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Jabolčni zavitek
in domač kruh
na 2064 metrih

Plavanje,
dnevne novice in
kuharski recepti

Konec junija smo spremljali
oskrbovanje Zavetišča pod Špičko
za letošnjo poletno sezono.

"Ne manjka smeha in dobre volje,"
pravijo redne udeleženke jutranjega
plavanja v bazenu Ukova.
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Na Gimnaziji Jesenice so se med zlate maturante vpisali Eva Shannon Schiffrer, Nejc Janša in Ina
Kosmač, na Srednji šoli Jesenice pa Zala Fister in Goran Konstadinov.

Zlata maturanta z Gimnazije Jesenice Nejc Janša in Eva
Shannon Schiffrer, manjka zlata maturantka Ina Kosmač,
ki že uživa počitnice na morju.

takšni gimnazijci trije, in sicer Ina Kosmač iz Smokuča,
ki je dosegla trideset točk,
Nejc Janša iz Žirovnice, ki je
dosegel 32 točk, ter Eva
Shannon Schiffrer iz Gorij,
ki je dosegla 33 točk, torej ji
je zmanjkala le ena točka do
vseh možnih.
In kakšno prihodnost so si
začrtali zlati gimnazijci?
Eva Shannon Schiffrer je
povedala, da se je odločila
za študij farmacije, Nejc
Janša pa namerava študirati
fiziko. Tako Eva kot Nejc se
lahko pohvalita, da sta bila
odlična tudi vsa leta šolanja
na Gimnaziji Jesenice. Ina
Kosmač, ki je tudi postala
zlata maturantka, pa se podelitve maturitetnih spričeval ni udeležila, ker že uživa
počitnice na morju in nam
tako ni zaupala svojih študijskih načrtov.
Z dvema zlatima maturantoma na poklicni maturi
(rezultati so bili znani že
prejšnji teden) pa se lahko
pohvalijo tudi na Srednji
šoli Jesenice. Dijakinja Zala
Fister je v programu predšolska vzgoja osvojila vseh
23 točk, Goran Konstadinov
pa v programu strojni tehnik 22 točk. Kot je povedala
Nevenka Bregar, tajnica poklicne mature na šoli, je poklicno maturo opravljalo
107 kandidatov, uspešnih je
bilo 95, kar pomeni 91odstotni uspeh.
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Zaščitili znak narcise

Boris Bregant se je
umaknil iz aktivne
politike

Na Stari Savi
je "zagorel" Plavž

Utrjevanje poštevanke
z Bodimirjem

Ambientalno uprizoritev drame Franceta Klinarja Plavž
so postavili na trg na Stari
Savi.

Waldorfska učiteljica Simona Pajk je tokrat pripravila
eno od zgodb, ki jo je napisala za svoje učence in s katero so v razredu vadili poštevanko.

Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so v
sredo slovesno podelili spričevala maturantom, ki so v
letošnjem pomladnem roku
opravljali maturo. Kot je na
podelitvi dejala ravnateljica
Gimnazije Jesenice Lidija
Dornig, je spet ponosna na
svoje dijake, kajti od 113 dijakov četrtih letnikov, ki so
pristopili k opravljanju mature, jih je bilo uspešnih kar
107. Šest maturantov je bilo
neuspešnih, od tega imajo
trije popravni izpit le pri
enem, trije pa pri dveh predmetih. V povprečju so dijaki
na maturi dosegli 18,5 točke,
kar je po besedah Lidije
Dornig odličen rezultat. Posebej ponosni so na tri zlate
maturante, to je tiste dijake,
ki so na maturi dosegli trideset točk in več. Letos so

Eva Shannon Schiffrer
je povedala, da se je
odločila za študij
farmacije, Nejc Janša
pa namerava študirati
fiziko. Tako Eva kot
Nejc se lahko
pohvalita, da sta bila
odlična tudi vsa leta
šolanja na Gimnaziji
Jesenice.

Na Občini Jesenice so zaščitili znak narcise, način uporabe tega znaka pa bodo določili s posebnim odlokom.
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Nekdanji župan in podžupan
je odstopil tudi kot občinski
svetnik. "Ni težko delati štirideset let, težko je po šestdesetih letih - nehati," pravi.
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Najem rjavih zabojnikov za kuhinjske odpadke
bodo najprej omogočili gospodinjstvom
v večstanovanjskih stavbah.
Simon Šubic
Javno podjetje Jeko-in bo ločeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada v
gospodinjstvih, ki ga zakonodaja od 1. julija zapoveduje vsem komunalnim podjetjem, vzpostavilo šele jeseni.

rjavih zabojnikov za kuhinjske odpadke za gospodinjstva, ki nimajo možnosti
kompostiranja, pa bodo
omogočili šele septembra.
"Najprej bo izvedena postavitev rjavih zabojnikov v večstanovanjskih objektih (blokih, stolpnicah) in razdelitev
kompostnikov po nižji ceni

Večino občanov najbolj zanima, za koliko se
bodo zvišali zneski na položnicah, ko jim bodo
začeli ločeno odvažati kuhinjske odpadke iz
gospodinjstev. Občinski svet je na zadnji seji
potrdil nove cene, ki pa jih mora potrditi še
država. V gospodinjstvih, kjer bodo imeli
80-litrski rjavi zabojnik za kuhinjske odpadke,
bo odvoz stal 9,7 evra mesečno.
Zbiranje in odvoz bioloških
odpadkov v občini Jesenice
delno že poteka, saj zeleni
vrtni odrez že nekaj let pobirajo z brezplačno relacijo v
okviru odvoza odpadkov in
odvažajo v kompostarno na
deponiji Mala Mežakla,
možna pa je tudi brezplačna
oddaja teh odpadkov v Zbirni center Jesenice. Uporabo

za občane, ki bodo to želeli,
sledila bo razdelitev rjavih
zabojnikov gospodinjstvom
v individualnih poselitvah,
kjer se ne bodo odločili za
kompostiranje," je pojasnil
direktor Ivan Hočevar. Gospodinjstva, ki bodo uporabljala rjave zabojnike, bodo
plačevala višjo ceno odvoza,
so še pojasnili v Jeko-inu.

Novi komandir PP Jesenice
Novi komandir Policijske postaje Jesenice je s 1. julijem postal Robert Račman, ki je bil doslej komandir Policijske postaje Bled. Jeseniška policijska postaja je bila po odhodu
Gregorja Hudriča kar nekaj časa brez komandirja, po pooblastilu generalnega direktorja policije jo je začasno vodil Matej Ferk. Prav Ferk pa je zdaj zamenjal Roberta Račmana na
mestu komandirja Policijske postaje Bled. U. P.

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

Jeseniške novice
naslednjič izidejo
12. avgusta.
Želimo vam prijetne
počitniške dni.
Uredništvo

www.jesenice.si

Jeseniški zlati maturanti

Rjavi zabojniki
šele jeseni

Jeseniške novice, petek, 15. julija 2011

2

Občinske novice

Zaščitili znak narcise

Županov kotiček
Urša Peternel
Končuje se druga faza obnove Tavčarjeve ceste, v sklopu
katere so obnovili 370 metrov ceste, uredili parkirišča,
pločnike, kanalizacijo, vodovod in hidrantno omrežje,
prestavili električne vode.
Kot je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger, morajo
urediti le še javno razsvetljavo, namestili bodo varčnejše
svetilke LED, ki so novost v
javni razsvetljavi na Jesenicah. Poteka tudi obnova
Hermanovega mostu, dokončuje se obnova komunalne infrastrukture na
Sončni poti na Koroški Beli
ter obnavlja cesta proti Javorniškemu Rovtu na delu,
kjer je lani ob deževju prišlo
do udora. Prek poletja bodo
zamenjali tudi okna na
Osnovni šoli Prežihovega

Na Občini Jesenice so zaščitili znak narcise, način uporabe tega znaka pa bodo določili s posebnim
odlokom.
Urša Peternel
Občina Jesenice je v začetku
leta na uradu za intelektualno lastnino zaščitila znak
narcise, ki se najpogosteje
pojavlja na nalepkah in drugih publikacijah občine.
Znak so oblikovali lani, ko
so prvič organizirali marketinško akcijo Mesec narcis
na Jesenicah, v kateri so pozvali vse občane, ustanove,
podjetja, šole, naj v maju, ko
cvetijo narcise, te preplavijo
izložbe, časopise, prireditvene prostore ... Zato je Občina tudi naročila izdelavo
znaka in samolepilnih nalepk. Zdaj pa so se odločili,
da bodo s posebnim odlokom določili obliko in način
uporabe tega znaka. Kot so
zapisali v osnutku odloka,
bo Občina znak uporabljala
za nalepke, za okrasitev ulic,
stavb, zidov, oglasnih panojev, prevoznih sredstev, na
publikacijah, na občinskih
prireditvah. Občani in pravne osebe pa naj bi po predlogu odloka morali za uporabo znaka pridobiti posebno
dovoljenje, za to pa na občini vložiti posebno vlogo.
Osnutek odloka predvideva
tudi nadzor nad izvajanjem
in kazenske določbe za neustrezno rabo znaka, kazni

ga igrišča, ki bi ga po prvotnih načrtih morali odpreti
že sredi junija, a se je zaradi
usklajevanj z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine
nameščanje igral zavleklo.
Po sedanjih načrtih naj bi
igrišče predali namenu konec avgusta.

Župan je povedal, da se je pojavil interesent za
nakup hotela Belcijan v Planini pod Golico, in
izrazil upanje, da bo dolgo časa zaprti objekt
vendarle dobil novo podobo in vsebino.
Voranca ter zamenjali streho in ostrešje na Osnovni
šoli Koroška Bela. Po županovih besedah po načrtu poteka tudi ureditev trga na
Stari Savi med Kolpernom
in Kasarno, prav tako tudi
gradnja nove mestne tržnice, kjer je na vrsti javni razpis za dobavo opreme. V
krajevni skupnosti Hrušica
so prostori za KS in društva
urejeni, čakajo še uporabno
dovoljenje. Na Pristavi poteka urejanje novega otroške-

Med aktualnimi informacijami je župan navedel tudi
skorajšnji začetek urejanja
nekdanje Pikove dame, kjer
bo zasebnica uredila novo
lekarno. Po županovih besedah so zadeve na sodišču
zdaj dokončno urejene in
ovir za začetek investicije ni
več. Župan je v zvezi s tem
znova izrazil nezadovoljstvo
s potezami nekaterih sosedov, zaradi katerih se je začetek gradnje zavlekel za
dve leti.

Nalepke narcis krasijo tudi vhod v stavbo Občine Jesenice. I Foto: Anka Bulovec
pa znašajo od dvesto do pet
tisoč evrov. Občinski svetniki so na junijski seji imeli
kar precej pripomb na sam
osnutek odloka. Med drugim so menili, da bodo z odlokom v resnici omejili široko rabo znaka narcis, kar je
bil prvotni namen akcije.
Občani se bodo izognili postopku pridobitve dovoljenja
za uporabo znaka, s čimer

bomo spodbujali spreminjanje znaka in uporabo ponaredkov, je menil Peter Mirc.
Podobno je menil Boštjan
Smukavec, češ da občani za
uporabo nalepke na avtu zagotovo ne bodo vlagali posebne vloge na Občino. Robert Pajk pa je v imenu odbora za gospodarstvo opozoril, da bo prišlo do konflikta
s stranko Narcisa, saj bo ob-

čina delala reklamo tej
stranki. Niso se strinjali tudi
z določbo, po kateri bo kazen za pravne osebe za uporabo znaka narcise, če bo ta
poškodovan, znašala kar dva
tisoč evrov. Pripravljavci odloka bodo zdaj vse pripombe
proučili do naslednje seje in
se do njih opredelili, odlok
pa bodo nato dali v potrditev
občinskega svetu.

Menjava zemlje v okolici vrtcev
Podpisali so pogodbo o sanaciji zemlje na igriščih ob vrtcih. Občina Jesenice si tudi prizadeva postati
stranka v postopku podeljevanja okoljskih dovoljenj družbi Harsco za predelavo bele žlindre.

Foto: Janko Rabič

Urša Peternel

Končuje se druga faza obnove Tavčarjeve ceste.

V skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011) in na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list
RS, št. 55/2011)

Dodatne informacije o javnem razpisu dobite na Oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice pri kontaktni osebi Nataši Jovičić na
tel: 04/5869 260 ali na e-naslovu: natasa.jovicic@jesenice.si.

www.jesenice.si

naročnik/koncedent Občina Jesenice vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z navodili podajo ponudbe za podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni stran www.jesenice.si,
in predložene naročniku do srede, 3. avgusta 2011, najkasneje do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice.

Opravili smo postopek javnega naročanja in podpisali
pogodbo o sanaciji zemlje
na igriščih v vrtcih, je na junijski seji občinskega sveta
povedala Valentina Gorišek,
vodja oddelka za okolje in
prostor na Občini Jesenice.
Spomnimo: zaradi izmerjene previsoke vsebnosti težkih kovin v okolici nekaterih
jeseniških vrtcev so v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno varstvo Kranj
pripravili vrsto ukrepov,
eden od njih pa je tudi zamenjava zemlje v okolici vrtcev. O drugi aktualni okoljski problematiki predelave
bele žlindre pa je Goriškova
povedala, da je Občina Jesenice dala vlogo na Agencijo
RS za okolje, da bi pridobila
status stranke v postopku, v
katerem bodo odločali o podelitvi okoljevarstvenega dovoljenja družbi Harsco Minerali Slovenija. Kot je povedala Goriškova, odgovora o
tem, ali bo Občina lahko sodelovala kot stranka v postopku, še niso prejeli.
V sklopu obravnave okoljske
problematike so se občinski

Povečale so se količine ločeno zbranih odpadkov, kljub
vsemu pa Jeseničani še vedno zberejo manj stekla in
plastike kot občani nekaterih sosednjih občin.
svetniki seznanili s poročilom o realizaciji akcijskega
programa varstva okolja za

leto 2011. Z njim se seznanjajo redno, tokrat pa je v
njem pripravljena primerja-

Pripravili so tudi načrt okoljskega izobraževanja,
ki bo vključeval različna predavanja za občane
in za starše otrok v vrtcih, delavnice za
osnovnošolce, pripravili bodo različne zloženke ...

