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Zmagovalci Neža,
Petra in Klemen
Na Prvem glasu Gorenjske 2009 
so tokrat zmagali kar trije – Neža
Witwicky z Dovjega, Petra Čebulj 
iz Radovljice in Klemen Bunderla 
iz Most pri Žirovnici. 

KRAJEVNA SKUPNOST KULTURA ŠPORT ZANIMIVOSTI

Akcija pomoči za 
Tomaževo družino
Po tragični smrti komaj 39-
letnega Tomaža Luznarja z
Jesenic se je žena s tremi
otroki znašla v hudi stiski.

Večer opernih arij
Ob občinskem prazniku je
na dobrodelnem koncertu
opernih arij zapel tudi bari-
tonist Jaka Jeraša.

Dekleta vihtela 
hokejske palice
Ženski hokejski turnir so pri-
pravili z željo, da bi navduši-
li jeseniška dekleta za oživi-
tev ženskega hokeja na Jese-
nicah.
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Janko Rabič

Potem ko spet niso dosegli
prvega cilja uvrstitev v finale
lige EBEL, se je sezona za ig-
ralce HK Acroni le končala v
zmagoslavnem tonu. Na
klubski zastavi je zasijala ju-
bilejna 30. zvezdica v zgodo-
vini jeseniškega hokeja in
sedma v samostojni Sloveni-
ji. S štirimi zaporednimi
zmagami proti ljubljanski
Olimpiji v finalu so igralci
dokazali, da so kot branilci
lanskega naslova še naprej
številka ena v slovenskem
hokeju. So pa igralci prizna-
li, da pot do novega naslova
ni bila lahka, saj je Olimpija
na vsaki tekmi kar nekajkrat
pošteno pokazala zobe. Če-
prav letošnji naslov prvaka
niso sprejeli s takšno evfori-
jo kot prejšnja leta, je vendar
treba zapisati, da bo z vsem
spoštovanjem šel v anale je-
seniškega hokeja z oznako:
sezona 2008/2009. Del se-
zone so zaznamovale različ-
ne težave, tudi zakulisne
igre, ki pa niso vplivale na
uspešen zaključek sezone.
To so potrdile tudi nekatere
izjave hokejistov ob osvojitvi
naslova prvaka. O tem mor-
da drugič, tokrat pa naj le po-
strežemo s tistimi lepimi tre-
nutki, ki jih je med igralce
prinesla zmaga v finalu dr-
žavnega prvenstva. Za na-
meček je bila slajša še zato,
ker je bila, kot šestkrat doslej

finalu z Olimpijo, izbojeva-
na v Ljubljani. Ob vrnitvi pr-
vakov na Jesenice je kljub
pozni uri nekaj sto najbolj
zagretih privržencev pozdra-
vilo prihod igralcev. Na pri-
ložnostni slovesnosti je
vsem še enkrat čestital pred-
sednik kluba Slavko Kana-
lec. "Osvojitev naslova prva-
ka je obliž na vse težave, s
katerimi se je moštvo sreče-
valo v sezoni. Moramo biti
zadovoljni in hvaležni igral-
cem in tehnični ekipi za ta
dosežek. V upravi kluba ne
bo počitka, saj smo že začeli
priprave na novo sezono,
kjer bo spet najprej v ospre-
dju liga EBEL in zatem na-

skok na nov naslov prvaka,"
je dejal Slavko Kanalec.
Kapetan Marcel Rodman je
še enkrat pred navijači po-
nosno vihtel osvojeni pokal.
Dejal je: "Zvezdica nam res
nekaj pomeni in veseli smo,
da nam je v finalu uspelo.
Bilo je zelo, zelo težko in
najbolj pomembno je, da je
zvezdica spet na Jesenicah."
Andrej Hočevar je v finalu
zasluženo požel največ po-
hval, saj je Olimpija na vsa-
ki tekmi večkrat nevarno
ogrožala njegova vrata. Po-
vedal je: "Mogoče je kdo
pred finalom mislil, da bo to
lažja serija. Vse štiri tekme
so bile zelo izenačene. Odlo-

čale so tudi nekatere malen-
kosti in vesel sem, da so se
obrnile v našo korist."
Športni direktor Matjaž
Mahkovec je prav tako fan-
tom čestital za borbeno igro
v finalu, ob tem pa opozoril
na dogodke, ki so krojili ho-
kejski vsakdan. "Sezona je
bila zelo naporna za vse, ne
le na ledeni ploskvi. Bili so
psihični pritiski v ozadju.
Ljudje bodo morali počasi
stopiti v realnost, pogledati
si v oči, potem bo lažje dela-
ti. Ob vsem pa ne moremo
mimo dejstva, da je jeseni-
ška publika zelo zahtevna,"
je povedal Mahkovec.

Jubilejna jeseniška zvezdica
S štirimi zaporednimi zmagami proti ljubljanski Olimpiji v finalu so igralci Acronija dokazali, da so
kot branilci lanskega naslova še naprej številka ena v slovenskem hokeju.

Srebrni kegljači 
Na letošnjem državnem pr-
venstvu mlajših članov do 23
let je ekipa Kegljaškega klu-
ba Jesenice osvojila prese-
netljivo 2. mesto med osem-
najstimi slovenskimi ekipa-
mi.

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

Moja Patagonija
2009
Mitja Šorn s Kočne, član 
Alpinističnega odseka Jesenice, 
je januarja plezal v Patagoniji.
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Boštjan Bogataj

Največje jeseniško podjetje,
po katerem je (bilo) mesto
najbolj znano, je decembra
kot prvo na Gorenjskem
skrajšalo tedenski delovnik
na 36 ur, ta teden so prešli na
32-urnega. O vzrokih, padcu
naročil, investicijah in tudi
osebnih pogledih na gospo-
darsko krizo smo vprašali
Slavka Kanalca, glavnega di-
rektorja podjetja Acroni.

Kakšni so razlogi za prehod
na 32-urni delovnik? Se je
stanje v primerjavi z lan-
skim decembrom še poslab-
šalo?
"Trenutno imamo z naročili
zasedenih dobrih 60 odstot-
kov kapacitet. Pred nami je
dvomesečna ustavitev proiz-
vodnje v jeklarni, ki je bila
načrtovana zaradi moderni-
zacije naprave za kontinui-
rano vlivanje slabov. Za-
ključku remonta bodo sledi-
li poletni, počitniški meseci,
ko na trgu jeklarskih izdel-
kov praviloma prevladuje
mrtvilo."

Kateri so drugi ukrepi, ki ste
jih sprejeli za zagotavljanje
optimalnega poslovanja in
neodpuščanja sodelavcev? 
"K pripravi in izvajanju
ukrepov smo pristopili že
lani septembra. Ti ukrepi so

usmerjeni v boljšo izrabo
surovin in energije. Drastič-
no smo znižali vse stroške
storitev." 

Koliko so nižje plače zapo-
slenih po individualni po-
godbi? 
"Kot posledica skrajšanja
delavnega časa so se plače v
celotnem podjetju znižale
za deset odstotkov, torej tudi
zaposlenim z individualni-
mi pogodbami, čeprav ravno
ti sodelavci v kriznih časih
delajo tudi do 50 odstotkov
več kot običajno."

S koliko zaposlenimi ste od
oktobra lani do danes za-
ključili sodelovanje?
"Število sodelavcev se je na
račun upokojitev in preki-
nitve pogodb za določen čas
znižalo za 36 sodelavcev, to-
rej s 1574 na 1538." 

Koliko zunanjih izvajalcev je
bilo včasih in koliko danes ve-
zanih na poslovanje Acroni-
ja? Kakšna je njihova usoda?
"V zunanjih izvajalcih vidi-
mo in iščemo partnerje. To
pomeni, da odnose gradimo
dolgoročno. Zaradi krize se
je sodelovanje s partnerji
skrčilo, ne pa prekinilo.
Upamo, da ne bo treba še
dodatno krčiti obsega." 

Kmalu dvomesečni 
remont jeklarne
V Acroniju so tedenski delovnik dodatno skrajšali
na 32 ur. Trenutno je zasedenih zgolj šestdeset
odstotkov kapacitet.

Zmagovalna ekipa I Foto: Tina Dokl
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Jesenice so praznovale
Ob občinskem prazniku 20. marcu so praznovali tudi 80-letnico, odkar je
kralj Aleksander Jesenicam podelil mestne pravice. Osrednja slovesnost je
potekala v dvorani jeseniškega gledališča. Urša Peternel

V krožišču ob stavbi občine
Jesenice so ob občinskem
prazniku odkrili kip plavžar-
ja, ki je spomenik železar-
jem in železarstvu na Jese-
nicah. Avtor je domačin,
akademski slikar in obliko-
valec Roman Savinšek, ki je
s kipom hotel predvsem
mlade opomniti na železar-
sko izročilo mesta, ki je na-
stalo predvsem zaradi člove-
ka z veliko energije, vztraj-
nosti in znanja. "Na Jeseni-
cah ni več veliko stvari, ki bi
spominjale na staro železar-
no, ni več dimnikov, plavžev
... Zato naj bo kip predvsem
opomnik, ki naj spominja
na preteklost," je poudaril.
Kiparju smo zastavili nekaj
vprašanj. 

Ste že izračunali, koliko ur
dela ste vložili v izdelavo
kipa?

"Nisem računal, koliko ur,
vendar pa sem prve osnutke
začel pripravljati že predla-
ni, izdelane sem imel lani
pomladi, maja pa sem začel
delati plastičen kip. Ko je bil
gotov, je sledilo jemanje
mer, izdelava krojev, reza-
nje pločevine, krivljenje,
varjenje ... To je vzelo veliko
časa, vsakodnevno nekajur-
no delo, kip pa je bil dokonč-
no izdelan februarja letos."

Delali ste v proizvodnih
prostorih podjetja Pilaster,
kjer ste dobili tudi odlične
pomočnike. Delo je bilo, kot
smo se prepričali tudi sami,
težaško, naporno ...
"Prav gotovo. Sama tehno-
logija izdelave je bila za-
htevna, saj je bilo potrebno
rezanje, brušenje, krivlje-
nje, varjenje pločevine. To
je težaško delo, pri katerem
že skoraj ni več užitka - vse
do konca, ko se izdelek za-

blešči in se šele zaveš, kaj si
naredil ..."

Ste z izdelkom zadovoljni?
Ste ponosni, ko se peljete
skozi krožišče in zagledate
svojo umetnino?
"Brez lažne skromnosti lahko
rečem, da sem zadovoljen.
Rad pa bi poudaril, da tu ne
gre samo za kip, ampak za ce-
loten sklop skupaj s podstav-
kom, vodnjakom in svetlob-
nim učinkom. Vodo sem ho-
tel prikazati kot vir življenja,
osvetljena tekoča voda naj bi
ponazarjala pretakanje taline.
Spomenik je tako tudi vod-
njak z živo vodo, hkrati z njo
se pretaka čas iz obdobja, ki
mineva, v obdobje, ki prihaja.
Žal ta del še ni dovršen, tako
so za zdaj luči le prilagodili.
Vsekakor pa naj bi do pomla-
di kip in vodnjak bolje osvetli-
li in šele takrat bo celoten
sklop zares zažarel tako, kot
sem si zamislil."

Simbol vztrajnosti in znanja
Akademski slikar in oblikovalec Roman Savinšek je kip železarja ustvarjal
več kot leto dni.

Kip železarja s podstavkom in vodnjakom naj bi do pomladi še bolje osvetlili. I Foto: Anka Bulovec

Dobitnik plakete občine Franci Bizjak, častni občan Joža Varl, dobitnica plakete občine
Majda Rebernik, župan Tomaž Tom Mencinger, dobitnik plakete župana Franc Črv in 
dobitnik plakete občine Peter Muhar I Foto: Anka Bulovec

Irena Vrčkovnik je zapela tudi skupaj s Fanti s Praprotna.
Sicer pa jo je spremljal orkester Slovenske policije.

Župan Tomaž Tom 
Mencinger je v slavnostnem
nagovoru orisal dosežke
občine in začrtal bodoče
projekte. U. P.
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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Subvencioniranje polnega
delovnega časa je le eden od
ukrepov države oziroma vla-
de. Katere ukrepe pozdrav-
ljate in katere pogrešate?
"Mislim, da večina podjetij
preveč pričakuje od države.
Sam pričakujem dvoje, to je
urejeno in fleksibilno delo-
vno zakonodajo ter urejen
šolski sistem, ki bo pred-
vsem na poklicni in srednje-
šolski ravni izšolal usposob-
ljen kader."

Ali so zaradi krize ustavljene
tudi razvojne in ekološke in-
vesticije v Acroniju? Katere
izvajate nemoteno naprej,
katere ste ustavili?
"Trenutno vse tekoče inve-
sticije potekajo po načrtu." 

Kakšni so vaši pogledi za na-
stanek krize, kdaj bi se lah-
ko končala? Kaj bo treba do
tedaj narediti?
"Osnovni vzrok za nastalo
krizo je neobvladan pohlep,
ki je velikim bankam ušel
izpod nadzora. V tem no-
rem plesu je sodelovalo ved-
no več in več akterjev. Kdor
ni bil del te igre, je bil ozna-
čen za nesposobnega in celo
neumnega. Nujno potrebo
po zaključku te nore zgodbe
pa so nekatere globalne vele-

sile spretno izkoristili za re-
alizacijo dveh ciljev, ki pa sta
po mojem bistvo te zgodbe.
Prvi je prizemljitev Rusije,

drugi pa umiritev rasti na
Kitajskem. V večanju moči
Rusije in eksploziji rasti na
Kitajskem so nekatere glo-

balne velesile videle veliko
nevarnost za svetovno sta-
bilnost. Vsekakor je naloga
svetovnih voditeljev, da do-
sežejo konsenz glede omeji-
tev in kontrole delovanja
bank in drugih finančnih in-
stitucij. Dokler tega dogovo-
ra ne bo, se bo vlekla trenut-
na agonija, ko posamezne
vlade z mikro ukrepi skuša-
jo zagnati svoja gospodar-
stva. To je v razmerah po-
polnega nezaupanja potroš-
nikov nemogoče. Tako se
lahko trenutno stanje nada-
ljuje naslednjih nekaj let." 

Je kriza tudi priložnost za
podjetje? Na kakšen način
bi iz nje lahko izšli boljši?
"Floskula, kako bodo iz kri-
ze izšli še močnejši, je zelo
razširjena med slovenskimi
menedžerji. S tem želijo vli-
vati optimizem, vendar mis-
lim, da je v večini primerov
to le obrabljen in prevečkrat
nepremišljeno izrečen sta-
vek. Dane razmere so pri-
ložnost za pridobitev novih
kupcev, za razvoj novih iz-
delkov, za investiranje in
notranje prečiščenje podjet-
ja. Kdor tega ne bo storil, ne
bo preživel. Ni vprašanje,
ali bomo močnejši kot prej,
pomembneje je, kdo bo pre-
živel in bo sposoben nove
rasti."

Kmalu dvomesečni remont jeklarne
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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
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Praznični pohod v Črni vrh 
Letošnje številne prireditve ob prazniku občine Jesenice in
ob 80-letnici mesta so zaokrožili z 11. tradicionalnim po-
hodom, ki ga je organiziralo Planinsko društvo Jesenice v
sodelovanju z Zavodom za šport in Občino Jesenice. Pot je
udeležence vodila mimo trim steze Žerjavec in Plavškega
Rovta do Planine pod Golico in naprej do Črnega vrha. Po-
leg posameznikov sta se pohoda udeležili tudi pohodniški
skupini Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela in
Makedonskega Kulturnega društva Ilinden z Jesenic. Vodja
pohoda je bil Janez Oman, za varnost pa so bili pristojni
člani društva GRS Jesenice. J. R. 

