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Sledil sem
svoji veri
Andrej Debeljak, nekdanji
župnik s Koroške Bele, 
že skoraj leto dni živi 
družinsko življenje 
v okolici Radovljice.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE MODA ZANIMIVOSTI

Gasilska lestev 
je prekratka
Občina Jesenice se dogovar-
ja s šestimi občinami, da bi
nujno potrebno gasilsko le-
stev za reševanje iz visokih
objektov kupili skupaj. Stane
kar sedemsto tisoč evrov.

Pošta v novih 
prostorih
Poštna poslovalnica na Slo-
venskem Javorniku se je pre-
selila v prostore Turista. Pri-
dobili so skoraj še enkrat več
prostora, več parkirišč, omo-
gočen je dostop invalidom.

Najboljša v ročnem
striženju ovc
Mojca Noč iz Javorniškega
Rovta je zmagala na držav-
nem prvenstvu v ročnem
striženju ovc. 
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Janko Rabič

Jeseniški gledališki oder bo
od 14. do 19. novembra pri-
zorišče 22. Čufarjevih dne-
vov. Gre za priznani in v
Sloveniji uveljavljeni festival
amaterskih gledališč s tek-
movalnim predznakom. Od-
ziv na razpis je bil tudi letos
velik, saj so gledališča in
dramske skupine prijavile
19 predstav iz Slovenije, ena
pa je bila iz zamejstva v Ita-
liji. Selektor Matjaž Šmalc
jih je za festival izbral šest.
Ocenjevala jih bo strokovna

žirija v sestavi Alenka Bole
Vrabec, Rastko Tepina in
Sergej Verč ter publika v
dvorani. Najbolj slovesen
trenutek festivala bo po četr-
tkovi predstavi, ko bodo raz-
glasili najboljše predstave
ter podelili nagrade in pla-
kete Toneta Čufarja. Za po-
pestritev bo poskrbel glasbe-
ni trio, ki ga sestavljajo Vida
Mihelčič, Alen Kofol in Tina
Hribar. 
Spremljajoči program 22.
Čufarjevih dnevov bo boga-
tejši kot prejšnja leta. Za
uvod bo že danes, v petek,

13. novembra, ob 19.30 kon-
cert argentinskih folklornih
pesmi (več o koncertu piše-
mo na strani 6). Jutri, v so-
boto, ob 19. uri bodo na Ču-
farjevem trgu odkrili kip je-

seniškega pisatelja in dra-
matika Toneta Čufarja, v
gledališki avli pa bo vse dne-
ve na ogled razstava o letoš-
njih Čufarjevih dnevih. 

Gledališki praznik 
na Jesenicah
Pričenjajo se letošnji, že 22. Čufarjevi dnevi, priznani festival ljubiteljskih gledališč. Na ogled bo šest
predstav, pester pa bo tudi spremljajoči program.

Trend - visoki škornji
Škornji so letos popularna
novost v ulični modi. In kar
priznajte, da so nam bolj
všeč kot gležnarji.

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

Jeseniški trojčki
Kati, Nuša in Luka, trojčki 
iz Podmežakle, so v torek 
praznovali že deveti rojstni dan.
Vsi trije so odlični športniki,
ukvarjajo se z judom, smučajo,
igrajo namizni tenis ...
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Matjaž Klemenc

Na jeseniški klopi je prišlo
do spremembe. Trenerja Il-
darja Rahmatuljina, ki je
pred sezono sedel na "vročo
klop", bo zamenjal 42-letni
Mike Posma. Slednji je
Olimpijo popeljal v finale
lige EBEL. Premierni nastop
bo novi trener imel danes v
Grazu, jeseniškemu občin-
stvu pa se bo predstavil na
nedeljski tekmi. Odločitev

za zamenjavo trenerja, ki jo
je sprejel športni direktor
Zvone Šuvak, je posledica
slabe igre jeseniških hokeji-
stov. Zadnjih pet tekem jim
je prineslo pet novih pora-
zov. Porazi na Dunaju, Sze-
kesfehervarju in v Linzu so
si na mah podobni. "Žele-
zarji" so dobro odprli vse tri
tekme. Na Dunaju so po
dveh tretjinah vodili z 0 : 1,
na koncu izgubili s 4 : 1. Na
Madžarskem so po prvi tret-
jini vodili z 1 : 2, si v nadalje-
vanju pripravili kopico pri-
ložnosti, a vseeno izgubili s
4 : 2. V Linzu so po 26 mi-
nutah vodili z 0 : 2, na kon-
cu pa izgubili s 3 : 2. Zadnji
gol so dobili pol minute
pred koncem tekme. Veliko
slabši vtis so zapustili v do-
mačih tekmah. Z Grazom
so solidno odigrali prvo tret-
jino in jo dobili z 1 : 0. V na-
daljevanju so povsem popu-
stili in gostje so se zasluže-
no veselili zmage z 1 : 4.
Tekma z Albo je bila lepa

priložnost za povrnitev dol-
gov iz Szekesfehervarja. Že
v uvodni minuti so železarji
doživeli hladen tuš. Izena-
čujoč gol Makrova je bil le
"pesek v oči". V nadaljeva-
nju so bili "železarji" pov-
sem nemočni, za prikazano
pa so bili ob koncu "nagraje-
ni" z glasnimi žvižgi, pov-
sem upravičeno. Pred ne-
deljsko tekmo, v goste priha-
ja zagrebški Medveščak, so
imeli Jeseničani štirinajst

dni časa, da odpravijo teža-
ve. Zadnje tekme so pokaza-
le, da teh ni tako malo. Po
dvajsetih kolih so aktualni
slovenski prvaki zbrali le se-
dem točk. Premagali so več-
nega tekmeca Olimpijo ter
Albo. Po podaljšku so izgu-
bili z Medveščakom in KAC-
om, po kazenskih strelih pa
s Salzburgom. Za deveto
Olimpijo zaostajajo za devet
točk, za želenim osmim me-
stom, ki ga drži Medveščak,
pa že za dvanajst točk. Se bo
po nedelji ta razlika zmanj-
šala? V dosedanjih dveh tek-
mah so bili igralci Medveš-
čaka, ki so novinci v ligi,
boljši. V Zagrebu so zmaga-
li po podaljšku s 6 : 5, na Je-
senicah pa so zmagali z 2 : 3,
z golom v zadnji minuti. Ne-
deljska tekma je lepa prilož-
nost za poravnanje računov.
Pred nedeljsko domačo tek-
mo jeseniški hokejisti danes
gostujejo v Grazu. Morda
presenetijo že pri trenutno
vodilni ekipi lige EBEL?

Na "vročo klop" 
sedel Mike Posma
Trenerske vajeti je športni direktor Zvone Šuvak
zaupal novemu trenerju Mikeu Posmu.

V sklopu Čufarjevih dni bodo jutri na Čufarjevem trgu 
odkrili kip jeseniškega pisatelja in dramatika Toneta Čufarja.

Upravni odbor HK Acroni je sprejel sklep 
o znižanju cen dnevnih vstopnic za tekme 
v dvorani Podmežakla za dvajset odstotkov.
Cena dnevne vstopnice za sedišče bo tako
znašala dvanjst evrov (za otroke štiri), za stojišče
pa osem evrov (za otroke tri evre). Ta sklep
prične veljati 15. novembra in velja do preklica.Direktorica gledališča Toneta

Čufarja Branka Smole: "Vložili
smo res veliko truda in upamo,
da bomo ustregli vsem, ki bodo
spremljali ta pomemben 
gledališki festival. Letos se 
obeta pestrejši program 
predstav, saj se bodo na odru

vrstile tako komedije kot drame. Zanimanje 
zanje je bilo že precej pred začetkom veliko.
Upam, da bo takšen tudi obisk v dvorani, kajti 
to bo ustvarilo tisto pravo razpoloženje, ki se za
takšen dogodek spodobi."
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Občinske novice

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je za prihodnji četr-
tek, 19. novembra, sklical
32. redno sejo občinskega
sveta. Osrednja točka dnev-
nega reda je predlog Prora-
čuna občine Jesenice za leto
2010 v drugi obravnavi. Ob-
čina Jesenice bo tako predvi-
doma že prihodnji teden do-
bila proračun za prihodnje
leto. Po županovih besedah
tokrat sprejemajo le prora-
čun za eno leto in ne za dve,
kot so to storili v letu 2007.
Razlog je v tem, da so pri-
hodnje leto volitve in ne že-
lijo nalagati obveznosti
predstavnikom novega skli-
ca občinskega sveta. 
Na oktobrski seji so občin-
ski svetniki obravnavali vse
pripombe in predloge na
osnutek proračuna, dane v
javni razpravi, predloge jav-
nih zavodov, zbornic, obča-
nov, delovnih teles in naza-
dnje tudi predlogov, ki so
bili dani v sami razpravi na
seji občinskega sveta. Tako

se je moral župan pred pri-
pravo proračuna v drugi ob-
ravnavi opredeliti do vseh
pripomb in sprejeti odloči-
tev, katere predloge je v ok-
viru finančnih zmožnosti
mogoče upoštevati. Ker so
strokovne službe ugotovile,
da bo Občina Jesenice v pri-
hodnjem letu imela na voljo
za 158 tisoč evrov več pri-
hodkov, kot so načrtovali pr-
votno, bodo skoraj prav vse
predloge in pobude za pove-
čanje na posameznih podro-
čjih tudi uresničili.

Županov kotiček

Urša Peternel

Jeseniški poklicni gasilci, ki
delajo pod okriljem Gasil-
sko-reševalne službe
(GARS) Jesenice, že dalj
časa opozarjajo na nujnost
nakupa gasilske lestve za re-
ševanje iz visokih objektov.
Trideset let stara lestev, ki
jo imajo, je namreč dotraja-
na in pogosto pokvarjena,
poleg tega pa seže le do naj-
več šestega nadstropja. Na
Jesenicah pa je kar nekaj
stolpnic, ki so precej višje.
Za nameček je okolica ob-
jektov pogosto zaparkirana
in gasilci imajo otežen do-
stop, s čimer se možnost
posredovanja še zmanjša.
Zato bi potrebovali vsaj šti-
rideset metrov visoko le-
stev, s katero bi lahko učin-
kovito posredovali v prime-
ru požara v visokih objek-
tih, je povedal direktor
GARS Jože Klinar. Po prvot-
nih načrtih naj bi nakup ga-
silske lestve, ki je vredna
kar okrog sedemsto tisoč ev-
rov, v proračunu jeseniške
občine prišel na vrsto šele v
letu 2012. A morda jo bo ga-
silci vendarle dobili že pri-
hodnje leto. Župan Občine
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger je namreč na oktobr-
ski seji občinskega sveta po-

vedal, da se dogovarjajo s še
šestimi občinami - Bled, Bo-
hinj, Gorje, Žirovnica,
Kranjska Gora in Radovljica
- da bi gasilsko lestev kupili

skupaj. Polovico denarja naj
bi zagotovila Občina Jeseni-
ce, drugo polovico pa naj bi
si razdelilo omenjenih šest
sosednjih občin, glede na

število prebivalcev. Po Men-
cingerjevih besedah se mo-
rajo o načinu financiranja,
nakupa in uporabe še dogo-
voriti, vsekakor pa si bodo
prizadevali, da bi postopek
nakupa stekel čim prej.
Nova lestev je po Mencin-
gerjevih besedah nujno po-
trebna, saj je stara lestev do-
trajana, nenehno v okvari,
njeno vzdrževanje pa je iz-
redno drago.

Gasilska lestev je prekratka
Občina Jesenice se dogovarja s šestimi občinami, da bi nujno potrebno gasilsko lestev za reševanje iz
visokih objektov kupili skupaj. Stane kar sedemsto tisoč evrov.

Jeseniški poklicni gasilci bi potrebovali novo lestev za reševanje iz visokih objektov. 

Dokler nove lestve nimajo, gasilci pozivajo 
stanovalce, naj - zaradi lastne varnosti - pustijo
prehodne intervencijske poti in naj jih 
ne zaparkirajo.

Janko Rabič

Na zelenici pred vhodom v
Zdravstveni dom na Jeseni-
cah so v oktobru znova od-
krili kip jeseniškemu zdrav-
niku Milanu Čehu. Najprej
je stal pred Obratno ambu-
lanto nekdanje Železarne.
Ker so jo pred leti zaprli, so
spomenik letos preselili na
novo lokacijo. Na priložnost-
ni slovesnosti se je zbralo ve-
liko Jeseničanov in okoliča-
nov, ki so bili na različne na-
čine povezani z zdravnikom,
ki je bil priljubljen med ljud-
mi in je užival velik ugled
kot človek in strokovnjak. 
Na Jesenice se je leta 1933
priselil od Svetega Jurija pri
Pesnici. V času službovanja
je v takratno delavsko okolje
uvedel vrsto novosti. Bil je
pionir ozaveščanja ljudi na
zdravstvenem področju in v
štirih desetletjih je po-
membno sooblikoval zdrav-
stveno in socialno podobo
mesta. Kot predstojnik ta-
kratne obratne ambulante jo
je razvil v sodobno zdrav-
stveno ustanovo. To je le ne-

kaj poudarkov iz govora
častnega občana občine Je-
senice Bratka Škrlja. Njego-
vo pomembno delo in stro-
kovne zasluge je za njim po-
udaril tudi njegov naslednik
v Obratni ambulanti dr. Jože
Jenstrle. 

Spomenik dr. Milanu Čehu
je znova odkril župan obči-
ne Jesenice Tomaž Tom
Mencinger. V kulturnem
programu je nastopil Ženski
pevski zbor Milko Škobrne
in Kvintet za 5. Nekdanja
zdravnikova sodelavka, me-

dicinska sestra Francka Le-
skovar s Hrušice je v spo-
min nanj prebrala svojo pe-
sem Jesen. 
Zdravstveno poslanstvo dr.
Milana Čeha nadaljuje sin
Branimir v Zdravstvenem
domu na Jesenicah. 

Urša Peternel

Javno komunalno podjetje
Jeko-In je avgusta za nekaj
manj kot enajst tisoč evrov
kupilo posebno električno
vozilo za prevoz žare in oseb
na pokopališču na Blejski
Dobravi. S tem naj bi, kot so
pojasnili v podjetju Jeko-In,
uporabnikom pogrebnih in
pokopaliških storitev ponu-
dili dodatno storitev prevoza
po pokopališču. Z vozilom
naj bi ob pogrebu peljali
žaro in tri spremljevalce,
opravljali pa bodo tudi pre-
voze invalidov, starejših in
vseh, ki težko hodijo, po po-
kopališču. Kot je na oktobr-
ski seji občinskega sveta po-
vedala Nuša Jelenc, vodja
sektorja komunalnih dejav-
nosti v družbi Jeko-In, bodo
prevozi obiskovalcev brez-
plačni, uporaba vozila pri
pogrebu pa bo stala šest-
najst evrov. Kot je poudarila,
se bodo svojci za to storitev
lahko odločili ali pa tudi ne.
Ob obravnavi te točke dnev-
nega reda pa so občinski
svetniki imeli kar nekaj po-
mislekov glede ekonomično-
sti nakupa tovrstnega vozila,
ki bo v uporabi samo od
marca do novembra, prek
zime pa ne. Ivanka Zupančič
je v imenu svetniške skupi-
ne Socialnih demokratov
vprašala, ali je bil nakup
električnega vozila sploh
smiseln, glede na majhnost
in relief pokopališča. Menila
je tudi, da je prevoz žare do
groba z vozilom neoseben in
skomercializiran. Zlasti pa

je opozorila, da prevozi obis-
kovalcev, ki težko hodijo, v
resnici ne bodo brezplačni,
saj bo Jeko-In stroške vklju-
čil v obračun najemnin za
grobove. Najemnina za gro-
bove je namenjena izključno
vzdrževanju poti in zelenic,
je poudarila in izrazila na-
sprotovanje, da bodo upo-
rabniki hkrati z najemnino
morali plačevati tudi stroške
uporabe vozila. Marko Mar-
kelj, direktor Komunalne di-
rekcije na Občini Jesenice, je
menil, da nakup vozila kljub
pomislekom pomeni dodat-
no ponudbo za uporabnike.
Podobno je menil tudi žu-
pan Tomaž Tom Mencinger,
ki je dejal, da marsikateri 
obiskovalec ne more preho-
diti stopnic na pokopališču,
v vsakem primeru pa se
bodo uporabniki sami odlo-
čili, ali bodo električno vozi-
lo uporabili ali ne.

Do groba z 
električnim vozilom
Prevozi obiskovalcev, ki težko hodijo, po 
pokopališču Blejska Dobrava bodo brezplačni,
prevoz žare pri pogrebu pa bo stal šestnajst evrov.

