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Kadar se zasliši
čisto tiha tišina

Drsalna prvaka
Saira in Daniil

Brez suhe klobase na mršav
petek v korak z nagajivim soncem
proti sedlu Suha (in brez suhih
rokavic, ki so ostale pozabljene
doma).

Mlada jeseniška umetnostna drsalca
Saira Čatak in Daniil Maksimovič, ki
sta postala državna prvaka, trenira
Melita Čelesnik. Treninge imajo
šestkrat tedensko.
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Promocijski film Jesenic

Odlična smuka
v Španovem vrhu

Občina Jesenice je izdala 22-minutni film, ki prikazuje občino z vseh vidikov življenja ter razkriva
glavne razvojne in poslovne priložnosti Jesenic.

Smučarska sezona naj bi trajala vse do 20. marca,
saj je snega dovolj.

Urša Peternel

Urša Peternel

"Na skrajnem vzhodnem
robu Alp in na severozahodu Slovenije, na območju
ob vstopu v Zgornjesavsko
dolino že vse od prihoda prvih naseljencev gori ogenj.
Skoraj tisoč let so ljudje na
pobočjih Karavank in ob
Savi Dolinki v ognju kalili
železo in ustvarjali pogoje
za življenje. Ljudi je težko
delo zaznamovalo z vztrajnostjo in nepopustljivostjo,
vrlini pa so plemenitili z
znanjem. Te lastnosti tudi
danes zaznamujejo Jesenice - mesto priložnosti." To
je uvodno besedilo, s katerim se pričenja novi promocijski film, ki ga je pred
kratkim izdala Občina Jesenice. Film ima naslov Jesenice - mesto priložnosti in
prikazuje zgodovino Jesenic, geografsko lego občine,
naravne znamenitosti, kulturo in družbene dejavnosti, razvoj gospodarstva, poslovne priložnosti ... V filmu nastopajo nekateri Jeseničani, od gospodarstvenikov, kulturnikov do športnikov. Film, ki je dolg 22 minut, so izdelali v produkciji
Videofon. Kot je povedala
Božena Ronner iz kabineta
župana, so največ pozornosti namenili promociji novih poslovnih priložnosti na
Jesenicah. Kot je dodala, so

Na edinem jeseniškem
smučišču v Španovem vrhu
so letos s sezono pričeli že
20. decembra in jo bodo, kot
je prepričan direktor Zavoda
za šport Jesenice Zoran Kramar, potegnili vse do 20.
marca. Po dolgih letih so se
tako ljubitelji smučanja razveselili spet prave smučarske sezone. Naj spomnimo lani je smučišče obratovalo
le štiri dni v marcu ... Snega
letos imajo dovolj, proge so
odlično urejene, obe enosedežnici pa obratujeta. Dnevna smučarska vozovnica za
odrasle stane trinajst evrov
(za otroke devet), dopoldanska in popoldanska pa deset
evrov (za otroke sedem evrov). Mogoče je kupiti tudi
štiriurno, tridnevno, štiridnevno, tedensko in sezonsko vozovnico. Kot je povedal Zoran Kramar, so z obiskom kar zadovoljni, zlasti
prek vikendov. Med tednom
prihaja predvsem mladina v
okviru športnih dni, za otroke pa bodo, kot je napovedal
Zoran Kramar, ob vikendih
in med šolskimi počitnicami pognali tudi otroško vlečnico in poskrbeli za smučar-

Promocijski film ima naslov Jesenice - mesto priložnosti. I Foto: Tina Dokl
bili pri pripravili filma presenečeni, koliko zanimivega imajo na Jesenicah pokazati. Izdali so tri tisoč DVDjev, ki so na voljo v prostorih Turistično-informacijskega centra (TIC). Načrtujejo še izdajo filma v angleškem in nemškem jeziku,
pripravili pa bodo tudi kratke dve- ali triminutne spote,
ki bodo na ogled tudi na
spletu.

Film so prejšnji teden predstavili tudi novinarjem, po
prikazanem filmu pa je župan Tomaž Tom Mencinger
skupaj z vsemi tremi podžupani - Vero Pintar, Borisom Bregantom in Borisom
Kitkom - predstavil tudi
glavne naložbe, ki so v občini načrtovane v letošnjem
letu. Med glavnimi je omenil projekt urejanja območja bivšega Fiproma, mejne-

ga platoja Karavanke, kamor naj bi se preselila tudi
jeseniška policijska postaja,
začetek gradnje nove stavbe
pošte in nove stavbe upravne enote, davčne službe in
inšpekcijskih služb, začetek
obnove športne hale Podmežakla ter dokončno rešitev osemnajst let trajajoče
zgodbe s pitno vodo izpod
Karavank.
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Branku Banku
priznanje metalurgov

Zaposleni iz podjetja
Sandy na cesti

Tavčarjeva cesta bo
vsa dvosmerna

Sankanje ima poseben
čar ob polni luni

”Pantzevo priznanje je med
metalurgi največ, kar lahko
prejmeš med stanovskimi
kolegi. Z njim so mi izkazali
veliko čast in obvezo za dodatno prizadevanje za podjetje in stroko.”

Tekstilno podjetje Sandy s
Slovenskega Javornika je
prenehalo delati. Brez dela je
ostalo 41 delavcev.

Čeprav naj bi bil odsek od
Metuljčka do Tavčarjeve 8
enosmeren, so si zdaj zaradi
pripomb okoliških stanovalcev premislili.

Sankaška proga v Savskih jamah je v času, ko ni treningov in tekmovanj, namenjena tudi rekreativnim sankačem. Priporočajo predvsem
sankanje na spodnjem, manj
zahtevnem delu proge.
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ski vrtec na smučišču ob
spodnji postaji enosedežnice.
Smučišče Španov vrh je eno
najstarejših pri nas, saj so
prvo vlečnico v Črnem vrhu
postavili takoj po drugi svetovni vojni kot prvo v tedanji
Jugoslaviji. Sedežnico so
zgradili leta 1964, smučišče
pa posodobili leta 2004. Na
Občini Jesenice, ki je lastnica smučišča, so še nekaj let
nazaj načrtovali, da bodo
uredili sistem dodatnega zasneževanja in zgradili še
eno vlečnico od parkirišča
do polovice Črnega vrha. Zaradi recesije, klimatskih
sprememb pa tudi številnih
drugih pomembnih investicij, ki potekajo, pa so si premislili. Tako so projekte
ustavili in za Španov vrh
bodo letos namenili le denar
za tekoče vzdrževanje. Kljub
temu pa Zoran Kramar upa,
da jim bo v prihodnjih letih
vendarle uspelo zagotoviti
denar za ureditev sistema
dodatnega zasneževanja in
gradnjo vlečnice Blažun, ki
bi bila namenjena predvsem
najmlajšim smučarjem.
Fotoreportaža s Španovega
vrha na strani 16
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Župan Tomaž Tom Mencinger je med glavnimi programi investicij v letu 2009,
ki so podprte tudi s proračunom, izpostavil urejanje območja nekdanjega Fiproma
v stečaju, kjer trenutno poteka prva faza, in sicer urejanje komunalne infrastrukture. Projekt vodi podžupan
Boris Bregant, ki je povedal,
da se je dinamika del zaradi
zime nekoliko upočasnila,

pe. Občina Jesenice pa na
tem območju načrtuje razvoj turizma, zabave, športa
in rekreacije, v prvem delu
pa naj bi uredili avtokamp
za avtodome.
Tretji obsežen projekt, ki ga
je predstavil župan Mencinger, pa je projekt pitne vode
izpod Karavank. Ta osemnajst let dolga zgodba naj bi
se po Mencingerjevih besedah v prvi polovici letošnjega
leta vendarle uspešno zaključila. Občini Jesenice in Kranj-