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

OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: tom.mencinger@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

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

objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE ZA REDNE
VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT

1. Občina Jesenice ponuja organizatorjem volilne kampanje (v
nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na plakat-
nih panojih brezplačno. Plakatna mesta bodo enakomerno
razporejena po celotnem območju občine Jesenice, njihovi
število in skupna površina morata posameznemu organizator-
ju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje vo-
livcev.

2. Občina bo po potrebi določila tudi dodatna plakatna mesta, ki
bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in
za plačilo. 

3. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do 20. aprila
2009 na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Ce-
sta železarjev 6, 4270 Jesenice. Kasnejših vlog ne bomo
upoštevali. 
V vlogi je treba navesti sedež, telefonsko številko, kontaktno
osebo, želeno število plakatnih mest in velikost plakatov. 

4. Občina Jesenice, Komunalna direkcija bo zbrala vloge orga-
nizatorjev, in na podlagi načela enakopravnosti določila števi-
lo plakatnih mest. 

5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo mogoče od 7.
maja 2009 dalje. 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

JAVNI NATEČAJ
ZA IZBIRO SPOMINKA 

OBČINE JESENICE 2009

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v imenu Občine Jesenice
razpisuje javni natečaj za izbor najboljšega spominka občine Je-
senice za leto 2009.

1. Predmet razpisa so:
● spominki občine Jesenice,
● ideje za spominke občine Jesenice.

2. Na natečaju lahko sodelujejo spominki in ideje:
● ki prepoznavno in izvirno predstavljajo Jesenice in oko-

lico, 
● ki prepoznavno in izvirno predstavljajo kulturno in narav-

no dediščino občine Jesenice in ustvarjalnost (teme:
narcise, hokej, železarstvo, fužinarstvo),

● ki jih je možno izdelati v poljubni količini za prodajo, 
● ki so prvič javno predstavljeni in še niso v prodaji doma

ali v tujini,
● katerih predvidena prodajna cena ne presega 8 evrov.

3. Avtorji spominkov in idej, ki bodo ustrezali pogojem natečaja in
jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli denar-
ne nagrade:

● prva nagrada za spominek: 400 EUR bruto,
● druga nagrada za spominek: 200 EUR bruto,
● nagrada za idejo: 100 EUR bruto.

4. Rok za prijavo na natečaj je 7. maj 2009. Avtorji na natečaj
lahko prijavijo več spominkov oz. idej za spominek.

5. V okviru natečaja bo 15. aprila 2009 ob 16. uri v prostorih
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Je-
senice, organizirana brezplačna delavnica na temo kakovost-
nega spominka, kamor bo mogoče na informativno ocenitev
prinesti do takrat že izdelane spominke ali ideje za spominek
(obvezne prijave). 

Celotna dokumentacija natečaja z natančnejšimi pogoji in obraz-
ci za prijavo je od 24. marca 2009 do izteka roka za prijavo do-
segljiva na sedežu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spod-
nji Plavž 24e, Jesenice in na spletnih straneh www.ragor.si,
www.jesenice-tourism.net in www.jesenice.si. 

Za dodatne informacije in prijavo na delavnico se obrnite na:
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Maja Klinar (04/581 34 15, maja.klinar@ragor.si)

�1. stran

Slavko Kanalec: "Dane razmere so priložnost za pridobitev
novih kupcev, za razvoj novih izdelkov, za investiranje in
notranje prečiščenje podjetja." I Foto: Tina Dokl
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Občinske novice, pisma

www.gorenjskiglas.si

Nesprejemljivo je, da v stanovanjih
ljudje plačujejo ogrevanje po kva-
draturi oziroma neodvisno od svo-
je porabe. Zaradi različnih življenj-
skih navad bi bilo prav, da vsak pla-
ča, le kolikor porabi. 
Po uvedbi plačevanja v skladu s
porabo vsakega stanovanja, stano-
valci zapirajo okna, jih dodatno za-
tesnijo, znižajo temperaturo v
prostoru, priprejo radiatorje ob od-
hodu na dopust ... Obnašajo se bolj
varčno, prenehajo se prepiri med
sosedi, medsebojni odnosi se iz-
boljšajo. 

Samo finančni prihranek stimulira
ljudi za varčevanje. Zato ne prese-
neča, da plačevanje toplote po
kvadraturi ljudje zavračajo kot za-
starel in nepravičen način - tako v
tujini kot pri nas. Plačevanje ogre-
vanja v skladu z dejansko porabo je
obvezno tudi v Romuniji, Bolgariji,
na Češkem, od 1. oktobra 2011 da-
lje pa bo tudi pri nas. Pravočasna
odločitev je pomembna. 

Kolikšni so prihranki?
V praksi največkrat dosegamo pri-
hranke toplote od dvajset do tride-
set odstotkov. Odvisni so od nači-
na ogrevanja, vrste stavbe. Starejše
stavbe kot največje potrošnice to-
plote ponavadi največ prihranijo. 

Strošek vgradnje delilnika toplote
je približno dvasjet do štirideset
evrov na radiator, investicija se
tako povrne v letu do dveh, kar je
daleč hitreje kot pri izolaciji zgrad-
be, zamenjavi oken ali kateremkoli
drugem ukrepu.

Kako potekata odčitavanje 
in obračun?
Podatki se odčitajo enkrat na leto -
podobno kot pri elektriki, vodi in
plinu, po končani kurilni sezoni.
Lahko na dva načina: ali (1.) z vsto-
pom v stanovanje - pri cenejših,
elektronskih delilnikih ali (2.) na

daljavo - pri dražjih radijskih de-
lilnikih. Pri obračunu se upošteva-
jo fiksni stroški (približno 30 od-
stotkov: cevi, skupni prostori ipd.),
deljivi stroški (približno 60 odstot-
kov: odčitani iz delilnikov) in re-
dukcije porabe toplote za vremen-
sko izpostavljene lege stanovanj
(vogalna stanovanja, pritličje ...).
Največkrat se poračun izravna v pr-
vih položnicah naslednje kurilne
sezone.

Kako je z goljufanjem?
Delilniki so privarjeni na radiator po-
navadi točkovno ali privijačeni tako,
da jih ne moremo sneti. Poleg tega v
spominu hranijo točne podatke o po-
rabi toplote za več let nazaj, iz česar
lahko razberemo morebitno nena-

vadno obnašanje. Delilniki Brunata
edini merijo temperaturno razliko od
0,1 stopinje Celzija naprej. Tako so
primerni tudi za radiatorje s termo-
statskimi ventili. Možnost goljufanja
je izničena. 

Naj bo vaše ogrevanje cenejše
Ogrevanje stanovanja je ponavadi največji strošek, ki ga plačujemo za
stanovanje. Pravičnejše plačevanje ogrevanja v stolpnicah in blokih 
obvezno od 1. oktobra 2011 dalje.
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OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU 
RAZPIS ZA PRIJAVO PODJETNIŠKIH IN
RAZVOJNIH PROJEKTOV MLADIH NA 

OBMOČJU OBČINE JESENICE 
ZA LETO 2009 (drugi razpis)

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe podjetniških in razvojnih
projektov mladih na območju občine Jesenice, s ciljem: 
● povečati iniciativnost mladih in spodbujati razvojno usmerjene pro-

jekte,
● motivirati mlade za samozaposlovanje, kar bi imelo dolgoročno

multiplikativen učinek pri zmanjševanju brezposelnosti,
● povečati zaposljivost mladih v lokalnem okolju,
● aktivno vključevati mlade v podjetniške in razvojne projekte,
● spodbuditi inovativni pristop mladih na področju razvoja in
● vzpostaviti med mladimi na območju občine Jesenice bolj inovativ-

no okolje.

Rezervirana nepovratna sredstva za drugi Razpis, ki so na razpolago
za izvajanje podjetniških in razvojnih projektov mladih na območju ob-
čine Jesenice, za leto 2009 znašajo 1793 evrov in se porabijo le do
te višine.

Upravičenci za dodelitev finančnih sredstev z obravnavanega območ-
ja so:
● gospodarske družbe, ki se po 52. členu zakona o gospodarskih

družbah štejejo za majhno družbo ali
● fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika ali obrtnika

ali
● fizične in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih

dovoljenj, razen za ustanovne vloge ali če ne gre za pridobivanje
ustanovnega kapitala ali

● fizične osebe in
● javni zavodi ter društva.

Rok in naslov za oddajo prijav je 5. maj 2009 na naslov Občina Je-
senice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jeseni-
ce. Vloge lahko oddate tudi osebno na Občini Jesenice, na Oddelku
za gospodarstvo ali v sprejemni pisarni do dne 5. maja 2009 do 15.
ure. 

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
● Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za podjetniške in

razvojne projekte mladih na območju občine Jesenice, 
● Navodila prijaviteljem za sodelovanje na Razpisu,
● vzorec Pogodbe o sofinanciranju izvedbe Podjetniških in razvojnih

projektov mladih na območju občine Jesenice v letu 2009, 
● obrazec A Prijavni obrazec,
● obrazec B Končno poročilo,
● ocenjevalni obrazec.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu
www.jesenice.si ali vsak delovni dan v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4240 Jesenice. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na podla-
gi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov:
aleksandra.orel@jesenice.si. 

Št.: 302-1/2009 
Datum: 3. aprila 2009

Ž U P A N
Tomaž Tom Mencinger

Zelo uspešno

Z najvišjo šolsko opisno oce-
no bi rada ovrednotila letošnje
praznovanje občinskega praz-
nika z vsemi spremljevalnimi
prireditvami vred. Redni obis-
kovalec je dobil vtis, da hočejo
prav tekmovati med seboj, še
vreme je bilo enkrat za spre-
membo prijazno sejmarjem in
kupcem. Slučajni gost bi se ne
mogel načuditi, koliko ustvar-
jalnosti skriva nekdanje mesto
rdečega prahu: spoštljivo bi se
priklonil ideji in monumental-
nosti skulpture v rondoju, da-
našnjemu sijaju plavžarja in
spominu na čase, ki jih pooseb-
lja. Drugi mediji, različni ma-
teriali, drugačna obdelava in
pronicljiva sporočila so rodili
na tisoče spominov na pretekle
čase o železarstvu; Jeseniški
zbornik 2009, film o današnjih
Jesenicah in petkova slovesnost
pa so bili prava eksplozija spo-
štovanja, optimizma, ustvar-
jalnosti in pozitivne energije,
vsega tistega, česar smo v teh

težkih časih najbolj potrebni.
Razmišljanje, da težji časi ro-
dijo velika dejanja, se je tokrat
udejanjalo prav v vsaki misli,
besedi, rožici in potezi, ki je
pripravljala kateregakoli od do-
godkov tega tedna. Gorenjci ne-
radi javno pokažemo svoja čus-
tva, a prepričana sem, da v svo-
jem in v imenu vseh bučnih
aplavzov lahko iskreno povem,
kako ponosni smo bili, da smo
Jeseničani in da se to dogaja
prav na Jesenicah; da trud za
napredek mesta in celotne obči-
ne spoštujemo in po svojih mo-
čeh k temu tudi prispevamo.
Brez sence dvoma še enkrat če-
stitam vsem dobitnikom odli-
kovanj, še posebej gospodu Var-
lu, in vsem ustvarjalcem praz-
ničnega tedna.

Štefanija Muhar

Zahvala waldorfski
vzgojiteljici

Sem mati Amadeje, ki obis-
kuje waldorfski vrtec Sončni-
ca na Hrušici. Waldorfski

vzgojiteljici Tadeji Štular se
želim zahvaliti za njeno delo,
trud, fleksibilnost, empatijo in
ljubeznivost do otrok in nas
staršev. Hči z veseljem obis-
kuje waldorfski vrtec. V njem
so otroci obkroženi z naravni-
mi materiali, ekološko hrano
in z vzgojo po waldorfskih
metodah, kar vse na otroke
deluje blagodejno. Pomembno
je tudi vzdušje v vrtcu. Kdor
želi spoznati waldorfsko vzgo-
jiteljico Tadejo in naravne ig-
rače, lahko pripelje svoje pred-
šolske otroke na igralne urice.
Starši pa se dobivamo na de-
lavnicah, ki jih vodi gospa
Neli Štular.

Sabina Lavtižar

Nostalgija 
ob - 80-letnici mesta 
Jesenice

Ogledujem stare razglednice
mesta Jesenice in spomin se mi
vrača v leta mladosti. Šolska
leta so mi tekla pred II. sveto-
vno vojno. V mislih se podam

na poti - sedaj jih ni več - po
katerih smo otroci s Hrušice
hodili v šolo na Jesenice.

Jeseni in pomadi prek "trav-
nic", kot se je reklo tedaj prede-
lu med zadnjimi hišami na
Zgornjem Plavžu, ob nekdanji
progi za Rateče in med prvimi
hišami na Hrušici. Mehka in
zelena je bila ta pot in jeseni so
med njivami zorele tepke. Po-
zimi smo hodili po cesti, skozi
zasneženi Kopavnik, včasih je
bilo treba sneg tudi gaziti. Živ-
ljenje gre naprej, ostali so spo-
mini in tale pesmica:

"Ulice široke, brez zelenja, 
cvetja,
le asfalt žareči je simbol 
poletja.
Kje je vonj kostanjev, senca 
drevoredov?
Kje nasmeh, pozdrav 
prijaznih je sosedov?
Vendar sije sonce na ta lepi 
svet,
le v očeh so sence in zastrt 
pogled.

Mila Ivanovič

Pisma bralcev
Dokončan projekt označevanja hišnih imen
Hišna imena so del naše jezikovne in etnološke dediščine,
zato je njihovo ohranjanje pomembno za identiteto
posameznega kraja. Pred kratkim je Občina Jesenice
končala triletni projekt iskanja in označevanja starih hišnih
imen v občini. Jeseni 2008 so bile kot zadnje s tablicami
opremljene domačije na Hrušici in Jesenicah, v prvih mese-
cih letošnjega leta pa so dobili tablice še zadnji zamudniki.
Po končanem projektu je s tablicami z izpisanim hišnim
imenom opremljenih kar 230 hiš. Ob koncu projekta se za-
hvaljujemo vsem domačinom, ki so nam pomagali pri
iskanju imen, hkrati pa upamo, da se bo s tem projektom
ohranilo ali celo na novo obudilo čim več imen. Ob koncu bi
radi k montaži tablic še enkrat pozvali vse tiste, ki so se ob
prevzemu tablice zavezali, da bodo tablico izobesili sami,
pa tega do sedaj še niso storili. K. K.

Potrdili zaključni račun proračuna
Jeseniški občinski svetniki so na marčevski seji potrdili za-
ključni račun proračuna za leto 2008. Občina Jesenice je
lani ustvarila 16,9 milijona evrov prihodkov in 18,4 milijona
evrov odhodkov. Lanski proračun je bil investicijsko na-
ravnan, saj so največ denarja namenili za ureditev prostorov
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, urejanje območ-
ja bivšega Fiproma, obnovo Tavčarjeve ceste, gradnjo vrtca
in novega stanovanjskega bloka na Hrušici ... U. P.
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Za 1 stopinjo Celzija nižja tem-
peratura v prostoru pomeni
šest odstotkov prihranka pri
energiji.

Povprečno stanovanje v Slove-
niji ima štiri, pet radiatorjev.
Če predpostavimo, da za ogre-
vanje porabite petsto evrov na
leto, potem lahko računate s
prihranki do sto evrov na leto. 

Dansko podjetje Brunata, z iz-
kušnjami od leta 1917, je neod-
visno od distributerja toplote in
upravnika. Vaše pravičnejše
plačevanje ogrevanja je naš cilj.

