dovoljenje.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležijo nepremičnine s parc. št. 1401/1, 1401/8 in
1401/9, k. o., Jesenice na območju J2/P1 - p,
območje za proizvodnjo.

www.jesenice.si

III. NAMEN IN POSTOPEK ZBIRANJA
NEZAVEZUJOČIH PONUDB:
Občina Jesenice je lastnica nepremičnin s parc.
št. 1401/1, 1401/8 in 1401/9, k. o. Jesenice,
oziroma urejenega parkirišča za tovorna vozila na
Plavškem travniku I. Na podlagi načela gospodarnosti namerava Občina Jesenice izvesti postopek oddaje predmetnih nepremičnin oziroma
parkirišča za tovorna vozila na Plavškem travniku
I v najem, in sicer za namen, za katerega ima
predmetno parkirišče uporabno dovoljenje.

Postopek oddaje v najem bo izveden v dveh fazah, in sicer bo prva faza preveritev interesa za
najem določenih nepremičnin na prostem trgu in
druga faza (druga faza se bo predvidoma izvedla
jeseni 2010) izvedba postopka oddaje nepremičnin v najem skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
list RS št. 14/2007) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št.
84/2007 in spremembe). Predmetni razpis
predstavlja prvo fazo izvedbe postopka oddaje
nepremičnin s parc. št. 1401/1 1401/8 in
1401/9, k. o. Jesenice, oziroma parkirišča za
tovorna vozila Plavški travnik I v najem.
IV. ROK ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČIH
PONUDB:
Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je sreda, 16. junij 2010, do 12. ure. Občina Jesenice bo prispele ponudbe pregledala in na
njihovi podlagi sprejela odločitev o izvedbi
druge faze. Vsi ponudniki, ki bodo v roku oddali svoje ponudbe, bodo v primeru izvedbe
druge faze (o razpisu javnega zbiranja zavezujočih ponudb) pisno obveščeni.
V. DODATNE INFORMACIJE
O NEPREMIČNINAH
Za vse dodatne informacije v zvezi z oddajo predmetnih nepremičnin v najem lahko pokličete na
tel. št. 04/5869 280 ali sporočite na e-naslov:
matej.smukavec@jesenice.si, in sicer v času uradnih ur od dneva objave poziva do 14. junija 2010.

Ob dnevu OF predstava
o generalu Maistru
V počastitev državnega praznika dneva upora proti okupatorju so v organizaciji Občine Jesenice in Zveze združenj borcev in udeležencev
NOB Jesenice, Žirovnica in
Kranjska Gora pripravili
osrednjo slovesnost v Gledališču Toneta Čufarja. Slavnostni govornik, župan mesta Jesenice Tomaž Tom
Mencinger je imel uvodni govor, v katerem se je dotaknil
aktualnega dogajanja v državi, sledila pa je monodrama
Toneta Partljiča z naslovom
General, ki je govori o slavnem generalu Rudolfu Maistru v njegovem prelomnem
trenutku življenjskega utripa
(1918), ko je s svojimi soborci spremenil tok zgodovine v
Mariboru in širšem prostoru.
Gledališki igralec SNG Maribor Bojan Maroševič, naše
gore list, je odlično predstavil
generala v vseh podobah
zmagoslavja, razočaranja,
upokojitve do samega konca.
Fantastična igra, fantastičen
nastop, bi lahko zapisali o
predstavi. J. P.

Občina Jesenice
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

4. Občina Jesenice, Komunalna direkcija bo zbrala vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti določila število plakatnih mest.
5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo mogoče od
26. maja 2010 dalje.
Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

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, Vera Pintar, Urša Peternel,
Monika Sušanj
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

Razpisna dokumentacija - Plavški travnik I je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni Občine
Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice:
www.jesenice.si (rubrika - Razpisi) in sicer od dneva objave tega poziva do dneva oddaje ponudb.
Številka: 478-28/2010
Datum: 5. maj 2010

3. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do 21. maja
2010 na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Kasnejših vlog ne bomo
upoštevali.
V vlogi je treba navesti sedež, telefonsko številko, kontaktno
osebo, želeno število plakatnih mest in dimenzijo plakatov.
Plakati ne smejo presegati velikosti 70 x 100 cm.

www.jesenice.si

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v povezavi z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007) ter Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe) objavlja naslednji

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4.
Jeseniške novice št. 10/letnik V so priloga časopisa Gorenjski glas št. 38, ki je izšel 14. maja 2010.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto.
/ Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 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: 1,50 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.

Jeseniške novice, petek, 14. maja 2010
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Občinske novice, pisma
ENERGETSKI NASVET

Osvetljenost prostorov
Avrelij Ravnik,
energetski svetovalec
(Nadaljevanje iz prejšnje
številke)

Naravna osvetlitev
prostorov v stavbi
Potrebna osvetlitev prostorov je odvisna od namembnosti prostora, oziroma delovnih površin v njem, od
trenutnega razpoloženja,
dejavnosti in načina, kako
vstopa dnevna svetloba v
prostor. Najbolj zahtevna in
najtežje obvladljiva lastnost
naravne svetlobe je njena
dnevna in letna naključna
dinamika (dnevna menjava
osvetlitve).
Temu bi rekli same spremenljivke; položaj sonca na
nebu, oblačnost in spremenljive vremenske razmere. Vse to stalno vpliva na
naravno osvetlitev prostorov. Koliko svetlobe pride v
prostor, je odvisno tudi od
geografske lokacije in orientacije oken - odprtin.
Pri tem je treba upoštevati
še individualne zahteve - želje, uporabnikovo subjektivno dojemanje svetlobe. Zato
pri načrtovanju ni univerzalnih rešitev.
Osnovne zahteve, ki morajo
biti izpolnjene, so: čim večja
naj bo svetlobna prepustnost na enoto površine
okna, balkonskih steklenih
vrat. Nadzorovati je treba
kontraste oziroma razlike v
svetlosti površin v uporabnikovem vidnem polju. Nadzorovati in uravnavati je treba osončenost delavnih ploskev - neposredno sevanje.
Zagotoviti je treba najboljši

Pisma bralcev
Psi na pokopališču
Zavoljo izgube najbližjih
sva z ženo zelo pogosto na pokopališču Blejska Dobrava,
kjer je 'živahno' prav vsak
dan. Pokojne svojce, prijatelje,
znance ... dnevno redno obiskujejo številni ljudje, na žalost
pa se številni na pokopališče
odpravijo tudi s štirinožnimi
prijatelji - psi. Pes je vsekakor
plemenita žival, zelo navezana na človeka, toda pokopališče ni prostor zanj. Številni obiskovalci se klub opozorilom na
to požvižgajo, ni jim mar niti
za pasje iztrebke, ki jih ne pospravijo za svojimi ljubljenci,
zgodi pa se tudi to, da so psi
na pokopališču povsem brez
kontrole. Pred vhodom na mesto zadnjega počitka je na tabli zelo lepo in z velikimi črkami napisano, da štirinožni
prijatelji na pokopališču nimajo kaj početi, to je tudi nazorno narisano, toda ljudem
je za to prav malo mar. Žalostno. Najbolj zanimivo ob
vsem tem pa je še to, da so
ljudje ob opozorilih, da pokopališče ni prostor za pse, jezni,
ogorčeni in včasih tudi nesramni. Ob opozorilu, da psi

vpadni kot svetlobe na delovno ploskev, zmanjšati odboje svetlobe z delovne površine (bleščanje), zmanjšati z
žaluzijami pritoke toplotne
energije, zmanjšati toplotne
izgube s prevodom toplote.
Vsak problem je treba proučiti in reševati posebej.
Tehnična regulativa predpisuje ponavadi minimalne
potrebne vrednosti osvetljenosti za določena opravila delo, izražamo jih v luksih oznaka lx. Za osnovo je v naših veljavnih predpisih
upoštevana zunanja osvetljenost 5000 lx pri predpostavljenem nezastrtem enakomerno oblačnem nebu.
Ta vrednost osvetlitve predstavlja tisto zunanjo osvetljenost, ki je približno 85 odstotkov delovnega časa v
letu. Le 15 odstotkov časa je
treba naravno osvetlitev dopolniti z umetno.
Vgradnja večjih svetlobnih
odprtin ni smotrna, ker se
takoj pojavijo večje toplotne
izgube pozimi in pregrevanje v poletnem obdobju.
Sodobna energijsko učinkovita okna dajejo načrtovalcu
in uporabniku široko možnost izbire. Pa tudi zasteklitev je po izbiri, saj se dobijo
na trgu tudi tonirana stekla.
Pri osvetlitvi je treba upoštevati potrebe in realne vrednosti svetlobnih karakteristik transmilitivnosti izbrane zasteklitve. Te vrednosti
se gibljejo med 0,3 in 0,85,
odvisne so od kemijske sestave stekla, števila šip in
uporabljenih IR oziroma
nizkoemisijskih nanosov na
steklu - kovinskih naparin.
(Se nadaljuje)
nimajo kaj iskati na pokopališču, me je 'zelo vzgojena'
mlada dama odslovila z besedami: "Kaj pa potem počnete
tukaj!" Res žalostno. In da ne
bo pomote. Živali imam nadvse rad, z ženo sva namreč
lastnika ameriške koker španjelke in treh muckov, toda
red na pokopališču je treba
spoštovati. Upam, da bodo
mesto zadnjega počitka kdaj
obiskali tudi občinski redarji
in poskrbeli za ustrezne sankcije proti kršiteljem.
Zoran Račič,
Jesenice

Nadzidava Pikove
dame
Gospod Mencinger je v rubriki Županov kotiček v Jeseniških novicah št. 9 ponovno
zapisal trditev, ki je neresnična in zavajajoča. Piše namreč, da okoliški stanovalci
nimamo razumevanja za projekt gradnje nove lekarne na
mestu, kjer sedaj stoji Pikova
dama, čeprav smo mu stanovalci Tavčarjeve 4 že mnogokrat natančno povedali, zakaj
nasprotujemo gradnji.
Stanovalci Tavčarjeve 4 nasprotujemo NADZIDAVI Pikove dame in ne gradnji lekar-

Obstaja možnost za
postavitev nove klavnice?
Rejci so po zaprtju jeseniške klavnice izrazili potrebo, da bi v tem delu Gorenjske vendarle odprli klavnico
za drobnico. A kot vse kaže, je morda še najbolj realno boljše povezovanje s škofjeloško klavnico.
Urša Peternel
Na območju Zgornje Gorenjske je okrog 360 rejcev,
ki redijo nekaj manj kot šest
tisoč glav drobnice, to je ovc
in koz. Po zaprtju jeseniške
klavnice so izrazili željo, da
bi v tem delu Gorenjske vendarle delovala klavnica za
drobnico, saj naj bi bili obstoječi klavnici v Bohinjski
Bistrici in Škofji Loki po njihovem mnenju predaleč,
prevoz in klanje pa predraga.
Na njihovo pobudo so se odzvali v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, kjer so v
okviru programa Leader pripravili študijo priložnosti
vzpostavitve klavnice za
drobnico na območju Zgornje Gorenjske. Projekt, ki je
potekal leto dni, je dal zanimive rezultate, predstavili pa
so jih pred dnevi na Blejski
Dobravi. V projektu sta kot
partnerja sodelovala Društvo
rejcev drobnice Zgornje Gorenjske in Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske, med
drugimi pa ga je sofinancirala tudi Občina Jesenice. In
kaj je pokazala študija? Večina, kar 98 odstotkov rejcev
drobnice kolje doma v neregistriranih obratih, pri čemer izkoriščajo slab nadzor
oziroma pomanjkljivo zakonodajo. Ta namreč dopušča
klanje doma le za lastne potrebe, kar pa si vsak rejec
ne! Nas dejavnost v novem objektu ne zanima, močno nas
pa zanima njegova višina, saj
naj bi bila ta "lekarna" visoka
kar enajst metrov in oddaljena
od oken naših stanovanj manj
kot dva metra! Zgradil naj bi
se dvonadstropni objekt s tremi
stanovanji, ki bo več kot dvakrat višji od Pikove dame in ki
bo zakril okna šestih stanovanj
na Tavčarjevi 4! S tem se nam
bodo katastrofalno poslabšale
bivalne razmere, saj nam bo
odvzeta dnevna svetloba, poslabšali se bosta požarna in
prometna varnost, zmanjšala
pa se bo tudi vrednost naših
stanovanj, ki so tam že štirideset let! Za te svoje trditve smo
upravni enoti predložili tudi
dokaze v obliki sodno izvedeniških mnenj, ki so bila vsa narejena na podlagi meritev in izračunov na kraju samem. Za
nameček ta projekt predvideva
tudi, da se edina pešpot pod
našim blokom spremeni v dovozno cesto. Vsa ta dejstva pa
očitno ne zanimajo ne gospoda
župana ne upravne enote, ki
namerno ni upoštevala naših
dokazov in kljub temu izdala
gradbeno dovoljenje. Investitorka kot razlog za nadzidavo
navaja, da bo s prodajo treh
stanovanj pokrila stroške investicije, ker se ji drugače ta projekt finančno ne izplača.