va izbranih kazalnikov okolja Jesenic s kazalniki drugih občin in s stanjem v
prejšnjih letih. Kazalniki kažejo, da poraba pitne vode
na Jesenicah presega slovensko povprečje, kvaliteta
pitne vode pa se je lani glede
na leto prej izboljšala. Povečale so se količine ločeno
zbranih odpadkov, kljub
vsemu pa Jeseničani še vedno zberejo manj stekla in
plastike kot občani nekaterih sosednjih občin.
Po besedah Valentine Gorišek bodo prek poletja opravili monitoring onesnaženosti površinskih voda, in sicer
na šestih mestih: na Jesenicah, v Ukovi, na Beli in Javorniku pred iztokom v
Savo ter na Savi Dolinki na
vstopu v mesto Jesenice in
na izstopu. Te meritve bodo
opravili prvič, rezultate pa
bodo predstavili na naslednji seji občinskega sveta.
Sicer pa so občinski svetniki
v razpravi opozorili zlasti na
še vedno prevelik delež azbestnih cevi v vodovodu ter
menili, da bi proces zamenjav morali pospešiti, zato
so predlagali, naj odgovorni
pripravijo projekt izvedbe.
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Dolgoletni nekdanji župan in podžupan je odstopil tudi kot občinski svetnik. "Ni težko delati
štirideset let, težko je po šestdesetih letih - nehati," pravi.
Urša Peternel
Boris Bregant, priljubljeni
nekdanji jeseniški župan občino je vodil dva mandata,
nato pa je bil en mandat
podžupan, se je odločil za
umik za aktivne politike. Že
sredi junija je podal odstopno izjavo z mesta občinskega svetnika, ugotovitveni
sklep o prenehanju funkcije
člana občinskega sveta pa so
sprejeli na seji občinskega
sveta konec junija. "Ni težko
štirideset let delati, težko je
po šestdesetih letih - nehati," je ob tem dejal Bregant,
ki je pred natanko šestimi
desetletji prvič začel delati v
tedanji Železarni Jesenice,
ki jo je kasneje tudi vodil kot
direktor. Na seji je pojasnil,
zakaj se je odločil za odstop
z mesta občinskega svetnika. Kot je povedal, se zaveda
svoje napake, ko se na izredni seji občinskega sveta, ko
so odločali o vstopu Občine
Jesenice v Razvojni center
Jesenice, ni izločil iz glasovanja. V projektu je namreč
eden od družbenikov njegov
sin Gaber, zato na seji ne bi
bil smel razpravljati niti glasovati. A da je storil napako,
se je zavedel šele kasneje,
prav tako ga na navzkrižje
interesov ni opozoril nihče
iz občinske uprave. Napako
je priznal in se tudi opravičil. "S tem sem kršil poslovnik in svoje odgovornosti se
zavedam," je poudaril Bregant. Ker projekt Razvojni

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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Titova 31, Jesenice,
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Trg 3 je že tlakovan

Boris Bregant je razloge za svoj odstop pojasnil na seji občinskega sveta konec junija.
center Jesenice teče naprej,
prav tako pa tudi nekateri
drugi projekti, v katerih sodeluje, med drugim projekt

Naslednja na listi, ki
pripada prostemu
sedežu stranke SD
v občinskem svetu po
odstopu Borisa
Breganta, je Mirjana
Planinčič z Jesenic.

ureditve nove tržnice, bi se v
podobnem navzkrižju interesov znašel tudi v prihodnje.
Zato je presodil, da je bolje,
če odstopi kot občinski svetnik. "Ne odhajam iz užaljenosti," je poudaril ter dodal,
da je Jesenicam vedno želel
in jim še želi le najboljše.
Najbolj bom hvaležen, če
boste realizirali projekte, ki
smo jih zastavili v času mojega županovanja, je dejal.
"Na Jesenicah imamo dovolj
sposobnih in zagnanih ljudi, imamo dovolj znanja,

tako da lahko naredimo velike stvari, a potrebujemo sodelovanje in prijatelje," je še
dodal Bregant, ki je bil leta
2007 imenovan tudi za častnega občana Jesenic, ostaja
pa dejaven kot predsednik
Društva upokojencev Jesenice in član več društev.
Župan Tomaž Tom Mencinger se mu je iskreno zahvalil za vse, kar je naredil
za Jesenice, občinski svetniki pa so se od njega poslovili z aplavzom in stiskom
rok.

Nove cestne in komunalne pridobitve
Janko Rabič
Dotrajane lokalne ceste v
občini Jesenice kar kličejo
po temeljiti obnovi. Zime,
preobremenjenost in dotrajanost puščajo resne posledice, ki jih vsakodnevno občutijo vozniki in pešci. Obnova je odvisna predvsem
od višine sredstev, ki jih Občini Jesenice vsako leto uspe
zagotoviti v občinskem proračunu. Pri Komunalni direkciji Občine Jesenice bodo
letos v okviru štiriletnega
plana na področju komunalno cestne infrastrukture obnovili nekaj zelo kritičnih
odsekov cest. Mednje zagotovo sodita dve, ki vodita v
naselja nad Jesenicami. Na
cesti v Javorniški Rovt so
lani sanirali del odseka, kjer
sta se porušila oporna zidova. Letos od junija ima ta cesta 550 metrov novega asfalta in urejeno odvodnavanje.
Nadaljujejo obnovo ceste v
Plavški Rovt. Lani so uredili
del od Erlaha mimo Žerjav-

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

Boris Bregant se je umaknil
iz aktivne politike

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Trg pred Kolpernom v teh poletnih dneh že kaže novo
podobo. Tlakovan je podobno kot Trg 1 med Ruardovo
graščino in cerkvijo ter Trg 2 pred Kasarno, in sicer kot kombinacija kvadratnih granitnih plošč. Tudi novi trg je dobil
"začasno" ime s številko - Trg 3. Že pred časom pa je bilo
slišati pobude, da bi vsem trem trgom dali nova, primernejša imena, povezana z zgodovino tega območja ali osebnostmi, ki so dali pečat temu delu Jesenic. V prihodnjih tednih
bodo na trgu postavili klopi, uredili luči, preostali del
zemljišča pa zatravili ter zasadili z drevjem, grmovnicam in
sezonskim cvetjem. U. P.
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Obnovljena cesta v Javorniški Rovt
ca, letos poleti nadaljujejo
proti naselju Plavški Rovt v
dolžini tristo metrov. Obnovo obeh odsekov cest bodo
nadaljevali v prihodnjem
letu.
Letos se obeta tudi obnova
lokalne ceste na Blejski Dobravi od hišnih številk 75 do

100 v dolžini dvesto metrov.
Obnova vključuje tudi vse
komunalne vode. Delati
bodo začeli 18. julija in zaključili 1. septembra. Dela
potekajo na Sončni poti na
Koroški Beli v dolžini 150
metrov. Poleg ceste so že
uredili vse komunalne vode

in oporni zid, jeseni bodo
položili še asfalt. V okviru
letnega plana bodo letos v
občini obnovili osem opornih zidov. Izvajalci vseh del
so izbrani na razpisih, vrednost obnov cest in opornih
zidov pa je letos tristo tisoč
evrov.

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. 14/letnik VI so priloga časopisa Gorenjski glas št. 56, ki je izšel 15. julija 2011.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS 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 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska
(enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda:
1,50 EUR, letna naročnina 2011: 156,00 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Občinske novice
Dimnikarji svetujejo
Nekurilna sezona je čas, da lastniki pripravijo
ogrevalne sisteme in dimnike za brezhibno
delovanje v naslednji kurilni sezoni.
Urša Peternel
Kurilna sezona se je zaključila konec maja, poletne mesece pa v Sekciji dimnikarjev pri Gospodarski zbornici
Slovenije, Zbornici komunalnega gospodarstva in
Sekciji dimnikarjev pri
Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije želijo izkoristiti za
nekaj nasvetov. Tako imenovana nekurilna sezona, ki
traja od junija do oktobra, je
namreč primeren čas, da
lastniki na ogrevalnih sistemih, prezračevalnih napravah, dimnikih odpravijo poškodbe, pomanjkljivosti, nastavijo gorilnike, zamenjajo
iztrošene dele, obstoječe naprave nadomestijo z novimi
ter jih pripravijo za brezhibno delovanje v naslednji kurilni sezoni, poudarjajo v
sekcijah dimnikarjev.
Dimnikarska služba je obvezna za vse. Žal pa še vedno
preveč Slovencev zavrne obvezen dimnikarski pregled,
ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti ali pa svoje kurilne naprave sploh ne prijavi
dimnikarskemu podjetju,
ugotavljajo. "Resnično je pomembno, da pregleda in morebitne sanacije svoje peči,
dimnika, plinskega grelnika,
zračnika ne odklonimo. Zavrnitev pomeni, da v neposredno nevarnost spravljamo
svoje zdravje in premoženje,
ogrožamo svojo družino, sostanovalce, sosede ter onesnažujemo okolje. Če dimni-

karski pregled zavrnemo ali v
danem roku ne odpravimo
pomanjkljivosti, nas je dimnikar dolžan prijaviti inšpekciji, kar nam prinese še kazen za prekršek," poudarjajo
dimnikarji. Tudi v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na toplovod, je pomembno, da dimnikar redno
pregleda zračnike ter iz njih
odstrani prah, živalske iztrebke, smeti ...

Obvezne dimnikarske
storitve v Sloveniji
izvaja 57 podjetij,
koncesionarjev
dimnikarske službe, ki
letno izvedejo skupno
približno 1,25 milijona
dimnikarskih storitev.
Tudi pri nakupu nove peči
se je priporočljivo posvetovati z dimnikarjem, ki oceni
ustreznost izbrane peči in
vse pogoje obratovanja. "Po
vgradnji ali namestitvi kakršne koli nove, tudi dodatne kurilne naprave pa je o
tem čim prej treba obvestiti
svojega dimnikarja. Opraviti
mora obvezen prvi pregled,
pri katerem preveri, ali je
nova naprava vgrajena v
skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi, ter jo vpiše
v evidenco kurilnih naprav,"
pravijo v obeh dimnikarskih
sekcijah.

Drevesa na Tavčarjevi
Občinski svetnik Anton Stražišar je na seji občinskega sveta
postavil vprašanje, zakaj podirajo drevesa od Tavčarjevi cesti, saj naj bi se nekateri občani s tem ne strinjali. Odgovor
je pripravil Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije na
Občini Jesenice, ki je dejal, da so nekaj dreves morali odstraniti ob drugi fazi obnove Tavčarjeve ceste. Cesta bo namreč
ostala dvosmerna, s čimer so upoštevali predlog stanovalcev, četudi so prvotno nameravali urediti enosmerni promet. Če bi cesto uredili kot enosmerno, bi drevesa lahko
ostala, je odgovoril Markelj. Želje stanovalcev glede dreves
pa so različne, kajti na direkciji so dobili tudi predloge nekaterih, da bi odstranili še več dreves. A tega ne bodo storili,
preostala drevesa na Tavčarjevi je treba ohraniti, je še odgovoril Marko Markelj. U. P.

Jesenice, v katerih bodo
ljudje radi živeli
Aleš Nagode ml. je občinski svetnik na listi SDS.
Urša Peternel
Kratka osebna predstavitev:
datum rojstva, stan, število
otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?
"Rojen sem maja 1966 na
Jesenicah, poročen in oče
treh sinov. Po izobrazbi sem
inženir elektroenergetike in
zaposlen v podjetju Elektro
Gorenjska kot vodja skupine
za izvajanje vzdrževanja in
gradenj elektroenergetskih
naprav."
Kateri mandat ste član občinskega sveta in zakaj ste
se odločili potegovati se za
to mesto?
"Gre za moj prvi mandat v
občinskem svetu, čeprav dogajanja na področju razvoja
države, občine in našega mesta z zanimanjem spremljam že iz časov pred osamosvojitvijo Slovenije. Spremembe in napredek sta po
težkih časih, katere je preživljala naša občina v zadnjih
dvajsetih letih, seveda očitna. Strinjam se, da gre razvoj nekako v pravo smer,
kljub temu pa ostajam do
nekaterih odločitev iz preteklosti kritičen. Prepričan
sem, da bi določene priložnosti, katere so nam bile
dane le enkrat, morali bolje
izkoristiti v prid boljšega počutja ljudi v mestu. Tukaj
imam v mislih predvsem
bolj smotrno in občanom
prijaznejšo izrabo centralnih
mestnih površin bivše železarne in degradirano področje Hrenovice. Vse preveč se
pri odločitvah sledi logiki kapitala in pozablja na povsem
navadnega človeka, prebivalca našega mesta. Motijo me
neugledna Kejžarjeva ulica,
Cesta železarjev, enako stav-

OBJAVA ZBIRANJA PONUDB
Predmet zbiranja ponudb je prodaja
Garaže št. 35 v nadstropju garažnega niza ob objektu Titova 22 na Jesenicah,
Garaže št. 16 v pritličju garažnega niza ob objektu Titova 22 na Jesenicah in
trisobno stanovanje št. 35 v 9. Nadstropju Cesta maršala Tita 4/a Jesenice.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na internetni
strani podjetja www.jeko-in.si ali na naslovu Jeko-in, d. o. o., Jesenice, Cesta
maršala Tita 51, Jesenice tel.: 04 581 04 26

ba gledališča. Na Jesenicah
nimamo centralnega, večjega, sodobno urejenega ter
vzdrževanega igrišča za otroke, nimamo niti neprekinjene kolesarske steze skozi
središče mesta, za selitev občinske knjižnice se ne najde
primernega prostora!? Veliko pobud, ki jih dajemo prek
sveta KS, se pozabi, so zavrnjene ali pa se uresničujejo
zelo počasi. Vse to so samo
nekatera dejstva, ki me motijo, in to so razlogi, da sem se
odločil sodelovati v občinskem svetu in s svojimi
predlogi vplivati na boljši
razvoj občine in mesta."
Katere cilje boste v štirih letih skušali uresničiti kot občinski svetnik?
"Želim si, da bi mesto dokončno izgubilo predznak
zaprašenega, umazanega
železarskega mesta. Ker
sem ljubitelj neokrnjene narave zunaj mest in urbane
urejenosti znotraj teh, mi je
kvaliteta človekovega bivanja pomemben življenjski
dejavnik. To je področje,
kjer vidim poslanstvo svoje-

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v občini?
"Problemov je seveda veliko
in težko se je odločiti za največjega. Problem je nizka
stopnja dohodka na prebivalca, malo čistih proizvodnih
dejavnosti in dejavnosti, ki
ljudem omogočajo ustvarjanje nove vrednosti. Na mojem področju delovanja pa je
eden bistvenih problemov
vsekakor onesnaženost okolja. Na primer: mejne vred-

nosti izpusta klora v zrak so
bile prekoračene za dvesto
odstotkov, dioksinov in furanov za 290 odstotkov, v
zemlji se pojavljajo svinec,
kadmij in cink. To so samo
nekateri rezultati opravljenega monitoringa v letu 2009
in ne verjamem, da bi bili
danes ti rezultati kaj bistveno drugačni. Kmalu pa se bo
zopet pojavilo vprašanje predelave bele žlindre. Moje
mnenje je, da premalo izkoriščamo možnosti za razvoj
okolju prijaznejših panog.
Glede turizma v okoliških
krajih Jesenic smo dobesedno obstali na mestu. Nujno
potrebujemo prenočitvene
kapacitete, katerih na Jesenicah skorajda ni. Tudi sedanja urbanistična ureditev
mesta ne zagotavlja dobre in
sodobne kvalitete bivanja.
Menim, da si veliko mladih
ekološko in bivanjsko ozaveščenih družin najde svoj
dom drugje, to pa za samo
mesto in njegov razvoj nikakor ni dobro."
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
"Prostega časa, tistega, ki ga
izkoristim samo zase, je seveda zelo malo. Preživljam
ga z družino in prijatelji, rad
kolesarim, tečem, zelo rad
pa tudi z zvesto štirinožno
prijateljico raziskujem samotne planinske poti in vrhove."
Življenjsko vodilo ali moto
"Za boljše in kvalitetnejše
življenje smo odgovorni
sami. Če nimaš predloga,
se izogibaj kritiziranju; le
dejanja štejejo. Vsakdo, ki
koristi ugodnosti, je dolžan
po svojih močeh tudi prispevati."