Čez 10 let menjamo samo bateri-
jo - naprava ostane ista.
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Urša Peternel

"Investitorjem na območju
Hrenovice naj se jasno pove,
da se ne bo pristalo na nobe-
no njihovo izsiljevanje, saj
so očitno ustavili gradnjo,
ker je bil njihov lokacijski
načrt vrnjen v prvo obravna-
vo." Tak sklep so na predlog
odbora za urejanje prostora
sprejeli jeseniški občinski
svetniki na zadnji seji občin-
skega sveta. Po nekaterih in-
formacijah naj bi namreč
Gradis GP Celje, ki v Hre-
novici gradi štiri vila bloke,
ustavil gradnjo, ker občinski
svet ni potrdil njihovih načr-
tov gradnje dodatnih stolpi-
čev, od katerih naj bi najviš-
ji imeli kar osem nadstropij.
A v Gradisu GP Celje zani-
kajo, da so ustavili gradnjo.
Tanja Pšajt, izvršna direkto-
rica za investicije in koope-
racije, nam je zatrdila, da
gradnja poteka v skladu s
terminskim načrtom, bloki
naj bi bili zgrajeni do julija,
vseljivi pa že jeseni. Pred
kratkim so pripravili tudi
dan odprtih vrat, kjer si je od
petdeset do osemdeset obis-
kovalcev ogledalo naselje in

vzorčno stanovanje. Po be-
sedah Pšajtove je stanovanja
tudi že mogoče kupiti, zani-
manje za nakup pa naj bi
bilo precejšnje. Žal pa ima
zaradi razmer na trgu in re-
cesije večina kupcev težave s
finančno konstrukcijo, je
povedala sogovornica, saj so
banke zaostrile pogoje za
najem kreditov, problem pa
so tudi pogodbe o zaposlitvi
za določen čas. "Niso pro-
blem stanovanja, niti lokaci-
ja in cena, temveč predvsem
finančna konstrukcija," je
povedala Pšajtova. Da bi sta-
novanja približali kupcem,
zlasti mladim družinam,
razmišljajo o posebnem na-
činu prodaje, po katerem
naj bi del stanovanj najprej
oddali v triletni najem, nato
pa bi jih stanovalci odkupili,
pri čemer bi se najemnina
štela v kupnino. Podrobne
ponudbe v Gradisu še pri-
pravljajo, vsekakor pa se po
besedah Tanje Pšajt tak vzo-
rec v nekaterih tujih državah
dobro obnese. 
In kako v podjetju Gradis
GP Celje nameravajo rešiti
zaplet glede dovoljene viši-
ne dodatnih stolpičev? Kot

je povedala Tanja Pšajt, naj
bi še ta mesec pripravili se-
stanek na Občini Jesenice
in podrobno predstavili
projekte. Dodatni stolpiči
naj bi bili oblikovani terasa-
sto, torej naj bi le dva imela
osem nadstropij, drugi pa
naj bi bili nižji. S takšno
idejno zasnovo so se, kot je
pojasnila, skušali izogniti
klasični, enolični arhitektu-
ri. "Stolpiče načeloma lah-
ko tudi znižamo, a s tem bo
kakovost arhitekture zago-
tovo slabša, saj bodo nastali
navadni kubusi," je dejala.

Pri gradnji dodatnih stano-
vanjskih stolpičev v podjet-
ju vztrajajo zato, da bo celo-
ten projekt sploh rentabi-
len. Prodajna vrednost pr-
vih štirih vila blokov naj bi
bila namreč 7,5 milijona ev-
rov, za ureditev infrastruk-
ture in prečne povezave
prek bohinjske proge pa bo
Gradis po ocenah moral na-
meniti še od 2,1 do 2,4 mi-
lijona evrov. Da bodo lahko
pokrili vse stroške, je torej
gradnja dodatnih stolpičev
nujna, smo še izvedeli v
Gradisu GP Celje.

Bloki bodo vseljivi jeseni
V Gradisu GP Celje zanikajo, da so v znak izsiljevanja ustavili gradnjo v Hrenovici. O višini dodatnih
stolpičev se bodo še pogajali.

Urša Peternel

Prav na pustno nedeljo se je
v Španovem vrhu tragično
ponesrečil 39-letni Tomaž
Luznar. Od njega so se po-
slovili 27. februarja na poko-
pališču na Blejski Dobravi.
Tomaž je za seboj pustil
ženo Matejo in tri otroke,
dvanajstletno Mojco, šestlet-
no prvošolko Evo in petletne-
ga sina Jerneja. Ob nepred-
stavljivi čustveni stiski pa so
se Tomaževi najbližji po nje-
govi smrti znašli tudi v fi-
nančnih težavah. Zaradi iz-
plačila dediščine sta namreč
Mateja in Tomaž pred dve-
ma letoma morala najeti po-
sojilo in breme odplačevanja
je sedaj ostalo zgolj na Mate-
jinih plečih. Tega pa samo z
eno nizko plačo - dela kot
prodajalka - ne zmore. Tako
nesrečni družini zdaj grozi,
da bo ostala še brez strehe
nad glavo. Da se to vendarle

ne bi zgodilo, je skupina so-
sedov in prijateljev sklenila,
da bodo skušali prek dobro-
delne akcije zbrati čim več
denarja, da bi z njim družina
vsaj delno lahko premostila
hudo finančno stisko. Med
pobudnicami akcije so Mate-
ja Brelih, Erna Nagode in Ni-
ves Regeis. "Luznarjevi so se
znašli v neizmernih težavah,
zato smo se odločili, da jim
bomo po svojih najboljših
močeh skušali pomagati.
Imamo upanje, da so še do-
bri ljudje, ki prepoznajo pra-
vo stisko in pomagajo, koli-
kor lahko," so povedale po-
budnice. Tako so prek žup-
nijske Karitas Jesenice odpr-

li račun, na katerem zbirajo
denar za družino Luznar. S
prošnjami za pomoč so se
obrnili tako na posameznike
kot podjetja. "Izredno hva-
ležni smo vsem, ki so doslej
že pomagali. Zelo se je izka-
zala Pošta Slovenije, kjer je
bil zaposlen Tomaž. Prisluh-
nili so nam tudi mediji, Ra-
dio Triglav, Radio Belvi,
ATM, Infokanal, Gorenjski
glas, pomoč je obljubilo Gle-
dališče Toneta Čufarja, ki naj
bi podarilo izkupiček ene od
predstav, jeseniška Karitas
pa nam je odstopila svoj
transakcijski račun za zbira-
nje sredstev," so povedale.
Veseli so vsakega, tudi naj-
manjšega prispevka. Glede
na socialno krizo, v kateri so
se znašli mnogi na Jeseni-
cah, je tudi nekaj evrov lahko
velik prispevek. Pobudnice
upajo, da jim bo uspelo zbra-
ti čim več denarja in tako
vsaj nekoliko omiliti finanč-
no stisko Mateje in njenih
treh otrok. Čustvene rane ob
prezgodnji izgubi moža in
očeta pa bo verjetno omilil
lahko šele - čas.

Pomoč za Tomaževo družino
Po tragični smrti komaj 39-letnega Tomaža Luznarja z Jesenic se je žena s tremi
otroki znašla v hudi stiski.

Pomoč za družino Luznar zbirajo na 
transakcijskem računu Župnijske Karitas 
Jesenice številka: SI56 0510 0801 0698 316,
sklic 00 1122, namen: pomoč družini Luznar.

Tisti, ki so Tomaža poznali, z njim živeli in 
delali, vedo o njem povedati veliko lepega. 
Na spletnem dnevniku njegovega prijatelja Edija
Ladana je tako zapisano: "Vsi, ki te poznamo,
vemo, da si bil res ČLOVEK! Najboljši prijatelj,
vedno nasmejan, poln energije, upanja in dobre
volje na tako svoj - preprost način. Skromen,
vedno pripravljen pomagati vsem ..."

Rušenje stare 
kadrovske
Prejšnji konec tedna so pri-
čeli rušiti objekt ob stavbi
Občine Jesenice, ki je bolj
znana kot stara kadrovska.
Na njenem mestu naj bi v
dveh letih zrasel nov upravni
center Jesenic. Kot je pove-
dala načelnica Upravne eno-
te Jesenice Alenka Burnik, je
bilo že pred časom izdano
gradbeno dovoljenje za ru-
šenje objekta, prek javnega
natečaja pa je bilo za izvajal-
ca del izbrano jeseniško
podjetje Kovinar Gradnje.
Na prostoru porušene stav-
be bodo prihodnje leto pri-
čeli graditi nov sodoben ob-
jekt, v katerem bodo nove
poslovne prostore dobili
Upravna enota Jesenice,
davčna uprava, geodetska
uprava in inšpekcijske služ-
be. Po sedanjih načrtih naj
bi se okrog šestdeset zapo-
slenih v omenjenih službah
v nov objekt preselilo naj-
kasneje leta 2011. Kot je po-
vedala Alenka Burnik, selitev
že težko čakajo, saj so seda-
nji prostori v stavbi zdrav-
stvenega doma nefunkcio-
nalni, velik problem pa je
tudi pomanjkanje parkirnih
mest pred stavbo. U. P.

Od leve proti desni Ladislav Razinger, spredaj, zadaj Štefan
Klinar, Milan Klinar, Marjan Razingar in Mario Miljak

Največji problem je vzdrževanje doma
V prostorih doma Društva upokojencev Javornik-Koroška
Bela je potekal redni občni zbor. Med aktualnimi problemi so
izpostavili vzdrževanje samega doma, saj je ta last društva,
toda glede na prihodke je to velik strošek in upajo, da bodo
zadeve rešili ob pomoči Občine Jesenice. Sicer pa so pregle-
dali dosedanje delo društva in sekcij in ga pozitivno ocenili.
Pohvalili so zlasti delo in nastope ženskega PZ DU pod vod-
stvom novega zborovodja Francija Richterja. Sekcija ročnih
del se že pripravlja na jesensko razstavo svojih ročnih del, ki
je vsako leto zelo dobro obiskana. Pohodniška skupina šteje
prek šestdeset aktivnih članov, ki se vsak teden udeležijo 
pohoda, dobro oceno pa so dobile tudi vse druge sekcije.
Občni zbor je vodil častni občan Tomaž Ertl. J. P.

IN MEMORIAM 

Gizela 
Velikonja 
(1917-2009)

Na svoji življenjski poti, dolgi častitljivih 92 let, je
Gizela Velikonja z Jesenic doživljala lepe in težke
trenutke. V spominih sorodnikov in številnih krajanov
na Plavžu in širši okolici bo ostala zapisana kot ženska,
ki je vedno delala za dobro vseh. Njena upornost in vera
v lepšo slovensko prihodnost jo je vodila vse življenje. S
težkimi življenjskimi preizkušnjami se je srečala že v
mladosti, ko jo je zajela druga svetovna vojna. Vključila
se je v boj proti fašizmu, postala je članica Osvobodilne
borbe. V hudih časih je prijela za vsako delo in poskr-
bela, da njeni otroci nikoli niso bili lačni. Vedno je bila
ponosna nanje. Veselila se je srečanj z njimi in kasneje
z vnuki in naslednjimi rodovi. Bila je aktivna članica
Zveze borcev, velik ustvarjalni pečat je pustila v Sekciji
žensk na Plavžu. Čeprav ni bila nikoli učiteljica, je na
poseben način vzgajala številne otroke. Znala jih je mo-
tivirati. Pripravljali so igre in z njimi nastopali. Dvajset
let je vodila interesne dejavnosti na Osnovni šoli Tone-
ta Čufarja. Z vrlinami, kot so delo, pomoč sočloveku 
in medsebojno spoštovanje ljudi, bo ostala zapisana v
srcih domačih in vseh, ki so jo poznali in z njo delali. 

Janko Rabič 

Urša Peternel

Za dan žena so v Plavškem
Rovtu tudi letos nekoliko
zamenjali vloge in so za ku-
hanje poskrbeli moški.
Tako je ekipa domačinov, ki
so jo sestavljali Ladislav Ra-
zinger, Štefan Klinar, Milan
Klinar, Marjan Razingar in
Mario Miljak, skuhala pa-
sulj za vse žene, ne le tiste
iz Plavškega Rovta, ampak
iz cele krajevne skupnosti.
Kot nam je povedal Mario

Miljak, so začeli kuhati ob
sedmih zjutraj, kuhali pa so
kar do dveh popoldne. Men-
da so bili ženske s skuha-
nim zelo zadovoljne, saj je
za nameček vsaka dobila
tudi pol klobase. Takšno
praznovanje osmega marca
so pripravili že devetič za-
pored, glavno pri vsem sku-
paj pa je druženje in zaba-
va. Za dan mučenikov pa so
se ženske moškim oddolži-
le tako, da so jih odpeljale
na večerjo. 

Za dan žena 
so kuhali pasulj 
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V Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice je bil v sklopu
praznovanja 80-letnice me-
sta Jesenice dobrodelni kon-
cert opernih arij in zborov v
organizaciji Veteranskega
pevskega zbora OZ VVS
Zgornja Gorenjska pod vod-
stvom dirigenta Franca Pod-
jeda. Podoben koncert so
pred tem pripravili tudi v
Radovljici. Zaradi bolezni
nista nastopila solista Olga
Gracelj (sopran) in Jurij
Reja (tenor). Jaka Jeraša (ba-
riton) je jeseniški operni pe-
vec, ki je dobra tri desetletja
pel v ljubljanski Operi kot
solist in v tem času odpel

kar 64 naslovnih vlog. Po
upokojitvi nastopa bolj red-
ko, tokrat pa je naredil izje-
mo. Zapel je ob klavirski

spremljavi Klemena Gol-
narja, nastopil pa je tudi ve-
teranski harmonikarski or-
kester AD HOC, ki ga se-

stavljajo tako mladi glasbe-
niki kakor harmonikarske
legende, kot sta Jože Burnik
in Stane Sekardi.

Večer opernih arij
Ob občinskem prazniku je na dobrodelnem koncertu opernih arij zapel tudi baritonist Jaka Jeraša.

Predstavili Jeseniški zbornik
V Gledališču Toneta Čufarja so pripravili slovesno predsta-
vitev 10. jubilejnega Jeseniškega zbornika 2009 ob pestrem
kulturnem programu. Nastopili so mladi člani Folklorne
skupine Rožleti Hrušica in učenci Glasbene šole Jesenice.
Glavna rdeča nit predstavitve so bila posamezna poglavja
zbornika, ki izhaja vsaka štiri leta, sedanji jubilejni pa se po-
kriva z 80. obletnico mestnih pravic mesta Jesenic. Uvodno
besedo h knjigi je napisal jeseniški župan Tomaž Tom Men-
cinger, sledijo pa zaključena poglavja na temo Življenje ne-
kdaj, Spomini jeseniških županov, Častni občani Jesenic,
Spomini na drugo svetovno vojno, Spomini železarjev, Spo-
mini na pisatelja Pavla Zidarja, Spomini domačinov, V spo-
min Francu Konoblju - Slovenku, Zborniku na pot. Izdajo
zbornika je podprla Občina Jesenice, oblikovanje in nastaja-
nje zbornika pa je potekalo v sodelovanju Gornjesavskega
muzeja Jesenice in Muzejskega društva Jesenice. V kultur-
nem programu predstavitve so nastopili učenci Glasbene
šole Jesenice - Tom Cvetkovič (harmonika), Polona Toman
(citre), Lan Dan Kerštanj (balet) in godalni orkester, Folklor-
na skupina Rožletki s Hrušice, mezzosopranistka Melita Je-
len in Marjana Komel s harmoniko, voditeljica programa pa
je bila Branka Smole. J. P.

Sedmi javni nastop učencev
Sedmi javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice je pote-
kal 12. marca v dvorani glasbene šole. Program, ki so ga pri-
pravili mentorji Saša Golob, Barbara Sirc, Karin Vrhnjak, Na-
talija Š. Cilenšek, Elizabeta Demšar Zupan, Urška Praprot-
nik Zupan, Uroš Gorenc in Klemen Smolej, je obsegal 25
glasbenih točk, največ pa je bilo klavirskih nastopov, sledi
flavta, violina, citre, kitara ... Organizacija nastopa je bila 
tokrat v rokah Natalije Š. Cilenšek, klavirske spremljave pa
so imeli tudi mentorji Saša Golob, Alenka Grm, Elizabeta
Demšar Zupan in Primož Kerštanj. J. P.

