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OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTIKULTURA RECEPTI

Poleti vendarle začetek
obnove
Na Osnovni šoli Koroška
Bela nestrpno čakajo na za-
četek obnove šolskih stavb.
Pušča streha, stene so vlaž-
ne in plesnive, tla so uničena
zaradi žlindre ...

Beremo s kužkom 
Rikom
V Občinski knjižnici Jesenice
so mladi bralci brali s čisto
posebnim prijateljem - kuž-
kom Rikom.

Porabimo beljake
Pri pripravi krofov, flancatov,
majoneze, rezancev iz samih
rumenjakov nam običajno
ostanejo beljaki. Iz njih lahko
naredimo različne sladice.
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Urša Peternel 

Jeseniški občinski svetniki
so potrdili sklep, da bo čast-
ni občan občine Jesenice po-
stal Valentin Cundrič, pes-
nik, pisatelj, dramatik in sli-
kar. Ta naziv mu bo župan
Tomaž Tom Mencinger po-
delil na slovesnosti ob ob-
činskem prazniku 20. mar-
ca. Valentin Cundrič se je
uveljavil predvsem kot pes-
nik. V mnogih tujih antolo-
ških izborih in enciklopedi-
jah je predstavljen kot eden
najpomembnejših sloven-
skih pesnikov. Je avtor ene-
ga največjih pesniških opu-
sov zadnjih desetletij pri
nas, izdal je okoli 150 knjig,
je avtor dva tisoč sonetov,
velik del pesniške ustvarjal-
nosti pa je posvetil ustvarja-
nju ene najzahtevnejših
pesniških oblik - sonetnega
venca sonetnih vencev. Kot
so zapisali v obrazložitvi, se
bodo Jeseničani s podelitvijo
naziva častni občan Valenti-
nu Cundriču poklonili za
njegovo izjemno delo ter po-
kazali, da so ponosni nanj.
Poleg naziva častni občan
bo župan ob prazniku pode-
lil še tri plakete občine. Pre-
jeli jih bodo Zoran Kramar,

Branka Smole in Marjan Ču-
fer. Zoran Kramar bo plake-
to prejel za dolgoletno
uspešno delo na področju lo-
kalne samouprave, športa,
kulture in humanitarne de-
javnosti. Branka Smole bo

plaketo občine prejela za dol-
goletno ustvarjalno delo v
kulturi, kot radijska novinar-
ka in voditeljica kulturnih
prireditev se je uveljavila ne
le na Jesenicah, temveč tudi
v širši Sloveniji. Marjan Ču-

fer pa bo priznanje prejel za
dolgoletno delo na kulturno
umetniškem področju ter za
delo na publicističnem in
strokovnem področju, kot
sta informatika in filozofija.
Več na strani 3 in 4

Častni občan 
Valentin Cundrič
Plakete občine Jesenice bodo ob letošnjem občinskem prazniku 20. marca prejeli Zoran Kramar,
Branka Smole in Marjan Čufer.

O hinavščini v družbi
Mlada Jeseničanka Neža Je-
raša je kot režiserka in sce-
naristka skupaj s sošolci na
oder postavila predstavo
Tartuffe 2011.

Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak
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Častni občan Valentin Cundrič I Foto: Anka Bulovec

Delovno mesto -
Alpe 
Klemen Gričar je gorski vodnik 
z mednarodno licenco, ki se že 
nekaj let preživlja samo z gorskim
vodništvom. Vodi po Alpah, ne le
v Sloveniji, ampak tudi v Franciji
in Švici, pa celo v Himalaji.
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Španov vrh
ima (svinjski)
talent!
Na pustno nedeljo je 
v Španovem vrhu nad 
Jesenicami potekal že 
45. Smuk za svinjsko glavo.
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Cesta železarjev 22, Jesenice
telefon: 031/60 17 60 ali 031/44 93 50
NOVO! Delovni čas: pon - pet 11h-19h, 
www.sportpoint-jesenice.si

VEČ KOT KOLESARSKA 
TRGOVINA

PREDSEZONSKI POPUST od -15 do -20%
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Popravek

V članku z naslovom Častni občan bo Valentin Cundrič, ob-
javljenem v prejšnji številki, smo pri naštevanju dosedanjih
častnih občanov Jesenic pomotoma izpustili častnega obča-
na Joža Varla. Za nenamerno napako se opravičujemo.
Uredništvo

Kdaj muzej športa na Jesenicah?
Občina Jesenice z ožjo in širšo okolico se lahko pohvali s
številnimi športniki, ki v dolgoletni zgodovini dosegajo iz-
jemne rezultate v Sloveniji ter v evropski in svetovni areni.
Od Rateč do Rodin je doslej 110 športnikom in športni-
cam pripadla čast, da so nastopili na olimpijskih igrah in s
svojim pogumom plemenitili geslo Hitreje, višje, močneje.
Čeprav velikokrat v težkih razmerah in pomanjkanju denar-
ja s pogumom, srčnostjo in voljo ponosno nastopajo v re-
prezentančnih vrstah pod zastavo domovine. Nekajkrat se
je že pojavila ideja, da je vsem tem generacijam treba dati
priznanje in spoštovanje za vse športne uspehe. Morda je
ob sedanji temeljiti obnovi Športne dvorane Podmežakla
priložnost, da v njej najde mesto tudi muzej športa. Loka-
cija je primerna tudi zato, ker je to najbolj športen del ob-
čine, vedno z velikim številom obiskovalcev hokejskih in
drugih dogodkov. 
Večkratne pobude v preteklosti podpira uredniški odbor
Jeseniških novic, ki je na februarskem sestanku predlagal,
da se o tem začne resneje - ne le razmišljati, temveč od
idej začeti prehajati k dejanjem. Škoda je, da se pozablja-
jo veliki uspehi, ki so Jesenice in okolico doslej že veliko-
krat postavili na športni zemljevid Evrope in sveta. Nekate-
ra društva hranijo najbolj žlahtne kolajne in diplome v svojih
vitrinah, nekateri športniki so si kar doma uredili male mu-
zeje, nekateri pa imajo osvojene kolajne kar po predalih.
Uredniški odbor poziva tudi druge, da podprejo idejo o
uresničitvi zamisli o športnem muzeju. Vsaka pobuda, ide-
ja ali usmeritev bo dobrodošla, da se generacijam športni-
kov da priznanje, ki si ga zaslužijo.



Urša Peternel

Kar okrog šestdeset Jeseni-
čank in Jeseničank se je ude-
ležilo okrogle mize v Kolper-
nu, na kateri so snovalci ob-
činskega razvojnega progra-
ma 2011-2025 predstavili ta
temeljni strateški doku-
ment, ki bo začrtal razvoj ob-
čine do leta 2025. Program
so pripravljali leto dni, pri
tem pa je sodelovalo več kot
sto posameznikov, podjetij
in ustanov. Na Občini Jese-
nice so v razpravo želeli
vključiti tudi občanke in ob-
čane, najprej prek javne raz-
grnitve, nato pa so pripravili
še okroglo mizo. Uvodoma
so vodje projektnih skupin
priprave programa Valenti-
na Gorišek, Vera Pintar,
Maja Radinovič Hajdič in

vodja projekta Boris Bregant
na kratko predstavili doku-
ment, nato pa so dali prilož-
nost občankam in občanom,
da so podali svoje predloge
in videnje razvoja občine v
prihodnjih petnajstih letih.
Aleša Nagodeta je zanimalo,
kako bodo dosegli energet-
sko samozadostnost mesta,
kar je eden od ciljev, zapisa-
nih v programu. Vodja pro-
jekta Boris Bregant mu je
odgovoril, da je to dolgoroč-
ni cilj, ki je dosegljiv prek
znižanja porabe energije in z
uvajanjem alternativnih ob-
lik energije, kot sta bioplin
in vodna energija. Predstav-
nik mladih Marko Arh je
menil, da bi Jesenice lahko
postale središče alternativne-
ga ustvarjanja mladih. Kot je
dejal, mlade na Jesenicah

moti utesnjenost, slaba in-
frastruktura ter mentaliteta,
celo depresivnost ljudi. Lili
Tkalec je menila, da bi mla-
dim morali zagotoviti pros-
tore za dnevno druženje in
večerne koncerte, v mestu bi
morali urediti tudi mladin-
ski hotel. Daniel Dvoršak je
opozoril, da bi v bodoče mo-
rali več pozornosti namenja-
ti skrbi za gibalno ovirane
občane. "Gradimo nove ob-
jekte brez dvigal, pločnike z
robniki, semaforje postavlja-
mo na sredino pločnikov ...
V program zato vnesite cilj,
da bodo Jesenice postale tudi
invalidom prijazno mesto!"
Kot je dodal, občani v mestu
pogrešajo več športnih povr-
šin in igrišč, nasprotujejo pa
zaprtju bazena Ukova. Več
bi morali storiti za turistično

promocijo Jesenic, je menil
Jaka Kleč. Med bolj kritični-
mi razpravljavci pa je bil 
Alojz Katnik, ki je menil, da
predlagani razvojni program
ne prinaša nič "revolucionar-
no spremenjenega" niti ne
nakazuje nobenih spre-
memb, ki bi občino dvignile
iz razvojnega zaostanka. Ob-
čina Jesenice bodoči razvoj
še vedno gradi na istih go-
spodarskih dejavnostih kot
že desetletja, brez novih pro-
izvodov z večjo dodano vred-
nostjo. Tudi vizija turizma je
neambiciozna, je menil, po
njegovem bodo obiskovalci
Planine pod Golico leta 2025
pri Betelu še vedno postreže-
ni z gobovo juho, kranjsko
klobaso, krvavicami, pečen-
ko, krapi, štruklji in praže-
nim krompirjem ...

V Kolpernu o razvoju občine
V razpravo o občinskem razvojnem programu 2011-2025 so vključili tudi občane, ki so na okrogli mizi
povedali, kakšen razvoj občine si želijo.
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Sprejem zapornika 
iz Guantanama

Jeseničani smo ogorčeni in
prizadeti zaradi izjave dr.
Rosvite Pesek, voditeljice Od-
mevov v petek, 26. februarja
2011, ko je v zvezi s sprejemom
zapornika iz Guantanama
dejala: "Zdaj, če nekoliko špe-
kuliramo, precej hrupa je dvig-
nilo vprašanje, ali ni že neki
zapornik iz Guantanama celo
pri nas, na Dobu ali kje, mis-
lim, da je eden od poslancev o
tem govoril. Da ne bomo zava-
jali javnosti, šlo bo za osebo, ki
bo živela povsem prosto med
nami, po vsej verjetnosti bo ži-
vela na Jesenicah, ker želijo ži-
veti v svojih skupnostih, in ne
bo v ničemer posebna, da tako
rečem. In bo živela pač zunaj,
ker je svobodna."

Taka izjava ne sodi na na-
cionalno televizijo, kaže pa
tudi na odnos Ljubljane do Je-
senic. Doslej smo velikokrat re-
ševali slovenske zagate, ki so

jih povzročili naši politiki. Po
koncu druge svetovne vojne
smo dolgo požirali strupeni
prah, zato da smo gradili do-
movino in pomagali neuvršče-
nim, tik pred osamosvojitvijo
smo bili deležni 'darila' minis-
trstva za okolje v obliki 900
ton nevarnih odpadkov, preko
katerih so preletavala letala
JLA z grožnjo bombardiranja.
Ko ne vemo, kam s komunal-
nimi odpadki, je rešitev, na Je-
senicah. Vse to rešujejo naši
občani, takšni kot smo, narod-
no pisani, a marljivi in spoš-
tljivi drug do drugega, ker nas
veže delo in težko preživljanje.
Če Ljubljana, RTV in dr. Ros-
vita Pesek menijo, da so to isti
ljudje kot zaporniki v Guanta-
namu, naj se pridejo prepri-
čat, da temu ni tako. In na
rob te zgodbe - če bi zapornik
prišel na Jesenice, bi ga znali
sprejeti, če bi spoštoval naš na-
čin življenja, tako kot vsi pri-
šleki, ki so se na katerikoli na-
čin naselili na Jesenicah. 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger

Javno pismo

Urša Peternel

Na februarski seji občinske-
ga sveta je župan Tomaž
Tom Mencinger občinske
svetnike seznanil z nekateri-
mi aktualnimi informacija-
mi. Povedal je, da je Pošta
Slovenije na območju med
Enosom in Lidlom konec fe-
bruarja začela graditi stavbo
nove glavne pošte. Lepo na-
preduje tudi gradnja upra-
vnega centra, za poslovne
prostore v stavbi se zanima-
ta tudi dve banki. Objavljen
je bil razpis za novega na-
jemnika Doma Pristava in
Kurirskega doma, imenovali
so že komisijo, ki bo predla-
gala odločitev o najemniku.
Prav tako bo v kratkem ob-
javljen razpis za koncesio-
narja za novo mestno tržni-
co, ki jo gradijo na Stari
Savi. Župan je povedal, da je
kar nekaj zanimanja za
opravljanje te dejavnosti,

zato so na Občini Jesenice
prepričani, da bo tržnica
lepo zaživela. Načrtujejo, da
jo bodo odprli že konec le-
tošnjega leta.
V Planini pod Golico poteka
obnova večnamenskega ob-
jekta, v katerem bodo uredi-

li prostore za gasilce, krajev-
no skupnost, društva in in-
formacijsko točko. Ker je ve-
lik problem Planine pod Go-
lico slaba cesta, bodo na Ob-
čini Jesenice letos začeli pri-
pravljati dokumentacijo za
ureditev ceste, saj se zaveda-
jo, da je urejen dostop pred-
pogoj za bodoči turistični
razvoj kraja. 

Župan je tudi povedal, da je
prišlo do zamenjave na me-
stu poveljnika občinskega
štaba civilne zaščite; dolgo-
letnega predanega poveljni-
ka Baneta Petroviča je nasle-
dil Igor Arh z Blejske Do-
brave.

Županov kotiček

Urša Peternel

Na februarski seji občin-
skega sveta so med drugim
potrdili operativni program
preskrbe s pitno vodo do
leta 2017 s poudarkom na
ukrepih do konca leta 2014.
Program so pripravili v jav-
nem komunalnem podjetju
Jeko-In v sodelovanju s Ko-
munalno direkcijo Občine
Jesenice, predstavil pa ga je
vodja sektorja preskrbe s
pitno vodo v Jeko-In Andrej
Kecman. Po načrtu razvoj-
nih programov bo letos naj-
večja investicija začetek ob-
nove vodovoda v Podmeža-
kli, skupna vrednost del je
ocenjena na 905 tisoč ev-
rov, letos bodo za to name-
nili 105 tisoč evrov, investi-
cija pa bo zaključena leta
2014. Prihodnje leto bo pri-
šel na vrsto vodovod v Pla-
nini pod Golico, investicija
je ocenjena na 850 tisoč ev-
rov do leta 2014. Za vzdrže-
vanje vodovodnih sistemov
je do leta 2017 predvidenih
po 150 tisoč evrov občinske-
ga denarja letno. V prihod-
nje bodo precej pozornosti

namenili tudi obvladovanju
vodnih izgub v omrežju,
tako bodo zgradili teleme-
trični sistem in kupili opre-
mo za iskanje napak v
omrežju.
Na seji so sprejeli tudi odlok
o predmetu in pogojih za

dodelitev koncesije za izva-
janje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdr-
ževanja Tržnice Jesenice.
Odlok je osnova za objavo
javnega razpisa za izbiro
koncesionarja, ki bo uprav-
ljal novo tržnico na Stari

Savi. Do sklenitve koncesij-
ske pogodbe z novim konce-
sionarjem bo tržnico na sta-
ri lokaciji še upravljalo pod-
jetje Jeko-In.
Občinski svetniki so se stri-
njali, da Občina Jesenice
najemniku lokala Tea-ter
bar odproda teraso pred lo-
kalom, gre za del pod na-
streškom, s tem da Občina
Jesenice obdrži predkupno
pravico in dostop ter brez-
plačno uporabo prostora.
Strinjali so se tudi z odku-
pom zemljišč na Kresu, gre
za del teniških igrišč, ki so v
lasti KGZ Sava Lesce, med-
tem ko je drugi del že v ob-
činski lasti. Tako bodo vzpo-
stavili enotno lastniško sta-
nje in teniška igrišča uredili,
odločitve o tem, kdo jih bo
upravljal (krajevna skup-
nost, Zavod za šport Jeseni-
ce ali kak drug najemnik),
pa še niso sprejeli.
Na seji so potrdili tudi pra-
vilnik o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja
v občini ter program dela in
finančni načrt Razvojne
agencije zgornje Gorenjske.

O preskrbi s pitno vodo
Občinski svetniki so na februarski seji govorili o preskrbi s pitno vodo do leta 2017. 

Na Jesenicah je v vodovodno omrežje vgrajenih
še 15 tisoč metrov salonitnih cevi, za zamenjavo
bi potrebovali tristo tisoč evrov.

Snovalci občinskega razvojnega programa so predstavili
načrte razvoja občine do leta 2025.

Okrogle mize v Kolpernu se je udeležilo kar okrog šestdeset
občank in občanov. I Foto: Anka Bulovec

Župan je povedal, da bodo podrobne meritve o
onesnaženosti zemlje v okolici jeseniških vrtcev
pripravili za marčevsko sejo občinskega sveta.
Prav tako bodo pozvali Acroni, da marca na seji
občinskega sveta predstavi projekt predelave
bele žlindre, za katerega so že lani poleti 
podpisali pogodbo z ameriško korporacijo Harsco.