Ločeno zbiranje embalaže na ekoloških otokih
Ločeno zbrane odpadke odvažajo na Dinos v skladišče, kjer poskrbijo za njihovo sortiranje in oddajo
v predelavo. Tako odpadki z ekoloških otokov ne končajo na odlagališču.
Urša Peternel

JEKO-IN, d. o. o. JESENICE

Aleš Nagode

ga delovanja in tudi moji
konkretni predlogi na sejah
gredo v tej smeri. V mestu
nujno potrebujemo osrednje parkovne površine, rekreacijske površine, sprehajalne poti in kolesarske steze. Za slednje ne razumem,
zakaj se ne načrtujejo skupaj z obnovo občinskih cest.
Idealne priložnosti za marsikaj od naštetega so bile v
preteklosti že zamujene in
tako bomo tudi na območju
Hrenovice žal dobili nov trgovski center in nekaj blokov. Veliko priložnost vidim
v obnovi Razgledne poti v
navezavi s širšim območjem
Ukove. V tem predlogu vidim tudi povezavo do bodočega centralnega otroškega
igrišča z adrenalinskim delom za večje otroke in igralnim delom za manjše.
Upam, da ne razmišljam
preveč optimistično. Me pa
veseli, da je bil moj predlog,
naj se na Pristavi v Javorniškem Rovtu v okviru tematskega parka postavijo kvalitetnejša igrala, katera bodo
primerna tako za otroke z
motnjo v čutno-gibalnem
razvoju kot tudi za druge,
pozitivno sprejet. Tako bodo
igrala postavljena še letos."

V občini Jesenice je Jeko-In
konec maja prenovil ekološke otoke in poleg ločenega
zbiranja papirja in stekla
omogočil ločeno zbiranje
vseh vrst odpadne embalaže. Kaj zbiramo v zabojnikih
za ločeno zbiranje embalaže, ki so rumene ali sive barve? Plastično embalažo: plastenke pijač, živil, pralnih in
čistilnih sredstev, jogurtove
lončke, lončke od namazov,
skute, nakupovalne in gospodinjske vrečke, ovojne
folije ... Kovinsko embalažo:
pločevinke pijač in živil, ko-

vinske posode živil, konzerve ... Sestavljeno embalažo:
tetrapake od mleka, sokov,
omak ...
Kot pravijo na Jeko-In, ločeno zbrane odpadke pobirajo
z ločenimi relacijami in jih
odvažajo na Dinos v skladišče na Kurilniški ulici na Jesenicah. Na Dinosu poskrbijo za sortiranje in oddajo ločeno zbranih odpadkov v
predelavo. "Tako torej odpadki, ki jih zbiramo na ekoloških otokih, ne končajo na
odlagališču, pač pa kot surovina za ponovno uporabo v
industriji," poudarjajo na
Jeko-In.
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Krajevna skupnost

Praznik z dežnimi kapljami
Letos so priznanje ob prazniku podelili dolgoletni dejavni krajanki KS Cirila Tavčarja Veri Pintar.

V potek letošnje osrednje
prireditve ob prazniku krajevnih skupnosti Cirila Tavčarja, Mirka Roglja Petka in
Staneta Bokala na Plavžu na
Jesenicah je pošteno poseglo vreme. Točno ob napovedani uri začetka v Spominskem parku se je pošteno ulilo. Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora je
za uvod še skušal z ubranimi toni pregnati nadležne
dežne kaplje, a mu ni uspelo. Kljub temu so glavni del
programa izpeljali v navzočnosti krajanov, ki so k sreči
dežnike prinesli s seboj. V
uvodu je predsednica sveta
krajevne skupnosti Cirila
Tavčarja Ivanka Zupančič v
imenu vseh treh krajevnih
skupnosti najprej obudila
spomine na čas pred sedemdesetimi leti, ko so se
prebivalci tega območja pridružili boju proti okupatorju. V nadaljevanju je poudarila, da si člani vseh treh
svetov krajevnih skupnosti

ki jih na tem območju kronično primanjkuje.
Letos so priznanje ob prazniku podelili dolgoletni dejavni krajanki krajevne
skupnosti Cirila Tavčarja
Veri Pintar. Kot so zapisali
v obrazložitvi, se je vrsto let
vključevala v aktivnosti za
izboljšanje kvalitete življe-

prizadevajo za dobro počutje otrok, delovnih ljudi, krajanov s posebnimi potrebami in starejših. Veliko nalog
je uresničenih, še več jih
čaka v prihodnosti. Letos se
lahko pohvalijo s pomembno pridobitvijo, z ureditvijo
Tavčarjeve ulice in pridobitvijo novih parkirnih mest,

lenic in parkov. Vse to je
vplivalo na krajane, da so
začeli pozitivno razmišljati
o urejenem in lepem življenjskem okolju. Na prireditvi je poleg Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska
Gora v kulturnem programu nastopil Učiteljski pevski zbor Mavrica.

nja krajanov. Od leta 1996
do letošnjega marca je bila
predsednica sveta krajevne
skupnosti Cirila Tavčarja.
Po njeni zaslugi se je veliko
stvari spremenilo na bolje.
Med drugim jim je uspelo
urediti precej zapletov s
parkiranjem,
otroškimi
igrišči, urejenostjo hiš, ze-

Nagrajenka Vera Pintar

Praznična prireditev pod dežniki

Vabilo

Darila za nove naročnike

V počastitev spominskega dne občine Jesenice,
1. avgusta,

ali palični mešalnik
BOSCH
ali

prijazno vabim na osrednjo proslavo,
ki bo v soboto, 30. julija 2011, ob 17. uri na Stari Savi.

darilni bon
za Očesno optiko
Naklo v vrednosti
20 EUR

Župan
Tomaž Tom Mencinger

vzglavnik Dremavček

Vabim

BON V VREDNOSTI

pri nakupu v
Centru očesne optike

BON V VREDNOSTI

20 eur

na odkritje doprsnega kipa v spomin na
partizanskega pesnika Miha Klinarja, ki bo v ponedeljek,

www.gorensjkiglas.si

pri nakupu v
Centru očesne optike

www.gorensjkiglas.si

BON V VREDNOSTI

20 eur

pri nakupu v
Centru očesne optike

ali

www.gorensjkiglas.si

1. avgusta, ob 18. uri na Trgu Toneta Čufarja.

knjiga
Pozdravljene
gore II
Jelena Justin

Pozdravljene, gore II

NAROČILNICA

Izkoristite priložnost in se naročite
na Gorenjski glas!

www.gorenjskiglas.si

Vsi, ki se boste na Gorenjski glas naročili meseca julija,
boste sodelovali v žrebanju za počitnice
v vrednosti 399 EUR s turistično agencijo Intelekta!

Prof. Bratko Škrlj
Predsednik ZZB NOV Jesenice

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

20 eur

ali

V krajevni skupnosti Podmežakla na Jesenicah vsako
leto v avgustu obudijo spomine na dogodek na Zakopu
na Mežakli, ki je znan iz narodno-osvobodilnega boja.
Leta 1941 je tam začel delovati okrožni odbor aktivistov
Osvobodilne fronte. Svet
krajevne skupnosti Podmežakla bo 6. avgusta ob 10.30
na Zakopu za vse krajane
pripravil srečanje, ki se bo
začelo s kulturnim programom. Vsi z boljšo telesno
pripravljenostjo bodo lahko
odšli na pohod, ki se bo začel ob 8. uri ob podvozu pod
avtocesto na Cesti Heroja
Verdnika. Za druge bo organiziran prevoz z avtobusom.
Ob 9. uri bo odpeljal izpred
Hermanovega mosta. Ta
dan si bodo lahko udeleženci srečanja na Mežakli ogledali tudi nekdanjo partizansko bolnišnico, ki stoji v bližini Zakopa. Postavili so jo
decembra leta 1942. Bolnišnica je bila znana kot Mala
bolnica in je predstavljala
prvo partizansko bolnišnico
na Gorenjskem. Nemci je
ves čas druge svetovne vojne niso odkrili. J. R.

(ustrezno označi)

❏

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek. Želim ga prejemati 14 dni na ogled brez vseh obveznosti.

❏

Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga
bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno
objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo:
●
●
●
●

vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
darilni bon za Očesno optiko Naklo ali
palični mešalnik ali
knjigo Pozdravljene gore II.

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

Ime in priimek:

■

Naslov:

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni

Poštna številka in kraj:

■

Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

www.jesenice.si

Janko Rabič

Krajani Podmežakle
bodo praznovali

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
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Kultura
Železo in narava
V galeriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališča je
na ogled razstava avtorja Vasja Lebana iz Šempetra pri Gorici in člana in predsednika FK Gorica pod naslovom Ferum
in narava (železo in narava). Avtor je doslej imel že sedem
samostojnih razstav in prejel več nagrad in priznanj. J. P.

Na Stari Savi je "zagorel" Plavž
Ambientalno uprizoritev drame Franceta Klinarja Plavž so postavili na trg na Stari Savi.
Urša Peternel

Fotografska razstava Julijskih Alp
V galeriji Fotokluba Jesenice v TC Mercator so odprli fotografsko razstavo svojega člana Dušana Nemečka, ki sodi res
med zelo plodne ljubitelje fotografije, saj je imel že vrsto samostojnih razstav pa tudi v klubske se redno vključuje. Tokratna tema že enajste samostojne razstave so Julijske Alpe,
ki prinaša zelo razgibano serijo fotografij od panorame alpskega gorskega sveta do posnetkov cvetja in živali. Avtor je
to razstavo posvetil dolgoletni prijateljici, žal sedaj že pokojni Francki Troha, ki je vedno z občudovanjem spremljala
njegove fotografije. J. P.

Klemen in Nevenka
Na Sončnem vrtu so odprli zanimivo fotografsko razstavo
Klemena Čebulja, ki je v fotografijah zabeležil utrip dela in
ustvarjalnosti Nevenke Torkar, vključil pa je tudi njene in
portrete njene družine. Nevenka ima dolgoletne izkušnje pri
delu z naravo, bila je dolgoletna majerica na planini Zajavornik na Pokljuki pa tudi sicer rada obdeluje zemljo, živi z naravo in ima svoj osnutek samooskrbnega življenja, predvsem bi rada imela svojo kmetijo in tako lažje realizirala vse
te svoje načrte. Tudi zato se je prijavila v resničnostno oddajo Kmetija na televiziji z upanjem, da bo na ta način prišla do svoje lastne kmetije. Izkušenj pri kmečkem delu ji namreč ne manjka. J. P.

Jeseniška Stara Sava se je
prejšnjo soboto spremenila
v prizorišče ambientalne
uprizoritve drame Plavž v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Dramo v treh
dejanjih je leta 1939 napisal
jeseniški dramatik France
Klinar, oče pesnika Mihe
Klinarja. Na Jesenicah so jo
prvič uprizorili leta 1945 na
športnem igrišču ob veliki
ljudski prireditvi Gorenjska
v svobodi, nato pa še leta
1969 ob stoletnici Železarne
Jesenice, režiral jo je Bojan
Čebulj, doživela je štirinajst
uprizoritev, ogledalo pa si jo
je skoraj tri tisoč obiskovalcev. Po 42 letih pa so se v
Gledališču Toneta Čufarja
odločili, da bo Klinarjev
Plavž na Jesenicah znova
"zagorel". Po besedah direktorice gledališča Branke
Smole je bil zalogaj velik, ne
le zaradi počitniškega časa,
temveč predvsem zaradi velike igralske zasedbe, saj v
drami igra kar štirinajst igralcev. "Zakaj Klinarjev
Plavž in zakaj na Stari Savi?
Zato, ker je poseben izziv
delati ambientalne predstave in zato, ker je prav, da
damo prostor domačim avtorjem, kot je France Klinar," je povedala Smoletova.
Režijo so zaupali mlademu
režiserju Matjažu Komanu
in njegova mladost odseva
tudi v drami, saj jo je delno
posodobil, tako da je zanimiva tudi za mlajše občinstvo.
Sicer pa gre za zahtevno besedilo, vloge niso majhne, je
povedal Koman, zlasti za
mlajše igralce so bile dokajšen izziv, mentorje pa so našli v prekaljenih starejših soigralcih. Eden takšnih "starih mačkov" je Klemen Košir, ki se je v Plavžu znašel v
dvojni vlogi: kot igralec in
scenograf. "Scenografija je
preprosta:
potrebujemo
graščino in plavž, žal je od
njega ostal le še dimnik, ki
smo ga uporabili kot simbol,
vhod v plavž, postaviti smo
morali edinole Celinarjevo
hišo, drugo pa so naravni
prostorski elementi Stare
Save," je povedal Košir, ki je
omenil tudi zanimivost - dva
stebra, ki bosta del scene, sta
še iz predstave iz leta 1969.

Prejeli smo
Simfonija tisočev
V ponedeljek pozno zvečer so
izzveneli zadnji akordi druge
izvedbe 8. simfonije Gustava
Mahlerja, imenovane tudi
Simfonije tisočev. Prvi koncert
je bil na prenovljenem Kongresnem trgu v nedeljo, 3. julija, v Ljubljani, drugi koncert
pa je potekal v športni dvorani
Arena v ponedeljek, 4. julija, v

Drama govori o življenju dveh družin, spletkah in ljubezenskih tegobah, poudarja pa
komične elemente. Velika pozornost je namenjena kostumom, posebnost je tudi glasba, ki
je avtorska in modernejša. I Foto: Anka Bulovec
Košir pa igra tudi glavno
moško vlogo Celinarja. "Čeprav je bila drama napisana
pred desetletji, je še danes
zanimiva, aktualna, morda
še celo bolj kot v času nastanka, saj govori o prodaji
zemlje, torej o razprodaji
premoženja. Celinar je
vztrajal pri tem, da svoje
zemlje ne bo prodal, Markec
pa je njegovo nasprotje, saj

zemljo proda tujcem. Tudi
danes je vse več Markcev ...,"
je dejal Klemen Košir. Kot
zanimivost je treba omeniti,
da je v Plavžu, ki so ga uprizorili leta 1969, eno od vlog,
Angeline, igrala njegova
mama Tatjana Košir.
Kot je povedala Branka
Smole, bodo po sobotni premieri Plavž na Stari Savi
uprizorili še septembra, pri-

pravljajo pa tudi odrsko različico, tako da bo jeseni
Plavž "zagorel" tudi na odru
jeseniškega gledališča. Ponudili ga bodo kot del abonmaja, razmišljajo pa tudi,
da bi ga v sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem
Jesenice ponudili obiskovalcem Stare Save, zlasti šolski
mladini, ki si pride ogledat
muzej in železarske zbirke.

Direktorica gledališča Branka Smole, režiser Plavža Matjaž Koman in igralec ter scenograf
Klemen Košir

Zagrebu, oba posvečena 20letnici samostojnosti Slovenije
in sosednje Hrvaške. Izvedba
znamenitega glasbenega dela
je imela poleg političnega več
glasbenih namenov in zaznamovanj v obeh državah. Glasbeni projekt so sooblikovali
člani zagrebške in ljubljanske
filharmonije, solisti iz Rusije,
Slovenije in Hrvaške ter pevski
zbori iz Slovenije ter Hrvaške.
Dirigiral je sloviti Valerij Gergijev. Med 21 sodelujočimi
zbori, ki so bili zbrani na podlagi dosedanjega dela na slo-

venski glasbeni sceni, je čast
doletela tudi Mešani pevski
zbor Vox Carniolus, ki je s
svojimi pevskimi prijatelji z
Bleda in Kranja združil moči
in se več mesecev skupaj pripravljal za ta veliki glasbeni
dogodek. Priprave v Kranju
sta vodila dirigenta Matej
Penko in Tomaž Faganel. Intenzivno pa so priprave potekale od 26. junija do samih
koncertov v Ljubljani pod vodstvom zborovske dirigentke
Martine Batič in asistenta dirigenta Christiana Knappa.