Člani harmonikarskega orkestra glasbene šole pod 
vodstvom Diane Šimbera.

Zaigrale bodo harmonike
Glasbena šola Jesenice je spet organizator srečanja harmo-

nikarskih orkestrov Slovenije, ki je letos že peto po vrsti. V
okviru prireditev ob tem dogodku so pripravili kar nekaj
glasbenih točk. Tako so v fotogaleriji v avli gledališča prejš-
nji teden pripravili dokumentarno razstavo fotografij iz do-
sedanjih štirih srečanj. Dogodek so popestrili člani harmo-
nikarskega orkestra glasbene šole pod vodstvom Diane
Šimbera. Temu je sledil še solistični nastop mlade perspek-
tivne glasbenice, harmonikarice Neže Torkar, ki letos konču-
je šolanje na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana. 
Naslednji predvideni nastopi so še 3. aprila v Glasbeni šoli
Jesenice, ko bosta nastopila harmonikar Tomaž Marčič in
flavtistka Tina Svet. Slovensko srečanje harmonikarjev pa bo
4. aprila v dvorani jeseniškega gledališča. Svojo udeležbo so
potrdili harmonikarski orkestri iz glasbenih šol Ajdovščina,
Gornja Radgona, Idrija, Jesenice, Ljutomer, Murska Sobota,
Novo mesto, Ormož, Postojna, Ptuj, Radeče, Radovljica, 
Trbovlje ter Zveza primorskih glasbenih šol. Skratka, obeta
se še en glasbeni posladek. J. P.

Veteranski pevski zbor Baritonist Jaka Jeraša 
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Janez Pipan

V sklopu občinskega prazni-
ka 20. marca so v Kasarni na
Stari Savi pripravili dan odpr-
tih vrat. V Glasbeni šoli Jese-
nice so že zjutraj pripravili
glasbeno pravljico za naj-
mlajše, v Gornjesavskem
muzeju Jesenice pa ogled ig-

rano dokumentarnega filma
o medicinski sestri Angeli
Boškin, ki je delovala tudi na
Jesenicah in veliko prispevala
k razvoju vloge medicinskih
sester. Doživela je visoko sta-
rost 92 let in je ostala pojem
na področju medicine. Po-
poldne je sledilo srečanje z
glasbeno pedagoginjo dr.

Bredo Oblak, rojeno Bidovec,
in z nekaterimi njenimi ne-
kdanjimi študenti, kot so Ma-
rija Mesarič, Jaka Jeraša, Me-
lita Jelen ... Ob tej priložnosti
so razstavili učno gradivo za
pouk glasbe ob avtorskih iz-
delkih Brede Oblak. Za za-
ključek dneva odprtih vrat so
nastopili še dijaki in študent-

je glasbe, pred tem učenci je-
seniške glasbene šole, ki se-
daj nadaljujejo šolanje na
srednjih glasbenih šolah v
Ljubljani in Mariboru. Nasto-
pile so Katarina Škrjanc, Jani-
na Lotrič, balet, Tea Dežman,
Natalija Horvat, Romana
Šimbera, Anita Gnamuš,
Neža Černe in Neža Torkar.

Dan odprtih vrat v Kasarni
Ob občinskem prazniku sta vrata odprli Glasbena šola Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice.

Nina Jamar

V četrtek, 20. marca, je v
sklopu dneva odprtih vrat
Glasbene šole Jesenice pote-
kal pogovor z dr. Bredo Ob-
lak, rojeno Bidovec, profeso-
rico glasbene metodike oz.
didaktike. Pogovor z njo je
vodila Branka Smole, v
spremljevalnem glasbenem
programu je sodeloval oktet
deklet iz Gimnazije Kranj
pod vodstvom Primoža Ker-
štanja. Dekleta so zapela
skladbo Vilka Ukmarja Čud-
na števila, katere besedilo je
napisala Breda Oblak. Po
njenem mnenju so tokrat na
Jesenicah slišali praizvedbo
te skladbe. Maja Horvat je
pod mentorstvom Blanke E.
Pozycke in ob klavirski
spremljavi Primoža Keršta-
nja zaigrala Šivičev Valček.
Breda Oblak je bila rojena
leta 1937 na Jesenicah, kjer
je obiskovala tudi glasbeno
šolo. Že takrat ji je priznani
slovenski skladatelj in pia-
nist Lucijan Marija Škerjanc
napovedal, da bo glasbenica.
Tudi svojo poklicno pot je za-

čela na Jesenicah, na glasbe-
ni, osnovi ter srednji šoli in
jo kasneje nadaljevala v Ljub-
ljani na Glasbeni šoli Center,
Zavodu za glasbeno in balet-
no izobraževanje, Pedagoški
akademiji, Akademiji za
glasbo. Tam je bila dolgolet-
na predstojnica oddelka za
glasbeno pedagogiko ter ne-
kaj časa tudi prodekanica. Je
prva doktorica glasbeno-
pedagoških znanosti v teda-
nji Jugoslaviji in prva sloven-
ska avtorica, ki je oblikovala
didaktične zbirke za vse raz-
rede osemletne in devetletne
osnovne šole.
Leta 1994 je za svoje delo pre-
jela najvišje državno prizna-
nje, in sicer za delo na vzgo-
jno-izobraževalnem področju
- nagrado Republike Sloveni-
je na področju šolstva. Leta
2003 je prejela Sokratovo od-
ličje, ki ga je za posebej zavze-
to in odlično pedagoško delo
v visokem šolstvu podelilo
slovensko društvo za visoko-
šolsko didaktiko. V študij-
skem letu 2008/2009 ji je bil
podeljen naziv zaslužne pro-
fesorice ljubljanske univerze.

Nekaj besed so ob koncu
pogovora povedali tudi nje-
ni bivši učenci: Jaka Jeraša
(priznan solist ljubljanske
Opere), Marija Mesarič
(glasbena pedagoginja in
bivša ravnateljica Glasbene
šole Jesenice) ter Melita Je-
len (mezzosopranistka). Vsi
so danes zelo priznani jese-
niški kulturni delavci in
tudi oni so svoje življenje
posvetili glasbi. Med njeni-
mi učenci je treba omeniti

tudi Petra Kopača, danes
ravnatelja Glasbene šole
Škofja Loka, ter Rino Oblak,
članico ljubljanske Opere.
S pomočjo knjižničarke na
osnovni šoli Prežihovega Vo-
ranca Barbare Udrih je bila
ob tej priložnosti pripravljena
tudi razstava didaktičnih
zbirk za osemletko in deve-
tletko, ki jih je oblikovala Bre-
da Oblak. Precej teh didaktič-
nih zbirk pa je tudi podarila
Glasbeni šoli Jesenice.

Zapisana poučevanju glasbe
Dr. Breda Oblak je bila prva doktorica glasbeno-pedagoških znanosti v tedanji Jugoslaviji in prva slovenska
avtorica, ki je oblikovala didaktične zbirke za vse razrede osemletne in devetletne osnovne šole.

Direktorica muzeja Irena Lačen Benedičič, dr. Breda Oblak
in ravnateljica glasbene šole Martina Valant I Foto: Janez Pipan
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Branko Jeršin

V evropskem in svetovnem
merilu je slovensko keglja-
nje v samem vrhu. Slovenija
že vse od osamosvojitve na-
prej posega po medaljah in
dosega visoke uvrstitve. Prav
zaradi kvalitete in množično-

sti tega športa v Sloveniji
smo na uspehe v tej športni
panogi (kegljanje na devet
kegljev ali po starem keglja-
nje na asfaltu) lahko ponosni
tudi Jeseničani. Na letoš-

njem državnem prvenstvu
mlajših članov (do 23 let) je
ekipa Kegljaškega kluba Je-
senice osvojila presenetljivo
2. mesto med osemnajstimi
slovenskimi ekipami. Ekipa
Jesenic je zaostala le za ekipo
Triglava iz Kranja, presenet-
ljivo pa se je uvrstila pred

ekipo mariborskega Kon-
struktorja. Srebrno medaljo
so osvojili Igor Čosič, Nik
Medja, Kristjan Mijatovič in
Aleš Mavsar. Ekipo je vodil
Tedi Painkiher. 

Tudi v posamični konku-
renci smo na Jesenice dobi-
li srebrno medaljo. Ta po-
dvig je uspel Kristjanu Mi-
jatoviču, ki je prav tako z
odličnim kegljanjem prese-
netil številne favorite in si s
tem uspehom spet odprl
vrata v državno reprezen-
tanco.
Sicer se letošnja kegljaška
sezona počasi izteka. V liga-
ških tekmovanjih je pomla-
jena ekipa KK Jesenice 1 po
težavah v začetku tekmova-
nja (vmes so bile tudi po-
škodbe) zaigrala odlično in

se letos bori za tretje mesto
v 2. slovenski ligi zahod.
Ekipa je najmlajša v ligi, po-
leg srebrnih fantov so v eki-
pi še Matjaž Vovk (dolgo ni
nastopal zaradi bolezni),
Tedi Painkiher in nekoliko
starejši Jože Mulej.
Občasno pa so pomagali še
fantje iz druge ekipe.
Žal pa je bilo več težav v
drugi ekipi, ki se bori za ob-
stanek v 3. slovenski ligi. V
tretji ekipi, ki se kali v Go-
renjski ligi, pa so načrtovani
cilj sezone (enakovredno
nastopanje v ligi) dosegli.

Srebrni kegljači 
Na letošnjem državnem prvenstvu mlajših članov do 23 let je ekipa Kegljaškega kluba Jesenice 
osvojila presenetljivo 2. mesto med osemnajstimi slovenskimi ekipami.

Vodstvo HK Jesenice je ob
tej priložnosti vsaj delno
uradno popravilo napako, ko
ni pravočasno prijavilo petih
mladih hokejistov za igranje
v finalu državnega prven-
stva. Predsednik Slavko Ka-
nalec je tako kot drugim ho-
kejistom po zmagi v Ljublja-
ni podelil zlate kolajne

doma. Prejeli so jih: Rok Ja-
kopič, Maks Selan, Gašper
Sušanj, Miha Brus in Žiga
Jeglič. Za veder ton so še po-
zno v noč v Železarskem
hramu skrbeli Veseli Be-
gunjčani. Med znanimi ob-
razi je bilo tudi nekaj nekda-
njih vrhunskih jeseniških
hokejistov, ki so se pred de-
setletji osvajali zvezdice. Je-
seniški vratar in dvakratni

olimpijec Rudi Knez je de-
jal: "Vesel sem te nove zvez-
dice. Vedeti je treba, da so
hokejske Jesenice bile naj-
boljše in bodo ostale. Že mi
smo takrat osvajali zvezdice,
današnja generacija to nada-
ljuje. Spremljal sem ligo
EBEL in državno prvenstvo
in lahko rečem, da so se
fantje kar malo iztrošili, ni
bilo pravega žara v finalu."

Novega naslova se je veselil
tudi Boris Čebulj, ki je kot
kapetan s svojim moštvom
osvojil prvi naslov državne-
ga prvaka davnega leta 1957
v Beogradu: "Ob navduše-
nju ob novem naslovu sem
se vprašal, ali je mogoče, da
je to že 30. zvezdica. Tekme
sem spremljal po televiziji
in se razveselil skupne
zmage s 4 : 0 v finalu. Ni
šlo vse gladko. Slišal sem,
da imajo fantje težave. Že-
lim, da jih premagajo in da
se tradicija osvajanja naslo-
vov nadaljuje."

Jubilejna jeseniška zvezdica 

Rudi Knez in kapetan Marcel Rodman s pokalom Pet mladih hokejistov z medaljami I Foto: Janko Rabič
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Srebrna kegljaška ekipaSrebrni Kristjan Mijatovič

V februarju je v klubu spet zaživela tudi 
kegljaška šola. Trenutno so v šoli štiri deklice,
stare od 7 do 9 let, ter štirje dečki, stari 
od 8 do 12 let. Vsak torek in četrtek med 15. in
16. uro se lahko pridružite kegljaški šoli na
kegljišču Podmežakla. 

Urša Peternel

Mladi jeseniški košarkarji, ki
trenirajo pod okriljem Košar-
karskega kluba Jesenice, na-
birajo izkušnje tudi na različ-
nih tekmovanjih. Tako sode-
lujejo v Zgornjesavski osnov-
nošolski košarkarski ligi,
svoje znanje pa merijo tudi
na mednarodnem tekmova-
nju Alpe Adria. Kot je pove-
dal koordinator mlajših se-
lekcij v klubu Primož Samar,
gre pri Zgornjesavski košar-
karski ligi za šolsko tekmova-
nje, ki poteka na ravni osnov-
nih šol, razdeljeno pa je v dve
starostni kategoriji (do sed-
mega in do devetega razre-
da). Vanj so vključene osnov-
ne šole iz Radovljice, Lipni-
ce, Bleda, Gorij, Lesc, Kranj-
ske Gore, Mojstrane ter Jese-
nic. Sodelujejo tri jeseniške
osnovne šole - Osnovna šola
Koroška Bela, Osnovna šola
Toneta Čufarja in Osnovna
šola Prežihov Voranc. "Glav-
ni namen šolskih tekmovanj
je popestriti delo v šolskih
krožkih, hkrati pa na ta na-
čin dobijo vsi otroci prilož-
nost, da igrajo na pravih ko-
šarkarskih tekmah. Pravila
so namreč prilagojena, tako
da na tekmi lahko sodeluje
čim več fantov. Pomembno
pa je tudi za spoznavanje in
zdravo rivalstvo med šola-

mi," je povedal Primož Sa-
mar. Tekmovanje poteka po
ligaškem sistemu, torej igra
vsaka šola z vsako po eno
tekmo, tekmovanje pa se za-
ključi s finalnim turnirjem,
na katerem se pomerijo vse
ekipe. Lanski prvaki so bili
Radovljičani, letos pa imajo
možnosti za zmago košar-
karji OŠ Toneta Čufarja in
Prežihov Voranc, je povedal
Primož Samar.
Drugo tekmovanje, ki je
tudi mednarodno, pa je tek-
movanje Alpe Adria. Na
njem sodelujejo mladi ko-
šarkarji iz Slovenije, Hrva-
ške in Avstrije, žal pa ne več
tudi iz Italije. Mladi jeseni-
ški košarkarji so lani dosegli
izjemen uspeh, saj so osvo-
jili prvo mesto. Letos se je
generacija zamenjala, tek-
mujejo samo v kategoriji do
štirinajst let, po Samarjevih
besedah pa je glavni cilj
predvsem nabiranje izku-
šenj. Tekmovanje poteka v
turnirski obliki, turnirji po-
tekajo v Avstriji in Sloveniji,
zaključek pa je običajno ju-
nija s turnirjem v Umagu in
Poreču. "Tovrstna tekmova-
nja so dobra motivacija za
otroke, nabirajo mednarod-
ne izkušnje, se spoznavajo z
vrstniki iz drugih regij," je o
bistvu tovrstnih tekmovanj
povedal Primož Samar. 

Tekmovanja 
mladih košarkarjev
Mladi jeseniški košarkarji izkušnje nabirajo v
Zgornjesavski košarkarski ligi in v mednarodnem
tekmovanju Alpe Adria.