Odgovori na vprašanja
in pobude
Božena Ronner
(Iz gradiva za sejo občinskega sveta)
Pobuda svetnika Roberta
Pesjaka:
V preteklem letu je opozoril,
naj se ekološki otoki pogosteje praznijo. To je trajalo
le nekaj časa. Ekološki otoki
so večkrat prepolni in svojemu namenu ne služijo več.
Sprašuje se, ali je še smiselno ozaveščati občane o razvrščanju odpadkov, če
JEKO-IN ne opravi svoje naloge. Njihovo praznjenje naj
poteka, kadar so polni in ne
terminsko!
Odgovor JEKO-IN, d. o. o.,
Jesenice:
Za uvod najprej nekaj statistike o količinah ločeno
zbranih odpadkov na ekoloških otokih:

Podžupan Boris Kitek, župan Tomaž Tom Mencinger,
podžupan Boris Bregant in podžupanja Vera Pintar
kljub temu pa naj bi bila
prva faza projekta končana
30. junija. Sledila bo druga
faza, vredna okrog tri milijone evrov, s projektom pa
bodo kandidirali za evropski
in regijski denar. V tem delu
naj bi uredili mestno tržnico
in neposredne povezave z
mestnim središčem. To bo
osnova za tretjo fazo, v okviru katere bodo zgradili
knjižnico, center vseživljenjskega učenja, muzejski del
... Ta del projekta je vreden
kar od 11 do 15 milijonov evrov in po načrtih naj bi bil
dokončan do leta 2013. Kot
je poudaril Bregant, se bo po
zaključku vseh del spremenilo mesto v osrednjem
delu, glavna značilnost tega
dela Jesenic pa bo ta, da se
bo proizvodni del neposredno spajal z upravnim delom.
Drug velik projekt, ki čaka
Občino v letošnjem letu, je
urejanje območja platoja Karavanke. Projekt vodi podžupan Boris Kitek, ki je povedal, da je idejni načrt pripravljen, trenutno pa potekajo intenzivni pogovori z
vlado, na osnovi katerih
bodo določili, kolikšen del
tega območja potrebuje država, kolikšen del pa bo prenesla na lokalno skupnost.
Tako naj bi bilo že dogovorjeno, da se bodo na to območje preselili Policijska
postaja Jesenice, vodniki
službenih psov Gorenjske
in enota za izravnalne ukre-

ska Gora sta ustanovili podjetje Karavanška voda, ki je
edino prejelo vodno dovoljenje do leta 2020. Po županovih besedah imajo zagotovljeno tudi lokacijo (gre za območje na Hrušici pod bivšim
Elimom), kjer naj bi postali
novo polnilnico, čakajo le še
na zadnjo "kljukico" z ministrstva za okolje. V projekt
bodo nato vključili strateškega partnerja (pogovarjali naj
bi se s štirimi), ki naj bi investiral od 30 do 50 milijonov
evrov v gradnjo polnilnice in
začetek črpanja pitne vode.
Podžupanja Vera Pintar, ki
pokriva področje družbenih
dejavnosti, pa je spregovorila o večjih investicijah v šolstvo. Tako bodo letos zamenjali streho na telovadnici
Osnovne šole Koroška Bela,
zagotovili denar za ureditev
otroškega igrišča pri Osnovni šoli Prežihov Voranc, obnovo garderob pri bazenu v
Osnovni šoli Tone Čufar,
obnovo strešne kritine v
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja ... Nadaljevali bodo
tudi urejanje območja Pristave s Zoisovim parkom,
uredili bodo tudi Zoisovo
spominsko sobo v graščini
na Pristavi, uredili razgledno ploščad pri slapu Šum na
Blejski Dobravi, načrtujejo
tudi obnovo vojaške cerkvice
v Spominskem parku, postavitev dveh novih kipov v
Spominskem parku ter obnovo kolperne.

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

so v podjetju v letu 2008 izvedli naslednje aktivnosti:
V poletnih mesecih leta
2008 so poleg uvedbe rednih relacij uvedli dodatno
relacijo pobiranja plastenk
na ekoloških otokih (ta frakcija je v največjem porastu).
Dva ekološka otoka (Bl. Dobrava nasproti trgovine, ob
igrišču za Gimnazijo Jesenice) so razširili z dodatnimi zabojniki in tako povečali volumen za odlaganje odpadkov.
Uvedli so tudi redne preglede terena pri katerem pa žal
opažajo, da nemalokrat občani povzročajo nesnago
okoli zabojnikov na ekoloških otokih. Velikokrat se
namreč zgodi, da je okoli zabojnika za odpadke polno
škatel, ko pa pogledajo v zabojnik, ugotovijo, da je ta
napol prazen.
V letu 2008 so redno praznili zabojnike na ekoloških oto-

2005 (ton) 2006 (ton) 2007 (ton) 2008 (ton)
PAPIR
138
277,6
343
443
STEKLO
74,2
100
119
162
PLASTENKE
13,5
21,7
27,5
48,5
PLOČEVINKE
4,7
10
12,5
17,6
SKUPAJ
230,4
409,3
502
671,1
Iz tabele je razvidno, da so
se količine ločeno zbranih
odpadkov v zadnjih treh letih skoraj potrojile.
V izogib nevšečnostim, ki
jih svetnik navaja v pobudi,

kih, kljub prazničnim dnem
relacij niso izpuščali, kakor
so delali v preteklih letih.
Zgolj v vednost na tem mestu želijo opozoriti tudi na
vandalizem, katerega tarča

so pogosto tudi zabojniki za
odpadke. Samo v letu 2008
je bilo v naši občini podtaknjenih sedem požarov na
ekoloških otokih, v katerih
je zgorelo 15 zabojnikov!
V načrtu JEKO-IN, d. o. o.,
Jesenice, za leto 2009 planirajo nakup manjšega smetarskega vozila, ki bo pobiral
odpadke na težko dostopnih
območjih v občini Jesenice.
To vozilo bodo uporabljali
tudi za odvoz odpadkov,
zbranih na ekoloških otokih
zunaj rednih relacij - z
manjšimi stroški in hitrejšim odzivnim časom. Menijo, da se v podjetju z odvozom uspešno prilagajajo
trendu večanja količin ločeno zbranih odpadkov na
ekoloških otokih, zlasti tudi
zato, ker je ekonomika pomemben vidik njihovega
poslovanja.
Pobuda svetnika Vinka Lavtižarja:
Jesenice iz dneva v dan postajajo prijaznejše mesto do
svojih občanov in obiskovalcev. Mesto je po svoji legi in
konfiguraciji s svojimi prostorskimi značilnostmi edinstveno na Gorenjskem. Vse
prevečkrat pa se pozablja, da
med nami živijo tudi občani,
ki so funkcionalno ovirani in
se zaradi tega nemalokrat
srečajo z ovirami po mestu.
Zato predlaga, da bi vplivali
na lastnike trgovin in lokalov,
da bi vhode pred objekti prilagodili tudi gibalno oviranim občanom, projektante
pa znova opozorili na to, da
načrtovanju novogradenj to
upoštevajo. Opozorilo velja
tudi upravljavcu javnih površin, da to upošteva pri čiščenju v zimskem času.
Odgovor Komunalne direkcije:
Na podlagi veljavne področne zakonodaje Občina Jesenice izdaja projektne pogoje