Za vse sodelujoče sta bila koncerta niz nepozabnih trenutkov doživljanja nečesa velikega, za kar se je izplačalo vložiti trud, se naučiti nekaj novega, drugačnega in spoznati veliko glasbenih prijateljev. Čas
bo pokazal, zakaj se je sodelovanja pri izvedbi Mahlerjeve
8. simfonije prijel še en rek:
"Enkrat v življenju!"

Za Vox Carniolus
Andrej Černe
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Vrhunec sezone v Šanghaju
Anja Klinar odhaja na svetovno plavalno prvenstvo na Kitajsko trenutno s četrtim rezultatom
na svetu v svoji paradni disciplini 400 m mešano. Na zadnjem velikem tekmovanju v 50-metrskem
bazenu, na Evropskem prvenstvu v Budimpešti, je bila na 400 m mešano tik pod stopničkami, na
četrtem mestu.

Dve medalji na specialni olimpijadi v Atenah
Na 13. poletnih igrah specialne olimpijade v Atenah sta nastopila tudi Irfet Vukalić in Melita Komar, člana Judo kluba
Jesenice. Oba sta se na tekmovanju imenitno odrezala. Irfet
je premagal vse tekmece in osvojil zlato medaljo. Melita je
stopila stopničko nižje in se na koncu veselila srebra. M. K.

Foto: arhiv Zavod za šport Jesenice

Bliža se vrhunec letošnje
plavalne sezone, Svetovno
prvenstvo v Šanghaju. Pred
štirinajstimi dnevi se je del
reprezentance vrnil z višinskih priprav v Franciji. Med
njimi je bila tudi Jeseničanka Anja Klinar, članica Plavalnega kluba Gorenjska
banka Radovljica. Le dva dni
po vrnitvi je v Radovljici potekal tradicionalni mednarodni miting, a na njem zaradi poškodbe Anja ni nastopila. "Do poškodbe je prišlo zadnji dan višinskih priprav na suhem treningu. Na
srečo je poškodba praktično
že sanirana in treniram že
brez težav," je teden dni po
smoli povedala Anja Klinar.
Za njo je letos več kot odlična sezona, dobro delo na
treningih pa je bilo poplačano z A-normo za olimpijske
igre prihodnje leto v Londonu. "Za mano je res odlična
sezona. Še nikoli nisem
tako zgodaj plavala tako dobrih rezultatov. Dober trening je prinesel sadove, res
pa je, da nisem imela težav

s poškodbami in boleznimi.
Z odplavano normo za
olimpijske igre sem s sebe
dala veliko breme, saj se
bom prihodnjo sezono lahko povsem mirno pripravljala za London," je Anja že
z mislimi na veliki dogodek
prihodnje leto. Čeprav se je
poškodovala tik pred koncem višinskih priprav v
Franciji, je bila z njimi zadovoljna. "Letos so, razen
tri dni, ko sem čutila močno
utrujenost, višinske priprave potekale brez težav. Misli
so povsem usmerjene na
bližajoče se svetovno prvenstvo v Šanghaju. Tam bom
plavala 200 m delfin, ki mi
bo služil predvsem za trening, in svojo paradno disciplino 400 m mešano. Glavni cilj na 400 m mešano je
plavati državni rekord. Zjutraj je malo težje plavati, a
vseeno upam, da se mi bo
uspelo uvrstiti v popoldanski finale. Finale je dodana
vrednost in tam je vse mogoče," je za konec povedala
Anja Klinar, ki skupaj z
Anjo Čarman kot zadnja potuje na prvenstvo.

Irfet Vukalić

Anja Klinar

Spet so slavili "bolničarji"
Končale so se še tretje športne igre Jesenic in še tretjič se je skupne zmage veselila ekipa Splošne
bolnišnice Jesenice. S tem so prehodni pokal prejeli v trajno last.

Zaključile so se še tretje
športne igre Jesenic. Ob
koncu so bili najbolj nasmejani predstavniki Splošne
bolnišnice Jesenice. Sodelovali so v vseh tekmovanjih,
pridno zbirali točke in se na
koncu zasluženo veselili prvega mesta v skupni razvrstitvi. Sodelovanje v vseh šestih športnih disciplinah jim
je prineslo dodatnih sto točk,
kar je na koncu tudi odločilo
skupnega zmagovalca. V zaključek je štel seštevek šestih
disciplin: namizni tenis,
badminton, košarka, kegljanje, odbojka in mali nogomet. V namiznem tenisu je
sodelovalo deset ekip. Prvo
mesto je pripadlo ekipi Plinstal, ki je osvojila le točko več
od ekipe Društvo upokojencev Jesenice. Med posamezniki je zmago slavil Željko
Šmitran iz ekipe Plinstal, ki
je premagal vse tekmece.
Odigran je bil tudi turnir
dvojic, kjer sta bila najboljša
Stane Krajzelj in Drago Filipaj iz ekipe TVD JavornikKoroška Bela. Turnirja v
badmintonu se je udeležilo
19 igralcev in igralk. V moški konkurenci je bil najbolj-

ši Urban Subotič iz ekipe
Max Bar, pri ženskah pa se
je prvega mesta veselila Špela Hiti. V košarkarski ligi se
je pomerilo šest ekip, s končno zmago Zavoda za šport
Jesenice. Slednji so turnir
začeli s porazom proti ekipi
Doka Slovenija. Do konca so
zabeležili le še en poraz in
zasluženo osvojili prvo mesto. Zelo dobro pokrito je
bilo tekmovanje v medobčinski kegljaški ligi. Medobčinski prvak je postala ekipa
Rezervisti, pred ekipo Zavod
za šport Jesenice. Med posamezniki je največ kegljev podrl Polda Gros, pri ženskah
pa je imela najbolj precizno
roko Angelca Rupnik. Med
registriranimi tekmovalci je
bil najuspešnejši Jože Mulej,
član Jeseniškega kegljaškega
kluba. V ženskih dvojicah
sta se zmage veselili Joži
Smolej in Angelca Rupnik,
med moškimi dvojicami pa
je zmaga šla z Dragom Saboličem in Francijem Pristovom. Med registriranimi
tekmovalci sta zmagala Sandi Larisi in Marjan Žebre.
Na odbojkarskih terenih je
svoje znanje prikazovalo
osem ekip. Po zaključnem
turnirju je zmaga pripadla

Melita Komar

Poroke, rojstva, obletnice,

zabave ...

Delite osebno srečo z bralci in vaše
predloge sporočite
Alenki Brun po e-pošti:
alenka.brun@g-glas.si ali
po telefonu:
041/699 005.

Presenetite, razveselite,
dodajte piko na i
dogodkom z objavo
v Gorenjskem glasu.
www.gorenjskiglas.si

Matjaž Klemenc

Lanski kapetan Acronija Jesenic Mitja Robar v novi sezoni
ne bo več igral v rdečem dresu, saj odhaja na Švedsko, v ekipo Växjö, ki nastopa v Elitni ligi. V ekipo prihaja nov igralec.
Zvestobo jeseniškemu dresu je obljubil reprezentančni branilec Andrej Tavželj. V zadnji številki smo naznanili prijateljske tekme aktualnih državnih prvakov. Prišlo je do minimalnih sprememb. Sledeče tekme v avgustu so brez sprememb: 9. Znojmo (Znojmo), 12. Znojmo (doma - 19.15), 18.
NCAA (Bled - Poletna liga 19.30), 19. Tilia Olimpija (Bled Poletna liga, 19.30), 20. VSV (Bled - Poletna liga), 25. Sapa
(doma 19.15), 30. Sapa (Szekesfehervar), 2. septembra VSV
(doma 19.15). Sprememba je pri dveh tekmah: 24. avgusta
Jeseničani igrajo doma s KAC-em (19.15), 4. septembra pa
z istim tekmecem v gosteh, v Celovcu. M. K.

ekipi Doka Slovenija s 26
točkami, tremi več od ekipe
Acronija. Na malonogometnem turnirju je bila udeležba najbolj skromna, saj so
sodelovale le tri ekipe. Zmage se je veselila ekipa Splošne bolnišnice Jesenice pred
ekipo Veyance Tehnologies.
Končni vrstni red za sezono
2010/2011 po šestih disciplinah je bil sledeči: 1. Splošna
Bolnišnica Jesenice 174 točk,
2. Max Bar 155, 3. Zavod za
šport Jesenice 101, 4. Doka
Slovenija 35, 5. Acroni 25, 6.
Eleven 13, 7. Korona 12, 8.
Upravni delavci 11, 9. Pošta
10, 10. GARS Jesenice 9.

Organizator, Zavod za šport
Jesenice zre že naprej in si
na četrti prireditvi želijo še
večjo množičnost. "Za nami
so že tretje športne igre Jesenic in v celoti sem z njimi zadovoljen. Mislim, da so se
igre prijele. Za naslednjo sezono je posebej veliko zanimanje za odbojko in košarko. Tako se bosta tekmovanji
v košarki in odbojki prepletali. Odbojka se bo začela oktobru, košarka pa v novembru.
Za naprej sem optimist in
verjamem, da bo prihodnje
leto udeležba še večja," je po
koncu povedal vodja tekmovanja Gaber Šorn.

BREZ TVEGANJA- 100 % Vračilo denarja

x
x
x
x
x
x
x

100 % Naravno !
Na voljo brez recepta !
Brez stranskih učinkov !
Učinkuje 72 ur po zaužitju
Odpravlja predzgodnji izliv
Povečuje spolno moč
Ne vpliva na leta !!!!!!!!!!!!!

Način pošiljanja ?
1.) Navadno pošiljanje (poštar pošiljko prinese
domov)
2.) Poštno ležeče (100 % Anonimno, osebni
prevzem)

Naravna zdravila d.o.o., Vrtnarija 6. a, Vrhnika

Matjaž Klemenc

Spremembi na branilskem položaju
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Uživajte brez naglice!
Mag. Silvana Gasar

Prihaja čas dopustov, zato
sem se odločila pisati o "dopustniški mrzlici" oz. o
tem, kako si lahko uničite
najmanj dopust, če ne kar
celo življenje. Gre za naglico, zaradi katere ljudje ne
znajo več uživati, se sprostiti, se imeti lepo, biti srečni,
ampak vedno samo "hitijo
nekaj počet". Če hitite uživat življenje, hitite na dopust, se hitite zabavat, počivat ... se vam bo najbolj verjetno zgodilo obratno: ob
vsem hitenju se boste "pozabili" imeti lepo.
Znate uživati v sedanjem trenutku ali pa ste z mislimi
vedno korak naprej, razmišljate o pomembnih stvareh,
ki jih morate še narediti? Če
drži drugo, potem nikoli zares ne živite v sedanjosti. Ob
živce vas spravlja čakanje v
trgovini, pri zdravniku, na
banki, na recepciji, da o prometnih zastojih in dopustniški gneči sploh ne govorimo.

Radi bi, da se vse odvija hitro, tekoče, vsako čakanje in
zastoj vas iztiri, vznejevolji,
spravi ob živce. Postanete
razdražen, prepirljiv, godrnjav človek, ki ni prijeten niti
sam sebi, še manj okolici.
Zakaj je tako? Predvsem
zato, ker razmišljate, kaj vse
morate še postoriti in bi radi
s tem čim prej opravili. V sedanjem trenutku ne morete
uživati, ker ste z mislimi v
prihodnosti, živite bolj v svoji glavi kot v resničnosti trenutka. Zato zamujate marsikaj lepega. Npr. ob čakanju
na večerjo v restavraciji bi
lahko uživali v poletnem vetriču, opazovanju sončnega
zahoda, prijetnem klepetu.
Pa ste namesto tega živčni,
razdraženi, tečnarite nad počasnostjo postrežbe, se prepirate in kvarite užitek vsem
prisotnim.
Zakaj nekateri ljudje preprosto ne znajo uživati tukaj
in zdaj? Zato, ker jih vztraj-

no preganja občutek, da jim
zmanjkuje časa za nekaj pomembnega, kar bi morali
narediti. Vse drugo se jim
zdi nesmiselna potrata časa,
nekaj, kar jih odmika od njihovih ciljev, zato jim je odveč in zdi se jim, da to nikoli
ne poteka dovolj hitro in
gladko. In kaj je tako presneto pomembno? To določijo
sami. Neredko je to cilj v poklicni karieri. Mnogi ljudje
bi radi naredili nekaj velikega, pomembnega, po čemer
jih bodo pomnili še po smrti.
V ozadju tega se skriva želja
po nesmrtnosti, strah pred
minljivostjo življenja in
smrtjo. Pa niti ni nujno, da si
ljudje želijo doseči nekaj velikega, kar jih bo preživelo,
"napravilo nesmrtne". Zadostuje že to, da jih je strah
minljivosti in kratkosti našega življenja. Zato brezglavo
hitijo, da bi okusili čim več
lepot, užitkov, zabave, da ne
bi česa zamudili. Vse drugo,

česar si niso zastavili za cilj,
se zdi nepomembno, odvečno, zato v tem sploh ne morejo uživati. Če si npr. kot cilj
postavite, da morate čim prej
priti na morje, kjer boste
(tako vi mislite!) uživali, potem nikakor ne morete uživati na poti do tja. Potovanje
bo zgolj nujno zlo celo, če bo
potekalo gladko. Bog ne daj,
da padete v zastoje, kolone,
zgrešite cestni odcep, se vam
pokvari avto ipd. Zgubili boste živce, "čisto popenili in
znoreli".
Ste pogosto z mislimi tako
zelo pri svojih ciljih, da nimate časa za naključni pogovor, nasmeh neznancu,
časa za prijatelje, družino,
dobro knjigo, film, poslušanje ptičkov, valov, vonjanje
vrtnic ipd.? Če je tako, vam
priporočam, da se spremenite. Poiščite ravnotežje
med razmišljanji o prihodnosti in življenjem v sedanjosti, sicer boste zamudili

marsikaj lepega. Ne izgovarjajte se, da je sodobno
življenje itak eno samo hitenje. Hitite natanko toliko,
kot sami hočete. Preveč hiteti pa je nevarno. To vam
zlahka uniči dopust ali življenje. Ne mislim zgolj na
to, da se v hitenju lahko
smrtno poškodujete (npr.
na cesti), ampak tudi na to,
da s hitenjem lahko uničite
vse prijateljske, partnerske,
družinske, poslovne odnose, se odtujite ljudem in jim
postanete neznosni. Hudo
je, če človek šele v pozni jeseni svojega življenja spozna, da se mu je življenje izmuznilo med prsti, da sploh
ni zares živel, ampak zgolj
hitel živeti, uživati, delati
"pomembne" stvari in je
zato spregledal vse lepo, ker
je stalo ob poti. Kdaj je res
treba pohiteti, ampak pazite, da se ne boste v preveliki
naglici "peljali mimo lastnega življenja".

