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Zlato iz Amerike
Dani Mencinger z Jesenic je na 
svetovnih igrah specialne olimpijade 
v Idahu v smučarskem teku osvojil
zlato medaljo.

OBČINSKE NOVICE KRAJEVNA SKUPNOST KULTURA ZANIMIVOSTI

Redarji in inšpektorji
bodo rokave zavihali
junija
Vodja medobčinskega in-
špektorata in redarstva Bošt-
jan Omerzel je predstavil
delo novih redarjev in in-
špektorjev.

Nova okna zaradi 
hrupa železnice
V stanovanjskih blokih ob
železnici bodo poskrbeli za
protihrupno sanacijo.

Rekordni ploh 
v Planini pod Golico 
Posekana smreka je bila dol-
ga 36 metrov, imela je do-
brih pet kubičnih metrov
lesa, tehtala pa je okoli pet
ton. Fantom je povzročila
kup težav ...
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Urša Peternel

Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice je bila uspeš-
na pri akreditaciji novega
programa zdravstvene nege
druge bolonjske stopnje.
Kot je povedala dekanica
doc. dr. Brigita Skela Savič,
je program potrdila Komisi-
ja za zdravstvo in socialo pri
Svetu za visoko šolstvo, do-
končno pa ga bo potrdil
Svet RS za visoko šolstvo v
prvi polovici marca. Visoka
šola za zdravstveno nego Je-
senice bo tako v študijskem
letu 2009/2010 poleg se-
demdesetih rednih in prav
toliko izrednih študentov
prvostopenjskega bolonj-
skega študija zdravstvene
nege sprejela še trideset
rednih in trideset izrednih
študentov za študij druge
bolonjske stopnje zdrav-
stvene nege. Po besedah
Skela Savičeve je program
nadgradnja visokošolskega
študijskega programa prve
stopnje, ki ga izvajajo od
študijskega leta 2007/2008
naprej. "Študenti bodo po-
globili in nadgradili znanje
na širšem strokovnem po-
dročju zdravstvene nege in

zdravstva. Magistrski študij
razvija sposobnosti študen-
ta za opravljanje raziskoval-
nega dela v zdravstveni negi
in zdravstvu ter razvijanje
na dokazih podprtega raz-
voja kliničnega delovanja.
Program poleg obveznih
vsebin omogoča tudi študij
izbirnih predmetov za po-
glabljanje in razširjanje

znanj na posameznih speci-
alnih področjih, kot so on-
kologija, geriatrija, paliativ-
na oskrba, epidemiologija,
duševno zdravje, primarno
zdravstveno varstvo, organi-
zacija in uvajanje kakovosti
ter varnosti v zdravstvu," je
pojasnila dekanica. Kot je
dodala, so pri pripravi pro-
grama sodelovali številni

strokovnjaki iz Slovenije in
tujine. In kdo se bo lahko
vpisal na magistrski študij?
Vpišejo se lahko študenti, ki
so končali študij prve stop-
nje in pridobili 180 točk po
Evropskem prenosnem kre-
ditnem sistemu (ECTS).
Študenti, ki niso zaključili
programa zdravstvena nega
na prvi stopnji, pa bodo mo-
rali opravljati diferencialne
izpite za vstop v program.
Študentje bodo po koncu
študija pridobili naziv ma-
gister oziroma magistrica
zdravstvene nege. Kot je še
dejala dekanica, visoka šola
sledi svoji viziji razvoja, to
je postati prepoznana viso-
košolska institucija na po-
dročju izobraževanja in raz-
iskovanja v zdravstvu. "V
postopku priprave so novi
programi prve in druge
stopnje, kot so zdravstveni
menedžment, promocija
zdravja in kontinuirana
oskrba," je povedala. Svoje
delovanje uspešno usmerja
v raziskovalne projekte ter
razvoj visokošolskih učite-
ljev, s čimer vzpostavlja po-
goje za preoblikovanje v fa-
kulteto na področju zdrav-
stvenih ved.

Na Jesenicah 
magistrski študij 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je pridobila program druge stopnje in z jesenjo bodo vpisali
šestdeset podiplomskih študentov zdravstvene nege.

Jesenice na 
razglednicah
V sklopu praznovanj ob 80-
letnici mesta Jesenice so od-
prli razstavo v Kosovi grašči-
ni. Na predvečer praznika bo
tudi predstavitev Jeseniške-
ga zbornika.

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

Smučali za 
svinjsko trofejo
Na pustno nedeljo je na Španovem
vrhu potekal že 43. smuk za trofejo
svinjska glava. 
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Janko Rabič

Tretja sezona nastopov ho-
kejistov jeseniškega Acroni-
ja v elitni avstrijski ligi EBEL
se spet ni izšla po načrtih.
Za vstop v polfinale so kloni-
li proti lanskemu prvaku
Salzburgu. Neugodnega na-
sprotnika so v petih tekmah
uspeli premagati le enkrat
pred domačim občinstvom z
rezultatom 6 : 2. 
Vzroke bo strokovni štab
analiziral in bodo zagotovo
koristili pri načrtovanju na-
daljnjih strategij jeseniškega
moštva v ligi pri severnih so-
sedih. Če odpišemo temnej-
še plati zgodbe letošnje sezo-
ne, vendarle ne gre prezreti

tudi dosežkov, s katerimi so
si jeseniški hokejisti utrdili
ime in ugled na hokejskem
zemljevidu Avstrije. Tam so
veseli konkurence do te
meje, ko gostujoča moštva
ne začnejo zmagovati in me-
šati štrene njihovim najbolj-
šim moštvom. To so vsaj
malo na svoji koži občutili je-

seniški hokejisti na nekate-
rih tekmah. Pristranska soje-
nja in pogoste izključitve
niso bile naključne. Tudi na
odločilni tekmi v Salzburgu,
kjer so prav kazni pomemb-
no vplivale na izid tekme, s
katero so se Jeseničani poslo-
vili od letošnje lige EBEL. V
letošnji sezoni so jeseniški
hokejisti sicer eno bitko izgu-
bili, vojne pa nikakor še ne.
Zdaj se začenja pravi juriš na
naslov državnega prvaka. Če
jim uspe, bo v hokejskem
hramu Podmežakla v vsem
žaru zasijala 30. klubska
zvezdica v 61-letni zgodovini
jeseniškega kluba. Ta drugi
cilj je verjetno realno veliko
bolj dosegljiv kot prvi. Danes

se začenjajo polfinalni boji
državnega prvenstva. Prese-
nečenj naj ne bi prinesli,
tako da se bosta v finalu za-
gotovo spet spopadla večna
tekmeca Acroni in Olimpija.
Čeprav Ljubljančani letos
niso blesteli v ligi EBEL in
imajo kup drugih težav, jih
ne gre podcenjevati.

Zdaj juriš 
na 30. zvezdico!
V letošnji sezoni so jeseniški hokejisti sicer eno
bitko izgubili, vojne pa nikakor še ne. Zdaj se 
začenja pravi juriš na naslov državnega prvaka.

Ob lepih zmagah in vodstvu na lestvici v prvem
delu lige gre posebej izpostaviti tudi trojico 
igralcev, ki je lahko ponosna na strelsko 
učinkovitost na številnih tekmah. Med več kot
tristo hokejisti v ligi je Marcel Rodman sezono
med strelci zaključil na odličnem 6. mestu 
z 62 točkami, David Rodman je bil s 57 točkami
na 11. mestu in Tomaž Razingar s 55 točkami na
14. mestu.
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.
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Občinske novice

Urša Peternel

Na novinarski konferenci se
je prejšnji torek predstavil
novi vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva ob-
čin Jesenice, Gorje, Žirovni-
ca in Kranjska Gora Boštjan
Omerzel. Omerzel prihaja
iz policijskih vrst, nazadnje
je delal kot inšpektor v sek-
torju uniformirane policije v
Kranju, je pa domačin z Je-
senic. Novi medobčinski in-
špektorat in redarstvo, ki ga
vodi, ima sedež na Jeseni-
cah, na Titovi 78a, poleg
zdravstvenega doma. Pokri-
va območje štirih občin, in
sicer Jesenic, Gorij, Žirovni-
ce in Kranjske Gore. Gre za
skupno službo, v kateri je si-
stemiziranih šest delovnih
mest - vodja, trije redarji in
dva inšpektorja. Kot je pove-
dal Omerzel, so na javnem
natečaju že izbrali tri redar-
je, medtem ko naj bi se po-
stopek izbire dveh inšpek-
torjev zaključil predvidoma
prihodnji teden. Dva od treh
redarjev sta že na usposab-
ljanju v Tacnu in na Kotni-
kovi v Ljubljani, Omerzel pa
računa, da bodo tako redarji
kot inšpektorji začeli delati
junija. In kakšne bodo nalo-
ge novih redarjev in inšpek-
torjev? Delali bodo na različ-
nih področjih, precej dela
bodo zagotovo imeli pri ure-
janju mirujočega prometa,
lahko bodo merili tudi hi-
trost na državnih cestah v
naseljih in na občinskih ce-
stah (na Jesenicah že načr-
tujejo nakup radarskih me-
rilnikov), ukrepali bodo v
primeru kršitev javnega

reda in miru ... Inšpektorja
pa bosta pokrivala področje
komunale, turizma in cest.
Redarji bodo izrekali globe,
medtem ko bodo inšpektorji

tudi vodili in odločali v pre-
krškovnih postopkih. In
kako bodo novi redarji in in-
špektorji prisotni v štirih ob-
činah, ki jih bodo pokrivali?
V skladu z dogovorom bodo

opravljene ure redarjev in
inšpektorjev med štiri obči-
ne razdeljene glede na delež
financiranja. Občina Jeseni-
ce bo tako plačevala 63 od-
stotkov stroškov, Kranjska
Gora 15, Žirovnica 12 in
Gorje 9 odstotkov. Po tem
ključu naj bi bile razdeljene
tudi delovne ure. V primeru
večjih izrednih dogodkov pa
bodo prisotnost v posamez-
ni občini povečali, je zatrdil
Omerzel. Povedal je tudi, da
bodo redarji in inšpektorji
delali v skladu z občinskimi
odloki posamezne občine,
izterjane globe oziroma kaz-
ni pa bodo šle v proračun
posamezne občine. 
Direktorica občinske uprave
Občine Jesenice Slavka Bre-

lih je predstavila celoten po-
stopek ustanavljanja skup-
nega medobčinskega in-
špektorata in redarstva. Od
ideje do realizacije sta pote-
kli dve leti, pri ustanavljanju
pa so sodelovale vse štiri ob-
čine. Brelihova je med dru-
gim povedala, da so dobili
veliko prijav na natečaje za
izbor kandidatov, za vodjo
se je prijavilo dvanajst kan-
didatov, za redarje pa štiri-
najst. 
Letos naj bi za medobčinski
inšpektorat in redarstvo vse
štiri občine skupaj namenile
190 tisoč evrov, kamor je
vključen tudi nakup opre-
me, vozil ... Del materialnih
stroškov tovrstnih skupnih
uprav financira tudi država.

Redarji in inšpektorji bodo
rokave zavihali junija
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel je predstavil delo novih redarjev in
inšpektorjev.

Urša Peternel

Bliža se praznik občine Jese-
nice, ki bo letos še posebej
slovesen, kajti Jesenice praz-
nujejo tudi 80-letnico razgla-
sitve trga za mesto. Na Obči-
ni Jesenice se že pripravljajo
na praznovanje tega po-
membnega jubileja. Župan
Tomaž Tom Mencinger je
povedal, da bodo v sklopu
praznovanj 18. marca ob
18.45 postavili spomenik že-
lezarju in jeseniškemu žele-
zarstvu v krožišče v bližini
stavbe Občine Jesenice. Ob
tej priložnosti bo Občina iz-
dala tudi Bilten o zgodovini
železarstva, pri pripravi kate-
rega so sodelovali vsi po-
membni ljudje, povezani z
železarno. Avtorji prispevkov
so Dušan Thaler, Stanislav
Čop, Aleksander Mandeljc,
Vitomir Gričar, Drago Finž-
gar, Leon Mesarič dr. Janez
Begeš, Jože Osvald, Miroslav
Noč (žal že pokojni), dr. Bo-
židar Brudar, Branko Vreč-
ko, Slavko Kanalec in drugi. 
Osrednja prireditev ob praz-
niku občine Jesenice pa bo
20. marca ob 19.30 v dvora-
ni Gledališča Toneta Čufarja

(morda bodo premierno za-
vrteli tudi film Jesenice -
mesto priložnosti), v avli
gledališča pa bo na ogled del
razstave starih jeseniških
razglednic. 
Občina Jesenice je tudi
sponzor dobrodelnega kon-
certa opernih arij, na kate-
rem bodo nastopili Jurij
Reja, Olga Gracelj in Jaka
Jeraša. Prireditev organizira
območno veteransko zdru-
ženje Zgornja Gorenjska. 
V sklop praznovanj ob 80-
letnici mesta Jesenice pa
sodi tudi letošnja prireditev
Prvi glas Gorenjske, ki bo
potekala 28. marca v kinu
Železar.

Županov kotiček

Urša Peternel

Jeseniški občinski svet je na
seji prejšnji teden potrdil
spremembe in dopolnitve
tekstualnega dela prostor-
skih ureditvenih pogojev
(PUP) za mesto Jesenice.
Kot je na seji pojasnila vodja
oddelka za okolje in prostor
na Občini Jesenice Valenti-
na Gorišek, so postopek
spreminjanja tega prostor-
skega dokumenta pričeli na
pobudo podjetja Oniks In-
vest, ki na mestu nekdanje
trgovine Tuš na Bokalovi
ulici želi zgraditi varovana
stanovanja. Dosedanji PUP
tovrstne gradnje ni dopuš-
čal, s spremembami pa bo
ureditev varovanih stano-
vanj na tem mestu dopušče-

na. S spremembami PUP-a
so dali tudi možnost, da
bodo na mestu opuščene tr-
govine na Tomšičevi ulici
gradili stanovanja. Pri tem
je občinski svetnik Marko
Zupančič menil, da v tem
delu Jesenic močno pri-
manjkuje parkirnih mest,
zato bi bilo namesto novih
stanovanj bolj smiselno gra-
diti garažno hišo. 
Največ razprave pa je pov-
zročil del dokumenta, ki se
nanaša na tako imenovani
Klinarjev travnik na Plavžu.
Štirje lastniki parcel na tem
območju bi namreč radi
zgradili stanovanjske hiše,
vendar pa je po veljavnih
prostorskih dokumentih ta
del Jesenic rezerviran za in-
štitute, bolnišnice, šolstvo in

muzeje. Gre za območje
med Splošno bolnišnico Je-
senice in Domom upoko-
jencev dr. Franceta Berglja,
zato ima po pojasnilu Valen-
tine Gorišek strateški po-
men za širitev teh dveh usta-
nov. Zato se na Občini Jese-
nice ne strinjajo s spremem-
bo namenske rabe tega
prostora. Goriškova je ob
tem opozorila, da so sedanji
lastniki zemljišč ob nakupu
vedeli, kaj kupujejo. Seje ob-
činskega sveta so se udeleži-
li trije od štirih lastnikov -
Nihad Sefić, Emir Čatak in
Ivan Kuvek (lastnica je nje-
gova mama). Kot so poveda-
li, so zakonito kupili zem-
ljišče, zdaj pa na njem ne
morejo graditi. Kot menijo,
Občina Jesenice neupraviče-

no ohranja to območje re-
zervirano, saj so visoko
zdravstveno šolo zgradili na
drugi lokaciji, bolnišnica pa
se širi proti Hrušici. Tudi
dom upokojencev se po nji-
hovem mnenju ne bi smel
širiti na njihovo zasebno
lastnino. Na koncu so občin-
ski svetniki menili, da bi
bilo za prekinitev pat pol-
ožaja najbolje od ministr-
stva za zdravje in ministr-
stva za delo, družino in soci-
alne zadeve pridobiti točen
odgovor, ali načrtujejo širi-
tev bolnišnice in doma upo-
kojencev ali ne. Če bodo do-
bili jasen odgovor, da se bol-
nišnica in dom upokojencev
ne bosta širila na to območ-
je, pa bi PUP lahko tudi
spremenili.