Glavni cilj vseh je, da bi se na planinah tudi v bodoče pasle
ovce in koze. I Foto: Franci Pavlin
razlaga po svoje. A v primeru zaostritve zakonodaje bi
večina uporabljala klavnico
za drobnico, če bi ta delovala
na območju Zgornje Gorenjske, so povedali rejci, izpostavili so zlasti območji Jesenic in Blejske Dobrave. Študija ekonomske upravičeno-

sti nove klavnice je pokazala,
da bi bila ekonomsko najbolj
smotrna postavitev montažne oziroma mobilne klavnice. Postavitev stacionarne
klavnice bi namreč stala nekaj manj kot 262 tisoč evrov,
montažne pa nekaj več kot
76 tisoč evrov. V montažni

V okviru projekta so pripravili tudi podroben
pregled obstoječe zakonodaje s področja živil
živalskega izvora, ki velja tudi za klavniške
obrate, kot tudi preostale zakonodaje, ki jo je pri
vzpostavitvi takega obrata treba upoštevati.
Predpisi so zbrani na enem mestu in so
zainteresiranim na voljo na Kmetijsko gozdarskem
zavodu v Kranju, je povedala Lidija Šnut.
Gospod župan, znova vas
pozivam, da končno nehate
zavajati javnost! Edini cilj
tega projekta, ki ga skušate
prikazati kot javno dobro, je
čim večji dobiček za investitorko, občina pa se želi tako rešiti javne sramote. Ali res Jesenice tako potrebujejo novo lekarno ravno na mestu Pikove
dame, da mora občina ugoditi
vsem zahtevam investitorke in
s tem šest stanovanj spremeniti v luknje brez oken? Na Tavčarjevi 4 živim že 36 let in s
kakšno pravico me sedaj hočete prisiliti, da bom skozi vsa
okna v svojem stanovanju gledal v zid? In to samo zato, da
bo gospa Pogačnikova lahko
pokrila investicijo s prodajo
stanovanj! Naj zgradi lekarno
v merah sedanje Pikove dame,
ki že štirideset let nikogar ne
ovira, če pa se ji to ne izplača,
pa to ni razlog, da bi se stanovalci morali žrtvovati zanjo!
Na Jesenicah je veliko praznih
novih stanovanj in veliko
praznih lokalov, kjer bi bila
lahko lekarna brez motečih
posegov v okolico. Eden je celo
v našem bloku, kjer je bila
pred leti trgovina.
Gospod župan, stanovalci
Tavčarjeve 4 smo trdno odločeni z vsemi pravnimi sredstvi
preprečiti nadzidavo Pikove
dame! Pri upravni enoti smo

že vložili pritožbo na izdano
gradbeno dovoljenje, ki je protizakonito in protiustavno. Upamo, da bo ministrstvo upoštevalo vse naše dokaze, ki jih
upravna enota ni, v nasprotnem primeru pa se bomo obrnili tudi na evropsko sodišče.
Gorazd Konc
Tavčarjeva 4, Jesenice

Odgovor na pismo
bralca Aleša Bremca
Na območju občine Jesenice
je trenutno postavljenih 108
ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla, plastenk in pločevink.
Vse količine odpadkov, ki se
ločeno zberejo na ekoloških
otokih, se prek družbe Dinos,
d. o. o., predajo v shemo Slopak oziroma nadalje podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo v sekundarne surovine.
Tudi v našem podjetju smo že
razmišljali, da bi razširili segment zbiranja plastične embalaže na vso embalažo, pa smo
naleteli na težave pri prevzemu tako zbrane frakcije. Podjetje Dinos ima na lokaciji Jesenic namreč zgrajeno sortirnico z drugačno tehnologijo
oz. bi v primeru dovoza take
frakcije odpadka morali dovoz

klavnici bi bili stroški klanja
nižji od stroškov v obstoječi
klavnici v Škofji Loki. Znašali bi namreč 8,3 evra na žival
oziroma 0,50 evra na kilogram mesa, medtem ko v
klavnici v Škofji Loki cena
znaša 0,64 evra na kilogram
mesa. A kot je v razpravi poudaril direktor Klavnice
Škofja Loka Mitja Vodnjov,
je njihova klavnica pripravljena zagotoviti ceno mesa
za leto dni, če se bodo rejci le
povezali med seboj in spoštovali dogovore o količini
zagotovljenega odkupa. Tilka Klinar, kmetijska svetovalka in članica Društva rejcev drobnice Zgornje Gorenjske, je zato predlagala,
naj škofjeloška klavnica pripravi seznam datumov in
količine, tako da bodo rejci
prek zadrug zagotovili odkup. Kot je dodala, se je v
projektu izkazalo, da bi bilo
morda najboljše prav povezovanje s klavnico v Škofji
Loki. Tudi vodja projekta s
Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj Lidija Šnut je
menila, da je pozitivno predvsem to, da so rejci na osnovi projekta začeli razmišljati
o medsebojnem povezovanju in skupnem nastopu.
Glavni cilj vseh pa je, so poudarili, da bi se na planinah
tudi v bodoče pasle ovce in
koze in da bi se slovenske
planine ne zaraščale.
preusmeriti proti sortirnici na
Dolenjskem. Poleg tega za vse
vrste embalaže v Sloveniji ni
končnega prevzemnika, tako
da bi iz snovnega toka nazaj
prevzeli več kot trideset odstotkov vseh odpadkov na odlaganje. Glede na vprašljiv izplen
in neugodno ekonomiko smo
se v podjetju odločili, da se v
tem trenutku za razširitev
frakcij v rumenem zabojniku
ne bomo odločili.
Sicer pa z veseljem opažamo, da se količine ločeno zbranih odpadkov na območju občine Jesenice hitro povečujejo samo v letu 2009 je količina v
primerjavi z letom 2008 narasla za kar 38 odstotkov. V
letu 2008 je bilo 47 kg ločeno
zbranih odpadkov na prebivalca, v letu 2009 je ta količina narasla na 65 kg/prebivalca. Tako v občini Jesenice ločeno zberemo že kar 20,67 odstotka vseh odpadkov.
Kar se tiče nadstrešnic na
ekoloških otokih, pa smo mnenja, da glede na veliko število
ekoloških otokov - 108 in s tem
povezan investicijski zalogaj,
postavitev le teh ni ravno ekonomsko upravičena.
JEKO-IN, d. o. o., Jesenice
Nuša Jelenc,
v. d. direktorja
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Krajevna skupnost

Narasli hudournik spet zagrozil

Skoraj sto dogodkov Tedna
vseživljenjskega učenja

V Javorniškem Rovtu je neurje spet povzročilo težave, zaradi naraslega hudournika je bilo pet hiš
odrezanih od sveta. Kdo je odgovoren za sanacijo hudourniške struge?

Glavnina dogodkov se bo zvrstila od 17. do 23.
maja, vsi drugi pa tečejo ves mesec in še potem
v juniju.

Urša Peternel
V začetku julija lani smo pisali o divjanju hudournika v
Javorniškem Rovtu, ki je od
sveta odrezal pet hiš v spodnjem delu vasi. Zgodba se je
žal ponovila prejšnji teden, v
noči s 5. na 6. maj, ko je v
hudem nočnem neurju hudournik spet nevarno narasel. Skale, blato in vejevje so
zatrpali strugo in most ter
od sveta spet odrezali pet
hiš. "Začelo se okrog dveh

odstranjevati material," je
pripovedovala Milena Arhar,
ki z družino živi v hiši, ki je
le nekaj metrov oddaljena
od struge hudournika. Ker
se je struga povsem zapolnila z materialom, je voda prebila most in se začela nevarno zlivati proti Arharjevi
hiši. Odnesla jim je del njive, pred podivjano vodo pa
so zadnji hip rešili avto, sicer bi ga odneslo. Ko se je
huda ura končala, se je izkazalo, da je pet hiš iz tega dela

Direktor Komunalne direkcije na Občini Jesenice
Marko Markelj je povedal, da so za sanacijo
struge hudournika odgovorni lastniki zemljišč.
Pozvali jih bodo, naj strugo uredijo, sicer bo
sledila prijava inšpektorju za vode.
ponoči, ko se je razbesnelo
hudo neurje z nalivom in s
točo. Hiša se začela tresti in
začelo je bobneti, ko so se po
strugi začele valiti skale. Z
možem sva stekla h grabnu
in s krampi skušala sproti

vasi spet odrezanih od sveta.
Med njimi je tudi hiša Edija
Vengarja, ki se je po nočni
službi zjutraj vrnil domov in
z avtom ni mogel do hiše.
Kot je povedal, je žena zjutraj otroke morala prenesti

Janko Rabič

Hudourniki so močno poškodovali tudi cesto v Javorniški Rovt.
čez hudournik, da so sploh
lahko šli v šolo ... Šele zjutraj
ob sedmi uri so nato prišli
delavci komunale s stroji in
začeli odstranjevati material,
domačini pa so bili še do
sredine dopoldneva odrezani od sveta.
Glede na to, da se je zelo podobna zgodba zgodila lani, so
bili domačini prepričani, da
bodo odgovorni v tem času
poskrbeli za sanacijo hudour-

nika. A kot pravijo, se v letu
dni ni zgodilo nič, občina in
država pa odgovornost za sanacijo prelagata druga na
drugo. Ker se ob vsakem hudem neurju hudournik vse
bolj nevarno približa hiši Arharjevih, se domačini sprašujejo, ali se bo res morala zgoditi tragedija, da bo kdo ukrepal. "Zdaj je res čas, da se
struga hudournika uredi!"
pozivajo odgovorne.

Štirinajst izvajalcev letošnjega Tedna vseživljenjskega
učenja v občini Jesenice je v
svoje programe vključilo
skoraj sto najrazličnejših
dogodkov. Gre za ustaljene
prireditve, ustvarjalne delavnice, predavanja, srečanja,
pohode, predstavitve in izlete. Vključene so vse generacije, od najmlajših do najstarejših, s poglavitnim ciljem spodbujati učenje za
osvajanje novega znanja na
vseh področjih.
Tokrat je poudarek na Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti. Glavnina dogodkov se
bo zvrstila od 17. do 23.
maja, vsi drugi pa tečejo ves
mesec in še potem v juniju.
Največ dejavnosti v začetku
maja so pripravili v Domu
upokojencev dr. Franceta
Berglja v sodelovanju z
učenci Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice. Pripravili

so skupno pevsko in plesno
delavnico, druženje stanovalcev in osnovnošolcev ter
predavanje o Evropski uniji.
Tudi v vrtcih dajejo poudarek medgeneracijskemu sodelovanju.
Otroci zvedo, kako so se nekoč igrale njihove babice in
dedki.
Več delavnic, pogovorov in
predstavitev se navezuje na
temo tedna, povezano z revščino in socialno izključenostjo, premagovanjem socialne fobije, poklicno rehabilitacijo in diskriminacijo
starejših.
Osrednja prireditev bo v sredo, 19. maja, ob 19.30 v dvorani gledališča Toneta Čufarja. Glavni poudarek bo na
predstavitvi organizacij, ki
pomagajo ljudem v stiski. V
kulturnem programu bo nastopila igralska skupina viteza Gašperja Lambergerja.
V avli gledališča bodo vrtci
pripravili priložnostno razstavo.

Občina Jesenice na podlagi 9. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2010
(Ur. list RS, št. 98/2009) objavlja

22.5.

DOBRODELNA PRIREDITEV ZA LETOVANJE
OTROK, KI [E NIKOLI NISO BILI NA MORJU

TRG TONETA ^UFARJA JESENICE

ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE ZA OHRANJANJE TRADICIJ NOV IN DRUGIH VOJN
TER OSTALIH PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OBČINI JESENICE
I. NAROČNIK
Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6,
4270 Jesenice.

A) 2.635 EUR,
B) 6.000 EUR in
C) 5.000 EUR.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji oz.
merila za dodelitev sredstev, postopek obravnavanja
vlog ter oblika in način oddaje prijav so objavljeni na
spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

A) prireditev za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn,
B) prireditev ob jubilejih društev (5, 10, 15, 20 ...
let) in tradicionalnih prireditev,
c) prireditev in projektov, ki jih organizirajo društva in
druge neprofitne organizacije, ki niso bili predmet
sofinanciranja iz proračuna Občine Jesenice, iz
drugih javnih razpisov in javnih pozivov ter
pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju
javnih potreb in prepoznavnosti Občine Jesenice.
III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 za
prireditve:

Razpisno dokumentacijo v fizični obliki lahko prijavitelji dobijo v Kabinetu župana osebno v času uradnih ur, po telefonu št. 04/586 92 31 oz. po elektronski pošti na naslov: alenka.justin@jesenice.si.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
Številka: 620-1/2010
Datum: 14. maja 2010

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

DAN MLADOSTI

RAZPIS

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI STANETA BOKALA, MIRKA ROGLJA-PETKA, CIRILA TAVČARJA,
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE
Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti,
objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

RAZPIS
I. Priznanja krajevnih skupnosti:
- KS Mirka Roglja-Petka
- KS Cirila Tavčarja
- KS Staneta Bokala

predskupina CHILL OUT

ROLER HOKEJ - IGRI[^E JERNEJC
ULI^NA KO[ARKA - TRG TONETA ^UFARJA

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih
skupnosti lahko pošljejo:
- fizične osebe
- organizacije
- javni zavodi
- društva

oblikovanje Jamaja

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

BIG FOOT MAMA

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:
- za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k
razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih,
- za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih
aktivnosti v krajevnih skupnostih.

IV. Razpis traja od dneva objave 10. maja do 10.
junija 2010.
Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev
praznika vseh treh KS dne 2. julija 2010.

Ob~ina

Jesenice

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud
- Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti
kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za
podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270 Jesenice,
do vključno 10. junija 2010. Zapečatene kuverte
morajo biti označene "Ne odpiraj - priznanje KS
za leto 2010".
- Odpiranje prispelih pobud bo 11. junija 2010 na
sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
- Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
- Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne
predloge bo komisija zavrgla.
Predsednica KS M. Roglja - Petka:
Ana Marija KOROŠEC l.r.
Predsednica KS C. Tavčarja:
Vera PINTAR l.r.
Predsednica KS S. Bokala:
Mili ILENIČ l.r.

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

za podelitev priznanj
KS Mirka Roglja - Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala
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Koncert dijakinj in študentk glasbe
Nedvomno zelo zanimiv je bil nedavni koncert štirih dijakinj
oziroma študentk glasbe, ki so svojo glasbeno pot začele na
Glasbeni šoli Jesenice. Na konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana je sedaj v 1. letniku klavirja Valentina Gnamuš, kitaristka Natali Horvat je v 2. letniku konservatorija v Ljubljani, Neža Torkar je v 1. letniku Hochschule fur Musik Franz
Liszt v Weimarju, Nina Klinar s saksofonom pa se šola na
konservatoriju v Ljubljani. J. P.