Utrjevanje poštevanke z Bodimirjem
Simona Pajk, waldorfska
učiteljica, razredna
učiteljica 2. razreda na
Waldorfski Osnovni šoli
Ljubljana

Ker je čas počitnic, ne bomo
preveč modrovali. Pošiljam
vam eno svojih zgodb, ki
sem jo napisala za svoje
učence in s katero smo v
razredu vadili poštevanko. S
pomočjo zgodb naredimo
matematiko veselo in zabavno, jo pokažemo v vsej njeni
uporabnosti in lepoti ... Še
pojasnilo k zgodbi - Bodimir je škrat, ki se je naselil k
nam že v prvem razredu.
Skupaj z njim se podajamo
v različne pustolovščine, odkrivamo življenjske, matematične in druge skrivnosti.
Meljuk pa je njegov prijatelj
... Tudi škrat, seveda.

Bodimirjevi kamniti
cmoki
(Zgodba za utrjevanje
poštevanke)

Jutro je dišalo po borovnicah
in Bodimir se je že v postelji
odločil, da bo za kosilo pripravil borovničeve cmoke. O, že ob
misli nanje se mu je v ustih nabirala slina. Nabiranje borovnic je sicer dolgočasna zadeva.
Če nisi Bodimir, se ve! On jih
ni nabiral kar tako, po eno in
eno. Najprej jih je nabiral po
tri ... in štel: 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36. Potem se
mu je zazdelo, da bodo tri čisto premalo za en cmok - in število borovnic je povečal na devet. Ob misli na to, kako sočni
bodo cmoki, so se mu ustnice
razlezle v širok smehljaj. Torej:
9 borovničk za en cmokec, 18
za dva, 27 za tri, za štiri jih
bom potreboval 36, 45 za pet,
54 za šest, 63 za sedem, za
osem 72, za devet 81, za deset
90, 99 za enajst in 108 za
dvanajst cmokov! To bo pojedi-

na! Z zvrhano polnim lončkom - in resnici na ljubo: s
polnim trebuščkom se je odpravil domov.
Meljuka vonj po borovnicah
ni zvabil zgodaj iz postelje.
Imel je tako lepe sanje, da se
mu je zdelo škoda kar vstati
in pozabiti nanje. Sanjal je o
... kamnih! Meljuk je namreč
imel zeloo rad kamne, veste!
Sanje o kamnih so bile tako
čudovite, da jih je skrbno spravil pod blazino. Upal je, da ga
bodo ponoči spet obiskale. In
potem jo je jadrno, kar brez
zajtrka odkuril k svojim kamnom. To ti je bila zbirka. Na
stotine kamnov, eden lepši od
drugega. Odkar se je Bodimir
kar naprej važil s tisto svojo
poštevalnico, jih je tudi Meljuk zlagal tako, da jih je lahko hitro pošteval. Rjave je imel
zložene po štiri skupaj. 4, 8,

12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,
44, 48; bele, okrogle kot hlebčke, pa je zložil po osem skupaj. Ti so bili najlepši, tako
lepo beli, okrogli ...
Medtem ko se je Meljuk pogovarjal s svojimi belimi, okroglimi kamni, je Bodimir delal
cmoke. Lepe, bele, okrogle. Zlagal jih je na pladenj, na okensko polico.
Nad hišico naših prijateljčkov je zaokrožila tatinska
sraka. S svojim, deset palcem
dolgim repom ni kaj prida
lepo letela. Sedla je na visoko
smreko in od daleč opazovala. Gledala je lepe, bele, okrogle Meljukove kamne. Gledala je lepe, bele, okrogle Bodimirjeve cmoke. In v glavo ji je
šinila na moč imenitna potegavščina. "Malo sem in malo
tja," si je rekla, se spustila dol
in začela prenašati cmočke

tja in kamne sem ... In vsi so
bili lepi, beli, okrogli.
"Kosiiiiloooooo!" je zaklical
Bodimir. Meljuk se ni dal dolgo prositi. "Upam, da nisi
cmočkov preveč razkuhal!" je
rekel Bodimirju. "Danes sem
jih pa ravno prav skuhal, kar
poglej, kako čvrsti so!" se je pohvalil ponosni kuhar. Sedla sta
in se lotila cmokov - če smo natančni - kamnov. "Joooojjjjjjjj!"
je zarjul Meljuk. Rad je imel
kamne, da bi jih jedel - pa spet
ne! "Sraka je bila, sem vedel,
da nič dobrega ne naklepa! O,
ko jo dobim, ji zalučam kamen
naravnost v tatinski kljun!" in
se je jezil in še jezil in še malo
jezil. Bodimir pa je zložil kamne na pladenj in se odpravil k
omari s kamni, kjer so bili zloženi njegovi borovničevi cmoki. Prijatelja sta jih imela za
večerjo.
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Zanimivosti

Jabolčni zavitek in domač
kruh na 2064 metrih
Konec junija smo spremljali oskrbovanje zavetišča za letošnjo poletno sezono. Hrano, drva, plin in
druge potrebne stvari so najprej z vozili dostavili na zbirno mesto na Vršiču, jih zložili v velike vreče
in tovor je bil s helikopterjem v nekaj minutah na želenem mestu.
Janko Rabič
K številnim dejavnostim
planinskih društev sodi
oskrbovanje planinskih postojank. Ko so odprte, je treba zagotovi prehrano za planince, pri obnovah in posodobitvah dostaviti gradbeni
in drugi material, v dolino
pa prepeljati nazaj smeti.
Planinsko društvo Jesenice
oskrbuje pet postojank. Do
treh je možno vse dostaviti z
vozili, do preostalih dveh pa
je teže in draže. Kočo na Golici oskrbujejo z žičnico, ki
so jo pred leti sami zgradili,
najtežje pa je oskrbovanje
najvišje postojanke, Zavetišča pod Špičkom na višini
2064 metrov v osrčju Julijskih Alp. Do tja so pred leti
veliko hrane in materiala
znosili požrtvovalni člani na
ramenih, v sodobnem času
pa to delo opravi helikopter.
Takšen prevoz je za društvo

Zavetišče pod
Špičkom bo odprto do
konca septembra.
velik finančni zalogaj. Konec junija smo spremljali
oskrbovanje omenjenega zavetišča za letošnjo poletno
sezono. Člani društva so ga
po drugi svetovni vojni najprej preuredili iz nekdanje
italijanske vojaške opazovalnice. Večkrat so ga doslej
obnovili, lani so izboljšali
delovne razmere za osebje.
Prehrano, drva, plin in druge potrebne stvari so najprej
člani društva z vozili dostavili na zbirno mesto na Vršiču. Vse je bilo treba namestiti v velike vreče in tovor je
bil s helikopterjem v nekaj
minutah na želenem mestu.
Tam sta za sprejem poskr-

beli Nada Šavs in Marija
Meglič, ki sta že deveto sezono oskrbnici. S pomočjo
članov društva sta hitro prenesli ves material v zavetišče
in pripraviti vse za prihod
planincev. Ker ob strokovnem pregledu plinskega štedilnika ni bilo mogoče odpraviti napake, je bila edina
rešitev, da so kupili novega
in ga seveda spet s helikopterjem dostavili v zavetišče.
Letos so zavetišče odprli 1.
julija. Od tam se planinci
predvsem radi povzpnejo na
dobri dve uri oddaljen Jalovec, ki velja za enega najlepših vrhov Julijskih Alp. V
okolici so čudoviti pogledi
na verigo vrhov Julijskih Alp
na čelu z očakom Triglavom, v okolici je veliko lepega planinskega cvetja.
Ko smo čez nekaj dni poklicali v zavetišče, sta Nada in
Marija povedali, da se je
nova sezona že začela. "Vsako leto najprej pridejo tuji
planinci, to so Nemci, Avstrijci, Čehi in Poljaki. Med
slovenskimi smo med prvimi gostili znanega gorskega
tekača Francija Teraža, ki je
s svojo ekipo uspešno v
dveh dneh osvojil enajst najvišjih vrhov Julijskih Alp.
Drugi pridejo bolj od sredine julija naprej, tudi zato,
ker si morajo za te zahtevne
vzpone prej pridobiti dovolj
telesne pripravljenosti. Največ planincev gre od tukaj
na Jalovec, pa tudi na druge
ture. Nad zavetiščem je oster vrh Špiček, vendar vzpon
zaradi krušljivosti skal ni varen," sta povedali Nada in
Marija, ki res znata poskrbeti za gostoljubje. V zavetišču
za tiste bolj razvajene in ljubitelje sladkega spečeta jabolčni zavitek, večkrat pa zadiši tudi po domačem kruhu.

Na obisku pri obrtnikih
V sklopu projekta Podjetniška kavica so na Razvojni agencije Zgornje Gorenjske pripravili zaključno delavnico z naslovom Primeri dobrih praks dopolnilne in obrtne dejavnosti.
Kot je povedala Hermina Biščević, so v Kranjski Gori obiskali Marto Mertelj, ki je predstavila lončarstvo in glinene izdelke. Prav tako se je s svojimi izdelki predstavila Alenka
Peternel, ki se ukvarja s poslikavami telesa, obraza, porcelana, tekstila in stekla. Na Blejski Dobravi so si ogledali unikatne, ročno kovane izdelke Bruna Kalčiča, ki je prikazal tudi
potek izdelovanja železnih okrasnih podkvic. Pot je udeležence vodila še v Občino Bohinj, kjer jim je čebelar Karl Drago Kotnik predstavil čebelarstvo in postopek pridobivanja
medice. Tam jih je čakala tudi prijetna pokušina medu,
medenega peciva in domače pridelane medice. Na koncu izleta so obiskali še kmetijo pr' Tonjevc pri Simoni Kejžar in
se seznanili z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji - predelavo
mleka. Za udeležence so tudi pripravili okusno pokušino
različnih mlečnih izdelkov. Ogledali so si sirarski kotel, ki je
izdelan iz kakovostnega bakra, ter značilno orodje za izdelavo sira - sirarski trnač. Projekt Podjetniška kavica so sofinancirale Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica, Občina Gorje in Občina Bohinj. U. P.

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Delovna ekipa planincev in oskrbnici pred zavetiščem

Zavetišče pod Špičkom

V okviru letošnjega Evropskega leta prostovoljstva so več
različnih dogodkov pripravili v občini Jesenice, predvsem v
okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Svoj prispevek prostovoljstvu so 15. junija dali tudi na srečanju v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja. To ne zgolj slučajno, saj imajo z
njim bogate in dolgoletne izkušnje. Na srečanju je najprej
direktorica Veronika Bregant povedala, da ima prostovoljstvo pri njih res globoke korenine. Začelo se je že z gradnjo
doma leta 1940 in nadaljevalo vse do današnjih dni. Od leta
1993 deluje več skupin za samopomoč. Posebej so navzoči
izpostavili medgeneracijsko sodelovanje. O tem sta spregovorili predstavnici Osnovne šole Toneta Čufarja, ki je z
učenci pripravila že osem srečanj s starejšimi stanovalci v
domu. Na srečanju so več o delu spregovorile druge prostovoljke in prostovoljci. Vsi so se zavzeli, da v prihodnje pridobijo nove, ki so pripravljeni pomagati, tako v domu kot v
drugih društvih. J. R.

Jelena
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Mladi
Gimnazijski kotiček

Uspešna odprava za
srebrno priznanje MEPI
Andreja Kosem
Dvoršak, mentorica
programa MEPI
Na Gimnaziji Jesenice že
nekaj let poteka mednarodni projekt MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), v
katerem se mladi lahko potegujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje. V lanskem šolskem letu je nekaj
dijakov osvojilo bronasto
priznanje, letos pa so štirje
uspešno opravili vse preizkušnje in osvojili tudi srebrno priznanje, ki jim ga bo

na eni izmed jesenskih šolskih prireditev podelil naš
MEPI ambasador Aleksander Mežek John.
Potem ko so naši srebrni
MEPI-jevci opravili vse druge
obveznosti (šest mesecev
učenja nove veščine, rekreativne dejavnosti ter služenja dobrodelnega dela, poleg tega
pa še tečaj prve pomoči, spoznavanje opreme in pravil pohodništva, kurjenje ognja ter
pripravo hrane v naravi ter
nekaj poskusnih odprav), so
se skupaj z dvema dijakoma
TŠC Kranj kot enotna ekipa
udeležili končne vseslovenske odprave MEPI za srebrno
priznanje. Poglejmo, kaj o
tem pravijo sami.
Srebrni MEPI-jevci Gimnazije Jesenice (Sara, Marcel,
Sandra in Edo) smo skupaj z
dvema MEPI-jevcema iz TŠC
Kranj (Žan in Toni) uspešno
opravili odpravo na Krasu.
Pot smo začeli 11. junija v
Opatjem selu. Precej časa
smo hodili po makadamskih

gozdnih cestah in gozdnih
poteh in na koncu le prišli do
Volčjega gradu, kjer smo šotorili prvo noč. Pred spanjem
smo imeli še precej časa, zato
smo zakurili ogenj in na
njem pekli hrenovke, ki smo
jih z največjim veseljem in
apetitom pojedli. Od sponzorja smo dobili še banane,
pomaranče ter odlično čokoladno mleko. Po dolgi in vroči noči so nas inštruktorji ocenjevalci na pot poslali kot
zadnje, a smo se na poti dobro znašli in smo na cilj, ki je
bil v Merčah pred Vilenico,

prispeli predčasno. Zakurili
smo velik ogenj, tako da je
voda hitro zavrela, vanjo vrgli
špagete ter skuhali odlično
večerjo. V bližini smo imeli
igrišče ter luč, kar nam je
omogočilo zabavo še dolgo v
noč. Tretje jutro smo se na
pot odpravili že zelo zgodaj v
želji, da bi čim prej prispeli
na cilj in plezali na steni v
Ospu. Po naporni poti čez
drn in strn smo vsi zelo utrujeni prispeli v Beke, kjer nas
je čakalo prijetno presenečenje. Sporočili so nam, da so
odpravo nekoliko skrajšali in
da je tam naš cilj. Vsi navdušeni smo se z avtom odpravili proti Ospu, kjer smo plezali, nato pa smo se vrnili domov na Gorenjsko.
Imeli smo se super, zato
MEPI priporočamo vsem, ki
želite koristno in prijetno
preživljati prosti čas v naravi, se pri tem zabavati in
tudi kaj novega naučiti.
Družba je pa sploh vedno
fajn.

Poslovne ideje osnovnošolcev
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že deseto leto koordinira projekt podjetniških krožkov na osnovnih šolah
Zgornje Gorenjske. Ti so v letošnjem šolskem letu potekali
kar na devetih osnovnih šolah, tudi na treh jeseniških. V
sklopu projekta so sredi junija pripravili Osnovnošolski podjetniški forum, na katerem so učenci predstavili svoje uspešne poslovne načrte in zanimive podjetniške ideje. In
kakšne poslovne ideje so predstavili mladi z jeseniških osnovnih šol? Poslovna ideja mladih z OŠ Toneta Čufarja je
bila Izdelava in prodaja revij, z OŠ Prežihovega Voranca Organizacija ustvarjalnih delavnic za učence, z OŠ Koroška
Bela pa Izdelava unikatnih izdelkov. "Namen podjetniškega
krožka je ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter mladim
omogočiti pridobitev prvih izkušenj s področja podjetništva.
Temeljni cilj podjetniškega krožka je, da se učenci naučijo
izdelati mini poslovni načrt, ki ga poskušajo dejansko tudi
izvesti oziroma realizirati. Upamo, da se bo v prihodnjem
šolskem letu podjetniškim krožkom pridružilo še več
učencev, željnih pridobivanja prvih podjetniških izkušenj,"
je povedala Hermina Biščević z Ragorja. Projekt sofinancira
tudi Občina Jesenice. U. P.