Hiše ali inštituti na Klinarjevem travniku?

Štirje lastniki parcel bi radi zgradili stanovanjske hiše, vendar pa je to območje rezervirano za 
inštitute, bolnišnice, šolstvo in muzeje.

Kot je povedal Boštjan
Omerzel, bodo redarji
imeli lisice, plinski
razpršilec in plastične 
zatege, ne bodo pa 
nosili pištol.

Menjava oken in vrat tudi po fazah
Občina Jesenice že nekaj let v proračunu zagotavlja denar za
energetsko sanacijo objektov. Po besedah vodje oddelka za
okolje in prostor Valentine Gorišek bodo letos v ta namen
zagotovili skoraj sto tisoč evrov. Dosedanje izkušnje tovrst-
nih finančnih spodbud so dobre, da bi jih še bolj približali
občanom, pa so pripravili nekaj sprememb odloka o dode-
ljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učin-
kovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v go-
spodinjstvih. Glavna sprememba je ta, da bodo občani po
novem lahko stavbno pohištvo menjali po fazah in ne več v
celoti kot doslej. Na Občini Jesenice namreč ugotavljajo, da
mnogim občanom finančna situacija ne dopušča zamenja-
ve vseh oken in vrat v hiši oziroma stanovanju naenkrat.
Tako bodo upravičenci odslej lahko opravili zamenjavo
stavbnega pohištva po fazah, pri čemer pa bodo ob prijavi
na razpis morali točno opredeliti faze investicijskega ukre-
pa. Vsakoletna investicija pa bo morala biti izvedena kot
tehnološko zaključena celota. U. P.

Popravilo cest, ko bo dopuščalo vreme
Ker so lokalne ceste na območju občine Jesenice precej
uničene, je občinski svetnik Matjaž Peskar predlagal občin-
ski upravi in županu, naj razmislijo o možnosti, da bi ime-
novali strokovno komisijo, ki bo proučila stanje lokalnih
cest. Strokovne službe Občine Jesenice pa naj bi potem pri-
pravile rebalans proračuna, kajti načrtovanih sredstev bo
premalo tudi za osnovno krpanje cest.
Kot je odgovoril vodja Komunalne direkcije Tomaž Vidmar,
bodo skupaj s predstavnikom podjetja Jeko-in pripravili po-
pis del z oceno stroškov za sanacijo udarnih jam na občin-
skih cestah. Ko bodo vremenske razmere ugodne in ko bo
stekla proizvodnja vročega asfalta, pa bodo tudi pričeli po-
pravljati ceste. U. P.

Na območju Jesenic je po zimi uničenih veliko cest, tudi
cesta mimo trgovine na Koroški Beli.

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice Slavka Brelih in vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Žirovnica in Kranjska Gora Boštjan Omerzel
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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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Urša Peternel

Majda Rebernik - glasba,
radio, oder ...
"Zdi se mi, kot bi dobila pri-
znanje za vse za nazaj ... In
res sem bila prijetno presene-
čena," je novico o tem, da je
letošnja prejemnica občinske
plakete, pospremila Majda
Rebernik. Njeno življenje so
zaznamovali glasba, radio,
gledališče, oder in tudi šport.
Izhaja iz družine, v kateri se

je nenehno pelo in igralo.
Zato je že kot majhna deklica
blestela na odru, se učila solo-
petja, pela v pevskih zborih, s
petnajstimi leti pa jo je Joža
Varl postavil na "veliki" oder,
na katerem je ostala 35 let. Po-
vezovala, napovedovala in re-
citirala je na številnih prire-
ditvah, proslavah, tekmova-
njih, srečanjih, praznovanjih
... Že kmalu po ustanovitvi
Radia Triglav je sedla tudi za
radijski mikrofon; najprej je
brala mladinsko oddajo, čez
nekaj let pa že redni pro-
gram. "Ostala sem dvajset let,
na katera imam najlepše spo-
mine. Vrnila sem se še dva-
krat kot zunanja sodelavka - s
Francijem Černetom sva bra-
la o znanih Jeseničanih, eno
leto vsako nedeljo sem brala
pravljice ..." Posebej zanimi-
vo poglavje njenega življenja
pa se še vedno piše pod
odrom jeseniškega gledališ-
ča. Že 22. leto namreč dela
kot šepetalka, in kot pravi, bi
o tem zanimivem delu lahko
pripovedovala in pripovedo-
vala ... "To je fantastično delo
... Že po mimiki obraza vidim
igralca, da mu ne bo šlo ..."
En delček njenega življenja je
povezan z delom v Športnem
kulturnem društvu Obranca
na Kočni, s katerim so poživi-
li kulturno življenje kraja. Zad-
njih dvanajst let piše tudi 
pesmi, največ za narodnoza-
bavno glasbo, kjer je zelo de-
javen tudi njen mož Franci, s
katerim sta poročena že 38
let. Kamenček v mozaiku nje-
nega življenja pa sestavlja

tudi šport, saj je petnajst let
igrala odbojko za železarno,
kjer je bila kot metalurški teh-
nik zaposlena trideset let.
Prav železarna ima poseben
kotiček v njenem srcu. "Na

železarno sem zelo navezana.
Vežejo me prelepi spomini
na ljudi, sodelavce, na tiste
stare, pridne delavce, katerih
obrazov ne morem pozabiti
..." Železarni je posvetila tudi
nekaj svojih pesmi. Zadnjih
šest let je Majda upokojena, a
kot pravi, ji nikakor ni dolg-
čas. Dejavna je pri jeseni-
škem društvu upokojencev,
piše za Vzajemnost ... Veliko
časa in ljubezni pa namenja
tudi vnukinji. "Ob tem mo-
ram reči, da me je v vseh mo-
jih dejavnostih družina, mož
Franci in otroka Urška in
Miha, zelo podpirala in me
razumela."

Peter Muhar - zvestoba
pihalnemu orkestru
"Bil sem zelo presenečen,
hkrati pa zadovoljen in vesel,
ko sem izvedel, da bom prejel
občinsko priznanje. Zame je
to potrditev, da sem dobro de-
lal; hkrati pa te nagrade ne bi
mogel dobiti brez podpore v
kolektivu godbe in brez pod-
pore svoje družine," je dejal
občinski nagrajenec Peter
Muhar. Pri jeseniških godbe-
nikih je začel igrati daljnega
leta 1957. Najprej je igral kla-

rinet, nato pa vsa leta sakso-
fon. "Ko sem bil otrok, smo
stanovali na Stari Savi, v oko-
lju, kjer je živelo veliko muzi-
kantov, in vsi mladinci smo
se učili igrati na kak inštru-
ment," se spominja svojih
glasbenih začetkov. Godbeni-
kom ostaja zvest že več kot
pol stoletja. Kot pravi, so na

leto imeli tudi po petdeset na-
stopov, ob tem pa še od devet-
deset do sto vaj, vrsto let so
morali igrati tudi na številnih
pogrebih. V okviru orkestra
so osnovali tudi zabavni orke-

ster, ki je blestel zlasti v časih,
ko ga je vodil Franc Košir.
"Bilo je veliko odrekanj, saj
smo največ nastopov imeli
poleti, tako da smo morali
prilagajati družinski dopust
potrebam godbe ..." K delova-
nju v orkestru je pritegnil
tudi vso družino, tako sta ig-
rala oba sinova, žena pa
opravlja delo kronistke. Sča-
soma je Peter Muhar začel
prevzemati tudi vodstvene
funkcije v orkestru, več man-
datov je bil podpredsednik,
kot predsednik pa ga je vodil
kar šest mandatov. "Dobro je,
če godbo vodi muzikant, saj
poznaš ljudi, bistvo dela ..."
Pod njegovim vodenjem so
zagotovili dobre razmere za
delo orkestra, obnovili godbe-
no sobo... Po četrt stoletja
opravljanja vodstvenih funk-
cij se je lani odločil, da bo vo-
denje predal mladim močem.
Za prihodnost orkestra ga ne
skrbi. "Imamo veliko mladi-
ne, tako da se ni bati, da bi or-
kester stagniral. Glede na to
kakšnega dirigenta imamo,
smo lahko samo še boljši.
Predlani smo se spet začeli
udeleževati tekmovanj, ki so
dobra motivacija za ves orke-
ster." Sam še vedno ostaja
član orkestra in kot pravi, bo
igral, dokler mu bo dopuščalo
zdravje. Pred dobrima dvema
letoma se je tudi upokojil -
kot inženir metalurgije je
dvajset let delal v železarni,
nato pa vrsto let kot samostoj-
ni podjetnik. Zadnja leta je
vodil salon s pohištvom, ki ga
zdaj vodita sinova. Nekaj let
je opravljal tudi vodstvene
funkcije v območni obrtni
zbornici.

Franci Bizjak - glasba 
in strelstvo
Glasba in strelstvo sta dve lju-
bezni, ki sta najbolj zazna-
movali življenje Francija Biz-
jaka. Z glasbo se je začel
ukvarjati kot desetleten fan-
tič, pri petnajstih pa se je pri-
družil javorniški godbi. God-
benikom je zvest že več kot
petdeset let, vsa leta pa igra
na bobne. Godbi je posvetil
nešteto ur ... "Godba ne po-
zna slabega razpoloženja. Je

pa res, da imaš zelo malo
prostega časa, če si z dušo in
srcem pri godbenikih. Igrati
moraš, ne glede na vreme,
letni čas; igrali smo na pro-
slavah, pogrebih ..." Sodelo-
val je tudi v številnih manjših
ansamblih, s katerimi so ig-
rali po hotelih na Bledu, v
Kranjski Gori ... Bil pa je tudi
ustanovitelj Alpskega kvinte-
ta, enega najbolj priljubljenih
narodnozabavnih ansamblov
pri nas. Pri tem je posebej za-
nimiv konec njegovega sode-
lovanja pri kvintetu. Kot pra-
vi, so se s fanti (vsi razen nje-
ga so bili še ledig in fraj) rav-
no pripravljali na turnejo po
Švici, ko je na vajo prišla žena
in mu rekla, da gre sicer lah-
ko v Švico, vendar bosta še
prej šla na občino in podpisa-
la ločitvene papirje ... Tako je
zaključil sodelovanje pri Alp-
skem kvintetu, medtem ko je
godbenikom še naprej ostal
zvest - vse do danes.
Ob glasbi pa se je že v otro-
ških letih rodila tudi ljubezen
do strelstva. Z dvanajstimi
leti se je pridružil strelcem in
kmalu postal član slovenske
reprezentance, začel osvajati
državne naslove ... Kmalu je
prevzel tudi mentorstvo nad
mladimi, skupaj z Jožetom
Otrinom sta začela vzgajati
mlade strelce ter ustanavljati
strelske krožke po šolah. Da-
nes se lahko pohvali, da so
njegovi učenci odlični strelci,
državni rekorderji in državni
prvaki. Bil je tudi organizator
strelskega tabora v Pineti, ki
se ga mladi strelci zelo radi
udeležujejo. "Ni lepšega kot
ukvarjati se z glasbo in delati
z mladimi. To so perle in bri-
ljanti ..." Kot pravi, se bo z
obojim ukvarjal, dokler bo
imel dovolj energije. Danes je
Franci Bizjak upokojen, v že-
lezarni je delal 35 let, zadnja
leta pred upokojitvijo pa na
Karavanškem predoru. Ob-
činskega priznanja je zelo ve-
sel: "Vesel sem, da so se me
spomnili, saj sem tako godbi
kot strelstvu namenil ogrom-
no prostega časa in prosto-
voljnih ur."

Prejemniki letošnjih
plaket občine
Plakete Občine Jesenice bodo ob občinskem prazniku 20. marca prejeli Majda Rebernik, Peter Muhar
in Franci Bizjak.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

marec

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj

Majda Rebernik

Peter Muhar

Franci Bizjak

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM
Alpska 37, Lesce, 
tel.: 04/531-87-57

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Nudimo vam pestro izbiro:

❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja 
❖ blaga za svečane priložnosti

❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira 
podlog, zadrg, sukancev, gumbov 

in ostale pozamenterije.
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Naziv častni občan bo letos prejel Joža Varl, 
plaketo župana pa Franci Črv. Oba nagrajenca
bomo predstavili v prihodnji številki 
Jeseniških novic. 

Poročilo o delu nadzornega odbora
Na februarski seji občinskega sveta je predsednica Nadzor-
nega odbora Občine Jesenice Darja Radić predstavila poro-
čilo o delu odbora v letu 2008. Lani so opravili nadzor inve-
sticijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, nadzor
pravnih aktov Občine Jesenice, nadzor nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča in nadzor zaključnega računa Ob-
čine Jesenice za leto 2007. Pri tem so opozorili na nekatere
pomanjkljivosti, Občina Jesenice pa se je na to odzvala z od-
zivnimi poročili in nadzorni odbor je ukrepe ocenil kot pri-
merne. Lani so tudi spremljali poslovanje nekaterih porab-
nikov proračuna in izvajalcev javnih služb. Člani nadzorne-
ga odbora trenutno pripravljajo še zaključno poročilo o
opravljenem nadzoru v Glasbeni šoli Jesenice, še vedno pa
opravljajo nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov
od odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla. Po bese-
dah Darje Radić gre za daljši postopek in dokaj zahteven
nadzor, ki še ni zaključen. U. P.



občinske novice - JESENICE CMYK 06.03.2009 stran   04

4 Jeseniške novice, petek, 6. marca 2009

Občinske novice

Nataša Harej

V tej številki začenjamo niz
nasvetov za varčevanje ener-
gije v gospodinjstvu. Začeli
bomo z zmanjševanjem po-
rabe električne energije v
kuhinji. 
Kuhanje zahteva kar veliko
energije, in čeprav se na prvi
pogled zdi, da pri tem ni mo-
goče kaj prida privarčevati, ni
tako. Kadar je le mogoče,
uporabimo tako imenovani
"ekonom lonec". Količina
vode za kuho naj ne bo po ne-
potrebnem prevelika. Kuhaj-
mo v pokritih posodah s po-
krovi, ki dobro tesnijo. Ko
voda zavre, zmanjšajmo moč
kuhalne plošče oziroma plin-
skega gorilnika do točke, ko
voda še vedno vre. Izbirajmo
kuhalno posodo iz materia-
lov, ki omogočajo dobro to-
plotno prevodnost in enako-
merno porazdelitev toplote.
Premer dna posode se mora
ujemati s premerom plošče
ali kuhalnega polja. 
Pri električnih štedilnikih je
treba upoštevati naslednje
nasvete: velikost kuhalne
plošče izberemo, glede na
premer posode. Majhna po-
soda na veliki plošči pusti

povsem neizkoriščen obod,
od koder energija veselo uha-
ja v zrak. S kuhanjem v po-
kriti posodi lahko zmanjša-
mo porabo električne energi-
je tudi do trikrat. Kuhalno
ploščo izklopimo nekaj mi-
nut pred koncem kuhanja,
saj je v plošči dovolj toplote,
ki bo hrano skuhala. 
Varčno lahko ravnamo tudi
pri peki hrane v električni pe-
čici. Pri starejših pečicah red-
no preverjajmo tesnjenje
vrat. Vrat pečice ne odpiramo
po nepotrebnem, saj s tem
znižujemo temperaturo v pe-
čici in povečujemo porabo
energije. Če imamo v pečici
na razpolago ventilator, ga
čim pogosteje uporabljajmo.
Ko je le mogoče, pecimo več
jedi hkrati. Električno pečico
izklopimo približno deset
minut pred koncem peke, saj
je v njej dovolj toplega zraka,
ki bo jed spekel do konca.
Jedi raje pogrevajmo na ku-
halnih ploščah kot v klasič-
nih pečicah, še raje pa v mi-
krovalovnih pečicah. Poraba
energije je pri novejših mo-
delih pečic manjša, kar je re-
zultat toplotne izolacije, bolj-
šega tesnjenja in večkratne
zasteklitve vrat. 