Na seji občinskega sveta je bil prvič navzoč tudi novi direktor
javnega komunalnega podjetja Jeko-In Ivan Hočevar.
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 

Jeseniške novice št. 5/letnik VI so priloga časopisa Gorenjski glas št. 20, ki je izšel 11. marca 2011.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija. Distribucija: Pošta
Slovenije, d. o. o., Maribor.

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
/ Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47  / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski
glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska
(enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda:
1,50 EUR, letna naročnina 2011: 156,00 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega prekli-
ca, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

MAREC

Urša Peternel

S kakšnimi občutki spreje-
mate to najvišje občinsko
priznanje?
"Občutki so lepi. Predvsem
zato, ker se vse do zadnjega
pravzaprav nisem počutil
stoodstotnega Jeseničana ...
Vseskozi sem namreč imel
vtis, da me Jesenice niso
sprejele. Tole priznanje pa
me je vsaj prepričalo, da
sem zares občan Jesenic ..."

Izdali ste prek sto pesniških
zbirk, kar vas uvršča med
najbolj plodovite slovenske
pesnike, pišete prozo, otro-
ško poezijo, tudi slikate ... A
na prvem mestu je zagotovo
pesem. Je ves čas v vaši glavi?
"Absolutno! Vsaka nova pe-
sem nastane iz preostanka
zadnje pesmi, iz preostanka,
ki me je napotil, da bi to pe-
sem sploh napisal, a potem
to ni prišlo v tisto zadnjo pe-
sem. Vsaka pesem nastaja iz
prvega verza, ki je neke vrste
božji dar. Preostalo je delo,
je garanje. A ponavadi se po-
tem izkaže, da ta prvi verz
ne sodi v tisto pesem in je
izločen. In to je neka boleča
orkestracija poezije za pes-
nika, da se zaveda, da v pes-
mi ni tistega, kar je hotel na-
pisati ..."

Kako nastajajo pesmi - se hi-
tro izlivajo na papir ali je
dolgotrajno, mukotrpno
delo, kot ste rekli, garanje?
"Večina pesmi nastane na
mojih sprehodih. S seboj
vedno nosim svinčnik in list
s trdo podlago, da lahko hi-
tro zapišem misel, ker sicer
je izgubljena. Ko pridem do-
mov, pesem obdelam in
nato vnesem v računalnik.
Pri zadnjih pesmih pa negu-
jem tudi rokopis, s svinčni-
kom jih prepišem in shra-
nim kot rokopis. Vmes pet
let sploh nisem mogel pisati
pesmi, ker sem bil skoraj po-
polnoma slep in sem ugoto-
vil, da lirike ne moreš pisati,
če optično ne obvladaš lista
papirja. Zato sem v tistem
obdobju pisal otroške pesmi
in magično prozo, s katero
se naslanjam na razne svete
tekste, poleg Stare zaveze na
Koran, na talmud ..."

Večino pesniških zbirk ste
izdali v samozaložbi?
"Tako je, res pa je tudi, da
so moja dela tiskale vse za-
ložbe."

Pa Slovenci kupujemo po-
ezijo?
"Finančnega povračila pri
izdaji poezije tako rekoč ni.
Kar pa se tiče kupovanja po-
ezije - teh modernih pesni-
ških zbirk tudi jaz ne bi ku-
poval. Meni vsa ta moderni-
stična šara nič ne pomeni.
Absolutno nič."

Zvesti ostajate sonetu, ime-
nujejo vas mojster soneta,
velik del ustvarjalnosti pa
ste posvetili najbolj zahtevni
obliki, to je sonetnemu ven-
cu sonetnih vencev. Napisa-
li ste jih kar osem! Boris A.
Novak je ustvarjanje te zvr-
sti imenoval kar 'gigantski
ustvarjalni napor' ...
"Ta pesnitev nastaja tako, da
najprej napišeš magistralni
sonet, iz tega napišeš sonetni
venec, soneti v tem sonetnem
vencu pa morajo biti pisani
tudi kot magistralni, ker iz
teh štirinajstih potem nastaja
spet štirinajst sonetnih ven-
cev ... Problem so že rime, saj
moraš zelo razmisliti, katero
rimo boš uporabil ... Jaz vča-
sih obilje rim poudarim prav
s tem, da imam v verzu dvoj-
no rimo - da poudarim, da mi
rim ne manjka."

Kot je tudi opozoril Boris A.
Novak, pa slovenska literar-
na kritika doslej ni pokazala
pravega razumevanja za
vašo izvirnost in drugač-
nost. Vas to kaj zbode?
"Zbode ne, me pa ovira. Če-
prav sem bil v Sloveniji po
svoje odrinjen, pa sem bil v
jugoslovanskem okviru na
široko sprejet, že leta 1962
in 1966 so me uvrstili v an-
tologijo jugoslovanske po-
ezije. Tega nekateri niso
mogli prenesti, kot zdaj ne
morejo prenesti, da bi mi
priznali nekakšen primat
glede soneta. Tega mi pri-
znavajo le posamezniki ..."

Dobili pa ste tudi svetovno
priznanje, saj ste eden od le
treh slovenskih pesnikov,
omenjenih v Enciklopediji
Britannici; poleg vas sta v
njej le še Dane Zajc in Veno
Taufer.
"Leta 1995 je bil svetovni
kongres o sonetu in od tega
leta naprej sem vključen v
Enciklopedijo Britannico,
pri čemer niti ne vem, kdo
je opravil ta izbor."

Če se vrneva na začetek - ro-
jeni ste bili na Poljšici pri
Bledu, so vam bili pesniški
geni položeni že v zibko? Je
kdo v družini gojil ljubezen
do poezije?
"Moja teta Franca Cundrič,
ki je umrla že pred mojim
rojstvom, je pisala pesmi in
jih objavljala v Bogoljubu.
Jaz sem že od osmega leta
naprej sestavljal pesmi in
svojo prvo pesem še vedno
znam na pamet. Takole gre:
Kaj si prišel, ptiček k meni, ko
na vejici čepiš, daj mi željo ra-
zodeni, se bojiš, ko le molčiš?
Moje okno je odprto, da v sobo
poletiš, če ti je življenje strto,
kadar hočeš, odletiš. S spevom
vabi me čarobnim, a nikdar
ne prileti, družiti s hudobnim
svetom ptiček se boji."

Obiskovali ste gimnazijo na
Bledu in na Jesenicah, nato
pa študirali slavistiko. Po di-
plomi pa ste se vrnili na Jese-
nice in do upokojitve pouče-
vali. Kakšne spomine imate
na tista profesorska leta?
"Bil sem štipendist jeseni-
ške občine in sem se po di-
plomi zaposlil na Osnovni
šoli Prežihovega Voranca.
Na razrede imam odlične
spomine, kajti v razredu
sem se vselej odlično poču-
til. Takrat je bil pouk še tak,
da je bil vsak profesor svo-
boden, moral je imeti svoj
učni načrt in jaz sem lahko
čisto svobodno delal. Domiš-
ljam si, da sem učence veli-
ko naučil, kar mi tudi zago-
tavljajo ob naključnih sreča-
njih. Pri meni so celi razredi
pisali pesmi, in to dobre pes-
mi! Na osnovni šoli sem po-
učeval dobrih deset let, po-
tem sem šel za nekaj let na
Gimnazijo Jesenice, po teža-
vah z očmi, odstopu mrež-
nic, pa so me invalidsko
upokojili, a mi je delavska
univerza ponudila delovno
mesto in sem tam dočakal
upokojitev, imel sem skoraj
štirideset let delovne dobe."

Vsa leta vam ob strani stoji
soproga Magdalena, imate
tudi dve hčerki in štiri vnu-
ke in tudi oni že sestavljajo
verze, kajne?
"Da, imam dve hčerki, sta-
rejša se je silno rada učila in
pomagal sem ji tako, da sem
jo jaz spraševal. Medtem ko
mlajša tega ni prenesla ...
Ker sem se tudi sam silno
rad učil, se danes čudim
vnukom, ker se ne marajo
učiti, vsaj ne preveč, name-
sto da bi bili srečni, da lahko
hodijo v šolo ... Starejša hči
ima dva sina, Jureta in Tade-
ja, oba pišeta haikuje, mlaj-
ša hči pa ima dve deklici,
Saro in Majo. Sara bo jeseni
šla v šolo in si že izmišlja
dvovrstične rime. Recimo:
Je medvedek zacingljal, zato je
zgodaj vstal ..."

Vaša otroška poezija je na-
stajala za hčerki ali že za
vnuke?
"Najprej je bila za hčerki, re-
cimo Monika Harmonika s
krtačko za zobe češe si lase
in tako naprej, potem pa
sem v pesmi v zbirki Čučuv-
laki vključil oba vnuka, svoje
pesmice je dobila Sara, za
Majo pa je posebna otroška
knjižica Je ptiček bos."

Piše pa tudi soproga. Ste
strog kritik?
"Moram reči, da se je slo-
govno silno razvila. Kar se
tiče kritike, je pa tako, da
me vpraša za mnenje, in če
je treba, da kaj kritičnega
povem, ji to povem, če je
treba pohvaliti, pa pohva-
lim. Saj ona tudi mene kri-
tizira! Sicer pa ona tudi iz-
deluje knjige, nekatere na-
tisnemo pri tiskarju, druge
pa izdela sama, denimo zad-
njo, knjigo Črnkos, je izde-
lala ona."

Zdi se, da se še niste izpeli,
da je v vas še veliko ... 
"Imam pripravljeno že na-
slednjo knjigo, naslov ima
Spondej, za konec leta pri-
pravljam antologijo, izbor
stotih pesmi iz štirih zbirk
... Med zadnjimi nastalimi
pesmimi je naslednja:

Med pticami,
ki priletijo na vrata,
leta nevidna ujeda,
ptica rogata.

Med drevesi,
ki jih otresaš,
raste nevidno drevo,
in ga ne pogrešaš.

Med besedami,
ki jih slišiš in poznaš,
je beseda zamolčana,
ujeta v črn očenaš.

Jaz sem vaša lepa Vida
se od blizu sliši.
Glasno bo, veselo
tudi v naši hiši."

V glavi je ves čas pesem
Častni občan občine Jesenice je postal pesnik, pisatelj, dramatik in slikar Valentin Cundrič. "Stvaritve
Valentina Cundriča, prejeta različna priznanja, njegov literarni vpliv in ugled doma ter po svetu kot
občana občine Jesenice utemeljuje podelitev naziva častni občan občine Jesenice." (Iz obrazložitve)

Valentin Cundrič I Foto: Anka Bulovec

Teden obrti in podjetništva
15. marca 2011 ob 15. uri
Odprtje 19. Tedna obrti in podjetništva ter 
Jožefovega sejma 
prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

17. marca 2011 ob 16. uri
Predavanje: Pogoji dela v Avstriji po 1. maju 2011 
Predavateljica dr. Maria Škof - odvetniška pisarna Grilc 
in partnerji 

18. marca 2011 ob 9. uri 
Delavnica: Kako postopati ob inšpekcijskem pregledu
Predavateljica ga. Janja Perne - svetovalka OZS 

19. marca 2011 ob 16. uri
Zaključek prireditev s podelitvijo priznanj in 
žrebanjem nagrad 
Prireditveni šotor na Trgu Toneta Čufarja

15. do 19. marca 2011 od 8. do 19. ure 
Predstavitev izdelkov in storitev članov zbornice 
v avli Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah
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Občinske novice

Zoran Kramar: 
krajevna skupnost, 
šport, kultura

Plaketo občine Jesenice bo
prejel Zoran Kramar s Hruši-
ce za dolgoletno uspešno delo
na področju lokalne samo-
uprave, športa, kulture in hu-
manitarne dejavnosti. Po izo-
brazbi je diplomirani inženir
strojništva in zaposlen kot 

direktor Zavoda za šport Jese-
nice. Do lani je vodil Krajev-
no skupnost Hrušica in kot
predsednik pustil neizbrisen
pečat v razvoju kraja in pri
pomoči sokrajanom pri reše-
vanju problemov, so zapisali
v obrazložitvi. V času njego-
vega vodenja krajevne skup-
nosti so opravili velika inve-
sticijska dela na komunal-
nem področju, začeli so ob-
novo kulturnega doma, spe-
ljali akcije pomoči družinam,
ki so jim pogorele hiše ... Zo-
ran Kramar je vse od leta
1996 tudi član občinskega
sveta, je v komisiji akcije za
izbiro najlepšega balkona in
kviza v poznavanju zgodovi-
ne mesta, sodeloval pri izdaji
Turističnega vodnika po Hru-
šici in publikacije o zgodovini
Hrušice. V preostalem pro-
stem času pa je kar petnajst
let aktivno igral nogomet,
nato pa se je posvetil delu v
nogometnem klubu, je pa
tudi član Olimpijskega komi-
teja Slovenije. Ob prejemu

priznanja je povedal: "Veseli
me, da sta bili moje prizade-
vanje in delo v zadnjih dvajse-
tih letih opaženi. Priznanje
sodi med največje osebne živ-
ljenjske dosežke in mi pome-
ni zahvalo za uspešno timsko
delo v preteklosti in veliko
spodbudo za delo v prihodno-
sti. Osebno sem zelo vesel in
počaščen, saj je bilo prizna-
nje po dolgem času podelje-
no za delo na področju delo-
vanja krajevnih skupnosti.
Delo v krajevni skupnosti ni
omejeno samo na področje
komunale, temveč mora
predsednik imeti posluh za
krajane tudi na drugih podro-
čjih, kot so razvojni načrti
kraja, socialni položaj kraja-
nov, medsoseski odnosi, pre-
življanje prostega časa ..."

Branka Smole: 
Oder, mikrofon in 
nastopanje
"PLAKETA lahko predstav-
lja tudi vse tole: Priznanje,
Laskanje, Adrenalin, Kom-
pliment, Energija, Trofeja,
Aplavz," v povsem svojem
stilu komentira dejstvo, da
je med letošnjimi dobitniki

plakete, Branka Smole.
Smoletovo pozna večina na
Jesenicah kot voditeljico
kulturnih prireditev, kot
prepoznaven radijski glas in
ne nazadnje kot direktorico
Gledališča Toneta Čufarja.
Z odrom, mikrofonom in
nastopanjem je povezana že
kar četrt stoletja. A v kulturo

je stopila že mnogo prej: kot
šestletna deklica v prostorih
javorniškega Turista; sicer
pa je kot deklica igrala violi-
no in nato citre, kasneje pela
v zborih ... Na Javorniku in
na Koroški Beli je ostala de-
javna vse do študija v Ljub-
ljani. Po končanem študiju -
postala je univerzitetna di-
plomirana novinarka - pa se
je vrnila na Jesenice in zače-
la delati na Radiu Triglav,
kjer je kot novinarka in od-
govorna urednica ostala pet-
najst let. Nato pa je sledil
nov izziv: jeseniško gledališ-
če, ki ga vodi že tretji man-
dat. Branka vse, kar dela,
dela vedno malce na svoj na-
čin. In "smolasti" priimek ji
na ustvarjalni poti ni bil
prav nikakršna ovira, na-
sprotno, celo vir dodatne
moči, je prepričana. Po nje-
nih stopinjah gresta tudi
oba sinova, starejši na radiu,
mlajši na odru. "Priznam,
priznanje laska, malce tudi
poboža, pogladi samopodo-
bo ... predvsem pa sporoča,
da si na pravi poti, na kateri
si doslej očitno že pustil sle-
di. Sledi, ki so jih opazili in
celo nagradili. Hvala. Torej,
naprej, mar ne?" pravi.

Marjan Čufer: 
Literatura, filozofija,
umetnost, znanost
Marjan Čufer se je na Jese-
nice priselil leta 1960, sicer
pa je bil rojen v Spodnjih
Danjah v Selški dolini. "Za
literaturo, filozofijo, umet-
nost in znanost ter za preda-
janje tega znanja naprej
mlajšim generacijam sem
bil zelo zagret že od zgod-
njega otroštva. Bolj resno pa
sem se začel ustvarjalno
ukvarjati z literaturo v dru-
gem letniku gimnazije leta
1971, ko so mi v Listih obja-
vili prvo poezijo," je povedal
prejemnik plakete. Pesmi je
kasneje izdal tudi v pesni-
ških zbirkah Utrinki slučaj-
ne zavesti in Oranžna plaz-
ma v terakotah let, izdal pa
je tudi več knjig haiku po-

ezije. Poleg umetnosti je
bila njegova ljubezen vselej
tudi znanost: ima dve uni-
verzitetni diplomi, in sicer
iz organizacije dela in infor-
matike in magisterij eko-
nomske fakultete. Delal je
kot profesor poslovne infor-
matike in informatike na
več srednjih šolah ter bil
mentor mladim raziskoval-
cem, zdaj pa je zaposlen na
ministrstvu za šolstvo in
šport kot analitik v projektni

enoti za strukturne sklade.
Vseskozi je dejaven tudi na
področju publicistike, saj je
objavil na desetine strokov-
nih brošur in člankov s po-
dročja računalništva, elek-
tronskega poslovanja, infor-
macijskih sistemov ter filo-
zofskih razmišljanj o človeku
in svetu, v katerem biva. Ve-
čino prostega časa namenja
branju knjig, v povprečju
prebere kakih sto knjig na
leto, nekaj je strokovnih, dru-
ge pa so vrhunska literatura,
pa tudi kakšne filozofske in
družboslovne. Rad zahaja
tudi v gore in novembra letos
si bo izpolnil veliko željo - od-
pravlja se na treking v Hima-
lajo. "Priznanje mi pomeni
zelo veliko. To je največje pri-
znanje, ki sem ga v življenju
dobil. Nisem ga pričakoval,
verjel sem namreč našemu
Prešernu, da je slep, kdor se
s petjem ukvarja, zato sem
bil sprva tudi več kot prijetno
presenečen. Iskreno se za-
hvaljujem vsem, ki so opazili
moje delo," je povedal.