Njegov šport je streljanje
Strelec Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela, petnajstletni Tadej Štojs je v minuli sezoni
prvič nastopil v kadetski kategoriji in nase opozoril z drugim mestom na državnem prvenstvu.
"Začel sem pri Franciju Bizjaku, ki me je treniral do obdobja, ko sem nastopil v kategoriji mlajših pionirjev.
Sedaj treniram pod vodstvom Anžeta Bernota."

Matjaž Klemenc
Letošnja sezona gre počasi h
koncu. Si z doseženim z
zračno in malokalibrsko puško zadovoljen?
"V minuli sezoni sem prvič
nastopil v kadetski vrsti. Kar
se tiče rezultatov z zračno
puško, sem zadovoljen. Na
državnem prvenstvu sem se
uvrstil na drugo mesto. Rezultat bi bil lahko boljši, uvrstitve pa sem bil vesel, saj
sem dosegel več, kot sem dejansko pričakoval. Veliko
manj pa sem zadovoljen z
malokalibrsko puško. Rezultati niso taki, kot sem si jih
želel. Težko rečem, kaj je razlog za to."
Primerjava konkurence v pionirski in kadetski vrsti?
"Konkurenca v pionirski vrsti
je bila veliko manjša. Med pionirji sem bil praktično vseskozi v samem vrhu. Prvo
leto v kadetski vrsti je bilo
malo težje, upam pa, da bo že
prihodnjo sezono bolje. Sam
preskok v višjo kategorijo niti
ni bil tako težaven, saj sem že
v sezoni 2009/2010 nekajkrat streljal v višji kategoriji."
Kdaj si se začel ukvarjati s
strelskim športom?
"S streljanjem sem se začel
ukvarjati približno pred šestimi leti. Z bratom sva začela
skupaj, a on je kasneje prenehal. Streljanje je bil prvi organiziran šport. V njem sem se
dobro počutil in vztrajam še
danes."
Kaj ti bolj leži, zračna ali
malokalibrska puška?

Rezultat, ki bi ga postavil na
prvo mesto?
"V ospredje bi postavil rekord, ko sem nastopil v kategoriji mlajših pionirjev in
drugo mesto na državnem
prvenstvu med kadeti. Oboje
sem dosegel z zračno puško."
Si član reprezentance?
"Nikoli nisem bil član reprezentance, a si prizadevam,
da bi mi to uspelo."
Kako usklajuješ šolo in
šport?
"Končal sem prvi letnik jeseniške gimnazije, športni oddelek. S tem imam določene
ugodnosti, tako da nimam s
šolo nobenih težav."

Tadej Štojs, član Strelskega društva Triglav
Javornik-Koroška Bela
"Tukaj se kar hitro odločim.
Zame je v ospredju zračna
puška. Veliko več treniramo
z zračno puško in tekmovanje z njo poteka večino sezone. Z malokalibrsko puško
streljamo le ob koncu sezone."
Kakšen je tvoj tedenski trening?
"V obdobju, ko je na sporedu zračna puška, imamo
trening petkrat tedensko na
Javorniku. Trening z malokalibrsko puško je malo si-

romašnejši, saj treniramo
trikrat tedensko, skupaj z radovljiškimi strelci, trening
pa poteka v Mošnjah. Poleg
tega vsak sam dela vaje za
kondicijo, za moč; tečem,
vozim kolo."
Kateri stvari moraš v prihodnosti posvečati največ pozornosti?
"Težko bi rekel, mogoče izboljšati še malo tehniko."
S katerimi trenerji si delal
do sedaj?

Bo med poletjem strelstvo
na stranskem tiru?
"Priprave na novo sezono
bomo začeli v sredini avgusta. Do takrat bom individualno treniral, saj smo dobili
program, kaj moramo delati. Za nekaj dni pa bom odšel tudi na morje."
Želje v strelstvu v prihodnosti?
"Vsekakor si v prihodnosti
želim še kaj doseči v strelskem športu. Postaviti kakšen državni rekord, že prihodnjo sezono pa drugo
mesto na državnem prvenstvu v kadetski konkurenci
še izboljšati."

Najboljši razred je 4.E
Na Gimnaziji Jesenice so podelili spričevala, pohvale in nagrade najboljšim dijakom. Med 433
dijaki je bilo 56 odličnih.
Urša Peternel
Ob zaključku pouka so na
Gimnaziji Jesenice podelili
spričevala, pohvale in nagrade najboljšim dijakom. Kot
je povedala ravnateljica Lidija Dornig, je učni uspeh na
gimnaziji 81,4-odstoten.
Najuspešnejši razred v šolskem letu 2010/11 je bil 4.E,
ki je dosegel stoodstotni uspeh. Med 433 dijaki in dijakinjami je 56 dijakov doseglo odličen splošni učni uspeh in 155 dijakov prav dober splošni učni uspeh. Med
maturanti je pet dijakov, ki
so bili vsa štiri leta odlični:
Ina Kosmač, Nejc Janša, Tea
Goli, Katja Klinar in Eva
Schannon Schiffrer. Mnogi
dijaki so bili uspešni na šolskih tekmovanjih in obšolskih dejavnostih. Na državnih tekmovanjih iz znanja

so tako osvojili 130 bronastih, 22 srebrnih in devet
zlatih priznanj. Dijaki športniki so zelo uspešno nastopili na številnih tekmovanjih. Ravnateljica je omenila
dijake, ki si še posebej zaslužijo pohvalo. To so Daša Robič za osvojeno zlato priznanje na tekmovanju iz biologije; Juš Kosmač za zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, za
osvojeno 2. mesto, zlato priznanje iz logike in zlato Preglovo priznanje za osvojeno

1. mesto na državnem tekmovanju iz kemije; Anže
Meden za osvojeno zlato
Preglovo priznanje za 1. mesto na državnem tekmovanju iz kemije; Ana Marija
Zorč za osvojeno zlato Cankarjevo priznanje; Tina Klinar za osvojeno zlato Proteusovo nagrado in srebrno
Preglovo priznanje iz kemije; Tina Perše za 1. mesto na
državnem tekmovanju v
gorskem kolesarstvu; Domen Škofic za 1. mesto na
državnem prvenstvu v šport-

Za odlične rezultate na športnih tekmovanjih
je Gimnazija Jesenice na natečaju Ministrstva
za šolstvo in šport in Zavoda Planica za najbolj
športno srednjo šolo v Sloveniji med 127
srednjimi šolami osvojila četrto mesto.

nem plezanju; Urban Mur
za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike;
Jaka Muhar za osvojeno 1.
mesto na državnem prvenstvu srednjih šol v suvanju
krogle in najboljši absolutni
dosežek; Gašper Antolin za
osvojeno zlato priznanje na
državnem tekmovanju iz logike; Nejc Janša za osvojeno
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike; Akrobatska skupina
Leteči medvedki za 3. mesto
na državnem tekmovanju
navijaško-akrobatskih skupin. Dijakinje so se uvrstile
na finalni turnir srednjih šol
v odbojki in osvojile odlično
4. mesto.
"Vsi smo lahko ponosni na
izjemne dosežene rezultate,
na dijake in njihove profesorje," je ob tem poudarila
ravnateljica Lidija Dornig.
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Dobrote iz kuhinj
naših babic
Mladinski center Jesenice je izdal knjižico z naslovom Dobrote iz kuhinj naših babic, v kateri so
zbrani recepti nekaterih značilnih jedi štirih narodov, ki živijo na Jesenicah - od bureka, pasulja,
gravče na tavče do flancatov.
Urša Peternel
V sklopu projekta Mladinskega centra Jesenice, imenovanega Mladi v akciji Dobrote iz kuhinj naših babic, so pred kratkim izdali zanimivo knjižico z naslovom
Dobrote iz kuhinj naših babic. V njej so zbrani recepti
najbolj značilnih jedi in slaščic različnih narodov, ki bivajo na Jesenicah. V projektu
so sodelovali KŠD Bošnjakov
Biser Jesenice, KPŠD Vuk
Karadžič Radovljica, Makedonsko kulturno društvo
Ilinden Jesenice in KUD Triglav Javornik-Jesenice. "Projekt je zrasel iz kulturne
mavrice, ki jo vsako leto pripravljamo na Jesenicah, na
njej pa se kulturna društva
predstavijo tudi s kulinariko.
Obiskovalce vedno zanimajo
recepti, zato smo se odločili,
da bomo pripravili medgeneracijske delavnice, recepte izdali v knjižici in pripravili
tudi DVD," je povedala vodja
Mladinskega centra Jesenice
Lili Tkalec. Knjižica pomaga
ohranjati delček bogate kulinarične tradicije kuhinj vseh
štirih narodov, iz nje pa objavljamo nekaj receptov.

Mesni burek (KPD
Bošnjakov Biser Jesenice)
Sestavine: 60 dag moke, 75
dag zmletega junčjega mesa,
20 dag čebule, 1 dag česna,
olje, sol, poper
Priprava: v posodo stresemo
moko, dodamo sol, olje in
mlačno vodo. Zamesimo gladko vlečeno testo in ga na vrhu
premažemo z oljem. Pustimo
počivati nekaj ur. Čebulo olupimo in sesekljamo. V ponvi
segrejemo olje in na njem prepražimo čebulo. Dodamo strt
česen, mleto meso, sol in poper. Pražimo približno petnajst minut. Testo razdelimo
na več delov. Vsak del razvaljamo in razvlečemo. Premažemo ga z nadevom in zvijemo v

polžke. Postopek ponavljamo,
dokler nam ne zmanjka testa
in mesnega nadeva. Pripravljene bureke polagamo na pekač, obložen s papirjem za
peko. Premažemo jih z mešanico vode, olja in soli. Pečemo
približno trideset minut na
200 stopinjah Celzija. Med
peko bureke še dvakrat premažemo s pripravljeno mešanico.
Za sirov burek pripravimo nadev iz skute, kisle smetane,
jajca, soli in olja.

V zavetišču Perun nov dom išče psička
manjše rasti, stara leto dni, svetlo rjave barve.
Tel.: 041/666-187

Oddajam pet muckov, starih 9-10 tednov, so
zelo prisrčni, igrivi, uporabljajo mačji wc.
Imamo štiri samičke in enega samčka. Tel.:
031/449-925

Pasulj (KPŠD Vuk
Karadžič)
Sestavine: 250 g suhega belega fižola, 400 g suhih
svinjskih reber, 2 čebuli, 1
zelena paprika, 50 g olja, 1 žlica mlete rdeče paprike, sol
Priprava: fižol preberemo,
operemo in čez noč namočimo v hladni vodi. Suha rebrca
pod tekočo vodo temeljito operemo, potem pa zavremo v
vodi in na pol skuhamo. Fižol
odcedimo in prilijemo toliko
sveže hladne vode, da prekrije
fižol. Pristavimo, zavremo in
kuhamo petnajst minut. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Papriko prepolovimo,
očistimo in narežemo na
drobne kocke. Fižol odstavimo
in odcedimo. Dodamo na pol
kuhana rebrca, sesekljano čebulo in narezano papriko. Nalijemo toliko vode, da prekrije
vse sestavine. Pristavimo, zavremo in počasi kuhamo eno
do dve uri. Vmes po potrebi
prilivamo vročo vodo. Tik pred
koncem kuhanja vzamemo iz
posode tri žlice fižola, ki ga
pretlačimo skozi gosto žičnato
cedilo. V majhni ponvici segrejemo olje. Odstavimo, dodamo mleto rdečo papriko in
premešamo. Dodamo fižolov
pire, premešamo, zalijemo z
zajemalko tekočine iz lonca,
gladko razmešamo, potem pa
vse skupaj vmešamo v pasulj.
Posolimo, zavremo in kuhamo še pet minut.

Ljubljenčki iščejo dom

Ena od članic jeseniškega bošnjaškega društva Selvedina z
značilno bosansko dobroto, mesnim burekom I Foto: Anka Bulovec

Krhki flancati - šmevnki
(KUD Triglav Slovenski
Javornik-Jesenice)
Sestavine: 5 rumenjakov, 5
žlic kisle smetane, 2 žlici
sladkorja, 1 žlica belega
vina, 1 žlica ruma ali žganja,
moka po potrebi, ščepec
soli
Priprava: vse sestavine zmešamo skupaj, dodamo toliko
moke, da je testo tako gosto
kot vlečeno testo. Razvaljamo na debelino 1-2 milimetra, narežemo na kvadrate
(pet krat pet centimetrov),
vanje naredimo dve zarezi,
jih prepletemo in ocvremo v
vročem olju. Posujemo jih s
sladkorjem v prahu.

Gravče na tavče (MKD
Ilinden Jesenice)
Sestavine: 1 kg fižola, pol kg
čebule, 3 stroki česna, 2 stroka pora, 1 rdeča paprika, 1

žlica sladke mlete rdeče paprike, 2 dl olja, 2 žlici sesekljanega peteršilja, sol, vegeta, poper
Priprava: na olju rahlo prepražimo na kolobarčke narezano čebulo, dodamo por,
na kolobarčke narezano papriko in sesekljan česen in
nekaj časa dušimo. Na koncu primešamo eno žlico
sladke mlete rdeče paprike.
Dodamo v slanem kropu
skuhan fižol in vse skupaj
premešamo. Solimo in popramo po okusu in dodamo
žlico vegete. V lončeno posodo damo pripravljeno
maso, po želji naložimo rezine prekajene šunke ali na
obeh straneh popečene
svinjske kotlete. Pečemo v
pečici na 200 stopinj Celzija
najmanj eno uro oziroma
dokler površina ni lepo zapečena. Na koncu po vrhu
posujemo peteršilj.

Še nimate
slovenske zastave?

Za vas smo pripravili izredno ugodno ponudbo kakovostnih
slovenskih zastav.
Slovenska zastava, svilena, 200 x 100 cm, stane le 24,50 EUR.
Slovenska zastava, svilena, 150 x 75 cm , stane le 18,90 EUR.
Zastavo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. Če vam jo pošljemo po pošti, plačate še
poštnino (ok. 3 EUR).

www.gorenjskiglas.si

Krhki flancati I Foto: Janez Pipan

Gravče na tavče I Foto: Janez Pipan
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Pri bazenu naj otroci ne bodo nikoli brez nadzora

Pomagajmo Ademu
Adem Pajić je 42-letni Jeseničan, ki boleha za multiplo sklerozo. Ker stanovanje ni prilagojeno
bivanju invalida, mu ga bo preuredilo dobrodelno društvo UP v akciji Moj dom.