EKO KOTIČEK

Varčujemo tudi v kuhinji
Branko Noč

(Prvi del)

Prebrali ste naslov članka, ki
pa vam ne pove kaj dosti. Za
vodik smo slišali že vsi, za go-
rivne celice pa le redki. Pre-
den vsaj nekaj napišem o vo-
diku in gorivnih celicah, pa
dve besedi o dogodku, ki se je
zgodil 9. februarja na jeseni-
ški gimnaziji. Dr. Dušan Flor-
jančič, predstavnik nekdanje
fundacije Procultura Sloveni-
ca - Švica, in Matjaž Čemažar,
predstavnik podjetja Domel
Železniki, sta Gimnaziji Jese-
nice in Srednji šoli Jesenice
poklonila okoli tisoč evrov
vredni učili gorivnih celic.
Učili bosta pomagali, da se di-
jaki že na v srednji šoli sezna-
nijo z najnovejšimi trendi in
tehnologijami v energetiki.
Vzporedno s predajo učil je
dr. Miha Sekavčnik s Fakulte-
te za strojništvo v Ljubljani
učencem in vabljenim go-
stom v predavanju predstavil
prihajajoče vodikovo obdobje
in vzporedno naprave, ime-
novane gorivne celice. Vstopi-
mo v vodikovo ero še na stra-
neh Jeseniških novic. Pred
opisom vodika in gorivnih ce-
lic si moramo najprej odgovo-
riti na vprašanje: Kaj je ener-
gija in katero (kakšno) energi-
jo sploh potrebujemo za živ-
ljenje? Brez posebnega stro-
kovnega znanja bomo na to
vprašanje našli odgovor. Po-
trebujemo predvsem toploto
in mehansko delo (to pa zato,
ker nam omogočata delova-
nje vseh naprav, ki nam lajša-
jo življenje, in proizvodnjo
vsega, kar potrebujemo - avto-
mobilov, elektronskih apara-
tov, raznih strojev). Da ima-
mo v našem svetu to dvoje,
potrebujemo energijo. 

Prestopili smo korak višje.
Energija se skriva v zemelj-
skem plinu, kurilnem olju,
premogu, soncu, vodi ...
Opazili ste, da nikjer ni elek-
trike. Preprosto zato, ker jo
človek iz prej naštetih virov
pridobiva in nato koristno
uporabi v "neskončnih"
možnostih (od brivskega
aparata do hladilnika, televi-
zorja itd.). In sedaj premis-
lek: elektrika je že nastala s
pretvarjanjem neke osnovne
(primarne) energije in je ne-
kakšen nosilec energije.
Najbolj nas žalosti, da elek-
trike ne moremo shraniti
nekje, npr. v kleti. Idealno bi
bilo, da bi jo ob visokih pre-
tokih rek delali v hidroelek-
trarnah, poleti ali pozimi pa
lepo porabili. Vse to je teh-
nično omejeno in kakorkoli
je električna energija ena
"najboljših", pa ima tudi
svoje pomanjkljivosti. Brez
pomanjkljivosti pa v življe-
nju tako ali tako ne gre. 
Ravno pri energiji imamo
dva osnovna problema.
Energije je dovolj tam, kjer
je ne potrebujejo toliko (v
Sibiriji imajo presežek ze-
meljskega plina, potrebuje-
mo pa ga npr. na Jesenicah).
Problem je tudi časoven;
sonce nas greje poleti, nje-
govo toploto pa bi nekje
shranjeno potrebovali v
mrzlem januarju. Pri rešitvi
teh problemov nam elektri-
ka žal ne pomaga. Tukaj nas
misel napelje na nov nosilec
energije - vodik namesto
elektrike. Vprašajmo se, kje
je vodik in kako ga lahko
uporabimo. 
Vodikov čas (era) šele priha-
ja, čeprav smo ljudje o vodi-
ku in njegovi uporabi skoraj
vse odkrili že v 19. stoletju. 

(se nadaljuje)

ZNANSTVENI PRISPEVEK

Vodik in gorivne celice
Nataša Harej

Danes (6. marca) obhajamo
svetovni dan varčevanja
energije, zato bomo danes
nekaj več pozornosti name-
nili preprostim ukrepom za
zmanjšanje porabe energije. 
Varčevati energijo pomeni
zmanjšati količino porablje-
ne energije in pri tem dose-
gati podobne končne rezul-
tate porabe. Varčevanje
energije prinaša številne
prednosti - prihranimo lah-
ko denar in pomagamo oko-
lju. Za proizvajanje energije
uporabljamo dragocene ne-
obnovljive vire. Zmanjšanje
porabe energije tako poma-
ga ohraniti te vire in omogo-
čiti, da bodo trajali dlje.
Če ljudje porabljajo manj
energije, je manj pritiska za
zagotavljanje večje količine
energije, na primer za grad-
njo novih elektrarn ali uvaža-
nje energije iz drugih držav.
Skoraj vsi izdelki imajo dolo-
čen vpliv na porabo energije,
še posebej če pogledamo nji-
hovo porabo energije skozi
celoten življenjski ciklus: iz-
delovanje, uporabo in odra-
bo. Zato je smotrno izbirati
takšne izdelke, ki jih lahko

uporabljamo dolgo časa in
katerih proizvodnja ni ener-
getsko potratna ali okolju
kako drugače škodljiva.
Izberimo varčne sijalke, ki so
75 odstotkov bolj učinkovite
kot navadne žarnice. Popol-
noma izključimo elektronske
naprave, kadar jih ne uporab-
ljamo - to velja za TV spre-
jemnike, avdio in stereo na-
prave. Ne pustimo jih v sta-
nju pripravljenosti, ko še gori
katera od lučk. Naprava v sta-
nju pripravljenosti še vedno
porablja 30 odstotkov energi-
je, glede na stanje delovanja.
Ugašajmo tudi računalnike,
tiskalnike in monitorje. Če
imamo drugo možnost za
sušenje perila, zmanjšajmo
uporabo sušilca. Perilo peri-
mo na nižji temperaturi in
izberimo električne naprave
z energetsko oznako (naj-
manj) A. 
Porabo energije lahko
zmanjšamo tudi s prilagaja-
njem temperature v prosto-
rih, dobro toplotno zaščito
stanovanja ali hiše ter v pro-
metu. Izberimo majhen av-
tomobil z nizko porabo gori-
va in pazimo na način vož-
nje, ki lahko prav tako vpliva
na porabo goriva. 

ENERGETSKI KOTIČEK

Dan varčevanja energije 

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Zakaj meriti 
porabo toplote?
Ogrevanje stanovanja je ponavadi
največji strošek, ki ga plačujemo za
svoje stanovanje. Nesprejemljivo
je, da ga plačujemo po kvadraturi
oziroma neodvisno od svoje pora-
be. Ljudje imamo namreč različne
življenjske navade. Nekdo ima v
stanovanju vroče, drugi veliko od-
pira okna, tretji varčuje. Prav je, da
vsak plača svojo porabo.
Po uvedbi plačevanja v skladu s
porabo stanovalci zapirajo okna,
jih dodatno zatesnijo, znižajo tem-
peraturo v prostoru (za 1 stopinjo
Celzija nižja temperatura v prosto-
ru pomeni 6 odstotkov prihranka
pri energiji!), priprejo radiatorje ob
odhodu na dopust ... Skratka za-
čnejo se obnašati bolj varčno, pre-
nehajo se prepiri med sosedi, med-
sebojni odnosi se izboljšajo. Samo
finančni prihranek stimulira ljudi za
varčevanje.
Zato ne preseneča, da plačevanje
toplote po kvadraturi ljudje zavra-
čajo kot zastarel in nepravičen na-
čin - tako v tujini kot pri nas. Plače-
vanje ogrevanja v skladu z dejan-

sko porabo je obvezno tudi v Ro-
muniji, Bolgariji,  Češki, od 1. okto-
bra 2011 dalje pa bo tudi pri nas.

Kolikšni so prihranki?
V praksi največkrat dosegamo pri-
hranke toplote od 20-30 odstot-
kov. Odvisni so od načina ogreva-
nja, vrste stavbe ipd. Starejše stav-
be kot največje potrošnice toplote
imajo ponavadi največje prihranke. 
Povprečno stanovanje v Sloveniji
ima 4-5 radiatorjev. Če predposta-
vimo, da za ogrevanje porabi 500
EUR/leto, potem lahko računamo s
prihranki cca. 100 EUR/leto. 
Strošek vgradnje delilnika toplote
je cca. 20 - 40 EUR/radiator, investi-
cija se tako povrne v letu do dveh,
kar je daleč hitreje kot pri izolaciji
zgradbe, zamenjavi oken ali kate-
remkoli drugem ukrepu.

Kako poteka odčitavanje 
in obračun?
Odčitavanje ponavadi poteka en-
krat na leto, podobno kot pri elek-
triki, vodi in plinu. Podatki se odči-
tajo po končani kurilni sezoni in si-
cer na dva načina: 

1) z vstopom v stanovanje pri ce-
nejših, elektronskih delilnikih ali

2) na daljavo pri dražjih, radijskih
delilnikih

Pri obračunu se upoštevajo fiksni
stroški (cca. 30 odstotkov: cevi,
skupni prostori ipd.), deljivi stroški
(cca. 60 odstotkov: odčitani iz delil-
nikov) in redukcije porabe toplote
za vremensko izpostavljene lege
stanovanj (vogalna stanovanja, pri-
tličje ...). Največkrat se poračun iz-
ravna v prvih treh položnicah na-
slednje kurilne sezone.

Ali so možne goljufije?
Ne. Delilniki so na radiator ponava-
di točkovno privarjeni ali privijačeni
tako, da jih ni možno sneti. Poleg
tega v spominu hranijo točne po-
datke o porabi toplote za več let
nazaj, iz česar lahko razberemo mo-
rebitno nenavadno obnašanje. So-
dobni delilniki merijo temperatur-
no razliko od 0,1 stopinje Celzija na-
prej. Zato so primerni tudi za radia-

torje s termostatskimi ventili in za
sodobne nizkotemperaturne siste-
me. Točnost je zagotovljena, mož-
nost goljufanja izničena.
Dansko podjetje Brunata, z izkuš-
njami od leta 1917, je neodvisno od
distributerja toplote in upravnika.
Zagotovite si pravičnejše plačeva-
nje porabljene toplote.

Za ogrevanje porabimo preveč
Pravičnejše plačevanje ogrevanja v stolpnicah in blokih - obvezno 
od 1. oktobra 2011 dalje.
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Urša Peternel

V stanovanjskih blokih v
neposredni bližini jeseni-
ške železniške postaje ozi-
roma železniške proge
bodo do konca marca po-
skrbeli za protihrupno sa-

nacijo. Kot smo izvedeli na
Direkciji RS za vodenje in-
vesticij v javno železniško
infrastrukturo, gre za izved-
bo prve faze protihrupne
zaščite na območju železni-
ške postaje Jesenice. V tej
fazi bodo zamenjali okna v

večstanovanjskih objektih
na naslovih Cesta maršala
Tita 11 in 15 ter Cesta revo-
lucije 1b, 2a, 2b, 5, 7, 8 in 9.
Direkcija je na osnovi jav-
nega razpisa kot najugod-
nejšega ponudnika izbrala
podjetje AJM in oktobra
lani so podpisali pogodbo o
izvedbi del. Pogodbena
vrednost del znaša 1,1 mili-
jona evrov. In na kakšni
osnovi so izbrali stanova-
nja, ki so upravičena do to-
vrstne protihrupne zaščite?
Miran Anderlič z direkcije
je pojasnil, da je sanacijski
postopek vezan na lego ob-
jekta. Tako bodo za proti-
hrupno zaščito poskrbeli v
objektih oziroma na fasa-
dah, kjer je izmerjena obre-
menitev s hrupom večja od
dovoljene. Izdelali so študi-
jo obremenitve s hrupom,
predloge protihrupne zašči-

te, projektno dokumentaci-
jo ter elaborat pasivne proti-
hrupne zaščite za območje
Jesenic. Vso dokumentacijo
je revidiral tudi laboratorij
za akustiko Zavoda za grad-
beništvo Slovenije.
Po pogodbi naj bi izvajalec
dela v tej prvi fazi dokončal
do konca marca letos. V le-
tih 2010 in 2011 naj bi sledi-
la druga faza, v okviru kate-
re bodo na vrsto prišli sta-
novanjski objekti Cesta re-
volucije 1a, 11, 12 in 14, Log
Ivana Krivca 17, Spodnji
Plavž 13 a, 13, 9, 10 in 11. V
drugi fazi naj bi sanirali
tudi stranske fasade pri več-
stanovanjskih objektih Ce-
sta revolucije 1b, 2a in 2b.
Vendar pa na direkciji opo-
zarjajo, da bodo drugo fazo
projekta lahko speljali le, če
bodo za to dobili proračun-
ska sredstva.

Nova okna zaradi železnice
V stanovanjskih blokih ob železnici bodo poskrbeli za protihrupno sanacijo.

Devetdesetletni jubilej Valentine Urbanc 
Februarja je 90-letni jubilej praznovala Valentina Urbanc 
iz krajevne skupnosti Staneta Bokala na Jesenicah. To je 
bila priložnost za obujanje spominov na dolgo življenjsko
pot. Z možem Antonom, ki je umrl pred 37 leti, imata sina,
danes pa je že babica in prababica. Zdravje ji še kar služi,
vedno se razveselili obiskov svojih najbližjih. Od leta 1973 je
vključena v sekcijo žensk na Plavžu, kjer ji veliko pomenijo
pogovori in druženje. Rada se udeležuje srečanj za starejše,
ki jih organizira krajevna skupnost. Članice sekcije žensk 
so jo ob jubileju razveselile z darilom in lepimi željami, prav
tako pa tudi predstavnici sveta krajevne skupnosti Staneta
Bokala: predsednica sveta Mili Ilenič in članica Marija 
Bergant (na sliki). J. R. 
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Janko Rabič

Člani svetov krajevnih skup-
nosti občine Jesenice so
prejšnji petek za nekaj ur
pozabili na probleme, ki so
vsakodnevno prisotni v nji-
hovem okolju. Športni po-
poldan v Zakamniku nad
Plavškim Rovtom je vsem
prineslo veliko športnih
užitkov, dobre volje in razve-
drila v zimski naravi. Glavni
dogodek je bila sankaška
tekma, na kateri so morali
vsi pokazati veliko spretno-
sti pri vijuganju po progi do
Plavškega Rovta, ki je v le-
tošnji zimi najbolj obiskana. 
Ekipno lovoriko je osvojila
krajevna skupnost Hrušica,

pred krajevno skupnostjo
Mirka Roglja Petka in kra-
jevno skupnostjo Sava. Pri
posameznicah je bila najhi-
trejša Helena Razingar pred
Ireno Lah in Urško Lavtar,
pri moških pa Peter Popovič
pred Vinkom Lavtižarjem
in Iztokom Ocepkom. 
Poleg sankaške tekme so iz-
vedli še družabni športni
igri. V metu žogice v tarčo
je zmagala Mili Ilenič. Dru-
go mesto sta si razdelili
Darka Rebolj in Nada Popo-
vič, tretji je bil Daniel Kle-
menc. 
Pri podiranju pločevink je
bil najuspešnejši Ivan Ber-
lot, drugi je bil Boštjan Fon
in tretji Jože Anderle. 