Tri plakete občine
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Ivan Knific (1922-2011)

Življenjska zgodba velikega Jeseničana in glasbenika je uje-
ta med letnici 11. januar 1922 in 16. februar 2011. Kot dober,
pošten in plemenit človek je ohranil veliko prijateljev tako na
Jesenicah kot v Beogradu, od koder se je kot izreden glasbe-
ni strokovnjak po upokojitvi začasno vrnil na Jesenice.
"Znano je, da sem večino povojnega časa preživel zunaj svo-
je ožje domovine. Ker izhajam iz železarske družine iz Kur-
je vasi, kjer sem napravil prve korake v svet glasbe, so mi bile
Jesenice in železarstvo vedno pri srcu," je pred desetletji za-
pisal v spominih za kroniko jeseniškega pihalnega orkestra.
Že s šestimi leti je sodeloval v orkestru DPD Svoboda Jeseni-
ce, kasneje pa v Sokolski godbi na Jesenicah. V Ljubljani,
Celovcu in na Dunaju je študiral glasbo - flavto, kot udele-
ženec NOB je vodil godbi 9. korpusa, pozneje pa 31.divizije.
Po osvoboditvi je kot vojaški dirigent deloval v Titovem Uži-
cu, Kragujevcu, Ljubljani in Beogradu.
"Da bi svojo privrženost in občutke Jesenicam kar najbolj
konkretno izkazal, sem skomponiral koračnico in jo posve-
til jeseniškim železarjem. Maja 1974 sem jo poslal vodstvu
Železarne Jesenice z željo, da jo posreduje v orkester, ki naj
bi jo vedno zaigral na praznovanjih ob novih delovnih uspe-
hih. Ker je leto 1974 sovpadalo s proslavo stoletnice delova-
nja orkestra, se je vodstvo odločilo, da jo orkester ob tej pri-
ložnosti tudi prvič javno izvede. Ob povabilu na slavnostni
koncert so mi ponudili, da bi sam kot gost dirigiral to svojo
koračnico. To sem si štel v posebno čast. Tako sem 14. decem-
bra 1974 prvič stopil pred ta orkester in marca naslednjega
leta prevzel dirigentsko palico orkestra."
In ostal je celih 17 let na Jesenicah. S svojim posebnim pri-
stopom in z bogato glasbeno izobrazbo, talentom in dolgo-
letnimi izkušnjami je poskrbel za pravo renesanso orkestra,
glasbena šola je po dolgih letih začela spet sodelovati z orke-
strom prav po njegovi zaslugi. Pod njegovo taktirko je orke-
ster dosegel zavidljivo rast, priljubljenost in spoštovanje
doma, po Sloveniji in na tujem, največji dosežek pa se je
zgodil 1979. leta, ko je pod njegovim vodstvom orkester pre-
jel zlati kipec Kosta Abrašević kot najboljši amaterski orkes-
ter bivše države. Koračnica Jeseniškim železarjem je bila
1978 razglašena za najboljšo skladbo z repertoarjev števil-
nih vojaških pihalnih orkestrov.
Ni bil samo dirigent in komponist, učil je na glasbeni šoli,
deloval v Združenju PO Slovenija in z lastnim zgledom ve-
liko pripomogel k boljšemu delu in napredku domačega in
drugih pihalnih orkestrov v Sloveniji. Po njegovi zaslugi so
se v tej zvrsti glasbe uveljavili slovenski skladatelji.
Za uspešno delo v razvoju glasbene kulture na Jesenicah in
širše v Sloveniji je bil odlikovan med drugimi tudi s Čufarjevo
in Gallusovo plaketo ter s Prešernovo nagrado za Gorenjsko.
Ivan Knific je pustil viden pečat v zgodovini jeseniške godbe in
njenih ljubiteljev in ko je po 17 letih prepustil taktirko mlajše-
mu dirigentu, nikoli ni čisto pretrgal glasbenih in prijateljskih
vezi z orkestrom, na katerega je bil tako ponosen in navezan.
Ne samo orkester, tudi Jeseničani se ga bomo spominjali z
globokim spoštovanjem in hvaležnostjo. S koračnico Jeseni-
škim železarjem je postal nesmrten.

Štefanija Muhar

Podrobna ureditev območja pri TVD Partizan

Na Občini Jesenice so pričeli pripravljati občinski podrobni
prostorski načrt Partizan. Dokument bo osnova, na kateri
bodo v prihodnje omogočili obnovo obstoječe stavbe TVD Par-
tizan in stavbe Kemične čistilne in pralnice, na prostih površi-
nah pa gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov in pripa-
dajoče javne gospodarske infrastrukture. Obenem bodo uredi-
li brežino struge Ukove in druge površine na tem območju.
Občinski podrobni prostorski načrt bo te investicije ustrezno
umestil v prostor ter omogočil njihovo realizacijo. U. P. Urša Peternel

Občinski svetniki so na fe-
bruarski seji potrdili novi
pravilnik o sprejemu otrok v
Vzgojno-varstveno organiza-
cijo Jesenice. Kot je pojasnila
vodja oddelka za družbene
dejavnosti na Občini Jeseni-
ce Petra Dečman, so pravil-
nik sprejeli leta 2008, z njim
pa so podrobno določili po-
stopek vpisa in kriterije za
sprejem otrok v vrtec v pri-
meru, če je vpisanih več
otrok, kot je prostih mest v
vrtcu. Lani so bile na državni
ravni sprejete spremembe
zakona o vrtcih, zato so temu
morali prilagoditi tudi pravil-
nik. V njem je nekaj glavnih

novosti, med drugim komisi-
jo za sprejem otrok po no-
vem sestavlja pet članov, ko-
misija bo po novem odločala
po določbah skrajšanega
ugotovitvenega postopka, ob-

vestil o sprejemu v vrtec ozi-
roma uvrstitvi na čakalni sez-
nam pa ne bodo več pošiljali
s priporočeno pošto. Obvesti-
la staršem bodo pošiljali z
navadno pošto, rok za pritož-

bo pa bo začel teči deveti dan
od odpreme pošte. Po no-
vem pravilniku se bodo želje
staršev po vključitvi otroka v
določeno enoto vrtca upošte-
vale le, če je v zaželeni enoti
za otroka ustrezno mesto,
glede na strukturo oblikova-
nih oddelkov. Vzgojno-
varstvena organizacija Jese-
nice bo v skladu z načelom
ekonomičnosti oblikovala
oddelke tako, da bo glede na
prostorske možnosti ter za-
konska pravila oblikovanja
oddelkov lahko sprejela naj-
večje možno število otrok.
Kljub temu bodo starši ob
vpisu še vedno lahko napisa-
li željo, v katero enoto vrtca
bi radi vpisali otroka.

Novi pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Urša Peternel
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Vabilo na prireditev ob predstavitvi
projekta Gregorjevo na podeželju

Občina Jesenice v sodelovanju s Kulturnim društvom 
Vintgar v soboto, 12. marca 2011, vabi na prireditev ob 
izvedbi projekta GREGORJEVO NA PODEŽELJU. Ob tej
priložnosti bodo v dvorani kulturnega in gasilskega doma
ob 18. uri potekale delavnice izdelovanja gnezdilnic, ob
19. uri pa sledi kulturno-izobraževalna prireditev.

Sooblikovali jo bodo strokovni sodelavci projekta 
GREGORJEVO NA PODEŽELJU dr. Urška Koce in Aljoša
Žnidar, sekcija ročnih del, Folklorna skupina Golica in
Kvintet za 5 Kulturnega društva Vintgar, učenci OŠ 
Koroška Bela in vokalna skupina Gallina.

Projekt GREGORJEVO NA PODEŽELJU se izvaja v okviru
Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica, in 
sicer s sredstvi Leader, ki jih prispevajo EU (Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja), Republika Slovenija
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in 
lokalni partnerji.

Ob gregorjevem vljudno vabljeni na Blejsko Dobravo!

Tomaž Tom Mencinger
Župan

Obvestilo Občine Jesenice 
Akcija sterilizacije oz. kastracije mačk

Tudi v občini Jesenice se srečujemo s problemom brez-
domnih mačk. Mačke se nenadzorovano razmnožujejo,
množično se zadržujejo na javnih površinah ter večkrat
podležejo različnim boleznim.
Prosto živeče mačke v urbanem okolju so v sprejemljivem
številu potrebne, saj opravljajo vlogo uravnavanja ekosiste-
ma (uničujejo škodljivce: podgane, miši ipd). Po drugi
strani pa je sterilizacija mačk nujno potrebna, saj se z 
njo preprečuje nepotreben prirast novih mladičev (zaradi
nezadostne naravne selekcije) in izbruh različnih bolezni,
ki so škodljive tudi ljudem.
Problem naraščanja števila brezdomnih mačk bomo rešili
samo, če preprečimo njihovo razmnoževanje. Gorenjske
občine letno organizirajo akcijo sterilizacije in kastracije
prosto živečih mačk. 
Poziv občanom:
- hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni poskrbe-

ti tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja);
- kot lastnik oz. skrbnik morate z zagotovitvijo osamitve,

kontracepcije, sterilizacije ali kastracije preprečiti rojstvo
nezaželenih živali;

- svojega lastniškega mačka sterilizirajte oz. kastrirajte z
20-odstotnim popustom v času občinske akcije.
Občina Jesenice letos ponovno organizira akcijo steriliza-
cije oz. kastracije zapuščenih mačk, ki bo potekala od 21.
do 31. marca 2011 na območju občine. Občane poziva-
mo, da če opazijo zapuščene mačke, to sporočijo na Ob-
čino Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, tel. št. 04/ 58
69 260, ali g. Pircu na tel. št.: 041/666-187, hkrati pa
poskrbijo tudi za svoje lastniške mačke, saj Veterinarska
klinika za male živali dr. Zlata Čop v Lescah v času 
občinske akcije daje 20-odstoten popust na sterilizacijo
oz. kastracijo lastniških mačk.

Pomembne številke za primere, ko najdete bolno žival, 
izgubite svojega ljubljenčka ali opazite neprimerno 
ravnanje z živaljo:
- Društvo za zaščito živali Jesenice, tel.: 041/585 913
- Društvo za pomoč živalim Škofja Loka-Kranj Žverca, 

tel.: 040/218 861
- Društvo za zaščito živali Kranj, tel.: 031/282 288
- Policijska postaja Jesenice, tel.: 04/ 58 13 800
- Veterinarska inšpekcija (VURS), enota Kranj, Kranjska

cesta 16, 4204 Polica pri Naklem, tel.: 04/ 231 93 00,
e-naslov: OU-Kranj.VURS@gov.si,

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška
Bela že več let težko čakajo
na začetek obnove šole. Ta
deluje kar v treh stavbah,
najstarejša stavba, ki ji reče-
jo kar stoletna šola, je bila
zgrajena daljnega leta 1904.
V njej še vedno poteka
pouk, saj so v njej učilnice
za prvošolčke. Ta stavba je
tudi najbolj dotrajana, je
vlažna in plesniva. Težave
pa so tudi z drugima dvema
stavbama, saj so tla v učilni-
cah in garderobah razpoka-
na zaradi žlindre, na najno-
vejši stavbi pušča streha, za
nameček pa šolo pesti kro-
nično pomanjkanje parki-
rišč. Kot je povedala ravna-
teljica šole Sanda Zupan, so
projekti obnove pripravljeni
že nekaj let, obnova naj bi
potekala v več fazah, že lani
bi morali začeti s prvo fazo,
a so začetek del morali za-
makniti, ker ni bilo zagotov-
ljenega denarja. "Upamo,
da bomo prvo fazo obnove
lahko vendarle začeli med
letošnjimi poletnimi počit-
nicami. V tej fazi bomo ob-
novili streho nad najmlajšo
šolsko stavbo in izdelali
mansardo, v kateri bomo
pridobili šest učilnic in dva
kabineta. Tako se bodo v te
prostore lahko preselili
učenci četrtih in petih razre-
dov, v njihove izpraznjene

učilnice pa prvošolčki iz sto-
letne šole. Tako bi stoletno
šolo končno lahko zaprli," je
povedala Zupanova. Občina
Jesenice je v proračunu za
letos zagotovila 270 tisoč ev-
rov za prvo fazo obnove,
medtem ko naj bi ministr-
stvo za šolstvo letos prispe-
valo okrog štiristo tisoč ev-
rov. A kot je povedala ravna-
teljica Sanda Zupan, minis-
trstvo letos še ni objavilo
razpisa za sofinanciranje,
zato jih skrbi, ali bodo letos
sploh dobili denar. V prime-
ru, da denarja od ministr-
stva ne bi dobili, bodo kljub
vsemu začeli obnovo, ven-

dar samo v obsegu, za kate-
rega bodo zagotovljena
sredstva Občine Jesenice. In
kako kaže z razpisom mi-
nistrstva? Sebastijan Mag-
dič, predstavnik za odnose z
javnostjo na ministrstvu za
šolstvo in šport, je povedal,
da bo razpis objavljen pred-
vidoma marca. "Ali bo nji-
hova vloga odobrena in ko-
likšna bo višina sofinancer-
skih sredstev, pa bo jasno
po zaključku razpisa," je do-
dal.
Prvi fazi obnove bi nato sle-
dile še štiri, v drugi bi zame-
njali tla v pritličju nove stav-
be, ki so uničena zaradi dvi-

govanja žlindre, obenem pa
bi upravne prostore šole iz
stanovanjskega dela preseli-
li v novi del stavbe. V tretji
fazi bi sanirali poškodbe tal
zaradi žlindre v kleti, kjer so
garderobe in zaklonišče. V
četrti fazi bi zamenjali streš-
no kritino nad jedilnico in
kuhinjo, v zadnji, peti fazi
pa bi porušili stoletno šolo
in na njenem mestu uredili
prepotrebna parkirišča. Vsa-
ko fazo naj bi izvedli med
poletnimi šolskimi počitni-
cami, torej v prihodnjih pe-
tih letih. Po ocenah naj bi
celovita obnova stala 1,8 mi-
lijona evrov.

Poleti vendarle začetek obnove
Na Osnovni šoli Koroška Bela nestrpno čakajo na začetek obnove šolskih stavb. Pušča streha, stene
so vlažne in plesnive, tla so uničena zaradi žlindre ...

Šola na Koroški Beli že več let čaka na obnovo. I Foto: Anka Bulovec

Janko Rabič

Naloge v novem štiriletnem
mandatnem obdobju je za-
čel uresničevati Svet za var-
stvo uporabnikov javnih do-
brin občine Jesenice. Nasle-
dil je prejšnji Koordinacijski
odbor krajevnih skupnosti.
Predsednica sveta ostaja
Ana Marija Korošec, pred-
sednica sveta KS Mirka
Roglja Petka. Namestnik je
Boris Dolžan, predsednik
sveta KS Hrušica. Svet se-
stavljajo predsedniki drugih

krajevnih skupnosti občine
Jesenice. Pristojnosti, nalo-
ge in pravice sveta so kar ob-
sežne. Med drugim usklaju-
je, varuje in zastopa inte-
rese uporabnikov javnih do-
brin do izvajalcev gospodar-
skih javnih služb, daje orga-
nom občine Jesenice različ-
ne pripombe in predloge ter
spremlja uresničevanje ob-
veznosti gospodarskih jav-
nih služb. 
Na prvi seji v novem manda-
tu so obravnavali kar vrsto
pomembnih zadev, ki so po-

vezane z delom in razvojem
krajevnih skupnosti. V nav-
zočnosti župana Tomaža
Toma Mencingerja, pred-
stavnikov občinske uprave in
Komunalne direkcije so naj-
prej obravnavali predlog
Razvojnega programa obči-
ne Jesenice v letih od 2011 do
2025. Vsi so se strinjali, da
morajo v tem pomembnem
strateškem dokumentu svoje
mesto in vlogo najti tudi vse
krajevne skupnosti. Člani
svetov morajo spremljati raz-
voj in delati v korist vseh kra-

jank in krajanov. Med dru-
gim so predlagali, da bi v ok-
viru razvojnega programa
več pozornosti namenili tudi
starejšim prebivalcem pri re-
ševanju njihovih problemov,
pri dostopih v stanovanja v
višjih nadstropjih. 
Ob informaciji o Strategiji
razvoja daljinskega ogreva-
nja mesta Jesenice do leta
2014 so med drugim opozo-
rili, da je problematika zelo
obsežna, predvsem pa občut-
ljiva v finančnem oziroma
stroškovnem smislu. Poleg
ozaveščanja uporabnikov za
energetsko varčnost bo treba
tudi preveriti možnosti za
nižje cene v proizvodnem
delu toplotne energije. 
Pomembno in zahtevno delo
je na področju komunalnih
dejavnostih. Programe letno
pripravljajo in usklajujejo na
občinski ravni. Zahtev in po-
treb je vedno več, kot je sred-
stev, zato je treba določati
prednostni vrsti red v sodelo-
vanju s sveti krajevnih skup-
nosti. Letos bo to obnova
cest, ki so še posebej v sla-
bem stanju. Predlagali so
tudi, da Komunalna direkci-
ja vodstva krajevnih skupno-
stih obvešča o izvajanju no-
vih gradenj in drugih pose-
gov na terenu. Prebivalci o
tem niso obveščeni, zato se
na vodstva krajevnih skup-
nosti obračajo z zahtevami
po ustreznih odgovorih. 