Foto: Marjana Ahačič

Urša Peternel

Policisti Policijske postaje Jesenice svetujejo: Starši, ne puščajte svojih otrok, ko se gredo kopat, brez nadzora! Stalen
nadzor bazena je edina varna pot za preprečevanje utopitev.
Če svojega otroka ne morete najti, najprej preverite bazen sekunde tečejo. Če že morate zapustiti bazen, odpeljite
otroka s sabo. Za varnost otrok so odgovorni odrasli. Te naloge ne zaupajte starejšim otrokom, zanje je to prevelika odgovornost. Mnogo otrok se utopi v navzočnosti starejših
bratov ali sester. Eden pomembnejših ukrepov za preprečevanje utopitev pa je udeležba otroka na katerem od plavalnih tečajev, ki so namenjeni začetnikom, slabšim plavalcem
in tudi dobrim plavalcem in kjer se je možno naučiti plavanja ter prve pomoči pri utopitvah. Znanje plavanja je namreč osnovni pogoj za varno počutje v vodi. U. P.

Nasvet za naključne reševalce iz vode
Kako reševati iz vode? Če opazite, da se nekdo utaplja, ne
skačite brezglavo za njim v vodo. Če niste dober plavalec,
bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morda morali namesto ene osebe reševati celo dve. Utapljajočemu se
je bolje vreči vrv ali vejo. Reševanje je velikanski telesni napor. Utapljajočemu se je treba približati s hrbtne strani in ga
zagrabiti na primer za lase. Če se utapljajoči oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se
tako reši smrtonosnega prijema. Utapljajočemu lahko življenje reši že vaš klic na center za obveščanje (112) ali policijo
(113), svetujejo policisti Policijske postaje Jesenice. U. P.

Adem Pajić je 42-letni Jeseničan, ki živi v jeseniški
Podmežakli. Pred sedmimi
leti so mu potrdili diagnozo:
multipla skleroza. Dotlej
zdrav, močan in energije
poln moški, ki je opravljal
tudi po dve službi hkrati, se
je nenadoma moral soočiti s
hudo boleznijo, za katero še
niso odkrili zdravila. "Imam
primarno progresivno obliko
multiple skleroze in stanje je
iz leta v leto slabše. Ob zagonu bolezni me odpeljejo v
Ljubljano na infuzijo, občasno grem na rehabilitacijo v
toplice. Sicer pa zmeraj manj
lahko naredim, takoj se utrudim, z berglami lahko napravim le nekaj korakov. Človeka je kar strah, kaj bo prihodnje leto ob tem času ...," pripoveduje. Skupaj z boleznijo
mu je razpadla tudi družina,
bivša partnerka je odpeljala
oba otroka (zdaj imata trinajst in petnajst let), Adem
pa se je preselil k ostareli ma-

teri v Podmežaklo. Stanovanje je mamino, je pritlično,
žal pa povsem neprimerno
za bivanje invalida. Največji
problem je kopalnica, ki je
majhna, tesna, vlažna ...
"Zelo težko vstanem s straniščne školjke, ki je prenizka, pri tuširanju se nimam
kam prijeti. Če bi padel, ne
vem, kako bi se sploh spravil
ven," pripoveduje Adem. A
noče tarnati, tudi za pomoč
le nerad prosi. Zato je sosed,
ki je opazil njegovo stisko,
navezal stik s Failo Pašić Bišić iz jeseniškega Človekoljubnega dobrodelnega društva UP. Društvo vsako leto izpelje humanitarno akcijo
Moj dom, v sklopu katere
uredijo stanovanje družini,
ki si sama tega ne more privoščiti. Takoj so se povezali z
Ademom in s pomočjo podjetja Beso B, ki bo opravilo
vsa gradbena dela, že napravili seznam potrebnih del.
Najprej bodo povsem prenovili kopalnico, da bo primerna za invalida, uredili bodo

Kdor bi želel pomagati pri prenovi stanovanja
za Adema, lahko nakaže sredstva na
transakcijski račun Društva UP Jesenice številka
TRR: 0318 6100 0301 790 (SKB, d. d.).

Kaktusi pikajo, a s cvetovi božajo

Adem Pajič s Failo Pašič Bišič iz dobrodelnega društva UP
tudi drsna vrata, v stanovanju
bodo zamenjali tla, okna, pokitali in prebelili stene, uredili fasado in dostop v stanovanje. Načrti so pripravljeni,
obnavljati bodo začeli sredi
avgusta, medtem pa Adema
in njegovo mamo začasno
preselili v najemniško stanovanje. "To je že četrta družina, ki ji bomo pomagali prenoviti dom. A tako skromnih

Aktivnosti za šolarje

Torkova kinoteka v Kolpernu

Predvsem na zunanjih površinah - na kopališču Ukova in na
mladinski točki Center 2 - pripravljata Zavod za šport in Mladinski center Jesenice številne počitniške dejavnosti v dopoldanskem času. Vsak dan so jim pripravili od dve do štiri
brezplačne aktivnosti. Kot je povedala vodja Mladinskega
centra Lili Tkalec, mladi radi prihajajo predvsem na ustvarjalne dejavnosti in animacijske igre, namenjene osnovnošolcem. Najraje imajo igre na prostem pa tekmovanja, sploh če
najboljši dobijo kakšno nagrado, vsaj sladoled. M. A.

Gornjesavski muzej Jesenice tudi v tem poletju v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pripravlja Torkovo
kinoteko. Projekcije slovenskih filmov potekajo vsak torek v
mesecu juliju in avgustu ob 20. uri v banketni dvorani v
Kolpernu na Stari Savi. V torek, 19. julija, bo na sporedu film
To so gadi, 26. julija Moj ata socialistični kulak, 2. avgusta
Učna leta izumitelja Polža, 9. avgusta Kavarna Astorija, 16.
avgusta animirani filmi Marjana Mančka in 23. avgusta
Makalu 1975. U. P.

www.gorenjskiglas.si

V okrepčevalnici Druga pomoč v avli bolnišnice je na ogled
foto razstava Danijela Dvoršaka z naslovom Kaktusi pikajo,
a s svojimi cvetovi božajo. Avtor Danijel je zaposlen v SBJ,
je ljubitelj in zbiralec kaktusov pa tudi prostovoljec. Paleto
cvetov je posnel na svojem domu. J. P.

Razstava narcis
V avli občinske stavbe je na ogled zanimiva razstava izdelkov in likovnih podob na temo narcise. Med izbranimi so
dela stanovalcev skupnosti za samopomoč v akciji, učencev
OŠ Prežihovega Voranca in BMK kluba brez meja. J. P.

ljudi v naših akcijah še nismo srečali," poudarja Faila.
"Sam si prenove nikakor ne
bi mogel privoščiti. Odkar
sem invalidsko upokojen, se
preživljam s 320 evri pokojnine in nekaj invalidnine. Ko
plačam položnice in obrok za
kredit, tisto, kar ostane, raztegujem čez mesec. A tako
je, živiš s tistim, kar pač imaš
..." dodaja skromno Adem.
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Življenje sem meril
v minutah, ne urah

Ocvirki in pohvale

"Spominjam se, da sem bil dobesedno obseden z vsemi dejavnostmi, življenje sem meril v minutah,
ne urah, kaj vse sem počel takrat! Gimnastika je bila na prvem mestu, predvsem zaradi želje po
izkazovanju telesnih sposobnosti, krepitve mišic ..."
Janko Rabič
Vsakdanja srečanja velikokrat odstirajo zanimive
zgodbe posameznih ljudi.
Tokrat berete del življenjske
zgodbe o 78-letnem Leonu
Mesariču. Del zato, ker je celotne za roman ali pa morda
še več. Rojen Ptujčan, vmes
Jeseničan in sedaj upokojenec "na deželi", v Smokuču.
Po izobrazbi je diplomirani
inženir metalurgije in za
njim je uspešna poklicna kariera, ki jo je zaključil v bivši
Železarni Jesenice na pragu
samostojne Slovenije. Že od
mladih nog je navdušen
športnik, najbolj ga je osvojila gimnastika. Po petnajstem letu in kasneje v študentskih časih ga je zanimalo vse več stvari, kar kipel je
od energije. Na balkonu prijetnega doma v Smokuču
pripoveduje: "Spominjam
se, da sem bil dobesedno obseden z vsemi dejavnostmi,
življenje sem meril v minutah, ne urah, kaj vse sem počel takrat! Gimnastika je bila
na prvem mestu, predvsem
zaradi želje po izkazovanju
telesnih sposobnosti, krepitve mišic. Začel sem trenirati
in tekmovati. Rezultati so
bili vse boljši, osvojil sem naslove republiškega in državnega prvaka, bil sem v reprezentanci. Poškodba leta 1953
je pomenila konec sanj o
uspešni karieri. Nekaj časa
sem se potem ukvarjal z lah-

ko atletiko, kasneje pa sem
postal trener gimnastike.
Najprej v Ljubljani, kasneje
sem se po selitvi in zaposlitvi na Jesenicah priključil
TVD Partizan Jesenice." Pri
jeseniškem društvu je vrsto
lepih uspehov dosegal kot
trener deklet.
Za gimnastiko je navdušil
tudi hčerko Leo, ki je bila takrat najuspešnejša jeseniška
tekmovalka. Poleg nje sta
uspehe dosegali še dve. Z
gimnastiko je ostal povezan
tudi naprej, saj je postal trener akrobatike deklet. Še danes je aktiven trener na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
Jesenice in mlade telovadke
ga razveseljujejo z uspehi in
žlahtnimi odličji.
Poleg gimnastike so ga
osvojile številne dejavnosti,
ki se jim je z vsem srcem
posvetil ob službi.
"V študentskih letih sem naredil srednjo baletno šolo in
nekaj časa plesal balet v
Operi Ljubljana. Že kot
otrok sem sanjal, da bom pilot, in željo sem uresničil.
Opravil sem izpit za jadralnega pilota, imam petsto ur
letenja v zraku. S tem sem
se ukvarjal kar 41 let. Bil
sem tri leta predsednik odbora letalske šole pri ALC
Lesce, 12 let podpredsednik
Zveze letalskih organizacij
Slovenije. Bil sem mednarodni sodnik, za letenje sem
osvojil zlato značko C z dvema diamantoma."

Jeko-In skrbi tudi za lep videz mesta. Na Titovi tako mesto
krasijo lepo urejeni, skrbno negovani cvetlični otoki.

Nočni šaljivci so ugotovili, da je informacijska tabla o
muzejskem območju previsoka za ljudi zelo majhne rasti,
pa so takole po svoje rešili zadevo.
Leon Mesarič
Poleg tega se ves čas ukvarja s
fotografijo. Z vseh tekmovanj
v gimnastiki je pisal prispevke za Železarja ter 15 let letalske prispevke in strokovne
komentarje za časopis Krila.
V pokoju se je nekoliko
umiril, tudi zaradi zdravstvenih težav. Ko se ozira na
dosedanjo življenjsko pot,
pravi: "Zadovoljen sem z
vsem, kar sem počel. Vedno
sem užival v rezultatih dela.
Mislim, da sem veliko dal
sebi in tudi širši skupnosti.

Z ženo Miro sedaj po upokojitvi uživava najlepše ure.
Veliko je stvari, ki nama zapolnjujejo in bogatijo čas.
Med drugim vsak dan ura
hoje in druge sprostitve."
Leon je pri domači hiši uredil čudovit vrt. Z Miro se
rada vračata v rodni Ptuj, na
deželi obujata spomine na
mladost. Doma se veselita
obiskov otrok in vnukov. Lotil se je raziskovanja družinskega drevesa in odkril
prednike iz leta 1658.

Babice z dežele - tak naslov ima resnično prisrčen stenčas
v avli SBJ (porodnišnica), kjer je nekaj zanimivih fotografij
naših novih državljanov. Sicer pa imajo na različnih
oddelkih tudi druge stenčase z različni informacijami o
boleznih oz. stanjih bolezni. Pohvalno.

www.gorenjskiglas.si

I Besedilo in fotografije Janez Pipan

Z Gorenjskim glasom
na dopust na

Akcija za bralce in naročnike
Gorenjskega glasa!

TURKIZNI CIPER

Hotel ACAPULCO RESORT & CASINO 5*

S turistično agencijo Kompas Holidays vas popeljemo na
skriti zaklad Mediterana - turkizni Ciper po zelo ugodni ceni:

Termin: 5. 9.- 12. 9. 2011
samo

579 $ na osebo (redna cena 609 $)

Naročnikom Gorenjskega glasa podarimo še:
BREZPLAČNI IZLET v Nikozijo v vrednosti 39 $.
*Doplačilo za gorivo vključeno.

Zbiranje prijav: izpolnite in izrežite ta oglas in ga
prinesite v poslovalnico Kompas:
Kompas Kranj6ORYHQVNLWUJ ÞNUDQM#NRPSDVVL LQ
Kompas Škofja Loka.DSXFLQVNLWUJ ÞVNRIMDORND#NRPSDVVL
Plačilo: rezervacije s ceno 579 $ (redna cena aranžmaja je 609 $) je možno
skleniti do 20. 7. 2011 in velja za bralce ter naročnike Gorenjskega glasa.
Prijave bomo zbirali do 20. 8. 2011. Cena za otroka od 2 do 12 let je 109 $.
Nudimo možnost plačila na obroke (s kartico Diners na 12 obrokov brez
obresti). Ugodnost velja na prijavo.

Posnetek meseca - dneva, ki je nastal 7. julija na avtobusni
postali Hrušica - Belo polje - da bi se spočili, so odrezali
zadnji dve nogi in si iz klopce naredili ležalnik. B. R.
I Foto: Sašo Oblak

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana-Ciper-Ljubljana, letališke pristojbine,
QDVWDQLWHYYKRWHOXYGYRSRVWHOMQLKVREDKSROQLSHQ]LRQWUDQVIHUOHWDOLšče-hotel-letališče, Kompasovega predstavnika. Ko bo dovolj prijav, se bo skupini pridružil še predstavnik Gorenjskega glasa. Samo za naročnike: brezplačni
izlet v Nikozijo v vrednosti 39 $.

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik Gorenjskega glasa?
Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje), pokličite na 04 201 42 41 ali
pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo
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=E, 2=C, 3=Z, 4=O, 5=V, 6=D, 7=I, 8=P, 9=A), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz
prejšnje številke je FRANČIŠEK.
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Sestavil: Cveto Erman

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi MODNE
FRIZURE AMBASADA PETAR. Sponzor križanke je FRIZERSKA AMBASADA PETAR, Petar Marjanac, s. p., Ulica Viktorja Kejžarja 8, Jesenice, GSM 051 250 584, ki podarja naslednje nagrade: 1. barvanje las: Silva Ambrožič, Krnica; 2. žensko striženje: Marjeta Dolenc, Jesenice; 3. moško striženje:
Jože Čufar, Jesenice. Čestitamo! Za nagrade pokličite Petra
Marjanca v Frizersko ambasado Petar.