Za uspešno izvedbo zimske-
ga športnega popoldneva so
poskrbeli člani sveta krajev-

ne skupnosti Hrušica ob po-
moči sosednje krajevne skup-
nosti Planina pod Golico. 

Sankaška lovorika Hrušici
Člani svetov jeseniških krajevnih skupnosti so pripravili športni popoldan v Zakamniku.

Jeseniški upokojenci najbolj dejavni na Gorenjskem 
Društvo upokojencev Jesenice s 1053 člani sodi med najšte-
vilnejša in hkrati najbolj aktivna društva v občini Jesenice.
Letošnji občni zbor 27. februarja je za člane pomenil novo
prelomnico v obsežnem delu na številnih področjih. Najprej
so ugodno ocenili delo v vseh sekcijah ter izvajanje projekta
Starejši za starejše. Najbolj je zbranim v pozdravnih bese-
dah polaskal predsednik Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Janez Šolar, ki je dejal, da so najbolj dejavni na 
Gorenjskem. Na občnem zboru so potrdili nova društvena
pravila in izvolili nov 19-članski upravni odbor. Za predsed-
nika so izvolili Borisa Breganta, ki je funkcijo prevzel že na
izrednem občnem zboru po smrti prejšnjega predsednika
Srečka Krča. Za podpredsednike društva so izvolili Ivanko
Zupančič, Janeza Komela in Franca Gomilška. J. R. 

Pomoč družini Luznar
Skupina krajanov krajevne skupnosti Sava na Jesenicah je
dala pobudo za dobrodelno akcijo zbiranja denarnih sred-
stev za družino Luznar. Ob tragični in prezgodnji smrti
očeta in moža je žena z nizkim dohodkom ostala sama s
tremi otroki, ki so stari 12, 6 in 5 let. Dobrodelno akcija po-
teka prek Župnijske Karitas Jesenice. Številka transakcijske-
ga računa je SI56 0510 0801 0698 316, SKLIC 00 1122, Za
pomoč družini Luznar. Pobudniki akcije se že naprej vsem
zahvaljujejo za pomoč vsem, ki bodo pomagali družini v
stiski. J. R.
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V Kosovi graščini na Jese-
nicah so sinoči odprli zani-
mivo razstavo z naslovom
Jesenice na razglednicah.
Razstava sodi v sklop praz-
novanj ob 80-letnici Jese-
nic, pripravili pa so jo v
Gornjesavskem muzeju Je-
senice. Kustosinja etnolo-
ginja Zdenka Torkar Tahir
je z izborom starih razgled-
nic pripravila pregled
mestne zgodovine od leta
1898 do 2008. Na desetih

panojih je na razglednicah
orisan razvoj Jesenic, na
petih pa še zaselki Blejska
Dobrava, Koroška Bela,
Hrušica, Slovenski Javor-
nik, Planina pod Golico.
Razstavljeno gradivo je last
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, s preslikavami raz-
glednic pa sodelujejo še
Gorenjski muzej in Zgodo-
vinski arhiv Ljubljana -
enota za Gorenjsko v Kra-
nju ter domači zasebni zbi-
ralci: Dušan Prešern, Rok
Razingar, Radenko Lukič,

Mladen Klepič in Janez
Tarman. "Vsekakor so raz-
glednice dokumenti časa,
saj nam predstavljajo podo-
be krajev, beležijo spre-
membe in dogodke in nam
s tehnikami izdelave, obli-
kovnimi rešitvami ter z iz-
borom motivov kažejo tudi
umetniško raven avtorjev
in družbeni utrip prostora
samega," je ob tem pouda-
rila Zdenka Torkar Tahir,
ki je pripravila tudi zložen-
ko s kratko zgodovino me-
sta. Razstava bo v Kosovi
graščini na ogled do 24.
aprila, zasnovana pa je
tako, da jo bodo lahko pred-
stavili še po jeseniških šo-
lah, ustanovah in podjetjih,
je povedala Irena Lačen Be-
nedičič, direktorica Gornje-
savskega muzeja Jesenice.
V muzeju pripravljajo še
več dogodkov, s katerimi se
bodo pridružili praznova-
njem ob 80-letnici mesta
Jesenice. Na predvečer ob-
činskega praznika, 19.
marca, pripravljajo predsta-

vitev Jeseniškega zbornika.
Jubilejna, deseta številka
zbornika sovpada z jubile-
jem mesta, zato je osrednja
tema tokrat prav mesto in
ljudje, ki v njem živijo. V
zborniku so objavljeni pri-
spevki o družabnem življe-
nju na Jesenicah, življenj-
skih usodah ljudi, zanimivi
so opisi in spomini na po-
samezne zaselke, kot so
Zaštreka, Ukova, Planina
pod Golico, Stara Sava, De-
lavska ulica... Razvoja me-
sta se spominjajo nekdanji
jeseniški župani ter nekda-
nji direktorji jeseniške že-
lezarne. Svojevrstni so spo-
mini jeseniških častnih ob-
čanov ter predstavitve ne-
katerih jeseniških ljudi, kot
so Miha Baloh, Pavle Zi-
dar, Ivo Koželj, Lojzka Pra-
ček, Dinko Bertoncelj, brat-
je Čebulj in spomin na
Franca Konoblja. Urednik
zbornika je Tone Konobelj,
izdajo pa sofinancirata Ob-
čina Jesenice in Gornjesav-
ski muzej Jesenice. 

Jesenice na razglednicah
V sklopu praznovanj ob 80-letnici mesta Jesenice so odprli razstavo v Kosovi graščini. Na predvečer
praznika bo tudi predstavitev Jeseniškega zbornika.

Utrinki iz narave
V Fotogaleriji Jesenice so v organizaciji Fotografskega druš-
tva Jesenice pripravili zanimivo razstavo fotografij znanega
mojstra fotografije Marka Pogačnika, ki je član Foto kluba
Triglavski narodni park Bled. Tema razstave so Utrinki iz na-
rave. Kulturni program so popestrili z diaprojekcijo posnet-
kov iz narave, recital poezije pa je dodala pesnica Alenka
Trampuž. Razstava bo na ogled do 25. marca. O avtorju pa
je več povedala predsednica Fotografskega društva Jesenice
Marija Heberle Perat. "Mojster fotografije Marko Pogačnik je
član Foto kluba Triglavski narodni park Bled, katerega so-
ustanovitelj je. V narodnem parku pa ga pogosto srečamo s
fotoaparatom, ko lovi nepozabna večerna ali jutranja dogaja-
nja, hkrati pa v parku opravlja še delo prostovoljnega nadzor-
nika. Gorski svet, favna in flora slovenske dežele so bistveni
element njegovega fotografskega ustvarjanja, med njimi pa
blestijo posnetki ruševcev. V tej tematiki znova in znova išče
vse, kar je našim očem skrito, še nevideno, kar pa bo v nje-
govih posnetkih ostalo videno in večno. Razstava pa sovpa-
da tudi z njegovim življenjskim jubilejem, zato smo mu 
zaželeli še nešteto prehojenih visokogorskih poti, gazi po 
zasneženih očakih in obilico odličnih posnetkov." J. P.

Sajdin Horozović (harmonika), Martin Jakopič (harmonika)
in Lovro Kolbl (klarinet)

Upokojenski zbor vabi nove pevce
Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice pod vod-
stvom zborovodkinje Mire Mesarič že dolgo ohranja tradici-
jo lepe, doživeto zapete pesmi. Svoje veselje do petja bi radi
razširili in zbor okrepili z novimi pevci, ki bi prinesli nove
pevske moči in tako zagotovili nadaljnje delovanje zbora.
Zato v svoje vrste vabijo vse, ki imajo veselje do petja in so
pripravljeni nekaj časa nameniti vajam, nastopom in prijet-
nemu druženju. Kot je povedal podpredsednik društva 
Janez Komel, se dobivajo vsak torek ob 18. uri v prostorih
Društva upokojencev Jesenice Pod gozdom13. U. P.

V sklop praznovanj ob obletnici mesta 
sodi tudi kviz Iz zgodovine mesta Jesenice, 
ki bo 16. marca.

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

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

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

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

Nastop učencev glasbene šole
V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili peti javni nastop 
svojih učencev. V 25 glasbenih ročkah se je predstavilo in
zaigralo 29 mladih talentov, od tega 6 na harmoniko, 12 na
flavto, trije na kitaro, eden na citre, trije na violino, dva na
klavir, po eden pa na piccolo in klarinet. Za koncert so jih
pripravili mentorji Barbara Sirc, Barbara Knap, Natalija Š.
Cilenšek, Saša Golob, Urška P. Zupan, Zilhad Džananovič in
Klemen Smolej. Organizatorka in povezovalka nastopa je
bila Saša Golob. J. P.
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Kar tri medalje - zlato, sre-
brno in medaljo za četrto
mesto je iz Amerike prine-
sel Dani Mencinger, sedem-
najstletni Jeseničan, ki se je
v začetku februarja udeležil
svetovnih iger specialne
olimpijade v Idahu v Ameri-
ki. Dani, učenec posebnega
programa vzgoje in izobra-
ževanja na Osnovni šoli Pol-
deta Stražišarja Jesenice, je
tekmoval v teku na smučeh.
V teku na petsto metrov je
osvojil prvo, na tisoč metrov
četrto, v štafeti štirikrat sto
metrov pa drugo mesto. Kot
je povedal, se je v Ameriki
imel odlično, najbolj pa mu

bo v spominu ostal trenu-
tek, ko je kot prvi pritekel v
cilj in zmagoslavno dvignil
palice v zrak, spodbujalo pa
ga je ogromno navijačev z
zvonci, trobentami ... Z dru-
gimi člani slovenskem eki-
pe so postali pravi prijatelji,
zaradi zelenih dresov so jih
poimenovali kar "green
team" (zeleno moštvo). Kot
je povedala Danijeva trener-
ka Mateja Sušnik, je Dani
pred svetovnimi igrami trdo

treniral. Na tekaških smuč-
kah je bil vsak dan, tekel je
tako v okviru šole kot v
spremstvu očeta, treniral je
v telovadnici, skupne pri-
prave pa je imel tudi z re-
prezentanco. 
"Dani je zelo športen tip,
zelo dobro drsa, poleti kole-
sari in rola, tekmoval je v at-
letiki ... V smučarskih tekih
tekmuje tri leta, je pa izred-
no hitro osvojil prosto teh-
niko," je povedala trenerka
Mateja Sušnik. Kot je doda-
la, so se njegovega uspeha
na specialni olimpijadi raz-
veselili prav vsi na šoli.
"Tako pomembno tekmova-
nje zanj pomeni lepo, nepo-
zabno izkušnjo in v šoli

smo izredno ponosni nanj,"
je dodala. Daniju so ob pri-
hodu iz Amerike pripravili
tudi lep sprejem na Brniku.
Ravnatelj Osnovne šole Pol-
deta Stražišarja Jesenice
Alen Kofol pa je dodal, da
udeležba na specialni olim-
pijadi pomeni veliko moti-
vacijo za učence, uspehi pa
so zelo pomembni tudi za
čustveni razvoj in razvoj sa-
mozavesti. "Gre za precej
več kot samo športni rezul-

tat, lahko bi rekli, da postavi
učenca na noge, okrepi se
mu samozavest, hkrati pa

gre za posebne oblike dru-
ženja, nabiranje novih izku-
šenj ..." 

Zlato iz Amerike
Dani Mencinger z Jesenic je na svetovnih igrah specialne olimpijade v Idahu v smučarskem teku 
osvojil zlato medaljo.

Svetovnih iger specialne olimpijade 
se je udeležilo več kot 2500 tekmovalcev iz 107
držav. Tekmovanja so namenjena osebam 
z motnjami v duševnem razvoju, tekmovalci pa
so razdeljeni na manjše skupine, glede na 
sposobnosti.

Urša Peternel

"Nad smučarskimi skoki
sem se navdušil, ko sem po
televiziji spremljal Primoža
Peterko. Že ko sem bil star
štiri leta, sem šel na smuči in
skušal skakati, Trenirati pa
sem začel v drugem razredu
osnovne šole," o svojih ska-
kalnih začetkih pripoveduje
obetavni štirinajstletni smu-
čarski skakalec Mitja Robič s
Plavškega Rovta. Je član
Smučarsko-skakalnega klu-
ba Stol Žirovnica, trenira pa
pod vodstvom trenerja Sta-
neta Baloha. Mitja je na ne-
davnem državnem prven-
stvu v smučarskih skokih v
Žireh v starostni skupini do
petnajst let osvojil odlično
tretje mesto (skakali so na
šestdesetmetrski skakalnici),
osvojil pa je tudi prvo mesto
v skupnem seštevku zimske
sezone pokala Cockta v kate-
goriji do petnajst let. Kot pra-
vi, običajno skače na šestde-

set- do stometrskih skakalni-
cah, skočil pa je tudi že na
stodvajsetmetrski. Njegov
osebni rekord znaša 107 me-
trov. Trenira tri- do petkrat
na teden, odvisno od sezone
in tekem. Na priprave hodijo
tudi v tujino, denimo v Av-
strijo, na Poljsko ... In zakaj
je izbral ravno smučarske
skoke? "Ko odskočiš in si čis-
to sam v zraku - to je najbolj-
ši občutek!" pravi in dodaja,
da sta njegova skakalna vzor-
nika Gregor Schlierenzauer
in Anders Jakobsen. Mitja si
v prihodnje želi še naprej
uspešno tekmovati, zaveda
pa se, da bo moral še trdo
trenirati. Z jesenjo bo šola-
nje nadaljeval v športnem
oddelku jeseniške gimnazije
in upa, da bo lahko usklaje-
val šolo in šport. Sicer pa je
tudi ljubitelj smučanja, rad
plava, njegovi ljubezni pa sta
tudi računalnik in televizija.
In kaj o njem pravi trener
Stane Baloh? "Mitja je letos
zelo napredoval, kar se odra-
ža tudi na rezultatih. S pole-
tno sezono bo prestopil v ka-
tegorijo mladincev do šest-
najst let, vsekakor računamo
nanj in pričakujemo, da bo
še naprej uspešno treniral in
tekmoval," je povedal Stane
Baloh.

Zmagovalec pokala Cockta
Mladi smučarski skakalec Mitja Robič s Plavškega Rovta je zmagal 
v zimskem delu pokalu Cockta, bil tretji na državnem prvenstvu ...

Skakalni up Mitja Robič

Dani Mencinger

Odbojkarski turnir 
V telovadnici Gimnazije Jesenice je potekal že 4. tradicionalni
turnir Zavoda za šport Jesenice v odbojki za mešane ekipe. V
igralnih poljih je med seboj merilo moči devet ekip z Jesenic,
iz Gorij, Ljubljane, Komende in Kamnika. Turnir je bil tako kot
vsako leto namenjen rekreativnim igralcem in igralkam, edini
pogoj je, da igralci niso registrirani pri Odbojkarski zvezi in da
imajo ekipe v igralnem polju ves čas najmanj dve predstavni-
ci nežnejšega spola. Igrala sta se dva seta, prvi do 25, v dru-
gem pa je morala zmagovalna ekipa osvojiti več točk, kot jih
je v prvem poražena. Letos smo bili deležni zelo dobre odboj-
karske igre, vendar se tudi letos Gorjanci niso dali, pokazali
so zelo dobro igro z okrepljeno ekipo in zmagali. Na drugo
mesto se je uvrstila ekipa Nimam pojma, na tretje pa ekipa
Kar NE BO. Posebna zahvala gre sodniku Andriji Brčinoviču,
ki je s svojim delom prispeval k boljši izvedbi turnirja. G. Š.