za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
če nameravana gradnja leži v
varovalnem pasu občinskih
cest, kot tudi soglasja za poseg v ta pas. Sestavni del projektnih pogojev je zagotovitev neoviranega gibanja
funkcionalno oviranim osebam na javnih prometnih površinah. Projektanti so obveščeni o tem, da morajo biti
ceste in druge javne prometne površine projektirane v
skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. list RS, št.
91/2005), ki med drugim
vsebuje tudi določila za zagotavljanje neoviranega gibanja
funkcionalno oviranim osebam. Ustreznost posegov v
prostor v varovalnem pasu
občinskih cest z zgoraj navedenega stališča se preverja
tudi na tehničnih pregledih,
seveda v skladu z našimi pristojnostmi.
Prav tako Občina Jesenice
kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj sodeluje na ustnih obravnavah
na Upravni enoti, kjer poda
svoje mnenje o nameravani
gradnji, pri tem pa opozarja
tudi na zagotovitev neoviranega gibanja funkcionalno
oviranim osebam, še posebej če gre za objekte, ki bodo
služili javnim namenom.
Občina Jesenice - Komunalna direkcija bo v tem letu na
posameznih lokacijah, kjer
robniki še niso poglobljeni,
naročila izvedbo del - poglobitev pločnikov na raven cestišča.
Podjetje za vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih
prometnih površin, Jeko-in
d. o. o., Sektor Komunalnih
dejavnosti, Jesenice, so že
obveščeni o tem, da morajo
vzdrževati ceste in druge
javne prometne površine
tudi v zimskem času tako,
da bo omogočeno gibanje
tudi funkcionalno oviranim
osebam.

V proračun več prihodkov z deponije
Občinski svetniki so potrdili spremembe proračuna za letos.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svet je konec leta 2007 sprejel proračun za dve leti, torej za leti
2008 in 2009. V tem času pa
je prišlo do nekaterih sprememb, zaradi česar so na Občini Jesenice pripravili predlog sprememb proračuna za
leto 2009. Kot je na decembrski seji občinskega sveta pojasnila Brigita Džamastagić,
vodja oddelka za finance,
plan in analize, je prišlo do
nekaterih uskladitev in sprememb plač, vključitve novih
obveznosti v proračun ter
spremembe dinamike izvaja-

nja nekaterih velikih projektov. Zaradi zamika financiranja pri urejanju komunalne
infrastrukture na območju
bivšega Fiproma in obnove
Tavčarjeve ceste je na računu
proračuna iz lanskega leta
ostalo nekaj več sredstev, ki
pa jih bodo namenili pokrivanju obveznosti v letošnjem
letu. Več prihodkov, kot so
načrtovali ob pripravi proračuna, letos pričakujejo z deponije Mala Mežakla, kamor
naj bi po 15. juliju pričeli dovažati tudi odpadke iz sosednjih občin. Trenutno na deponijo dovažajo odpadke iz
občin Jesenice, Kranjska

Gora, Žirovnica, Radovljica,
Bohinj in Železniki, najkasneje po 15. juliju pa jih bodo
začeli še iz občin Bled, Gorje,
Gorenja vas-Poljane, Škofja
Loka in Žiri. Upoštevajoč sedanje vloge sosednjih občin
za odlaganje, v proračunu načrtujejo nekaj več kot 235 tisoč evrov dodatnega denarja.
Poleg tega bodo načrtovano
investicijo v čistilno napravo
pričeli predvidoma šele v drugi polovici leta, kar pomeni,
da se bo financiranje zamaknilo v leto 2010. Zmanjšali pa
so investicijo v smučišče Španov vrh, in sicer za dobrih 29
tisoč evrov. Odločili so se na-

mreč, da vlečnice ne bodo
gradili, temveč bodo opravili
le redna vzdrževalna dela. Po
drugi strani pa so nekaterim
projektom namenili več denarja, denimo ureditvi Zoisovega parka, obnovi Kolperne
na Stari Savi, obnovi Športne
hale Podmežakla, obnovi sanitarij in garderob pri bazenu
v Osnovni šoli Toneta Čufarja, postavitvi otroškega igrišča
pri Osnovni šoli Prežihov Voranc, popravilu strehe nad telovadnico v Osnovni šoli Koroška Bela, obnovi kotlovnice
in nakupu specialne opreme
v Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice ...
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Branku Banku
priznanje metalurgov

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Boštjan Bogataj

Branko Banko, Pantzev nagrajenec za leto 2008

Pantzevo priznanje se imenuje po avtorju izuma
postopka za pridobivanje feromangana v plavžih
- Lambertu Pantzu, ki je bil vrhunski metalurg
in izumitelj. Priznanje podeljujejo za življenjsko
delo pri razvoju podjetja. Prvega je leta 1973
prejel prof. dr. Marin Gabrovšek, veliko kasneje
Boris Bregant, v zadnjih letih pa prof. dr. Vasilij
Prešern, dr. Slavko Ažman in lani Filip Marinšek.
"Strukturne spremembe so
v takratni Železarni Jesenice
že potekale, vendar je imelo
podjetje še kup obveznosti,
na plečih veliko posojil, zni-

žane plače, brez ugleda v
okolju, denarja za investicije
ni bilo," razmere od razpada
(trga) nekdanje Jugoslavije
do časa, ko je aktivneje delo-

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Nova vodja oddelka
za gospodarstvo
Urša Peternel
Na Občini Jesenice so dobili
novo vodjo oddelka za gospodarstvo. To je postala
Edita Granatir Lapuh, ki je
doslej delala na Regionalni
razvojni agenciji Gorenjske
BSC Kranj. Prejšnja vodja
oddelka Boža Kovač je že
pred časom ustanovila zasebno podjetje, nato pa so
bili na Občini kar nekaj časa
brez vodje omenjenega oddelka. Na Občini pa bodo
dobili tudi novega vodjo Komunalne direkcije, ki bo zamenjal Tomaža Vidmarja,
ki se bo aprila upokojil. Za
njegovega naslednika je bil
izbran Marko Markelj iz Ra-

Edita Granatir Lapuh
dovljice, ki trenutno še dela
kot samostojni podjetnik na
področju gradbenega projektiranja in svetovanja.