Odbojka na gimnaziji
Na Gimnaziji Jesenice je potekalo polfinalno srednješolsko
državno tekmovanje v odbojki. Udeležile so se ga Gimnazi-
ja Jesenice, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Ljubljana Ši-
ška in Gimnazija Kranj. Tekme so bile atraktivne in polne
odličnih potez, ki so nakazovale fanatično borbo za vsako
žogo vseh štirih ekip. Že v prvi tekmi domačink z Novo-
meščankami se je pokazalo, da bo vsaka poteza in doblje-
na točka odločala o tem, kdo bo šel v nadaljnje tekmovanje.
Pri izenačenem rezultatu 1 : 1 v setih so v odločilnem setu
pokazale večjo zbranost Jeseničanke in zmagale po začet-
nem zaostanku za set. Vrhunec pa smo doživeli v zadnji
tekmi, kjer se je odločalo med Ljubljančankami in domačin-
kami o napredovanju ali izpadu iz finala po tem, ko so
Ljubljančanke izgubile proti Novomeščankam. Ljubljančan-
ke so pokazale fantastično igro v drugem setu ter izenačile
na 1 : 1 v setih. V tretjem odločilnem pa je bila volja in kon-
centracija močnejša na strani Jeseničank, ki so tako zaslu-
ženo zmagale polfinalno tekmovanje. Priča smo bili težkim
tekmam med gimnazijami iz Jesenic, Novega mesta in
Ljubljane, kranjski pa tokrat kljub angažiranosti v igri ni
uspelo konkurirati močnejšim ekipam. V nadaljnje tekmo-
vanje tako napredujeta ekipi Gimnazije Jesenice, ki je na
turnirju zmagala, in Gimnazije Novo mesto, ki se je uvrsti-
la na drugo mesto. Finalna tekma bo 16. aprila na Gimna-
ziji Jesenice. M. Z.

Tekmovanje v umetnostnem drsanju
V ledeni dvorani Podmežakla se je včeraj pričelo tekmova-
nje Mednarodne drsalne zveze v umetnostnem drsanju Tri-
glav Trophy 2009. Tekmovanje, ki je tokrat osemnajsto po
vrsti, sodi med najpopularnejša srečanja umetnostnih dr-
salcev z vseh koncev sveta, na katerem se je začela medna-
rodna športna pot mnogih najboljših v tem športu. Za tek-
movanje je prijavljenih 141 športnikov iz 22 držav, njihove
nastope si bo mogoče ogledati še danes in jutri. Na doma-
čem ledu se bodo predstavili tudi najboljši drsalci Drsalne-
ga kluba Jesenice - članica Kaja Otovič, mladinke Sabina
Ališič, Meta Čebokli, Ines Bešič ter kadetinji Evita Čelesnik
in Saira Čatak. U. P.
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Nasvet

Mag. Karmen Klobasa

Mag. Silvana Gasar

Večino izmed nas so že od
mladih nog učili, da je laga-
ti grdo, pokvarjeno, nemo-
ralno, da moramo vedno go-
voriti resnico. In koliko se
nas je to "prijelo"? Večino
dovolj, da imamo ob laganju
vsaj malo slabe vesti, vendar
ne toliko, da sploh ne bi la-
gali. Pa je sploh dobro, da
vedno govorimo resnico? Je
pametno povedati vso resni-
co, vsem vse razkriti? Je bo-
lje kaj zamolčati, se zlagati?
Kako bi bilo, če bi popolno-
ma prenehali lagati? Pa si
poglejmo, kako je s tem v te-
oriji in praksi!
Teoretično, z moralnega vi-
dika, je resnica dobra, laž pa
slaba. Moralno pravilno rav-
nanje zahteva, da govorimo
resnico oziroma ne lažemo.
Vse lepo in prav, če bi bilo to
res najboljše za nas same in
tudi druge ljudi. Ampak
praksa kaže, da ni tako pre-
prosto. Ljudska modrost
pravi, da resnica boli, in po-
gosto je res tako. Neredko je
resnica neprijetna, nas pri-
zadene, užali, vrže iz tira,
razjezi, pahne v obup ipd.
Včasih si preprosto nočemo
priznati resnice in se pred

njo branimo z raznimi psi-
hološkimi obrambnimi me-
hanizmi - jo zanikamo, se
slepimo, si zatiskamo ušesa
in oči. To pa je precej težko,
če nas kdo neposredno sooči
z resnico - jo na glas pove ali
zapiše. Tedaj naša obramba
ponavadi odpove in resnica
nas neprijetno udari kot klo-
futa v obraz. Šokirani, priza-
deti in ranjeni pozabimo,
kdo je česa kriv, in se razje-
zimo predvsem na glasnika
resnice, čeprav ta ni odgovo-
ren za tisto, kar nas prizade-
va. Jezni smo nanj, ker ni
mogel preprosto molčati. Je
moral stegniti jezik?! Nam
ni mogel pustiti vsaj kančka
iluzije, da ni tako grozno in
hudo?! Nas je namerno želel
prizadeti? Zakaj vtika nos v
stvari, ki se ga ne tičejo!
Tako ali drugače je rezultat
vedno enak. Jezni smo na
človeka, ki nas sooči z resni-
co, ki si je (še?) nismo pri-
pravljeni priznati. Bolj ko
nas resnica prizadeva, večja
je naša jeza, kar se lahko
stopnjuje tudi do sovraštva
in maščevalnosti. In zakaj je
glavna tarča naše jeze ravno
glasnik resnice? Največkrat

zato, ker stvari, ki nas priza-
devajo, ne moremo spreme-
niti, ker sploh ne vemo, kdo
jih je zakrivil ali pa proti nje-
mu ne upamo ukrepati. Naj-
preprosteje je ves gnev stre-
sti na glasnika neprijetne
resnice in večina ljudi nare-
di točno to. Npr. niso jezni
sami nase, ker preveč jedo

in so predebeli, ampak na
človeka, ki jim reče, da so
predebeli. Ne "znorijo" na
šefa, ki jih šikanira (ker se
bojijo izgube službe), am-
pak na sodelavca, ki to na-
glas pove.
Kaj iz tega sledi? Če boste
govorili samo resnico, boste
pogosto tudi glasnik nepri-
jetnih novic. Kot takega pa

vas lahko doleti marsikaj ne-
prijetnega s strani drugih
ljudi: izbruhi jeze, besa, sov-
raštva in razne oblike maš-
čevanj. Tega pa si ne želimo.
Praksa torej kaže, da je vča-
sih resnico bolje zamolčati
in se zlagati, če nas direktno
povprašajo po njej. Zato
ljudje neredko iščemo kom-

promis med resnico in laž-
jo: modro molčimo, povemo
samo del resnice, izkrivimo
in polepšamo resnico, med
dele resnice vrinemo laži
ipd.
Kaj pa, če bi govorili resnico
samo o sebi, o drugih nepri-
jetnih rečeh pa molčali?
Tudi to nam ne jamči, da ne
bomo deležni težav. Če po

pravici poveste, kaj si o kom
mislite in kakšna čustva do
koga gojite, bo hitro spet
kdo prizadet. Tudi če govo-
rite samo o tistem delu vas
samih, ki nima zveze z dru-
gimi ljudmi, lahko zabrede-
te v probleme. Če ljudem
iskreno poveste veliko o
sebi, ti lahko vaše zaupanje
zlorabijo. Povsem drugače
od teoretične morale in eti-
ke praksa kaže, da nas veli-
ka mera iskrenosti in resni-
coljubnosti hitro pripelje v
težave. Tega se kmalu na-
učimo, zato pa tudi tajimo,
izkrivljamo resnico in laže-
mo. Če sumimo, da bo res-
nica nekoga prizadela, mu
je raje ne povemo. Nemalo
ljudi se boji povedati resni-
co tudi zato, ker se bojijo
potencialnega maščevanja
nadrejenih, močnejših,
vplivnejših ljudi. V prvi vr-
sti torej sploh ne gre za
vprašanje, ali poznamo res-
nico in bi jo lahko dokazali,
pač pa za to, ali si jo drzne-
mo razkriti. Živimo pač v
takih časih, da zna biti to
zelo nespametno, nevarno
in glasnika lahko tudi "sta-
ne glavo".

Naj povem resnico ali ne?

Bela bluza

Če boste govorili samo resnico, boste pogosto
tudi glasnik neprijetnih novic. Kot takega pa vas
lahko doleti marsikaj neprijetnega s strani 
drugih ljudi: izbruhi jeze, besa, sovraštva in 
razne oblike maščevanj. Tega pa si ne želimo.
Praksa torej kaže, da je včasih resnico 
bolje zamolčati in se zlagati, če nas direktno
povprašajo po njej. 

Nobena garderoba ni popol-
na brez bele bluze, naj bo
klasične ali trendi. Bluze, ki
prisegajo na dekorativnost
ter so opremljene z naborki,
vezeninami, so odlična izbi-
ra, saj je letošnja moda pre-
cej romantično navdahnje-
na. Vendar pazite na volu-
men - kreacije, ki se ponaša-
jo z dekorativnimi dodatki,
naj bodo raje bolj ozkih kot
preširokih krojev. Priporoč-
ljiva je zapeljiva prosojnost.
Nakit v tem primeru ni po-
treben. Pozornost pa je treba
usmeriti v spodnje dele, ki
naj bodo čim bolj preprosti. 
Če letos nimate namena in-
vestirati v novo bluzo, poso-

dobite staro srajco. Nič ni
tako jasnega in določenega
kot bela srajca. Vedno in
povsod. Bela, elegantna, mi-
nimalistična srajca, popol-
nega kroja s klasičnim
ovratnikom. S tako srajco
lahko greste na poslovni se-
stanek ali kosilo, poletno
večerjo in tudi na tržnico, da
o randevuju sploh ne govo-
rim. Prikrila bo utrujenost
in pričarala svežino. Dodat-
ki pa jo bodo opredelili kot
strogo, resno ali sproščeno
in zapeljivo. Letos pa si je
bela srajca izbrala novo lju-
bezen. Spogleduje se s ple-
tenim puloverjem s kratki-
mi rokavi. Strogost ji omeh-

čajte le še s ciganskimi uha-
ni. Učinek zagotovljen!
Da boste v trendu, si lahko
privoščite še malce ekscesa v
nabranih rokavih in v nabra-
nem pasu. Za takšen model
bo najprimernejša čista svila,
ker čudovito pade. Bluzo do-
polnite še z dolgo ogrlico.
Idealna kombinacija spodaj
pa so kavbojke in visoke pete.
Vroči trend nove sezone.
Bela bluza je osnoven kos
vsake urejene gospe ali go-
spodične, s katerim ste lah-
ko videti elegantno ne glede
na to, ali izberete klasično
ali modno različico. Bela
bluza je vedno brez konku-
rence. 
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Mitja Šorn

Kam pa prihodnjič, me je
vprašal novinar v intervjuju
ob vrnitvi iz Himalaje leta
2007. V Patagonijo bi šel
res z veseljem, je bil moj od-
govor. O tem smo s prijatelji
že večkrat govorili, vendar
se še nismo dogovorili, kdaj
bi šli. Ko pa je bil članek ob-
javljen, me je poklical Rok: s
kom grem, češ da smo se
menili, da gremo skupaj.
Seveda sva se takoj dogovo-
rila za začetek leta 2009.
Roku se je pridružil še
Drejc, zadnji mesec pred od-
pravo pa še Dejan, saj mu je
odpovedal soplezalec. Meni
se je pridružil Jure, ki je pri-
skrbel karte še za Urbana in
Lorija. 

Jure je pozabil pas
Tako se nas je na začetku ja-
nuarja vseh sedem znašlo v
Chaltenu. In da je bila slika
popolna, se nam je takoj na-
smehnila sreča z vreme-
nom. Vsak se je zapodil v
svoj cilj, Z Juretom sva spa-
kirala in šla proti Superiorju,
naslednji dan pa poizkusila v
Fitz Royu po Cassarotovem
stebru. A hišica iz kart se je
začela podirati. Jure je po
treh urah hoje in dvanajstih
kilometrih in pol ugotovil,
da je v dolini pozabil pas.
Oba sva bila jezna in razoča-
rana, ampak Jure je močan,
bo že. S tem se tolažim, ko s
skoraj vso opremo sopiham
na Superior. Zaradi težjega
nahrbtnika je klanec bolj
strm in daljši, kot se je zdel
še pred pol ure. Nameniva si
štiri ure spanja, ampak naju
drugi plezalci na sedlu zbu-
dijo že po treh urah. Zato
vstaneva in startava v smer.
Dostop mine hitro in že ple-
zava po stopinjah Novoze-
landcev od prejšnjega dne.
Ob 7. uri zjutraj po petih
urah s sedla začneva plezati
skalne raztežaje skupaj z No-
vozelandcema. Poizkusiva ju
prehiteti, vendar sva danes
prepočasna za kaj takega, in
tako napravimo zmešnjavo
iz vrvi, ki se vleče kar nekaj
raztežajev. Ko plezanje konč-
no steče, se pojavijo ledene
poči, vreme se začne malo
kvariti in pod vtisom tega, da
sta obrnila Novozelandca,
obrneva tudi midva. Tako se
26 ur potem, ko sva startala
s sedla, zopet pojaviva na
njem. Zaspiva kot ubita, in
ko grem po štirih urah na
potrebo, zagledam na lede-
niku Goričane. Fantje so
splezali Supercanaleto, sle-
dijo čestitke in izmenjava
vtisov. Naslednji dan se v
Chaltenu pojavita tudi Ur-
ban in Lori, napravila sta
drugo ponovitev smeri Te-
huelche. 
Naslednje dni nas muči sla-
bo vreme, tako da se prekla-

damo po kampu. Ko pa se
vreme v dolini umiri, začne-
mo s športnim plezanjem.
Ob vsakodnevnem plezanju
dnevi hitro minejo. Okrog
Chaltena je vse polno pleza-
lišč z veliko izbiro smeri,
najdemo poči, kjer si sami
nameščamo varovanje, pre-
visne smeri, celo nekaj po-
dobnega apnencu in smer,
dolgo 170 metrov. 
Vreme se nas je končno
usmililo, in pripravili smo
opremo za podvig. Zjutraj
pa dež do onemoglosti. Po
vremenski napovedi naj bi
se zjasnilo ob 8. uri, a sonca
nismo videli do 13. Sledi pa
še čakanje na to, da se poka-
žejo hribi. Z Juretom se od-
ločiva, da greva od blizu po-
gledat razmere: za kakšen
Guilamet bo pa že. Ob petih
prazna startava proti Superi-
orju in ga kar ženeva, saj bo
jutri ena krajša turca. V do-
brih štirih si že kuhava juhi-
co in pripravljava opremo
na sedlu. Glede na razmere
v stenah, sva se res odločila
za Guilamet, in sicer za
smer Brenner ridge. Vse
drugo je bilo videti precej
pobeljeno. Ko naju je budil-
ka zbudila ob šestih zjutraj,
je bilo malo sodre. Nič ne
moreva; greva pogledat do
pod stene. Začneva plezati
in v megli in oblakih ter ob-
časnem soncu priplezava na
vrh. Sledijo spusti, sušenje
in pospravljanje opreme na
sedlu ter turbo sestop s

praznima nahrbtnikoma do
Chaletena. 
Naslednja dva dneva mineta
v nabiranju moči za novo
turo. Po dveh dnevih se po-
kaže vreme, ki pa ni ravno
najboljše. Napovedani veter
je po pripovedovanju doma-
činov premočan. Odločiva se,
da se splača pogledati, kaj to
pomeni. Zbrala sva Poince-
not po normalni smeri. Prvi
del poteka po 60-stopinjski
rampi, ki sva jo plezala v "šta-
jercu" vmes pa t-bloc za varo-
vanje, drugi del smeri pa pri-
pelje na greben. Sama pleza-
rija - nič posebnega, samo ve-
ter je bil vse močnejši, bližje
ko sva bila vrhu. Na vrhu je
bil tako močan, da sva šla gor
vsak posebej samo po žig.
Našla sva staro vrv, ki sva jo
nasekala, saj sva zaradi vetra
delala spuste po trideset me-
trov in se je stvar kar zavle-
kla. Tako se je nabralo okrog
deset kratkih in sedem dol-
gih spustov. 