Letos prednost obnovi cest 
Delati je začel Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga sestavljajo
predsedniki vseh krajevnih skupnosti.

Na seji so določili
ceno za zakup vrtičkov
za letošnje leto. Ta je
trideset centov za 
kvadratni meter. Za
vrtičke je kar precej
zanimanja, so pa na
seji poudarili, da morajo
vsi najemniki poskrbeti,
da so lepo urejeni in v
ponos okolici. 
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Nina Jamar

Glasbena šola Jesenice je v
letošnjem šolskem letu iz-
dala že dve publikaciji. Za
publikacijo Koncertni bon-
ton so idejo dali učitelji
Glasbene šole Jesenice.
Besedilo je prispevala Na-
talija Šimunovič Cilenšek,
profesorica violine na
Glasbeni šoli Jesenice, s
karikaturami pa je besedilo
opremil Matjaž Poklukar.
Kot je zapisala Natalija Ši-
munovič Cilenšek, je to be-
sedna uvertura za učence,
starše, učitelje in druge po-
slušalce nastopov na Glas-
beni šoli Jesenice. Želja
vseh namreč je, da bi bil
vsak koncert čim bolj prija-

zen nastopajočim in poslu-
šalcem.
Konec leta 2010 pa so izda-
li tudi prvo številko časopi-
sa Glasbene šole Jesenice
Notko. Znak Notka je obli-
koval akademski slikar Ig-
nac Kofol. V njem bodo
vsako leto enkrat bralci
lahko našli prispevke o živ-
ljenju in delu na Glasbeni
šoli Jesenice. V prvi števil-
ki časopisa so učitelji in
učenci Glasbene šole Jese-
nice dokazali, da veliko na-
stopajo, da so zelo uspešni
na raznih tekmovanjih, da
so zelo ustvarjalni in znajo
tudi skladati pesmice in da
se kdaj pa kdaj radi tudi
potepajo. Nekaj misli je
namenjenih tudi glasbene-

mu dogajanju na Jesenicah
v preteklosti. Predstavljena
sta harmonikar Niko Cen-

ček ter Rado Kleč, ravnatelj
in pedagog na Glasbeni
šoli Jesenice.

Koncertni bonton 
V Glasbeni šoli Jesenice so izdali publikacijo Koncertni bonton, začeli pa so izdajati 
tudi šolski časopis Notko.

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice so v petek, 25. fe-
bruarja, dijaki Ekonomske
gimnazije in srednje šole
Radovljica uprizorili pred-
stavo Tartuffe 2011. Režiser-
ka in scenaristka predstave
je dijakinja četrtega letnika,
Jeseničanka Neža Jeraša.
Kot je povedala, gre za pri-
redbo Molierovega Tartuffa
iz 17. stoletja, igra in jezik pa
sta postavljena v sodoben
čas. "V ospredju je Orgono-
va družina. Orgon kot glava
družine v hišo sprejme hi-
navca Tartuffa, ki se dela, da
je pošten, veren človek. Vsi
člani družine, razen Orgona

in njegove matere, vidijo, da
je Tartuffe lažnivec, človek z
dvema obrazoma in enim
samim hinavskim znača-
jem," je vsebino igre opisala

Neža. In kako je nastajala
predstava? "Na šoli sem iz-
brala enajst igralcev in šepe-
talko. Nato pa so se začele
vaje, ravnateljica je omogo-

čila predstavo v Linhartovi
dvorani v Radovljici, potem
pa smo se odločili, da pred-
stavo postavimo tudi na jese-
niški oder, saj v predstavi so-
deluje pet Jeseničanov: Alek-
sander Pozvek, Marika Rav-
nik, Lejla Hafizović, Kristina
Vilič in jaz." In zakaj ravno
Tartuffe? "Napisala sem pri-
redbo Molierovega Tartuffa,
ker je bila to najboljša mož-
na izbira za predstavitev hi-
navščine v družbi," je pove-
dala mlada scenaristka in re-
žiserka. 
Neža prihaja iz glasbene
družine Jeraša in se je od
otroštva ukvarjala z glasbo,
zdaj pa pravi, da le še občas-
no kaj zaigra. Bolj jo zani-
ma gledališki svet, študij bi
rada nadaljevala na Akade-
miji za gledališče, radio,
film in televizijo. "Tartuffe
2011 je moj prvi scenarij in
moja prva predstava. Zani-
malo me je pač, kako poteka
predstava, od delitve vlog do
dejanske predstave ..." 

O hinavščini v družbi
Mlada Jeseničanka Neža Jeraša je kot režiserka in scenaristka skupaj s
sošolci na oder postavila predstavo Tartuffe 2011.

Urša Peternel

Združenje Glasbene mladine
Jesenice je s finančno pomoč-
jo Občine Jesenice in tehnič-
no pomočjo Gornjesavskega
muzeja Jesenice pripravilo
nov koncert iz cikla Dobimo
se v ... Kosovi. V Kosovi graš-
čini na Jesenicah so gostili 
domačinko, harmonikarico
Nežo Torkar. Neža se je har-
moniko začela učiti na Glas-
beni šoli Jesenice pri Diani
Šimbera. Kasneje je nadalje-
vala na Srednji glasbeni in ba-
letni šoli v Ljubljani pri profe-
sorju Ernöju Sebastianu. Zdaj
je študentka drugega letnika
Visoke šole za glasbo Franz

Liszt v nemškem Weimarju v
razredu profesorja Ivana Ko-
vala, ki v svetu slovi kot eden
največjih mojstrov na koncert-
ni harmoniki. Poleg solistič-
nih nastopov je veliko nasto-
pala tudi v različnih komornih
skupinah ter harmonikarskih
orkestrih. Na različnih tekmo-
vanjih je dosegla več priznanj
in nagrad. Svoje znanje je iz-
popolnjevala pri priznanih
harmonikarjih, kot so James
Crabb, Primož Parovel, Luka
Juhart, Gertie Bruin in Janne
Rättyä. Sodelovala je tudi pri
snemanjih na Radiu Sloveni-
ja, z Rotary clubom Ljubljana-
Barje ter Glasbeno mladino
ljubljansko.

Dobimo se v ... Kosovi
V Kosovi graščini so gostili Jeseničanko 
Nežo Torkar s harmoniko. Mlada glasbenica je
študentka drugega letnika Visoke šole za glasbo
Franz Liszt v nemškem Weimarju.

Tartuffe 2011 je priredba Molierovega dela, igra in jezik pa
sta postavljena v sodobni čas. I Foto: Janez Pipan

Majda Malenšek

Štirinajstega marca mineva
dvajset let, odkar je bilo usta-
novljeno Muzejsko društvo
Jesenice. Desetčlanski inici-
ativni odbor za ustanovitev
društva se je prvič sestal de-
cembra 1990. Do marca
1991 ga je vodil Tone Kono-
belj, takrat uslužbenec Teh-
ničnega muzeja Jesenice.
Ustanovni dokument so za
takratno pristojno službo Se-
kretariat za občo upravo in
splošne zadeve Občine Jese-
nice podpisali: Franc Kono-
belj Slovenko (pok.), Tone
Konobelj, Mira Novak, Slavi-
ca Keržan (Osterman)
(pok.), Zdenka Torkar Tahir,
Dušan Prešern, Joža Varl,
Mihael Kersnik, Janez Me-
terc (pok.) in Borut Razinger
(pok.). V štirih mesecih so
pripravili gradivo za usta-
novni občni zbor - predlog
pravil oziroma statuta in
predlog za oblikovanje orga-
nov društva. Izdali pa so tudi
društveni časopis in natisni-
li članske izkaznice. Usta-
novnega občnega zbora 14.
marca 1991 v restavraciji Ka-
zina se je udeležilo okrog
šestdeset članov, ki so potr-
dili program in statut ter iz-
volili organe društva, in sicer
upravni odbor v sestavi:
predsednik Borut Razinger
(društvo je vodil osem let),
člani pa Dušan Prešern, Ja-
nez Meterc, Andrej Pikon,
Iva Faletič, Avgust Delavec
(pok.), Miro Eržen, Zdenka
Torkar Tahir, Slavica Oster-
man, Zdravko Kovačič, Tone
Konobelj, Olga Anderlič;
nadzorni odbor Franc Kono-
belj Slovenko, Branko Čušin
(pok.), Dani Klemenc; čast-
no razsodišče, v katerem so
bili Mihael Kersnik, Anton
Noč in Mira Novak.
Društvo ima vseh dvajset let
delovanja tri osnovne dejav-
nosti, in sicer organizacijo
muzejskih večerov in stro-
kovnih ekskurzij ter izdaja-
nje muzejskega časopisa, v
katerem se je v 20 letih na-
bralo podatkov za pravo malo
zgodovino kulturne dedišči-
ne v občini Jesenice pa tudi v
sosednih občinah Kranjska
Gora in Žirovnica. Društvo je
tesno povezano z Gornjesav-
skim muzejem, v katerem

vedno najdemo strokovno
oporo za naše bolj ali manj
ljubiteljsko delovanje.
Pa še malo statistike. V teh le-
tih je bilo organiziranih 147
muzejskih večerov, na kate-
rih smo poslušali predavanja
iz zgodovine, umetnosti, kul-
turne dediščine, arheologije
..., ki so nam jih posredovali
strokovnjaki s posameznih
področij. Včasih pa smo pri-
sluhnili tudi zanimivim poto-
piscem. Posebej smo veseli,
če se nam na muzejskih ve-
čerih pridružijo mladi. Korak
k pomladitvi večkrat prispe-
vajo člani zgodovinskega
krožka OŠ Prežihovega Vo-
ranca, ki jih usmerja učitelji-
ca Mateja Vahčič. 
Na 43 ekskurzijah smo spo-
znali nešteto skritih zanimi-
vosti slovenske kulturne de-
diščine, ki nam jo je večkrat
odkrival dr. Marko Terseglav,
Jeseničan, etnolog in literarni
zgodovinar (lani je za svoje
delo dobil Murkovo nagra-
do).
In izšlo je sedemdeset številk
Muzejskega časopisa, iz ka-
terega se da razbrati tako de-
lovanje našega društva kot 
večina pomembnih dogod-
kov in dosežkov Gornjesav-
skega muzeja. 
Posebno ponosni smo tudi
na aktivnosti ob oblikovanju
in izdaji jeseniških zborni-
kov, ki izhajajo vsaka štiri leta
(od leta 1964 - 10 knjig). 
Zadnjih 12 let uspešno in pri-
jazno vodi društvo Dušan
Prešern, pomaga pa mu 14-
članski upravni odbor v sesta-
vi: Irena Lačen Benedičič, Jo-
žica Cej, Marija Jenko, Zdrav-
ko Kovačič, Daniel Klemenc,
Jožica Knavs, Aleš Lagoja,
Majda Malenšek, Janko Mo-
horič, Marko Mugerli, Aleš
Nagode, Vitomir Pretnar, Er-
nest Pušnik, Darka Rebolj.
Ob naši okrogli obletnici na-
povedujemo 3. razstavo pred-
metov iz zasebnih zbirk. Dva-
najst zbirateljev se bo pred-
stavilo z raznovrstnimi pred-
meti, ki bogatijo njihovo živ-
ljenje, nas pa opozarjajo na
čas, ki prehitro beži. Odprta
bo 15. marca 2011 v Kosovi
graščini. Strokovno in orga-
nizacijsko ta naš projekt vodi-
ta etnologinja Zdenka Torkar
Tahir in predsednik društva
Dušan Prešern. 

Dvajset let Muzejskega
društva Jesenice 

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04/58 69 200, faks: 04/58 69 270 
e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si
Internetna stran: www.jesenice.si

OBVESTILO 
Občina Jesenice je 10. marca 2011 objavila Javni razpis za 
sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto
2011.
Namen razpisa je spodbuditi razvoj turističnih programov in po-
nudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje kra-
jev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s
tem pospeševanje turizma na območju občine Jesenice. Pro-
grami morajo biti usklajeni s Strategijo razvoja turizma občine
Jesenice (2005). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična in druga
društva s sedežem v občini Jesenice za leto 2011. Višina razpi-
sanih sredstev je 7 tisoč evrov. 
Rok za oddajo vlog je 24. marec 2010.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 
naslovu www.jesenice.si ali vsak delovni dan v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Jesenice. 
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko 
obrnete na Aleksandro Orel po telefonu 586 92 66 
ali pa posredujete vprašanja po elektronski pošti na naslov: 
aleksandra.orel@jesenice.si.

Koncertni bonton Časopis Notko
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Matjaž Klemenc

V lanski sezoni je bilo že
kar nekaj časa pred koncem
znano, da se "železarji" ne
bodo uvrstili med osmerico,
ki se je potegovala za konč-
nico razširjene avstrijske
lige. Prav v zadnjem kolu so
Jeseničani z zmago doma 6
: 1 proti Dunaju "na cilji
črti" prehiteli Olimpijo in se
uvrstili na končno deveto
mesto. Letošnjo sezono so
končali mesto nižje, a zgod-
ba je povsem drugačna. Je-
seničani so bili še dva kola
pred koncem povsem v igri
za končnico, a žal sta doma-
či poraz proti Gradcu in
zmaga Medveščaka v Celov-
cu vzela še zadnje upanje na
uvrstitev med osmerico.

Statistika 
Pobliže poglejmo sezono po
statistični plati. Doma so
osvojili 25 točk (11 zmag, 13
porazov, 1 poraz po podalj-
šku, 2 poraza po kazenskih
strelih), v gosteh so osvojili le
točko manj, 24 točk (7 zmag,
12 porazov, 2 poraza po po-
daljšku, 2 zmagi po kazen-
skih strelih, 4 poraze po ka-
zenskih strelih). Iz tega se
hitro razbere, da je ekipa od-
lično igrala v gosteh, preveč
pa je bilo zapravljenih točk
doma. V gosteh so igrali
sproščeno, doma pa je bil
imperativ zmage večkrat pre-
trd oreh. Na teh tekmah so
manjkale prepotrebne izkuš-

nje. Zanimivo, da so največ
točk v medsebojnih tekmah,
8, osvojili proti Salzburgu,
najmanj pa so jih vknjižili v
tekmah proti Gradcu, le 2.
Gradec in VSV sta ekipi, ki
sta v treh tekmah iz Podme-
žakle domov odnesle popoln
izkupiček. V rednem delu v
gosteh so Jeseničani ostali
brez zmage na Dunaju in v
Linzu. Na Dunaju so bili
uspešni po kazenskih stre-
lih. V Linzu so trikrat izvaja-
li kazenske strele, a brez
uspeha.

Vloga tujcev ...
Skupno število tujcev v letoš-
nji sezoni se je ustavilo pri
številki 13, kar vsekakor bode
v oči. Elik, Scolney, Schutte,

Lysak in Dalman so že bivši,
Soumalainen, O'Keefe, Ca-
vosie, Werner, Nolan, Fikrt,
Beckett in Bayrac pa še ved-
no nosijo rdeči dres. Trije od
naštete osmerice so vratarji.
Še en podatek, ki bodo v oči.
Velika okrepitev je trener
Heikki Mälkiä. Na prvem
srečanju je obljubil veliko dr-
sanja in priložnost za mlade,
kar se je dejansko zgodilo.
Učinek tujcev prepustimo
stroki. O tem, kakšni tujci
bodo prihodnje leto prišli oz.
kateri bodo ostali, bo treba
dobro razmisliti.

... in mladih
Eden od teh vzrokov so vse-
kakor mladi. Njim se pre-
malo zaupa. Z mladimi se

na Jesenicah dobro dela in
vsekakor si zaslužijo, da do-
bijo priložnost, da pokažejo,
kaj znajo. Mogoče bi bila ob
tem kakšna točka manj, a
vsekakor bi bila to dobra na-
ložba za prihodnost. Čez
noč se nič ne da narediti.
Ob pravi borbenosti in lojal-
nosti bi pravi navijači to za-
gotovo razumeli. Tičar, Sa-
bolič, Jeglič, Židan, Brus,
Dolinšek, Kuralt, Erman,
Pretnar so med temi, ki so v
letošnji sezoni zagrabili za-
upanje finskega strokovnja-
ka. Razmišljanje v tej smeri
bo prineslo rezultat. Napad
Jeglič-Tičar-Sabolič je bil v
rednem delu vsekakor eden
izmed najbolj prepoznavnih
napadov v ligi EBEL.

Mladi v ekipi dobro 
izkoristili priložnost
Podobno kot v lanski sezoni se tudi letos hokejistom Acronija Jesenic ni uspelo uvrstiti v končnico
lige EBEL.

Hvala HD mladi!