Trije redni in en izredni nadzor
Nadzorni odbor Občine Jesenice, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, bo v letu 2009 opravil tri redne in
en izredni nadzor. Med rednimi nadzori bodo člani izvedli
nadzor zaključnega računa proračuna občine, ene občinske
investicije (katere, bodo določili naknadno) ter enega javnega zavoda (tudi tu bodo zavod, v katerem bodo opravili nadzor, izbrali naknadno). Pri odločitvi o tem, kje bodo opravili izredni nadzor, pa bodo člani nadzornega odbora upoštevali predvsem dejstva, ki kažejo na morebitne večje nepravilnosti pri poslovanju porabnikov občinskega proračuna.
Poleg rednih in izrednih nadzorov bo nadzorni odbor
spremljal tudi poslovanje uporabnikov občinskega proračuna in drugih izvajalcev javnih služb. U. P.
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V začetku meseca je Branko
Banko, izvršni direktor za
tehnologijo v Acroniju, prejel
Pantzevo priznanje za leto
2008, ki ga je glavni direktor
Slavko Kanalec podelil po izboru posebne komisije na
predlog Društva metalurških
inženirjev in tehnikov. Tokrat so priznanje za življenjsko delo v metalurgiji podelili enaindvajsetič, tokratnemu
nagrajencu z obrazložitvijo,
da je Acroni v desetih letih,
ko je bil kreativni ustvarjalec
razvoja proizvodnje in tehnologije, pridobil ugodno izhodišče, ki je podjetju omogočilo postati pomemben igralec
na globalnem trgu nerjavnih,
elektro in ostalih specialnih
jekel.
"Pantzevo priznanje nagrajencu pove, da je s svojim
delom doprinesel k razvoju
podjetja in splošnemu napredku jeklarstva v Sloveniji," pravi Branko Banko, ki
prihaja iz Gorij in odločitve
za delo v jeseniškem jeklarstvu ni nikoli obžaloval. Od
prvega delovnega dne leta
1969 je v istem podjetju, že
čez šest mesecev pa bo izpolnil pogoje za upokojitev.
Kljub vsemu vidi še veliko
izzivov v Acroniju, zato o
upokojitvi ne razmišlja. V
upravo podjetja je bil imenovan leta 1998, ko je bilo
tako jeseniško kot svetovno
jeklarstvo še vedno v veliki
krizi.

val v upravi, opiše Banko. Že
leto kasneje so začeli rezultati kazati bistveno bolje, še
posebej ko je vodenje prevzel dr. Vasilij Prešern. "Poslovanje smo sanirali in z
investicijami zagotovili razvoj. Največ je šlo v posodabljanje naprav, izboljševala se
je produktivnost, več pozornosti smo namenili zdravju
pri delu in vplivom na okolje ter manjši porabi energentov," novo dobo Acronija
v zadnjih desetih letih opiše
letošnji Pantzev nagrajenec.
Vsako leto je bilo tudi več
ekoloških investicij, s katerimi so pridobili tudi integralno okoljsko dovoljenje
IPCC, ki ga morajo v letu
2010 še dokončno potrditi.
Hkrati so se usmerili v večanje proizvodnje, v specialna jekla, proizvodnja cenejšega jekla se je zmanjševala.
Banko pravi, da je vse plod
timskega dela, ki se nikoli
ne konča, tudi vlaganje v
nove tehnologije in nova jekla. "Sicer bi kaj kmalu ostali zadaj, kar se še posebej
pozna v recesiji," pravi in
dodaja, da je v zadnjih letih
tudi med mladimi vse več
interesa za metalurške poklice. "Razvoj Acronija me
ne skrbi, saj imamo veliko
ambicioznih sodelavcev.
Navsezadnje ne delamo več
v mestu rdečega prahu, ampak v čisti industriji s spodobnimi plačami," še pove
Branko Banko, Pantzev nagrajenec.

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

Foto: Gorazd Kavčič

"Pantzevo priznanje je med metalurgi največ, kar lahko prejmeš med stanovskimi kolegi. Z njim so
mi izkazali veliko čast in obvezo za dodatno prizadevanje za podjetje in stroko, za metalurgijo," je ob
prejemu priznanja povedal Branko Banko iz Acronija.
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VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
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občinske novice - JESENICE CMYK

23.01.2009

stran 04

Jeseniške novice, petek, 23. januarja 2009

4

Občinske novice
Energetski nasvet
Svetuje Energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice, ki daje
brezplačne nasvete za vse prebivalce Slovenije.
Vprašanje občanke iz naselja Plavž: Občanka kuha na
steklokeramični plošči in
ogreva toplo vodo z električno energijo v hranilniku bojlerju. Zanima jo, kakšna
bo cena ogrevanja z električno energijo po novi tarifi.
Odgovor Avrelija Ravnika:
Električna energija se je podražila pri distributerju
Elektro Gorenjska 27. oktobra 2008 za vse porabnike,
ne glede na porabo. Uvedla
se je nova postavka vodenje
računa, ki je bil enak 11 mesecev do letnega obračuna.
Z vgradnjo sodobnih elektronskih merilnih naprav pa
bo obračun mesečni. Cena
storitve vodenje računa je z
dvajsetodstotnim
DDV
0,984 evra na mesec ali letno 11,808 EUR. Novost je
tudi uvrstitev v tri osnovne
pakete. Paket 1 je moč 3 KW,
paket 2 je moč 7 KW in paket 3 je moč 10 KW. Prispevek za priključno moč je z
dvajsetodstotnim
DDV
0,90191 EUR/KW. Ker stanujete v bloku, je vaš prispevek v osnovnem paketu 2,
6,3133 EUR/mesec za 7 KW
priključne moči. Elektro Gorenjska je elektriko podražila nad dnevno porabo 10
KWh/dan ali nad 3650 KWh
na leto. Dodatek za visoko
porabo DVP je za vse tri
osnovne pakete enak in je z
DDV 0,02040 EUR/KWh
za vsako prekoračeno dnevno porabo nad 10 KWh/dan.
Cena za povprečno porabo
električne energije v Sloveniji bo na Gorenjskem za
dvotarifno merjenje:

Kuhanje z električno energijo na steklokeramični plošči
je najdražje od vseh energentov, ker se med tednom
kuha med 6. in 22. uro z
dnevno tarifo. Prek vikenda
pa z manjšo tarifo. Dodatek
za visoko porabo DVP pa
kuhanje še podraži in je
dražje za 1,87-krat od UNP v
jeklenki.
Cena kuhanja z UNP PROPAN BUTANOM pa je pri
93-odstotnem izkoristku
0,141 EUR/KWh, kar je za
0,1292 EUR/KWh ceneje od
steklokeramične plošče. Kuhanje in priprava tople vode
z električno energijo je postalo predrago, v primerjavi
z drugimi energetskimi viri
na primer plinom ali kurilnim oljem.
Če je poraba centralnega
ogrevanja merjena za stanovanje s kalorimetrom v
KWh, lahko inštalirate kombinirani toplovodno - električni hranilnik (bojler) tople vode in jo v kurilni sezoni ogrevate ceneje.