Bili so izgnanci ...
Zgodbe jeseniških izgnancev je zapisal Tone Konobelj iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Zabeležil je
zgodbe štirih družin - družin Klemenc, Mareš in Grzetič s Hrušice ter družine Kajdiž iz Žirovnice.
Urša Peternel

Uspešne mlade glasbenice skupaj z ravnateljico Glasbene
šole Jesenice Martino Valant

Koncert z umetniki iz Avstrije
V Glasbeni šoli Jesenice so v sodelovanju z avstrijskim kulturnim forumom pripravili vrhunski koncert priznanih
umetnikov iz Slovenije in Avstrije. Tako so se predstavili na
violončelu profesor Miloš Mlejnik ter violinist Wolfgang David in pianist Erwin Kropfitsch. Izvedli so štiri cikle skladb. S
ponosom lahko povemo, da jeseniška glasbena scena postaja vse bolj prepoznavna in da tudi tuji umetniki z veseljem sprejemajo vabila za koncerte. J. P.

Klavirski recital
Na recitalu v Glasbeni šoli Jesenice je nastopila pianistka
Natalija Šaver (1985), ki je glasbeno kariero pričela na glasbeni šoli v Novi Gorici, nato je maturirala na novogoriški
gimnaziji in po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu z
odliko končala študij klavirja na Akademiji za glasbo Ljubljana pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak. Podiplomski specialistični študij zaključuje letos, dodatno pa je na pedagoški smeri poučevanja klavirja opravila diplomo. V času
študija se je dodatno izpopolnjevala pri znanih pianistih
in pedagogih in mentorjih. Veliko nastopa kot solistka na
recitalih in v komornih zasedbah. J. P.

V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava z
naslovom Izgnani z domov
1941-1945, ki obuja spomine Gorenjcev, ki so bili v
času druge svetovne vojne
izgnani z domov v taborišča
v Nemčiji, na Hrvaško, v Srbijo in v Bosno. Razstava je
plod skupnega dela gorenjskih muzejev in je posvečena 65. obletnici vrnitve gorenjskih izgnancev. Sodelavci muzejev - Gornjesavskega muzeja Jesenice, Muzejev radovljiške občine, Loškega muzeja Škofja Loka,
Gorenjskega muzeja Kranj,
Medobčinskega
muzeja
Kamnik in Tržiškega muzeja - so zbrali življenjske
zgodbe izgnancev iz različnih krajev, jih zapisali ter

Utrinek z odprtja razstave

V sklopu razstave ob torkih ob 16. uri
pripravljajo srečanja ob spominih izgnancev na vsakem bodo predstavili po dve izgnanski
zgodbi ter predvajali dokumentarni film
TV Slovenija Izgnani Slovenci 1941-1945.
Naslednji dve srečanji bosta 18. in 25. maja v
Kosovi graščini.
predstavili na devetih panojih. Panoje dopolnjuje gradivo iz muzejskih depojev
oziroma predmeti, ki so jih
za potrebe razstave odstopili nekdanji izgnanci oziroma njihovi sorodniki.
Zgodbe jeseniških izgnancev je zapisal Tone Konobelj iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Zabeležil je
zgodbe štirih družin - družin Klemenc, Mareš in Grzetič s Hrušice ter družine
Kajdiž iz Žirovnice. Pri tem
so mu pomagali pričevalci
Minka Simonetič, rojena
Klemenc, Ada Preželj, rojena Mareš, Alojz Grzetič in
Sonja Jesenko, rojena Kaj-

diž. Vsi so bili kot otroci s
starši izgnani v nemška delovna taborišča. Tone Konobelj je njihove zgodbe o
tem, kako so bili izgnani,
kaj so doživljali v taboriščih
ter kako so se vračali, povezal v eno vezano zgodbo.
Posebej pretresljiv je pogled na predmete, ki so na
ogled v vitrinah, denimo na
platnen nahrbtnik, ki ga je
družina Klemenc s Hrušice
nosila s seboj, ko je bila izgnana v taborišče, v njem
pa so bile otroške oblekice
za malo Marijo. Na ogled je
tudi posteljno pregrinjalo,
preluknjano od zavezniških
letal, številna pisma, foto-

Vitrina s predmeti jeseniških izgnancev / Foto: Anka Bulovec
grafije, taboriščni listi otrok
... Kot je poudarila vodja
projekta Irena Lačen Benedičič iz Gornjesavskega
muzeja Jesenice, je razstava
zametek temeljitejšega muzejskega proučevanja in
zbiranja novih informacij
ter predmetov, ki bodo
združeni v celovito pričevanje o izgnancih druge svetovne vojne. Pri pripravi
razstave so dejavno sodelo-

vali člani Društva izgnancev Slovenije ter njihovega
jeseniškega odbora. Ob razstavi so izdali tudi zloženko, obiskovalci pa si lahko
daljše zapise pretresljivih
življenjskih zgodb izgnancev preberejo v spremljajočem vezanem zvezku. Razstava, ki jo je odprl jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, bo odprta do
28. maja.

Najbolj so jim všeč Kekec in zgodbe
Primoža Suhodolčana
Mesec maj je tudi mesec fotografije

Urša Peternel

Mesec maj je letos tudi mesec fotografije. Do 19. maja se v
fotogaleriji v avli gledališča z razstavo Stilska preobrazba
predstavlja mlad, a zelo obetaven avtor Samir Pajić. V zgornjih prostorih Kosove graščine je na ogled fotografska razstava Klemena Klemenca Fraktali mojih potovanj, v razstavnem salonu DOLIK pa društvena pregledna razstava članic
in članov Fotografskega društva Jesenice. Prihodnji četrtek,
20. maja, bodo na Osnovni šoli Koroška Bela odprli tradicionalno državno razstavo Pokrajina za mlade fotografe, nato
pa bo še odprtje razstave Človek in kovina s projekcijo v
kino dvorani Železar na Jesenicah in odprtje razstave nagrajenih del v fotogaleriji. Ta razstava je tradicionalna in na njej
sodeluje osemdeset avtorjev, je povedal podpredsednik Fotografskega društva Jesenice Jani Novak. U. P.

Občinska knjižnica Jesenice
že drugo šolsko leto sodeluje z Osnovno šolo Poldeta
Stražišarja Jesenice. Štirje
oddelki vzgoje in izobraževanja se s svojimi učitelji in
spremljevalci vsak mesec
oglasijo v Občinski knjižnici Jesenice, kjer uživajo ob
prebiranju knjig. Kot je povedala Nina Jamar iz Občinske knjižnice Jesenice, obiskovalce najbolj pritegnejo
zgodbe o Kekcu in zgodbe

Primoža Suhodolčana, ki
jih spravijo v dobro voljo na
še tako deževen dan. "Skupaj smo dokazali, da znamo
biti ustvarjalni. Zgodbe, ki
jih preberemo, dobijo naše
ilustracije, sestavili pa smo
tudi dve čisto svoji zgodbi.
Vsak mesec rešujemo tudi
uganko meseca, ki je vsak
mesec na voljo za reševanje
na otroškem oddelku Občinske knjižnice Jesenice.
Včasih, z malo sreče, kdo
prejme tudi nagrado," je povedala Nina Jamar.

Obiskovalci iz oddelkov vzgoje in izobraževanja OŠ Poldeta
Stražišarja v knjižnici I Foto: arhiv Občinske knjižnice Jesenice
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Želim si nastopa v močnejši ligi
Štiriindvajsetletni Matej Pirija, doma z Jesenic, je član Košarkarskega kluba AKTIVA SKUPINA
Radovljica in ima velike zasluge, da je Radovljica v košarki spet dobila mesto v 1. B ligi.
Matjaž Klemenc
Kako to, da ste se odločili za
prestop v Radovljico?
"Radovljiški klub je imel
ambicije za višjo ligo. Prišli
so izkušeni igralci. Sam
sem v tem videl možnost
napredovanja. Z Jesenicami
sem imel uspešno sezono, a
četudi bi se uvrstili v 1. B
ligo, je vprašanje, če bi bilo
dovolj denarja za nastopanje v tej ligi. Kot večina
imam tudi jaz željo nastopati v močnejši ligi."
Kako se je začela vaša košarkarska pot?
"Že kot otrok sem v športnem parku v Podmežakli igral košarko. Resno se je vse
začelo v sedmem razredu
osnovne šole. Prvi trener je
bil Goran Praskalo. Sam
sem bil med manjšimi po
višini, tako da sem večinoma igral na enki ali dvojki
(o.p. organizator ali branilec). Tisto, kar sem se sam
naučil na zunanjem igrišču
Podmežakla, mi je kasneje
še kako prav prišlo. Eno sezono sem igral za mladinsko ekipo Jesenic, poleg

je prenašam vse, kar prinese sezona. Košarko imam
rad, zato mi ni žal teh naporov."

tega pa sem bil posojen
članski ekipi Kranjska Gora.
To je bila vsekakor dobrodošla izkušnja. Trener ekipe
je bil Bojan Gerzetič, ki je
bil hkrati trener mladincev
Jesenic."
Igrate na zelo pomembnem
mestu, organizator igre ...
"Organizator igre je res pomembna pozicija. Če organizator ni v formi oziroma
odigra slabo, se celotna ekipa ne more razigrati. Mesto
organizatorja mi zelo ustreza. Če je Ucman v igri, igram tudi na mestu branilca.
Na Jesenicah sem po potrebi igral tudi krilo."
Kje boste igrali v prihodnji
sezoni?
"Zdaj še ne vem, a moja želja in želja radovljiškega
predsednika je, da ostanem
v Radovljici. Sem posojeni
igralec z Jesenic in sedaj je
samo vprašanje, kako se bosta kluba med seboj dogovorila."
Bi sprejeli ponudbo s prve lige?
"Če bi igral, zakaj ne. Vseeno raje vidim, da igram v

Letos ste dokazali, da se lahko dobro kosate z ekipami
iz višjih lig?
"V pokalu smo izločili Postojno in se kasneje dobro
upirali Škofjeločanom. Odigrali smo tudi veliko prijateljskih tekem, večinoma
z ekipami iz 1. B lige, in večino teh tekem dobili."

Matej Pirija
nižji ligi, kot da v višji ligi
sedim na klopi."
Kako usklajujete službene
obveznosti in košarko?
"Delam od sedme do petnajste ure, treningi pa so
v večernih urah, tako da
glede tega ni težav. Moram
priznati, da je kar naporno. Sam se že julija začnem
pripravljati na sezono, in
sicer s tekom, da potem laž-

Kaj tej ekipi še manjka?
"Če se bo ekipa okrepila, je
najprej treba po igralcih na
centrski poziciji. Potrebujemo igralca visokega 205 ali
210 cm za igro pod košem."
Cilji v 1. B ligi?
"O ciljih še nismo kaj dosti
govorili. Po mojem bi se
lahko uvrstili med prvih pet
ekip. Z dobrimi treningi in
s kakšno dobro okrepitvijo
bi to lahko dosegli."
Želje v košarki za naprej?
"Ostati v košarki, dokler
bom zdrav. Igrati tako, kot
sem letos, ali pa še bolje."

Množičen hokejski kolektiv

Kratka novica

V Hokejskem društvu Mladi Jesenice, ki ima kar tristo članov, se lahko
pohvalijo z izjemnimi uspehi.

Na 35. Odprtem prvenstvu
ŠD SOKOL Bežigrad Ljubljana v skokih z male prožne ponjave je jeseniška
akrobatska skupina spet
slavila. Jeseniške cicibanke
so med trinajstimi ekipami
osvojile prvo mesto (Laura
Kogoj, Maja Pavličević, Sara
Žvan, Tajda Kadić, Tajra Jusić). V zmagovalni ekipi
Partizana Jesenice sta spet
osvojili kolajni Laura Kogoj
zlato in Maja Pavličević bronasto. Prvič v tem letu so
kot ekipa tekmovali tudi cicibani (Grega Slivnik, Din
Jusić, Bojan Pavličević, David Teran, Filip Perović).
Zasedli so četrto mesto.
Med mlajšimi deklicami in
dečki je Nika Erjavec zasedla 4. mesto, Igor Pavličević
pa 13. mesto. Največji uspeh doslej je dosegla Polona Klinar med mladinkami - drugo mesta na zadnji
kvalifikaciji. Imela je tudi
najtežji tekmovalni program doslej - iztegnjeni salto z obratom in pol, iztegnjeni salto z dvema obratoma in dvojni skrčeni salto.
V finalu PS je izvedla dva
lepa skoka in njen skok letno s sklonjenim saltom skače ga samo ona v Sloveniji - in s tem potrdila svojo
visoko vrednost med slovenskimi akrobatkami. Eva
Gašperčič je z 8. mestom
dosegla svojo najboljšo uvrstitev med mladinkami.

Branko Jeršin
V torek, 4. maja, so se na
rednem letnem občnem
zboru zbrali člani Hokejskega društva Mladi Jesenice.
Klub, ki se popularno imenuje kar "mlajši brat" velikega kluba HK Acroni Jesenice, je najbolj množičen
hokejski kolektiv v Sloveniji
s skoraj tristo člani. V ekipah malčkov, mlajših dečkov, dečkov, kadetov, mladincev in članov je nastopilo
214 registriranih igralcev, v
klubu deluje še začetna hokejsko drsalna šola (s šestdesetimi otroki) in ekipa veteranov (tvori jo 24 nekdanjih jeseniških hokejistov).
Predsednik društva Branko
Noč je v svojem poročilu o
delu v preteklem letu lahko
tudi s ponosom govoril o
doseženih uspehih. Člansko moštvo je klub mladosti
in neizkušenosti zelo uspešno nastopalo v razširjeni
mednarodni slovenski ligi.
Po rednem delu tekmovanja
je osvojilo drugo mesto, v
končnici pa končno tretje
mesto, kar je ekipo pripeljalo tudi v polfinale državnega
prvenstva, kjer je s petim
mestom zaključilo uspešno
sezono. Mladinci so v državnem prvenstvu spet osvojili
naslov državnih prvakov.