Uspešni nastopi strelcev
V nedeljo, 15. februarja, je v Ljubljani potekal 4. turnir mladin-
ske lige. Na turnirju so uspešno nastopili tudi strelci SD 
Triglav Javornik-Koroška Bela in dosegli naslednje rezultate.
Pionirke: 11. mesto - Maja Smolej, 163 krogov; 13. mesto -
Sara Hrovat, 159 krogov; 17. mesto - Nastja Noč, 116 krogov.
Za Saro in Nastjo je bil to prvi nastop v konkurenci pionirk.
Prav tako so prvič pionirke nastopile tudi v ekipni konkuren-
ci in zasedle 3. mesto. Pionirji: 1. mesto - Nik Jeklič, 184 kro-
gov; 2. mesto - Anže Presterl, 182 krogov; 11. mesto - Jure
Štojs, 174 krogov; 12. mesto - Tadej Štojs, 173 krogov; 53. me-
sto - Tomaž Žugečič, 140 krogov. Ekipno so v postavi Jeklič,
Presterl, Štojs Tadej zasedli 1. mesto. S temi rezultati so kolo
pred koncem lige že osvojili ekipno skupno prvo mesto. Prav
tako je kolo pred koncem Nik Jeklič osvojil skupno prvo me-
sto. Kadeti puška: 23. mesto - Tine Smolej, 350 krogov.
Mladinke puška: 13. mesto - Mirnesa Ajdarpašič, 316 krogov;
Mladinci puška: 6. mesto - Gašper Bernot, 382 krogov.

"Mravljicam" šest medalj
V nedeljo, 15. februarja, je v italijanskem Zgoniku v organi-
zaciji tamkajšnjega karate kluba Shinkai in območne zveze
tradicionalnega karateja potekal 3. mednarodni turnir v
tradicionalnem karateju. Približno 240 karateistov iz 15
klubov se je pomerilo v disciplini kata, turnir pa se je za-
ključil s tekmovanjem v borbi (kumite) med izbranima član-
skima vrstama Slovenije in Furlanije - Julijske krajine, kjer so
bili Italijani za naše borce prevelik zalogaj. Tekmovanja se je
udeležilo tudi 25 članov Karate kluba Huda mravljica z Je-
senic. Mravljice so svoj nastop opravile zelo dobro in svoje-
mu klubu priborile eno srebrno, pet bronastih medalj in dve
četrti mesti. Amila Paunović (letnik 99/00 zeleni/modri
pasovi) je zasedla drugo mesto, stopničko nižje so v svojih
kategorijah stopili Muhamed Mujezinović (95/96 beli paso-
vi), Bine Teran (97/98 rumeni pasovi), Edin Balić (88/94
oranžni pasovi) ter Sara Gorinjac (99/01 oranžni pasovi).
Na četrto mesto so se uvrstili: Zala Škrabelj (99/01 oranžni
pasovi), Miha Škrabelj in Miha Hudeček Bohinc (95/96
oranžni pasovi). Pohvalo pa si seveda zaslužijo tudi vsi dru-
gi tekmovalci, še posebej najmlajša, šestletna Liza Gregori
in Armin Agić, ki sta na borišču kljub mladosti pokazala ve-
liko mero srčnosti in odločnosti. U. Z., foto: Matjaž Struna
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Mateja Reš

Večkrat priznamo, da je na-
rava najboljša kuharica. Le
ob pravem času moramo
biti na pravem mestu. In
prav isto velja za sveže pri-
pravljene, nepasterizirane,
neskladiščene sokove. V
tem pozno zimskem času
bomo posegli po zelenjavi,
ki je ostala v skladiščih, in
sadju, predvsem po citru-
sih. Sočili pa bomo tudi na-
kaljena semena. Za dobro
in hitro preskrbo z vitamini,
minerali in sladkorji. Za do-
bro počutje in trdno zdrav-
je. Za zadostno preskrbo s
tekočinami.

Zakaj sok namesto sadja
in zelenjave?
Sadju in zelenjavi v naravni
obliki se nikakor ne bomo
odrekli, a vodo, ki jo sicer
popijemo za zadostno pre-
skrbo s tekočinami, lahko
nadomestimo s sokovi. Raz-
logov je več. Vemo, da pre-
bavni procesi zahtevajo kar
precej časa in napora. Po-
trebnih je več ur, da telo loči
minerale od vlaknin. Vsa
hrana, ki smo jo zaužili, ne
bo šla v pokrivanje telesnih
potreb, ampak je del potroši-
mo kot gorivo za proces pre-
bave in presnove. Res je
tudi, da so vlaknine iz sadja
in zelenjave nujno potreben

dejavnik v prebavi in pre-
snovi, saj nase vežejo ostan-
ke presnove hrane. So ne-
kakšna črevesna metla.
Sokovi so celo bolj zdravi od
vode. Voda v sokovih je
organska, živa in se močno
razlikuje od anorganske,
nežive vode iz pipe ali ste-
klenice. Sokovi so pravo na-
ravno "poživilo" za naš
organizem, saj obenem telo
čistijo in hranijo. Ker smo
telesu prihranili nekaj dela
s prebavo, se sladkorji, vita-
mini in minerali vključijo v
krvni obtok že po nekaj mi-
nutah. Je potreben še kak
argument?

Zakaj presni sok namesto
pasteriziranega?
Vsa živa bitja vsebujejo enci-
me, tudi sadje in zelenjava.
Ko pa hrano izpostavimo
temperaturam nad 54 °C,
encimi izginejo. Ker telo
nujno potrebuje encime za
svoje delovanje, je za nas
najbolje, če se potrudimo,
da je vsaj polovica vsega, kar
pojemo, presno, nekuhano.
In presni sokovi vsebujejo
res veliko encimov. Velja
tudi, da jih použijemo nepo-
sredno po sočenju. S časom
namreč oksidirajo in izgub-
ljajo vrednost. Pijmo po po-
žirkih, ne kar naenkrat.

Sadni sokovi zime 
in pomladi
Nad prej prebranim smo
navdušeni in z veseljem bi
zvrnili kozarec soka, a kakš-
nega pripraviti in kako.
Morda bi začeli s kozarcem
pomarančnega soka. Nema-
ra se tu in tam namesto za
kavo odločimo za svež po-
marančni sok? Sicer pa za
to ni treba prav veliko, vsaka
kuhinja premore ožemalnik
za limone. Nadaljujmo z
grenivkami, v tem času
imamo poleg rumenih na
voljo tudi tiste z rožnatim
mesom. Če so po okusu
same premočne, jih mešaj-
mo s slajšimi pomarančami
ali jabolki. Sam limonin sok
je prekisel, zato ga redčimo
z vodo ali sirotko, sladimo
pa z medom. Še vedno se
lahko preskrbimo s sočni-
mi, čvrstimi jabolki, ki jih
sočimo v okusen sladek sok.
Z dodatkom limone ali me-
šan s pomarančami je še
okusnejši. 

Zelenjavni sokovi zime 
in pomladi
Izbira zelenjavnih sokov je
pestrejša, pa tudi veliko vi-
taminov in mineralov v pri-
merjavi s sadjem vsebujejo.
Na prvem mestu po priljub-

ljenosti je korenčkov sok, ki
je tudi osnova za mešanje z
drugimi sokovi. Sokove iz
zelenjave, kot so repa, ste-
belna in gomoljna zelena,
koprive, radič, endivija,
črna redkev in rdeča pesa,
vedno redčimo s korenjem
ali bučo. Odličen in dokaj
sprejemljiv po okusu je sok
kapusnic; zelja, ohrovta,
brokolija, kolerabice ali cve-
tače. Te lahko tako kot sok
rdeče pese pijemo tudi
same. 
Kmalu bomo posadili kole-
rabico. Zapomnimo si, da
imajo listi kolerabice, bro-
kolija in cvetače za telo še
več koristnih snovi kot tisti
del, ki ga navadno uživamo.
Enako velja za zunanje liste
zelja, ohrovta in radiča. Od
danes naprej torej dele, ki
smo jih običajno zavrgli,
stisnimo v sok. Tudi listi
redkvice so odlična vitamin-
sko mineralna spodbuda,
seveda v mešanici s kore-
njem. Hren, peteršilj, ing-
ver in redkvice so bolj za-
čimba kot kaj glavnega. Če-
bule in česna ne sočimo,
ker so za živčevje premočni,
od pora pa za sok v zmernih
količinah uporabimo le vrh-
nje zelene dele, ki vsebujejo
največ mineralov, vitami-
nov in klorofila. 

Ekološko vsaj za otroke
Za naše najmlajše, če je le
mogoče, izbirajmo ekološko
sadje in zelenjavo, saj je or-
ganizem naših malčkov po-
sebej občutljiv na škodljive
učinke pesticidov. Poleg tega,
da je ekološko pridelana hra-
na veliko bolj hranljiva od
konvencionalno pridelane, je
ekološka hrana, pridelana
doma, vredna še toliko več. 

Izberimo pravi sokovnik 
S trdim sadjem in zelenjavo
bo opravil vsak centrifugalni
sokovnik, z mehkim pa bo
večji križ. A polžasto delujo-
či sokovniki, ki delujejo na
podobnem principu kot
strojčki za mletje mesa, so
izredno učinkoviti pri meh-
kem sadju in listnati zele-
njavi. Ti sokovniki so sicer
precej dražji, a omogočajo
prijetno delo, lahko jih je či-
stiti in soka ne segrevajo.
Spijmo toliko soka, kot nam
prija, ne da bi se nam bilo
treba siliti. Tudi dva kozarca
soka bosta dala učinek, spi-
jemo pa lahko tudi do štiri
litre soka na dan. Sok ni
koncentrirana hrana, a red-
no uživanje da ugodne učin-
ke na naše počutje in zdrav-
je. Skupaj z zadostno mero
gibanja in notranjega zado-
voljstva seveda.

Bogastvo sadno zelenjavnih sokov 

Moški in ženske smo si zelo
različni glede odnosa do
spodnjega perila. Medtem
ko je večini moškim po-
membno, da imajo na sebi
čiste spodnjice, smo ženske
pri izbiri spodnjega perila
zase bolj izbirčne. Veste, pa
bi bilo prav, da bi bili tudi
moški izbirčni, saj si vas
vendar tudi me zaslužimo v
privlačni embalaži.
Pri moških moda na prvo
mesto postavlja bokserke. A
ne katerekoli! Zmagale so
oprijete panty bokserke. Naj
vam povem še to, da jih ima-
jo, glede na opravljene anke-
te, rade tudi ženske vseh ge-
neracij. So iz bombaža, ki
mu je dodan elastan, ki
omogoča prijeten oprijem

telesa. Predlagam pa tudi
kakšno mešanico bombaža
in poliestra, seveda z elasta-
nom, malce za spremembo.
Bokserke so običajno kar
enobarvne ali v diskretnem
črtnem vzorcu. Ker je perilo
priporočljivo kupovati v
kompletu, zraven sodijo še
oprijete majice. Za pod
športno obleko bo najpri-
mernejša majica s kratkimi
rokavi, za pod elegantna ob-
lačila pa oblecite majico s
tanjšimi naramnicami ali
takšno, ki pokriva celoten
ramenski del. 
Ženske imamo modrčke in
ti so zgodba zase. Danes je
pomembno, da se, ne glede
na to, kakšen modrc boste
izbrale, v njem počutite

udobno. Moda predlaga čim
bolj preproste, ki jih boste
lahko nosile pod kakršno-
koli obleko. Ko ga kupuje-
te, pazite, da se vam naram-
nice, spodnji rob in ”kost”
ne "zažirajo v kožo", prav
tako pazite, da vam modr-
ček ni prevelik. Košarica
mora biti popolnoma napol-
njena, da daje prsim dovolj
opore. Druga usmeritev so
vedno bolj popularne spod-
njice, ki so nekaj vmes med
klasično krojenimi hlač-
kami in panty bokserkami.
Priporočljivi materiali so
bombaž v mešanici z elasta-
nom, polyamid in elastan
ali pa micro modal in ela-
stan. Elastan je obvezen.
Ista zgodba se ponovi pri

majicah. Neizmerna pre-
prostost, pravi izrezi pri 
rokah in dekolteju. In to je
to. Preprosto je boljše.
Skromnost velja tudi pri
barvah. Črna in oljčno ze-
leni odtenki bodo dovolj. Je
v recesijo padla tudi moda?

Preprosto spodaj
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Janko Rabič

Z obujanjem starega ljud-
skega običaja so letos v Plani-
ni pod Golico poskrbeli za
zgodovinski dogodek. Ker se
od božiča do pusta ni omožilo
nobeno dekle, so se odločili,
da vlečejo ploh. Letošnji je bil
rekorden v vseh pogledih. Po-
sekana smreka je bila dolga
36 metrov, imela je dobrih pet
kubičnih metrov lesa, tehtala
pa je okoli pet ton. Fantom je
povzročila kup težav že po po-
seku, saj so jo morali pripelja-
ti v vas in na ozki cesti obrni-
ti. Krepki domači fantje so
pošteno zavihali rokave in na
vsesplošno veselje številnih
gledalcev ploh vlekli od gasil-
skega doma do hiše Pr' Čop. 
Običaj vsebuje tudi dogo-
dek, da morajo samska de-
kleta poljubiti ploh na naj-
bolj debelem koncu. Nabriti
fantje so ga letos premazali z

zaseko. Nekaj deklet je ven-
darle našlo toliko poguma, da
so se odločile za to dejanje,
seveda ob navdušenju sam-
skih fantov. Slišali smo, da so
včasih ploh namazali kar s
smolo, tako da so se dekleta

skoraj z ustnicami prilepile
na ploh. 
Sledila je licitacija ploha, z iz-
tržkom pa so se potem vese-
lili v bližnji gostilni. Menda
so imeli v načrtu tudi ples,
pa je bilo premalo deklet. Ka-

korkoli že, obujanje ljudske-
ga običaja je po 13 letih lepo
uspelo. Starejši domačini so
bili veseli, da so fantje ob vle-
ki ploha zapeli, saj se to ob
drugih priložnostih zgodi
poredko. 

Rekordni ploh 
v Planini pod Golico 
Posekana smreka je bila dolga 36 metrov, imela je dobrih pet kubičnih metrov lesa, tehtala pa je okoli
5 ton. Fantom je povzročila kup težav ...

Urša Peternel

Na Koroški Beli so na pustni
torek po desetih letih spet
obudili običaj vleke ploha.
Nazadnje so ploh na Koro-
ški Beli vlekli leta 1999, le-
tos pa so se bevški fantje od-
ločili, da ga bodo spet. Na
Koroški Beli je to star običaj;
ploh so vlekli, če se na pred-
pust (med božičem in pu-
stom) ni poročilo nobeno
dekle. Pred drugo svetovno
vojno so fantje vsej vasi nav-
kljub posekali najlepšo
smreko v srenjskem gozdu.
Smreko so obelili, pustili so
ji le vrh, ki so ga lepo okrasi-
li, prav tako tudi konja in
voz. Voz je bil potreben
samo na prvem koncu, ker
se je ploh z vrhom vlekel po
tleh. Neporočene fante, ki so

ploh vlekli, je spremljal har-
monikar. Pred vasjo so ploh
šrangala dekleta. Prepreko so
postavila iz robcev, pred njo
postavila mizico, fantje pa so
jim morali plačati odškodni-
no, lahko preberemo v knjigi
Nika Kureta Praznično leto
Slovencev. Na letošnji pustni
torek so na Koroški Beli ta
običaj oživili pod okriljem
Kulturnega društva Možnar.
Kot je povedal Matej Brus, je
bila organizacija kar velik za-
logaj. Fantje so okoliške

kmete, ki imajo gozdove,
prosili za smreke, les pa nato
prodali (z izkupičkom bodo
šli na izlet ali pa bodo orga-
nizirali zabavo). Najdaljšo
smreko, dolgo 31 metrov, pa
so vlekli skozi vas. Prispeva-
la jo je Agrarna skupnost
Koroška Bela iz srenjske
gmajne. Bevška dekleta so
sredi vasi pripravila šrango,
po običaju pa so fantje mo-
rali izpolniti več opravil, ki
so jim jih naložila, da so lah-
ko prišli skozi. Na poti do

gasilskega doma, kjer je po-
tekala licitacija, pa se je ploh
zataknil, saj ni šel skozi ovi-
nek. Tako so ga fantje mora-
li ročno prežagati na pol.
Pred gasilskim domom so
nato pripravili licitacijo plo-
ha, fantje so zapeli himno,
dekleta pa so na šaljiv način
v verzih opisala fante, ki so
na Koroški Beli še samski.
Teh je menda še kar 24. Na
prireditvi so nagradili tudi
najboljše maškare, manjka-
le niso niti domače dobrote.