Električno vozilo je
stalo nekaj manj kot
enajst tisoč evrov, 
v uporabi pa bo od
marca do novembra.

Obudili spomin na zdravnika
Milana Čeha
Spomenik temu priljubljenemu jeseniškemu zdravniku so preselili na zelenico pred vhodom 
zdravstvenega doma.
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Udeleženci slovesnosti pred zdravstvenim domom I Foto: Janez Pipan



Jeseniške novice, petek, 13. novembra 2009 

Občinske novice

3

jeseniške novice
Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

STROKOVNA SODELAVKA
Božena Ronner, novice.jesenice@jesenice.si

UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942

UREDNIŠKI ODBOR:
Božena Ronner, Nataša Harej, Joža Varl, 
Vera Pintar, Urša Peternel

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj 

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 21/letnik IV so priloga časopisa Gorenjski glas št. 90, ki je izšel 13. novembra 2009.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 27.400 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastni-
no. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47
/ Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 17. ure, sreda od 8. do 18. ure, petek od 8. do 14. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge:
Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St.
Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR;
Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %;
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Urša Peternel

Pošta 4272 Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela od za-
četka prejšnjega tedna delu-
je v novih prostorih v stavbi
Turista na Slovenskem Ja-
vorniku. Nova poštna poslo-
valnica meri 64 kvadratnih
metrov, je lepo in funkcio-
nalno urejena, je poudaril
Miran Čehovin, direktor
kranjske poslovne enote
Pošte Slovenije. Posebej po-
membno pa je, da je ob

stavbi dovolj parkirnih
mest, v pošto pa bodo brez
težav lahko prihajali tudi in-
validi. Po Čehovinovih be-
sedah se je s preselitvijo
pošte uresničila večletna že-
lja Občine Jesenice in Kra-
jevne skupnosti Slovenski
Javornik-Koroška Bela.
"Strankam je na voljo sodo-
bno opremljeno poštno
okence s širokim spektrom
poštnih in drugih storitev,"
je poudaril Čehovin. Delo-
vni čas so poskusno poda-
ljšali in je od ponedeljka in
petka od osme do sedem-
najste ure. Na pošti je orga-
nizirano tudi izročanje pri-
poročenih pošiljk za prek
4300 prebivalcev krajevne
skupnosti Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela, ki jim
tako ne bo treba hoditi na
glavno pošto na Jesenice.
Pošta Slovenije je prostore
najela od Občine Jesenice, v
opremo pa vložila okrog
šestdeset tisoč evrov.

Pošta v novih prostorih
Poštna poslovalnica na Slovenskem Javorniku se je preselila v prostore Turista. Pridobili so skoraj še
enkrat več prostora, več parkirišč, omogočen je dostop invalidov.

Nova pošta na Slovenskem Javorniku je v prostorih Turista.

Trak sta prerezala župan Tomaž Tom Mencinger in 
predsednica KS Slovenski Javornik-Koroška Bela Maja Otovič.

Da bodo uporabniki poštnih storitev prijazno in strokovno
postreženi, bo skrbela upravnica Marija Kalan s sodelavci. 
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

november

Prihodnje leto bo 
Pošta Slovenije na 
Jesenicah začela 
graditi tudi novo 
glavno pošto. Ta bo
zgrajena na zemljišču
med stavbo Občine 
Jesenice in Lidlom, ki
so ga že odkupili.

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

Obvestilo gostincem
Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice obvešča vse nosil-
ce gostinske dejavnosti, da izdana soglasja za obratovanje go-
stinskih obratov veljajo le za obdobje najdlje do konca leta
2009. Za soglasje za obratovanje gostinskih obratov v letu 2010
je mogoče zaprositi po 15. novembru 2009. Obrazci za prijavo
obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni ali na spletni
strani Občine Jesenice. 
Obenem prosimo vse nosilce gostinske dejavnosti, ki v mesecu
decembru pripravljate prireditve, kot so plesi, veselice, koncer-
ti, športne prireditve idr., da čim prej oddate vlogo za enkratno
podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata z navedeni-
mi termini prireditev. Le tako bomo lahko pravočasno pridobili
pisna mnenja krajevno pristojnih krajevnih skupnosti in policije in
izdali ustrezne odločbe.
Za več informacij smo na voljo v času uradnih ur in na tel. št.
04/58 69 260.

Občina Jesenice

Lani je minilo 
500 let rojstva 
Primoža 
Trubarja, 
očeta 
slovenske
književnosti. 
Ta knjiga 
na novo odpira
vprašanja 
Trubarjeve vloge 
v literarni, 
narodni, 
kulturni in
duhovno-verski
zgodovini 
našega naroda.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, v petek od 8. do 14. ure, ali
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Trda vezava, 319 strani
Redna cena knjige: 38,90 EUR, 
cena za naročnike: 32 EUR + poštnina
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Občinske novice

Suzana P. Kovačič

Nov virus pandemske gripe
se prenaša enako kot virus
običajne sezonske gripe s
kužnimi kapljicami, ki na-
stajajo pri kašljanju, kiha-
nju, govorjenju, torej ob tes-
nem stiku z osebo, ki je že
okužena z novim virusom.
Tudi bolezen poteka s podo-
bnimi znaki kot običajna gri-
pa. Pojavi se nenadoma,
značilni znaki so mrazenje,
povišana telesna temperatu-
ra, bolečine v mišicah in ko-
steh, suh kašelj, slabo počut-
je. Bolniki so kužni, dokler
imajo simptome okužbe ozi-
roma do sedem dni po začet-
ku bolezni. Mlajši otroci so
lahko kužni dlje časa. Podo-
bno kot okužba z virusom
običajne gripe tudi okužba s
pandemsko gripo lahko po-
slabša osnovno, kronično
bolezen, zato imajo kronični
bolniki tudi prednost pri
cepljenju. Širjenje okužbe
preprečujemo s pogostim
umivanjem rok, kašljamo ali
kihamo v papirnat robček ali
v rokav, izogibamo se stikov
z bolnimi ljudmi, in če zbo-
limo, ostanemo doma, da ne
širimo okužbe. V Splošni
bolnišnici Jesenice do za-
ključka redakcije niso zdra-
vili še nobenega bolnika, ki
bi zbolel za novo gripo. Kot
je povedala glavna sestra
Zdenka Kramar v začetku
tedna, tudi omejitve obiskov
v bolnišnici (še) ni. 
Cepilni center za cepljenje
proti virusu nove gripe je v
ambulanti za medicino dela
v Zdravstvenem domu Jese-
nice. Za cepljenje se morate
naročiti po telefonu, na šte-
vilki 586 81 46 ali 586 81 66

od 11. do 13. ure. "Zaradi
organizacije dela v ambu-
lanti cepimo večinoma med
12. in 13. uro. Cepiva je tre-
nutno dovolj, naročili smo
tudi že dodatnih petsto doz.
Zanimanje za cepljenje je,
ne cepimo pa več samo kro-
ničnih bolnikov, ampak tudi

že ostale skupine ljudi," je
povedala medicinska sestra
Irena Šuštar. Cepljenje proti
novi gripi je prostovoljno,
posameznik mora za stro-
ške cepljenja plačati sedem
evrov, stroške cepiva pa krije
država. Cepil se je tudi Bra-
nimir Čeh, dr. med. "Za

cepljenje sem se odločil za-
radi sebe, zaradi zaščite svo-
jih domačih in pacientov, pa
tudi za to, da bom, če se bo
nova gripa širila, lahko nor-
malno delal. Cepljenje še
posebej svetujem ogrože-
nim skupinam ljudi, ne mo-
rem pa še nič konkretnega
reči o cepljenju otrok in no-
sečnic. Cepivo proti sezon-
ski gripi je sestavljeno iz
treh sevov virusa influence
prejšnjih let, cepivo proti
novi gripi pa je monocepivo
in bo o njem več znanega
čez kakšno leto dni," je po-
vedal zdravnik Branimir
Čeh in dodal, da se je kot
prvi "v hiši" cepil tudi proti
virusu običajne sezonske
gripe. Vsaj v začetku tega
tedna kakšnih množičnih
obolenj na Jesenicah ni bilo,
so pa med ljudmi že krožile
razne viroze. 

Ne pozabite na higieno
rok in kašlja 
V cepilnem centru na Jesenicah so že naročili petsto dodatnih odmerkov cepiva proti novi gripi. Za
cepljenje se je treba naročiti po telefonu.

Branimir Čeh, dr. med.

Urša Peternel

Na članek v prejšnji številki
Jeseniških novic z naslovom
Ob bolnišnici konec brez-
plačnega parkiranja se je od-
zvala bralka, ki je želela osta-
ti neimenovana. Povedala
je, da je zaposlena v Splošni
bolnišnici Jesenice in da
ima - tako kot še veliko dru-
gih zaposlenih - veliko težav
s tem, kje naj zjutraj ob pri-
hodu na delo pusti avto.
Zbodla jo je zlasti objavljena
izjava direktorja bolnišnice
Igorja Horvata, da so z vod-
stvom Mercatorja dosegli
dogovor o tem, da lahko za-

posleni iz bolnišnice začas-
no parkirajo na Mercatorje-
vem parkirišču. Z omenje-
nega parkirišča naj bi na-
mreč bralko tudi po objavi
tega zagotovila varnostniki

pregnali. Da bi ugotovili, ali
varnostniki res še vedno ne
dovoljujejo parkiranja zapo-
slenim iz bolnišnice, smo
poklicali vodjo Mercator

centra Spodnji Plavž Polono
Žmitek. Povedala nam je, da
je očitno prišlo do kratkega
stika v komunikaciji, saj so
prepozno dobili navodilo, da
lahko dovoljujejo tudi parki-

ranje zaposlenim iz bolniš-
nice. Žmitkova je zatrdila,
da jim od prejšnjega tedna
naprej parkiranje dopušča-
jo. Seveda pa je dogovor

samo začasen in velja samo
dotlej, ko bodo pri bolnišni-
ci zgradili garažno hišo. Ta
naj bi bila, kot načrtujejo v
bolnišnici, zgrajena v šestih
mesecih. Vendar pa bo tudi
za parkiranje v garažni hiši
treba plačevati, tako kot na
novih parkiriščih ob bolniš-
nici. Prav uvedba parkirnine
je že povzročila obilo hude
krvi med zaposlenimi in
vprašanje je, ali bodo res vsi
pripravljeni plačevati za par-
kiranje v času službe. Morda
pa bodo vsaj tisti, ki so doma
z Jesenic in okolice, začeli
za prevoz na delo in z njega
uporabljati mestni promet?

Gneča na parkirišču ”najboljšega soseda”

Zaposleni iz jeseniške bolnišnice lahko začasno parkirajo tudi na parkirišču pri trgovskem centru na
Spodnjem Plavžu.

Mnogi menijo, da se je parkirni kaos, na 
katerega je pogosto opozarjal direktor bolnišnice
Igor Horvat, z območja bolnišnice zdaj preselil 
k "najboljšemu sosedu".

Urša Peternel

Na začetku nove ogrevalne
sezone v Gospodarskem in-
teresnem združenju za di-
stribucijo zemeljskega plina
želijo občane opozoriti na
prednosti, ki jih prinaša
uporaba zemeljskega plina.

Ugotavljajo namreč, da se še
premalo gospodinjstev odlo-
ča za zemeljski plin, ne gle-
de na razvejanost in dostop-
nost plinovodnega omrežja,
ki sega skorajda že do vsake-
ga gospodinjstva. Kot razla-
gajo v združenju, v primer-
javi s premogom in nafto ze-
meljski plin vsebuje zane-
marljivo malo žvepla, precej
nižje so tudi druge vredno-
sti škodljivih snovi, ki se
sproščajo pri gorenju, kot so
ogljikov dioksid, ogljikov
monoksid, dušikovi oksidi,
prav tako praktično ni praš-
nih delcev, ki so hud one-
snaževalec urbanih naselij.
Pri zgorevanju zemeljskega
plina se v zrak sprošča kar
za tretjino manj ogljikovega
dioksida kot pri zgorevanju
premoga ali kurilnega olja,
ki je eden od glavnih pov-
zročiteljev učinka tople gre-
de in segrevanja ozračja. 
Zemeljski plin je cenovno
konkurenčen energent tako
glede same investicije kot
končne porabe v gospodinj-

stvih, pravijo v združenju.
Še posebej, če se novi odje-
malci odločajo za kondenza-
cijske kotle, ki zaradi dobre-
ga izgorevanja za trideset
odstotkov zmanjšajo porabo
energije. Tudi končna cena
zemeljskega plina se je v zad-
njem letu znižala za približ-

no trideset odstotkov. V pri-
hajajoči zimi se sicer lahko
pričakuje minimalen dvig
cen zemeljskega plina, toda
po izračunih Gospodarskega
interesnega združenja za di-
stribucijo zemeljskega plina
naj se ne bi povišala za več
kot šest odstotkov. In kako je
z dostopnostjo zemeljskega
plina? Slovenija ima dostop
do različnih virov zemeljske-
ga plina v Severni Afriki,
Rusiji in državah Evropske
unije. Za zadovoljevanje po-
večane porabe zemeljskega
plina v zimskih mesecih pa
distributerji uporabljajo tudi
zakupljene kapacitete v pod-
zemnih skladiščih zemelj-
skega plina v Avstriji in na
Hrvaškem. Gospodinjski
odjemalci v Sloveniji imajo
zagotovljeno neprekinjeno
dobavo zemeljskega plina,
saj sodijo med tako imeno-
vano zaščiteno skupino od-
jemalcev, za katere nikoli ne
sme zmanjkati zemeljskega
plina, še zagotavljajo v zdru-
ženju.

ENERGETSKI NASVET

Prednosti uporabe 
zemeljskega plina

Dan za plakatiranje je ponedeljek

Občinski svetniki so na oktobrski seji potrdili cene plakatira-
nja v občini. Gre za gospodarsko javno službo, za katero je
odgovorno javno komunalno podjetje Jeko-In. To pa po od-
loku lahko za določena dela pooblasti podizvajalca in Jeko-
In je to dejavnost s pogodbo prenesel na podjetje Amicus.
Pogodbo so sklenili za obdobje petih letih, torej do leta
2014. Nova cena plakatiranja znaša 0,45 evra na dan za pla-
kat, velik 70 krat 100 centimetrov. To je, kot je na seji pojas-
nila Nuša Jelenc iz podjetja Jeko-In, primerljivo s cenami v
drugih slovenskih občinah. K tej ceni je treba prišteti še 25
odstotkov komunalne takse. Kot izhaja iz cenika, je naj-
manjše naročilo dvajset plakatov, plakate lepijo ob pone-
deljkih, nalepljeni pa ostanejo sedem dni. Odlok zajema vse
reklamne in obvestilne table, razen jumbo plakatov in re-
klamnih tabel na drogovih javne razsvetljave. U. P.

Cenik za hrambo zapuščenih vozil

Redarji in inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva Jesenice so v okviru svoje dejavnosti začeli tudi odstra-
njevati odslužena vozila z javnih površin. Tako odstranjena
vozila odpeljejo v zbirni center na Prešernovo cesto. Na 
zadnji seji občinskega sveta so določili ceno hrambe, ki bo
znašala 2,30 evra na vozilo na dan. Na mesec to znese
okrog sedemdeset evrov. Tako hrambo kot odvoz z javne
površine in odvoz v razgradnjo bodo zaračunali lastniku vo-
zila, če je ta znan. Sicer pa bo vse stroške morala pokriti ob-
čina. Ob tem so v Komunalni direkciji Občine Jesenice opo-
zorili, da bo treba razmišljati o ureditvi skupnega zbirnega
centra več občin na območju Gorenjske, v katerem bi uredi-
li prostor za hrambo takšnih vozil. U. P.

Proti novi gripi se je cepil Branimir Čeh, 
dr. med.: "Za cepljenje sem se odločil zaradi
sebe, zaradi zaščite svojih domačih in pacientov,
pa tudi za to, da bom, če se bo nova gripa širila,
lahko normalno delal. Cepljenje še posebej 
svetujem ogroženim skupinam ljudi, ne 
morem pa še nič konkretnega reči o cepljenju
otrok in nosečnic. Cepivo proti sezonski gripi 
je sestavljeno treh sevov virusa influence iz
prejšnjih let, cepivo proti novi gripi pa je mono-
cepivo in bo več znanega čez kakšno leto dni."
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Krajevna skupnost
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Janko Rabič

Člani Agrarne skupnosti
Koroška Bela z veseljem
ugotavljajo, da so v prete-
klih letih veliko naredili 
za obstoj Bevške planine v
Karavankah. Tam že števil-
ni rodovi domačih kmetov
v poletnih mesecih pase-
jo živino. Kljub znanim te-
žavam v kmetijstvu ter
opuščanju kmetij in pašnih
površin spet upajo na bolj-
še čase. Po besedah gospo-
darja Agrarne skupnosti
Koroška Bela Uroša Aliča
vsako leto organizirajo de-
lovne akcije čiščenja in

vzdrževanja planine. Pri
tem jim pomagajo člani
Lovske družine Jesenice.