Vprašanja za
energetskega
svetovalca lahko
naslovite na Občino
Jesenice,
Boženo Ronner,
telefon 04/586 92 33,
e-naslov: bozena.
ronner@jesenice.si,
ali ob vsakem času na
telefonski odzivnik
04/586 39 87.

Zaposleni iz podjetja
Sandy na cesti
Tekstilno podjetje Sandy s Slovenskega Javornika je prenehalo delati. Brez dela je ostalo 41 delavcev.
Urša Peternel
Konec decembra so v tekstilnem podjetju Sandy na Slovenskem Javorniku prenehali delati. Brez dela je ostalo 41 delavk (med zaposlenimi je bil le en moški), ki prihajajo z Jesenic, iz Bohinja,
z Bleda, iz Lesc, Mojstrane
... Podjetje Sandy je nadaljevalo proizvodnjo v bivšem
obratu Gorenjskih oblačil,
nekaj let uspešno poslovalo,
v težavah pa se je znašlo lani
poleti. Takrat je namreč dotedanja vodja enote Monika
Ažman skupaj z Vesno
Hadžič ustanovila novo podjetje Sutura, prevzela okrog
50 zaposlenih ter začela proizvodnjo na novi lokaciji na
Prešernovi cesti na Jesenicah. Prevzela pa je tudi dva
glavna poslovna partnerja,
Hugo Boss in Strenesse, za
katere šivajo oblačila najvišjega kakovostnega razreda.
Kot je povedal lastnik in direktor podjetja Sandy Andrej Šumi, podjetje ne bo
šlo ne v stečaj ne v likvidacijo, temveč so zgolj prenehali delati na lokaciji na Slovenskem Javorniku. Čeprav
naj bi bil po mnenju nekaterih prav odhod Ažmanove
glavni vzrok za težave, v katerih se je znašel ostanek
podjetja Sandy, pa nam je
Andrej Šumi dejal, da to ne

Proizvodnja je ustavljena, zaposleni na zavodu, poslovni
objekt na Slovenskem Javorniku pa sameva ...

"Plače, ki smo jih imeli, niso bile visoke, znašale
so od štiristo do šeststo evrov, a bile so redne.
Zdaj smo ostali brez vsega ..." je dejala Suvada
Grvala.
drži in da so v zadnjem času
pridobili nove poslovne
partnerje. Šumi je težave
pripisal slabi delovni vnemi
dela zaposlenih, ki naj bi
premalo prispevali k dobremu poslovanju podjetja. Kaj
pa o tem menijo delavci? Pogovarjali smo se s Suvado
Grvala z Jesenic, ki je povedala, da so zadnje mesece
morale nenehno poslušati

očitke, da naredijo premalo,
čeprav so delale ogromno,
pa tudi iz proizvodnje je prihajalo ogromno kosov oblačil. Tako naj bi bil po mnenju Grvalove glavni vzrok v
prenizki ceni, ki jo je lastniku uspelo iztržiti od kupcev.
Težave so se od avgusta lani
naprej samo še kopičile, konec septembra so zaposleni
prejeli avgustovsko plačo,

oktobra niso dobili nič, sredi
novembra zajamčen dohodek, decembra pa spet nič.
Tako so se znašli v hudi socialni stiski, saj na koncu
niso imeli niti denarja za
bencin, da bi lahko prišli na
delo, za najnujnejšo pomoč
pa so se bili prisiljeni obrniti na Rdeči križ ... Ker drugega izhoda niso več videli, so
se povezali s sindikatom in
prek njega uveljavili izredno
odpoved delovnega razmerja, ki je po zakonu o delovnih razmerjih mogoča, če
delodajalec delavcu trikrat
zaporedoma ali v obdobju
šestih mesecev ni izplačal
plačila za delo ob zakonsko
oziroma pogodbeno dogovorjenem roku. Enainštirideset zaposlenih se je tako
znašlo na zavodu za zaposlovanje, lastnik pa jim dolguje tri cele plače in razliko
ene plače, odpravnine, jubilejne nagrade ... Lastnik Andrej Šumi je ob tem zatrdil,
da bodo dolg zaposlenim
vsekakor poplačali, denar za
to pa naj bi dobili s prodajo
strojev in opreme. Morda
bodo prodali tudi poslovni
objekt na Slovenskem Javorniku, ki so ga kupili na
lizing.
Medtem pa po besedah Monike Ažman in Vesne Hadžič v novem podjetju Sutura
uspešno poslujejo.

do 10 KWh/dan
Osnovni paket 2

nad 10 KWh/dan
VT 0,13814
0,15854 EUR/KWh
MT 0,09466
0,11506 EUR/KWh
Enodružinske hiše imajo priključno moč 10 KW in so uvrščene v osnovi paket 3
VT 0,13654
0,15694 EUR/KWh
MT 0,09302
0,11342 EUR/KWh
Porabniku električne energije kaže le nekaj: varčevanje - ne
porabiti več kot 10 KWh/dan na Gorenjskem ali plačevati
višjo ceno električne energije.
Ogrevanje tople vode z električno energijo v 80-litrskem bojlerju vas bo stalo za osnovni paket 2 z 98-odstotnim izkoristkom:
do 10 KWh/dan
nad 10 KWh/dan
VT
0,1409
0,1617 EUR/KWh
MT
0,0965
0,1174 EUR/KWh
Cena kuhanja na steklokeramični plošči, ki ima 60-odstotni
izkoristek, bo pri dnevni porabi po tarifi VT:
do 10 KWh / dan
nad 10 KWh / dan
0,2302 EUR/KWh 0,2642 EUR/KWh

Kupili bodo opozorilno radarsko tablo
Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo Občina Jesenice letos zagotovila denar za nakup opozorilne radarske table. Ta stane 4650 evrov, poleg prikaza
hitrosti pa omogoča tudi zapis hitrosti in enostavno obdelavo podatkov v statistične namene. Napravo bodo postavili
na mestu, kjer je velikokrat presežena najvišja dovoljena hitrost vozil in kjer so zaradi značilnosti ceste ogroženi udeleženci cestnega prometa. U. P.

www.gorenjskiglas.si
dnevno sveže novice

kažipoti

pisma bralcev

priloge

razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas

mali oglasi

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Krajevna skupnost

Tavčarjeva bo dvosmerna
Čeprav naj bi bil odsek od Metuljčka do Tavčarjeve 8 enosmeren, so si zdaj zaradi pripomb okoliških
stanovalcev premislili.
Urša Peternel
Potem ko je bilo prvotno načrtovano, da bodo v okviru
obnove Ceste Cirila Tavčarja na Plavžu odsek od slaščičarne Metuljček do križišča
pri objektu Tavčarjeva 8
uredili kot enosmerno cesto, je zdaj prišlo do sprememb. Kot je povedal vodja
Komunalne direkcije na
Občini Jesenice Tomaž Vidmar, bodo tudi ta del Tavčarjeve ceste uredili za dvosmerni promet. Glavni razlog za to je negodovanje najbližjih stanovalcev. Varianto
enosmernega odseka je sicer podprla tudi krajevna
skupnost, zdaj pa je del stanovalcev izrazil nezadovoljstvo z načrti. Zato so se na
krajevni skupnosti in Občini Jesenice odločili, da bodo
ostali pri sedanji ureditvi,
torej pri dvosmernem prometu. Tako tudi ne bodo