Ploh ni šel okrog ovinka
Ploh, ki je imel 31 metrov, se je sredi vasi zataknil, zato so ga morali prežagati na dva dela.

Janko Rabič

Člani sekcije Svinjska glava
pri Turističnem društvu Go-
lica so tudi letos poskrbeli
za pisana pustna dogajanja.

Najprej so se zbrali na ob-
čnem zboru. Ta ima vsako
leto resni del in drugi, ki je
že pustno obarvan. Najprej
so vodstvu turističnega druš-
tva in vsem drugim izrekli
pohvale za delo pri izvedbi
pustnih prireditev, ki imajo
res dolgoletno tradicijo. 
Drugi del občnega zbora se
je že dogajal v pustni občini
Španov vrh. Volitve novega

župana so vedno nepredvid-
ljiv dogodek. Tako je bilo
tudi tokrat, ko so se za žu-
panski prestol potegovali
kar trije kandidati. Po vna-
prej začrtanem scenariju vo-

lilne komisije je zmagal Kle-
men Košir. Njegova mama
Tatjana Košir in aktualni
podžupan "spodnje" občine
Jesenice Boris Kitek ob tak-
šnem razpletu nista imela
nobenih možnosti, da se za-
vihtita na županski stolček.
Župani v tej občini slovijo
po tem, da vse leto ne nare-
dijo nič in tega pravila se bo
držal tudi Klemen Košir. 

Zamenjava županov 
v Španovem vrhu 
Župani v tej občini slovijo po tem, da vse leto 
ne naredijo nič in tega pravila se bo držal tudi
Klemen Košir.

Pokopali so Pusta

Pustni hlapon na Hrušici

V okrepčevalnici Lisa na Cesti maršala Tita so tudi letos
pripravili pokop dežurnega krivca za vse - Pusta. J. P.

Hrušica je pred leti slovela po velikih pustnih dogodkih.
Nekaj najbolj vztrajnih domačinov tradicijo sedaj ohranja
ob pokopu Pusta. Glavna atrakcija letošnjega sprevoda je
bil stari hlapon, ki je kot nekoč v Gornjesavsko dolino ta
dan sopihal po Hrušici. J. R. 

Bevška dekleta in fantje ob plohu

Matej Brus
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Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. list RS št. 33/07) in 53. člena Statuta Občine Jesenice
(Ur. list RS, št. 1/06 in spr.) župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP 
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA PREDLOGA 
ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 

OBČINE JESENICE

I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega predloga Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu občine Jesenice, ki sta ga izdelala Atelje Prizma, 
d. o. o., Jesenice in Kaliopa, d. o. o., Ljubljana (februar 2009);

2. Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt občine Jese-
nice, ki ga je izdelal Marbo, d. o. o., Lesce (februar 2009);

3. Revizije okoljskega poročila k Okoljskemu poročilu za Občinski
prostorski načrt občine Jesenice ter Revizije Dodatka za 
varovana območja k Okoljskemu poročilu za Občinski 
prostorski načrt občine Jesenice, ki ga je izdelal Oikos, 
d. o. o., Domžale (februar 2009).

II.
Gradivo bo v dneh od 20. marca 2009 do 8. maja 2009 javno 
razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
- v prostorih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice,
- na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku
Aktualne vsebine, povezava Javna razgrnitev OPN. 
V prostorih Občine Jesenice bo razgrnjeno gradivo iz točk 1, 2 in
3 iz prve točke tega sklepa.
V prostorih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice bo razgrnje-
no gradivo iz točke 1 iz prve točke tega sklepa, in sicer samo za
območje krajevne skupnosti, v kateri bo razgrnjeno.
Na spletni strani Občine Jesenice bo razgrnjeno gradivo iz točk 1,
2 in 3 iz prve točke tega sklepa.

III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 8. aprila 2009, ob 16. uri v
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okvi-
ru javne razgrnitve bo dopolnjen predlog Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Jesenice obravnavan tudi na aprilski
seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

IV.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice dajo pri-
pombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posa-
mezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov 
obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko "zadeva" obvezno navesti
ključne besede "OPN Jesenice") do konca javne razgrnitve.
Občina do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve,
zavzame stališče.

V.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si),
v časopisu Jeseniške novice in na sedežih vseh krajevnih skupno-
sti v občini Jesenice.

Številka: 350-5/2007
Jesenice, 26. februarja 2009 

Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger 

Občina Jesenice objavlja na podlagi 11. člena Odloka o proračunu
občine Jesenice za leto 2009 (Ur. list RS, št. 124/08)

RAZPIS 
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVEDBO TRADICIONALNIH

OZ. SPOMINSKIH PRIREDITEV, OBLETNIC TER PRIREDITEV
ZA OHRANJANJE TRADICIJE NOV IN DRUGIH VOJN

I. NAROČNIK
Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6, 4270 
Jesenice.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:
- prireditev na območju občine Jesenice, ki so spominske

oz. tradicionalne, 
- okroglih obletnic društev in drugih neprofitnih organizacij 

s sedežem v občini Jesenice ter
- prireditev za ohranjanje tradicije NOV in drugih vojn.

III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je v letu 2009 na razpolago
za sofinanciranje tradicionalnih oz. spominskih prireditev ter oblet-
nic v občini Jesenice, znaša 18.010 evrov (osemnajst tisoč deset
evrov), za prireditve ohranjanja tradicije NOV in drugih vojn pa
2635 evrov (dva tisoč šeststo petintrideset evrov).

IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva in druge neprofitne organizacije, ki imajo sedež na 

območju občine Jesenice,
- izjemoma za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev lahko

kandidirajo tudi društva in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež zunaj občine Jesenice, vendar se prireditev ali aktivnost
izvaja na območju občine Jesenice in vključuje večino udeležen-
cev iz občine Jesenice oz. je regijskega pomena.

Izpolnjevati morajo naslednje dodatne pogoje:
- da so registrirani za izvajanje predlagane dejavnosti, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti,
- da v preteklih letih ob pridobitvi sredstev niso kršili določil 

pogodbe o sofinanciranju.

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
Delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša največ 50 odstot-
kov stroškov izvedbe projekta oz. prireditve.
Kriteriji za dodelitev sredstev so:
1. kvaliteta in realnost predloženega projekta oz. prijave,
2. preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
3. dosedanje delo oz. reference,
4. pomen prireditve za občino Jesenice.

V. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODE-
LJENA SREDSTVA
Dodeljena sredstva Občine Jesenice morajo biti porabljena v letu
2009.

VI. OBLIKA, ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Vloge za sofinanciranje prireditev morajo biti izdelane izključno na
pripravljenih obrazcih, ki jih zainteresirani lahko dobijo na spletni
strani Občine Jesenice www.jesenice.si, v kabinetu župana obči-
ne Jesenice, C. železarjev 6, oz. zanje zaprosijo na tel. št. 5869
231. Prijavitelji vloge oddajo osebno ali priporočeno po pošti. 

Rok za oddajo prijav je do 6. aprila 2009 do 12. ure na naslov Obči-
na Jesenice, Kabinet župana, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. V
primeru, da sredstva po tem razpisu ne bodo v celoti razdeljena, bo
na krajevno običajen način objavljen ponovni rok za oddajo prijav.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
oznaka: "Za javni razpis - prireditve" in na zadnji strani poln naslov
pošiljatelja. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in ozna-
čene kuverte. Odpiranje vodi Komisija za vodenje postopka izved-
be javnega razpisa. Odpiranje ne bo javno.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagate-
lje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

VII. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Komisija za vodenje postopka izvedbe javnega razpisa pripravi
predlog za dodelitev sredstev. Sklep o izboru prejemnikov sredstev
izda župan oz. od njega pooblaščena oseba. Sklepi bodo prejem-
nikom posredovani v roku 30 dni po sprejemu odločitve o razdelit-
vi sredstev.

Na podlagi sklepov se sklene pogodba med prejemnikom sredstev
in Občino Jesenice. 

VIII. DODATNE INFORMACIJE
Natančnejše podatke o tem razpisu lahko zainteresirani dobijo v kabi-
netu župana osebno v času uradnih ur, po telefonu št. 5869-231 oz.
prek elektronske pošte na naslov: alenka.justin@jesenice.si. 

Številka: 620-1/09
Datum: 6. marec 2009

Ž U P A N:
Tomaž Tom Mencinger

Zavod za šport, Ledarska ulica 4, Jesenice

PROGRAM PRIEREDITEV JOŽEFOVEGA SEJMA 2009

Sobota, 14. marca
ob 16. uri Odprtje Tedna obrti in podjetništva ter 

Jožefovega sejma 2009 
14. - 18. ure nastopa ansambel GORENJCI, 
17. - 18. ure Sejmske igre
20. - 24. ure nastop ansambla ROCK PARTIZANI

Prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja
Nedelja, 15. marca 
17. - 18. ure Sejmske igre
14. - 18. ure nastop ansambla TRIGLAVSKI MUZIKANTI

prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

Ponedeljek, 16. marca
17. - 18. ure Sejmske igre
14. - 18. ure nastop ansambla VESELI BEGUNJČANI

prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

Torek, 17. marca 
17. - 18. ure Sejmske igre
14. - 18. ure nastopa ansambel GORENJCI 

prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

Sreda, 18. marca 
17. - 18. ure Sejmske igre
14. - 18. ure nastop ansambla TRIGLAVSKI MUZIKANTI

prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

Četrtek, 19. marca
Ob 16. uri Sejmske igre
17. - 18. ure Zaključek Tedna obrti in podjetništva ter

Jožefovega sejma 2009
14. do 18. ure nastop ansambla VESELI BEGUNJČANI

prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

Ljubezen. Rdeča lica. Poljub.
"Ljubezen. Srečna. Nesrečna. Dela zaljubljence. Rdeča lica. Je
srce. Je poljub." "Ljubezen je srečna družina." "Ne glej lepote,
glej srce." Takole so o ljubezni razmišljali učenci Osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice. Ljubezen in spolnost sta bili temi le-
tošnjega, že 19. šolskega otroškega parlamenta. Učenci od še-
stega do devetega razreda so se pod mentorstvom Marije Ka-
menščak in Magde Kosič pogovarjali o ljubezni in spolnosti, iz-
delali so zanimive plakate o teh dveh temah, na srčke zapiso-
vali misli o ljubezni ... V okviru otroškega parlamenta pa so pri-
pravili tudi štiri delavnice, na katerih so razmišljali o štirih raz-
ličnih temah - pod vodstvom novinarja Janka Rabiča o vplivu
medijev na ljubezen in spolnost, pod vodstvom ginekologinje
Anamarije Petek o spolnih boleznih in zaščiti, pod vodstvom
socialne pedagoginje Pavle Klinar o simpatijah in ljubezni ter
pod vodstvom svetovalne delavke Andreje Jalen o spolnih zlo-
rabah. O tem, kaj so ugotovili, so poročali sošolcem, udeležili
pa se bodo tudi medobčinskega otroškega parlamenta, ki bo
potekal prihodnji teden na Osnovni šoli Koroška Bela. U. P.

Brezplačni računalniški tečaji 
Mladinski center Jesenice bo v okviru projekta Učimo se za
življenje tudi v letu 2009 izvajal brezplačne računalniške teča-
je. Ti so namenjeni vsem občanom, predvsem pa tistim, ki se
na uporabo računalnika šele navajajo in potrebujejo osnovne
informacije, znanja in spretnosti za upravljanje računalnika,
pisanje besedil, pošiljanje elektronske pošte, brskanje po in-
ternetu ... To znanje bodo na tečaju lahko tudi nadgradili. Pri-
jave na Mladinskem centru Jesenice že sprejemajo, je povedal
Mitja Blažič, vodja mladinskih programov. U. P.

Priročnik prve pomoči za navtike
Jeseniški zobozdravnik Željko Jakelič je napisal priročnik
prve pomoči za navtike. Kot navdušen jadralec namreč ugo-
tavlja, da je nujno potrebno osnovno znanje prve pomoči na
morju, predvsem zaradi nepričakovanih in včasih tudi dra-
matičnih situacij, v katerih se lahko znajdejo ljubitelji morja
pri plovbi. Priročnik je namenjen prav njim, saj bodo v njem
lahko našli koristne informacije o najpogostejših poškod-
bah, dajanju prve pomoči, zdravljenju, priročni lekarni ...
Kot je prepričan avtor, bi moral biti na vsakem plovilu poleg
navtičnih kart tudi priročnik prve pomoči. Priročnik je
napisan poljudno in ni namenjen ljudem, ki so medicinsko
izobraženi, temveč vsem, ki uživajo na morju. Priročnik je
pripravljen za tisk, tako da bo v kratkem na voljo vsem lju-
biteljem morja. U. P.

Delavnico o spolnih boleznih in zaščiti je vodila 
ginekologinja Anamarija Petek.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

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

Urša Peternel

Mladinski center Jesenice in
Klub jeseniških študentov
sta prejšnji teden pripravila
okroglo mizo z naslovom
Interesi mladih v občini Je-
senice. Namenjena je bila
mladim jeseniške občine,
starim od petnajst do tride-
set let, na njej pa so "mla-
dinci" spregovorili o svojih
interesih, pričakovanjih in
potrebah, o problemih in
ovirah ... Prav ovir je, kot bi
lahko povzeli zaključek
okrogle mize, na Jesenicah
kar veliko, glavna pa je ena -
mladi v mestu nimajo pri-
mernega prostora, v kate-
rem bi se lahko družili, na-
glas poslušali glasbo, prire-
jali koncerte (ne da bi se so-
sedje pritoževali nad hru-
pom in jih vnaprej obtože-
vali, da se "zadevajo"), kjer
bi kovali načrte in ustvarjal-
no razmišljali. Za zgled so
postavili kranjski bazen, ki
je namenjen mladim, ti ga
tudi vodijo, v njem pa pote-
kajo najrazličnejše dejavno-
sti. Tak prostor oziroma
večjo dvorano bi potrebovali
tudi na Jesenicah, so prepri-
čani mladi, celo več, zanje
je to najpomembnejša inve-
sticija, ki bi ji Občina Jese-

nice morala dati prednost v
svojih načrtih. Udeleženci
okrogle mize so bili zelo
kritični do občinske oblasti,
češ da je doslej naredila bolj

malo za mlade. Predsednica
Kluba jeseniških študentov
Jelka Berce je tako celo me-
nila, da župan populacije,

mlajše od trideset let, sploh
ne vidi. V tem kritičnem
tonu so udeleženci okrogle
mize "zagrozili": "Tudi mla-
di smo volivci in našega gla-

su na naslednjih volitvah ne
dobite, če se bomo morali
še naprej potikati po ce-
stah!" 