Torkov poraz hokejistov HK
Jesenice je pomenil dokončno
slovo od končnice EBEL. Prvi
cilj, predstavljen na klub-
ski tiskovni konferenci pred
letošnjo sezono, tako ni
dosežen. Preprosto dejstvo.
Tukaj bi lahko svoj monolog
zaključil, pritisnil pikico na
konec stavka in se posvetil
nečemu, kar ne bi imelo
nobene povezave s hokejem
in poskušal pozabiti na
grenak zaključek v letošnjem
avstrijskem tekmovanju. A
ne morem.
Hokejisti Jesenic so kolektiv, ki
v svojem kraju in v tem delu
Gorenjske pobere velik del
medijske pozornosti. Skoraj
vse medijske luči so uperjene v
njihovo delo, njihove rezultate,
težave in uspehe. Na žalost pa
se pozablja, da nekje v senci
enega največjih športnih kolek-
tivov pri nas deluje majhen
klub, ki pa pravzaprav s svo-
jim uspešnim delom skrbi, da

na Jesenicah že leta in leta
lahko spremljamo vrhunske
predstave doma vzgojenih
igralcev. Gre za klub, ki je tr-
den temelj jeseniškega hokeja.
Konec leta bo minilo petdeset
let od dne, ko je bil ustanovljen
HK Kranjska Gora, predhod-
nik današnjega HD mladi 
Jesenice. Skrb za podmla-dek,
kar je bila oziroma je naloga
obeh omenjenih klubov, dose-
ga take rezultate, da se jeseniš-
ka hokejska šola že deset-
letja ponaša z nazivom naj-
uspešnejše domače šole tega
atraktivnega športa, zavistni
pogledi pa prihajajo tudi iz
sosednjih držav. Nešteto veli-
kih imen jeseniškega in s tem
tudi slovenskega hokeja je šlo
skozi njihove programe, bodisi
skozi HK Kranjska Gora ali v
novejšem času skozi HD mla-
di Jesenice. In mnoga velika
imena so se vrnila nazaj kot
trenerji in so ali še skrbijo za
primeren razvoj jeseniškega
hokejskega podmladka, za
mladeniče, ki bodo v prihod-
nosti sposobni ponosno in us-
pešno nositi rdeč jeseniški dres.
Čeprav Jeseničani rezultat-
skega cilja niso dosegli, so pre-

segli nekaj, kar sploh ni bilo
načrtovano. Skozi letošnje
tekmovanje v EBEL je za-
vidljivo veliko igralcev, ki so še
lani uspešno nastopali v Slo-
hokej ligi za HD mladi Je-
senice, potrdilo svojo kvaliteto
in se dokazalo v še močnejšem
tekmovanju, kot je liga sloven-
skih klubov. Še več. Znali so
zapolniti velike vrzeli po
številnih odhodih med lansko
sezono in po njej. Kljub mla-
dosti in neizkušenosti so znali
odigrati prvenstvo na tako vi-
soki ravni, da so vse do zad-
njih tekem ostajali v igri za
končnico. Znali so prirediti
nepozabne tekme in velike
zmage. Zasenčili so številne
slabe tuje hokejiste, med kate-
rimi je le redkemu od njih
mogoče reči okrepitev. In naj-
pomembnejše: vsem nam,
navijačem, nasprotnikom in
vodilnim v klubu so dokazali,
da se lahko zaupa našemu
domačemu znanju, da pod
Mežaklo vedno znova zraste
kakšen izreden hokejist. Mno-
go letos uveljavljenih igralcev
bo bržčas nosilo naziv legen-
darnega jeseniškega hokejista.
Brez odgovornih v HD mladi

Jesenice, trenerjev in drugih
sodelavcev tega uspeha ne bi
bilo. Majhen kolektiv letno
skrbi za okoli dvesto hokeja
željnih fantov, se bori proti
slabim razmeram, finančni
negotovosti in še čemu. Potis-
njeni v ozadje so mnogim
nepoznani. Čeprav je zasledi-
ti kakšen prispevek o delu je-
seniškega podmladka tudi 
v medijih, pa na uradni klub-
ski spletni strani za njih ni
mesta in njihovi uspehi so
tako znani le redkim. Tiho in
predani svojemu delu dosegajo
in presegajo cilje v svojih načr-
tih. In bi nam morali biti v
ponos! Vsem nam, ki tako lju-
bimo jeseniški hokej. HD
mladi so uvod v vse te zgodbe
o uspehu, ki ga pač ni mogoče
preskočiti in si medijske igno-
rance s strani spletne strani
HK Jesenice ne zaslužijo.
Zato lahko rečem le: "Hvala,
HD mladi! Vztrajajte. Brez
vas naše hokejske prihodnosti
ni. Ste mojstri, ki nam v ve-
selje spretno brusite najlepše
diamante!"

Drago Cvetanovič

Prejeli smo

Jeseniški drsalci uspešni v tekmovanju 
Pokal Slovenije 

Pri Drsalnem klubu Jesenice naprej zbirajo kolajne v svojih
vitrinah. Štiri ter še nekaj drugih dobrih uvrstitev so osvojili
na Pokalu Slovenije v umetnostnem drsanju, ki je bilo febru-
arja na blejski ledeni ploskvi. Pri mladinkah je bila Meta Če-
bokli 3., pri pionirkah A je bila Saira Čatak 6., pri pionirjih B
Miha Demšar 4., pri pionirkah B je bila Zemina Šababović
5., pri pionirkah C je bila Nea Smolej 1., Kaja Gril 2., Nika
Novak 4. in Ajša Vičar 9. Pri pionirkah D (Pokal cicibanov)
je bila Pia Murnik 3., Lara Horvat 4., in Maja Planinšek 6. 
Ekipno so v mladinskih vrstah osvojili 3. mesto, v pionirskih
vrstah in v tekmovanju za Pokal cicibanov pa 2. mesto. J. R. 

Uspešni nastopi nogometne šole Maxi

Ekipi iz nogometne šole Maxi, selekciji U8 in U10, sta kon-
čali tekmovanje v zimski ligi. Ekipa U8 pod vodstvom Erika
Tignja je v letošnji sezoni dosegla velik napredek. Tekmova-
nje v ligi so zaključili na odličnem 5. mestu. Nastopilo je 14
ekip, pred njim pa so se na lestvici uvrstili Sava, Triglav, Al-
pina in Kondor. Deniel Hadžič iz ekipe Maxi je bil z 22 goli
najboljši strelec lige. Četrto mesto je s 13 zadetki pripadlo
Aljažu Podgoršku. Ekipa U10 je med šestnajstimi ekipami
dosegla deveto mesto. V ekipi, ki jo je vodil Maks Džama-
stagič, je nastopila tudi igralka Maja Sevo. M. K.

Izobraževanje staršev mladih nogometašev

Nogometno društvo Mladi Jesenice je skupaj z Nogometno
zvezo Slovenije organiziralo predavanje o vzgoji otrok in 
obnašanju staršev na nogometnih tekmah. Predavali so 
trije predavatelji o treh različnih temah. Inštruktor Nogo-
metne zveze Slovenije Stojan Humar je predstavil program
Grassroots, ki ga izvaja Nogometna zveza Slovenije na pri-
poročilo UEFE. Profesor Rajko Korant je obravnaval temo
otrok v športu. Dotaknil se je trikotnika starši-otrok-trener.
O pomembni temi prehranjevanje nogometašev je predava-
la prim. dr. Tjaša Filipčič. Govorila je predvsem o tem, da se
otroci nepravilno prehranjujejo, in o pitju tekočine pred,
med treningom in po treningu oz. tekmovanju. M. K.

Tri ničle za košarkarje

Zadnje tri tekme Jeseniških košarkarjev v 2. ligi zahod so
bile neuspešne. V 16. kolu so gostili Janče. Ob polčasu so
gostitelji še imeli prednost (48 : 43). Nadaljevanje je bilo v
znamenju gostov, ki so tretjo četrtino dobili z 12 : 28. V 
zadnjih desetih minutah so zmago samo potrdili. Končni 
rezultat je bil 77 : 91. V 17. kolu so naši košarkarji gostovali
pri ekipi KOŠ Koper FAMNIT. Odlično so tekmo odprli in
prvo četrtino dobili z 11 : 22. Žal so v nadaljevanju padli in
na koncu tekmo izgubili z rezultatom 79 : 75. Črni niz se je
nadaljeval z domačim porazom proti Tolminu. Gostje so ob
polčasu vodili s 33 : 40. V nadaljevanju so jih gostitelji 
vztrajno lovili, a na koncu vseeno bili poraženi. Gostje so
zmagali z rezultatom 69 : 72. Na vrhu lestvice so Janče s 33
točkami. Jeseničani so osmi s 26 točkami. M. K.

Niso izkoristili priložnosti za zaključek

V 2. kegljaški ligi zahod je Hidro doma izgubil z Belo krajino
s 3 : 5. Žal priložnosti za priključek niso izkoristili Jeseničani,
ki so izgubili na gostovanju s Taborsko jamo s 6 : 2. Tri kola
pred koncem je na vrhu Hidro s 24 točkami, Jeseničani so
drugi z 22 točkami. Tretjeuvrščena Pivka 1 ima 21 točk. M. K.

Jutri razglasitev naj športnika Jesenic

Jutri, v soboto, 12. marca, ob 19.30 se bo v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice začela prireditev Naj športnik Jesenic,
na kateri bodo razglasili najboljšega športnika, športnico,
športno moško ekipo in športno žensko ekipo Jesenic za leto
2010. Na zabavno-kulturni prireditvi bodo podelili tudi priz-
nanja Olimpijskega komiteja Slovenije športnikom Gorenjske
ter športnikom in športnim delavcem občine Jesenice. Orga-
nizatorja prireditve sta Športna zveza Jesenice in Zavod za
šport Jesenice ob medijski podpori Radia Triglav Jesenice in
Gorenjskega glasa - Jeseniških novic. U. P.

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

Vida Mihelčič s.p.
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Nasvet, razpis

Ko je govor o agresivnosti,
si ponavadi predstavljamo
človeka, ki fizično napada
druge, grozi, kriči ipd. Ven-
dar smo agresivni lahko
tudi na mnoge druge nači-
ne, ki jih okolica sploh ne
prepozna kot take. Strokov-
njaki govorijo o pasivni
agresivnosti, pri kateri je
sovražnost prikrita s sladko
prijaznim vedenjem. Pa si
poglejmo, kako se kaže pa-
sivna agresivnost v službi.
V prvem primeru se oseba
navidez strinja, da bo nare-
dila dogovorjeno, vendar s
tem odlaša, zamuja in na-
merno pozablja. Npr. na-
drejenega neštetokrat
spomnite, da vas mora pri-
javiti na konferenco in pla-
čati kotizacijo, on pa vam
vsakič z nasmehom (t. i.
jezni nasmeh) odgovori:
"Hvala, da si me spomnil.
Povsem sem pozabil. Bom
uredil še danes". Tega ni-
kakor ne naredi. Zgubljate
čas in živce, ko vam konč-
no reče, da je vse urejeno.

Ko pridete na konferenco,
pa vam povedo, da niso do-
bili nobene prijave niti na-
kazila.
V drugem primeru se ose-
ba podredi zahtevi, vendar
nalogo nalašč opravi ne-
ustrezno, nekvalitetno, ne-
učinkovito. Npr. prosite po-
močnika, da prestavi vaš
avto pred vhod zgradbe.
Pomočnik ne ugovarja,
vendar s ključi "po nesreči"
opraska vaš avto, ga presta-
vi na prostor za invalide, iz-
redno blizu sosednjega av-
tomobila. Kasneje najdete
na avtu veliko prasko, sled
odpiranja vrat sosednjega
avtomobila in kazen za na-
pačno parkiranje. Ko po-
močnika povprašate, kaj se
je zgodilo, vam sladko pri-
jazno odgovori: "Ne vem.
Tukaj marsikdo parkira.
Parkiral sem ga pred vho-
dom, tako kot ste zahtevali.
Mar niste hoteli tako?"
V tretjem primeru oseba na-
merno "zakuha" problem s
tem, da zamolči ali izkrivi

pomembne informacije.
Npr. na sestanku šef pove,
da boste v soboto izjemoma
delali in zagrozi s kaznijo za
neposlušnost. Ker ste bili
odstotni, se pri sodelavcu
pozanimate, če ste zamudili
kaj pomembnega. Ta vam
odgovori, da ni bilo nič take-
ga in "slučajno" pozabi po-
vedati o obvestilu šefa. Ko
ga kasneje vprašate, zakaj
vam tega ni povedal, vam
reče: "Joj, oprosti! Sploh mi
ni padlo na pamet. Sem
mislil, da vsi vedo, da v so-
boto delamo."
V četrtem primeru gre za
prikrito, vendar namerno
maščevanje. Oseba vas na-
črtno blati pred sodelavci,
vas ovira pri delu, vam po-
škoduje, krade ali skriva de-
lovne pripomočke - seveda
za vašim hrbtom. Npr. vam
zamenja nalepke na mapah,
pomeša ključe številnih
omar, vzame spominsko
kartico iz fotoaparata, po-
meša strani dokumentacije,
skrije dopis, nažaga nogo

stola, polomi pisalo ipd. Vse
to stori tako, da jo je skoraj
nemogoče odkriti in doka-
zati njeno krivdo (kljub mo-
rebitnem sumu).
Vse to močno znižujejo de-
lovno učinkovitost, med za-
poslenimi pa ustvarja izred-
no slabe odnose. Kako torej
ravnati, če ste se znašli v
taki prikriti službeni vojni?
Najprej je pasivno agresivne
sodelavce treba odkriti. Naj-
bolj izdajalski je njihov na-
videz prijazni, osladni na-
smeh, v katerem je opaziti
sledi jeze, sovraštva, posme-
ha, privoščljivosti, zlobe ...
Izdajalske so tudi izjave kot:
"bom poskušal" (pa sploh
ne poskušajo), "kakorkoli
že" (skušajo zmanjšati po-
men vaših besed in se vas
rešiti), "mogoče", "ne vem"
(se skrivajo, izogibajo odlo-
čitvi), "ti bom sporočil" (pa
tega ne naredijo), "če bo,
potem", "da, ampak", "zdi
se mi" (izgovori, izogibanje
odgovornosti), "bomo vide-
li" (izogibanje zavrnitvi,

prepiru). Glejte zlasti njiho-
vo ravnanje: če se v poveza-
vi z njimi redno pojavljajo
zapleti in neljube stvari, po-
tem že niso povsem na-
ključne.
In kaj potem, ko ste odkrili
pasivno agresivne sodelav-
ce? Nikar ne podlezite želji
po maščevanju, ker se bo
vse skupaj še poslabšalo.
Čim bolj zajezite možnosti,
da bi vas lahko ovirali (npr.
ne dajte jim dostopa do
svojih pripomočkov, klju-
čev). Ne pustite, da bi vas
"vrgli iz tira", saj ravno to
hočejo. Če jim bo spodlete-
lo, jih bo kmalu minilo. Če
gre vse skupaj vendarle
predaleč, pa taki osebi na-
stavite "past" - poskrbite za
več takih situacij, ki bodo
kar klicale po tem, da vam
nekaj "ušpiči", vendar bo-
ste njeno pritlehno mašče-
valnost lahko trdno dokaza-
li. In zadnji korak: vse do-
kaze nekorektnega vedenja
sodelavca predajte nadreje-
nim.

Pasivna agresivnost na delovnem mestu

Mag. Silvana Gasar

1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud 
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Ce-
sta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04/58 69
246, faks 04/58 69 213.

2. Predmet javnega razpisa
Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospo-
dinjstvih na območju Občine Jesenice do višine
razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Finančne spodbude so namenjene upravičencem,
ki so izvedli naslednje investicijske ukrepe:
A toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno

podstrešje) oziroma toplotno izolacijo strehe
(izkoriščeno podstrešje), 

B toplotno izolacijo in obnovo fasade, 
C toplotno izolacija stropa ali poda kleti,
D zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva -

okna in balkonska vrata, 
E prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na vro-

čevodno in plinovodno omrežje),
F vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitar-

ne vode,
G vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
H vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena,

sekance ali pelete za centralno ogrevanje na
lesno biomaso,

I sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov
za toploto v obstoječih večstanovanjskih stavbah, 

J vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih sta-
novanjskih stavbah,

K hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
v obstoječih večstanovanjskih stavbah.

3. Pogoji
Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba,
ki je:
● lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor

izvedbe investicijskega ukrepa;
● najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta

sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o 
sovlaganjih v objekt oziroma pisno soglasje
lastnika objekta k izvedbi investicijskega 
ukrepa, določenega v 2. točki tega razpisa.

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastni-
ki ali solastniki oziroma najemniki objektov, ne izpol-
njujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude,
čeprav so udeleženci v investiciji.

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe na katerem
je bil izveden investicijski ukrep. Stavba je objekt z
enim ali več prostori, v katere lahko človek vstopi in
so namenjeni prebivanju. Del stavbe predstavlja
stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni in
drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja,
niso predmet pridobitve finančne spodbude.
Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziro-
ma njeni zakoniti zastopniki ali skrbnik. Nadalje vlo-
go lahko vloži tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo
upravičenca ali upravnik objekta, katerega poobla-
stijo etažni lastniki.
Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izve-
dli enega ali več investicijskih ukrepov na objektih,
ki so zgrajeni na območju Občine Jesenice. 
Upravičenec je upravičen do finančne spodbude
samo, če je posamezen investicijski ukrep izvedel
izključno za celoten objekt. Izjema sta:
● investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavb-

nega pohištva, ki se lahko izvede v več fazah, s
tem da morajo biti ob prijavi na razpis točno opre-
deljene faze investicijskega ukrepa, in v večsta-
novanjskih stavbah pod pogojem, da upravnik
večstanovanjske stavbe s pisno izjavo predpiše
ustreznost izbranega stavbnega pohištva in 

● investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasa-
de v večstanovanjski stavbi, ki se lahko izvede v
več fazah, s tem da morajo biti ob prijavi na razpis
točno opredeljene faze investicijskega ukrepa.