Luknja lepega vremena
Zopet je sledilo dva dni po-
čitka in nova dvainpoldnev-
na luknja lepega vremena.
To je bilo to, na kar sva čaka-
la vse od prvega poizkusa v
Fitz Royu. Opremo sva skrči-
la na minimum in počasi za-
čela dostop na Superior. Ko
se hribi končno pokažejo
izza oblakov, pa sledi šok:
vse je sveže pobeljeno. Na
sedlu spremeniva taktiko in

vstopiva kasneje, kot sva na-
črtovala. Vstop v žleb je brez
stopinj in samo z enim cepi-
nom težavnejši kot prvič,
zato porabiva kar nekaj časa
in živcev, da oba stojiva v
vpadnici žleba. Tu Jure pre-
vzame oba cepina in vod-
stvo, sam pa si ob pomoči
vrvi utiram pot navzgor brez
orodij, samo z derezami na
nogah. Ob desetih sva na
balvanu, sonca pa od niko-
der. Tako čakava do dvanaj-
stih, ko se končno pokaže in
začne topiti sneg iz poči. Za-
plezava v skalne raztežaje in
do večera v potokih in stalnih
kanonadah ledu doseževa
polico v smeri Mate, poro e
todo le mas. Pripraviva se na
mrzlo noč, ki v zavetju bivak-
vreče mine dokaj hitro. Zju-
traj zaplezava preveč desno
in kmalu plezava previsno
tehniko z oceno A2. Prečiva
nazaj v pravo smer in ugoto-
viva, da so poči preveč zalite z
ledom, sonca od nikoder,
časa pa samo še en dan. Zato
zopet obrneva, spusti tokrat
minejo hitreje in ta dan zmo-
reva še pot do Rio Bianca. Tu
so nahrbtniki pretežki, zato
prespiva v zavetju lesene hi-
ške v kampu.
Naslednji dan sledi sprehod
med trumami turistov in
malo pred kampom srečava
Goričane. Gredo v hribe, na
Poincenot, nova napoved ob-
ljublja še nekaj dni vremena.
Utrujenost in Juretova karta,
s katero se vrača čez dva dni,
naju prepričata, da se ne za-
podiva nazaj. Hoje imava
tako ali tako za nekaj časa do-
volj. Ko pa se vrnem z inter-
neta, sledi šok: reševalna ak-
cija, opolnoči gremo pod
Torre. Do takrat poizkusim
spati, vendar ne gre. Nasled-
nji dan mine ob hoji, sedem
ur navzgor in deset ur nav-
zdol z nosili na ramah. Na
srečo se nas je klicu na po-
moč odzvalo dovolj in tako
ponesrečenega plezalca pre-
nesemo dovolj hitro. V Pata-
goniji helikopter bolj redko
leti, tako reševalne akcije ba-
zirajo na dobri volji drugih
plezalcev.
Odprava mi je kljub neuspe-
hu ostala v lepem spominu.
Na njej sem se naučil mnogo
stvari, predvsem je bila lekci-
ja v potrpežljivosti. Mogoče
sva v prvem poizkusu pre-
zgodaj odnehala in ima zato
grenak priokus, saj se je zo-
pet pokazalo, da v Patagoniji
druge priložnosti ponavadi
preprosto ni. Plezanje v Gui-
lametu in Poincenotu je bila
predvsem uživancija, Poince-
not zaradi vetra tudi preizkus
vztrajnosti, v zadnjem poiz-
kusu v Fitz Royu pa sva od
sebe dala maksimum, ven-
dar razmere plezanja niso
dopuščale. Za pomoč pri od-
pravi bi se zahvalil AO Jese-
nice, PD Jesenice in Zavodu
za šport Jesenice.

Moja Patagonija
Mitja Šorn s Kočne, član Alpinističnega odseka Jesenice, je januarja plezal v Patagoniji in zdaj 
opisuje svoja doživetja.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
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Guilamet

Joža Varl

"V fotografijah Slavka Smo-
leja se zrcali resničnost ne-
kega okolja, življenje naro-
da, iz katerega izhaja avtor,"
so zapisali v ameriški foto-
grafski reviji leta 1938 v Bo-
stonu, kjer je prejel prvo na-
grado. Sicer pa je komaj 24-
letni jeseniški fotoamater
Slavko Smolej že leta 1933 z
bronasto plaketo na medna-
rodni razstavi v Luzernu za-
čel svojo umetniško pot in
svoj prodor v svetovne salo-
ne. Svet je tako prek njego-
vih lirično-poetičnih foto-
grafij našega gorskega sveta,
našega človeka, delavca v že-
lezarstvu, začel spoznavati
Jesenice, Gorenjsko in našo
domovino. Že davnega leta
1938 so ga v Bostonu stro-
kovnjaki uvrstili na svetovno
lestvico najboljših fotogra-
fov. Njegove fotografije
spremljajo napore ljudi za
izboljšanje življenja in vse-
bujejo sporočilnost, ki je
dragocena pomoč v podporo
največji težnji vsega člove-
štva - težnji po ohranitvi
miru in po poglabljanju pri-
jateljstva med narodi, so za-
pisali v utemeljitvi. Nagrade
in priznanja je Slavko Smo-
lej prejemal v številnih raz-
stavnih salonih Evrope, na
drugih kontinentih in v do-
movini v letih 1933 do 1960.
Za svoje uspehe na medna-
rodnih salonih umetniške

fotografije je prejel na med-
narodni fotografski organi-
zaciji FIAP častni naziv
"mednarodni mojster foto-
grafije". Poseben biserček v
njegovem fotografskem in
širše ustvarjalnem opusu
predstavlja njegova fotomo-
nografija z naslovom Go-
renjska v miru, trpljenju,
borbi in svobodi, ki je izšla
leta 1955 v slovenščini, an-
gleščini in esperantu. Po
njegovem prizadevanju in
po njegovi zamisli je bil ure-
jen Muzej talcev v Begunjah
na Gorenjskem, levji delež
pa mu pripada tudi pri na-
stajanju in vsebinskem kon-
ceptu Tehničnega muzeja
Železarne Jesenice - sedaj
Gornjesavskega muzeja.
Slavko Smolej je bil rojen 24.
aprila 1909 na Jesenicah.
Leta 1929 je diplomiral na
tehnični srednji šoli v Ljub-
ljani kot elektrotehnik. Od
leta 1931 dalje je bil zaposlen
v jeseniški Kranjski industrij-
ski družbi, po osvoboditvi pa
je prevzel dolžnost direktorja
Metalurške industrijske šole
na Jesenicah. Umrl je sredi
dela in ob mnogih neuresni-
čenih načrtih 16. februarja
1961, star 52 let.
V Razstavnem salonu DO-
LIK Jesenice bodo danes ob
18. uri ob stoti obletnici nje-
govega rojstva odprli spo-
minsko razstavo njegovih
fotografij, ki bo na ogled do
27. aprila.

Predstavnik svojega
ljudstva in svoje zemlje

Gostili so družino Šimbera
Društvo upokojencev Jesenice je v okviru programa Spoz-
najmo svoje sokrajane gostil družino Šimbera. Mama Di-
ana, oče Darko in hčeri Katarina in Romana so se predstavili
v vseh odtenkih svojega življenja in glasbenega ustvarjanja.
Vsi prisotni so se strinjali, da je bil to eden lepših večerov v
domu društva upokojencev, saj so spoznali, da se z veliko
mero ljubezni rešujejo na videz nerešljivi problemi in da
marljivo delo rodi bogate sadove. "Vsem članom družine
Šimbera smo hvaležni za prijetne trenutke, ki so nam jih na-
menili," je povedal predsednik društva Boris Bregant.

Družina Šimbera
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Na predzadnjo soboto v me-
secu marcu je Športna zveza
Jesenice s pomočjo Zavoda
za šport Jesenice in jeseni-
škega mladinskega centra v
Športni dvorani Podmeža-
kla organizirala celodnevni
ženski hokejski turnir. Na
ledu so se pomerila dekleta
štirih ekip - avstrijska DEC
Klagenfurt, ki je na turnirju
slavila zmago, drugo uvršče-
na ekipa Alfa iz Ljubljane in
ekipi iz avstrijskega Beljaka
- tretje uvrščena Gipsy Girls
1 in četrta Gipsy Girls 2, za
katero so tekmovala mlajša
dekleta, med 12. in 15. letom
starosti. Malo za šalo, malo
zares sta se pomerili tudi eki-
pa Mladinskega centra Jese-
nice (MCJ), katero so zasto-
pali fantje in eno dekle, ter
ženska ekipa Gipsy Girls 1 iz
Beljaka. Tokrat je imela eki-
pa MCJ-ja več sreče, saj je
zmagala z osmimi goli razli-
ke, Avstrijkam pa je uspelo
nasprotnikovo mrežo zadeti
enkrat. ''Na tekmo se nismo
posebej pripravljali. Glede

taktike smo se dogovorili kar
v slačilnici, pred srečanjem,”
je povedal Mitja Blažič, vodja
mladinskih programov (MCJ)
in nadaljeval: "Tekma je bila
zelo težka, ker so bile na-
sprotnice fizično dobro pri-
pravljene, vendar je bila
naša ekipa močno v predno-
sti, saj je bila spočita, gostje

pa so imele pred našim sre-
čanjem za seboj štiri težke
tekme." Brane Jeršin, ki s
klubom Gipsy Girls sodelu-
je že dve leti, zadnje leto kot
glavni trener in menedžer,
pa je povedal, da je bil žen-
ski hokejski turnir organizi-
ran z željo, navdušiti jeseni-
ška dekleta za oživitev žen-

skega hokeja, saj bi morale
imeti Jesenice kot hokejsko
mesto tudi žensko ekipo.
Nad turnirjem (mednarod-
ne ženske turnirje so na Je-
senicah organizirali tudi v
preteklih letih) so bila dekle-
ta navdušena, saj se je na ta
dan ob športu družilo več
kot sedemdeset mladih.

Dekleta vihtela hokejske palice
Ženski hokejski turnir so pripravili z željo, da bi navdušili jeseniška dekleta za oživitev ženskega 
hokeja na Jesenicah. 

V pritličju novega poslovno-stanovanjskega objekta Rondo na
Delavski ulici 1 na Jesenicah so pred dnevi odprli poslovalnico
še ene banke. Gre za Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., ki sodi pod
okrilje skupine Hypo Group Alpe Adria, ki je v Sloveniji prisotna
že petnajst let. O storitvah in ponudbi nove banke na Jesenicah
smo se pogovarjali z vodjo poslovalnice Brankom Sukičem.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je nova banka na Jeseni-
cah. Zakaj ste se odločili ravno za Jesenice?
"V skladu s strategijo banke nove poslovalnice odpiramo v me-
stih, ki so strateški centri določenega območja. Naša jeseniška
poslovalnica tako pokriva območje občin zgornje Gorenjske od
Radovljice, Bleda, Gorij, Bohinja, Žirovnice prek Jesenic do
Kranjske Gore."

Kako veliki so poslovni prostori, koliko je zaposlenih?
"Poslovalnica meri 185 kvadratnih metrov, v njej pa smo štirje
zaposleni."

Kakšna je glavna ponudba banke?
"Poslovalnica je namenjena tako poslovanju s fizičnimi oseba-
mi, to je občani, kot tudi z malimi podjetji oziroma samostojni-
mi podjetniki. Poleg bančnih storitev prodajamo tudi zavarova-
nja in posredujemo pri nakupu vrednostnih papirjev, stranke
pa pri nas lahko dobijo tudi informacije o storitvah lizinga."

Lahko podrobneje predstavitve bančne storitve?
"Naša posebnost je, da vse stranke obravnavamo individualno
in zanje poiščemo pravo storitev ter jo prilagodimo njihovim
potrebam in zmožnostim. Med storitvami bi izpostavil Sanjski
kredit z ročnostjo do pet let, ki ima fiksno obrestno mero, ki v
teh finančno nestabilnih časih zagotavlja fiksen mesečni obrok
ob nizki fiksni obrestni meri."

Glede na to, da na Jesenicah trenutno gradijo veliko 
novih stanovanj, me zanima, ali ponujate tudi ugodna
stanovanjska posojila?

"Naša banka je znana tudi po ponudbi dolgoročnih stanovanj-
skih kreditov in pri tem so ena od novosti družinski krediti, kjer
pri nakupu nepremičnine poleg kreditojemalca lahko sodeluje-
jo tudi drugi družinski člani in tako pridobijo ustrezno kreditno
sposobnost. Vsekakor je ta ponudba zanimiva tudi za potenci-
alne kupce novih stanovanj na Jesenicah."

Kaj pa vaša ponudba varčevanj?
"Za varčevalce imamo pripravljene zanimive varčevalne storit-
ve, kot so Hypo plus varčevanje, Rastoči depozit in Rentno var-
čevanje."

Omenjali ste tudi ponudbo zavarovanj.
"Tako je, pri ponudbi zavarovanj bi izpostavil življenjska, klasič-
na, naložbena zavarovanja v sodelovanju z zavarovalnico Gra-
we ter turistična zavarovanja v sodelovanju z Zavarovalnico
Maribor."

V vaši poslovalnici pa stranke lahko kupijo tudi 
vrednostne papirje, kajne?

"Res je, pri nas lahko stranke odprejo varčevalni račun in
dajo naročilo za nakup vrednostnih papirjev, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi, ali pa se odločijo za nakupe skladov Hypo
banke."

Ob petnajstletnici Hypo Group Alpe Adria v Sloveniji
ste pripravili tudi posebno ponudbo.
"Akcijo "15 naših" smo začeli marca, z njo pa vsem novim
in obstoječim strankam ponujamo jubilejne ugodnosti.
Tako ponujamo pol leta brezplačnega vodenja transakcij-
skega računa, polovične stroške odobritve kredita, polovič-
ne stroške enkratne pristopnine za uporabe elektronske
banke HYPOnet in polovične stroške članarine za prvo leto
uporabe MasterCarda. Vsi, ki se bodo odločili za katero od
naših jubilejnih ugodnosti, bodo sodelovali tudi v nagrad-
nem žrebanju za privlačne nagrade. Glavna nagrada je 
obisk nogometne tekme med Slovenijo in Anglijo na Wem-
bleyju v Londonu septembra letos. Več informacij in podro-
bnosti o nagradni igri pa vaši bralci dobijo tudi na
www.15nasih.si."

Prijateljsko tekmo sta odigrali ekipi Gipsy Girls (levo) in MCJ. I Foto: Anka Bulovec

Branko Jeršin

Letos mineva deset let od
prve uradne ženske hokej-
ske tekme v Sloveniji. Tek-
ma je bila odigrana na Jese-
nicah, pomerili pa sta se eki-
pi Maribora in Jesenic. Ma-
riborčanke so pričele redno
trenirati slabi dve sezoni
pred jeseniškimi dekleti. Da
ne bo pomote, moramo za-
pisati, da je pred tem na Ble-
du že nekajkrat potekal tur-
nir ženskih ekip ob 8. mar-
cu. Tekma na Jesenicah pa
je bila prva tekma igralk, ki
so redno trenirale in bile
tudi registrirane pri HZS.
Na Jesenicah so se treningi
začeli na pobudo deklet, v
prvi sezoni pod okriljem
Športne zveze Jesenice. Tre-
ninge je vodil Drago Mlina-
rec, treniralo pa je kar 25 de-
klet. Že v naslednji sezoni
so jeseniška dekleta tudi po-
stale članice Hokejskega
društva mladi in že tudi na-
stopile v državnem prven-
stvu Slovenije.
Jeseniška dekleta so bila šti-
rikrat druga v DP, dvakrat so
osvojila prestižni Karavan-
ški pokal v konkurenci ekip
iz Celovca, Beljaka, Bleda in
Kranja, zmagala so na med-
narodnem turnirju v Stein-
dorfu v Avstriji. Žal je nato

prišlo do združitve gorenj-
skih ekip v ekipo Triglava,
nekatera dekleta so prene-
hala igrati, nekatera so se
preselila v okolja s kvalitet-
nejšimi ekipami (Maribor,
Beljak) in na Jesenicah žen-
skega hokeja v zadnjih treh
letih nimamo več. Zavod za
šport Jesenice skupaj z Mla-
dinskim centrom Jesenice
in Športna zveza Jesenice
želijo spodbuditi Jeseničan-
ke, da bi se v najbolj hokej-
skem slovenskem mestu
spet začela s hokejem ukvar-
jati tudi dekleta.