Za živino so zgradili velik
zbiralnik vode. Pred leti so
do planine uredili cesto. S
tem so predvsem omogoči-
li dovoz vode v primeru, da
je tam v poletnih mesecih
zmanjka za živino na paši.
Pot koristijo za lažji prigon

živine in za hitro posredo-
vanje živinozdravnika v
primeru bolezni. 

Letos se lahko pohvalijo s
še eno pomembno prido-
bitvijo na planini. Dotraja-
no pastirsko kočo so podrli
in postavili novo. Lep ob-
jekt je v ponos planini, po-
imenovali pa so jo Svečica.
Tako se imenuje del plani-

ne, kjer stoji objekt. Koča je
namenjena predvsem pole-
tnemu bivanju pastirja na
planini in članom agrarne
skupnosti. 
Bevško planino želijo v pri-
hodnje tudi bolj približati
vsem prebivalcem v kra-
jevni skupnosti Slovenski
Javornik-Koroška Bela. Le-
tos v oktobru so člani Kul-
turnega društva Možnar
organizirali prvi pohod z
ogledom nove pastirske
koče. 
Udeležencev je bilo tride-
set, v prihodnje pa si vsi že-
lijo, da se jim pridružili še
drugi prebivalci. 

Nova pastirska koča
na Bevški planini 
Dotrajano pastirsko kočo so podrli in postavili novo. Lep objekt je v ponos planini, poimenovali 
pa so jo Svečica.

Letos se je na planini paslo 86 govedi 
in 35 konjev lastnikov s Koroške Bele in iz 
Javorniškega Rovta. 
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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

Janko Rabič

Društvo bolnikov z osteopo-
rozo Jesenice je na oktobr-
skem Dnevu odprtih vrat
spet predstavilo svoje dejav-
nosti. V uvodu je navzoče
člane in goste pozdravila
predsednica društva Nuša
Ražman. Posebej zanimive
so bile telovadne vaje z na-
menom krepitve mišic, da
kosti obvarujejo pred zlo-
mom. Izvajalke vaj na odru
so k sodelovanju zvabile vse
udeležence v dvorani (na sli-
ki). Zatem so zbrani pri-
sluhnili predavanju dr.
Maje Kozlevčar Živec o oste-
oporozi. Ob tej priložnosti
so v dvorani predstavili iz-
delke, ki jih ustvarjajo pri

sekciji ročnih del. V druš-
tvenih prostorih so ta dan
izvajali ultrazvočno meritev
kostne gostote. Dan odprtih

vrat člani društva pripravijo
z namenom, da zdrave ob-
čane že preventivno opozo-
rijo na omenjeno bolezen.

Za obvarovanje pred osteoporozo

Letos 45 nagrajencev za lepo okolje 
Skrb za lepo in urejeno okolje v občini Jesenice že nekaj let
ni le običajna fraza. To velja predvsem za krajevne skupno-
sti Mirka Roglja Petka, Cirila Tavčarja in Staneta Bokala na
Plavžu. Letos v poletnih mesecih je na tem območju mesta
potekala že enajsta akcija, v kateri so komisije dvakrat oce-
njevale cvetje na balkonih, urejenost vrtov, zelenic in drugih
površin. Napredek je občuten iz leta v leto. Člani vodstev
omenjenih krajevnih skupnosti vedno jeseni nagradijo po-
sameznike, ki izstopajo. Letos jih je bilo 45, želja vseh pa je,
da bi se ta številka v prihodnje še povečala. Ob tem tudi po-
udarjajo, da je v delu mesta s stolpnicami in stanovanjskimi
bloki težje animirati večje število prebivalcev, da skrbijo za
lepo in urejeno okolje. J. R.

Za prepoved cirkusov z živalmi 
Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic iz Maribo-
ra, je na občine naslovilo predlog za prepoved nastopov 
cirkusov z živalmi v občini. Dopis so prejeli tudi na Občini
Jesenice. V njem je zapisano, da je Slovenija ena redkih 
držav, ki še vedno dovoljuje nastope cirkusov z živalmi. 
Kot so zapisali, se večina sveta jasno izreka proti tej preži-
veti obliki zabavanja ljudi, ki predstavlja hudo obliko kršit-
ve dostojanstva živali, ima slab vzgojni vpliv na otroke in
hkrati predstavlja resno nevarnost ljudem. Živali v cirkusu
naj bi imele neustrezne bivalne razmere, neustrezno naj bi
jih prevažali, jih dresirali ... V društvu so prepričani, da je
prepoved nastopov cirkusov z živalskimi točkami odraz 
civilizirane, etične družbe. Na Občini Jesenice so v zvezi s
tem povedali, da nimajo pristojnosti, da bi nastope cirku-
sov z živalmi prepovedali, vendar pa pobudo na načelni
ravni podpirajo. U. P.

Janko Rabič

V jeseniški krajevni skupno-
sti Sava v drugi polovici leta
uspešno nadaljujejo z ures-
ničevanjem letnega progra-
ma aktivnosti na različnih
področjih. Najprej so konec
septembra uspešno izvedli
vse prireditve ob krajevnem
prazniku. 
Na oktobrski seji so člani
sveta KS imeli na dnevnem
redu več aktualnih tem. Naj-
prej so obravnavali informa-
cijo o opornem zidu v strugi
hudournika Ukova, ki ga je
poškodovalo poletno neurje.
Agencija za okolje jih je v
dopisu obvestila, da je sana-
cijo zidu uvrstila v program
del za prihodnje leto. Na seji

so sprejeli sklep, da ne bodo
več dajali soglasij za obrato-
vanje gostinskih lokalov po
eni uri ponoči. Teh lokalov
je na območju njihove kra-
jevne skupnosti največ v
mestu. S to odločitvijo želijo
krajanom zagotoviti več
nočnega miru. V primeru
nespoštovanja reda pričaku-
jejo posredovanje inšpekcij-
skih služb. 
V krajevni skupnosti Sava
začenjajo priprave za pred-
novoletno srečanje za starej-
še krajane, ki bo v začetku
decembra v Domu društva
upokojencev na Jesenicah.
Tudi letos jim želijo z ob-
daritvijo in srečanjem po-
pestriti decembrske praz-
nične dneve. 

Za več nočnega miru
Na seji sveta Krajevne skupnosti Sava so 
sprejeli sklep, da ne bodo več dajali soglasij za
obratovanje gostinskih lokalov po enih ponoči.
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Urša Peternel

Jeseniški pisatelj Ladislav
Črnologar je pred nedav-
nim izdal nov roman z na-
slovom Sreča. Rdeča nit ro-
mana je dilema vsakdanje-
ga človeka, nepomembne-
ža, ki nezaustavljivo trpi,
ker čuti in se zaveda sveta,
v katerem živi: kako razu-
meti, kako se sprijazniti s
strašnimi izkušnjami, sko-
zi katere mora človek na
svoji življenjski poti, ne da
bi pri tem izgubil razum in
postal živalsko maščevalen.
Glavni junak je Gregor, ki
se po več kot petindvajsetih
letih vrača v majhno nem-
ško mesto, kamor so ga
med vojno prisilno izselili
skupaj z družino. Ženska,
ki ji je med vojno nesebič-
no pomagal, mu nenadoma
zapusti veliko vsoto denar-
ja. Kaj naj stori? Pograbi
denar in zaživi ležerno in
odmaknjeno življenje? Po-
maga emigrantom, ki se
borijo za demokratizacijo
njegove domovine? Ga bo

denar pokvaril? In kaj naj
stori z Loti, s hčerko svoje
"dobre vile", v katero se za-
gleda? Je sploh mogoče, da
bi ga ta dama iz visoke
družbe v resnici lahko
vzljubila, da bi se hotela z
njim vrniti v njegovo do-
mačijo v hribih? 
Ladislav Črnologar je avtor
več romanov in drugih del,
leta 1998 je med drugim pre-
jel plaketo Občine Jesenice za
področje kulture. 

Sreča - novi roman
Ladislava Črnologarja

Naslovnica novega romana

Kitajske železnice
V kasarni na Stari Savi so včeraj odprli fotografsko razstavo z
naslovom Lepota pare (kitajske železnice). Fotografije za raz-
stavo je pripravil Tadej Brate, naš edini industrijski arheolog
in velik ljubitelj parnih lokomotiv. V iskanju starih strojev je v
svojem življenju prepotoval ves svet in fotografsko beležil 
zadnje primerke še delujočih parnih lokomotiv. Razstava bo
na ogled do 3. decembra, organizatorja pa sta Gornjesavski
muzej Jesenice in Kulturni center Štore. U. P.

Odbojka - ponos železarskega kraja
V Kosovi graščini so v odprli dokumentarno fotografsko 
razstavo ob 80. letnici odbojke na Ravnah na Koroškem. Igro
so v Mežiško dolino utrli mladi češki inženirji, ki so leta 1927
prišli v Žerjav, od leta 1928 pa so z igranjem odbojke vzbudi-
li zanimanje tudi pri domačinih, ki so ta šport vzeli za svoje-
ga. Odbojkarji ”Fužinarji” so dosegli dobre rezultate tudi v 
nekdanji skupni državi. J. P.

Jeseniški godbeniki navdušili v Podkloštru 
Člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora že vrsto 
let sodelujejo z godbeniki v Podkloštru na Koroškem in v
Bagnarolah v Italiji. Na skupnih koncertih vsaki dve leti 
utrjujejo prijateljske vezi in si izmenjujejo glasbene 
izkušnje. Letošnje srečanje vseh treh orkestrov je bilo v 
soboto, 17. oktobra, v Podkloštru na Koroškem. V tam-
kajšnji kulturni dvorani so ljubitelji tovrstne glasbe 
spremljali pisan spored skladb različnih glasbenih zvrsti. 
Jeseniški orkester je velik aplavz požel predvsem z Avseni-
kovima skladbama Pastirček in Resje že cvete. Druge 
godbenike in obiskovalce v dvorani sta pozdravila predsed-
nik jeseniškega orkestra Andrej Noč in podžupan občine 
Jesenice Boris Bregant. J. R.

Zastor največjega jeseniške-
ga gledališkega dogodka bo
jutri, v soboto, dvignila do-
mača igralska skupina pri
gledališču Toneta Čufarja
Od kraja do raja (avtorica
Amadeja Ličen). Pred začet-

kom bodo najprej dali bese-
do slavnostnemu govorniku
Igorju Teršarju, direktorju
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti. 
V nedeljo, 15. novembra, bo
predstava Družinska zadeva
v izvedbi Šentjakobskega gle-
dališča Ljubljana (avtorja sta

A. Jaoui, in J. P. Bacri). V po-
nedeljek, 16. novembra, sledi
predstava Lift v izvedbi Odra
Treh herojev Pirniče (avtor
Gerard Levoyer), v torek, 17.
novembra, predstava Ženske
štorije v izvedbi Studia A KD
Slovenj Gradec (avtor Aldo
Nicolai), v sredo, 18. novem-

bra, predstava Dom Bernar-
de Alba v izvedbi Kulturnega
društva Stična (avtor Federi-
co G. Lorca) in v četrtek, 19.
novembra, predstava Voli v
izvedbi KPD Josip Lavtižar
Kranjska Gora (avtor Josh
Tobiessen). Vse predstave se
bodo začele ob 19.30.

Gledališki praznik na Jesenicah
�1. stran

Juan Vasle

Argentinska skupina Javier
Rodriguez & Chensamble Ar-
gentino prihaja prvič v Slove-
nijo in bo nocoj v okviru Ču-
farjevih dnevov nastopila v
gledališču Toneta Čufarja na
Jesenicah. To bo njihov edini
nastop na Gorenjskem. Javier
Rodriguez je zelo znan argen-
tinski pevec (tenorist), kitarist
in skladatelj. Izdal je več zgoš-
čenk, zadnjo s tangi, naslov-
ljeno Tango che chango.
Predstavil se je v Nemčiji, An-
gliji, Franciji, Finski, Nizo-
zemski in na Japonskem.
Spremljajo ga izvrstni glasbe-
niki, redni profesorji na na-
rodni univerzi Cuyo (Univer-
sidad Nacional de Cuyo) v
provinci Mendoza: Daniel
Morcos (klavir, tolkala), Oscar
Renta (kitara, čarango, tolka-
la) in Fernando Martinez (bas
kitara, klavir, kena, tolkala).
Ansambel predstavlja izvirne
argentinske folklorne ritme,
pesmi, tange in skladbe iz
drugih južnoameriških dr-
žav. S seboj prinašajo zelo bo-
gato zbirko tradicionalnih in-
štrumentov: čarango (charan-
go), kena (quena), kitara, caja
peruana in razna druga tolka-

la. Enajsta evropska turneja
Javierja Rodrigueza s skupino
bo najdaljša do sedaj: obsega-
la bo kar 25 koncertov v Slove-
niji (7), Nemčiji, na Nizozem-
skem in v nizozemski karib-
ski koloniji Curazao. In kakš-
no glasbo bodo izvajali na slo-

venskih odrih? "Vemo, da je
Argentina najbolj znana po
tangu, ki prihaja iz Buenos
Airesa. A obstaja še druga
glasba, folklorna oziroma s
folklornimi koreninami, me-
šanica Andov, džungle, gri-
čev, rek, afro-arabske in anda-

luzijske glasbe. Izvajamo jo
pretežno glasbeniki, ki priha-
jamo iz notranjosti Argenti-
ne, iz njenih provinc. Po sve-
tu prestavljamo razglednice
naše dežele, smo ambasador-
ji argentinske glasbe," je po-
vedal Javier Rodriguez.

Argentinski večer 
Nocoj bo v Gledališču Toneta Čufarja nastopila skupina Javier Rodriguez & Chensamble Argentino.
Ansambel predstavlja izvirne argentinske folklorne ritme, pesmi, tange ...

Skupina Javier Rodriguez & Chensamble Argentino
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Matjaž Klemenc

Kako sta se uvrstili na sve-
tovno prvenstvo v St. Peters-
burgu in kako sta ga doživ-
ljali?
Nika: "To je bilo svetovno
prvenstvo z najštevilnejšo
udeležbo, saj so nastopili
tekmovalci iz 83 držav. V re-
prezentanci sem že od leta
2004. V St. Peterburgu sem
nastopila v formah posa-
mezno, črni pas 2. dan.
Osvojila sem tretje mesto.
Takega uspeha nisem priča-
kovala. Za tretje mesto sem
se pomerila z Jano Honko-
vo. Z njo sem vedno izgubi-
la, tokrat pa je bila sreča na
moji strani. Nastopila sem
tudi v ekipnih formah, kjer
smo izgubili z Malezijo, v
ekipnih borbah proti kas-
nejšim podprvakinjam Ru-
sinjam ter samoobrambi,
kjer se nam ni uspelo uvr-
stiti med štiri, je pa bil to za
nas premierni nastop."
Stela: "Nisem še dolgo v re-
prezentanci, tako da je bilo
to moje prvo svetovno pr-
venstvo. Nastopila sem v
ekipnih formah, ekipnih
borbah in v samoobrambi.
V samoobrambi smo osvoji-
le deseto mesto. Bila sem
kot "heroj", kar pomeni, da
sem se borila proti dvema
nasprotnicama. Nastopila
sem tudi v specialni tehniki,
a se mi je za boljšo uvrstitev
ponesrečil skok. Nastopile
smo še v testu moči in spe-
cialni tehniki in smo izpa-
dle v kvalifikacijah."