Obe ekipi sta trenirala Marjan Kozar in Toni Tišler. Kadetska ekipa je napredovala
skozi vso sezono in na koncu po hudem boju v finalu
premagala ekipo Maribora
in osvojila naslov državnih
prvakov. Ekipa dečkov je
osvojila drugo mesto v državnem prvenstvu, in še to
le zaradi enega samega gola
razlike, potem ko je bila po
točkah izenačena z Olimpijo. Kadete in dečke je vodil
Drago Mlinarec. Ekipa mlajših dečkov je v rednem delu
prvenstva osvojila drugo
mesto, v končnici pa je bila
četrta. Ekipo je vodil Toni
Tišler. Na turnirjih po Sloveniji je uspešno nastopala
ekipa malčkov, ki jo je vodil
Gaber Klinar.
Rezultati kažejo na dobro
strokovno delo, vodja stroke
v klubu Bojan Brun se je zahvalil vsem trenerjem in
tehničnim vodjem za opravljeno delo. Izpostavil pa je
kar nekaj problemov, zlasti
pomanjkanje prostora za
poletne treninge, slabšo
opremljenost telovadnice,
čakanje na boljše garderobe
(prizidek hokejske dvorane
bo nekaj teh problemov rešil), premalo možnosti za
dodatna izobraževanje trenerjev. Žal na tem občnem
zboru ni bilo nikogar iz HK

Acroni Jesenice. V poročilu
predsednika je bilo poudarjeno, da je vodstvo HK Acronija med sezono imelo posluh za sodelovanje. Nujno
pa bi bilo treba oblikovati
skupen strokovni svet, ki bi
poenotil stroko v obeh klubih in skrbel za spremljanje
mladih igralcev.
Na občnem zboru je bil govor tudi o financah. Tako
kot v vseh športnih kolektivih je financiranje kluba velik problem. Približno tretjino za delovanje prispevajo
starši igralcev, nekaj manj
kot tretjino prispeva Občina
Jesenice iz programa športa, drugo pa je treba zbrati s
donacijami in sponzorji. Za
delovanje je potrebnih blizu
130 tisoč evrov.
V razpravi so člani kluba poudarili premajhno medijsko
pozornost, kar vpliva tudi
na pridobivanje sredstev. Še
dobro, da je hokejski navdušenec Drago Cvetanovič na
svoji spletni strani spremljal rezultate vseh klubskih
ekip in tako obveščal javnost. Za njegov izjemen
trud so se mu člani društva
javno zahvalili. Prav tako je
bila izrečena javna zahvala
tudi podpredsedniku društva Branku Bremcu, ki je že
vrsto let gonilna sila dela v
društvu.

Jeseniške akrobatke
zbirajo odličja

Pester spored tekmovanj strelcev
Strelci Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela so
nastopili na dveh državnih prvenstvih. V Sečovljah je v organizaciji Strelskega društva Portorož potekalo 19. državno
prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. V kategoriji mladincev je Luka Resman le za 0,2 kroga zaostal za prvim
mestom, Gašper Bernot je bil šesti.
V Ljubljani je potekalo 19. državno prvenstvo za mlade. Pri
cicibanih, streljali so z naslonom, je prvo mesto osvojil
Denis Hamžič, Matevž Pivk je bil peti. Ekipno, nastopili so
Denis Hamžič, Matevž Pivk in Luka Dražič, so osvojili naslov
državnih prvakov. Mlajše pionirke so prav tako streljale z
naslonom. Od javorniških strelk je bila najboljša Sara Horvat
s sedmim mestom, Alja Krnjajič je bila štirinajsta, Nastja
Noč pa šestnajsta. Ekipno so osvojile drugo mesto. Pri mlajših pionirjih, streljali so z naslonom, je bil Božo Pantelič
enajsti. Ekipa v postavi Pantelič, Medič in Mlakar je zasedla
peto mesto. Pri pionirkah je Maruša Mulej stopila na najvišjo stopničko, pri pionirjih pa se je Tadej Štojs uvrstil na
drugo mesto. V kadetski konkurenci je bil Anže Presterel
šesti, Nik Jeklič pa sedemnajsti. Končana je tudi medobčinska liga. Pri pionirkah je zmagala Maruša Mulej, pri pionirjih Tadej Štojs. V kategoriji cicibanke, mlajše pionirke, je bila
Sara Horvat druga, Nastja Noč tretja, Alja Krnjajič sedma in
Tjaša Hrastnik osma. V kategoriji cicibani, mlajši pionirji,
je prvo mesto pripadlo Denisu Hamžiču, Božo Pantelič je
bil drugi, tretji Rok Frelih, Igor Mlakar je bil četrti, Matic
Pretnar deseti, mesto za njim Matevž Pivk ... M. K.

Nastopi karateistov
Pod pokroviteljstvom Slovenske zveze tradicionalnega
karateja in Karate kluba Tora je v Kopru potekalo srečanje 4.
srečanje dveh dežel. Nastopilo je 150 tekmovalcev iz
Slovenije in Italije, med njimi tudi jeseniška kluba Karate
klub MI-KI in Huda mravljica karate klub. Poglejmo si
pobliže, katerim tekmovalcev obeh klubov se je uspelo
uvrstiti na stopničke. Od tekmovalcev Karate klub MI-KI, sta
prvo mesto dosegla Patricija Stefanov (mlajše deklice,
skupina D) in Karin Pazlar (malčice, skupina C). Na drugo
mesto sta se uvrstila Tjaša Kelbl (mlajše deklice, skupina C)
in Aleksander Jovanovič (mlajši dečki, skupina C). Tretje
mesto je pripadlo Benjaminu Rotu (mlajši dečki, skupina
D), Denisu Čataku (mlajši dečki, skupina C), Tamari Čop
(starejše deklice, skupina C). Pri Hudi mravljici karate klubu
sta nase opozorila Muhamed Mujezinović (starejši dečki,
skupina C) in Liza Gregori (malčice, skupina D) s prvim
mestom. Drugo mesto so osvojili Arnes Begić (starejši dečki, skupina C), Džana Agić (starejše deklice, skupina D),
Dorijan Justin (mlajši dečki, skupina D), Amila Paunović
(mlajše deklice, skupina B), Viktor Lajič (malčice, skupina
D). Na tretjo stopnico sta stopila Sara Gorinjac (mlajše deklice, skupina B) in Lana Grbić (malčice, skupina D). V ekipnih nastopih je Kata team Huda mravljica 1 v postavi Zala
Škrabelj, Amila Paunović in Sara Gorinjac osvojila drugo
mesto v kategoriji mlajše deklice. M. K.

Skupinska slika Karate klub MI-KI (Arhiv Karate kluba MI-KI)

Jeseniški upokojenci osvojili prehodni
balinarski pokal
Pri Društvu upokojencev Jesenice se vsako leto lahko
pohvalijo z dobrimi rezultati športnikov, so pa tudi uspešni
organizatorji tekmovanj. To se je spet pokazalo na pokrajinskem prvenstvu upokojencev Gorenjske v balinanju za
moške in ženske, ki je bilo 18. in 19. aprila na balinišču v
Bazi na Jesenicah in pri gostišču Jurč na Blejski Dobravi. Pri
ženskah je nastopilo 11 ekip. Zmagala je ekipa Društva
upokojencev Kranj, tretja je bila ekipa Društva upokojencev
Jesenice. Nastopila je v postavi: Jelka Ključevič, Marina Čufar,
Mira Reškovac, Regina Črešnjak in Cilka Talar. Pri moških je
nastopilo 17 ekip. Naslov prvaka je osvojila prva ekipa
Društva upokojencev Jesenice v postavi: Milan Rijavec,
Ljubo Markovič, Stojan Sviligoj, Mujo Hasanbegović in
Krešimir Smrke. Za uspešna nastopa moške in ženske ekipe
je Društvo upokojencev Jesenice osvojilo prehodni pokal
gorenjskega prvenstva. Na prvenstvu sta nastopili tudi dve
ekipi Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela. Ženska
ekipa je osvojila 8., moška pa 12. mesto. J. R.
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Na kolo za zdravo telo
Črt Bill Slivnik

Hiter tempo življenja in
stres sta glavna dejavnika pri
staranju organizma, slabšem delovanju srca, dihal in
lokomotornega
sistema.
Zdrava prehrana in gibanje
ohranjata ali izboljšujeta počutje in telesno zmogljivost.
Najbolj primerna je aerobna
vadba. To je dalj časa trajajoče gibanje ob prisotnosti zadostne količine kisika v telesu in ob zmernem srčnem

utripu. Pri dolgotrajni aktivnosti telo kot kurivo porablja
maščobo. Aerobna aktivnost
krepi srce in ožilje in zvišuje
vzdržljivost celotnega telesa.
Najbolj primerne aerobne
aktivnosti so tek na smučeh,
vožnja s kolesom, hoja s palicami v planine, plavanje in
tek. Kolesarjenje je primeren šport za vsakogar. A če
se s kolesom zapelješ le do
trgovine ali na morju v kam-

TRGOVINA IN SERVIS KOLES
Cesta železarjev 22, JESENICE
Odprto: pon. - pet. od 14. - 19. ure
sob. od 10. - 13. ure
Telefon: 031/60 17 60 ali 031/44 93 50

ŠPORTNE DEJAVNOSTI BILL SLIVNIK S.P., DOBRAVSKA ULICA 14, JESENICE

IDEAL

320 € 270 €

GARY FISHER 739 €

CANNONDALE

2.799 €

TREK 449 €

WWW.SPORTPOINT-JESENICE.SI

S tem oglasom dobite 10% popust pri nakupu kolesa
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.

pu do stranišča, še ne pomeni, da si se športno udejstvoval. Za dosego pozitivnih rezultatov sta potrebna
daljši napor in redna vadba,
vsaj trikrat tedensko. Srce
se namreč postopoma prilagodi na napore in deluje
bolj gospodarno. Dihanje je
pri kolesarjenju globoko,
tako dobiva organizem več
kisika. Zelo pomembno za
krvni obtok je delo mišic
nog. Ob pritiskanju na pedala mišice nog potiskajo
kri iz spodnjih delov telesa
navzgor proti srcu, tako prevzamejo vlogo črpalke venske krvi in razbremenijo
srce. Skoki, krajši teki, hitro
spreminjanje smeri so za
mnoge s prekomerno telesno težo ali z bolečinami v
sklepih neprimerni. Vendar
pa lahko kolesarijo, saj so
sklepi nog in hrbtenica v sedečem položaju na kolesu
razbremenjeni. Intenzivnost prilagodimo naši pripravljenosti. Ravnamo se po
dihanju, bitju srca in drugih
občutenjih v telesu (npr. bolečine v nogah). Najbolj zanesljivi kazalnik je utrip.
Ker je kolesarjenje tipična
aerobna aktivnost, naj bo
utrip pri začetnikih med 50
in 70 odstotki našega največjega utripa (MP - maksimalni pulz). Vrednost najvišjega utripa izračunamo
po preprosti formuli: od

Če se s kolesom zapelješ le do trgovine ali na
morju v kampu do stranišča, še ne pomeni, da
si se športno udejstvoval. Za dosego pozitivnih
rezultatov sta potrebna daljši napor in redna
vadba, vsaj trikrat tedensko.

220 odštejemo leta starosti
in dobimo maksimalni minutni utrip, za bolj točno
določitev vrednosti pa so potrebne meritve - Conconijev
test in podobno. Po večmesečni redni vadbi pa lahko
počasi pridemo tudi do 85
odstotkov MP. Kolesarjenje
nam tudi omogoča vzdrževanje primerne telesne teže.
V želji po izgubi kilogramov
pa kolo ni edini dejavnik, je
le sredstvo za porabo odvečnih kalorij, shranjenih kot
maščoba na telesu. Pozornost je treba nameniti vnosu kalorij v telo, ki naj ne bo
večji kot seštevek porabe bazalnega metabolizma in aktivnosti. Ne pozabite piti velike količine vode.
Program treninga za začetnike (po E. R. Burkeju,
1995)
1. dan: vozite do 30 minut z
intenzivnostjo do 60 odstotkov MP. Držite se ravninske
ceste in vrtite pedala tudi
pri spustih.