Ob jubilejih starejših ljudi se včasih odstirajo skorajda neverjetne zgodbe, ki se nam močno vtisnejo v spomin. Eno
takšnih smo slišali ob visokem jubileju Marije Lukan iz krajevne skupnosti Staneta Bokala na Plavžu. Med okupacijo in
kasneje je izgubila moža in vse tri otroke. Do konca druge
svetovne vojne je bila v koncentracijskem taborišču v
Ravensbrücku. Časi so bili težki in vsakdo je moral najti pot
v novo življenje. Marija je leta 1948 odšla v babiško šolo v
Ljubljano. Po vrnitvi se je kot prva babica zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice. Sedaj že 33 let živi v stanovanju na
Plavžu. S sosedi in drugimi se lepo razume in ji radi pomagajo. Ob 90. rojstnem dnevu sta jo obiskali in ji voščili predsednica sveta krajevne skupnosti Mili Ilenič in članica sveta
Marjana Ambrož. V klepetu je veliko pripovedovala o težkih
življenjskih preizkušnjah, ki je niso zlomile, ampak jih ji je
uspelo vedno premagati. J. R.

Tudi odsek od Tavčarjeve 8 do Metuljčka bo ostal dvosmeren.

Nove pridobitve na komunalnem področju

Na križišču pri slaščičarni Metuljček je zdaj
prepovedano zavijanje v levo, vendar pa naj bi v
sklopu obnove ceste od Čufarja do bolnišnice
uredili levi zavijalec in bo v križišču dovoljeno
zavijati tudi levo na Tavčarjevo.
uredili parkirišč za zaporedno in poševno parkiranje ter
pločnikov na obeh straneh
tega odseka ceste. Po novem bodo zgolj povečali širi-

Devetdesetletnica Marije Lukan

no vozišča, poševno parkiranje pa bodo spremenili v
pravokotno. Zaradi spremembe bodo morali spremeniti projektno dokumen-

tacijo, kar bo Občino Jesenice stalo dodatnih deset tisoč
evrov, kolikor so že zagotovili v spremembah proračuna za leto 2009. In kdaj
bodo pričeli delati? Kot je
povedal Tomaž Vidmar, je
prva faza urejanja Tavčarjeve ceste zaključena, začetek
druge faze pa je odvisen od
pridobivanja evropskega denarja. Na rezultate razpisa
še čakajo, če bodo denar dobili, pa naj bi pričeli delati
prihodnje leto.

Tomaž Vidmar

Kmalu novi, sodobnejši semaforji

V Krajevni skupnosti Sava so lani opravili vsa planirana
komunalna dela. Na začetku lanskega leta so sprejeli program, ki je bil dogovorjen in usklajen s Komunalno direkcijo
Občine Jesenice in sredstva odobrena iz občinskega proračuna. Različni izvajalci so opravili manjša asfaltiranja in
uredili gredice v kompleksu Stara Sava. Uredili so meteorno
kanalizacijo na Benedičičevi ulici 8 in 10 ter odvodnjavanje
na Gregorčičevi ulici. Montirali so zaščitno ograjo pri
novem mostu čez Savo. Sanirali so pešpot od Benedičičeve
ulice proti Slovenskemu Javorniku in uredili ograjo ob
Kejžarjeva 21. Nov asfalt v skupni dolžini 80 metrov so
položili na odseku Delavska ulica 9 in Kejžarjeva ulica
37. Več obnovitvenih del so opravili na Čufarjevem trgu.
Montirali so avtomatsko dozirno napravo za preprečevanje
nastajanja alg ob vodometu, sanirali razpoke in prebarvali
bele črte. Na prehodu med stavbo bivšega Fužinarja in
Gimnazije Jesenice so postavili ulično svetilko. J. R.

PREVOZNIŠTVO IN

industrijski tlaki
■ strojni estrihi
■ adaptacije
■ zaključna
gradbena dela
■

GRADBENA MEHANIZACIJA

Štirje semaforji znamke Nikola Tesla na glavni cesti skozi Jesenice so tako zastareli, da sploh več ne
prodajajo rezervnih delov zanje.
Urša Peternel

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

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje
z grabežem
in odvoz ruševin
- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih
mestih z mini nakladačem

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice
T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net
NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081

AS SUHA MONTAŽA

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,

Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896
■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

tel.: 04/5832-663

Sadet Agić, s. p.

Štirje semaforji na glavni cesti skozi mesto so iz leta 1991.
enega novega semaforja, in
sicer 25 tisoč evrov. Preostale zastarele semaforske krmilne naprave pa naj bi za-

menjali v prihodnjih letih. S
tem naj bi vsi semaforji na
glavni cesti skozi mesto delovali usklajeno, kar bo pri-

pomoglo k večji pretočnosti
prometa, zmanjšanju zastojev in manjšemu onesnaževanju zraka.

Montaža s KNAUF
sistemi

Vida Mihelčič s.p.

K&D d.o.o., Cesta Maršala Tita 22a, Jesenice

Mnogi vozniki že nekaj časa
opozarjajo, da nekateri semaforji na glavni cesti skozi
Jesenice ne delujejo dobro,
zaradi česar prihaja do dolgega čakanja pred rdečo lučjo in do zastojev. Da bi stanje izboljšali, so se na Občini Jesenice odločili, da bodo
najstarejše semaforske krmilne naprave - gre za naprave Nikola Tesla iz leta
1991 - počasi zamenjali.
Omenjeni zastareli semaforji stojijo na križiščih pri Čufarju, na križišču Ceste maršala Tita in Ceste Cirila Tavčarja, na križišču pri Integralu in na Slovenskem Javorniku. Za te naprave rezervni deli sploh niso več
naprodaj, poleg tega pa zaradi zastarelosti teh naprav ne
morejo uskladiti z novimi,
kar bi pripomoglo k usklajenemu delovanju semaforjev
in večji pretočnosti prometa.
Letos so na Občini Jesenice
zagotovili denar za nakup

B OHINE C
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Kultura
Nastop učencev glasbene šole
V četrtek, 8. januarja, je bil v dvorani Glasbene šole Jesenice
na sporedu četrti javni nastop učencev šole. Organizatorji
programa so pripravili 22 glasbenih točk, svoje znanje pa
je pokazalo 23 učenk in učencev od 1. do 6. razreda. Igrali
so na flavto, klavir, harmoniko, violino, citre in kitaro. Za
klavirsko spremljavo sta poskrbeli Saša Golob in Blanka
Požyczka, organizatorji programa pa so bili Zihad Džananović, Saša Golob, Martina Valant, Urška P. Zupan, Diana Šimbera, Darko Šimbera, Natalija S. Cilenšek in Blanka Požyczka. J. P.