Za mnoge je tekvando ne-
znana disciplina. Kako in
kdaj sta se srečali z njo?
Nika: "Pet let sem trenirala
smučanje. Iz leta v leto sem
vse več manjkala v šoli, vse
več denarja je bilo treba da-
jati in odločila sem se za
spremembo. Razmišljala
sem o tekvandoju in karate-
ju. Izbrala sem tekvando,
začela sem v 5. razredu in
vztrajam še danes. Trenirati

sem začela v Radovljici, se-
daj pa sem štiri leta članica
kluba Tiger Jesenice. Za
spremembo sem se odločila
zaradi neugodnih razmer
zame kot članico reprezen-
tance. V Radovljici sem uči-
la začetnike ali vodila tre-
ninge in premalo naredila
zase. Prave treninge sem
imela le za vikend v repre-
zentanci, kar je bilo prema-
lo, in prišlo je do odhoda na
Jesenice."
Stela: "Sama sem se v 1. raz-
redu začela ukvarjati s ple-
som. Od šolskih aktivnosti
je bila prisotna odbojka.
Vedno sem si želela trenira-
ti eno od borilnih veščin.
Všeč sta mi bila karate in
judo. Doma nad tem niso
bili najbolj navdušeni, saj so
menili, da bodo šle ocene
navzdol. Tako sem bila del
osnovne šole in celotno
srednjo šolo brez športa. V
prvem letniku fakultete sem
videla plakat za tekvando.
Že po enem treningu sem
se odločila, začetnih osnov
pa me je učila Nika. V Ra-
dovljici sem bila leto in dva
meseca, nakar sem odšla na
Jesenice. Kmalu sta za me-
noj prišli Nika in Eva. V Ra-
dovljici mi ni bilo všeč, da
sem se sama trenirala. Na
Jesenicah je trener vseskozi
prisoten in večino tega, kar
znam, sem se naučila v Ti-
gru. Všeč mi je tudi samo-
obramba. Maja sem v tej
disciplini nastopila na ev-
ropskem prvenstvu v Slo-
venskih Konjicah, spet kot
"heroj"."

V tej športni panogi imamo
pet disciplin. Kateri posve-
čate največ pozornosti in ka-
tera vam je najbolj pri srcu?
Nika: "V Tigru je velik pou-
darek na borbenih tehni-
kah. Meni so bolj všeč for-
me. Te mi zelo ležijo. Ko
sem bila mlajša, sem se po-
leti štirikrat udeležila štiri-
najstdnevnega kampa na
Češkem, kjer je bil pouda-

rek samo na tehniki. V re-
prezentanci se s pomočjo
Petra Landekerja še dodat-
no izpopolnjujem. Tako gre
za vse uspehe, ki sem jih
dosegla, zahvala tudi nje-
mu. Letos smo začeli tudi
trenirati samoobrambo.
Specialna tehnika in test
moči sta bolj za zraven, nji-
ma ne posvečamo veliko po-
zornosti."
Stela: "Kot pri Niki je pou-
darek na borbah. Nika je
"kriva", da so mi forme naj-
bolj všeč. Upam, da bom v
prihodnosti forme posa-
mezno lahko delala tudi na
evropskem ali svetovnem
prvenstvu. Delala sem for-
me ekipno, kar pa je tudi za-
htevno, saj mora biti vseh
pet usklajenih. Všeč mi je
tudi samoobramba. Maja
sem v tej disciplini nastopi-
la na evropskem prvenstvu
v Slovenskih Konjicah, spet
v vlogi "heroja"."

Vaš največji uspeh do sedaj?

Nika: "Osvojila sem že kar
nekaj kolajn na velikih tek-
movanjih. Nobene ne bi
mogla postaviti v ospredje.
Leta 2005 sem na Evrop-
skem prvenstvu na Irskem
osvojila prvo medaljo, bro-
nasto, v borbah. Leta 2006
sem bila na EP v Grčiji tret-
ja v formah, črni pas 1. dan.
Leta 2007 na EP v Estoniji
sem bila tretja v formah,
črni pas 1. dan, tretja v bor-
bah in tretja ekipno forme.
Istega leta sem bila na sve-
tovnem prvenstvu na Bledu
tretja - ekipno forme. Ekip-
no forme sem bila tretja še
na EP 2008 v Poreču in le-
tos na EP v Slovenskih Ko-
njicah. Zadnja velika meda-
lja je z minulega SP v Rusi-
ji v formah posamezno, črni
pas 2. dan."
Stela: "Kot sem že prej ome-
nila, sem letos nastopila na
EP v Slovenskih Konjicah v
samoobrambi in četrto me-
sto, ki smo ga osvojile, bi
postavila v ospredje."

Niki bron na svetovnem
prvenstvu v tekvandoju
Svetovnega prvenstva v tekvandoju v St. Petersburgu sta se udeležili tudi članici jeseniškega Tigra
Nika Plečnik in Stela Sebešan.

Nika Plečnik in Stela Sebešan I Foto: arhiv Nike Plečnik

Janko Rabič

Pri drsalnem klubu Jeseni-
ce novo tekmovalno sezono
začenjajo z optimističnimi
cilji. Želijo vsaj ponoviti ne-
kaj lanskih dosežkov, ko so
tekmovalci na državnih pr-
venstvih in drugih tekmova-
njih posegli po naslovih dr-
žavnih prvakov in drugih vi-
sokih mestih. 

Za uvod so "led prebile" naj-
mlajše tekmovalke. Konec
oktobra so nastopile na med-
narodnem tekmovanju v
Gradcu v Avstriji in v močni
mednarodni konkurenci do-
segle naslednje rezultate. Pri
deklicah letnika 1997 je bila
Evita Čelesnik 6., Saira Čatak
14. in Anja Resman 16. Pri
deklicah letnik 1998 je bila
Manja Kraigher 13., pri dekli-

cah letnik 1999 Saša Misotič
16. in Ela Mohorič 19, pri de-
klicah letnik 2001 Kaja Gril
13. in Neja Smolej 14. 
Pri klubu v novi sezoni ni
posebnih sprememb. Tre-
ninge vodita Melita Čeles-
nik in Anja Otovič. Zaradi
obnove dvorane v novi sezo-
ni niso prevzeli organizacije
večjih tekmovanj razen tra-
dicionalnega Pokala Trigla-

va aprila prihodnje leto. To
tekmovanje se je uspešno
uveljavilo doma in v svetu,
zato se bodo člani kluba
spet potrudili, da bodo dr-
salci z vsega sveta z Jesenic
odnesli lepe vtise. 
Vso sezono se bo klub ude-
leževal državnih prvenstev
ter drugih domačih in med-
narodnih tekmovanj v
umetnostnem drsanju. 

Drsalci optimistično v novo sezono 
Želijo vsaj ponoviti nekaj lanskih dosežkov, ko so posegli tudi po naslovih državnih prvakov. 

S skupnimi močmi do prvega mesta

V Gorenji vasi je potekal 6. pokal Marmor Hotavlje v strelja-
nju z zračno puško. V ekipni konkurenci mladincev je nasto-
pila tudi jeseniško-radovljiška ekipa, ki so jo tvorili strelca
Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela Luka Res-
man in Gašper Bernot ter član Strelskega društva Radovlji-
ca Grega Potočnik. Ekipno so se odlično odrezali, saj so za-
sedli prvo mesto. Resman in Bernot sta bila uspešna tudi v
posamezni konkurenci. Resman se je uvrstil tik pod stopnič-
ke, na četrto mesto, Bernot pa je zasedel peto mesto. Strel-
ci Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela pa sode-
lujejo tudi na 1. turnirju mladinske lige v streljanju z zračnim
orožjem. Na prvi tekmi v Sečovljah se je pri kadetih Tine
Smolej uvrstil na šesto mesto, Anže Presterel je bil deveti,
Nik Jeklič pa štirinajsti. Ekipno so zasedli četrto mesto. 
V mladinski konkurenci je bil Luka Resman četrti, Gašper
Bernot pa mesto niže. M. K.

Medalje za jeseniške judoiste

V Kopru je potekal 7. mednarodni turnir v judu. Nastopilo je
prek štiristo tekmovalcev iz Slovenije, Srbije in Italije. Na
stopničke so se uvrstili tudi jeseniški judoisti in judoistke. 
V kategoriji U-13 mlajši dečki in deklice beležimo tri tretja
mesta - zasedli so jih Tim Pahor v kategoriji do 30 kg, Janja
Junež v kategoriji do 36 kg in Ana Mohorič v kategoriji nad
57 kg. V kategoriji U-23 mlajši člani in članice je Miha Kavčič
dosegel drugo mesto, pri mlajših članicah pa sta bili Tina
Jazbec nad 78 kg in Maruša Kavčič do 70 kg tretji. Odlično
se je odrezal tudi Aljoša Krupenko, ki je nastopil v kategori-
ji do 100 kg. V konkurenci članov je zasedel drugo mesto pri
veteranih, v absolutni konkurenci pa je bil prvi. M. K.

Visoka zmaga v mini derbiju

Drugo jeseniško moštvo Jesenice mladi skupaj z Olimpijo
mladi, Grazom 2, Slavijo Mariborom, MK Bledom, Trigla-
vom, beograjskim Partizanom ter zagrebškima kluboma
Mladostjo in Medveščakom 2 nastopa v slovenskem hokej-
skem prvenstvu. Po dosedanjih devetih kolih imajo štiri zma-
ge in pet porazov. Doma so v mini derbiju premagali Olim-
pijo mladi z 9 : 1, Graz 2 s 5 : 1 in Slavijo s 5 : 1. Izgubili so s
Triglavom 0 : 4 in z MK Bledom 4 : 5 v tekmi velikih preobra-
tov. Na gostovanjih so bili uspešni samo v uvodnem kolu, ko
so s 15 : 3 premagali Mladost. Izgubili so z Mariborom 0 : 3,
Medveščakom 2 z 0 : 1 in Partizanom z 2 : 6. Po devetih 
kolih je na vrhu lestvice kranjski Triglav s 24 točkami. Mlada
jeseniška ekipa je na šestem mestu z 12 točkami. M. K.

Zmaga v derbiju

V 5. in 6. kolu so mlade odbojkarice Jesenice-Bled doživele
poraz. Najprej so doma izgubile z ekipo Vitala z 0 : 3 (22 :
25, 30 : 32, 16 : 25). Z enakim rezultatom so izgubile na 
gostovanju v Kopru (12 : 25, 19 : 25, 19 : 25). V 7. kolu je bil
na sporedu derbi z dna lestvice proti ekipi TPV Novo mesto.
Do tega kola ekipi še nista okusili zmage. Odbojkarice ekipe
Jesenice-Bled so bile veliko boljše in slavile maksimalno
zmago s 3 : 0 (25 : 12, 25 : 19, 28 : 26). Igrale so tudi osmino
slovenskega pokala in na gostovanju s 3 : 0 (25 : 17, 25 : 18,
25 : 19) izgubile z ekipo Vitala. M. K.

Dve zmagi za mirno nadaljevanje

Jeseniški košarkarji so sezono začeli s tremi porazi. V 4. in
5. kolu so bili uspešnejši in z dvema zmagama zapluli v 
mirnejše vode. Najprej so z 80 : 75 doma premagali Globus.
Po treh četrtinah so imeli gostitelji le dve točki prednosti (57
: 55). Zadnji del so odigrali zbrano in tekmo mirno pripelja-
li do konca. Koše za Jesenice so dosegli: Jusič 17, Vidic 12,
Railič 10, Sfiligoj, Starič 9, Domevščik 6, Mavčec 6, Basara
4, Andrejič 3, Džamastagič 3. Sledila je še ena domača tek-
ma in zmaga proti Stražišču z rezultatom 75 : 62. V prvih tri-
desetih minutah je bila igra v rokah Jeseničanov. Zadnji del
so dobili gostje z rezultatom 14 : 20, kar pa je bilo premalo
za uspeh. Strelci za Jesenice: Sfiligoj 17, Jusič 17, Starič 9,
Railič 6, Matučec 6, Andrejič 6, Vidic 5, Džamastagič 3, Basara
2, Domevščik 2, Faganel 2. Na vrhu lestvice sta s popolnim
izkupičkom AKTIVA SKUPINA Radovljica in Splošna plovba
Portorož z 10 točkami. Jeseničani so šesti s 7 točkami. M. K.

Tri zmage in en poraz kegljačev

V zadnjih štirih kolih so jeseniški kegljači dosegli tri zmage
in en poraz. Na gostovanju so z 0 : 2 premagali Novo 
mesto in Belo krajino. Doma so bili boljši od Slavije Štojs z
2 : 0. Edini poraz so doživeli doma v derbiju z Izolo 0 : 2.
Izola je na prvem mestu z 12 točkami, Calcit II je drugi z 10
točkami, Jesenice pa so tretje z 9 točkami. M. K.
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Nasvet, zanimivosti

Mag. Karmen Klobasa

Mag. Silvana Gasar

Škornji so letos popularna
novost v ulični modi. In kar
priznajte, da so nam bolj
všeč kot gležnarji. Vsaj tisti
brezčasni modeli, ki segajo
do kolen, in so kljub izvzeti
modni napetosti elegantno
popolni. 
Posebnost letošnjih škor-
njev je dolžina. Obvezno
morajo segati do kolen, naj-
novejša pogruntavščina pa
so super seksi visoki škor-
nji, ki segajo prek kolen.
No, modni ekstremisti pa so
jih potegnili še višje, do sre-
dine stegen. Takšni škornji
so ustvarjeni za ženske, ki
želijo izstopati in se ne boji-
jo drugačnega modnega slo-
ga. Pri oprijetih različicah
pa bo pomembna tudi obli-
ka noge in razmerje med
spodnjim in zgornjim de-

lom noge. Bodite objektivno
kritične! Nosite jih lahko
tako rekoč s kakršnokoli ob-
leko ali s kakršnimkoli krat-
kim krilom, tudi na oprijete
hlače gredo odlično. Naj se
vidi zapeljiv korak.
Ker so takšni škornji pri-
merni za posebne punce,
vse pa to niste ali ne želite
biti, vam namesto njih pri-
poročam različice, ki se
končajo tik pod kolenom.
Pri izbiri bodite pozorne
predvsem na material, iz ka-
terega so škornji izdelani.

Pocrkljajte se z mehkim us-
njem ali nežnim velurjem.
Upam, da je odveč razlagati,
da investirate v kvaliteto, da
se bodo vaše noge dobro po-
čutile. K dobremu počutju
bodo prispevala tudi kopita,
saj je pozornost usmerjena
v udobje. Kot ste verjetno že
opazile, so konice spet "ta
prave". Ravno prav zaoblje-
ne, brez zašiljenih ekstre-
mov ali pravokotno odseka-
nih konic. Pete so običajno
visoke, a stabilne! Kaj se bo
dogajalo zgoraj, pa je odvis-
no od vašega modnega raz-
položenja. Ali si želite tren-
di klasiko ali brezčasno ele-
ganco? V trendu so zapelji-
va gubanja, ki jih ustvarja-
mo naključno s prepenjanji.
Zaradi volumna, ki nastaja
okrog nog, imajo takšni
škornji še eno prednost: od-
pravljajo estetske pomanj-

kljivosti koščenih nog in ti-
stih nog, ki jim je anatomija
ponagajala pri črkah X in O.
Brezčasna eleganca pa ima
druge atribute; minimali-
zem, čistost linij, ki so spe-
ljane v optimalne krivulje,
prilagojene nogi. Dame s
slogom boste že vedele, o
kakšnem paru brezčasnosti
govorim. 
Barve letošnjih škornjev
niso nič posebnega, bolj po-
membni sta oblika in dolži-
na. Na prvem mestu je črna,

sledijo ji zasivljeni odtenki,
za pestrost ponudbe pa bo-
sta poskrbeli še rdeča in
barva cimeta. 
Če želite torej zbujati pozor-
nost in ostati v koraku s
trendom, so visoki škornji
prava odločitev za hladne je-
sensko-zimske dni. Dovolje-
no je, da namesto v novo
jakno investirate v najbolj
modno obuvalo. Zagotovo
vas bodo opazili!