2. dan: odmor
3. dan: vozite 30 do 40 minut z intenzivnostjo okoli
60 odstotkov MP. Cesta naj
bo ravninska, intenzivnost
enakomerna. Prestavljajte
prestavno ročico tako, da
bosta obremenitev in hitrost
pedaliranja konstantni.
4. dan: kolesarite 40 minut
na stopnji 60 odstotkov
MP, vmes pa vključujte triminutna obdobja s srčnim
utripom do 70 odstotkov
MP z vmesnimi vsaj petminutnimi odmori. Vozite po
ravninsko razgibani cesti.
5. dan: odmor
6. dan: kolesarite 30 minut
na ravni obremenitve 50 do
70 odstotkov MP. Izberite
cesto z dvema ali tremi vzpetinami, na katerih boste lahko približno dve minuti vozili stoje. Na vrhu naj bo pulz
okoli 70 odstotkov MP. Spustite se z obremenitvijo okoli
50 odstotkov MP.
7. dan: odmor

Osebnostna integriteta
"trdno izgrajen" človek, ki
dobro ve, kaj misli, kaj dela
in kaj hoče. Ena njegovih
glavnih značilnosti je, da je
dosleden sam sebi. Pri takih
ljudeh torej dokaj dobro
vemo, kaj lahko pričakujemo. Bolj ko jih poznamo,
bolj točno vemo, kaj si mis-

dogajanje obrnete sebi v korist. V medosebnih odnosih
je pogosto tako, da gredo koristi nekoga na škodo drugega. Ljudi z visoko osebnostno
integriteto torej drugi razmeroma lahko izkoriščajo, z njimi manipulirajo. Človeka, ki
zelo ceni točnost, lahko spravite ob živce z namernim
zamujanjem in si tako pridobite prednost oz. premoč
nad njim. Človeka, ki načeloma drži obljube, lahko načrtno pripravite, da vam v naglici nekaj nepremišljeno obljubi in zatem, kljub kesu nad
dano obljubo, to tudi izpolni.
Izkoriščanje predvidljivosti
pa gre lahko tudi znatno
dlje. Če veste, da nekoga
omehčajo ženske solze, lahko ogromno dosežete z igranim pretakanjem "krokodiljih solz" itd.
Ali ljudje z visoko osebnostno integriteto tako lahko postanejo žrtve manipulacije?

nje. Tu pa se skriva past!
Kako pametno in koristno je
biti predvidljiv v današnjih
časih? Seveda imamo vsi raje
opravka s predvidljivimi ljudmi, o čemer govori celo rek:
"Bolje znano zlo od neznanega." Pri takih vemo, kaj nas
čaka, in zelo malo verjetno je,

Včasih pojem osebnostne integritete "prevajajo"
kot poštenost, kar pa ni povsem točno. Drži, da
je človek z visoko osebnostno integriteto praviloma
dokaj pošten, ampak predvsem v smislu
poštenosti do sebe. Človek z osebnostno integriteto
je skladen sam s seboj, ima izdelan sistem
prepričanj, stališč, norm ...

lijo o raznih stvareh in kako
bodo ravnali v določeni situaciji. Lahko ponosno, včasih
že kar trmasto vztrajajo pri
raznih prepričanjih, kot
npr. "ljudem upam povedati v obraz, kaj si mislim o
njih", "obljuba dela dolg,
zato jo bom izpolnil, čeprav
težko" ... Človek z visoko
osebnostno integriteto je,
ravno zaradi svoje doslednosti dokaj predvidljiv. Ko
ga malce bolje spoznate,
lahko razmeroma točno
predvidite njegovo ravna-

da bodo storili kaj, kar bi nas
"udarilo kot strela z jasnega".
Ljudi z visoko osebnostno integriteto imamo torej raje kot
ljudi z nizko integriteto oz.
ljudi brez integritete. Pa jih
imamo zares radi? Niti ne.
Morda jih (odvisno od naših
vrednot) spoštujemo, predvsem pa nam njihova predvidljivost prinaša prijeten občutek varnosti, včasih tudi
koristi. Če npr. dokaj zagotovo veste, kako bo nekdo ravnal v dani situaciji, se nanjo
lahko temeljito pripravite in

K&D d.o.o., Cesta Maršala Tita 22a, Jesenice

Mag. Silvana Gasar

V strokovni psihološki literaturi večkrat naletimo na
pojem osebnostne integritete. Kaj to pravzaprav je?
Strokovne definicije so tako
zapletene, da laikom nič kaj
dosti ne povedo. V resnici pa
ni tako hudo zapleteno. V
ljudskem jeziku bi rekli, da
ima (visoko) osebnostno integriteto tisti človek, ki je
skladen sam s seboj, stoji za
svojimi dejanji, stališči in
prepričanji, si upa jasno in
glasno povedati, kaj misli,
kaj hoče, kaj je naredil, zakaj
je to naredil ... Pri tem svojih
prepričanj ne spreminja kaj
dosti, še sploh pa ne prek
noči. Človek z osebnostno
integriteto se ne obrača po
vetru. Pri njem se ne more
zgoditi, da bo danes goreče
zagovarjal tisto, kar je še včeraj enako goreče pobijal.
Včasih pojem osebnostne
integritete "prevajajo" kot
poštenost, kar pa ni povsem
točno. Drži, da je človek z
visoko osebnostno integriteto praviloma dokaj pošten,
ampak predvsem v smislu
poštenosti do sebe. Človek z
osebnostno integriteto je
skladen sam s seboj, ima izdelan sistem prepričanj, stališč, norm ... in se tudi vede
v skladu z njimi. Bolj prav
bi bilo torej reči, da je to

Odvisno od njihove inteligentnosti, pronicljivosti, intuicije. Če posumijo, da z
njimi skušate manipulirati,
boste najverjetneje neuspešni. Lahko vam bodo to ogorčeno očitali ali pa tudi ne.
Morda z ničimer ne bodo izdali, da se poskusov manipulacije zavedajo, ampak se
bodo "malce poigrali z
vami". Tako se prav lahko
zgodi, da se iz manipulatorja
spremenite v manipulirano
osebo. Človek z visoko osebnostno integriteto ni nujno
vedno pošten, iskren, resnicoljuben, etičen, moralen ...
Visoko osebnostno integriteto ima vsakdo, ki se dosledno
drži svojega sistema medsebojno usklajenih pravil. Ampak pazite! Lahko gre tudi za
pravila roparjev, tatov, zločincev ... ali pa "nabritih hudomušnežev", ki drugim
praviloma z veseljem dajejo
lekcije "milo za drago".

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.
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Zanimivosti, podlistek

Vpis v glasbeno šolo
Potekal bo 18. maja, z novim šolskim letom se bo mogoče učiti igranja na kar devetnajst različnih
instrumentov, petja, plesa in baleta.

Glasbena šola Jesenice vpisuje nove učence za prihodnje šolsko leto. Kot je povedala ravnateljica Martina
Valant, bo vpis potekal 18.
maja, za učenje instrumentov pa bo nato 20. maja
sprejemni preizkus. Na šoli

število učencev, ki nadaljujejo glasbeno oziroma plesno izobraževanje na srednji
oziroma akademski stopnji. Trenutno se šola na
srednji stopnji devet učencev in trije na akademijah
doma in v tujini. V prihodnjem šolskem letu se jim
bo pridružilo še pet učen-

V prostorih doma upokojencev so pripravili pomladanski
koncert Ženskega pevskega zbora Društva upokojencev
Javornik-Koroška Bela pod taktirko Francija Richterja. Na
koncertu so pevke predstavile nove pesmi, ki so jih pripravile v počastitev dneva zemlje 27. aprila, prvega maja in
praznika pomladi. Med drugim so prepevale pesmi Mozarta, Schuberta, Radovana Gobca, pa tudi ljudske in ponarodele pesmi. Članice pevskega zbora so bile tudi recitatorke,
v tej sestavi so se predstavile dve Olgici, Stanka in Majda,
nekaj pesmi pa je recitiral tudi sam predsednik društva
Vinko Cerar. J. P.

AS SUHA MONTAŽA

Sadet Agić, s. p.

Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896
■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

V letošnjem šolskem letu obiskuje jeseniško
glasbeno šolo 438 učencev v programih glasba
in ples. Z novim šolskim letom bi želeli razširiti
oddelek violine in sodobnega plesa, kar pa bo
odvisno od soglasja ministrstva za šolstvo
in šport.

Največ zanimanja
za violino
Pred vpisom za novo šolsko
leto nas je zanimalo, katera
starost otrok je najbolj primerna za začetek učenja
posameznih instrumentov.
Za klavir, violino, violončelo, harmoniko in kljunasto
flavto vpisujejo otroke, stare od sedem do devet let, za
kitaro osem do deset let,
harfo sedem do enajst, flavto deset do dvanajst ...
In za kateri inštrument je
največ zanimanja? "Trend
inštrumentov se vsako leto
malo spreminja. Zanimanje otrok je za vse inštrumente, ki jih poučujemo na
šoli, v zadnjih letih pa opažamo povečan interes za igranje violine," je še povedala Martina Valant.

Igranja na različne inštrumente se učijo že najmlajši.

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

cev, ki so uspešno opravili
sprejemni preizkus na
Konservatoriju za glasbo in
balet v Ljubljani," je povedala Valantova.

Foto: Sašo Valjavec

poučujejo klavir, kitaro,
harmoniko, godala (violino,
violo, kontrabas), pihala
(kljunasto flavto, flavto, klarinet, saksofon, oboo, fagot), tolkala, trobila (trobento, rog, pozavno, tubo), petje, citre in od letošnjega šolskega leta tudi harfo. Jeseniška glasbena šola je edina
na Gorenjskem, ki izvaja
tudi program ples; v tem
programu delujejo plesna
pripravnica, baletni oddelek
in oddelek sodobnega plesa. Na šoli se učenci višjih
letnikov vključujejo v komorne zasedbe in orkestre,
delujejo harmonikarski, godalni, pihalni in simfonični
orkester, za zabavno glasbo
pa poskrbi ansambel bigband. Že drugo leto uspešno deluje tudi pevski zbor.
Po besedah Martine Valant
so njihovi učenci uspešni
na vseh inštrumentih, saj
se šola vsako leto lahko pohvali z dobrimi dosežki na
tekmovanjih. "Kazalec dobrega dela šole pa je tudi

Montaža s KNAUF
sistemi

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

GLASBENA ŠOLA JESENICE
VPISUJE NOVE UČENCE ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
V NASLEDNJE PROGRAME:

●

PREDŠOLSKI PROGRAM
predšolska glasbena vzgoja ● glasbena pripravnica
● plesna pripravnica

C. železarjev 14,
4270 Jesenice
tel.: 04/586-12-11

PROGRAM GLASBA
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, kitara, harfa,
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, fagot, oboa, rog,
trobenta, pozavna, tuba, tolkala, petje, citre;

Šivanje po meri
in popravila

PROGRAM PLES
● balet ● sodobni ples

Delovni čas:

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek, 18. maja,
od 10. do 17. ure v prostorih Glasbene šole Jesenice.
Več na http://glasbenasolajesenice.si

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

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

Kogoj Breda s.p.

Urša Peternel

Pomladanski koncert

Družabno življenje na Jesenicah pred
drugo svetovno vojno (23. del)
"Nočni nemiri v skrajnem
delu Save so postali zadnji
čas naravnost neznanski ..."
(Gostilne)
Tjaša Rotar
Gostilniško popivanje je bilo
tudi vir nočnega hrupa, pretepov in nasploh kratenja javnega reda in miru, vsaj kolikor
lahko sodimo po poročanju časopisov z začetka 20. stoletja.
Policija je pri tem, vsaj po
mnenju nekaterih, držala križem roke. Slovenčev dopisnik
tako pravi: "Zakaj so policaji?
Tine: Peter, povej no, zakaj
smejo v templu vedno plesati
brez licence? Kaj delajo policaji, da nikoli ne vidijo in ne
slišijo direndaja v templu?
Peter: Po klerikalnih gostilnah

hodijo, ali so zaprte ob policijski uri, pa ne morejo vsega videti in slišati. Zakaj se toliko
pleše in vpije po gostilnah?
Zato ker je župan gostilničar
in gostilničarji skoraj vsi odborniki."
Dopisnik Slovenskega naroda
pa mu prej kot v enem mesecu
vrne, ko zatrdi, da se pristne
katoliške gostilne na Savi spoznajo po nedeljski godbi.
Slovenski narod poroča še takole: "Iz Jesenic se nam piše:
Nočni nemiri v skrajnem delu
Save so postali zadnji čas naravnost neznanski. Siti smo
do grla "telečjih" basov, kateri
pa navadno končajo s prepirom, pridušanjem in kletvino,
da se nam ježijo lasje. In to se

ponavlja sleherno noč in navadno do ranega jutra. Zadnje noči smo imeli celo srečo,
slišati prepevati tukajšnje "pokarce"; bilo je nekako o polnoči. Kakor že znano, so te "device" ob času zadnje stavke tožile, da se jim v moralističnem
pogledu nastavljajo zanjke.
Da je naša policija sicer zelo
marljiva, se ji ne more odrekati, toda znano nam ni, koliko
ta stori v vzdržavo nočnega
miru - vsi znaki govore za to,
da se ponočni razgrajalci v
našem delu Save zelo nemoteno gibljejo ..."
Konec tridesetih let je policijska ura menda vendar nekoliko bolj stopila v veljavo, vendar pa to nekaterih ni prav nič

oviralo pri nadaljevanju starih navad ... "Policijska ura je
končno pri nas postala odločujoč činitelj za zapiranje pogostinskih lokalov. ... Večina prebivalstva in tudi gostilničarjev
to dejstvo z veseljem pozdravlja.
Vsak je naslednji dan vesel, da
se je dobro naspal po zaslugi policijske ure. Pravi vinski bratci
pa se seveda ne dajo ugnati. Ti
gredo izven območja naše policije in tam gasijo po gostilnah
strašno žejo včasih do svetlega
jutra. Pravijo, da teh bratcev ni
ravno malo."
Gostilnam so mnogi očitali
spodbujanje k nemoralnosti,
posebno pri plesih.
Tudi na "pjevačice" v enem od
jeseniških lokalov so leteli raz-

burjeni komentarji: "Mi mislimo, da to res ni za naše kraje.
To naj ohrani jug zase, če brez
tega živeti ne more. Nam se
smilijo tista uboga dekleta, ki
morajo večer za večerom za denar izpostavljati sebe in svojo
mladostno lepoto in v gostilniškem zraku kvariti svoj glas ..."
Kavarna Pariz je imela še
sploh dvomljiv sloves zbirališča lahkih žensk. Posebne težave z "zloglasnimi ženskami"
pa so se pojavile ob velikih projektih, na primer pri gradnji
karavanškega predora, ko se je
na Jesenice kar naenkrat vsulo
veliko delavcev. Tako delavcem in gospodom v času
gradnje ni manjkalo ženske
družbe.
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Mladi
Ja, med prazniki
je bilo lepo ...
Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, ki
sodelujejo v projektu Za strpnost in sožitje vseh
generacij in obiskujejo starostnike v jeseniškem
domu upokojencev, so zapisali zanimive
spomine starostnikov na različne praznike.
Maja Bertalanič iz 3.c razreda je po pripovedovanju 75letne Marje Brgant zapisala:
"Ja, med prazniki je bilo
lepo. 1. in 2. maj sta bila dela
prosta dneva. Spominjam se
budnice, peciva, prazničnega kosila, pohodov, raznih
iger v naravi, piknika, športnih iger ... Ob novem letu
smo se sladkali z makovo in
orehovo potico, prirejali smo
različne zabave, med seboj
smo se obiskovali ... Ob veliki
noči smo izdelovali pirhe, jedli šunko, hren ... Še prej pa
smo vse dobrote nesli k žegnju in šli k sveti maši. Najljubši prazniki so bili rojstni
dnevi, godovi in obletnice. Igrali smo se razne igre, kot so
risantanc, jemanje zemlje,
velikokrat smo se žogali, pozimi pa smo se najraje sankali."
Lea Žemlja iz 3.c je po pripovedovanju 83-letne Marije
Grošel zapisala: "1. maja nismo imeli pouka. Ob praznikih smo jedli potico, najraje
pehtranovo. Pekli smo tudi
krofe. Za novo leto smo naredili jelko in jaslice. V gozd
smo šli po mah za jaslice.
Doma smo spekli piškote in z
njimi okrasili jelko. Te piškote smo potem otroci z veseljem pojedli. Za materinski
dan smo mamicam izdelali
čestitke. Največ je bilo čestitk
s srčki. Mamice so bile vesele
in so nam dale poljubčke. Ob
praznikih smo šli na obisk k
stari mami, ki je stanovala v
Kamni Gorici pri Radovljici.
Ko smo prišli na obisk, je bila
zelo vesela. Skuhala nam je
žgance s kislim mlekom, saj
ni bilo denarja za kaj boljšega."
Seid Leković iz 3.c je po pripovedovanju 85-letne Zofije
Tolar zapisal: "Praznovali
smo tudi dan Osvobodilne
fronte. Partizani so se borili
za svobodo. Veliko partizanov
je bilo ubitih. V Begunjah in
tudi drugje so jim postavili