Investicijski ukrep vgradnje specialnih kurilnih 
naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno
biomaso mora biti izveden v naseljih: Hrušica, Ja-
vorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod
Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Do-
brava, Kočna oziroma v naseljih, kjer ni možnosti
priklopa na daljinsko ogrevanje (vročevodno ali 
plinovodno omrežje).
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investi-
cijske ukrepe, izvedene v obdobju od 1. januarja
2010 do 31. decembra 2010, kar se dokazuje z 
računom za izvedbo investicijskega ukrepa (datum
opravljene storitve).
Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodelje-
vanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju Občine Jese-
nice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).
Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna
vloga. Šteje se, da je vloga popolna, če je obrazec

za vlogo pravilno izpolnjen in so predložena vsa za-
htevana dokazila. 
Če bo vloga nepopolna, bo pristojni organ od upra-
vičenca zahteval dopolnitev vloge v roku 15 dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge. Če upraviče-
nec vloge ne bo dopolnil v roku, bo organ vlogo s
sklepom zavrgel. 
Če upravičenec pomanjkljivosti odpravi v roku, se
šteje, da je vloga popolna od dneva prejema dopol-
nitve vloge.
Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi
morajo dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki so
podrobneje določeni v navodilu za izpolnitev vloge
in določitev tehničnih kriterijev, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upra-
vičencu ali vlagateljem ne vrača.
Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo
odločbe o dodelitvi finančne spodbude izvede kon-
trolo izvedenih investicijskih ukrepov pri upravičen-
cu. Če pristojni organ ugotovi nepravilnosti, upravi-
čenec ni upravičen do finančne spodbude.
Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pri-
stojni organ občinske uprave, ki odloča o dodelitvi
finančne spodbude z odločbo, zoper katero je do-
voljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Odločitev
župana je dokončna.

4. Višina spodbude

Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:
a) za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe,

toplotno izolacija stropa ali poda kleti:
◆ 5 EUR/m2;

b) za toplotno izolacijo in obnovo fasade:
◆ 5 EUR/m2;
◆ dodatna sredstva za objekte z več kot 8 sta-

novanji, in sicer za obnovo celotne fasade 60
EUR/stanovanje, za obnovo polovice fasade
30 EUR/stanovanje, za obnovo četrtine fasade
15 EUR/stanovanje (pri obnovi dela fasade
mora biti vsaka faza tehnološko zaključena celota);

c) za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva -
okna in balkonska vrata:
◆ 25 EUR/m2 oken;

d) za prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na
vročevodno in plinovodno omrežje):
◆ 150 EUR/priključek;

e) za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje 
sanitarne vode:
◆ 210 EUR/toplotno črpalko;

f) za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode:
◆ 125 EUR/m2 vgrajenih sprejemnikov sončne

energije oziroma 1.050 EUR za celoten sistem;
g) za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na pole-

na, sekance ali pelete za centralno ogrevanje
na lesno biomaso:
◆ 40 odstotkov cene kurilne naprave in ustrez-

nega hranilnika toplote, vendar največ 1.100
EUR za celoten sistem;

h) za sistem razdeljevanja in obračunavanja stro-
škov za toploto: 

◆ celotna finančna spodbuda se določi na
osnovi vrednosti 8 EUR za vsak vgrajen 
delilnik na ogrevalo (v primeru razdeljevanja z
merilniki toplote največ 40 EUR na stano-
vanje). Ne glede na to, celotna finančna
spodbuda ne more presegati 30 odstotkov
vrednosti, izkazane z računi;

i) za vgradnjo termostatskih ventilov: 
◆ za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti

20 EUR na ogrevalo, vendar ne več kot 30
odstotkov vrednosti, izkazane z računi o izvedbi;

j) za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema: 
◆ za izdelavo projektne dokumentacije v zne-

sku, dobljenem s seštevkom vrednosti 1 EUR
na ogrevalo in 5 EUR na dvižni vod ogrevalne-
ga sistema, vendar ne več kot 50 odstotkov
računa za izdelavo projektne dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev 

Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev
so na podprogramu 12069001 Spodbujanje rabe
obnovljivih virov energije, proračunski postavki
9010 Energetska sanacija Proračuna občine Jese-
nice za leto 2011 namenjena sredstva v višini
100.000 evrov.

6. Rok za predložitev vloge

Rok za predložitev vloge je od 14. marca do vključ-
no 8. aprila 2011. 
Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se od-
dajo v času od 14. marca 2011 do vključno 8. aprila
2011 na Občini Jesenice, in sicer v Sprejemno - 
informativni pisarni v času uradnih ur - osebno, ali 
priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice,
Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2011.
Vse nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter
bodo s sklepom zavržene.

7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo
od 14. marca 2011 do konca razpisa v Sprejemno
informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jeseni-
ce, v času uradnih ur ali na spletnih straneh Občine
Jesenice http://www.jesenice.si, v rubriki Razpisi.

8. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije so interesentom na 
razpolago na Občini Jesenice, Oddelek za okolje 
in prostor, soba P9 - kontaktna oseba Katarina Haus,
04/5869-246, e-naslov: katarina.haus@jesenice.si.

Številka: 360-4/2011
Datum: 28. februar 2011

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, 
št. 70/05 in spr.) in sklepa župana občine Jesenice št. 360-4/2011 z dne 28. februarja 2011 Občina 
Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in

izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice 
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so pred kratkim imeli po-
seben obisk. V igralnici
knjižnice je mlade bralce iz
Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja obiskal kuža Rik s svojo
lastnico Nino Ilič. Srečanje
so imenovali Beremo s kuž-
kom Rikom. Nina prihaja iz
Borovnice in se ukvarja z
zdravilnimi terapijami s po-
močjo živali. Rik pa je tera-
pevtski pes, igriv mešanček,
star pet let, ki živi v družbi
treh muck: Xija, Lunbe in 
Izide. Izredno rad ima vse
ljudi, še posebno otroke, in

zelo rad se objema. Kot je po-
vedala Nina, je branje s psom
učinkovit program, saj se
otroci ob tem zabavajo, se
sprostijo, ob tem pa razvijejo
samozavest in empatijo do
živali. "Takšna srečanja so
namenjena otrokom, ki ima-
jo iz kakršnegakoli razloga
težave z branjem ali odpor do
knjig. Otroci se ob tem ne
počutijo kritično ocenjevane
ali izpostavljene, saj je vsa
pozornost usmerjena na
knjigo in psa. Rikova naloga
je, da s tačko, smrčkom ali
kako drugače pokaže, katerih
besed ali katerega stavka ni
razumel ter za katerega iz-

med otrok si želi, da mu ne-
razumljeno razloži s svojimi
besedami ali morda ponovno
prebere," je povedala Nina.
Namen je torej izboljšati pis-
menost otrok ter privzgojiti
ljubezen do knjig in branja.
"Bralne urice s psom v knjiž-
nici so zmaga prav zato, ker z
njimi knjižnica postane zani-
mivejša, otroci pa povežejo
branje s prijetnim, ko lahko
sproščeno sodelujejo ter se
osvobodijo odpora do po-
učnih dejavnosti. Ta učinek
je še kako koristen, saj se
otrokom z zanimanjem do
stvari in pridobljeno samoza-
vestjo zelo pogosto izboljša

življenje na vseh področjih,"
je razložila Nina.
Ker je bil odziv otrok na dose-
danjih dveh bralnih srečanjih
z Nino in Rikom izvrsten, so
se v Občinski knjižnici Jese-
nice že dogovorili za novo
druženje, tako da Nina in Rik
spet prideta na obisk v začet-
ku maja, je povedala Cirila
Leban z otroškega oddelka
Občinske knjižnice Jesenice.
Nina in Rik redno obiskuje-

va tudi druge knjižnice po
Sloveniji - za zdaj sodelujeta
s sedmimi, z nekaterimi pa
se še dogovarjata za sodelo-
vanje, saj sta pri svojem delu
res učinkovita. 

Beremo s 
kužkom Rikom
V Občinski knjižnici Jesenice so mladi bralci brali s čisto posebnim prijateljem - kužkom Rikom.

Urša Peternel

V Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani so sku-
paj z osnovnimi šolami iz
Gornjesavske doline pripra-
vili literarni natečaj z naslo-
vom Moje največje veselje je
na gorah. Namen natečaja je
bil spodbuditi učence, da
svoja doživetja, domišljijo in
razmišljanja o gorah prelije-
jo v besede in jim tako dajo
literarno podobo. Po bese-
dah kustosinje pedagoginje
Natalije Štular je prispelo
26 zgodb, ki so jih spisali
učenci od 4. do 9. razreda.
Komisija jih je razvrstila po
temi na doživljajske in fan-
tazijsko-domišljijske ter v
vsaki skupini nagradila po
štiri najbolj izvirne zgodbe.
Med nagrajenci je tudi uče-
nec osmega razreda Osnov-
ne šole Toneta Čufarja An-
draž Mur, in sicer v katego-
riji fantazijskih zgodb. An-
draž je zgodbi dal naslov
Mount Murry.

MountMurry
Nekega dne smo leteli z letalom
čez Angolo, kjer sem zagledal
neznano goro. Ko sem omenil to
goro prijateljem na letalu, so bili
začudeni, saj nihče ni nič videl.
Ko smo pristali, sem pogledal v
atlas, vendar gore ni bilo tam. Z
zanimanjem sem odšel v Angolo
in dogodivščina se je začela.
Sredi Angole je bila gora, visoka
11.743 metrov, vendar je nihče ni
videl. Odločil sem se, da jo bom
preplezal. Nakupil sem pripo-
močke in začel plezati. Na tisoč
metrih sem videl znak, na kate-
rem je pisalo, naj preneham ple-
zati zaradi nenavadnih stvari,
ki se dogajajo na gori. Za znak
se nisem zmenil in plezal na-
prej. Na 2003 metrih so me na-
padli domorodci z laserji, ven-
dar sem jim razložil, da jim nič
nočem. Opremili so me z vsemi
vrstami laserjev in nadaljeval
sem pot. Na 3412 metrih sem se
srečal z nezemeljskim bitjem in
ga scvrl z laserjem. To je bila
moja hrana za naslednjih nekaj
dni. Po enem tednu plezanja

sem bil na 5000 metrih. Tam
sem postal del ljudstva Ugu -
bug, ki so mi pomagali pri diha-
nju nad 6000 metri. S tem sem
brez težav nadaljeval svojo pot.
Na 8017 metrih pa sem naletel
na polje, polno igel, ki mi ga ni
uspelo prečkati. Po treh dneh
sem prišel do ideje in si naredil
jetpack iz laserjev in brez težav
prišel do višine 9001 metrov. Bil
sem višje od Mount Everesta.
Tam so bili vulkani, ki so nepre-
stano bruhali magmo. V enem
od vulkanov sem videl čudno bit-
je, ki se je utapljalo v magmi.
Hitro sem ga povlekel iz mag-
me. Po nekaj čudnih besedah
sem spoznal, da je glavni v ljud-
stvu Vulkanos - magmos, ki so
živeli v vulkanskih delih gore.
Sprejeli so me medse in mi pri-
skrbeli super moč, da sem lahko
plaval po magmi, kot da bi bila
voda. Tako sem preplaval vse
vulkane in se znašel na 10.999
metrih. Tam sem srečal še eno
ljudstvo Viškis - magada, ti so
me naučili leteti. Odletel sem
proti vrhu in se ustavil na 11.730

metrih. Tam so me napadli ne-
kakšni velikanski orli, veliki oko-
li 20 metrov, ki pa niso znali le-
teti. Povedal sem jim, da če za-
čnejo mahati s krili, bodo lahko
leteli. Zaradi te pomoči so me
pripeljali do vrha gore.
Na vrhu gore je bila zlata ribica,
ki je rekla, da mi izpolni pet že-
lja. Prva želja je bila, da gora
ostane skrivnost. Druga želja je
bila, da se gora imenuje po
meni, in sicer MountMurry.
Tretja želja je bila to, da so vsa
plemena oziroma ljudstva na
gori zaščitena in da lahko živijo
v miru. Četrta želja je bila, da bi
se ta moja zgodba zapisala v
zgodovino z zlatimi črkami in
se prenašala iz generacije v gene-
racijo. Zadnja, peta želja pa je
bila, da lahko živim normalno,
kot da se ne bi nič zgodilo. Leta
2011 pa sem se odločil, da zgod-
bo, ki bo v zgodovino zapisana z
zlatimi črkami, tudi napišem.

Andraž Mur, 8.a, 
OŠ Toneta Čufarja Jesenice,

mentorica Pavla Klinar

Nagrada za Mount Murry
Med nagrajenci natečaja za najboljšo zgodbo o gorah je tudi učenec Osnovne šole Toneta Čufarja 
Jesenice Andraž Mur.

Kuža Rik z Nino: Rik s tačko, smrčkom ali kako drugače
pokaže, katerih besed ali katerega stavka ni razumel ter za
katerega izmed otrok si želi, da mu nerazumljeno razloži.

Otroci se ob branju s kužkom ne počutijo kritično 
ocenjevane ali izpostavljene, saj je vsa pozornost 
usmerjena na knjigo in psa. 
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Mateja

Mateja Nikolovska je stara štirinajst let in je po horoskopu
vodnarka. Obiskuje osmi razred Osnovne šole Koroška
Bela. Zelo rada poje, pleše in hodi na zabave. Ukvarja se z
atletiko, rada hodi na sprehode v naravo, bere knjige in sur-
fa po internetu. J. P.

Za smeh v bolnišnicah!

V lanskem letu so Rdeči noski, humanitarna organizacija, ki
že sedmo leto skrbi za klovnsko oskrbo slovenskih bolnišnic,
začeli redno vsakomesečno obiskovati tudi otroški oddelek
Splošne bolnišnice Jesenice. Tako so prisotni že v večini slo-
venskih bolnišnic, poleg šestih rednih tedenskih programov
na Pediatrični kliniki Ljubljana, na Kliniki za pediatrijo Mari-
bor ter na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Celje so
vsak mesec enkrat prisotni še na otroškem oddelku Splošne
bolnišnice Trbovlje, Splošne bolnišnice Novo mesto, Sploš-
ne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica v Šempetru
pri Novi Gorici ter Bolnišnice za invalidno mladino Stara
Gora. Statistika Rdečih noskov kaže, da so lani obiskali kar
10.095 otrok v bolnišnicah, 173 otrok v rehabilitacijskih cen-
trih ter 3333 otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter sta-
rostnikov - skupaj torej kar 13.600 pomoči potrebnih. Svojo
dejavnost so lani razširili tudi v domove za stare. Slovenski
Rdeči noski so člani mednarodne organizacije Red Noses In-
ternational, v kateri deluje že vsega skupaj 244 klovnov na
Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Nemčiji, Avstriji, Novi
Zelandiji in od lani tudi na Hrvaškem. U. P.

Za prijatelje iz Zimbabveja
Osnovna šola Poldeta Stražišarja z Jesenic je učencem iz
mesta Victoria Falls v Zimbabveju s pomočjo Tine Mušič, ki
je akcijo organizirala, poslala torbo, svinčnike in barvice.
Učenci podaljšanega bivanja so pošiljki dodali še risbice, na
katerih so predstavili našo državo. Afriški učenci so jim v za-
meno poslali svojo zahvalo in zapeli himno, ki si jo je mogoče
ogledati na spletni strani: http://www.youtube.com
/watch?v=o0iBJA6-_Gw. "Bili smo veseli, da naše risbice vi-
sijo na steni afriške šole in da smo jim poslali šolske potreb-
ščine," je povedala učenka šole Sara. U. P.

Klovni - zdravniki so lani začeli redno vsakomesečno
obiskovati tudi otroke v Splošni bolnišnici Jesenice. 

Zahvala otrok iz Zimbabveja
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Previdno pri kurjenju v naravi!
Zaradi preprečevanja travniških in gozdnih požarov policisti
Policijske postaje Jesenice opozarjajo na previdnost pri kur-
jenju v naravi. Takšen požar se lahko kaj hitro razširi na so-
sednja zemljišča, gozdove, gospodarska poslopja ali stano-
vanjske objekte. Zato svetujemo, da se kuri, sežiga ali upo-
rablja odprt ogenj v naravnem okolju le ob pogoju, da je za
tak primer urejeno kurišče. Kurišče naj bo ves čas nadzoro-
vano, po sežiganju naj se ogenj pogasi in žerjavico pokrije z
zemljo ali peskom. Prepovedano je kuriti ali sežigati ob pro-
metnih poteh, zažigati kmetijska neobdelovalna zemljišča
in nerodovitne površine, kot so npr. pašniki, barjanski trav-
niki, ledine in trstičja, kjer ogenj lahko ogrozi gozd ali druge
kmetijske neobdelovalne površine oziroma zemljišča v za-
raščanju. "Svetujemo, da ob vetrovnem vremenu kurjenje
prekinete, ob končanem kurjenju pa ogenj pogasite in kuriš-
če prekrijete z zemljo ali peskom. Vseeno pa je še posebej
prepovedano sežigati gorljive tekočine in materiale, ki pri
gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so
kako drugače škodljivi za okolje," opozarjajo policisti. Pri se-
žiganju rastlinskih ostankov na njivah naj bo stalno navzo-
ča polnoletna oseba, ki ima ogenj pod nadzorom. Kadar za-
radi požara nastane večja premoženjska škoda ali telesne
poškodbe, se dejanje opredeli kot kaznivo dejanje. Policisti
v takšnih primerih zavarujejo kraj kaznivega dejanja in ugo-
tavljajo dejanske vzroke in odgovornost za takšno ravnanje,
so še zapisali policisti Policijske postaje Jesenice. U. P.