Slane palčke, slaniki in pivo
za vroče poletje
"Še najbolj pa odžeja in se prileže slana juha," pravijo planinci. Pri telesnem naporu in vročini se telo
močno znoji. Z znojem izgubimo tudi veliko soli. Sol pa hitro nadomestimo s slano juho.
Jelka Koselj
Slane palčke iz listnatega
testa
so tudi za goste, ki jim ni do
sladkarij. So hitro pripravljene in raznolike, z nešteto
možnimi namazi.
Potrebujemo: masleno testo iz
trgovine (50 dag), jajce za premaz, nariban sir parmezan
(5-10 dag), grobo zmleta sezamova semena, sol, mlet poper
in druge začimbe ter zelišča
po želji. Te so: paprika, gorčica, zmleta kumina, sesekljan
ali suh rožmarin, majaron, timijan, čemaž, dobra misel in
drugo.
Priprava: zamrznjeno masleno testo na sobni temperaturi odtajamo in na pomokani mizi razvaljamo približno
3 mm debelo. Polovico testa
damo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Jajce razžvrkljamo, solimo in popramo ali damo vanj žličko gor-

čice. Testo premažemo z jajcem, nato posujemo sir, na
vrh še sezamova semena ali
pa druge začimbe in zelišča.
Testo kar na pekaču zrežemo z nožem na pravokotnike širine 2 cm in dolžine 6
cm. Pekač postavimo v že
ogreto pečico na 200-220
stopinj C in pečemo približno 10-15 minut, da bledo porumenijo. Enako postopamo tudi z drugo polovico testa, vendar počakamo, da se
pekač ohladi. Če želimo palčke v obliki cevk, odrežemo
malo daljši pravokotnik in
ga zvijemo v spiralo. Spirale
še zgoraj premažemo z jajcem. Slano pecivo ponudimo s pijačami ali pa kot prilogo k pečenki. Palčke hranimo v zaprti posodi.

Slaniki iz kvašenega testa
Potrebujemo: 50 dag bele ali
pirine moke, 10 dag surovega
masla sobne temperature, 2

Sponzor križanke je TIJANA, trgovina z modnim spodnjim perilom in kopalkami LISCA in NANCY, na Cesti maršala Tita 29 (pod hotelom Korotan), na Jesenicah, GSM 031 704 159. Za naše reševalce prispevajo štiri nagrade v vrednosti nakupa: 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR in 5 EUR.

dag kvasa, mleto kumino, sol
in jajce za premaz.
Priprava: na desko damo
moko, zdrobljeno surovo
maslo, malo - ščepec ali dva
soli in kvas, ki smo ga prej
razmočili v štirih žlicah tople vode. Prilijemo še približno 2 dl vode in napravimo testo. Testo gnetemo
približno 15 minut, da postane gladko. Testo postavimo
v pomokano skledo, skledo
pa v topel prostor za približno tričetrt ure, da vzhaja in

se podvoji. Nato napravimo
iz testa za prst debele in dolge štručke, te pa položimo
na pekač, pokrit s papirjem
za peko. Štručke premažemo z razžvrkljanim jajcem,
potresemo z grobo morsko
soljo in kumino po okusu.
Vzhajajo naj na toplem še 15
minut. V precej vroči pečici,
pri 200 stopinjah C jih kar
hitro spečemo, da porumenijo, kar traja približno 15
minut. Ponudimo jih k pijačam.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 5.
avgusta 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p.
124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Koledar prireditev
Julijsko-avgustovske prireditve

Ponedeljek, 8. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 14. uri
Športno popoldne - prstomet, skoki v vodo, slackline
Info: ZŠJ, 04/588 46 65

KOLPERN NA STARI SAVI od ponedeljka do petka od 8.-16.
ure, ob sredah od 8.-17. ure, ob sobotah od 10.-17. ure
Fotografska razstava Utrip Stare Save - ob 60. obletnici ustanovitve
železarskega muzeja (do 16. septembra)
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK

Četrtek, 28. julija
KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30
Igranje vaterpola. Info: ZŠJ, 04/588 46 65

Najbolj izgubljen dan od vseh je tisti,
ko se nisem smejala
Triindvajset let staro in 177 centimetrov visoko Jeseničanko
Zvezdano Barešič smo srečali na letošnjem finalnem izboru
za miss Universe Slovenije. Zase pravi, da je iskrena, prilagodljiva in spontana. Prostega časa nima ravno veliko, če
pa ga že najde, ga najraje preživi v družbi svojega fanta in
prijateljev. A. B.

Petek, 12. avgusta
DVORANA PODMEŽAKLA ob 19.15
Hokejska tekma HK Acroni : Orli Znojmo. Info: info@hkjesenice.si

Razstava Dolikovci za Dolik (do 27. julija)
Info: Dolik, 04/583 25 06

FOTOGALERIJA JESENICE
Razstava fotografij Matevža Kostanjška in Jerneja Bidermana - člana
Foto kluba Hrastnik (do 27. julija)

Počitniški program za otroke
in mlade

Info: FD Jesenice

KOSOVA GRAŠČINA od torka do petka od 10.-12. ure in
16.-18. ure
Muzejska razstava: Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo
(do 29. julija)
Info: Arhiv RS in GMJ, 04/583 35 00

GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE (Mercator center)
Razstava fotografij "Julijske Alpe", razstavlja Dušan Nemeček (do 3.
avgusta)
Info: Fotoklub Jesenice

Četrtek, 21. julija
ZBOR ZA GLEDALIŠČEM TONE ČUFAR ob 7. uri
POHOD: Gorje (1156 m)-Gorjanski vrh (1689 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041 402 739

KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30
Igranje vaterpola
Info: ZŠJ, 04/588 46 65

ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,81; www.mcjesenice.si; dmcj@siol.net
MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 11. uri
19. 7. - Ustvarjalna osvežitev - poletni motivi z vodenimi barvicami
20. 7. - Razvedrilo - igre z rekviziti na prostem (padalo, žoge - trojke,
štafetna igra, risanje s kredo)

26. 7. - Ustvarjalna osvežitev - izdelovanje nakita
27. 7. - Razvedrilo - za možgančke (poveži, od pet proti nič), igre na
prostem z rekviziti (badminton, balinčki)

9. 8. - Ustvarjalna osvežitev - slikanje na steklo
10. 8. - Razvedrilo - za možgančke (labirinti, iskanje razlik, drži-ne drži),
igre na prostem z rekviziti (padalo, obroči, milni mehurčki)

KOPALIŠČE UKOVA ob 14. uri
18. 7. - Športni popoldan - vaterpolo
19. 7. - Ustvarjalna osvežitev - poletni motivi z vodenimi barvicami
20. 7. - Animacija - namizni tenis Amerikanc, balinčki do 11 posamezno

Sreda, 27. julija
SPOMENIK TALCEV NA BELEM POLJU ob 19. uri
Komemoracija ob Spominskem dnevu
Info: KS Hrušica, 04/587 12 60

Četrtek, 28. julija
KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30

21. 7. ob 15. uri - Predstavitev podvodnega hokeja - izvaja DPH Kranj
25. 7. - Športni popoldan - namizni tenis
26. 7. - Ustvarjalna osvežitev - izdelovanje nakita
27. 7. - Animacija - namizni tenis dvojice, balinčki do 11 - pari
9. 8. - Ustvarjalna osvežitev - slikanje na steklo
10. 8. - Animacija - dvigovanje ploščkov iz bazena, plavanje na čas

Igranje vaterpola
Info: ZŠJ, 04/588 46 65

Sobota, 30. julija
KOLPERN NA STARI SAVI ob 17. uri
Foto: Tina Dokl

Osrednja prireditev ob počastitvi Spominskega dne občine Jesenice,
1. avgust
Info: Občina Jesenice

Ponedeljek, 1. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 14. uri
Športno popoldne - slackline, skoki v vodo

Odkritje doprsnega kipa v spomin na partizanskega pesnika Mihe Klinarja. Info: ZZB NOV

Sreda, 3. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA ob 17. uri
Plavalno tekmovanje - Pokal Jesenic 2011
Info: ZŠJ, 04/588 46 65

NOGOMETNO IGRIŠČE PODMEŽAKLA ob 10. uri
27. 7. in 10. 8. - Turnir v nogometu za mlade

Četrtek, 4. avgusta
ZBOR IN ODHOD S HRUŠICE ob 5.50
POHOD: Kope (1377 m)-Črni vrh (1543 m)
Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041 402 739

KOPALIŠČE UKOVA ob 17.30
Igranje vaterpola
Info: ZŠJ, 04/588 46 65

Petek, 5. avgusta
PRED DOMOM DU JESENICE ob 17. uri

Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01; info@knjiznicajesenice.si
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE ob 10. uri
18.- 22. 7. - Računalniška delavnica
25.-29. 7. - Orientalski plesi
1.-5. 8. - Izdelujmo iz papirja, kaligrafija
8.-12. 8. - Športne aktivnosti malo drugače

Dan društva, družabni večer z zabavo na vrtu
Info: DU Jesenice, 04/583 10 26

Sobota, 6. avgusta
ZAKOP NA MEŽAKLI ob 10.30
Preznik KS Podmežakla
Info: KS Podmežakla, 031 787 363

Ruski Kozaki
30.7.2011 ob 20.30
,SBOKTLB(PSB EWPSBOB7JUSBOD

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, www.jesenice-tourism.net
E-pošta: 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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LTO - ZAVOD ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, KRANJSKA GORA

TRG TONETA ČUFARJA ob 18. uri

Plesni spektakel

Info: ZŠJ, 04/588 46 65

Jeseniške novice, petek, 15. julija 2011

16

jeseniške novice
Na oratoriju je fajn
V Kolpernu in na Stari Savi je potekal Lenartov
oratorij, ki je letos privabil kar 68 otrok.
Urša Peternel
Sedemletna Timon in Matevž sta bila dva od kar 68
udeležencev letošnjega Lenartovega oratorija, ki je potekal prejšnji teden v Kolpernu in na Stari Savi. "Všeč
mi je, ker so prijazni voditelji in ker se imamo fajn," je
povedal Timon. Matevž pa:
"Na oratoriju mi je všeč, ker
se igramo in ustvarjamo."
Da so se mladi v tednu dni
predvsem veliko družili, igrali in ustvarjali, je potrdil
tudi vodja oratorija Žiga Višnar. "Vsako jutro ob deveti
uri najprej dvignemo zastavo, potem sledi dramska
uprizoritev, letos na temo

svetopisemskega Jona, ki ji
sledi kateheza, to je pogovor
o tej tematiki. Nato imamo
razne igre, delavnice, po kosilu pa velike igre, denimo
štafetne, mokre igre ...," je
povedal Žiga. Kot je poudaril, je oratorij namenjen
prav vsem otrokom, ne le tistim, ki obiskujejo verouk,
starim od štiri do petnajst
let. Zanje je letos skrbelo
kar 22 animatorjev - prostovoljcev. "Otrokom na ta način omogočimo teden dni
aktivnih počitnic," je povedal Žiga. Organizatorja oratorija sta bila Župnija Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice.

Gostoljubje in prijaznost
na prvem mestu
Novi najemnik Doma Pristava ima ambiciozne načrte z oživitvijo objekta.
Janko Rabič
Pristava v Javorniškem
Rovu z gostinskim in prenočitvenim objektom, Zoisovim parkom z označenimi
drevesnimi vrstami, številnimi možnostmi športa, rekreacije in sprehodov v neokrnjeni naravi in z otroškim igriščem je res kot prava lepotica. Morda že dolgo
časa zaspana; čaka nekoga,
da jo bo predramil. Objekt,
ki ga je občina Jesenice z izdatnimi sredstvi pred leti temeljito prenovila, ima od letošnjega junija novega najemnika. Na razpisu je bil

izbran Asmir Jusufagić, ki
se je s partnerko Romano
Meglič takoj lotil dela in
uresničevanja kar smelih in
ambicioznih načrtov. "K odločitvi za najem objekta naju
je spodbudila predvsem čudovita in neokrnjena narava
s številnimi možnostmi za
sprehode, predvsem sedaj
ob urejenih jezerih. Tukaj je
bogastvo naravnih znamenitosti, kulturne zgodovine,
cvetja, zelenja in še marsičesa. Objekt sva v gostinskem
delu prenovila, tako da je še
bolj udoben in prijazen. Potrudila se bova, da bo na voljo dobra hrana. Poleg kla-

Nova najemnika Doma Pristava Romana in Asmir

sične še kaj za "na žlico", pa
različne domače dobrote in
podobno. Želiva, da Pristava
za domačine iz občine Jesenice in obiskovalce od drugod postane izletniška točka
z možnostjo čim bolj pestre
sprostitve, tako za družine,
otroke in posameznike. Tukaj je pomembna izhodišča
točka za planinske ture v Karavanke, veliko možnosti
ponudbe ponuja registriran
prireditveni prostor. Pripravila bova programe za krajše
počitnice s prenočevanjem.
Neizkoriščena je še manjša
konferenčna dvorana, ki jo
bova ponudila gospodar-

skim družbam za delovne
sestanke. Povabila bova
športne kolektive, ki bodo
tukaj lahko trenirali in imeli
različne možnosti za sprostitev. Gostoljubje in prijaznost do vseh obiskovalcev
bo vedno v ospredju ob vseh
načrtih, ki jih želiva izpeljati
v prihodnjih letih," sta povedala nova najemnika.
Med obsežnimi načrti naj
omenimo še zvišanje standarda v sobah, izkoriščanje
obnovljivih virov energije,
obogatitev otroškega igrišča
ter obnovo in izboljšanje ponudbe v bližnjem Kurirskem domu.

Obnovljena jezera na Pristavi

Plavanje, novice in kuharski recepti
"Obenem je to prijetno druženje, na katerem si izmenjamo dnevne novice, kuharske recepte ...
Ne manjka smeha in dobre volje," pravijo redne udeleženke jutranjega plavanja v bazenu Ukova.
Janko Rabič

Sedemletni Timon, animatorka Maja in sedemletni Matevž:
Na oratoriju se imamo fajn.

Ustvarjalne delavnice na Stari Savi

V kopališču Ukova vsako sezono dajejo velik poudarek
rekreacijskemu plavanju.
Pri Zavodu za šport Jesenice
poudarjajo, da želijo na ta
način čim širšemu krogu občanov omogočiti prijetno poletno sprostitev v vodi. Letos
je jutranje plavanje vsak dan
od 9.30 do 11. ure, večerno
pa ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 19.30 do 21. ure.
Cena je en evro. Na voljo je
mentor Aljoša Žnidar, ki po
želji svetuje o tehniki in vadbi plavanja. Za začetek sezone je obisk plavalcev večji v
jutranjih urah. Predvsem
rade plavajo upokojenke, ki
so redne gostje, nekatere kar
vsak dan. 7. julija smo v objektiv ujeli sedem plavalk, ki
so nam z navdušenjem pripovedovale, da jim ta oblika
poletne rekreacije veliko pomeni. "Obenem je to prijetno druženje, na katerem si
izmenjamo dnevne novice,

kuharske recepte in podobno. Ne manjka smeha niti
dobre volje. Voda je v redu,
lepi dnevi, ni kaj dodati," so
si bile enotne v mnenjih.
Moški so za zdaj še bolj redki plavalci, vendar so nam

ženske dejale, da naj se kar
ojunačijo, da jih njihova
družba v vodi ne bo motila.
Pri Zavodu za šport želijo,
da bi bil večji odziv rekreativnih plavalcev tudi v večernih urah.

Omenimo še, da na kopališču Ukova vsak četrtek od
18. do 19. ure organizirajo
rekreacijsko igranje vaterpola. Vsake tri tedne bodo
za udeležence pripravili
turnir.

Sedem navdušenih jutranjih plavalk: ne manjka dobre volje niti smeha.