Koncert violinistke Lucije Krišelj
V četrtek, 15. januarja, je bil v dvorani Glasbene šole Jesenice koncert za violino in klavir. Kot violinistka se je predstavila devetnajstletna Lucija Krišelj, Kranjčanka, ki obiskuje
zadnji letnik Srednje glasbene šole Ljubljana. Poleg rednega
šolanja obiskuje strokovne seminarje in poletne šole za
violino, v zadnjih dveh letih je sodelovala na mednarodni
poletni akademiji v Plznu na Češkem, kjer je pridobila izkušnje v komornem muziciranju in igranju na violo. Doslej
je dosegla številne odlične uvrstitve na glasbenih tekmovanjih doma in tujini. Na koncertu jo je pri klavirju spremljala korepetitorka na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana,
uveljavljena pianistka in glasbenica Hermina Hudnik.
Predstavili sta se z deli Bacha, Mozarta, Mendelssohna in
Hačaturjana. J. P.

DOLIK-ovci razstavljajo v pobratenih Trbovljah
V torek, 13. januarja, so v galeriji Delavskega doma v Trbovljah odprli skupinsko razstavo likovnih del slikark in slikarjev, združenih v likovnemu klubu DOLIK pri KD Svoboda
Tone Čufar Jesenice. Na razstavi, ki sodi v okvir vsakoletne
izmenjalne razstave likovnih del likovnikov, povezanih v Likovnem društvu RELIK Trbovlje, se predstavlja 24 DOLIKovcev s 54 likovnimi deli. RELIK-ovci pa se bodo s svojimi
deli predstavili v razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah od
6. februarja do 4. marca. Likovniki nekdanjih dveh delavskih
revirjev so še edini, ki ohranjajo redno kulturno povezavo
med pobratenima občinama Jesenice in Trbovlje. Decembra
lani pa je preteklo tudi že 25 let od pobratenja med likovnima kolektivoma. J. V.

Rad imam besedne igre
V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so pred novim letom premierno uprizorili komedijo Vaje v
slogu Raymonda Queneauja. Režiral jo je "prvi sosed" društva, dramski igralec in režiser Gregor Čušin.
Igor Kavčič
Menda ste zadnje čase precej na poti med domačo Koroško Belo Ljubljano in
Mestnim gledališčem ljubljanskim, sosednjo avstrijsko Koroško, kjer igrate ...
"Pravzaprav največ časa preživim na poti. Imam predstave v Mestnem gledališču,
v božičnem času sem po
vsej Sloveniji in nekaj tudi v
Avstriji igral svoje tri monokomedije Hagada, Evangelij
po Čušinu in Pešec, trenutno pa še režiram predstavo v
Kranjski Gori. Zvečer sem
res bolj poredko doma."
V domačem kulturnem društvu ste v zadnjih osmih, devetih letih na oder postavili prav
toliko predstav, letos Vaje v
slogu, kultno Queneaujevo
literarno delo različno zapisanih zgodb na eno in isto
temo, pravo zbirko besednih,
matematičnih in še kakšnih
vragolij.?
"V našem društvu vsako
leto naredimo eno predstavo, sam sem bližnji sosed
društva in se kar dobro spoznam na oder, tako da je
skoraj logično, da ta posel
opravim jaz. Vaje v slogu
sem sicer že nekaj časa imel
v mislih, tokrat pa sem igro
izbral bolj zato, ker smo bili
v časovni stiski. Gre za monološko predstavo, za posamične nastope igralcev,
tako da sem lahko z njimi
vadil tudi, če je na vaji kakšen igralec manjkal, kar se
pri ljubiteljskih gledališčih
rado dogaja.
Besedilo se mi zdi zelo zanimivo, saj imam zelo rad besedne igre in jezikovne vra-

golije, kot ste rekli. Tudi
sam jih pri pisanju besedil
rad uporabljam.
Ena in ista zgodba v toliko
različnih pogledih. Ena izmed uteži na tehtnici za to
predstavo je bila tudi želja,
da presenetim naše gledalce.
Ljudje imajo v gledališču sicer radi zelo jasne predstave,
da vseskozi vedo, za kaj gre.
Že s Serijskim brivcem smo
tak slog predstav nekoliko
presekali in sem videl, da je
to ljudem všeč. Vaje v slogu
so bile potem logičen izbor.
Posamezne interpretacije
zgodbe sem povezal v dramaturgijo, in po odzivu sodeč, nam je uspela kar dobra
predstava."
Ker je v knjigi 99 različnih
zgodb, ste imeli kar precej
možnosti za izbor tistih, ki
jih boste uprizorili. Na koncu ste jih uporabili kakih
dvajset. Kako ste izbirali?
"Najprej sem sam izbral najbolj zabavne različice, ki jih
je mogoče tudi prenesti na
oder. Potem sem dal besedila igralcem, naj ugotovijo, v
katerih vlogah se vidijo. Nobenega igralca nisem silil igrat vloge, ki mu ne bi bila
všeč. Pri tem nisem v ospredje postavljal nobenega "hudega" koncepta, kaj bomo v
predstavi povedali. Besedilo
samo po sebi omogoča različne poglede; kako naj sicer
iščem koncept v absurdu."
Je za vas drugače režirati na
domačem odru kot v drugih
gledališčih? Je domače okolje pri tem lahko obremenjujoče?
"Zagotovo je drugače. Na domačem odru moram vedno

več in zgodba je končana. Tu,
v domačem okolju, kjer predstava živi, sem zato zagotovo
mnogo bolj previden."

Gregor Čušin (na desni)
kot Alcest v Molierovem
Ljudomrzniku (MGL) s
soigralcem Gabrom K.
Trseglavom I foto: Tone Stojko
paziti, kar bomo rekli in kaj
pokazali. Da ne bodo rekli,
'glej ga, Čušina, kaj je pa letos naredu'. Saj veste, nihče
ni prerok v domačem kraju.
Meni lahko soseda reče, tole
pa ni bilo v redu, v drugih
okoljih pa tega ni. Če slučajno niso zadovoljni z mojim
načinom dela in režiranja, se
naslednjič ne dogovorimo

Rekli ste, da trenutno režirate v Kranjski Gori v KPD
Josip Lavtižar.
"Trenutno v MGL-ju še nisem zaposlen z vajami za
novo predstavo, pa ta "prosti
čas" izkoriščam za igranje
svojih predstav, pa še kakšne
režije se lotim ... V Kranjski
Gori delamo novejši ameriški tekst, ki ima naslov Election day avtorja Josha Tobiessena. Prevod bi se glasil Na
volitve, mi pa smo ga spremenili v Voli, naj bo to v pomenu glagola ali samostalnika. Tematika je predvolilna
in govori o vsej noriji okrog
volitev, o zadevah, ki se v
Ameriki in po svetu dogajajo
po 11. septembru, o varnostnih ukrepih in podobno ...
Včasih je vse skupaj prignano do skrajnih meja razuma.
Sicer pa gre za tipično situacijsko komedijo, bi rekel nekakšen ameriški Partljič."