Smučarski skoki v Planici

V dneh pred letošnjimi poleti v Planici se z barvnimi fotogra-
fijami smučarskih skokov v Planici predstavlja predsednik
Fotografskega društva Jesenice Bogdan Bricelj. Razstava bo
do 15. aprila na ogled v fotogaleriji društva. "Fotografiranje
smučarskih skokov je kar zahtevna zvrst športne fotografije.
Ujeti skakalca v zraku pri visoki hitrosti in pravi čas izostriti
posnetek, to zmorejo le najboljši in najhitrejši fotoaparati.
Ovirajo nas zastavice in različni instrumenti na skakalnici, ki
zmotijo ostrenje mnogih fotoaparatov. Marsikdo misli, da
kompaktni aparati tu ne morejo narediti kvalitetnih posnet-
kov. Po ogledu teh 18 fotografij se boste lahko prepričali, da
to ni res," je povedal avtor. J. P.

Dvojna fotografska razstava
V galeriji Fotokluba Jesenice v Mercator centru Jesenice se v
marcu predstavljata dva člana kluba, kar je nekakšna no-
vost. To je že 17. razstava v tem prostoru, razstavljata pa
Marijan Zupančič in Alojz Šimnic (na fotografiji). Marijan
Zupančič se je s fotografijo začel ukvarjati v študentskih le-
tih, ko je na svoja planinska pota s seboj jemal tudi fotoapa-
rat. Gozdarska poklicna usmerjenost ga je pritegnila v foto-
grafiranje gozda in gozdnate krajine. Po upokojitvi leta 1994
se je pridružil Foto klubu Jesenice, kjer je zelo izpopolnil
svoje fotografsko znanje. Naslov njegovega dela tokratne
razstave je V svetu pod Triglavom. Drugi avtor Alojz Šimnic
pa se je s fotografsko dejavnostjo ukvarjal že v osnovni šoli,
kot mladinec je sodeloval na vsakoletnih klubskih razstavah.
Leta 2002 se je vrnil med fotoamaterje in se včlanil v Foto-
klub Jesenice. V letih 2007-2008 je bil predsednik kluba, se-
daj pa opravlja funkcijo podpredsednika. Do sedaj je imel že
štiri samostojne razstave. J. P.

Janko Rabič

Da je v znanju moč za dose-
ganje želenih ciljev, vedno
znova poudarjajo v občin-
skem štabu za civilno zašči-
to Občine Jesenice. Le s stal-
nim izobraževanjem in
usposabljanjem lahko po-
magajo drugim ob elemen-
tarnih nesrečah in drugih
izrednih dogodkih. Tako je
bilo tudi v lanskem letu, ko
so med drugim organizirali
predavanja o zemeljskih pla-
zovih in poplavah, izvedli
štabno vajo ob simulaciji
sprožitve plazu, usposabljali
so ekipe civilne zaščite, pri-
pravljali načrte zaščite in re-
ševanje. Ekipa prve pomoči
se je udeležila regijskega
preverjanja znanja. To je ne-
kaj poudarkov iz besed po-
veljnika Občinskega štaba
za civilno zaščito Jesenice
Branislava Petroviča na slav-
nostni seji ob letošnjem

mednarodnem dnevu civil-
ne zaščite. 
Župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger se je
vsem zahvalil za dobro delo
in poudaril, da sta pri uresni-
čevanju nalog pomembni
predvsem znanje in dobra
oprema. Na seji so podelili
več priznanj. Poveljnik štaba
Branislav Petrovič je prejel
zlati znak civilne zaščite,
Ivanka Zupančič in Sašo Ob-
lak pa bronasti znak. Letošnji
dobitnik srebrnega znaka ci-
vilne zaščite je tudi eden naj-
boljših pilotov helikopterja za
reševanje v gorah Miklavž
Maurer Škofič, ki je član Dru-
štva GRS Jesenice. Prejel ga
je na sprejemu dobitnikov
priznanj na Brdu . 
Na seji so predstavili novega
poveljnika Občinskega štaba
CZ občine Jesenice Igorja
Arha, ki je o nalogah v pri-
hodnje dejal: "Zame je vode-
nje štaba zagotovo nov velik

izziv. Pohvaliti moram svo-
jega predhodnika Branislava
Petroviča, da zapušča dobro
opravljeno delo in dobro
vpeljano ekipo, s katero
vem, da bom dobro sodelo-
val. Upam, da ne bo treba
veliko posredovanj ob izred-
nih dogodkih, tako da se
bomo lahko predvsem osre-
dotočili na usposabljanje, da

bomo pripravljeni, če bi se
pojavile težave. Za področje
zaščite in reševanja v občini
lahko posebej poudarim, da
so vsi pripadniki enot civil-
ne zaščite in člani drugih
organizacij, ki sodelujejo v
okviru štaba, da so dobro
pripravljene in da v primeru
nesreč takoj stopijo skupaj
in pomagajo občanom."

Novi poveljnik štaba
civilne zaščite
Občinski štab Civilne zaščite Jesenice odslej vodi Igor Arh. Dosedanji poveljnik štaba Branislav 
Petrovič je prejel zlati znak civilne zaščite.

Janko Rabič

Obsežna in razvejana dejav-
nost Društva upokojencev
Jesenice v lanskem letu zno-
va potrjuje resnico, ki jo po-
gosto slišimo: Upokojenci
nikoli nimajo časa! Njegovih
1065 članov se poleg vsakda-
njih družinskih obveznostih
in drugih opravkov vključu-
je v kulturne, športne, rekre-
ativne, pohodniške in izlet-
niške dejavnosti. V prosto-
rih doma se dogodki kar vr-
stijo. To so kulturne prire-
ditve ob praznikih in drugih
priložnostih, srečanja z zna-

nimi osebnostmi in preda-
vanja. Vso skrb namenjajo
vzdrževanju in obnovi
doma, ki ga je po šestdesetih
letih že načel zob časa. Pred-
sednik društva Boris Bre-
gant in predsedniki sekcij so
na februarskem zboru čla-
nov porabili kar nekaj časa,
da so v poročilih lahko pred-
stavili vse dejavnosti. Spet
so lahko s ponosom ugotav-
ljali, da uspešno uresničuje-
jo vse cilje. Pri tem je še po-
sebej pomembno druženje
in občutek mnogih, da so še
vedno pomemben del druž-
bene skupnosti. 

Upokojenci ne poznajo počitka

Janez Pipan

V razstavnem salonu Viktor-
ja Gregorača na Slovenskem
Javorniku so 25. februarja
odprli zanimivo razstavo
ročnih del Marije Pisek iz
Lesc. Razstava je res vredna
vse pohvale. Marija se že dol-
go ukvarja z ročnimi deli,
prelomnica pa je bila njena
bolezen: ob praznovanju
abrahama so pri njej odkrili
raka in sledilo je dolgotrajno
zdravljenje oziroma zdrav-
ljenje doma. Zato se je od-
ločila, da se bo začela ukvar-
jati s kvačkanjem, klekljan-
jem, vezenjem. Sprva se je
učila sama, pogledala je v

knjige, ki pišejo o tem, ve-
liko znanja pa je pridobila
tudi v Žireh pri kolegici in
sobolnici z onkološkega in-
štituta. Prav tako je uporabi-
la znanje o nabiranju rastlin
in njihovem sušenju za izde-
lovanje voščilnic. Veliko lepih
stvari je ustvarila, pohvaliti
pa moramo tudi njenega so-
proga Draga, ki jo ves čas
podpira in ji pomaga pri
delu. Na ogled so kvačkano
cvetje, vezeni prti, kvačkani
prti, čipke z različnimi
podobami ... Občasno jih
prodaja na stojnicah domače
in umetnostne obrti pa tudi
ta razstava je prodajna, na
ogled bo do 17. marca. 

Razstava ročnih del Marije Pisek
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Urša Peternel

"Ali plaz ve, da imam med-
narodno licenco?!" na vpra-
šanje, ali kot izkušen gorski
vodnik lahko predvidi veči-
no nevarnosti v Alpah, odgo-
varja Klemen Gričar, dolgo-
letni alpinist in plezalec, za-
ljubljenec v gore, od leta
2003 tudi gorski vodnik z
mednarodno licenco IFM-
GA. Pred petimi leti je pustil
službo na carini ter se poklic-
no začel ukvarjati z gorskim
vodništvom. Klemenovo de-
lovno mesto so tako zadnjih
pet let - Alpe. Ne le sloven-
ske, temveč tudi avstrijske,
italijanske, francoske, švicar-
ske ... Če namreč gorski vod-
nik hoče živeti samo od vode-
nja, mora veliko delati zunaj
Slovenije, v Franciji, Švici,
zunaj glavne sezone v Alpah
pa voditi tudi trekinge in
vzpone v Himalaji. Letno
Klemen opravi okrog 180
vodniških tur. "Prek zime vo-
dim tečaje lednega plezanja,
smučanje zunaj urejenih
smučišč, turno smučanje,
heli ski ... Delam povsod v Al-
pah, kjer je pač sneg. Pred
nedavnim sem vodil celo v
Makedoniji, na Popovi Šap-
ki." Dobršen del poletne se-
zone pa Klemen zadnjih ne-
kaj let preživi v Chamonixu
in v Zermattu, kjer vodi
vzpone na Mont Blanc (4810
metrov visoko), Matterhorn
(4470 metrov visoko) in dru-
ge štiritisočake v Alpah. Zelo
priljubljene in pogoste so

ture Haute Route, to je Viso-
ka pot čez ledenike in gorske
prelaze, pa nekajdnevni tre-
kingi od koče do koče ... Sicer
pa poleti vodi tudi tečaje
športnega plezanja, skalne
vzpone, vodi po zavarovanih
plezalnih poteh, trekinge ...
"Vsako vodenje je doživetje
zase, saj zame ni lepšega kot

raziskovati nove terene ...,"
razlaga Klemen. Res pa je,
dodaja, da v domačih gorah
lahko vodi skorajda "na pa-
met", medtem ko je za vode-
nje v tujih gorah potrebne
več predpriprave, del nujne
opreme pa so GPS, kompas
in zemljevid. Klemen ima
med klienti 85 odstotkov tuj-

cev, večina stik z njim naveže
prek spletne strani njegove
agencije Julian Alps Adven-
tures, sodeluje pa tudi z ne-
katerimi tujimi agencijami,
kot so denimo Mountain
Tracks, Jagged Globe in
Mont Blanc Guides. Pred
vsakim vzponom je potreb-
na posebna priprava, goste
uči hoditi z derezami, v na-
vezi z vrvmi, pokaže jim
osnove plezanja ... Pa se na
takšnih turah pogosto zgodi
kaj nepredvidenega, nevar-
nega? "Resne situacije so
del poklica, nanje moraš biti
pripravljen in ohraniti trez-
no glavo. Vse kliente imamo
zavarovane in v primeru ne-
zgode pokličemo helikop-
ter," odgovarja Klemen, ki je
že vrsto let tudi gorski reše-
valec, član GRS Kranjska
Gora, reševalec letalec in in-
štruktor pri GRS. 
Klemen, ki je doma sicer iz
Gozd-Martuljka, zadnji dve
leti živi na Hrušici. Tudi
njegova žena Manca je ple-
zalka, pred slabim mesecem
dni pa se jima je pridružil
dojenček, mali Lovro. Tako
še razmišljajo o bodoči orga-
nizaciji družinskega življe-
nja, saj je Klemenova služba
pač takšna, da je veliko od
doma. Morda bodo prek po-
letja najeli apartma v Cha-
monixu in se bosta Kleme-
nu vsaj za nekaj časa pridru-
žila tudi Manca in Lovro. A
očitno je, da bo tudi malček
že od malih nog večino časa
preživel v Alpah ... 

Delovno mesto - Alpe 
Klemen Gričar je gorski vodnik z mednarodno licenco, ki se že nekaj let preživlja samo z gorskim 
vodništvom. Vodi po Alpah, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Franciji in Švici, pa celo v Himalaji.

Klemen je tudi predsednik Zveze gorskih 
vodnikov Slovenije. Njihov slogan se glasi: 
Z nami je varneje! V zvezi si prizadevajo za
večjo prepoznavnost gorskega vodništva, med
problemi pa opozarjajo zlasti na vodenje na
črno, torej vodenje brez licenc.

Slovenska smer na Triglav pozimi Smučanje ”off piste” Chamonix

Haute Route - vodenje skupine ameriških vojakov Spagheti tour, v šestih dneh na enajstih štiritisočakih

Klemen na Island Peaku (6189 m) v Himalaji

Janko Rabič

Čeprav v ne najbolj ugodnih
gospodarskih in splošnih
družbenih razmerah so pri
Planinskem društvu Jeseni-
ce ponosni na opravljeno
delo v preteklem letu. To je
bilo razvidno iz poročil pred-
sednika Branka Berganta, na-
čelnikov odsekov in gospo-
darjev na februarskem ob-
čnem zboru. Novi dosežki al-
pinistov, marljivost markaci-
stov, delo z mladimi, dejavno-
sti športnih plezalcev, sodelo-

vanje z društvom Gorske re-
ševalne službe; aktivnosti se
kar prepletajo iz meseca v
mesec. Velika skrb je bila lani
namenjena oskrbovanju in
vzdrževanju vseh postojank v
Karavankah, na Vršiču in v
triglavskem pogorju. Največ
dela so opravili pri gradnji do-
datnih prostorov v zavetišču
pod Špičkom. Lanska sezona
je bila glede poslovanja posto-

jank predvsem zaradi slabega
vremena slabša od prejšnje. 
Pri društvu uvajajo tudi novo-
sti, s katerimi želijo privabiti
k sodelovanju več članov in
drugih ljubiteljev planin. V
maju organizirajo kresovanja
pri koči na Golici. Lani so bili
prvič izvajalci občinskega po-
hoda na Golico, ki je nadome-
stil pohod na Vajnež. Košne-
kov pohod v avgustu na Goli-
co želijo popestriti, da bo od-
ziv planincev še večji. 
Med najpomembnejšimi na-
logami v prihodnje bo grad-

nja čistilnih naprav na vseh
postojankah. Prvo bodo letos
postavili pri koči pri izviru
Soče v Trenti. 
Na občnem zboru so podelili
tudi več priznanj. Srebrni
znak Planinske zveze Slove-
nije sta prejela Jože Kosič in
Korel Girandon, bronastega
pa Igor Varl, Branko Jenster-
le, Tjaša Kosič, Ludvik Ne-
mec in Franci Pukl. 

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

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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Po nekajletnem zmanjševanju članstva se je 
tok obrnil v nasprotno smer. Sedaj ima društvo 
496 članov. Najmlajši je star dve leti, najstarejša
članica ima častitljivih 96 let, v društvo so 
včlanjeni tudi jeseniški trojčki. 

Tudi trojčki planinci

Občni zbor Društva bolnikov z osteoporozo 
V veliki dvorani Doma upokojencev dr. France Berglja Je-
senice so pripravili srečanje članic in članov Društva bolnikov
z osteoporozo Jesenice, ki ga že nekaj let uspešno vodi Nuša
Ražman, sicer zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice. Okto-
bra letos bo društvo praznovalo desetletnico delovanja, ima-
jo pa kar 350 članov. Namen društva je ozaveščanje, skrb za
pravočasno odkrivanje te bolezni, telovadba in vaje za
krepitev mišic, izvajanje ultrazvočne meritve kostne gostote,
merjenje gostote kostne mase, vaje za preprečevanje zlomov,
delavnica ročnih del, na svoje člane se spomnijo tudi ob oseb-
nih praznikih s čestitko, pa tudi prijetno druženje jim ni nez-
nano. V jesenskem času, 15. oktobra, bodo v počastitev de-
sete obletnice organizirali srečanje za vseh 17 društev Goren-
jske, in sicer v Kranjski Gori, v dvorani Vitranc. J. P.
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Ocvirki in pohvale

Na avtobusni postaji pri Gimnaziji Jesenice 
je bil nekdo v sobotnih jutranjih urah močno
razburjen. Medtem ko je čakal na avtobus, 
je pokadil kar nekaj cigaret, in ker je morda 
avtobus imel zamudo, je z jezo kar nekaj 
košev za odpadke v neposredni bližini razmetal
naokoli. Ja, v slabih časih imajo ljudje vse
pogosteje tudi slabe živce ...

Informacijska tabla Fotografskega društva 
Jesenice na železniški postaji je razbita. Morda
ni šlo za dejanje vandalizma, morda je na tem
mestu nekomu postalo slabo pa se je želel
nasloniti na zid oziroma stekleno površino, 
in ker je imel verjetno zelo trdo glavo, se je
steklo razbilo ...I Besedilo in fotografije Janez Pipan

Janez Pipan

Drago Baloh je zanimiv so-
govornik, saj kmalu ugoto-
viš, da je gostinec po duši.
Po dobrih 15 letih bivanja v
Kanadi, Torontu in okolici
se je vrnil v domovino.
Vzrok njegovega bivanja v tej
prostrani deželi na ameriški
celini pa je bolj romantičen.
Kot gostinec na slovenski
obali je spoznal svojo Julija-
no in prav ta ljubezen je bila
razlog za odhod v Kanado.
Njegova izvoljenka je rojena
Kanadčanka slovenskih star-
šev in odšel je za njo in tako
ostal tam dobrih 15 let. Kot
gostinec je seveda hitro dobil
primerno službo, ves čas pa
se je tudi izobraževal in

spremljal gostinske trende,
tako da si je nabral veliko iz-
kušenj. Sedaj pa razmišlja,
da bi svoje bogato znanje
uporabil na Jesenicah: v spo-
mladanskih mesecih bo od-
prl nov lokal pri bolnišnici
(Sončni vrt) z zanimivo po-
nudbo. Morda bi to postal
kraj druženja ob degustaciji
vrhunskih vin in branju po-
ezije (sistem Medana) ali
druženja mamic in njihovih
naraščajnikov ob kavici in
klepetu ali srečavanje umet-
nikov in njihove debate ob
zanimivi gostinski ponudbi,
skratka Drago ima celo vrsto
zanimivih idej. Drago pa rad
tudi dobro kuha, kar lahko
potrdim z obiskom na delov-
ni večerji pri njem doma.