Trend - visoki škornji

Revščine je v svetu vedno
več, ampak v primerjavi z
zares revnimi pri nas ve-
činoma živimo dokaj dobro.
Čeprav si ne moremo pri-
voščiti ravno vsega najdraž-
jega, si lahko "izmišljuje-
mo", kaj bomo jedli, oblekli,
kupili. Čez čas se stvari pre-
prosto naveličamo, jih hoče-
mo zamenjati z boljšimi,
novejšimi, modernejšimi.
Hočemo novo, čeprav stari
predmeti sploh še niso pov-
sem neuporabni in za na
odpad. Imamo torej dovolj,
da si nove stvari kupujemo
kar tako, brez nujne potre-
be. Pri tem kopičenju prej
ali slej zmanjka prostora in
pojavi se vprašanje, kam s
starimi, še uporabnimi
stvarmi. Nekateri jih pre-
prosto vržejo v smeti, drugi
pa imajo toliko vesti, da ob
zavedanju revščine tega ne
morejo. Odvečne stvari želi-
jo podariti manj srečnim,
bolj revnim od sebe. Misli-
te, da je to preprosto? V res-
nici pri tem naletite na ne-
slutene težave, kar sem spo-
znala tudi sama.
Kaj vse vas lahko doleti? Če
rabljene stvari ponujate
znancem, se lahko zgodi,

da bodo globoko užaljeni,
ker jih imate za revne in
vam bodo vzvišeno hiteli
dokazovat, da so premož-
nejši od vas. Drugi se bodo
odzvali, kot da jih nadlegu-
jete z vsiljevanjem stare
šare, ki je nihče živ ne po-
trebuje (kar sploh ni res!).
Tretji stvari sprejmejo, am-
pak vas "gnjavijo" s po-
manjkljivostmi podarjene-

ga, pričakujejo, da jim boste
stvari dostavili, uredili, oči-
stili, se pretirano zahvalju-
jejo in vam v zahvalo vsilju-
jejo nekaj, česar sploh ne
potrebujete. Kaj pa, če po-
darjate prek oglasov? Iz-
ognili se boste užaljenemu
zavračanju, lahko pa vas do-

leti vse drugo. Dodatno ste
lahko deležni številnih tele-
fonskih klicev, e-pošte, pa
tudi prošenj, če lahko poš-
ljete sliko blaga, pokličete
nazaj, stvari pošljete po poš-
ti na stroške naslovnika ipd.
Vsekakor boste imeli delo s
pakiranjem, pošiljanjem in
birokracijo na pošti, obstaja
pa tudi tveganje, da stro-
škov poštnine ne boste do-

bili povrnjenih, ampak vam
bo pošta vrnila paket z raz-
lago, da ga naslovnik ni ho-
tel sprejeti. Kaj pa, če po-
darjate prek humanitarnih
organizacij? Te sprejemajo
samo določeno "robo", pri
čemer znajo postaviti vrsto
zahtev (npr. da predložite

račun čistilnice o čiščenju
obleke). Neredko vas usluž-
benke teh organizacij obra-
vnavajo kot nadlogo in na-
mišljenega dobrodelnika, ki
nima občutka, kaj je še do-
volj dobro in moderno (Aja,
hudo revnim gre tudi za
modo?!). V najboljšem pri-
meru boste imeli delo in
stroške s poizvedovanji, z
dostavljanjem stvari in kako
"papirologijo". Pri verskih
humanitarnih organizaci-
jah jo znate odnesti še slab-
še. Lahko, da vas bodo "za-
slišali" o vaših verskih pre-
pričanjih, vam priredili pra-
vo versko predavanje, vam
vzvišeno pojasnili, da jem-
ljejo samo denar, in vam
očitali, da niste dober člo-
vek, če ne daste denarja. Se-
veda ob poskusih podarja-
nja rabljenih stvari lahko
doživite še marsikaj druge-
ga neprijetnega.
Sodeč po ravnanju humani-
tarnih organizacij, revnih,
ki bi potrebovali rabljeno
obleko, posteljnino, posodo,
pohištvo ... sploh ni. Daleč
od resnice! Stradajoči Afri-
čani bi z veseljem vzeli celo
star kruh. Zastonjski inter-
netni oglasi nič ne stanejo,

ampak najbolj revnih ne do-
sežejo, ker ti nimajo raču-
nalnika in interneta. Pri
oglasih sta problem oddalje-
nost in dostava. Najbolj rev-
ni nimajo avta, prav daleč
pa se za manjše darilo ne
splača peljati. Največji pro-
blem je verjetno ta, da je za-
res revne sram. Svojo rev-
ščino pred okolico skrivajo
in nočejo vzeti ničesar "vbo-
gajme".
Kako torej zares revnim kaj
podariti, ne da bi si nakopa-
li težave, dodatno delo in
stroške? Preprosto ne vem.
Zadovoljila sem se s tem, da
je bolje, če uporabne stvari
podarim komurkoli (tudi če
ni hudo reven, tudi če iz
tega kuje dobiček ...), kot vr-
žem v smeti. Vse nekoliko
bolj obrabljeno pa vseeno
odvržem, saj nikogar no-
čem žaliti s podarjanjem
"stare šare". Pa mi metanje
še uporabnih stvari v smeti
včasih ne da miru. Npr. ob
sliki skrajno revnega Afriča-
na, ki si je iz sploščenih pla-
stenk Coca cole, prevezanih
s slamo, naredil nekakšne
opanke. Le kaj bi rekel, če bi
videl, kakšne čevlje jaz me-
čem v smeti?!

Revščina in vbogajme

TRENDI KLASIKA

SUPER SEKSI

MEHKO UDOBJE

MODNI EKSTREM

BREZČASNA ELEGANCA

Če rabljene stvari ponujate znancem, se lahko
zgodi, da bodo globoko užaljeni, ker jih imate
za revne in vam bodo vzvišeno hiteli dokazovat,
da so premožnejši od vas. Drugi se bodo odzvali,
kot da jih nadlegujete z vsiljevanjem stare šare,
ki je nihče živ ne potrebuje (kar sploh ni res!).
Tretji stvari sprejmejo, ampak vas "gnjavijo" s
pomanjkljivostmi podarjenega, pričakujejo, da
jim boste stvari dostavili, uredili, očistili.... 
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Tjaša Rotar

"Velika predpustna 
veselica je v gmotnem 
in moralnem oziru kar
najsijajnejše uspela."

Prejšnjič omenjeno pustno ve-
selico leta 1905 je obširno (in
najbrž tudi nekoliko pretira-
no) opisal dopisnik Jeseniške
straže. "Velika predpustna ve-
selica, katero je priredil prete-
čeno nedeljo jeseniški "Sokol",
je v gmotnem in moralnem
oziru kar najsijajnejše uspela,
dasiravno so se ob istem času
priredile tudi druge konku-
renčne zabave. Obširni prosto-
ri kolodvorske restavracije so
bili do zadnjega kotička natla-
čeno polni in četudi so se dala
celo privatna stanovanja na

razpolago, primanjkovalo je
tudi prostora, tako da se je mo-
ralo nekaj ljudi vsled tega celo
vrniti. ... Zastopani so bili vsi
sloji, videl si najodličnejše ob-
čane in najpridnejše delavce. ...
Da pa vživa "Sokol" ugled, po-
kazalo se je zlasti na tej veseli-
ci, kajti došli so celo posestniki,
stari nepokvarjeni možakarji s
Planine na veselico in se rado-
vali z mladim svetom vred ne-
skaljeno, neprisiljeno. Posetili
so pa veselico tudi mnogi slo-
vanski bratje, zlasti Čehi so
bili številno zastopani in so s
tem pokazali, da čutijo z nami
in da jih veseli narodno probu-
janje. Pa ne samo domačini iz
bližnje okolice, kakor z Javor-
nika in Koroške Bele so poseti-

li veselico. Došli so pa tudi pri-
jatelji sokolski iz oddaljenejših
krajev, kakor iz Kranja in Ra-
dovljice; najčastneje pa je bila
zastopana Kranjskagora, kate-
ra je poslala odlične goste. Že
zdavnaj pred napovedano uro
so začeli prihajati prvi gostje in
prostori so se hitro napolnili.
Došlo je tudi mnogo krasnega
spola. Kmalu se je razvila ži-
vahna zabava, brez vsake pri-
siljenosti, brez vsake napetosti;
čutili smo se popolnoma ena-
ke. ... Tudi delavstvo je bilo
častno zastopano in s tem po-
kazalo, da ima Sokolstvo med
najinteligentnejšimi delavci ve-
liko zaslombo, pa saj tudi ni
čuda, vsaj stoji "Sokol" izmed
vseh društev na najbolj demo-

kratičnih tleh. ... Prišlo je pa
tudi mnogo mask. Največ sme-
ha med njimi so vzbujali: "je-
seniški gigerl" in njegova brata
"jeseniški Žane" in "Pepe", ka-
teri vsi so bili z zdravimi dov-
tipi pri rokah. Veliko zabavo je
povzročil nadalje tudi o polno-
či žabji kor. V času primernem
kupletu so se predstavile "por-
tartuške žabe" občinstvu in
pod vodstvom g. M. Tancarja
je zaorila nazadnje žabja
himna. Med posameznimi
presledki je zapel sokolski pev-
ski zbor nekaj slovenskih pesmi
in jel za svoja izvajanja burno
pohvalo. Plesalo se je živahno
skozi celo noč do ranega jutra
in kranjska meščanska godba
je izbrano in neutrudljivo igra-

la izključno slovanske skladbe,
za kar zasluži odkritosrčno
priznanje. Kot neutrudljivi
prodajalki sta delovali gospe
Humerjeva in Kopitarjeva, za
kar jima bodi najprisrčnejša
zahvala. Pozabiti pa ne sme-
mo tudi gostilničarja, kateri je
s svojo točno postrežbo, dobro
kuhinjo in izbrano pijačo
vstregel vsem gostom ..."
Zabava je bila izredno uspeš-
na, posledice pa jasne že takoj
naslednje jutro ... "Drugo jutro
še po deveti uri so se zibali in
gugali drug drugega podpira-
joč po Jesenicah, nekateri celo
našemljeni in so s svojimi kras-
nimi glasovi svetu oznanjali,
da sokol ne spada med tice pev-
ke."

Družabno življenje na Jesenicah pred 
drugo svetovno vojno (10. del)

Marjana Ahačič

Januarja bo minilo že leto
dni, odkar je takrat še žup-
nik Andrej vernikom v svoji
župniji na Koroški Beli po-
vedal, da zapušča Cerkev.
"Vsak položaj, stan in služ-
ba imajo zgodbe, v katerih je
mogoče uživati, in druge, ki
človeku niso prijetne," se
spominja let, ki jih je preži-
vel na Beli. Pravi, da je zelo
užival predvsem v delu z
ljudmi, ki so radi prihajali v
obnovljeno župnišče, kjer so
jim bila vrata vedno odprta.
A pove tudi, da se zaveda, da
se je takrat, ko je izstopil iz
Cerkve in začel živeti dru-
žinsko življenje, prav odlo-
čil.

Najpomembneje slediti
svoji veri in prepričanju
"Za odločitev za družinsko
življenje sem si vzel dovolj
časa, celo več kot takrat, ko
sem se odločal za duhovni-
ški poklic," pravi. Bil je sta-
rejši, imel je več izkušenj,
zato se je dobro zavedal po-
sledic, ki jih bo njegova od-
ločitev prinesla tako njemu
kot njegovim bližnjim. A
pravi, da se zdaj, ko živi dru-
žinsko življenje, počuti mir-
nega in zadovoljnega, kar
pomeni, da se je prav odlo-
čil. "Ob smrtnih posteljah,
kjer sem bil tako pogosto
kot duhovnik, sem se na-
učil, da je v življenju najpo-
membneje slediti svoji no-
tranji veri in srcu. To je vse,
kar ostane na koncu, in prav
nič od tistega, za kar se ljud-
je pogosto trudimo v življe-
nju: slavo, ugled, denar."

Pot svetlobe
Tudi v življenju zunaj Cer-
kve Andrej, po izobrazbi
tudi magister psihologije,

počne tisto, kar najbolj zna
in kar najraje dela: svetuje
in pomaga ljudem. Ustano-
vil je podjetje, ki ga je po-
imenoval Pot svetlobe.
"Zato, ker je življenje pot in
če človek ubira pravo pot,
hodi v svetlobi - je bolj sre-
čen, bolj zadovoljen, izpol-
njen, živi v miru in v harmo-
niji. Ljudem pomagam, da
prek pogovora pridejo do
sebe, dobijo drugačen po-
gled na življenje, da razu-
mejo, da niso žrtve, da se
jim ne dogaja krivica in da
niso ubogi. Nihče namreč ni
žrtev, v življenju se nam do-
gajajo samo stvari, ki jih po-
trebujemo, da se iz njih ne-
kaj naučimo. Res pa je, da
mnogi raje trpijo, kot da bi
se vprašali, kaj se morajo
naučiti. Življenje je pač šola;
če se v njej ničesar ne nauči-
mo, postane le še težje, še
bolj grozno. In takrat tudi
zbolimo."

Pa je kdaj razmišljal, vpra-
šam, da je bil izstop iz Cerkve
v tem smislu v bistvu umik,
da bi moral svojo zgodbo tam
speljati do konca? "Saj sem
jo. Leta premišljevanja o tem,
kaj storiti, so bila seveda tež-
ka, zato, ker je sebe najtežje
spreminjati. Pri vseh drugih
je lažje. Gre za pomembne
odločitve, ki ne zaznamujejo
le tebe, pač pa tudi druge,
zato je še kako dobro vedeti,
zakaj nekaj narediš, kako se
odločiš. Zelo dobro sem raz-
mislil, kakšni so bili razlogi,
da sem se odločil za duhovni-
ški poklic, kaj sem potrebo-
val, zato nimam nobene za-
mere do Cerkve. Zelo jo spo-
štujem, ravno tako kot zelo
spoštujem vse iskreno veru-
joče ljudi. Nisem jezen, ne
čutim manjka. Bila je moja
šola, velikokrat lepa, veliko-
krat težka, prinesla mi je veli-
ko izkušenj, a zdaj je čas, da
obrnem nov list v knjigi. "

Sprejet v novem okolju
Pove, da je tudi po odhodu s
številnimi nekdanjimi fara-
ni ohranil stike, mnogo jih
je prišlo na obisk v njegov
novi dom. "Zelo pozitivno
so me presenetili, saj mi ni
bilo vseeno, kakšen bo nji-
hov odziv. A prišli so k
meni, mi dali roko in mi po-
vedali, da spoštujejo mojo
odločitev, čeprav jim je žal,
ker odhajam." V zaselku bli-
zu Radovljice so ga lepo
sprejeli. "Nikoli me ni ni-
hče obsojal, pogledal v tla
ali posebej odpiral debate o
tem, od kod prihajam. Mor-
da mi pri tem pomagajo
prav moje nekdanje izkuš-
nje, saj sem se kot župnik z
ljudmi vedno dobro razu-
mel. Svojo službo sem nam-
reč razumel kot delo za do-
bro v blagor duš. In še da-
nes imam občutek, da sem
to, kar sem dajal, tudi dobil
nazaj." 

Sledil sem svoji veri
Andrej Debeljak, nekdanji župnik s Koroške Bele, že skoraj leto dni živi družinsko življenje 
v okolici Radovljice.

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

Vida Mihelčič s.p.

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, 

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

Tomšičeva 98d, 
4270 Jesenice 
Tel.: 04/583 21 31, 
GSM: 031 678-763

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih

mestih z mini  nakladačem

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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Hokejski smerokaz

Na Cesti 1. maja je že pred časom nastal prostor za rolanje
in drsanje, sedaj pa so uredili tudi zanimive smerokaze do
posameznih pomembnih hokejskih klubov oziroma cen-
trov. J. P.

Andrej Debeljak: "Bil je čas, da obrnem nov list v knjigi." I Foto: Gorazd Kavčič
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Dr. Vida Košmelj Beravs

Žoga iz kač
Nekega popoldneva so pritekli
manjši otroci do mojega šotora,
naj si hitro tečem nekaj ogledat.
Na manjšem sončnem, nepo-
raščenem pobočju, kjer se sicer
nismo kopali, so mali dečki s
palicami kotalili nogometni
žogi podobno, veliko kroglo pro-
ti vodi. Na svojo grozo sem opa-
zila v kroglo zavit skupek kač,
gadov in modrasov. Ko so jih
prikotalili do vode, je po njej že
plavalo nešteto kač. Še pred
mojim prihodom so tako vrgli v
vodo eno takšno "žogo", iz ka-
tere so izplavale posamezne
strupenjače. - V lekarni sem si-
cer imela nekaj serumov proti
kačjemu piku, toda za takšno
množico viperid, strupenih
kač, je bilo seruma mnogo pre-
malo. Kasneje so nam Radov-
ljičani razložili, da je polotok,
ki ga tvori sotočje obeh rek, naj-
bolj osončen in primeren za ko-
panje, vendar se ga zaradi obi-
lice strupenjač vsi izogibajo.