spomenike. Nemci naših
praznikov niso praznovali.
Pred 2. svetovno vojno smo
šli za 1. maj do Peričnika. Takrat sem bila stara 13 let.
Spomnim se, da smo se otroci lovili po gozdu. Odrasli so
klepetali. Starši so poskrbeli
za malico. Spominjam se
tudi dneva, ko so bombardirali Jesenice. Nemcev smo se
bali, ker so nas izseljevali. Mi
smo delali tudi za praznike.
Imeli smo svojo trafiko. Ko je
oče odšel od doma, smo v trafiki stregli otroci. Oče je bil
zelo strog. V nedeljo sva s sestro prodajali časopis."
Domen Mirtič Dolenec iz 4.c
pa je po pripovedovanju 87letne Ivanke Leben zapisal:
"Pred 2. svetovno vojno je živelo veliko ljudi, ki so pripadali delavski populaciji. Začeli so praznovati 1. maj, katerega organizacija je bila prepovedana. Kljub temu so delavci organizirali praznovanje v
Završnici ali na Poljanah.
Vedno je bila prisotna žandarmarija, ki je pazila, da ni
prišlo do kakšnega političnega problema, a je bilo skoraj
vedno čutiti politična nasprotja ljudi. Pogosto so se stepli,
nekatere so zaprli, moške so
celo aretirali. Na Poljanah
smo 1. maj praznovali večinoma po 2. svetovni vojni.
Spomnim se, da so ob 1.
maju nad Jesenicami nad
skalami narisali zvezdo. V
Završnico smo šli večinoma
peš ali pa s kolesom, saj boljšega prevoza delavec ni premogel. Tam smo se igrali razne igre, peli smo pesmi, tudi
take, ki so bile prepovedane,
zato je tudi prišlo do aretacij.
Skrivaj smo 1. maj praznovali
tudi pri Jelenu. Včasih je bilo
delo težko dobiti, tako kot danes. Marsikdo je že zjutraj čakal, da bi preveril, ali ga v tovarni potrebujejo. Ker pa dela
ni bilo dovolj za vse, so se
morali s trebuhom za kruhom podati drugam."

Učenci so se spoprijateljili
s starostniki
Učenci Maja, Lea, Sara, Aleks, Tia, Nejc, Luka, Seid, Domen in učiteljici so spoznali nove
prijatelje - stanovalce jeseniškega doma upokojencev.
Urša Peternel
Nekateri učenci tretjih in četrtih razredov Osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice so
se pod vodstvom mentoric
Mateje Ramuš in Alenke
Mirtič Dolenec pridružili
projektu v okviru Festivala
za tretje življenjsko obdobje
z naslovom Za strpnost in
sožitje vseh generacij. Kot je
povedala mentorica Alenka
Mirtič Dolenec, so za sodelovanje prosili stanovalce
Doma upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah. Učenci Maja, Lea, Sara,

sih pa se srečamo tudi na Jesenicah. Z veseljem se ustavimo in pokramljamo. Mis-

lim, da se imamo vsi zelo
lepo," je povedala Alenka
Mirtič Dolenec.

Na kosilu v VIP salonu
Učenci Osnovne šole Koroška Bela so obiskali hotel Lek v Kranjski Gori, kjer so spoznali
vse vidike hotelskega dela.
Urša Peternel
Učenci Osnovne šole Koroška Bela so v okviru izbirnega
predmeta Sodobna priprava
hrane, ki ga vodi profesorica
biologije in gospodinjstva
Manca Martinčič, obiskali
Hotel Lek v Kranjski Gori.
Tam jih je najprej sprejel direktor Vlado Kovač in jim
predstavil hotel. Vodja recepcije Jana Hlede je mlade obiskovalce seznanila z delom receptorja, vodja prodaje Sandra Fiorelli pa s trženjem v
turizmu. Povedala je, od kod
večinoma prihajajo gostje,
koliko gostov imajo ... Hotelska gospodinja Safeta Seidovič je razkazala hotelske sobe,
nato pa je obiskovalce prevzel
vodja strežbe Jadran Kostič,
ki je predstavil, kako poteka

strežba v hotelu. Sledilo je kosilo v VIP-salonu, na katerem
so se učenci poučili o osnovah bontona: kako se vedemo
za mizo, kakšen pribor uporabljamo za določene jedi,
kako pijemo vino (pili so
brezalkoholno vino). Obenem so učenci videli, kako se
posamezne jedi pravilno postrežejo. Kosilo je bilo sestavljeno iz predjedi (rukola, mocarela, kuhan pršut in paradižnik), juhe z beluši, glavne
jedi (pečenka iz treh vrst
mesa, brokoli, pečen krompir), sladice (jagodna torta) in
koktaila za zaključek (iz kaktusa, limete ...). Vsako jed je
pred postrežbo predstavila
vodja kuhinje Anica Žerjav.
Učenci so bili nad obiskom
navdušeni. "Osebje hotela
Lek je učencem s svojo stro-

Vodja strežbe Jadran Kostič je mladim obiskovalcem
predstavil, kako se vedemo za mizo, kakšen pribor
uporabljamo za določene jedi, kako pijemo vino ...
kovnostjo in izredno kvalitetnim znanjem pričaralo slovesno razpoloženje, pridobljeno znanje pa bodo lahko

koristno uporabili v vsakdanjem življenju," je povedala
Manca Martinčič, profesorica
biologije in gospodinjstva.

Medgeneracijska srečanja na šolah

Otroci za otroke
V okrepčevalnici Druga pomoč jeseniške bolnišnice so razstavljeni različni izdelki otrok, ki se zdravijo na pediatričnem
oddelku, pod vodstvom mentorjev pa ustvarjajo različne
umetnine. Skupen delovni naslov razstave izdelkov je Otroci za otroke, saj je izkupiček od prodaje izdelkov namenjen
prav nakupu likovnega materiala za mlade ustvarjalce, ki
morajo dneve preživljati v bolniški postelji. J. P.

Aleks, Tia, Nejc, Luka, Seid,
Domen in učiteljici so spoznali nove prijatelje - stanovalce doma Marjo Brgant,
Marijo Grošelj, Ivanko Štrukelj, Zofijo Tolar, Ivanko Leben, Marijo Mali, Katarino
Kolman, Marijo Trošt in
Sava Sljepčeviča. Učenci starostnike obiskujejo vsakih
štirinajst dni, se pogovarjajo, igrajo družabne igre,
ustvarjajo, slikajo in si popestrijo rojstne dneve. "Vse urice nam minejo zelo hitro.
Otroci radi povedo, kaj so
doživeli, delali teh štirinajst
dni, ko se nismo videli. Vča-

Hermina Biščević,
Ragor
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske že četrto leto izvaja projekt Mladi razveseljujemo starejše, ki ga financirata Občina Jesenice in
Občina Kranjska Gora. V
projektu sodelujejo Dom
upokojencev dr. Franceta
Berglja z delovno terapevtko
Karmen Pirih in Darjo Kosančič ter učenci in učitelji
OŠ Toneta Čufarja Jesenice,
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ 16. decembra
Mojstrana in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Namen
projekta je osnovnošolcem
približati življenje starostnikov, hkrati pa starejšim sko-

zi različna srečanja popestriti vsakdanjik. Tako so prvega aprila na vabilo ravnatelja Roberta Kerštanja in
učiteljice Katrce Horvat
organizirali medgeneracijsko srečanje na OŠ Prežihovega Voranca, kjer so upokojenci skupaj z učenci pekli predvelikonočno pecivo,
piškote, piščančke, pletenke, izdelovali so košarice,
barvali pirhe, pripravljali velikonočne aranžmaje ... Šestega maja so na podlagi vabila ravnateljice Branke
Ščap in učiteljice Mojce Čebulj organizirali srečanje na
OŠ Toneta Čufarja, kjer so
učenci predstavili ljudsko izročilo skozi pesem in čas.
Sledila bodo še srečanja na

OŠ 16. decembra Mojstrana
in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, dve prireditvi v
Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja Jesenice ter
zaključni izlet vseh udele-

žencev v projektu. Vsi sodelujoči si želimo, da se bomo
skozi druženja čim bolje
spoznali in naučili novih in
malo starejših modrosti ter
ugank življenja.
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Zanimivosti

Narcise tudi na
Jesenicah
Monika Sušanj
Tako ali drugače - pobočja
pod Golico so že obarvana
belo, širše po mestu pa se
razvija marketinška akcija
Mesec narcis, ki se je začela
z majem in katere namen je
identiteto narcis prenesti na
vse prebivalce in poslovne
objekte na Jesenicah širše in
ne le na pobočjih pod Golico. Občina Jesenice je akcijo
letos pripravila poskusno
prvo leto, naslednje leto pa
se nameravajo akcije lotiti
bolj profesionalno s ciljem,
da Jesenice postanejo prepoznavna destinacija po narcisah in železarskemu produktu v Sloveniji in čezmejno, je povedala Edita Granatir Lapuh z Oddelka za go-

spodarstvo. Čeprav so Jeseničane in podjetja letos prvič pozvali k tovrstni akciji,
pa je odziv velik; z narcisami so polepili avtobuse,
okrasili občinsko stavbo, poskrbeli za grafite po Jesenicah (podhod pri železniški

Proti Golici ob
Betelovem travniku
Člani Planinskega društva Jesenice so uredili
staro kolovozno pot nad Fencem, zato da bi
ohranili Betelov travnik.

progi pri trgovini Spar - za
nekaj drugih lokacij bo poskrbel tudi Mladinski center
Jesenice), akcije se z izdelki
in razstavami udeležujejo
tudi vrtci, podjetja in lokali
pa so že poskrbeli za zunanji videz (izložbe, okna ...).

Gorska narcisa, ki jo pod Golico imenujejo tudi
ključavnica, v okolici Sežane pa bedenica, ne
cveti povsod po Sloveniji. Jeseniška pobočja so
le ena od redkih lokacij, najdemo pa jo še na
Krasu, na vrhu Slavnika, ponekod na slovenski
obali, v Prekmurju in včasih tudi v Zasavju.
Prava gorska narcisa se razlikuje od gojenih po
tem, da ima bele posamične cvetove, privenček
pa je rumen z rdečim robom.

Kot so povedali na Občini
Jesenice, so za akcijo dobili
ogromno pohval.
Sicer pa se z narcisami pod
Golico povezuje zanimiva
legenda o nastanku. Tja naj
bi jih umestil kar sam sveti
Peter, saj naj bi vsaka narcisa pomenila en ženski greh,
in kot pravi legenda, naj bi
od takrat device hodile pod
Golico trgat sledi svojih grehov. Trganje narcis pa danes ni več dovoljeno, saj so
zaščitene, tako da jih lahko
občudujete le v naravi, na fotografijah ali pa v obliki izdelkov, ki jih v okviru marketinške akcije izdelujejo
tudi na Jesenicah. Akcija se
bo zaključila 27. maja ob 16.
uri s prireditvijo v Kolpernu
na Stari Savi.

Narcise
Rada zahajam nad Jesenice,
kadar cvetijo naše cvetice.
Prijateljice gorskih višav
nam zadehtijo v majski pozdrav.
Narcise, narcise, rožice bele,
pomnim še, ko ste mi prvič cvetele,
takrat pred leti, tisto pomlad,
ko mi je rekel, da vidi me rad.

Z narcisami so polepšali vhod v stavbo Občine Jesenice.

Naše življenje se pač spreminja,
novo nastaja, staro izginja;
upanje v jutri pa naj živi
in na obzorju se razjasni.
Narcise, narcise, rožice bele,
v Rovte se zgrinjajo trume vesele,
narcisam ni mar, kar b'lo je in bo,
vsakega maja enako cveto.

Urša Peternel
Golica je v teh majskih
dneh, ko začenjajo cveteti
narcise, zagotovo eden najbolj obleganih vrhov. Nanjo
se z različnih strani vzpenjajo številni planinci, večina
po direktni poti iz Planine
pod Golico mimo Fenca.

vzporedno s sedanjo potjo,
od nje je oddaljena deset metrov in je odslej ograjena s
pastirjem. "Pot na travniku
se bo zatravila in pognojila,
zato obiskovalce vljudno prosimo, da uporabljajo novo
obnovljeno pot, ki smo jo
markacisti Planinskega društva Jesenice z velikim tru-

Markacisti so opravili težaško delo, da so očistili opuščeni
kolovoz. I Foto: Planinsko društvo Jesenice
Planinska pot je doslej potekala čez Betelov travnik, prek
katerega je bilo speljanih več
stez. Da bi travnik zaščitili in
uredili novo, boljšo pot, so
poskrbeli markacisti iz Planinskega društva Jesenice.
Kot je povedal Branko Jensterle, so obnovili zanemarjen vstopni del poti nad Fencem, in sicer zaraščen kolovoz, po katerem je pot na Golico potekala že nekdaj. Vodi

dom uredili," je povedal Jensterle. Kot je dodal, so opravili težaško delo, obžagali so
zaraščene brežine in z dna
kolovoza očistili kupe lesenega materiala. "Na treh odsekih smo vejevje in drugo zakurili in namestili pastirja
brez elektrike. V prihodnje
pa bo nujno potrebno pogostejše košenje, dokler se pot
ne utrdi," je še povedal
Branko Jensterle.