Spet ženski hokej 

Hypo Alpe-Adria-Bank tudi na Jesenicah
Na Delavski ulici 1 na Jesenicah so odprli poslovalnico Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Poleg bančnih storitev 
ponujajo tudi zavarovanja in posredujejo pri nakupu vrednostnih papirjev.

Poslovalnica Hypo Alpe-Adria-Bank na Jesenicah je odprta vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 12.30 ter 14.00 in 16.30.

Vodja poslovalnice Branko Sukič Prostori poslovalnice na Delavski 1 na Jesenicah
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Janez Pipan

Vsaj sanje nam pustite je bil
naslov srečanja dijakov treh
dežel na Gimnaziji Jesenice,
ki je potekalo v soboto, 21.
marca. Gre za mednarodni
projekt Dreitretri, v katerem
sodeluje 80 dijakov Gimna-
zije Jesenice, Gimnazije St.
Martin iz Beljaka in Gimna-
zije Ingeborg Bachmann iz
Trbiža ob asistenci 12 profe-
sorjev iz teh šol ter profesor-
ja dr. Herberta Lachmayerja
z Art University iz Linza. Z
istim projektom se bodo
predstavili tudi na Dunaju v
novembru 2009. Pester do-
poldan na Jesenicah so obli-
kovali v dvajsetih točkah od
glasbe do športa, od video
projekcije do likovne predsta-
vitve. Med našimi nastopajo-
čimi lahko pohvalimo izred-
no uspešen nastop akrobat-
ske skupine Leteči medvedki
in glasbeni nastop dijakinj
Anje Blatnik in Mance Ga-
šperin. Iz italijanske šole je
nastopila simpatična pevka

Eleonora Lattis, ki poje tretje
leto, zaradi šolanja pa petje
nima prednosti. Iz Beljaka pa
je zapela Daniela Reiner ter
kasneje še glasbena skupina
te šole. Nekdanja maturant-
ka Gimnazije Beljak in seda-
nja študentka umetnosti v
Linzu Romina Dodic-Szepe

je pred kratkim prvič obiska-
la Jesenice in iz njenega tri
ure trajajočega obiska mesta
se je rodil video zapis o nje-
nem pogledu na mesto.
Glasbena podlaga video pro-
jekta je bila pesem Darka
Rundeka Put u sumrak. Vsa-
ka gimnazija je prav tako pri-

pravila svoje video bloke.
Med gosti je bil tudi jeseniški
podžupan Boris Bregant,
medtem ko sta se župana iz
Beljaka in Trbiža opravičila,
vse dogajanje pa je potekalo v
vseh treh uradnih jezikih in
ob navijanju vsake šole pose-
bej. 

Tudi video o Jesenicah
Na Gimnaziji Jesenice so dijaki iz treh dežel v okviru mednarodnega projekta Vsaj sanje nam pustite
pripravili posebno razstavo.

Praznovale so lutke
V okviru svetovnega dneva lutk, 21. marec, so v organizaciji
DPD Svoboda France Mencinger Slovenski Javornik-Koroš-
ka Bela in Lutkovnem gledališčem Ringo Raja pripravili v
Kulturnem domu na Javorniku posebno razstavo lutk, s ka-
terimi je nastopalo to lutkovno gledališče. Kronološko so
tako predstavili lutke iz igric Planet izgubljenih balonov,
Rdeča kapica, Bara Bara, Baterija inženirja Lisca, Darila za
mlečne zobke, Kako je krpica postala mali strah, Zajček išče
mamo, Škrat Škrlat v mavrični deželi, Poletje ko je Marina
imela telo, Leti leti in letošnje, Igi in Pegi vesoljčka, ki so jo
tudi premierno uprizorili. Lutkovno gledališče Ringo Raja je
bilo ustanovljeno v letu 1995, ime je dobilo po medvedku
Ringu, ki raja v logotipu lutkarjev. Narisal ga je Boštjan Sok-
lič, pobudnik za ustanovitev lutkovne skupine je bila Nataša
Pristov, prvi režiser je bil Aleš Rotar, skupaj pa so doslej
pripravili enajst predstav. J. P.

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

Vida Mihelčič s.p.

naročnine
04/201 42 41 

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

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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TAPETNIŠTVO TR, D. O. O.
Ulica heroja Verdnika 22, 4270 JESENICE
Tel. št.: 04/5809 651, fax. št.: 04/5809 655
tapetnistvo.tr@tom.si, www.tom.si/tapetnistvoTR

● Preoblačenje stolov, klopi ● Izdelava blazin 
● Izdelava ter obnova telovadnih artiklov ● Enostransko oz.
dvostransko tapiciranje vrat ● Izdelava ter montaža zaves 
s karnisnimi vodili ● Šivanje posteljnine, prtov ● Izdelava
vzmetnic, postelj (po meri) ● Izdelava ter preoblačenje 

foteljev, separejev, dvosedov ● Izdelava ter obnova 
oblazinjenih delov za vse tipe plovil

Začeli priprave na Teden vseživljenjskega učenja 
Občina Jesenice se že več let uvršča med najbolj uspešne iz-
vajalce Tedna vseživljenjskega učenja. Pripravlja številne do-
godke, ki se jih udeležujejo vsi od otrok v vrtcih do upoko-
jencev. Od lani je spremenjen termin tedna, in sicer je z je-
senskih mesecev predstavljen na maj. Tako bo tudi letos, in
sicer bo v občini Jesenice z glavnimi dogodki potekal od 11.
do 17. maja, različne druge dejavnosti, povezane z vse živ-
ljenjskim učenjem, pa bodo razširjene na meseca maj in ju-
nij. Na prvi seji organizacijskega odbora Tedna vse življenj-
skega učenja pod vodstvom predsednice Maje Radinovič
Hajdič so se seznanili z glavnimi temami tedna, ki bodo ev-
ropsko leto inovativnosti in ustvarjalnosti ter izobraževanje
starejših in učenje - zanesljiva pot iz krize. Poleg dosedanjih
izvajalcev so letos k sodelovanju povabili tudi krajevne
skupnosti in humanitarne organizacije. Vsi izvajalci morajo
vsebine dejavnosti organizacijskemu odboru sporočiti do
17. aprila. J. R. 

Mednarodni turnir v judu
Na Ptuju je bil 22. mednarodni turnir v judu, na katerem je
nastopilo prek tristo judoistov. Judo sekcijo Partizan Jesenice
sta pri mladinkah zastopali Tina Jazbec, ki je v kategoriji nad
78 kg osvojila drugo mesto, in Maruša Kavčič, ki je bila v kate-
goriji do 63 kg četrta. ZOS 

Škoda, ki jo povzroči divjad
Škodo, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kultu-
rah, je treba pisno prijaviti upravljavcu lovišča. Pooblašče-
nec za škode pri Lovski družini Jesenice je Damjan Gril, Pri-
hodi 15, Jesenice, so sporočili iz Lovske družine Jesenice.

Vtisi iz Afrike
V mini galeriji K Fotografija je na ogled zanimiva razstava
fotografij iz Afrike avtorice Mirjam Martinuč Bernard, ki je
kar nekaj časa preživela v Afriki. J. P.

Glasbeni nastop dijakinj Anje Blatnik in Mance Gašperin z Gimnazije Jesenice

Preschern Franz, steklarski mojster
Rainweg 4, A-9582 Oberaichwald/Baško jezero

tel.: +43(0)42 54/21 04, fax: +43(0)42 54/ 50 231
gsm: +43(0)664/133 41 09, e-mail: glaspreschern@direkt.at

www.glaspreschern.at
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Miran Ozebek

Od nas se zima počasi po-
slavlja in pomlad se s son-
cem ter toplimi žarki že pre-
buja. Toplo vreme pa na ce-
ste privablja tudi številne
motoriste, predvsem ob
sončnih vikendih, zato lah-
ko rečemo, da se je sezona
vožnje z motorji že začela.
Motoristi so na začetku se-
zone (in tudi sicer) med naj-
bolj ranljivimi udeleženci v
cestnem prometu, zato mo-
rajo biti še posebej previdni.
Kljub lepemu vremenu se
morajo zavedati, da je asfalt-
na površina še hladna, na
različnih delih cest je veliko
peska od zimskega posipa,
poleg tega pa je zaradi hude
zime na cestah veliko udar-
nih jam. Nikakor ni odveč
temeljit pregled motorja po
zimskem spanju, saj je vož-
nja z brezhibnimi pnevma-
tikami in zavorami varnejša.
V letu 2008 je na slovenskih

cestah umrlo 46 motoristov,
največ na začetku motori-
stične sezone. Zato je dobra
priprava voznika in motorja
na novo motoristično sezo-
no izjemnega pomena.
V sklopu temeljitih priprav
na varno vožnjo z motorjem
so člani Moto kluba plazilci
s Koroške Bele 6. marca
organizirali seminar prve
pomoči. Potekal je v prosto-
rih PGD Koroška Bela, vodi-
la ga je zdravnica Jelena Vil-
man iz Zdravstvenega doma
Jesenice. Seminar ni bil na-
menjen samo motoristom,
temveč tudi drugim udele-

žencem v prometu. Udeleži-
lo se ga je kar 27 voznikov.
Razdeljen je bil na dva sklo-
pa, in sicer teoretični in
praktični del. V teoretičnem
delu je Vilmanova dala po-
udarek pravilnemu oživlja-
nju ponesrečencev, oskrbo-
vanju raznih poškodb (rane,
zlomi, opekline, ozebline,
omrzline), ustavljanje krva-
vitev in imobilizaciji zlo-
mov. Drugi del seminarja
prve pomoči je bil name-
njen praktičnem preskusu
položaja za nezavestnega
ponesrečenca, na posebni
lutki pa so preskušali in va-

dili oživljanje ponesrečenca. 
Ker je obnovitev znanja prve
pomoči samo en segment
priprave na novo motoristič-
no sezono, bodo člani Moto
kluba Plazilci v mesecu apri-
lu 2009 na platoju Karavan-
ke organizirali tudi šolo var-
ne vožnje.

SANOVET D.O.O. Veterinarska ambulanta Jesenice, 
Murova 1, 4270 Jesenice, tel. 5860-222

RAZPORED ZA CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINE ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE
Cena cepljenja je 34,89 EUR. S seboj na cepljenje prinesite pasjo izkaznico o cepljenju

in EMŠO lastnika psa, ker jo moramo vnesti v centralni register.

Kraj Datum Ura Mesto cepljenja
Hrušica 10. 4. 14.30 Pri gostilni Črnologar
Koroška Bela 10. 4. 16.00 Pri gasilskem domu
Javornik 10. 4. 17.00 Pri trgovini
Potoki 10. 4. 18.00 Na običajnem mestu
Bl. Dobrava, Lipce, Podkočna 11. 4 8.00 Na običajnem mestu
Kočna 11. 4. 9.00 Pri avtobusni postaji na Kočni
Jesenice - mesto in bližnja naselja 11. 4. 8.00 do 11.00 V veterinarski ambulanti Murova 1
Planina pod Golico, Prihodi, Plavški rovt 11. 4.  10.00 Na parkirnem prostoru pri Čopu
Javorniški rovt, Pristava 11. 4.  11.30 Pri domu na Pristavi
ZAMUDNIKI
Koroška Bela, Potoki 15. 4.  14.00 Pri gasilskem domu
Javornik 15. 4.  14.45 Pri trgovini
Bl. Dobrava, Lipce, Kočna, Podkočna 15. 4.  15.30 Na običajnem mestu na Bl. Dobravi
Jesenice - mesto in bližnja naselja: Predhodno 15.00 do 17.00 V veterinarski ambulanti Murova 1
posamični psi naročilo 

04/5860-222
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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

Gostinca z dušo in 
srcem
Branka in Franc Osterc sta
gostinca z dušo in srcem. V
okrepčevalnici na Tavčarjevi
cesti na Jesenicah, ki jo vo-
dita, redno skrbita za novo-
sti in kulinarična pre-
senečenja. Eno od zadnjih
takšnih presenečenj je ploš-
ča s prekajenim piščancem
po grajsko z dušeno zele-
njavo na maslu, pečenim ri-
žem v mrežici, krompirjevi-
mi rostiji in kislo smetano.
Komisija, ki je novost pre-
skusila, je bila s poslastico
več kot zadovoljna. Branka
in Franc upata, da bodo
zadovoljni tudi ostali gostje.
J. P.

naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Ocvirki in pohvale

Lepo urejeno okolico rondoja s spomenikom železarja kazi
odnos neodgovornih sprehajalcev, ki so zamenjali koše za
smeti za "ta veliki koš" ...

Posnetek ni izpod mikroskopa, pač pa kaže samo kvadratni
meter fasade ene od dveh stolpnic na začetku Titove ceste.
Obe fasadi že kar nekaj časa cvetita in to se vidi od blizu in
daleč. I Besedilo in fotografije Janez Pipan 

Prva pomoč za motoriste
V sklopu temeljitih priprav na varno vožnjo z motorjem na začetku motoristične sezone so člani Moto
kluba Plazilci s Koroške Bele organizirali seminar iz prve pomoči. 

Ker motoristi za svoje izlete izbirajo različne 
države, je bil narejen pregled klicnih številk 
prve pomoči 112 - SLO po tujih državah: 144 -
Avstrija, 118 - Italija, 15 - Francija, 112 - Nemčija,
104 - Madžarska, 94 - Hrvaška, 94 - Črna gora
in 124 - BiH. 

NNoovva ka kolekolekcicijaja
sončnih očalsončnih očal
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KOSOVA GRAŠČINA 
Muzejska razstava ob 80-letnici mesta Jesenice, do 24. aprila 2009

KOSOVA GRAŠČINA 
Fotografska razstava: Franci Črv - 80 let, fotograf, umetniške fotogra-
fije (I. nadstropje), na ogled bo do 29. maja 2009.

RUARDOVA GRAŠČINA: torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

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

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

Petek, 3. aprila 
GASILSKI DOM V PLANINI POD GOLICO ob 16. uri

Delavnica: Izdelava beganc

Info: KS Planina pod Golico, 04/587 12 60 (tajnica KS Nada Popovič)

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Aktivnosti za mlade + 15. Info: Mladinski center Jesenice, MCJ,
04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Spominska razstava fotografij mednarodnega mojstra fotografije
Slavka Smoleja ob 100. obletnici rojstva; do 27. aprila 2009

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje Riž klije v vihravi Indokini, predava Gašper 
Kokot, vstop prost. 

Info: Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študentov, MCJ,
04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert harmonikarja Tomaža Marčiča in flavtistke Tine Svet

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
HUMOR V GLASBI; Spomladanski koncert pihalnega orkestra 
Jesenice-Kranjska Gora. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31
00, http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

DVORANA PODMEŽAKLA 
Triglav Trophy 2009 - drsalna revija

Info: Zavod za šport Jesenice, http://www.zsport-jesenice.si/

Sobota, 4. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE - 1. del od 9.30
do 11.30 in 2. del od 12. do 14. ure

5. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

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

DVORANA PODMEŽAKLA 
Triglav Trophy 2009 - drsalna revija

Info: Zavod za šport Jesenice, http://www.zsport-jesenice.si/

BLEJSKA DOBRAVA - LIPCE, VADBIŠČE KINOLOŠKEGA
DRUŠTVA JESENICE

Spomladanski izpiti: opravljanje izpita v urbanem okolju za psa in
njegovega vodnika. V tečaj se lahko vključijo vsi, ki želijo.