Prišla je inšpektorica
Nekega dopoldneva so me po-
klicali v kuhinjo, kjer sem
opazila neznano žensko, po
postavi možačo. Ko sem pri-
spela, je nekdo od taborniških
voditeljev prav zavzdihnil.
Ničesar nisem razumela, opa-
zila sem samo, da je neznan-

ka z mrkim pogledom in z ne-
prijaznimi besedami "obdelo-
vala" prisotne vodje in kuha-
rico. Šele ko se je neprijazno
obrnila še name, sem dojela,
da je prišla kot republiški sa-
nitarni inšpektor. Od mene je
zahtevala potrdilo o pregledu
pitne vode, ki ga nisem imela.
(Na Higienskem zavodu so
mi rekli, da bom vsa potrebna
navodila dobila v taboru. Ker
je bil to prvi tabor, nismo niti
jaz niti vodje o potrebnih do-
voljenjih ničesar vedeli.) In-
špektorico so pa nekateri že
poznali iz jeseniške tovarne,
kjer jim je delala težave. Po
precej dolgi pridigi in z grož-
njo, da bo obvestila o dogodku
tudi mojo fakulteto, mi je dala
v roke dve sterilni epruveti,
naj ju napolnim z vodo iz iz-
vira in pred kuhinjo. Čez
kakšno uro se vrne. S seboj bo
vzela polni epruveti za anali-
zo. Gorje mi, če voda ni
ustrezna! - Šofer, ki jo je čakal
na cesti, jo bo še dalje odpeljal
na travnik, imenovan Ameri-
ka, kjer so taborili postojnski
taborniki. Pozneje smo zvede-
li, da je tudi v Ameriki nasto-
pila podobno kot pri nas. - Ni-
sem vedela, kaj naj storim.
Oblekla sem kopalke in pre-
plavala reko, ker je bil brod
privezan na nasprotni strani.
V desni roki, ki sem jo med pla-
vanjem držala nad vodo, sem
držala zaprti epruveti. Nekaj
časa sem stala na slabi cesti ob

desnem bregu Save Bohinjke in
premišljevala, kaj mi je storiti.
Čas, ko naj bi se inšpektorica
vrnila, je hitro tekel. Tedaj je
mimo pripeljal z razmajanim,
starim motorjem, neznan mo-
ški srednjih let. Brez premišlja-
nja sem ga ustavila in prosila,
če me nujno zapelje v Radovlji-
co in nazaj. Mokra, v kopal-
kah sem sedela na motorju.
Spomnila sem se na gostilno
za spomenikom, kjer sem iska-
la ob prihodu v Radovljico in-
formacijo, kje postavljajo ta-
bor. Zapomnila sem si, da
imajo v široki veži gostilne vo-
dovodno pipo. Do tam me je
pripeljal ljubeznivi voznik, po-
čakal, da sem napolnila epru-
veti, in odpeljal nazaj. Ne vem,
kaj si je mislil o meni, niti ne,
ali sem se mu zahvalila. Ker je
bil sedaj brod na nasprotni
strani, sem zopet preplavala
Savo z epruvetama v desni
roki. Komaj sem prispela, se je
inšpektorica vrnila in me spet
strašila s posledicami. (Nekje
sem slišala ali prebrala, da
imajo najboljšo vodo v Sloveni-
ji v Radovljici in v Postojni.)
Sledilo je kakih deset dni ne-
strpnega nemira in pričakova-
nja rezultata. Končno je po
pošti prišlo obvestilo, da imamo
odlično vodo. - Kasneje sem še
precej zvedela o strogi inšpekto-
rici, nekdanji medicinski sestri
Neži Jarnovič. Ko hodim več-
krat po ljubljanskih Žalah tudi
mimo Nežinega groba, se ji v

duhu opravičujem. Med njeni-
mi stanovskimi kolegi pa sem
kasneje povzročila veliko sme-
ha. 

Huda nevihta v Dragi
Vseskozi smo imeli lepo vre-
me, brez dežja. Otroci so se
radi kopali v Savi Bohinjki,
čeprav je bila vsaj tri do pet
stopinj hladnejša od Dolinke.
Tudi nekaj neplavalcev se je
pod kontrolo vodičev naučilo
plavanja. - Pri nekem tabor-
nem večeru nas je vodstvo pre-
senetilo s predlogom, da na-
slednji dan gremo na Robleka
ali po izbiri na Uskovnico.
Večina se je odločila za Be-
gunjščico. Po zgodnjem zajtr-
ku smo v kuhinji dobili vsak
svojo popotnico. Vodja je dobil
še nekaj denarja za čaj v ko-
čah. Otroci, tudi posamezni
mali predšolski so dobro hodi-
li. Dan je bil vroč in prvotno
brez oblakov. Po 14. uri se je
nebo delno pooblačilo, zato
smo se odločili za vrnitev.
Kljub hitenju nas je malo nad
Drago presenetila huda nevih-
ta z bliski in grmenjem. Do
doma smo skoraj pritekli po-
polnoma mokri. Nekateri so si
sezuli že delno uničene čevlje.
Skrbelo me je, koliko taborni-
kov bo zbolelo. Naslednji dan
so bili vsi zdravi, le sanitetni
referent je nekaj dni preležal z
vročino. Kako so se pa vračali
pohodniki z Uskovnice, nisem
nikdar vprašala.

Ob nedeljah popoldne je bilo
nekaj privatnih obiskov, razen
staršev otrok, ki so jim verjetno
odsvetovali, da otroci ne bi sili-
li z njimi domov. Enkrat je pri-
šel dijak Lieber, bratranec Av-
senikov s harmoniko, današnji
hotelir, ki nam je igral več ur.
Obiskal nas je tudi nekdanji
operni pevec Schiffrer iz Ljub-
ljane, ki je pripovedoval o raz-
ličnih doživljajih iz svojega bo-
gatega opernega življenja. 
Ko se je začel že naslednji ta-
bor, sem ga zaradi študijskih
obveznosti morala zapustiti.
Na Higienskem zavodu so
končno dobili mlajšega kolega,
kateremu sem predala službo.
Iz Ljubljane sem se vrnila s ko-
lesom samo za nekaj dni v
Kranjsko Goro. Tam smo se
srečali in prehodili v treh dneh
turo z nekaterimi dijaki, tečaj-
nimi pomočniki, čez Razor,
Mlinarico, Luknjo na Triglav
in nazaj v Kranjsko Goro, kjer
sem pustila bicikel, in potem z

nahrbtnikom nazaj v Ljublja-
no. 
Naslednje leto so Jeseničani po-
stavili tabor v parku Dolenj-
skih Toplic. Kopali smo se v to-
plicah. Bilo je lepo in prijetno,
toda daleč od tega, kar je bilo
na Lancovem. Kasneje sem ne-
kajkrat z avtom prevozila sla-
bo cesto ob Savi od Radovljice
do Ribnega in obujala spomi-
ne na najlepše počitnice v živ-
ljenju.
Ko sem čez čas diplomirala
(ne vem, kje so zvedeli), sem
dobila od vodstva tabora pri-
srčne čestitke s številnimi pod-
pisi. (Konec)

Taborniški rod jeseniških jeklarjev

Vida Košmelj Beravs, rojena
v Železnikih, je bila dolgo-
letna ginekologinja, znana
ženskam vseh generacij iz
Selške doline. Živi v Kranju,
v zadnjih letih pa je znana
po zapisih lokalne zgodovine. 

(IV. del)

Predaja poslov novemu sanitetnemu referentu

mag. Nina Korenc, 
dr. vet. med.

Jeseni je pravi čas, da spre-
govorimo nekaj besed o pre-
prečevanju nezaželenih roj-
stev preštevilnih mačjih
mladičkov. Problem preveli-
kega števila mačk v določe-
nem okolišu namreč vodi
do številnih problemov: vse
več je mačkov brez lastni-
kov in brez ustrezne oskrbe,
posledično pa narašča števi-
lo nalezljivih bolezni med
njimi. 
Prav tako je vse več virusnih
bolezni mačk, kot so mačja
virusna levkoza, mačji sin-
drom pomanjkanja imuno-
sti (AIDS), mačji virusni pe-
ritonitis in virusno vnetje
dihal. Redno pa se pojavlja-
jo izbruhi kuge, ki pokosijo

veliko zlasti mladih živali.
Vsaj proti nekaterim bolez-
nim lahko lastniki svoje
mačje ljubljenčke zaščitijo s
cepljenji, proti vsem bolez-
nim pa na žalost še ni cepiv,
npr. proti mačjemu virus-
nemu peritonitisu.
Ker je razmnoževalni ciklus
mačk relativno zelo hiter, je
prav, da vas opozorimo na
nekatere značilnosti gonitve
pri mačkih. Pogosto nas

lastniki mačk ali mačkonov
sprašujete, kdaj je najugod-
nejši čas za sterilizacijo
mačk oz. kastracijo mačkov.
Večina veterinarjev je mne-
nja, da je najugodnejši čas
za sterilizacijo oz. kastracijo
mačkov, ko so živali stare
okoli šest do sedem mese-
cev oz. naj bi bila njegova
teža vsaj okoli 1,5 kg, vseka-
kor pa pred nastopom spol-
ne zrelosti. Seveda pa je
možno živali sterilizirati že
prej. Kar pa se tiče letnega
časa, kdaj se sterilizacije
največ opravljajo, so to prav
jesenski meseci, ko je veči-
na mladičkov že primerno
dorasla in bi se gotovo goni-
li v za mačke najbolj vročih

mesecih v letu, to je v janu-
arju in februarju. Za mačke,
ki so že kotile, pa se priporo-
ča sterilizacija takoj, ko so
mladički že dovolj veliki, da
sami jedo.
V veterinarskih ambulantah
se v veliko večjem številu
sterilizirajo mačke kot pa
kastrirajo mački. Zakaj je
tako, ko pa sta za razmnože-
vanje potrebna oba, maček
in mačka. 

Veliko neozaveščenih lastni-
kov zlasti moškega spola je
še vedno mnenja, da kastri-
ran maček ni več maček v
pravem pomenu besede in
mu hočejo privoščiti spolne
užitke. Pa se kaj kmalu po-
kažejo stranski učinki take-
ga razmišljanja. Lastniki ne-
kastriranih samcev nam pri-
našajo v ambulante mačke,
poškodovane v mačjih bo-
jih, okužene s paraziti, glivi-
cami in zaradi ugrizov oku-
žene z neozdravljivimi bo-
leznimi. Poleg tega pa vrli
mačkoni na veliko označu-
jejo svoj teritorij z izbrizgi
kratkih curkov urina, ki je
začinjen z močnim mačjim
parfumom, ki na žalost
nam, ljudem, kar precej
smrdi.
Najbolj zanesljiv in edini
trajen način preprečitve go-
nitev in vseh nevšečnosti v
zvezi s tem je, da se odloči-
mo za kastracijo samcev in
sterilizacijo samic, razen če
jih ne nameravamo imeti za
razplod.
Ko nas begajo vprašanja, ali
bi se za tak poseg na naši ži-
vali odločili ali ne, pa bi
rada povedala še naslednje.
Te operacije se izvajajo ru-
tinsko in zelo pogosto ter so
komplikacije pri njih redke.
Sterilizirane mačke in ka-
strirani mački živijo brez
odvečnih stresov, prav tako
pa so njihovi lastniki bolj

zadovoljni, saj se ne pojavi
markiranje pri kastriranih
samčkih. Poleg tega ni izčr-
pavanja živali zaradi samih
gonitev, brejosti in materin-
stva, zato se sterilizirane ži-
vali počasneje starajo in dlje
časa živijo. Po operaciji ni
nekontroliranega razmno-
ževanja živali in se zato
zmanjša število potepuških
mačk, preprečuje se prenos
bolezni, ki so skupne lju-
dem in mačkam in jih po-
gosto prenašajo potepuške
mačke na naše domače
mačke v času paritve (mi-
krosporija, virusne bolez-
ni). Živali, zlasti mački niso
več tako pogosto poškodo-
vani zaradi ugrizov in
prask, manj mačk je žrtev
prometa, zmanjša se mož-
nost okužb z nevarnimi vi-
rusnimi boleznimi mačk, ki
so smrtne zanje. Zmanjša
se tudi možnost prenosa za-
jedavcev, zlasti bolh in garij.
In še nekaj: sterilizirane
muce oz. kastrirani mački
pridobijo težo, postanejo
lepši, bolj prijazni in umir-
jeni. 
Domače mačke kot živali so
v primerjavi s psi še dokaj
prvobitne zveri, ki so prisi-
ljene, da se družijo s člove-
kom, ker se v naravi ne mo-
rejo zadostno preživeti z lo-
vom. Njihovo spolno vede-
nje je odraz nagonov in
same ne morejo omejevati

svojega pretiranega raz-
množevanja. Zato pa mora-
mo ljudje, njihovi občudo-
valci in ljubitelji, poskrbeti
za to plat njihovega življe-
nja. Ko postavimo na eno
stran tehtnice vprašanje, ali
živali sterilizirati oz. kastri-
rati, na drugo stran pa odlo-
čitev, da tega ne storimo,
dobro razmislimo, kakšne
posledice nam prinaša ena
ali druga odločitev. Če si že-
limo bolj srečno in zdravo
mačko, ki nam bo dolga leta
prijetna družabnica, je odlo-
čitev za sterilizacijo oz. kas-
tracijo popolnoma jasna. 

Sterilizacija in kastracija mačk, zakaj?

Veterinarska ambulanta
Sanovet, d. o. o., 

Murova 1, Jesenice, daje
v mesecu novembru 2009
20-odstoten popust na 

kastracije in sterilizacije
mačk in psov.

Informacije in prijave: 
vsak dan od 7.-12. ure

in od 15.-18. ure na 
tel. 5860-222
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Telefon: 04/5860 222

Sterilizirane muce oziroma kastrirani mački 
pridobijo težo, postanejo lepši, bolj prijazni in
umirjeni.
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Urša Peternel

Pred skoraj natanko deveti-
mi leti, 10. novembra 2000,
so se v ljubljanski porodniš-
nici rodili trojčki Kati, Nuša
in Luka. Mamici Diani in
očku Marku Ambrožič iz je-
seniške Podmežakle so pri-
nesli trojno veselje, seveda
pa tudi trojno delo in trojne
skrbi. Vse pač pomnoženo s
tri ... Tako so se prejšnjo so-
boto pri Ambrožičevih slad-
kali s kar tremi tortami, na
vsaki pa je gorelo po devet
svečk. Kati, Nuša in Luka so
namreč praznovali že deveti
rojstni dan. So učenci četrte-
ga razreda Osnovne šole
Prežihovega Voranca Jese-
nice in odlični športniki. Vsi
trije trenirajo judo pri TVD
Partizan Jesenice in domov
že prinašajo medalje s tek-
movanj. Trenirajo dvakrat
na teden, njihova trenerja
pa sta Renato Vezossi
("Zos!" izstreli trenerjev
vzdevek Luka) in Andrej
Krajzel. Kot pravi mamica
Diana, so jih v judo vpisali
že zadnje leto v vrtcu in tako
trenirajo že peto leto. "Fino
je, ker dobiš veliko medalj,"
na vprašanje, kaj mu je všeč
pri judu, odgovarja Luka.
"Meni je bilo pa najbolj
všeč, ko sem dobila svojo
prvo medaljo," dodaja Nuša,
medtem ko se je Kati najbolj
razveselila prve zmage v le-

tošnji sezoni ... Kot pravijo,
se na treningih učijo, da je
treba biti prijazen in pošten,
dober judoist se tudi ne pre-
tepa, temveč samo brani, če
ga kdo napade. Poleg juda
so vsi trije začeli igrati na-
mizni tenis, drsajo, smuča-
jo, so pri planincih ... Vsako
leto gredo s starši na morje,
z judom na Pokljuko in k
dedku v Prekmurje. Pa star-
ša zmoreta tudi trojno fi-
nančno breme? Kot pravita
Diana in Marko (ona je za-
poslena v Merkurju, on pa v
kontroli letenja na Brniku),
jim kar nekako gre. Še naj-
težje je, ko pridejo kakšne
položnice za šolo; letos deni-
mo gredo otroci v šolo v na-
ravi na smučanje v Kranjsko
Goro in za vse tri bodo mo-
rali odšteti kar šeststo evrov.
Pa so bili vsaj ob rojstvu troj-
čkov deležni kakšne pomo-
či? Diana in Marko se spo-
minjata, da so takrat dobili
pomoč od občine, nekaj je
prispeval Merkurjev sindi-
kat in nekaj Humanitarni

zavod Vid. Sicer pa so bili
bolj kot ne prepuščeni sami
sebi. Tudi pri negi trojčkov,
saj niso mogli računati na
pomoč babic. "Tako so pri-
hajale kolegice na obisk in
pomagale pri hranjenju," se
spominja Diana, Marko pa
dodaja, da je po svojih mo-
čeh pomagal tudi Dianin
starejši sin Gašper. Kati,
Nuša in Luka so zrasli v ži-

vahne, ljubeznive devetlet-
nike. Mamica pravi, da so si
po značaju kar precej podo-
bni. So živahni, vsi pa radi
tudi pojokajo, dodaja očka.
Pa se dogaja, da jih ljudje
zaradi podobnosti mešajo
med seboj? Ker sta Kati in
Nuša enojajčni dvojčici, sta
si res podobni kot jajce jajcu
in zgodi se, da ju kakšen
učitelj v šoli zamenja. Na-

sprotno pa so jih otroci že v
vrtcu hitro znali ločiti, pravi
očka Marko. Kati, Nuša in
Luka so tudi zelo navezani
drug na drugega, in če slu-
čajno kdo zboli, sta druga
dva v šoli čisto "izgubljena".
In kaj pravijo sami - je fino
biti trojček? "Fino je, če ti je
dolgčas in se lahko igraš. Ni
pa fino, ko se skregamo ...,"
pravijo v en glas.