Mladinci hočejo dvorano!
Jeseniška mladina bi rada dvorano, v kateri bi lahko poslušali glasbo 
(ne da bi se sosedje pritoževali), v njej bi se družili, pogovarjali ...

Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice,
je povedala, da si tudi v centru želijo preselitve
na drugo, primernejšo lokacijo, kjer bi lahko
uredili tudi večjo dvorano. Mladi, ki prihajajo 
k njim, si najbolj želijo prostor, v katerem bi
lahko vadile in snemale glasbene skupine.

Urša Peternel

Jeseniški glasbeni dvojec
Dharma, ki ga sestavljata
Mark Bogdanović (vokal, kla-
viature) ter Saša Atanasov
(vokal, ritem kitara, bas kita-
ra) je pred kratkim pri zalo-
žbi Nika izdal svoj prvenec z
naslovom V črnih sencah. Na
albumu je deset avtorskih
skladb, ki skozi sodoben pop

pristop združujejo različne
glasbene žanre, kot so oster
kitarski rock, nostalgični
zvok 60., plesne funk ritme
ter nalezljive melodije. Kot
sta povedala Mark in Saša, se
v svojih besedilih dotikata
različnih plati življenja in
njune skladbe govorijo o
smislu, smrti, času in minlji-
vosti, opojnih substancah ter
njunem doživljanju življenja

v sodobni družbi. Kot zani-
mivost je treba še omeniti, da
je besedilo skladbe Afterglow
prispeval Paul Godfrey, član
znane angleške zasedbe
Morcheeba, s katerim se je
Mark po neverjetnem na-
ključju spoznal med Paulovi-
mi počitnicami na Gorenj-
skem, naključno srečanje pa
je preraslo v kreativno sode-
lovanje.

V črnih sencah
Glasbeni duet Dharma je predstavil prvenec z naslovom V črnih sencah.

Dharmo sestavljata Mark Bogdanović in Saša Atanasov.

Comshop odpira svoja vrata na 
Jesenicah na petek, trinajstega

Urša Peternel

Radio Triglav Jesenice bo
konec marca organiziral že
38. glasbeno prireditev Prvi
glas Gorenjske. Na letošnjo
avdicijo se je prijavilo kar
petdeset mladih, smo izve-
deli na Radiu Triglav. Stro-
kovna komisija, ki so jo se-
stavljali Simona Vodopivec
Franko, Marsel Gomboc in
Marija Reichman, je imela

težko delo, na koncu pa so
se odločili, da bodo na letoš-
njem Prvem glasu nastopili:
Julija Benet in Lea Grilc z
Blejske Dobrave, Tajda Žni-
daršič in Anja Konič z Jese-
nic, Neža Novšak iz Vrbe,
Tina Orejaš in Neža Witwic-
ky z Dovjega, Petra Čebulj iz
Radovljice, Sabina Kokalj iz
Krope, Daša Makuc iz Kra-
nja, Anja Breznik iz Lukovi-
ce, Ajda Stina Turek iz Dom-

žal, moške barve pa bo zasto-
pal Klemen Bunderla iz Most
pri Žirovnici. Poleg omenje-
nih pevk in pevcev, ki bodo
ob posebej zanje izdelanih
zvočnih posnetkih prepevali
slovenske popevke, bo 28.
marca v kinodvorani na Jese-
nicah zapela tudi lanska zma-
govalka občinstva in strokov-
ne žirije, Škofjeločanka Nata-
ša Jemec, nastopila pa bo tudi
skupina T* ANGELS.

Izbrali trinajst glasbenih talentov
Prejšnji mesec je potekala avdicija, na kateri so izbrali dvanajst pevk in ene-
ga pevca, ki bodo konec marca peli na Prvem glasu Gorenjske.

Na Jesenicah, v Tuš centru odpira 13. mar-
ca svoja vrata Comshop, specializirano
podjetje z računalniško, avdio, video, foto
in navigacijsko opremo. Dobro založena
trgovina vas bo razveselila z zares bogato
ponudbo kakovostnih izdelkov po konku-
renčnih cenah za vsak okus in žep. 

Z lastno blagovno znamko kvalitetnih računal-
nikov Tron je Comshop vodilno domače podjet-
je na slovenskem trgu. Med prenosnimi raču-
nalniki pa se boste lahko odločali med blagovni-
mi znamkami Acer, Apple, Asus, HP, Toshiba, Le-
novo, Dell. Za vse računalnike in prenosnike vam
ponujajo tudi originalno Microsoft programsko
opremo. Pri monitorjih boste lahko izbirali med
najnovejšimi modeli LG in Samsung, tiskalniki
in multifunkcijske naprave Epson, HP, Canon,
Lexmark in Samsung pa vas bodo očarale s svo-
jo kakovostjo in uporabnostjo. Da bo računalni-
ški komplet popoln, mu boste dodali še tipkov-
nice, miške in spletne kamere Logitech, Geni-
us, Canyon, BTC in Trust. 

V vsak sodobno opremljen dom sodi tudi televi-
zor. Naj bo to plazma ali LCD - ne skrbite, za vas
imajo pravo ponudbo. Za večje udobje dodajte
še DVD predvajalnik ali hišni kino blagovnih
znamk LG in Philips. Vsi mladi in mladi po srcu pa
se boste razveselili igralnih konzol in iger, ki so-
dijo zraven. 

Kakovostne fotografije boste naredili z odličnimi
fotoaparati svetovno znanih znamk Canon, Fuji,
Pentax in ostali. Različna mrežna oprema vas bo
povezala s svetom.

Čeprav so izdelki tehnološko napredni in 
vrhunski, so cene konkurenčne. Za vaše popol-
no zadovoljstvo bodo poskrbeli tudi z mož-
nostjo nakupa na več načinov:
● s plačilno-kreditnimi karticami (Diners in

American Express - do dvanajst mesecev, 
brez obresti) 

● in preko trajnika do 24 mesecev.

Vsem zvestim kupcem so namenili tudi Coms-
hop klubsko kartico, ki omogoča številne
ugodnosti: nakup po klubski, nižji ceni, redno
obveščanje o najugodnejših ponudbah, poseb-
ne cene za vse imetnike Comshop klubske karti-
ce in še veliko dodatnih ugodnosti, o katerih vas
bodo obveščali sproti. Članstvo je seveda brez-
plačno, poleg vseh ugodnosti pa vam bodo na
dom pošiljali tudi revijo C. V njej boste našli ko-
ristne nasvete za ustrezen nakup računalniške
opreme, video in avdio naprav, navigacije, foto-
grafije, glasbene elektronike ter precej zanimi-
vega branja s področja zdravja, športa in zabave.

Ob odprtju vas bodo razveselili s super 
otvoritvenimi cenami! 
Nekaj iz bogate in res odlične ponudbe: 

Cena: 399 €

LCD televizor Samsung LE32A330 
● Diagonala zaslona: 81 cm ● kontrast: 7500:1 
● odzivni čas: 8 ms ● 2x HDMI, 
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TRON Medius
● Procesor: Intel® Pentium®
Dual Core E5300 2.60GHz,
800MHz, 2MB, 45nm, LGA
775 ● Pomnilnik: 2GB DDR2
800 ● Disk SATA2 500GB
7200obr 16MB Western
Digital ● prednaložena Win-
dows Vista Home Premium
SLO, komplet dveh Mi-
crosoft iger in Office 2007-
60 dnevna različica

Cena: 449 €
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Samozavest. Ni je mo� ponarediti ali si jo prisvojiti. Lahko prihaja le od znotraj in se kaže navzven. Kot harmonija 
gladkih potez in mogo�ne drže novega Avensisa. Pod atletskim videzom se samozavest nadaljuje. Od edinstvene 
stabilnosti pri potovalni hitrosti do dinami�ne gib�nosti. Poleg optimalne vodljivosti pa se novi Avensis ponaša 
tudi z optimalnim delovanjem, saj smo pod okriljem � lozo� je »Toyotinega optimalnega pogona« oblikovali 
popolnoma novo serijo bencinskih in dizelskih motorjev, ki omogo�ajo maksimalno mo� in navor ob manjši 
porabi goriva in manjših emisijah CO�. Navsezadnje, ali niso ravno odlike kot te tiste, ki vas razlikujejo od drugih? 
Preizkusite novega Avensisa na testni vožnji. 

Novi Avensis. Mo� zna�aja.

AC LOVŠE
Jarška cesta 11 
1230 Domžale
01/729-9000

AC LOVŠE
Cesta Staneta Žagarja 65b 
4000 Kranj 
04/280-9000Po
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Ve� na www.toyota.si

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Ocvirki, pohvale

Ob peš poti nad Cesto železarjev je kar nekaj betonskih
košev za odpadke, ki pa so se žal spremenili v "razbite
vrčke", videti pa je tudi odpadke, ki ležijo poleg koša.

Stene železniške postaje Javornik so del grafitnega centra
ljubiteljev "štriharije po stenah" tujih objektov. Žal podoba
ni preveč primerna za urbano okolje.

Pohvaliti je treba obnovo toaletnih prostorov v avli Splošne
bolnišnice Jesenice, ki so sedaj primerni tudi za osebe na
invalidskih vozičkih.

V Bistroju Oaza imajo veliko občutka za dekoracijo svojih
poslovnih prostorov. Zimski šopek na fotografiji pred
vhodom v lokal pa bo kmalu zamenjala spomladanska
dekoracija. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Janko Rabič

Po večletnem zatišju so pri
Prostovoljnem gasilskem
društvu Hrušica po letu
2000 spet začeli beležiti
večjo dejavnost. Posebej so
strnili vrste leta 2001, ko so
začeli obnovo dotrajanega
doma. Najprej so temeljito
obnovili zunanjost doma,
sedaj pa že več let delajo v
notranjih prostorih. 
Letošnji februarski občni
zbor je potrdil pravilno pro-
gramsko usmeritev vodstva
društva, ki se odraža v pes-
tri dejavnosti članstva. Pri
oceni dela za lansko leto je
predsednik Janez Marinčič
poudaril, da so rezultati
opazni pri operativnem
delu, uspehih na tekmova-
njih, na tečajih in izobraže-
vanjih ter delovnih akcijah
pri obnovi doma. Poveljnik
Peter Popovič je z zadovolj-
stvom poročal, da lani niso
imeli večjih posredovanj,
razen ob manjšem požaru.

Udeležili so se taktične vaje
na Blejski Dobravi, v doma-
čem domu pa so imeli vajo
odzivnega časa ob alarmira-
nju. Vedno poudarjajo, da
je stalno usposabljanje naj-
bolj pomemben element za
dobro pripravljenost pri po-
sredovanju ob požarih in
drugih elementarnih nesre-
čah. 
Posebej je razveseljivo, da je
v društvu vse več mladih.
Lani jih je na tekmovanjih
sodelovalo več kot 30 in do-
segli so lepo število dobrih
uvrstitev. Pomagali so na
delovnih akcijah pri obnovi
gasilskega doma. Ne gre
prezreti tudi dela članic, ki
so vključene v vseh dejavno-
sti društva. Udeležujejo se
različnih izobraževanj in
tekmovanj. 
Na občnem zboru so se čla-
ni društva razveselili pohval-
nih besed predstavnikov ob-
čine Jesenice, Gasilske zve-
ze Jesenice in drugih go-
stov. 

Podelili so tudi več priznanj
in razglasili napredovanja.
Priznanje za 50-letno delo v
društvu je prejel Darko

Strajnar, za 30 Sandi Hude-
ček in za desetletno delo
Mateja Slivnik in Martin Ga-
sar.

Vse več mladih gasilcev 
Na občnem zboru so podelili tudi več priznanj.

Predsednik Gasilske zveze Jesenice Marjan Dobnikar,
Darko Strajnar, ki je že 50 let gasilec, in predsednik PGD
Hrušica Janez Marinčič.

Likovne umetnine otrok v bolnišnici
Otroci, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku Splošne bol-
nišnice Jesenice, imajo organiziran tudi pouk, ki jim
popestri dneve v bolniški postelji, hkrati pa na ta način ne
zamudijo preveč šolske snovi, ki jo v tem času jemljejo
sošolci v njihovi redni šoli. V okviru bolnišnične šole poteka
tudi likovni pouk, kjer mladi pacienti ustvarjajo na različne
načine, največ pa rišejo in slikajo. Del njihovega likovnega
prizadevanja je trenutno na ogled na stenah v avli v pritličju
bolnišnice. Tako si bolniki in obiskovalci lahko ogledajo
likovne umetnine malih bolnikov, ki so nastale v bolnišnici.
Kot smo izvedeli, pa pripravljajo tudi večjo razstavo slik
malih bolnikov. J. P.
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KOSOVA GRAŠČINA od torka do petka od 10. do 12. in od
16. do 18. ure

Fotografska razstava: Fotografinje se predstavijo; na ogled do 27.
marca. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si, http://www.gornjesavskimuzej.si/ 

LIZNJEKOVA DOMAČIJA v Kranjski Gori do 31. marca 2009
Razstava: Masivni stoli Franca Ziherla

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

KOSOVA GRAŠČINA 
Muzejska razstava ob 80-letnici mesta Jesenice, do 24. aprila

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

RUARDOVA GRAŠČINA vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od
10. do 17. ure, sobota: odprto za vnaprej najavljene skupine

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

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

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) 
V mesecu februarju in marcu vpisuje v prvi razred osnovne šole in v
vrtec (jaslična in kombinirana skupina) za šolsko leto 2009/2010

Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com

Petek, 6. marca 
DOM DU JESENICE ob 17. uri 

Prireditev ob dnevu žena

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Društvena razstava fotografij članic in članov Foto kluba Jesenice; do
1. aprila. Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Enodejanki: B. Nušić: LOPOVA in Mark Twain: OTROŠKA BOLEZEN

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 7. marca
ZGORNJA POSTAJA NA HRUŠICI ob 6. uri 

Izlet po Jurčičevi poti od VIŠNJE GORE do MULJAVE

Info: PD Jesenice in PD Javornik-Koroška Bela, prijave zbira Vinko
Alič, 051/345 806

DOM DU JESENICE ob 17. uri 
Družabni večer: Srečanje z družino Šimbera

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70, 041/402 739

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
VEČER PLESA (balet, standardni in latinskoameriški plesi)

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 8. marca
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob
16. uri

Proslava ob dnevu žena s kulturno prireditvijo

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

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA ob 18. uri
Počastitev mednarodnega dneva žensk

Info: ZB NOB Jesenice in SD Jesenice, 04 586 02 26 (Škrlj)

Ponedeljek, 9. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Torek, 10. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Angleške urice

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 681, www.mc-jesenice.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 17. uri
Koncert kitaristov iz SGBŠ Ljubljana

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE 
(sejna soba, 2. nadstropje) ob 18. uri

Predavanje: Bolezni prostate; predavatelj dr. Robert Kordič

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

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) od 17.30  do
19. ure 

Igralne urice za otroke stare od 3 do 6 let (za mlajše po dogovoru v
ob prisotnosti staršev)

Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com

Sreda, 11. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
18. uri

Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 12. marca
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Jezersko (925 m)-Goli vrh (1787 m). Info: Društvo upokojen-
cev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824, 
dujesenice@gmail.com

DOM UPOKOJENCEV dr. FRANCETA BERGLJA ob 9. uri
Barvanje na svilo (Ksenja Šest)

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Jesenice) od 16. do 18. ure
Aktivnosti za mlade + 15. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680/681, www.mc-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri

Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert učencev glasbene šole

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 13. marca
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Jesenice) od 16. do 18. ure

Aktivnosti za mlade + 15. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/5884 680, 681, www.mc-jesenice.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Območno srečanje plesnih skupin

Info: Območna izpostava JSKD Jesenice (Vera Pintar), 031/866 817

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) ob 19. uri
Potopisno predavanje SIRIJA, JORDANIJA, Gašper Kleč in Alenka Hribar