Info: Kinološko društvo Jesenice, 041/688 775 (Ivana Pretnar), 
ivana.pretnar@telesat.si

Ponedeljek, 6. aprila
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

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
PODJETJE, MOJ ČISTI SOSED? - okrogla miza za zainteresirano jav-
nost. Obravnavanje pravnih vidikov pravic in obveznosti lokalnih
podjetij na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP)

Info: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC iz Ljub-
ljane, 01/521 18 88, pic@pic.si 

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert klarinetista Jožeta Kotarja

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

Torek, 7. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 16. uri

Delavnica na temo prehrana za starejše

Info: DU Jesenice, dujesenice@gmail.com

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
04/588 46 80 /81, www.mc-jesenice.si

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE ob 18. uri
Pevski festival - Karaoke. Info: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice,
04/583 32 50, mojca.cebulj@guest.arnes.si

BALINIŠČE BAZA ob 18. uri 
Pričetek lige v balinanju, občinske športne igre

Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554 (Brane), 
http://www.zsport-jesenice.si/

TVD PARTIZAN JESENICE od 20.30 do 22. ure 
Nadaljevalni plesni tečaj. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240
(Gaber), http://www.zsport-jesenice.si/

Sreda, 8. aprila
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

FOTOGALERIJA TONE ČUFAR ob 18. uri
Spominska razstava članice FD Jesenice Marije Melenšek; do 15. maja
2009. Info: Fotografsko društvo Jesenice, elica.tavcar@gmail.com

Četrtek, 9. aprila
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Petrovo Brdo (803 m)-Porezen (1630 m) 

Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 
041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE ob 15. uri
Brezplačna delavnica: Manj znani dejavniki, ki vplivajo na vas in vaše
življenje; delavnico bo vodila Breda Mohorič iz podjetja POT-
VIZARUM Breda Mohorič, s. p.. Info: RAGOR, 04/581 34 13, Urška Že-
leznikar, www.ragor.si., urska.zelenikar@ragor.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

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 17. uri
ARABSKI TRENUTKI z Jasmino Smajić Šupuk: spoznavanje arabske
kulture, običajev in glasbe, razstava predmetov in drugih značilnosti,
zapisovanje imen v arabski pisavi ... . Info: Mladinski center Jeseni-
ce, MCJ, 04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Tečaj za DJ-je, 1. srečanje. Info: Mladinski center Jesenice, MCJ,
04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 17. uri 
Liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240
(Gaber), http://www.zsport-jesenice.si/

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

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

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE ob 19.30 
Obletnica Jezusove smrti. Info: Društvo Jehovih prič

Petek, 10. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 17. uri 

Liga v kegljanju - dvojice. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554
(Brane), http://www.zsport-jesenice.si/

Ponedeljek, 13. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri

Družabno srečanje s Stašo Mlakarjevo. Info: Društvo upokojencev Je-
senice, 04/583 26 70, dujesenice@gmail.com

Torek, 14. aprila
INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE od 9. do 11. ure

Informiranje in svetovanje mladim - Aktualne informacije

Info: Mladinski center Jesenice, MCJ, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

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

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81, 

www.mc-jesenice.si

Aprilske prireditve 
DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri

Koncert flavtistke Eve Zupan in pianistov Blaža Puciharja in Jureta
Goručana. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

TVD PARTIZAN JESENICE od 20.30 do 22. ure 
Nadaljevalni plesni tečaj. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240
(Gaber), http://www.zsport-jesenice.si/

Sreda, 15. aprila
INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE od 9. do 11. ure

Informiranje in svetovanje mladim - Aktualne informacije

Info: Mladinski center Jesenice, MCJ, 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE ob 16. uri
Brezplačna delavnica na temo kakovostnega spominka (poteka v ok-
viru Javnega natečaja za izbor najboljšega spominka občine Jesenice
2009), predavala bo ga. Vilina Hauser (obvezne prijave)

Info: RAGOR, 04/581 34 15, Maja Klinar, www.ragor.si., 
maja.klinar@ragor.si

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

OŠ KOROŠKA BELA (JEDLINCA ŠOLE) ob 17. uri
Pomladni koncert pevskih zborov

Sodelujejo pevski zbor OŠ Koroška Bela, OŠ Toneta Čufarja in OŠ
Prežihovega Voranca

Info: OŠ Koroška Bela (Božena Oblak), bozena.oblak@guest.arnes.si

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom) od
17. do 19. ure

Informiranje in pobude mladih

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80 /81, 

www.mc-jesenice.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (sejna soba v upravni
stavbi) ob 18. uri

Potopisno predavanje o Iranu (predavanje Potovalne agencije Oskar)

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, 041/241 701 (Nuša)

Četrtek, 16. aprila 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE (dopoldne)

Medobmočno srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske: Kekče-
vo srečanje

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri

Lutkovna predstava SNEGULJČICA 

(Po predstavi možen vpis v jaslično in mešano skupino za naslednje
šolsko leto)

Info: Waldorfski vrtec Sončnica - Simona Pajk, 
simona.pajk@gmail.com

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKLA ob 18. uri 
Pričetek 2. dela nogometne lige

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

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: BOHINJSKA ŽELEZNICA; predava mag. Tadej Brate

Info: Muzejsko društvo Jesenice, 031/580 727 (Dušan Prešeren)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Komedija ONA + ON; V izvedbi Gustav Filma in igralcev: Pie Zemljič
in Primoža Pirnata

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

Informativni letni koledar prireditev v občini Jesenice v 
tiskani obliki je na voljo v pisarni Turistično informacijskega
centra Jesenice.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 

Tel.: 04/586 31 78, fax: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 

e-naslov: tic@ragor.si , tic.jesenice@siol.net 

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili
organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov.
Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti
v medijih.
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Sponzor današnje križanke je KGZ Sava, z. o. o., Lesce, Sadovnjak Resje pri Podvinu. 
Petim izžrebanim reševalcem križanke daje po eno gajbico kvalitetnih jabolk. 
Telefon: 04/530 92 50, 04/530 92 51, resje@kgz-sava.si.

Regrat s slanino
Potrebujemo: regrat, kis, olje,
1 žličko gorčice, sol, poper, sla-
nino.

Priprava: regrat dobro ope-
remo in odcedimo. V poso-
dici zmešamo kis, olje, gor-
čico, sol in poper. Slanino
narežemo na kocke. V pon-
vi segrejemo malo olja in

na njem popečemo slanino.
Regrat prelijemo z preli-
vom in potresemo s slani-
no.

Regrat s krompirjem, 
fižolom in jajci
Potrebujemo: 3 krompirje, sol,
1 jajce, 500 g regrata, 4 žlice
ocvirkov, 5 žlic olja, kis, poper,

200 g kuhanega fižola (lahko
tudi iz pločevinke).

Priprava: krompir skuhamo,
olupimo in narežemo. Jajce
trdo skuhamo, olupimo in
narežemo. Regrat operemo
in dobro odcedimo. V ponvi
segrejemo ocvirke, nato jim
dodamo olje, kis in malo
vode. Vse skupaj na hitro

prevremo. Solimo in popra-
mo. V posodi zmešamo re-
grat in fižol, dodamo nare-
zan krompir, narezano jajce
in ocvirke.

Solata s čemažem (divjim
česnom)
Potrebujemo: 25 dag čemaže-
vih listov, 25 dag kuhanega fi-
žola v zrnju, 2 kuhani jajci, 10
dag slanine, kis, olje, sol, po-
per.

Priprava: Čemaževe liste
operemo in jih narežemo.
Dodamo fižol in narezani
jajci. Na olju prepražimo
slanino in zalijemo s kisom.
Solato prelijemo z vročim
prelivom ter jo solimo in po-
pramo po okusu. 

Solata s trobenticami
Potrebujemo: motovilec, re-
grat, korenje, fižol, oljčno olje,
kis, sol, česen, pest trobentic.
Priprava: v posodi zmešamo
motovilec, pest regrata, nari-
ban surov korenček in fižol.
Začinimo kot solato, na vrh
pa položimo nežne cvetove
trobentic.

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

Pomladne solate
Od regrata prek čemaža do trobentic

Obetavna baletka Tea Dežman

Med nekdanje uspešne učenke baleta na Glasbeni šoli Jese-
nice sodi tudi Tea Dežman, ki sedaj nadaljuje šolanje na
Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana. Obiskuje drugi let-
nik, njena mentorica pa je Tanja Pavlič. Tea se je na zad-
njem koncertu dijakov in študentov na prireditvi na Jeseni-
cah predstavila z variacijami Minkus-Petipa PAQUITA. J. P.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi ZA VR-
TOVE IN ROŽE TRGOVINA ŠTOF. Sponzor križanke je
ŠTOF, Trgovina za vrt in dom, na Cesti železarjev 28, tel.
04/583 55 56 Jesenice. Za pravilno rešeno geslo prispeva tri
nagrade: 1. šotor za 2 osebi: Slava Pelko, Žabnica; 2. otroš-
ki peskovnik: Vanja Čelik, Jesenice; 3. gnojilo za balkonske
rože: Olga Debevec, Jesenice. Čestitamo! Za nagrade se
oglasite v trgovini ŠTOF na Jesenicah.

7 / 2009



Podjetje Heta Exort Import ima po Sloveniji šest svojih poslovalnic,
eno od njih pa najdemo tudi v Mercatorjevem centru na Jesenicah.
Urarstvo Heta ponuja storitve, kot so to menjava baterij pri urah,
daljinskih upravljavcih in podobno, menjavo paščkov ter ugoden
servis ur in nakita. Prav tako je pester tudi njihov prodajni del. Iz-
birate lahko med kakovostnimi znamkami ur in nakita. Med po-
membnejšimi znamkami ur pa bi izpostavili znamke Cerruti, Esprit,
Pierre Cardin, Puma in Festina; nakit pa ravno tako znamk Cerru-
ti, Esprit in Pierre Cardin. 
Trenutno je na izbiro zanimiva nova kolekcija ur Esprit, ki vsebuje
široko paleto sto osemdesetih novih modelov ženskih in moških
ur. Kolekcija ponuja ure za vsak žep in vsak okus. 
Ravno zaradi novih kolekcij so v Urarstvu Heta prisiljeni predhod-
ne kolekcije dati v odprodajo, kar pomeni, da ima-
jo večje število ur s po kar 40-odstotnim popu-
stom. Na ure znamke Pierre Cardin iz nove kolek-
cije pa ponujajo 20-odstotni gotovinski popust.

Petek, 3. aprila, ob 17. uri: otroška delavnica Kokošja druščina

Sobota, 4. aprila, ob 10. uri: Podokničar in ansambel

Petek, 10. aprila, ob 17. uri: otroška delavnica Cekarček za pirhe

Sobota, 11. aprila, ob 10. uri: Velikonočna zabava

Petek, 17. aprila, ob 17. uri: otroška delavnica Cvetoča vejica

Sobota, 18. aprila, ob 10. uri: Domača zabava v Mercatorju

Petek, 24. aprila, ob 17. uri: otroška delavnica Izdelava cvetličnega lončka

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU APRILU 2009 ZA MC JESENICE

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

OPISI PRIREDITEV:
Podokničar in narodnozabavni ansambel: 
- v goste so znova povabili znanega Podokničarja, ki bo s svojo igro in
besedo ter narodnozabavnim ansamblom zabaval in razvajal, da bo kaj.

Domača zabava v Mercatorju: 
- vse obiskovalce vabijo na nastop harmonikarjev. Skupina Šem-
petrski šopek vam bo z diatoničnimi harmonikami in frajtonaricami
igrala domačo glasbo. Pokusili pa boste tudi domače štruklje,
pripravljene po receptu naših babic.

Sto osemdeset novih modelov ur Esprit

Pestra ponudba ribarnice Delmar
Ponudba rib in morskih sadežev v ribarnici Delmar v Mercatorjevem
centru na Jesenicah je zelo raznolika. Kupci lahko izbirajo med doma-
čimi in uvoženimi ribami, belimi in plavimi ribami, svežimi, dimljenimi,
sušenimi ali pa že pripravljenimi za uporabo. V ribarnici je na voljo tudi
pestra ponudba rib in morskih sadežev zamrznjenih s postopkom hitre-
ga globokega zamrzovanja. Tako zamrznjena živila ohranijo naraven
okus in tudi videz. Običajno so zamrznjene ribe že očiščene, razreza-
ne na kose ali fileje. Njihova prednost je predvsem krajši čas priprave,
saj ni zamudnega čiščenja. 
Svojo ponudbo v celoti prilagajajo potrebam in željam odjemalcev, saj
so zadovoljni kupci edino merilo kakovosti njihovih storitev in ponudbe. 
Redno pripravljajo tudi cenovno ugodne akcije. V mesecu aprilu bodo
tako na voljo po znižanih cenah sveže orade, sveži očiščeni lignji, sve-
že rezani lososi, sveže hobotnice, sveži file bradatega fuja, sveže kla-
pavice, kuhane kozice in zamrznjeni
kotleti trneža. 

Two Way in WW
Danes sestavlja podjetje Wit b, d. o. o., veriga štiridesetih poslo-
valnic s tekstilom nižjega cenovnega razreda. Imajo dve lastni
blagovni znamki Two Way (oblačila za mlade) in WW (oblačila za
močnejše postave), s katerima samostojno nastopajo na tržišču.
Ponujajo moško in žensko konfekcijo ter široko paleto modnih
dodatkov in nakita - za kupce različnih starosti, oblačila za različ-
ne priložnosti. Najdete pa jih tudi na spletnih straneh 
www.twoway.si.
Two Way je blagovna znamka za mlade, med katero lahko najdete
vse od klasike do 'fashion' modelov. Z vsako kolekcijo se trudijo
slediti trendom, s kakovostjo pa želijo zadovoljiti stranke. V letošnji
je na izbiro široka paleta živih barv, tunik, lahkega jeansa in vsega,
brez česar to poletje ne bo šlo. Za piko na i si lahko v trgovini izbe-
rete še pas, šal, torbico ali nakit, ki bo zaključil videz. S kolekcijo
WW pa so poskrbeli tudi za tiste, ki potrebujejo malo večje številke
in želijo biti urejeni.
Zvestim strankam nudijo kartico ugodnosti, s katero si pridobijo
popust, čez vse leto pa v njihovi trgovini potekajo akcije ter števil-
ne ugodnosti.
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Zmagovalci Neža, Petra in Klemen
Na Prvem glasu Gorenjske 2009 so tokrat zmagali kar trije - Neža Witwicky z Dovjega, Petra Čebulj iz Radovljice in Klemen Bunderla iz Most pri 
Žirovnici. Prireditev v kinu Železar na Jesenicah je že 38. zapored organiziral Radio Triglav. 

Zmagovalka v kategoriji od osemnajst do trideset let je po
mnenju strokovne žirije Petra Čebulj iz Radovljice, ki je
pela Poletno noč.

Zmagovalka v kategoriji od trinajst do sedemnajst let je po
mnenju strokovne žirije Neža Witwicky z Dovjega. Zapela
je Čudeže smehljaja.

Voditelja prireditve Suzana Adžič in Robert Svetina

Strokovno žirijo so sestavljali Slavko Avsenik mlajši, Klemen Peternel in Raay.

Letos je nastopilo dvanajst deklet in en fant.

Po mnenju občinstva je bil najboljši Klemen Bunderla iz
Most pri Žirovnici. Zapel je pesem Dan neskončnih sanj in
pobral največ glasov publike.

Kot gostje so zapeli Marjetka, Kataya, Mitja in Raay iz T*Angels.

Besedilo: Urša Peternel, fotografije: Anka Bulovec