Jeseniški trojčki
Kati, Nuša in Luka, trojčki iz Podmežakle, so v torek praznovali že deveti rojstni dan. Vsi trije so
odlični športniki, ukvarjajo se z judom, smučajo, igrajo namizni tenis ...

Mamica Diana pravi,
da so poleg njihovih 
trojčkov eni še na 
Blejski Dobravi ter 
eni v sosednji 
kranjskogorski občini.

Kati, Nuša in Luka na tekmovanju v judu ...

... in z mamico Diano ter očkom Markom.

V navodilih 
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Naša vaša matineja
V jeseniškem gledališču tudi letos, že 26. leto, poteka otro-
ška matineja. Doslej so malčki uživali že v štirih predstavah,
prva so navdušila dekleta iz skupine Foxy Teens kot "winxi-
ce", nato je Lutkovno gledališče Jesenice uprizorilo dve kraj-
ši predstavi - Fonfek sije o zelo žejnem kužu Rihardu in Rde-
ča kapica. Malčkom je bila namenjena tudi Sneguljčica v iz-
vedbi domačega gledališča, prejšnjo nedeljo pa so prišli v
goste mladi člani Gledališča na vrvici iz Nove Gorice s pred-
stavo Volk in kozlički. Do aprila se bo zvrstilo še veliko pred-
stav, prva naslednja bo na sporedu v nedeljo, 22. novembra,
predstava Gledališča Unikat z naslovom Jaka in sraka. In kaj
bosta počela Jaka in sraka? Jaka doma v miru gleda televizi-
jo. V nekem trenutku pa zmanjka elektrike in televizija ugas-
ne. Jaka se čisto sam odpravi iskat, kdo je kriv za to. Je to
prijazna gospa iz sosednjega stanovanja ali miren ribič, ki
ga sreča ob jezeru? Morda teta iz elektrarne? Ali mali pol-
žek, ki išče svojo hišico? Ob iskanju krivca mu ves čas naga-
ja tatinska sraka. Morda pa je ravno ona kriva za to, da je
zmanjkalo elektrike? U. P.

V okviru matineje so se predstavili tudi člani Lutkovnega
gledališča Jesenice z igricama Fonfek sije in Rdeča kapica.

Ljubljenčki iščejo dom

Oddamo dva mucka, pisanega in tigrastega, stara pet
mesecev in pol. Mucka sta razglistena in razbolhana, navajena
sta sobne čistoče. Tel.: 031/234-264, Jana, jesenice.



12 Jeseniške novice, petek, 13. novembra 2009

Mladi

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

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška
Bela imajo atrij, ki je nastal
pred več kot dvajsetimi leti
ob gradnji prizidka in telo-
vadnice in ga doslej niso
uporabljali. Učiteljici Stanka
Rakar in Veronika Križaj sta
na začetku lanskega šolske-
ga leta prišli na idejo, da bi
ga lahko uporabili za otro-
ško igrišče. Z veliko napora
in iznajdljivosti sta zbrali
sponzorska sredstva za na-
kup igral, nekaj pa je prispe-
val tudi šolski sklad. Igrala
tako že od začetka septem-
bra stojijo na izbranem me-
stu, vendar pa atrij za igro še

ni bil primerno urejen. Zato
tudi otroci v jesenskem času
še niso mogli uporabljati ig-
ral toliko, kot bi si želeli. Na
pobudo učiteljic Veronike
Križaj in Andreje Prezelj so
zato učitelji in strokovni de-
lavci šole med nedavnimi je-
senskimi počitnicami spe-
ljali akcijo urejanja atrija.
Tako so s prostovoljnim de-
lom v svojem prostem času
pripomogli k boljši urejeno-
sti igrišča. "Dela še niso pov-
sem končana, a smo na do-
bri poti, da se bodo mali na-
dobudneži v prihajajoči po-
mladi že lahko igrali na
novo urejenem igrišču," so
povedali na šoli.

Nova igrala pri šoli 
na Koroški Beli
V atriju šole so postavili otroška igrala, ki so jih
kupili s pomočjo sponzorskih sredstev.

V atrij so postavili igrala, med jesenskimi počitnicami pa 
s prostovoljno delovno akcijo uredili še okolico.

Utrip iz mladinskega centra
V oktobru so v Mladinskem centru Jesenice pripravili vrsto

prireditev, med drugim fotografsko razstavo Simone Boršt-
nar iz Lesc, ki je študentka 3. letnika grafičnih in interak-
tivnih komunikacij na Naravoslovno-tehniški fakulteti v
Ljubljani. Naslov razstave je Monochrome, razstavila pa je
fotografije v črno beli tehniki z različnimi motivi. J. P. 

Tečaj ličenja
Saša Blažič je po poklicu kozmetični tehnik, ki sicer dela kot
vzgojiteljica v Kranjski Gori. V sodelovanju z Mladinskim
centrom Jesenice je v oktobru sodelovala na dveh pred-
stavitvah ličenja na Jesenicah in na Koroški Beli. Interaktivni
enodnevni tečaj je koristil vsem, ki jih zanima dnevni in
večerni make up. Že v začetku decembra pa bo pripravila
nadaljevalni tečaj novoletnega make upa. J. P.
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Urša Peternel

Obnovljene sanitarije in gar-
derobe pri bazenu, nov nad-
strešek za boljši dostop gi-
balno oviranih učencev ter
nadzorne kamere so glavne
pridobitve, s katerimi se v le-
tošnjem šolskem letu lahko
pohvalijo na Osnovni šoli
Toneta Čufarja Jesenice. To
je največja jeseniška osnov-
na šola, ki jo letos obiskuje
623 učencev v 27 oddelkih.
Kot je povedala ravnateljica
Branka Ščap, je bila obnova
garderob in sanitarij pri ba-

zenu nujno potrebna zaradi
odločbe inšpekcije, ureditev
pa je stala okrog šestdeset ti-
soč evrov. Prostori so zdaj
lepo in funkcionalno ureje-
ni, prav tako so poskrbeli za
lepši videz prostora z baze-
nom. Okrog šest tisoč evrov

je stala postavitev nadstre-
ška nad klančino, ki je na-
menjena dostopu gibalno
oviranih učencev v šolo. Le-
tos imajo na šoli tri otroke, ki
so na invalidskih vozičkih,
po novem pa jim je olajšan
dostop zlasti v slabem vre-

menu. Tretja letošnja nalož-
ba pa je bil nakup nadzornih
kamer, ki so stale okrog tri-
najst tisoč evrov. Po besedah
Branke Ščap so zadnjih ne-
kaj let imeli velike težave z
vandalizmom, pisanjem gra-
fitov po stenah, nezaželeni
obiskovalci pa so prek viken-
dov v zunanjem atriju šole
prirejali prave "piknike". Od-
kar so namestili kamere, se
je stanje izboljšalo, ugotav-
ljajo v šoli. Skupaj so vse na-
ložbe stale osemdeset tisoč
evrov, ki jih je zagotovila
Občina Jesenice.

Pridobitve na največji šoli
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so v letošnjem letu uredili garderobe in sanitarije pri
bazenu, zgradili nadstrešek nad klančino za invalide in namestili več nadzornih kamer.

V bodoče bi na šoli radi uredili bivalni vrt 
z zelenico, kjer bi učenci lahko preživljali
odmore, uredili okolico šole in zunanje igrišče
opremili z igrali.

Novi nadstrešek je olajšal dostop gibalno oviranim
učencem zlasti ob dežju in sneženju.

V bazenu plavalno znanje nabirajo učenci pa tudi številni
zunanji uporabniki.

V zunanjosti šole so zaradi vandalizma namestili več 
nadzornih kamer.

Lično urejene garderobe pred bazenom

Direktor podjetja Kovinar Gradnje ST Franc Stegnar, župan
Tomaž Tom Mencinger, ravnateljica šole Branka Ščap

Utrinek iz gimnastične telovadnice
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Najboljša v ročnem
striženju ovc
Mojca Noč iz Javorniškega Rovta je zmagala na državnem prvenstvu v ročnem striženju ovc. 

Pohvale

V okrepčevalnici Apollo Cafe bar v TC Spar so notranjost
lokala popestrili s prisrčnimi lutkami iz bučk, ki 
pripomorejo k vzdušju v lokalu. 

Urša Peternel

Mojca Noč iz Javorniškega
Rovta je na nedavnem dr-
žavnem prvenstvu v striže-
nju ovc postala državna pr-
vakinja v kategoriji ročnega
striženja. Tekmovanje je
potekalo pri Vrhniki, Mojca
se ga je udeležila tretje leto
zapored, prvič pa je na njem
zmagala. Tri ovce je postri-
gla v enaindvajsetih minu-
tah, poleg časa pa so sodni-
ki upoštevali tudi ravnanje z
živaljo. Mojca je bila po
mnenju sodnikov najboljša,
njena uvrstitev pa je še toli-
ko bolj občudovanja vredna,
če vemo, da moški in žen-
ske tekmujejo skupaj. Moj-
ca se z ovcami ukvarja že vr-
sto let in ročnega striženja
se je lotila že pred kakšnimi
dvajsetimi leti. Kot pravi, je
pri striženju še kot otrok na
planini opazovala svojo sta-
ro mamo, pri kateri je preži-
vela najlepši čas otroštva. Z
nasveti o striženju ji veliko
pomagajo Marija, Peter in
Branko Robič s Srednjega
Vrha, sicer pa ima svoj na-
čin striženja. "Ovco po-
ložim na bok in začnem pri
trupu. Pri tem je zelo po-
membno, da so škarje do-
bro nabrušene, potrebuješ
pa kar nekaj moči v rokah."
Pa ni to bolj moško opravi-
lo? Na to vprašanje se Moj-
ca samo nasmehne in odgo-
vori, da je pač tak tip, da se
rada vsega loti, tudi bolj
"moških" opravil. Dela na

kmetiji ji ne zmanjka. Poleg
redne službe na Slovenskih
železnicah - trenutno dela
na potniški blagajni v Ra-
dovljici - ji dneve zapolnjuje
skrb za številne domače ži-
vali. Poleg osemnajstih ovc
ima tudi štiri konje (včasih
gre z njimi tudi na ježo),
šest koz (iz mleka izdeluje
kozji sir), štiri race, nekaj
kokoši, štiri mačke in pri-
jaznega psa po imenu Taro.
A delo ji je v veliko veselje
in kot pravi, tudi večino do-

pusta preživi kar doma, v
svojem raju v rovtih. Kar ji
ostane prostega časa, pa se

rada loti oblikovanja lecto-
vih src in različnih izdelkov
iz ilovice.

Sto pohodov jeseniških upokojencev
Za svoj pohodniški dan so si izbrali četrtek in vsakih 14 dni osvajajo nove cilje. V skupini je navadno
od deset do dvajset pohodnikov, več je žensk kot moških.

Janko Rabič

Hoja v naravo in v gore
igra veliko vlogo pri ohra-
njanju dobrega zdravja in
počutja po upokojitvi. Tega
se dobro zavedajo člani ko-
misije za šport in rekreaci-
jo pri Društvu upokojencev
Jesenice. Leta 2005 so se
takratni predsednik druš-
tva Srečko Krč, Alojz Šim-
nic, Alojz Varl in novi
predsednik komisije za

šport in rekreacijo Janez
Komel dogovorili za ponov-
no oživitev pohodništva.
Ustanovili so sekcijo in pri-
pravili program izletov in
pohodov. Poudarek ni le na
planinskih turah, temveč je
program prilagojen vsake-
mu pohodniku, glede na
njegovo telesno pripravlje-
nost. Program prvega izle-
ta na Mežaklo so morali za-
radi dežja spremeniti in
odšli so le z Jesenic do

Hrušice. To jim ni vzelo
poguma in začela se je vse
bolj oblikovati skupina
navdušencev za hojo. Za
svoj pohodniški dan so iz-
brali četrtek in vsakih 14
dni osvajajo nove cilje. V
skupini je navadno od de-
set do dvajset pohodnikov,
več je žensk kot moških. V
štirih letih se je teh pohod-
niških četrtkov kar naen-
krat nabralo že sto. Za jubi-
lejnega niso imeli poseb-

nih ciljev in želja. Obiskali
so jamo Vilenico in se
povzpeli na hrib Kokoš pri
Lipici. Nekaj povezave je
bilo s prvim pohodom, saj
je tudi tokrat močno deže-
valo. Za programe in orga-
nizacijo pohodov skrbi Ja-
nez Komel. Ob stotem je z
zadovoljstvom povedal, da
je predvsem vesel, da so se
vedno vrnili domov brez
nezgod in drugih nevšeč-
nosti. 

V restavraciji Galerija na Titovi so v jesenskem času na
mizah razstavljene prave male umetnine šefice Aide. 
/ Besedilo in fotografiji: Janez Pipan 

Mojca pri svojih ovcah ...

... in konjih, ki so prav tako njena velika ljubezen.

Mojca svoje ovce striže spomladi in jeseni, iz
ovčje volne splete kakšne nogavice, dala pa si je
izdelati tudi odejo iz ovčje volne. Sicer pa je
cena ovčje volne prenizka, da bi se jo splačalo
prodajati, pravi.

Zbirni center odpadkov na Prešernovi cesti se je dobro
uveljavil. Tudi ozaveščanje krajanov o potrebi zbiranja in
ločevanja odpadkov se širi in res je kar prijetno pogledati
urejenost tega centra. V jesenskem in spomladanskem
času je morda nekoliko večja frekvenca z odpadki z vrtov,
veliko pa je tudi odpadkov bele tehnike, tako vsaj ne 
pristanejo v kakšnem potoku ali gozdni jasi. J. P.

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
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Sponzor križanke je Slaščičarna in Kavarna Grmada, Cesta Toneta Tomšiča 2, po-
leg Čufarjevega trga, GSM 041/392 190. Za reševalce prispevajo tri nagrade: 1. nagra-
da: torta, 18 kosov (29 EUR); 2. nagrada: dve grmadi; 3. nagrada: grmada.

Urša Peternel

Bučna juha
Potrebujemo: 50 dag očiščene
buče, 2 krompirja, por, dve
žlici masla, sol, poper, liter ze-
lenjavne juhe, dve vejici maja-
rona, muškat, žlica medu, dve
žlici kisle smetane, žlico buč-
nega olja, žlico izluščenih
bučnih pečk, drobnjak za
okrasitev.

Priprava: na maslu prepra-
žimo sesekljan por, doda-
mo na kocke narezano
bučo in krompir, še praži-
mo, solimo in zalijemo z
juho ter vse kuhamo do
mehkega. Lonec odstavi-
mo z ognja, juhi dodamo
majaron, muškat, poper,
med in žlico smetane. Z
ročnim mešalnikom vsebi-
no juhe pretlačimo, pirira-
mo. Na krožniku ali v iz-
dolbeni buči jo postrežemo
s kepico kisle smetane, s
praženimi bučnimi pečka-
mi, zabelimo z nekaj kap-
ljicami bučnega olja ter
okrasimo z majaronovimi
lističi in sesekljanim drob-
njakom.

Puran z mlinci
Potrebujemo: enega purana,
15 dag maščobe, sol, juho za
zalivanje, dva dl belega vina;
za mlince: 40 dag bele moke,
dve jajci.

Priprava: uležanega, očišče-
nega purana nasolimo zno-
traj in zunaj, znotraj ga na-
mažemo tudi z maščobo.
Damo ga v namaščen pekač,
prelijemo z vročo maščobo
(mastjo ali oljem), dolijemo
malo vroče vode in pečemo -
najprej pri 220 stopinjah
petnajst minut in nato

zmanjšamo na 180 stopinj.
Med peko purana večkrat
premažemo z njegovim last-
nim sokom, ki smo mu doli-
li vino, in po potrebi tudi
vročo vodo. Za mlince potre-
bujemo več soka! Ko je pu-
ran že skoraj pečen, popari-
mo razlomljene mlince, jih
pustimo deset minut, ko te-
kočino odcedimo, mlince
zložimo okrog purana v pe-
kaču in vse skupaj spečemo,
da je puran mehak, mlinci
pa lepo rjavo zapečeni. Pu-
rana razrežemo, na krožni-
ku ponudimo skupaj z mlin-

ci, ki smo jih še prelili z
omako od peke. Za mlince
zamesimo iz moke, jajc in
vode bolj trdo testo. Razva-
ljamo ga na krpe in jih spe-
čemo, da lepo zarumenijo.