Gostinec Drago
Drago Baloh se je po petnajstih letih življenja v Kanadi vrnil domov in v pomladanskih mesecih 
bo odprl nov lokal pri bolnišnici.

Prva nagrada 
Janiju Novaku
V Kosovi graščini so odprli
pregledno razstavo društve-
ne razstave članic in članov
Fotografskega društva Jese-
nice. Na razstavo je prispelo
135 fotografij 34 avtorjev, se-
lektor razstave Jakob Gnilšak
pa je poleg izbora 57 fotogra-
fij predlagal še podelitev na-
grad in diplom. Prvo nagrado
je prejel Jani Novak, drugo
Elica Tavčar in tretjo Danila
Bricelj. Diplome pa so prejeli
Sandi Novak, Samir Pajić,
Denis Rozina, Miha Vahčič in
Matjaž Vidmar. J. P.

Drago tudi rad dobro kuha.

Zlata Peter in Florjan
Učenci Glasbene šole Jesenice so bili uspešni na regijskem
tekmovanju mladih glasbenikov Gorenjske, ki je potekalo v
Glasbeni šoli Kranj in Glasbeni šoli Radovljica. V disciplini
harmonika je v kategoriji 1.a nastopil Florjan Kozmus ter
dosegel zlato priznanje, njegov mentor je Jan Ulčnik. V disci-
plini trobenta je v kategoriji 1.c nastopil Peter Kunstelj ter
zmagal v svoji kategoriji. Prejel je zlato priznanje ter posebno
priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo. Njegov
mentor je Franci Richter, na klavirju ga je spremljala Tanja
Ahačič. Kot zmagovalec v svoji kategoriji je Peter nastopil na
zaključnem koncertu prvonagrajencev. J. P.
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Petek, 11. marca
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri 
Samostojna razstava likovnih del Marte Gašperlin, članice DOLIK-a
(do 6. aprila). Info: DOLIK, 04/583 25 06

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Potopisno predavanje Kathmandu in Cho-oyu trekking preko treh
sedel in vzpon na 6189 m visok Island Peak; predava Aleš Nagode

Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice in KJŠ, 04/588 46 80, 81

DVORANA GLEDALIŠČA T. ČUFARJA ob 19.30 
Premiera predstave za otroke Deklica in detektiv v izvedbi GTČ

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Sobota, 12. marca
CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP ob 14. uri 

Ogled modulne makete in voženj vlakov po njej

Info: MMJ - vlaki, 040/706 740

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Podelitev priznanj najboljšim športnikom Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Ponedeljek, 14. marca
DVORANA KINA ŽELEZAR ob 17. uri

Kviz o zgodovini mesta Jesenice; Podmežakla - Kurja vas; finalno tek-
movanje najboljših šolskih skupin. Info: Občina Jesenice, GMJ, GTČ
in ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81

DOM DU JESENICE ob 18. uri
Predavanje Pavla Smoleja v sliki in besedi Rože po gorah in planinah

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri 
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30 
Občinska rekreacijska liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Torek, 15. marca
TRG TONETA ČUFARJA od 15. do 19. marca

Jožefov sejem. Info: Zavod za šport Jesenice, 04/586 33 64

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejska razstava: Iz zasebnih zbirk III (do 25. maja)

Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju s MDJ, 04/583 35 00

Sreda, 16. marca
DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17. uri 

6. kolo rekreacijske lige v košarki, Športne igre Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Četrtek, 17. marca
ZBOR ZA GLEDALIŠČEM T. ČUFARJA ob 8. uri

POHOD: Sovodenj (592 m)-Bevkov vrh (858 m)

Info: DU Jesenice - sekcija za pohodništvo, 041/402 739

DU DR. F. BERGLJA ob 9. uri
Delavnica ročnih del - slikanje na steklo

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, 070/875 956

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE ob 18. uri
Predavanje Kronična bolezen ven; predava dr. Mišo Šabovič

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, 070/875 956

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejska razstava: Podmežakla (do 25. maja) in Muzejski večer
Muzejskega društva Jesenice - Podmežakla nekoč

Info: Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju s MDJ, 04/583 35 00

DVORANA GLASBENE ŠOLE ob 18.30 
Javni nastop. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

Petek, 18. marca
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 15. uri 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

DOM DU JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob 16. uri
Redni letni občni zbor društva. Info: DU Javornik-Koroška Bela,
04/583 10 14

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 19.30 
Koncert klape Mali grad. Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
04/583 31 00

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA HRUŠICA ob 16.30 - 19.00
Dan odprtih vrat

Sobota, 19. marca
STARA SAVA JESENICE ob 9. uri

4. Pomladni tek Jesenice 2011 - tek na 10 km

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Nedelja, 20. marca
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA ob 10. uri

Vaša-naša matineja: Zvezdica zaspanka

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE ob 18. uri
Predstavitev knjižice in odprtje razstave Kako so na Murovi včasih
živeli?. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 06

DVORANA GLEDALIŠČA T. ČUFARJA ob 19.30 
Občinska proslava v počastitev praznika Občine Jesenice

Info: Občina Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00

Ponedeljek, 21. marca
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 18. uri 

Rekreacijska liga v kegljanju

Info: Zavod za šport Jesenice, 041/676 554

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.30 
Občinska rekreacijska liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Sreda, 23. marca
DVORANA GIMNAZIJE JESENICE ob 17. uri 

7. kolo rekreacijske lige v košarki, Športne igre Jesenic

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240

Marčevske prireditve 
Četrtek, 24. marca
DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 17. in 18.30 

Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu

Petek, 25. marca
KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 18. uri

Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40

DVORANA KINA ŽELEZAR ob 19.30 
Dalmatinski večer Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora z Gradsko
glasbo s Paga in Klapa Sol

Info: Pihalni orkester Jesenice-Kr. Gora, 031/386 706

Aktivnosti za otroke in mlade

ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81; www.mc-
jesenice.si; dmcj@siol.net

INFO TOČKA NA SREDNJI ŠOLI JESENICE 
11. 3.-29. 3. (vsak torek) ob 11. uri

INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE
11. 3.-30. 3. (vsako sredo) ob 11. uri

Promocija MCJ dejavnosti, programov Mladi v akciji, razpisov Eu-
rodesk, mednarodnih taborov, spodbujanje mladinskih programskih
pobud ... 

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom) 
16. 3. in 23. 3. ob 17. uri

Plesno-pevska in gledališka skupina za otroke nad 6 let; vodita Tjaša
Srnec in Ana Abram

MLADINSKA TOČKA CENTER II 
17. 3. ob 16. uri

Vodene dejavnosti za osnovnošolce; vodi Katja Žibrek

RAZLIČNE LOKACIJE 
21. 3. od 11. ure naprej

Akcija ob Svetovnem dnevu strpnosti

MLADINSKA TOČKA CENTER II 
24. 3. ob 16. uri

Filmsko popoldne za osnovnošolce; vodi Katja Žibrek

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

IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE 
11. 3., 18. 3. in 25. 3. ob 10. uri

Brihtina pravljična dežela

14. 3., 16. 3., 21. 3. in 23. 3. ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica

15. 3. in 22. 3. ob 16. uri
Angleške urice (zaključena skupina)

17. 3. in 24. 3. ob 17. uri
Ura pravljic

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, www.jesenice-tourism.net 
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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 četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi! www.optika-berce.si

Vabilo k sodelovanju na drugi delavnici v okviru 
akcije mesec narcis na Jesenicah v letu 2011

Občina Jesenice tudi v maju 2011 načrtuje izvedbo akcije Mesec narcis na Jesenicah. Na-
men marketinške akcije je identifikacija naše občine, vseh njenih prebivalcev in poslovnih
subjektov z edinstveno naravno vrednoto v našem kraju - narcisami ter jo izkoristiti tudi v
namen razvoja turizma na območju jeseniške občine. 
S ciljem, da pregledamo zbrane ideje, spoznamo potencialne akterje, predstavimo osnutek
programa aktivnosti pod krovno znamko Mesec narcis na Jesenicah ter določimo nasled-
nje aktivnosti, vabimo, da se udeležite že druge delavnice, ki bo v sredo, 16. marca 2011,
ob 17. uri v kongresni dvorani Kolperna na Stari Savi.

Na delavnico ste vabljeni tako predstavniki društev, javnih
zavodov, podjetij, organizatorji prireditev, izobraževanj,
izletov kot tudi posamezniki z idejami in voljo za sodelo-
vanje.

Več informacij dobite na Oddelku za gospodarstvo, 
tel. št. 04/5869 260, ali po elektronski pošti:

sasa.mesec@jesenice.si.

Tomaž Tom Mencinger
župan
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Zanimivosti

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi OGLED
ŠPORTNIH TV PRENOSOV. Sponzor križanke ČAVS BAR
na Tomšičevi 70, GSM 051/899 889 (prej Fazan) Jesenice za
reševalce prispeva petkrat zapitek v višini 10 evrov. Nagra-
jenci so: Jasna Mravlje, Jesenice; Martin Ambrožič, Zgornje
Gorje; Zlatko Lipovšček, Jesenice; Renata Berce, Jesenice, in
Slavica Podlogar, Planina pod Golico. Čestitamo! Za nagra-
de se oglasite v Čavs baru.

Sponzor križanke je Frizerski salon Slavka, poslovalnica na Alpski cesti 62, 4248 Lesce, telefon 040/186 137,
slavi@modnifrizer.com, www.modnifrizer.com. Za reševalce križanke prispevajo nagrade: 1. barvanje, fen frizura,
striženje, 2. barvni preliv, 3. žensko striženje in fen frizura, 4. moško striženje, umivanje, fen frizura, 5. moško striženje

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče-
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do
ponedeljka, 21. marca 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta
4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.

Jelka Koselj

Španski vetrci
Potrebujemo: na en beljak 7
dag kristalnega sladkorja, za
pet beljakov en vaniljin slad-
kor, čokoladne ali barvne mr-
vice za posip (po želji).
Priprava: običajno jih dela-
mo iz 5 beljakov, 35 dag kri-

stalnega sladkorja in enega
vaniljinega sladkorja naen-
krat. Dobimo en pekač in pol
vetrcev. Pekača pogrnemo s
papirjem za peko. Iz beljakov
stepemo trd sneg. Nato poča-
si dodajamo sladkor in vmes
še stepamo. Na pekač polaga-
mo kupčke z dvema žlička-
ma. Po kupčkih lahko posu-
jemo mrvice. Španske vetrce

sušimo v pečici več ur pri 50
stopinjah Celzija. 

Kokosovi makroni
Potrebujemo: 4 beljake, 15 dag
sladkorja v prahu, 15 dag ko-
kosove moke, 1 veliko žlico be-
lih krušnih drobtin.
Priprava: iz beljakov stepe-
mo trd sneg. Nato počasi do-

dajamo sladkor in vmes še
stepamo. Vmešamo še pre-
ostalo sestavini. Maso pola-
gamo na pekač in delamo
kupčke - makrone. Pečemo
oziroma sušimo jih nekaj ur
pri 50 stopinjah Celzija.

Beljakove rezine
Potrebujemo: 6 beljakov, 12
dag kristalnega sladkorja, 6
dag stopljenega masla, 10 dag
rozin, namočenih v rumu, 10
dag sesekljanih orehov, 12 dag
bele moke, 1 limonin sladkor, 1
žličko pecilnega praška.
Priprava: iz beljakov stepe-
mo trd sneg. Nato počasi do-
dajamo sladkor in vmes še
stepamo. Dodamo vse druge
sestavine. Maso vlijemo na
pravokoten pekač, obložen s
papirjem za peko. Pečemo
približno 30 minut pri 175
stopinjah Celzija. Po želji
lahko pecivo premažemo še
z limoninim ledom, ki ga
pripravimo iz 12 dag slad-
korja v prahu in 3 žlic limo-
ninega soka. Ohlajeno peci-
vo razrežemo na rezine.

Porabimo beljake
Pri pripravi krofov, flancatov, majoneze, rezancev iz samih rumenjakov nam običajno ostanejo beljaki.
Iz njih lahko naredimo različne sladice.

Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil-
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s čr-
kami (1=Ž, 2=A, 3=K, 4=S, 5=T, 6=I, 7=R, 8=N, 9=E), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je BRIZGANEC.
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Sestavil: Cveto Erman
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Četrtek in petek (od 10. do 12. ure, 16. do 18. ure),
ter sobota (10. do 12. ure) - 10., 11. in 12. marca
MEHIŠKI DNEVI
Kulinarična prireditev

Petek, 11. marca
GREGORČKI
Na gregorjevo se po starem ljudskem običaju vrže 'luč v vodo'. Dnevi se
daljšajo in pomlad že trka na vrata. Izdelovali boste lahko svoje gregorčke,
potem pa jih splavili po reki in potočku.

Torek, 15. marca, od 10. do 16. ure
HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA
Potekala bo akcija zbiranja podpisov proti nasilju nad ženskami ter proti
nasilju nasploh. Več na www.adra.org in www.enditnow.org.

Petek, 18. marca
ŠOPEK CVETJA ZATE, MAMI
Mačice, vijolice, trobentice. Ja, celo naročje jih boste izdelali in z njimi ob-
darili vaše mame.

Petek in sobota, 18. in 19. marca, med 9. in 20. uro
PRAZNIK KRUHA

Petek, 25. marca
PRVA LETOŠNJA SETEV
Pomlad je tu in zato boste posejali prvo seme, do velike noči pa bo že žetev.

Sobota, 26. marca, ob 18. uri
NASTOP GLASBENE SKUPINE RESONANCA

Program prireditev v marcu v Mercator centru Jesenice
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Pomlad v Mercatorju
Z začetkom pomladi vas v Mercatorju razveseljujemo z novico, da smo
šestdnevne akcije podaljšali v sedemdnevne, in po novem trajajo od
srede do torka. Torej boste vsi, ki kupujete ob torkih s kuponom za 10-
odstotni popust, odslej lahko kupovali tudi po akcijskih cenah. Ne spre-
glejte ponudbe TOP 15, med katero lahko najdete artikle po najugod-
nejših cenah v okviru akcij.
Skozi celo leto vam z Mercatorjevo trgovsko znamko ponujamo naj-
boljše razmerje med kvaliteto in ceno, marca pa smo to ponudbo še
popestrili, saj dobite ob nakupu štirih artiklov BZ en artikel gratis. 
Na vseh oddelkih vas pričakujejo prijazne prodajalke in prodajalci, ki
vam z veseljem svetujejo in pomagajo pri izbiri. Še posebej bi poudarili
ponudbo oddelkov svežega sadja in zelenjave, mesnice, delikatese in
toploteke, kjer vsak dan v tednu dobite vse za pripravo zdravega in
raznovrstnega jedilnika. 

Naj omenim še, da od marca naprej
ob petkih popoldne spet potekajo
priljubljene otroške delavnice.

Veselimo se vašega obiska.

Stara cesta 25, 4000 Kranj 
T: 04 20 18 900
Delovni čas od ponedeljka do sobote 
od 8.00 do 20.00 ure,
nedelje od 8.00 do 13.00 ure
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Španov vrh ima 
(svinjski) talent!
Na pustno nedeljo je v Španovem vrhu nad Jesenicami potekal že 45. Smuk za svinjsko glavo.

Glavno nagrado - čokoladno ''svinjsko'' torto med otroškimi
maskami si je prismučala skupinska maska BIO kmetija. 

Živa in Gašper

Na Jesenicah smo na pustno soboto srečali dve mali
maškari - štiriletno Živo in triletnega Gašperja v prikupnih
pustnih kostumčkih. J. P. 

Pustni nastop

Na debeli četrtek, 3. marca, so učenci Glasbene šole Je-
senice pripravili pustni nastop v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku. J. P.

Maškare v Kolpernu

Zelo živahno je bilo na pustno soboto v Kolpernu, kjer je
pustovanje pripravil Mladinski center Jesenice. J. P.

Strežba v maskah

Zelo prijetno je bilo na pustno soboto tudi v Cafe teatru: kot
vsako leto se je našemila ekipa osebja, pa tudi nekaj origi-
nalnih mask je bilo. J. P. 

Ponovno izvoljeni župan ''ta zgornje občine'' Španovega
vrha Egon Kepic

Med pari sta bila najbolj prepričljiva Pika Nogavička in
njen oče gusar.

Za svinjski pokal se je boril tudi prvak Španovega vrha 
Dejan Zavec.

Letošnje leto so izbrali tudi najlepšo med najlepšimi, saj je
med posameznimi maskami slavila Vinska kraljica. 

Pečeno svinjsko glavo za srednji vmesni čas, prehodni pokal za najbolj atraktivno masko in trofejo za svinjsko glavo pa je
dobila ekipna maska Svina ima talent. I Besedilo in fotografije: Anka Bulovec

V kategoriji skupinskih mask je zmagala maska Sinti s
Plunen parkom.