Zdaj pa je roka trudna postala,
nič več ne bo narcis nabirala;
Rovte so mi prijazen spomin
sončnatih gričev, senčnih dolin.
Narcise, narcise, rožice bele,
če so mi letos poslednjič cvetele,
prinesite, prosim, s cvetočih livad
mi jih na gomilo prihodnjo pomlad.
Vera Dolenc

Betelov travnik so zavarovali s pastirjem (brez elektrike).

V podhodu proti Sparu je za poslikavo z narcisami
poskrbel Mladinski center Jesenice.

I Foto: Planinsko društvo Jesenice

Pohodniške poti vodijo na Golico

Z belimi cvetovi so okrašene so tudi številne betonske
ograje in zidovi po Jesenicah.

Narcise na steklu enega izmed lokalov, kjer je za okrasitev
poskrbela Osnovna šola Prežihovega Voranca. I Foto: Anka Bulovec

Z majem je oživela planinska sezona v Karavankah. Ubrani
koraki pohodnikov od vsepovsod so spet usmerjeni predvsem na priljubljeno Golico na nadmorski višini 1835 metrov.
Koča pod vrhom, za katero vzorno skrbijo člani Planinskega
društva Jesenice, spet ponuja gostoljubje vsem, ki si na poti
zaželijo počitek ali se tja umaknejo pred slabim vremenom.
Po besedah gospodarja Cirila Razingerja je vsako leto treba
vložiti veliko dela v obnovo in stalno vzdrževanje koče. Letošnjo sezono so odprli na predvečer 1. maja s tradicionalnim
kresovanjem. Prišlo je več kot šestdeset planincev, ki so v prijetni družbi preživeli predpraznični večer. Največji obisk Golica beleži v maju. Poleg množice posameznikov in skupin
bo v soboto, 29. maja, prvi gorski tek iz Planine pod Golico
do koče, obenem bo ta dan do tja tudi voden planinski pohod. Golica bo letos še dvakrat gostila organizirane planince.
Najprej bo 25. junija pohod, ki ga organizatorji selijo z Vajneža v ta del Karavank. 29. avgusta bo pri koči srečanje Jeseničanov v spomin na zavzetega graditelja koč in nekdanjega
večletnega predsednika Planinskega društva Jesenice Janeza
Košneka. Prejšnja leta je bil ta pohod v septembru. J. R.

Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice
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Igor Potočnik na čelu
gorskih reševalcev

Ocvirki in pohvale

Novi predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije je že vsa leta član Društva GRS Jesenice.
nost dela neurejen. Več pozornosti bo namenil povezovanju med vsemi sedemnajstimi društvi GRS v Sloveniji. Nič manj ne bodo pomembne preventivne akcije
s ciljem zmanjšanja števila
nesreč v gorah. Lanska statistika je pokazala na neslaven rekord skoraj štiristo nesreč.
Ob naši čestitki ob izvolitvi
smo ga še povprašali za nasvet planincem, ki se v maju
množično podajajo v Karavanke, predvsem na Golico.
"Poleg poznavanja osnovnih
pravil varne hoje v gore in
ustrezne opreme naj bodo
predvsem fizično dobro pripravljeni, saj je treba z vrha
priti še nazaj v dolino. Alkohol ne sodi v nahrbtnik, saj
ob prekomernem uživanju
hoja postane veliko bolj nevarna."

Janko Rabič

Zaradi finančne krize na Slovenskem Javorniku čakata
registracijo dve vozili: Fiat pred nekdanjo gostilno Pri Koniču
in malo dalje na parkirišču pod železniško progo Suzuki.

Igor Potočnik z dve leti staro psičko Bejbo

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

Gorska reševalna zveza Slovenije ima novega predsednika. Na zboru članov v aprilu so na to mesto izvolili
Igorja Potočnika. Z gorskimi reševalci se je začel srečevati leta 1981, ko je z njimi
sodeloval predvsem pri
iskalnih akcijah. Leta 1986
se je kot pripravnik vključil v
vrste takratne postaje GRS
Jesenice, opravil vse potrebne izpite in začel izvajati humano poslanstvo reševanja
ljudi v gorah. Od leta 1995 je
načelnik komisije za reševanje izpod plazov v Gorski reševalni zvezi Slovenije, ves
čas je član Društva GRS Jesenice.
Ob izvolitvi si je med glavne
cilje zastavil urejanje statusa
gorskih reševalcev, ki je glede zahtevnost in odgovor-

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

predpisovanje očal ■ kontaktne leče

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

www.tourism-kranj.si

14. - 15. MAJ
ob 17.00 uri

Razstava orožja in vojaške opreme
iz II. svetovne vojne
Predstavitev rekonstruiranega
zaklonišèa iz leta 1944
Simulacija letalskega napada

dežela škrata
14. maj

15. maj

ob 17.30 in
18.30 uri

ob 10.30 in
11.30 uri

Zbirno mesto je pred Kranjsko hišo. Število obiskovalcev je omejeno

Vstopnice v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2

Poslopje železniške postaje Javornik, ki je bilo še pred
časom raj za grafitarje, sedaj dobiva novo, lepo podobo.
Sosednji stanovanjski blok pa naj bi dobil novo podobo
prihodnje leto. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=T, 2=O, 3=N, 4=R, 5=E, 6=V, 7=J, 8=G, 9=A), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz
prejšnje številke je KOMBINEŽA.

Juhe, župce in obare
Tokrat iz knjige Štajerska kuhinja avtorja Borisa Kuharja, ki jo je mogoče kupiti tudi na Gorenjskem
glasu, povzemamo nekaj receptov za juhe.
Beluševa juha

Sestavil: Cveto Erman

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi TIJANA
KOPALKE LISCA IN NANCY. Sponzor križanke je trgovina z
ženskim perilom in kopalkami TIJANA na Titovi 29 (bivši
Hotel Korotan) na Jesenicah, GSM 031/704 159. Za pravilno
rešene križanke prispeva nagrade za nakup v vrednosti: 1.
nakup v vrednosti 20 EUR: Olga Jevšek, Britof pri Kranju; 2.
nakup v vrednosti 15 EUR: Karmen Blatnik, Jesenice; 3. nakup v vrednosti 10 EUR: Špela Bertoncelj, Zgornja Dobrava.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v trgovini TIJANA!

Potrebujemo: 1 kg belušev, 2,5
dl belega polsuhega vina, 1 l
kokošje juhe, 2,5 dl vode, 1 žlico masla, sol, 1 žlico sladkorja, 2 rumenjaka, 1 dl smetane,
1 šopek peteršilja, beli poper,
ščepec muškata.
Priprava: beluše olupimo, v
večji lonec damo beluševe
olupke in beluše, povezane
v šop. Prelijemo z juho, vinom in vodo, da so beluši
pokriti. Solimo, sladkamo,
dodamo maslo in kuhamo
od 20 do 25 minut. Beluše
vzamemo iz lonca, odstranimo olupke, juho presedimo
in kuhamo še naprej. Beluše narežemo na tri cm dolge
koščke, damo nazaj v lonec
in juho še enkrat prevremo.
Lonec odstavimo s štedilnika, rumenjaka gladko zamešamo s smetano, muškatom
in sesekljanim peteršiljem
ter vse umešamo v juho. To
po potrebi še solimo in popramo ter takoj postrežemo.

Pomladna juha
Potrebujemo: 50 dag mladega
stročjega fižola ali graha, 50

dag krompirja, 1 koren peteršilja, 4 korenčke, 1 kolerabo, 1
žlico masti z ocvirki, šopek peteršilja, sol, 1 dl kisle smetane.
Priprava: stroke zelo mladega graha ali fižola pretrgamo na pol in jih kuhamo
skupaj z olupljenim zrezanim krompirjem, kolerabo,
korenjem, peteršiljevo korenino in z nekaj vejicami peteršilja. Solimo, razpustimo
mast, ji dodamo smetano in
s tem podmetemo juho. Na
krožniku ju potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Porova juha s česnom
Potrebujemo: 1 por (20 dag), 5
dag masla, 10 dag česna, 1 liter kosten juhe, 2 rumenjaka,
1,5 dl sladke smetane, 1 žlico
kisle smetane, 1 dag moke, sol,
beli poper.
Priprava: por zrežemo na
tanke kolobarje in jih pražimo na maslu, da posteklenijo, dodamo sesekljan česen,
ga le na kratko podušimo in
takoj zalijemo z juho. Vse
mora dobro prevreti. Medtem z nekaj žlicami juhe
zmešamo rumenjaka, sme-

popramo, po potrebi še dosolimo in kuhamo kokoš do
mehkega. Obaro lahko postrežemo z ajdovimi žganci.

Telečja obara

tano in ščepec moke. S tem
zgostimo moko, jo posolimo
in popramo. Postrežemo jo
na krožniku z žličko kisle
smetane.

Kokošja obara
s krompirjem
Potrebujemo: 1 kokoš, 50 dag
krompirja, 4 korenčke, 1 čebulo, 2 žlici masti, 2 stroka česna, peteršilj, majaron, sol, poper, 2 lovorova lista, 1 dl suhega belega vina.
Priprava: kokoš razrežemo
na več kosov in jo kuhamo v
slani vodi. Ko je napol kuhana, dodamo narezano korenje, krompir, peteršilj, strt
česen, majaron, lovor in čebulo, ki smo jo zarumenili
na masti. Zalijemo z vinom,

Sponzor križanke AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., PRODAJA, ODKUP IN PREPIS VOZIL, Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik, avtosvetina@gmail.com, tel.: 04/586-20-97, GSM 041/639-288. Za reševalce križanke prispeva nagrade: 1. univerzalni gumijasti predpražniki za avto; 2. komplet dodatna oprema za vozilo (prva pomoč, žarnice, trikotnik); 3. pranje vozila z voskanjem; 4. pranje

vozila z voskanjem; 5. pranje vozila z voskanjem.

Potrebujemo: 50 dag teletine,
12 dag jušne zelenjave, 4 dag
maščobe, 1 čebulo, 1 strok česna, 1 žlico moke, lovorov list,
majaron, timijan, muškatni
orešek, brinove jagode, sok ene
limone, nastrgano limonino
lupino, poper, 1 dl belega vina,
sol, kis
Priprava: Na koščke narezano meso damo v lonec, zalijemo z vodo, dodamo narezano zelenjavo in pustimo,
da vse počasi vre. Medtem
pripravimo podmet: na maščobi zarumenimo čebulo,
dodamo strt česen, popražimo, posipamo z moko. Ko
vse zarumeni, zalijemo z
mrzlo vodo in razkuhani
podmet primešamo obari.
Solimo in dodamo še ostale
začimbe in dišavnice ter še
petnajst minut kuhamo. Nazadnje obaro okisamo z limoninim sokom, belim vinom ali zeliščnim kisom.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 21. maja 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

www.jesenice.si
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Prireditve
Majske prireditve

pohod po rudni poti, predavanje dr. Dragana Božiča Izpodnebniki ali
meteoriti na Slovenskem. Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju z Glasbeno šolo Jesenice, Občino Jesenice in Ragorjem, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

FOTOGALERIJA JESENICE
Fotografska razstava Stilska preobrazba avtorja Samirja Pajića, člana
FD Jesenice; do 19. maja. Info: FD Jesenice, Elica Tavčar,
elica.tavcar@gmail.com

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE
Društvena razstava fotografij članic in članov Fotografskega društva
Jesenice; do 26. maja. Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

KOSOVA GRAŠČINA
Razstava Izgnani z domov (Izgnanci 1941-1945); do 28. maja. Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju z muzeji Gorenjske, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 16. uri
Dokumentarni film TVS Izgnani Slovenci 1941-1945 in srečanja ob spominih izgnancev: Izgnanstvo in prisilno delo - II. del filma, predstavitev
spominov (Kamnik, Radovljica). Info: Gornjesavski muzej Jesenice,
04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
15. do 20. ure

TRG NA STARI SAVI od 19. ure dalje
Zabava z MAMBO KINGS

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
20. uri
Gledališka predstava HODNIK (produkcija študentov AGRFT)

Sobota, 22. maja
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE
DAN MLADOSTI - koncert skupine BIG FOOT MAMA s predskupino
Chill Out; na trgu bo potekala tudi ulična košarka, na igrišču Jernejc
pa roler hokej. Info: Tea-ter bar Jesenice

Posamično dvodnevno tekmovanje v kegljanju

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA od 16. ure do
16.45

Ogled modulne makete Jesenic in vožnje vlakov po njej
Info: Milan Hribar, 040/706 740

Računalniška delavnica

KOSOVA GRAŠČINA
Fotografska razstava: avtor Klemen Klemenc - Fraktali mojih potovanj; do 28. maja. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Mahala ima talent nastopi mladih talentov. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE (Mercator center Jesenice)
Fotografska razstava ESTRADA avtorja Borisa Praprotnika (član Fotokluba Jesenice), do 2. junija. Info: Boris Praprotnik, 059/040 388

KASARNA NA STARI SAVI
Muzejska razstava METEORIT Z MEŽAKLE, do 30. septembra. Info:
Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Petek, 14. maja
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri

Sreda, 19. maja
KNJIŽNICA NA HRUŠICI ob 11. uri
Ustvarjalna delavnica - Bukvarnica (v sodelovanju z zavodom Parnas
s Trubarjeve domačije v Velikih Laščah)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 18. ure do 18.45
Računalniška delavnica

Angleške urice

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18.30
Baletni večer. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Ponedeljek, 24. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45
Ustvarjalne delavnice