Zavihnjača
Potrebujemo: za testo: 1 kg
mehke moke, 5 dag kvasa, pol
litra mleka, sol; za nadev: 75
dag skute, 3 dl kisle smetane,
sladkor; za premaz: jajce,
sladkor. 

Priprava: zamesimo testo
kot za kruh, ga oblikujemo
v hlebec in pustimo, da
vzhaja trideset minut, nato
ga dobro pregnetemo in
pustimo, da še enkrat vzha-
ja trideset minut. Na lopar-
ju ali v pekaču testo razteg-
nemo na debelino 1,5 centi-
metra. Namažemo ga z na-
devom iz skute, smetane in
sladkorja. Nadevu lahko do-
damo tudi jabolka ali grobo
zmlete orehe. Čez nadev
zavihamo samo robove te-
sta za dva do tri centimetre
in vse premažemo s poslad-
kanim stepenim jajcem in
spečemo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite na dopisnicah do petka, 20. novembra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Martinovo po štajersko
Nekaj namigov za Martinove jedi smo vzeli iz knjige Štajerska kuhinja avtorja Borisa Kuharja, ki je
izšla pri založbi Kmečki glas. Naprodaj je tudi na Gorenjskem glasu.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi ODLIČNA
KAVA V CAFE FLAMINGU. Sponzor križanke je Cafe Flamin-
go iz ulice Slavka Likoviča 9 na Slovenskem Javorniku, tel.
04/586 33 62. Za pravilno rešene križanke podarja naslednje
nagrade: 1. nagrada - knjiga Moje ljubezni (Gaber Knific) in
10-krat bon za kavo: Ibrahim Murselović, Jesenice; 2. nagra-
da dve - majici Flamingo in dva bona po 5 EUR: Zvonka Ze-
lenjak, Jesenice; 3. nagrada - majica Flamingo in dva bona po
5 EUR: Stane Sušanj, Jesenice. Čestitamo! Za nagrade se
oglasite v Cafe Flamingo na Slovenskem Javorniku!

Obisk dobrih čarovnic 

Kot vsako leto ob koncu oktobra tudi letos neutrudna Špela
Rozman iz Druge pomoči ni pozabila obiskati malih bol-
nikov na otroškem oddelku jeseniške bolnišnice in jih ob-
dariti s sladkarijami. Letošnji pomočnici glavne "čarovnice"
Špele sta bili Kristina in Sabina. Seveda je bil obisk zaradi
stanja malih bolnikov kratek, a prisrčen. J. P.

Trio čarovnic pred odhodom na teren
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RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek 
od 8. do 14. ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja,
ponedeljek in prazniki zaprto

Stalna razstava 140 let Kranjske industrijske družbe. 
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
www.gornjesavskimuzej.si, info@gornjesavskimuzej.si

MERCATOR CENTER JESENICE v obratovalnem času 
trgovine Mercator Jesenice

Klubska razstava barvnih fotografij ob 20-letnici delovanja, razstavljajo čla-
ni Fotokluba Jesenice. Info: Fotoklub Jesenice, www.fotoklub-jesenice.si

KOSOVA GRAŠČINA 
Razstava likovnih del mag. umetnosti Milene Gregorčič; do 30. no-
vembra

KOSOVA GRAŠČINA 
Razstava ODBOJKA - PONOS ŽELEZARSKEGA KRAJA, 80 let odboj-
ke na Ravnah na Koroškem; do 27. novembra

KASARNA NA STARI SAVI 
Muzejska razstava Lepota pare; do 3. decembra

Petek, 13. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek ob 10. uri

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

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

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 
041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.koordinator@siol.net

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ... Info: Mladinski center Je-
senice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, dmcj@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 18.45 

Angleške urice 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od 16.30 do 18.30 
Liga v odbojki 4. kolo v okviru športnih iger Jesenice

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Likovna dela članov DOLIK-a Jožeta Pristavca in Jožeta Horvata, do 9.
decembra. Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
JAVIER RODRIGUEZ & CHENSAMBLE ARGENTINO; argentinske
folklorne pesmi. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 14. novembra
Zbor na HRUŠICI (zgornja avtobusna postaja) od 6. do 18. ure

Izlet po Levstikovi poti od Litije do Čateža

Info: PD Jesenice, 04/586 60 70, plan.drustvo@siol.net 

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE od 19. ure do 19.30 
Odkritje kipa Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
ODPRTJE 22. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDA-
LIŠČ; slavnostni govornik: Igor Teršar, direktor JSKD RS; Amadeja Ličen:
OD KRAJA DO RAJA (igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja)

Nedelja, 15. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 

A. Jaoui, J. P. Bacri: DRUŽINSKA ZADEVA, Šentjakobsko gledališče
Ljubljana

Ponedeljek, 16. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 17.45 

Ustvarjalne delavnice

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) ob 17. uri
KAKŠNA SO ŠE LAHKO DARILA? srečanje za mlade starše, vodi Zin-
ka Ručigaj

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) 
od 18. ure do 20.30 

Rekreacijska liga v kegljanju

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Gerard Levoyer: LIFT (Oder Treh herojev Pirniče)

Torek, 17. novembra
KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA (Kidričeva 37c,
Dom Julke in Albina Pibernik) od 16. ure do 16.45 

Računalniška delavnica

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić

KINO ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
SLOVENKA (kriminalna drama/triler)

OŠ KOROŠKA BELA ob 18. uri
Okrogla miza na temo Preprečimo zlorabo prepovedanih drug: pred-
stavitev prepovedanih drug in njenih učinkov, predstavitev konkretne-
ga primera - društvo Žarek. Info: Policijska Postaja Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Aldo Nicolai: ŽENSKE ŠTORIJE (Studio A, KD Slovenj Gradec)

Sreda, 18. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 17.45 

Ustvarjalne delavnice

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
LE KAJ BI DANES JEDEL? delavnica za osnovnošolce v okviru tedna
globalnega izobraževanja in akcije Hrana za naše možgane, vodi Ve-
rona Andreuzzi

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

Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let); vodita
Tjaša Srnec in Ana Abram

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 18. ure do 18.45 

Računalniška delavnica

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK: pogovori z mladimi +15; vodi Pavla Klinar

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Federico G. Lorca: DOM BERNARDE ALBA (KD Stična)

Četrtek, 19. novembra
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 7. uri

Pohod: Razdrto (575 m)-Nanos Pleša (1262 m). Info: DU Jesenice - Sek-
cija za pohodništvo, 041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

OŠ KOROŠKA BELA JESENICE 
- od 8. do 12. ure - Dan odprtih vrat

- od 16. do 18. ure - Delavnice, glasbena prireditev, sprejem prvošol-
cev v Šolsko skupnost. Info: Sanda Zupan, 041/707 179,
http://www.o-kbjesenice.kr.edus.si, sanda.zupan@guest.arnes.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 17. ure do 17.45 

Ura pravljic

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 18. ure dalje
PRAVICO IMAM VEDETI IN UKREPATI! projekcija kratkih filmov z de-
bato v okviru tedna globalnega izobraževanja in akcije Hrana za naše
možgane, vodi Sanja Despotović

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorana)
od 18. do 22. ure

Občinska liga v namiznem tenisu

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Koncert kvarteta saksofonov 4SAXESS. Info: Glasbena šola Jesenice, 
04/586 60 30, http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: Janez Bizjak - Po sledeh prvih naseljencev v Julijskih
Alpah. Info: Muzejsko društvo Jesenice, Dušan Prešeren, 031/580 727

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Josh Tobiessen: VOLI KPD Josip Lavtižar; Kranjska Gora - ZAKLJUČEK
FESTIVALA: NASTOP GLASBENEGA TRIA Vida Mihelčič, Alen Kofol,
Tina Hribar; PODELITEV NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA 

Petek, 20. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 10. ure do 10.45 

Brihtina pravljična dežela 

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

Rekreacijska liga v kegljanju

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih...

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 18.45 

Angleške urice 

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 
od 16.30 do 18.30 

Liga v odbojki 5. kolo v okviru športnih iger Jesenice

Novembrske prireditve 
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje

Odprtje fotografske razstave ČEZ MEJO Rožleta Bregarja

Sobota, 21. novembra
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure 

Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej;
vstop prost. Info: Milan Hribar, 040/706 740, www.vlaki.jesenice.net,
vlaki.jesenice@gmail.com

Nedelja, 22. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 

Gledališka predstava BOKSARSKO SRCE (Lutz Hübner) v izvedbi Iz-
toka in Domna Valiča - obravnava medsebojne in medgeneracijske
odnose, družbene vrednote - BREZPLAČEN VSTOP!

Info: LAS Občine Jesenice, Monika Makovec, 04/586 93 10, 
monika.makovec@jesenice.si

Ponedeljek, 23. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 17.45 

Ustvarjalne delavnice

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. do 18. ure
Klepet staršev predšolskih otrok; vodi Zinka Ručigaj

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) 
od 18. ure do 20.30 

Rekreacijska liga v kegljanju

Torek, 24. novembra
MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 8.30 dalje

ZASVOJENOST Z INTERTNETOM IN MOBILNIKI, predavanje Miha
Kramlija za 2. letnike Srednje šole Jesenice 

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA (Kidričeva 37c,
Dom Julke in Albina Pibernik) od 16. ure do 16.45 

Ustvarjalne delavnice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE 
(Pod gozdom 13) ob 16. uri

Predavanje fizioterapevtke JASNE HAREJ Fizične aktivnosti pri starej-
ših. Po predavanju bo merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka.

KINO ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Svet je velik in rešitev se skriva za vogalom (drama)

Sreda, 25. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 16. ure do 17.45 

Ustvarjalne delavnice

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

Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let); vodita
Tjaša Srnec in Ana Abram

Četrtek, 26. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - otroški oddelek 
od 17. ure do 17.45 

Ura pravljic 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorana)
od 18. do 22. ure

Občinska liga v namiznem tenisu

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 18) od 18. ure dalje
FACEBOOK BO REŠIL SVET, debatni večer mladih (MBO 09), vodi
Sanja Despotović

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30 
Koncert učiteljev

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) 
od 18.30 do 19. ure

Podelitev potrdil udeležencem računalniških tečajev UČIMO SE ZA
ŽIVLJENJE (v sodelovanju z Microsoft Slovenija in Zavodom MISSS)

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje
Projekcija digitalnih fotografij Pavla Smoleja (v sodelovanju z DU Ja-
vornik Koroška Bela)

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih 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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Nastopili so otroci iz vseh štirih skupin, prvi so bili na
vrsti najmlajši.

Otroci so prinesli res ogromno igrač in knjig, s katerimi
bodo razveselili otroke iz socialno ogroženih družin.

Urša Peternel

V vrtcu Angelce Ocepek na
Plavžu so prejšnji teden pri-
pravili prisrčno slovesnost, s
katero so namenu predali
obnovljene prostore vrtca.
Prenova je potekala zadnji
dve leti in je stala devetdeset
tisoč evrov, ki jih je prispeva-
la Občina Jesenice. Kot je po-
vedala ravnateljica Vzgojno-
varstvene organizacije Jese-
nice Zdenka Kovač, so pre-
novili streho celotnega vrtca,

sanitarije in obe umivalnici,
na novo opremili dve igralni-
ci ter prebelili vse igralnice
in obnovili parket. Poleg tega
so obnovili nadstrešek in do-
trajano lopo. Obnova je bila
nujna, saj je stavba stara že
skoraj štiri desetletja, poleg
tega pa se je letos močno po-
večalo število otrok, ki obis-
kujejo vrtec. Tako so letos
oblikovali kar štiri oddelke
(prejšnja leta sta delovala le
po dva), ki jih obiskuje 75
otrok. Kovačeva je dejala, da

bi za še bolj kakovostno delo
potrebovali več prostora, naj-
bolj bi bili veseli prostorov v
isti stavbi, v katerih deluje
ljudska univerza, saj bi tako
na isti lokaciji lahko zagoto-
vili dovolj prostora za pred-
šolske otroke.
Na slovesnosti pa so simbo-
lično zaključili tudi huma-
nitarno akcijo zbiranja igrač
in knjig za socialno ogrože-
ne otroke, ki je potekala v
vseh enotah jeseniških vrt-
cev. Pobudo za zbiranje ig-

rač za socialno ogrožene
otroke je dala vzgojiteljica
Maja Derlink in uspelo jim
je zbrati ogromno igrač, ki
bodo polepšale otroški svet
malčkov iz socialno ogrože-
nih družin. Ravnateljica
Zdenka Kovač se je zahvali-
la otrokom in staršem,
zbrane igrače in knjige pa
sta prevzeli Branka Stare
Ravnik s Centra za socialno
delo Jesenice in Doris Glo-
bočnik s Centra za socialno
delo Radovljica.

Otroci zbirali igrače
V vrtcu Angelce Ocepek na Plavžu so tudi uradno predali namenu obnovljene prostore. Ob tem so
zaključili humanitarno akcijo zbiranja igrač in knjig za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Kratke novice

Branetu Jeršinu plaketa olimpijskega komiteja 

Ob 18-letnici Olimpijskega komiteja Slovenije so na sloves-
nosti na Fakulteti za šport v Ljubljani podelili letošnje
častne listine in plakete. Med štirimi dobitniki plaket med
posamezniki je tudi Branko Jeršin iz Slovenskega Javornika.
Prejel jo je za 45-letno aktivno udejstvovanje v različnih
športih in organizacijsko delo v športnih društvih in organi-
zacijah v občini Jesenice. Največ mu je v mladih letih pome-
nila košarka. Najprej je bil igralec in kasneje trener, pred-
vsem mlajših ekip. Kasneje je bil dolgoletni tehnični vodja
Hokejskega kluba Acroni in državne hokejske reprezen-
tance. Od leta 1988 se s športom ukvarja poklicno. Najprej
je bil sekretar Športne zveze Jesenice, sedaj pa je organiza-
tor športnih programov pri Zavodu za šport Jesenice. Drugi
mandat je vodja regijske olimpijske pisarne na Jesenicah in
štiri leta član odbora za lokalni šport pri Olimpijskem
komiteju Slovenije. Plaketo je Branetu Jeršinu izročil
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez Koci-
jančič. J. R.

Noč čarovnic v stolpnici na Plavžu 

V velikih stanovanjskih soseskah je organizacija družabne-
ga življenja zahtevna ali pa sploh ni mogoča. Da vendarle
povsod ni tako, dokazuje primer stolpnice na Titovi 41 na
Jesenicah. Kljub velikemu številu stanovanjskih enot je vse
bolj čutiti povezanost prebivalcev. Med seboj si pomagajo,
skrbijo za družabne dogodke, predvsem pa je spodbudno,
da aktivno sodelujejo tudi otroci. To je velika zasluga
predsednice nadzornega sveta stolpnice Anice Korošec.
Zna jih motivirati, da se vključujejo v različne dejavnosti.
Vrstijo se delavnice ob vseh praznikih in drugih zanimivih
dnevih, kjer izdelujejo različne predmete. Konec oktobra se
niso mogli izogniti noči čarovnic. Ob vhodu v stolnico so
naredili lep aranžma z bučami, na družabnem srečanju
pred stolnico pa so plesale mlade in odrasle čarovnice.
Letos so pri izvedbi združili moči z Mladinskim centrom Je-
senice. Sedaj se pripravljajo že na naslednje delavnice, kjer
bodo dali poudarek božično-novoletnim praznikom. J. R.

V pisani zgibani knjižici Krtek in jesen bodo otroci

videli, kako Krtek speče okusne kolačke z marmelado,

v knjižici Krtek in zima pa, kako težko je Krtek čakal

prvi sneg. Zelo prikupno in zabavno!

Redna cena posamezne knjige: 6 EUR, 

cena za naročnike GG: 4,80 EUR + poštnina

Kartonki sta naprodaj na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4

v Kranju, naročite ju lahko po tel.: 04/201 42 41 ali 

na: narocnine@g-glas.si.
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Najbolj ljubki kartonki, 

ki ju otroci obožujejo!

Vrtčevska "družina" je letos kar velika, štiri oddelke obiskuje kar 75 otrok.

Malčki se v obnovljenih igralnicah odlično počutijo. Na 
fotografiji sta Diego in Maj, ki najraje sestavljata kocke.

Obnovili so streho vrtca in nadstrešek pred vhodom, na
obnovo pa čakajo še zunanje površine.