Info: Mladinski center Jesenice, Klub jeseniških študentov, 04/5884
680,681, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

Sobota, 14. marca 
OBČINA JESENICE - HRUŠICA

2. pomladni tek (tek na 10 km). Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber),
051/685 240, http://www.zsport-jesenice.si/

DVORANA KINA ŽELEZAR OB 19.30 
Koncert vokalnega tria EROIKA. Info: Gledališče Toneta Čufarja,
04/583 31 00, http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 15. marca
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE 

17. teden obrti in podjetništva, do 19. marca

Info: Območna obrtno - podjetniška zbornica Jesenice, 04/583 34 54
(Vilma Hribar)

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Vaša naša matineja. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 16. marca
Kviz o zgodovini mesta

Info: Občina Jesenice, Zoran Kramar

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Ustvarjalne delavnice

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, www.knjiznica-je-
senice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Marčevske prireditve 
Torek, 17. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Angleške urice

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 

www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Jesenice) od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
04/5884 680/681, www.mc-jesenice.si

INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE
2. Velika nagradna igra MCJ - ob 80-letnici mesta Jesenice (za dijake
SŠJ)

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680/681, 
www.mc-jesenice.si

Sreda, 18. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
16. uri

Ustvarjalne delavnice

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

STRELIŠČE JAVORNIK-KOROŠKA BELA
Tekmovanje v streljanju ob občinskem prazniku

Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240, 
http://www.zsport-jesenice.si/

KROŽIŠČE PRED OBČINO JESENICE ob 18.45 
Odkritje spomenika ŽELEZARJU

Info: Občina Jesenice (Božena Ronner, Vera Pintar), 
04/586 92 33, bozena.ronner@jesenice.si

INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE
2. Velika nagradna igra MCJ - ob 80-letnici mesta Jesenice (za dijake SŠJ)

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 681, 
www.mc-jesenice.si

Četrtek, 19. marca
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Jesenice) od 16. do 18. ure

Aktivnosti za mlade + 15

Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 681, 
www.mc-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri 

Ura pravljic

Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, 
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 18. uri
Predstavitev Jeseniškega zbornika 2009

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

Petek, 20. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 

Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika in razstava sta-
rih razglednic mesta Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja

Info: Občina Jesenice, 04/586 92 33, www.jesenice.si, 
bozena.ronner@jesenice.si

Nedelja, 22. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30 

Dobrodelni koncert opernih arij; nastopajo: Olga Gracelj, sopranistka,
Jurij Reja, tenorist, Jaka Jeraša, baronist, Veteranski pevski zbor Zgor-
nje Gorenjske, Veteranski harmonikarski orkester Ad hoc

Info: Občina Jesenice, 04/586 92 33, www.jesenice.si, 
bozena.ronner@jesenice.si

Sobota, 28. marca
DVORANA KINA ŽELEZAR ob 19. uri

Prvi glas Gorenjske 2009 (vstopnice bodo na voljo od prvega tedna v
marcu, vsak delovnik od 8. do 15. ure v tajništvu Radia Triglav)

Info: Radio Triglav, Eva Stare Reškovac, 04/586 10 12

Od marca naprej bo na spletnih straneh www.jesenice.si in 
www.jesenice-tourism.net objavljen letni koledar prireditev v občini
Jesenice, na voljo pa bo tudi v tiskani obliki v pisarni Turistično 
informacijskega centra Jesenice.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, 
http://www.jesenice-tourism.net
E-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih ja-
vili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.
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Sponzor križanke je Avtopralnica in vulkanizerstvo Brce, telefon 04/586 68 29, Spodnji Plavž 3a, 
Jesenice. Za izžrebane nagrajence križanke sponzor prispeva tri enakovredne nagrade - pranje avtomobila
z voskanjem.

Pašta fižol
Potrebujemo: 500 g fižola, 1
žlico moke, 2 žlici olja, 1 čebu-
lo, mleto rdečo papriko, 1 če-
bulo, polžke, sol, poper, česen,
lovorov list.

Priprava: namočen fižol
skuhamo. Na olju prepraži-
mo moko, ko začne rume-
neti, pa ji dodamo še nasek-
ljano čebulo. Nato dodamo
rdečo papriko, paradižniko-
vo mezgo in zalijemo z ne-
kaj vode. Malo še kuhamo,
nato pa dodamo kuhan fi-
žol, pest polžkov, sol, poper,
strt česen in lovorov list. Ku-
hamo, dokler se polžki ne
zmehčajo.

Prebranec
Potrebujemo: 500 g belega fi-
žola, 500 g čebule, olje, mleto
rdečo papriko, sol, poper, čili.

Priprava: bel fižol namoči-
mo v vodi čez noč. Nato ga
skuhamo v slani vodi. Čebu-
lo sesekljamo in jo prepraži-
mo na olju. Dodamo mleto

rdečo papriko, sol, poper in
čili. Nekaj časa pražimo, pri-
lijemo malo vode, dodamo
fižol in dobro premešamo.
Stresemo v pekač, prelijemo
z oljem in pečemo eno uro
do uro in pol na 200 stopi-
njah Celzija.

Fižolova rižota

Potrebujemo: 1 čebulo, 2 žlici
olja, 50 g slanine, 2 žlici mas-
la, 200 g paradižnika, 500 g
kuhanega fižola, 400 g riža, 1
dl rdečega vina, parmezan,
sol, poper.

Priprava: sesekljano čebulo
prepražimo na olju. Doda-
mo še narezano slanino in
žlico masla. Nekaj časa pra-
žimo, nato pa dodamo nare-
zan paradižnik. Dodamo še
fižol in riž ter dobro preme-
šamo. Prilijemo rdeče vino
in počakamo, da povre. Zali-
vamo z vrelo juho ali vodo,
dokler riž ni kuhan. Na kon-
cu solimo in popramo, doda-
mo žlico masla in parmezan.

Fižolova torta
Potrebujemo: 15 dag sladkorja,
6 jajc, 15 dag mletih orehov,
480 gramov kuhanega pretla-
čenega fižola, zavitek pecilne-
ga praška, marelično marme-
lado, čokolado za okras.

Priprava: sladkor in rume-
njake dobro umešamo. Masi
primešamo pretlačen fižol,
orehe, pecilni prašek in na
koncu sneg iz beljakov. Pe-
čemo 45 minut na 180 stopi-
njah Celzija. Ohlajeno torto
prerežemo na pol in nama-
žemo z marmelado. Okrasi-
mo jo s čokolado.

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

Fižol - od juhe do torte
Fižol je zdrava in zelo vsestranska jed. Najbolj pogosto kuhamo fižolove juhe, pripravljamo fižolove
solate, malokdo pa ve, da iz fižola lahko spečemo celo torto.

Priznanje baletki

Na nedavnem tekmovanju mladih slovenskih baletnih ple-
salcev v Novi Gorici je nastopila tudi učenka Glasbene šole
Jesenice Eva Jereb. Tekmovala je v 1. kategoriji in prejela
priznanje. Evina mentorica je Nada Zorn. U. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi LOTO
ASTRO DETELJICA SREČKE. Sponzor križanke je posloval-
nica Loterije v Mercator centru na Jesenicah (Lotko posred-
ništvo, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice, www.lotko.si), ki bo
izžrebanim reševalcem križanke podarila tri praktične na-
grade. Nagrajenci so: Marija Lambergar, Posavec; Ivan
Oreški, Jesenice; Ibrahim Murselović, Jesenice.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v poslovalnici Loterije v
Mercator centru Jesenice.

5 / 2009

Fo
to

: a
rh

iv
 G

la
sb

en
e 

šo
le

 J
es

en
ic

e



Naj bo življenje igra
Prodajalne Direndaj so edine specializirane prodajalne z igračami in darilnim pro-
gramom za najstnike. Od drugih konkurentov v Sloveniji se njihova ponudba razliku-
je ravno po širini izbora za večjo ciljno skupino. Ponudba se spreminja glede na se-
zono in povpraševanje, povprečno je zastopanih več kot šest tisoč različnih artiklov,
obsega pa veliko blagovnih znamk svetovno znanih proizvajalcev igrač, ki vsako leto
malčke in mladostnike razveseljujejo z zanimivimi izdelki. V Direndaju ponudbo
izdelkov bogatijo in dopolnjujejo z novimi proizvajalci kakovostnih igrač, saj je ravno
kakovost pri tovrstnih izdelkih izredno pomembna, ker je za naše najmlajše dovolj do-
bro le najboljše. 
Pri njih že vrsto let poteka odzivna akcija zbiranja nakupov - tokrat od januarja do kon-

ca decembra 2009 lahko zbirate žogice zvestobe, 9. marca
pa se pri njih začne velikonočna akcija, v kateri bodo kupcem
ponudili več kot sto različnih igrač po izjemno ugodnih cenah.
Akcija bo trajala do 14. aprila oziroma do razprodaje zalog. V
čudovitem svetu igrač in melodij, v Direndaju jeseniškega Mer-
catorjevega centra imajo moto: naj bo življenje igra.

Nakit, ki vas spremlja vse življenje
Zlatarna Celje je s svojo ponudbo prisotna tudi v jeseniškem Mercator-
ju. Zlatarna se lahko pohvali s 160-letno tradicijo, ki temelji na lastnem
vrhunskem designu in visoki kakovosti priznanih celjskih zlatarskih moj-
strov, ki cenjeno ročno proizvodnjo dopolnjujejo s sodobno tehnologi-
jo. Vrhunski srebrn, zlat in briljantni nakit ter vrhunske ročne ure kupce
vedno znova osvajajo s prepoznavno večno eleganco. Nakit Zlatarne
Celje ne ustvarja izvirne lepote, a jo bleščeče obogati in ji prida svoj-
stven simbolni pomen. V Zlatarni se zelo trudijo, da se blagovna znam-
ka ne bi postarala. Njihov nakit je primeren za vse generacije in običaj-
no izraža brezčasno eleganco in modnost, ki nikoli ne zamre.
Še posebej imajo razdelano ponudbo poročnih prstanov, saj poročna
kolekcija vsebuje več kot stopetdeset parov različnih poročnih prstanov
za vse okuse. Ob nakupu briljantnih poročnih prstanov pa kupcu po-
darijo tudi posebno penino, polnjeno s 24-karatnim zlatom. Med
drugim zastopajo tudi blagovno znamko Damiani, pred kratkim pa so
podpisali ekskluzivno pogodbo za trženje nakita in modnih ur Dolce &
Gabbana in Breil.

Kalia - doživetje nakupa
V velikih in manjših vrtnih centrih Kalia v vsakem letnem času poskrbijo za pri-
jetno urejen prodajni prostor, z namenom, da bi se obiskovalci počutili dobro in
uživali v nakupovanju. S ponudbo skušajo slediti različnim okusom in cenovnim
razredom, zato jo prilagajajo čim širšemu naboru obiskovalcev. Pogosto poskr-
bijo za dodano vrednost ponujenega blaga, ki jo najdemo v aranžirani lončnici,
strokovnemu nasvetu prodajalca ali zgolj v postavitvi artiklov, ki spomnijo na let-
ni čas in opravila, ki so pred nami.
Vrtni center Kalia vsak mesec poskrbi za ugodne nakupe, imajo pa tudi Klub
Kalia, ki združuje ljudi, ki čutijo z naravo, ljubijo rastline in uživajo v urejenem
domu. Člani kluba so tudi imetniki kartice ugodnih nakupov Kalia. 
Trenutno boste v vrtnem centru Kalia - tudi v jeseniškem Mercatorju, lahko izbi-

rali med pestro ponudbo semen vrtnin, cvetlic in zelišč, kupili
setvene platoje, šotne lončke, zemljo za pikiranje in presajanje,
vrtno tkanino za prekrivanje prvih posevkov, pa tudi okrasne če-
bulnice za poletno cvetenje in seveda škarje in žage za obrezo-
vanje. Pomlad pa prinaša še sadne sadike, sadike zelenjave in
cvetlic ter okrasne drevnine.

Petek, 6. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica Portret moje mami
Sobota, 7. marca, ob 10. uri:
zabava za dan žena
Petek, 13. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica Šopek tulipanov
Sobota, 14. marca, ob 10. uri:
Čarovnik Fras
Petek, 20. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica Vazica za pomladni šopek
Sobota, 21. marca, ob 10. uri:
Domača zabava
Petek, 27. marca, ob 17. uri:
otroška delavnica Medeno-čokoladni srčki
Sobota, 28. marca, ob 10. uri:
lutkovna delavnica Fifi Spominčica

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU MARCU 2009 ZA MC JESENICE
OPISI PRIREDITEV:
Portret moje mami / otroška delavnica: ljubeč pogled, nasmejan obraz, dolge trepalnice, mehki lasje - najlepša med vsemi ženami
- to je moja mami.
Zabava za dan žena: obiskovalcem bodo ponudili sadno bovlo, zabaval vas bo zabavni trio, medtem pa bodo otroci v kreativni
delavnici izdelovali rožice in voščilnice za svoje mamice.
Šopek tulipanov / otroška delavnica: rdeči in rumeni, veliki in dišeči - tulipani, ki se bohotijo v razkošnem šopku. Le komu je name-
njena ta izjemna pozornost? Tudi ta šopek bo romal v naročje vaše mame.
Čarovnik Fras: nastop obsega prikaz čarovniških veščin, komunikacijo z obiskovalci, sodelovanje pri izvajanju trikov na odru,
glasbeno animacijo s kitaro in sodelovanje občinstva.
Vazica za pomladni šopek / otroška delavnica: vonj po pomladi vabi na zelene poljane, kjer se plaho pozibavajo zvončki, skromno poplesa-
vajo vijolice in se skrivajo trobentice. Naberite te znanilce pomladi in jih v simpatični vazici podarite, komu drugemu kot vaši mami.
Domača zabava: vse obiskovalce vabijo na Domačo zabavo, na kateri vam bodo ponudili pasulj s kruhom, zabaval vas bo glas-
beni trio, otroci pa bodo ustvarjali v pomladni delavnici.
Fifi Spominčica/lutkovna predstava: Fifi je majhna, živahna spominčica. Polna je veselja do življenja in njen nasmeh vsakogar spra-
vi v dobro voljo. Živi v cvetličnem vrtu in je zelo zaposlena: skrbno obdeluje vrt, sadi rože.
Medeno-čokoladni srčki/otroška delavnica: komu bi podarili najslajši, najlepši in največji srček? Sosedovemu Jurčku, prijaznemu so-
šolcu, nasmejani učiteljici?

Delovni čas: od ponedeljka do sobote: od 8.00 do 20.00 ure, nedelje: od 8.00 do 13.00 urePS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana
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Smučali za svinjsko trofejo
Na pustno nedeljo je na Španovem vrhu potekal že 43. smuk za trofejo svinjska glava. Prireditev je potekala v organizaciji članov Turističnega društva
Golica in sekcije Svinjska glava. 

Najbolj atraktivna maska miss Slovenije & The Chippendales, ki  je prejela prehodni pokal.Med najmlajšimi maskami so si najboljši vmesni čas prismučale svinjske železnice.

"Ta spodnji" podžupan Boris Kitek,  predstavnica "ta srednje občine" Helena Razingar, 
''ta črni zgornji'' župan Klemen Košir in še en "ta spodnji" podžupan Boris Bregant.

Inštruktor skakanja Mostar v svojem elementu. Ekipa si je z najboljšim vmesnim časom
priborila pečeno svinjsko glavo.

Najboljši vmesni čas med posameznimi maskami je prejela zebra. V kategoriji dvojic sta bila ravno prav počasna oziroma nič prehitra ribič in njegova tuna.

Besedilo in fotografije: Anka Bulovec