Torek, 25. maja
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri
Kolesarski izlet: Jesenice - Lancovo (46 km)

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 16. ure do 16.45
Ustvarjalna delavnica

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK, pogovori z mladimi +15; s Pavlo Klinar

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić

Četrtek, 20. maja
DOM UPOKOJENCEV F. BERGLJA JESENICE od 9. do 11. ure
Delavnica ročnih del - potisk majic in serviet. Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 070/875 956, drustvo.osteoporoza@jesenice.net

Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Matej Kuralt
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Humanitarna dražba športnih artiklov - akcija je namenjena za zbiranje finančnih sredstev, ki bodo omogočila ogroženim otrokom
počitnice v letovišču Pineta v Novigradu

Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031 813 730
Zaključni koncert

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. ure do 18.45

DVORANA KINA ŽELEZAR ob 20. uri

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18.30

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. ure do 10.45
Brihtina pravljična dežela. Info: Občinska knjižnica Jesenice,
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Gledališka predstava HODNIK (produkcija študentov AGRFT)

Ustvarjalne delavnice

Kolesarski izlet: Mojstrana-Rateče (40 km)
Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
19.30

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 19. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z naslovom:
Meteora, raj za plezalce in turiste Grčije
Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

PARKIRIŠČE ZA OBČINO JESENICE od 11.30 dalje
Četvorka jeseniških maturantov. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice
v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice,
04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 17.45

Sreda, 26. maja
MLADINSKA TOČKA JAVORNIK - KOROŠKA BELA od 15.
ure dalje
Razbijamo dolgčas; športno zabavne igre

Ura pravljic

CERKEV sv. INGENUINA in sv. ALBUINA NA KOROŠKI
BELI ob 20. uri
Pomladni koncert Vokalne skupine In Spiritu in mešanega pevskega
zbora KD Vox Carniolus. Info: KD Vox Carniolus, 031/330 461

Sobota, 15. maja
DOM PRISTAVA JAVORNIŠKI ROVT ob 9. uri
Pohod na Golico za obrtnike in podjetnike z družabnim srečanjem
Info: Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice, 04/583 34 50

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Sanja Despotović

PROSTORI DESIGN DAMJAN, D. O. O., V TREBEŽU od 17.
do 20. ure
Delavnica oblikovanja nakita iz žice - I. del (prijave na delavnico so obvezne do 19. maja, število prostih mest - 7)
Info: Design Damjan, d. o. o., 041/620 274, jana@design-damjan.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 9. ure dalje
ŠPORT ŠPAS 2010: dan druženja in gibanja treh generacij. Info: ZŠJ Mladinski center Jesenice v sodelovanju z VVO Jesenice in Srednjo
šolo Jesenice; 04/588 46 80, 04/588 46 81, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

PLATO HRUŠICA od 10. do 12. ure
Test hoje na 2 km in predstavitev nordijske hoje
Info: Zavod za šport Jesenice in Zdravstveni dom Jesenice, 051/685
240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

PLANINA POD GOLICO ob 14. uri
KMEČKE IGRE in PRAZNIK NARCIS z ansamblom Gorenjski kvintet
in izbor miss narcis. Info: TD Golica

Ponedeljek, 17. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: Ekstremni tekaški podvigi - Dolina smrti; Dušan
Mravlje. Info: Muzejsko društvo Jesenice, Dušan Prešeren,
031/580 727

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
19.30

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 18.45
Ustvarjalna delavnica - rišemo narcise s kredo

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
19. do 21. ure
Zaključek rekreacijskih kegljaških tekmovanj

Četrtek, 27. maja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA JESENICE ob 7. uri
Pohod: Zazid (387 m) Rakitovec-Lipnik (804 m)-Golič (890 m)-Kavčič (883
m). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

TRG NA STARI SAVI ob 16. uri
Zaključna prireditev akcije MESEC NARCIS NA JESENICAH in
prireditev Popoldan z ljudsko glasbo
Info: Občina Jesenice v sodelovanju z Glasbeno šolo Jesenice

Koncert Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Kranj
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

Petek, 21. maja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. ure do 10.45
Brihtina pravljična dežela

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. ure do 17.45
Ura pravljic

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 19.
ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Sanja Despotović

Ustvarjalna delavnica - nariši narciso

TRG NA STARI SAVI od 15. do 19. ure
Torek, 18. maja
PARKIRIŠČE PRI ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA ob 9. uri
Kolesarski izlet: Jesenice - Koritno (39 km). Info: DU Jesenice - Sekcija za kolesarjenje, 04/587 41 62, 031/813 730

KULTURNA MAVRICA JESENIC - predstavitve različnih kultur in kulturnih društev, ki delujejo na območju Jesenic in v okolici

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30
Recital pianista Luka Zavišiča

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 04/588 46 81,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
KOSOVA GRAŠČINA ob 9. uri in TRG NA STARI SAVI ob 9.30
5. POHOD PO RUDNI POTI (v sodelovanju z Občino Jesenice in
Gornjesavskim muzejem Jesenice - prijave do 17. maja)
Info: TIC Jesenice, 04/586 31 78, tic@ragor.si

TRG NA STARI SAVI od 9.30 do 19. ure
POLETJE NA STARI SAVI: Mednarodni dan muzejev (program učencev
Glasbene šole Jesenice, gledališka predstava in družabne igre za otroke,

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. ure do 18.45
Angleške urice

PROSTORI DESIGN DAMJAN, D. O. O., V TREBEŽU od 17.
do 20. ure
Delavnica oblikovanja nakita iz žice - II. del (prijave na delavnico so
obvezne do 19. maja, število prostih mest - 7)
Info: Design Damjan, d. o. o., 041/620 274, jana@design-damjan.si

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v
medijih.
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Devetdesetletni
jubilej častne občanke
Kot da v častitljivih letih doživlja novo mladost! Takšni so občutki ob srečanju s Stanko Geršak.
Janko Rabič
Častna občanka Stanka Geršak je izjemna osebnost, ki
je od mladih let vpeta v najrazličnejša dogajanja na Jesenicah. Največji pečat je
pustila na odrskih deskah
jeseniškega gledališča kot
igralka in režiserka. Odigrala je 97 vlog v več kot devetstotih predstavah in režirala
23 gledaliških predstav. Letošnje leto pa ji bo zagotovo
ostalo v še posebej lepem
spominu. Marca so ji ob
prazniku občine Jesenice podelili naziv častna občanka.
Je prva ženska ob boku moških nagrajencev. Šestega
maja pa je dopolnila še lep
življenjski jubilej: devetdeset
let. Ta dan je preživela še posebej v vedrem vzdušju, z bistrimi mislimi in veliko pozitivne energije. Naključje je
hotelo, da so ji njeni prijatelji iz Gledališča Toneta Čufarja na čelu z direktorico
Branko Smole pred hišo zapeli podoknico in izrekli čestitke ravno ob 13. uri. Prijetno presenečena nad obiskom je povedala, da se je po

V sklopu akcije Štafeta Vajnež - Pineta fantje iz jeseniškega
lokala Max pripravljajo humanitarno dražbo športnih artiklov. Ta bo potekala 22. maja z začetkom ob 20. uri v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Za dražbo so svoje
drese darovali številni znani športniki: hokejisti David in
Marcel Rodman, Tomaž Razingar, vratar Robert Kristan,
branilec Miha Rebolj, Aleš Kranjc pa je uredil palico s podpisi reprezentantov s svetovnega prvenstva v Ljubljani, prav
tako je palico in hokejske rokavice za dražbo podaril legendarni center reprezentance Ivo Jan. Hokejsko ponudbo na
dražbi bo bogato zaokrožila pošiljka iz Los Angelesa, od koder je Anže Kopitar posredoval originalen dres NHL s številko 11. Iz Rusije je na Jesenice pripotoval dres evroligaškega
košarkarskega prvaka CSKA, ki ga je podaril Matjaž Smodiš,
kolesar Tadej Valjavec je podaril kolesarsko majico moštva
AG2R z lanske Vuelte, alpska smučarja Mitja Valenčič in
Bernard Vajdič sta podarila olimpijske bunde Vancouver
2010, Denis Bakonič dres slovenske reprezentance v floorballu, srednji bloker Matej Vidič iz moštva ACH Volley z Bleda je dodal evroligaški odbojkarski dres, tekaški dres pa slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje. Zbrani denar bodo
namenili za letovanje otrok na morju. U. P.

Pohod po Stari rudni poti
RAGOR - TIC Jesenice tudi letos, že peto let zapored, organizira pohod po Stari rudni poti. Pohod bo v torek, 18. maja,
na mednarodni dan muzejev in v sklopu Meseca narcis na
Jesenicah. Kot je povedala Lejla Konjič iz TIC-a, bodo udeleženci spoznali rudarsko zgodovino na Jesenicah in v Planini
pod Golico, obenem pa si bodo lahko ogledali meteorit, ki
je razstavljen na Stari Savi. Zbor bo ob 9.30 pred cerkvijo na
Stari Savi za tiste, ki se bodo peljali z avtobusom, in ob 9.
uri pred Kosovo graščino za tiste, ki se bodo prireditve udeležili kot pohodniki. Udeležba je brezplačna in vključuje tudi
kmečko malico. Prireditev financira Občina Jesenice. Prijave
sprejemajo na TIC-u Jesenice do ponedeljka, 17. maja. U. P.

Gledališčniki na obisku pri Stanki Geršak
pripovedovanju njene mame
pred devetimi desetletji rodila natanko ob tej uri.
Z gledališkimi prijatelji so
zatem obudili veliko spominov na nekdanje čase in
Stanka je vse dobesedno
prevzela z izjemnim spominom desetletja nazaj, predvsem na vse prigode, pove-

zane z odrskimi deskami.
Na vprašanje, kako doživlja
90-letni jubilej, je dejala:
"Počutim se kot takrat, ko
sem bila stara dvajset let.
Bilo je veselo in srečna sem
bila. Tako je tudi danes, ko
to srečo delim z otroki in
vsemi, ki ste z menoj.
Sama ne bi mogla doživeti

tega." Stanka je bila vesela
šopka in čestitke župana
Tomaža Toma Mencingerja in vseh drugih prijateljev, ki jo spoštujejo in cenijo. Veselo in radostno je
bilo tudi dan po rojstnem
dnevu, ko je praznovala v
krogu vseh najdražjih družinskih članov.

Med talenti tudi Magic Brane
"Slovenski David Copperfield" je edini Jeseničan, ki se mu je uspelo prebiti med petdeset
polfinalistov oddaje Slovenija ima talent. V polfinalu bo nastopil v nedeljo, 23. maja.

Dan mladosti na Jesenicah
V soboto, 22. maja, bo na Jesenicah spet potekala prireditev
Dan mladosti. Kot je povedal organizator Samir Sula iz Teater bara, se bo dogajanje pričelo že ob osmi uri zjutraj, potekala bosta turnirja v ulični košarki na Čufarjevem trgu in
turnir v hokeju na rolarkah pri Jernejcu v Podmežakli. Zvečer na Čufarjevem trgu pripravljajo koncert skupine Big Foot
Mama s predskupino Chill Out. Tokratna prireditev bo imela tudi humanitarno noto, saj bodo del izkupička namenili
Društvu prijateljev mladine Jesenice za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin na morju. Kot je še povedal Samir
Sula, si želijo, da bi Dan mladosti na Jesenicah postal tradicionalna majska prireditev (letos jo pripravljajo drugo leto
zapored), ki bi potekala na več prizoriščih v mestu in po kateri bi Jesenice postale prepoznavne. U. P.
Zdravstveno vzgojni center Jesenice
in Zavod za šport Jesenice organizirata

občinski TEST HOJE na 2 km na Hrušici ob
Karavanškem platoju v soboto, 15. maja, ob 9 uri.

Urša Peternel
Čarodej Brane Baloh, bolj
znan kot Magic Brane, je
edini tekmovalec z Jesenic,
ki se je uvrstil v polfinale oddaje Slovenija ima talent na
POP TV. Brane je na avdiciji ob pomoči treh prikupnih
asistentk (eno je celo "pričaral") prepričal strogo žirijo s
svojimi iluzijami. Kot se je
pošalil na avdiciji, se je prijavil zato, ker je asistentkam
dolžan dva honorarja ... Že
dvajset let se ukvarja z iluzijami ter odrsko magijo, njegova želja pa je, da bi Slovencem približal - po njegovih besedah - eno najtežjih
umetnosti. Z nastopom je
osvojil žirijo, edina ženska
članica žirije Lucienne Lončina ga je celo poimenovala
"slovenski David Copperfield". S tremi "ja" se je Brane
prebil v polfinale, nastopil
bo v četrti polfinalni oddaji,
ki bo na sporedu v nedeljo,
23. maja. Kot nam je zaupal,
za polfinale pripravlja povsem novo, atraktivno točko z
ognjem, med drugim bo
svojo asistentko prebodel z
ognjeno baklo ...

Humanitarna dražba športnih dresov

Na testu boste preverili svojo telesno kondicijo,
zato vljudno vabljeni vsi prebivalci občine Jesenice
od 20. do 70. leta starosti.
Po končanem testu bo praktični prikaz nordijske hoje.

www.gorenjskiglas.si

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

Magic Brane je edini Jeseničan, ki se mu je uspelo prebiti v polfinale oddaje Slovenija ima
talent. I Foto: Anka Bulovec
Kljub hudi konkurenci talentov ima Brane možnost, da
se prebije v finale, ki bo 6. junija, da v njem zmaga in si
pribori petdeset tisoč evrov
vredno glavno nagrado. Kot
pravi, je zanj prav nastop v
polfinalu najbolj odločilen,
zato bo vesel vsakega glasu,

kajti glavno besedo o finalistih imajo prav gledalci odda-

je. Zato Jeseničani - 23. maja
glasujte za Magic Braneta!

Kot nam je zaupal, za polfinale pripravlja povsem
novo, atraktivno točko z ognjem, med drugim bo
svojo asistentko prebodel z ognjeno baklo ...