Kadar se igralci s Koroške Bele prelevijo v "vaške klepetulje,
ki se vračajo s placa". I foto: Anka Bulovec

Ladislav Črnologar: Skrivnost pečine, mladinska povest
Marjan Čufer
Gotovo je Ladislav Črnologar, poleg Prešernovega nagrajenca za leto 1987 Pavleta Zidarja najbolj znan jeseniški pisatelj. Pavle Zidar
(Ludvik Slamnik) je bil posebno znan in dobro bran v
sedemdesetih letih. Od njegove smrti avgusta 1992 pa
je zanimanje zanj kar nekako zamrlo. Romane in povesti Ladislava Črnologarja, ki
je sicer začel pisateljevati
precej kasneje, pa bralci
tudi danes še zelo radi berejo, saj na COBISS-ovem
seznamu izposoj še vedno
vsako leto kotira visoko in
tudi vsako novo njegovo
delo je hitro razprodano.
Zgodi se in celo ne posebno
redko, da nadarjenega in
globoko kontemplativnega
človeka čas in razmere zanesejo v "norišnico". V kostanjev drevored rane jese-

ni, pod opečnato rdečo streho in s poševnim soncem,
kjer je tekla kri, pred "to dolino zeleno, s krvjo prepojeno, predrago". Tam počivajo v kosteh geni in spomin
na človeka in ljudi, torej
DNK. To nekoliko stigmatizirajoče, od "normalnih ljudi" umaknjeno okolje pa
človekovo duševnost še poglobi, izostri, jo uglasi na
pretanjene strune samorefleksije, poglablja v drobovje
človeške zgodovine in duha
pošlje na pašnike, jase in livade zvezd, vse tja do najdaljnejših galaksij vesolja.
Nemara se tam za vrati, ki
jih stražijo serafi in kerubi,
napajajo samorogi, grifoni
in na kentavrih jahajoče srebrnolase vile, ki jih spremljajo inuitski mitološki plešasti psi Keeluti.
V povesti nas Črnologar nagovori in zaplete v vprašanja
izvora, bivanja in ponora. Z

blago besedo nam nalepi na
obraz obliž premisleka o biotehnološki trditvi o sličnosti
umetne in človeške inteligence. Ta tema, generalno
gledano, sicer ni nova, je pa v
povesti na novo razčlenjena.
Dodani so ji novi zastrašujoči vidiki. Številni ljudje namreč naivno verjamejo, da
nas bo "stroj" odrešil. Nič ni
gotovega, saj nas vendarle
vse bolj zasužnjuje. Znamenje svetopisemske zveri 666
je zapisano v čipih. Le še nekaj let ali kvečjemu desetletij
in vsak gib, misel, dejanje in
celo vegetativne telesne
funkcije bodo kontrolirane
in zabeležene. In če pade
stroj, pade človeštvo, ker
smo že tako zelo odvisni od
njega. Bog je prva starša izgnal iz raja in zdaj, po tisočletjih tavanja, smo se znašli v
navideznem "raju" Satana.
Filozof Nietzsche je bil
mnenja, da je Bog mrtev.

Bradata moža iz devetnajstega stoletja, že kar upravičeno precej pozabljena
Marx in Darwin pa sta suvereno menila in "dokazovala", da ga sploh nikoli ni
bilo, ga ni in ga ne bo.
No, pa se pozabavajmo s premislekom prosto po Darwinu. Mladenič in kasneje mož
je menil, da nekoč ni bilo
nič. Za prapok sicer tedaj še
ni bilo slišati in je mladi Darwin začel kar nekje na sredi,
torej brez začetka. V to, da so
morali nekako nastati tudi
prostor in čas, energija in
materija, se ni spuščal. Saj to
štorijo brez začetka vsi poznamo. Na kratko rečeno;
materija se je sama od sebe,
povsem slučajno razvila tako
daleč, da so nastale prve
organske molekule in iz njih
celice, ki so jo mahnile na
zmagovit in silno raznolik
pohod po svetu. In si drznimo razmišljati po Darwino-

vo naprej. Torej v nekako zadnjih trinajst milijardah let se
je mrtva materija "prignala"
tako daleč, da se v obliki dobrega kilograma človeških
možganov zaveda sama sebe
in sveta, ki jo obdaja. Proučuje ta svet in si zastavlja
celo z logiko evolucije in narave popolnoma nevzdržne
in nemogoče čustvene uganke in rešitve, kot je na primer sočutje in usmiljenje.
Narava in še manj stroj seveda tega ne priznata in ne bosta nikoli priznala, vedela ali
čutila. Kajti, če bi v naravi
vladalo sočutje in usmiljenje, bi že zdavnaj vse zamrlo. Tako pa v naravi vlada
boj. Heraklit je bil že mnenja, da je "boj oče vsemu".
No morda je pa le kaj več?
Zakaj? Ker - če se je materija sama razvila tako daleč,
potem seveda ni nobenega
logičnega razloga, da se ne
bi v bodoče, recimo v na-

slednjih trinajst ali več milijardah let, razvila v Boga in
bi materija postala odveč.
No, pa smo tam. Namreč, če
si zamislimo, da Boga ta trenutek še ni in bo nastal šele
nekoč v prihodnosti, je zaključek sledeč: Bog je večen,
vsemogočen, vseveden itd.,
sicer ni Bog. To pa potem v
skladu s pojmom in obstojem večnosti pomeni, da
Bog obstaja že zdaj in je
skratka vedno obstajal. V Bibliji piše, da je "pri Gospodu tisoč let kot en sam dan",
da je pri njem samo sedanjost, ker pač obsega vse,
kar je bilo, kar je in kar bo.
Komu bi se utegnilo zazdeti, da je tovrstno razmišljanje za mladinsko povest
pretežko, pa ni. Črnologar
vse zelo spretno in tekoče
izpelje, tako da človek še
sam ne vem, kdaj je pri koncu in bi si želel "repete", če
bi bil na razpolago.
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Drsalna prvaka Saira
in Daniil
Mlada jeseniška umetnostna drsalca Saira Čatak in Daniil Maksimovič, ki sta postala državna prvaka,
trenira Melita Čelesnik. Treninge imajo šestkrat tedensko.

Na nedavnem državnem prvenstvu v Ljubljani sta se z
naslovom državnih prvakov
okitila dva mlada drsalca
Drsalnega kluba Jesenice. V
kategoriji pionirk skupine B
je najvišji naslov v državi
osvojila še ne dvanajstletna
Saira Čatak, v kategoriji pionirjev skupine B pa desetletni Daniil Maksimovič. Oba
obiskujeta Osnovno šolo
Toneta Čufarja, Saira je
učenka šestega razreda, Daniil pa petega. Nadarjena
mlada drsalca smo obiskali
na treningu v jeseniški ledeni dvorani, kjer trenirata
pod vodstvom Jeseničanke
Melite Čelesnik, ki je bila
pred leti tudi sama uspešna
umetnostna drsalka.
Kolikokrat tedensko imata
treninge?
Saira: "Vsak dan, razen ob
sobotah ali nedeljah. Po treningu na ledu imamo včasih še suhi trening."
Melita Čelesnik: "Tako je,
treninge imamo šestkrat na
teden, vsakič eno uro na
ledu, poleg tega pa imamo
še trikrat tedensko kondicijske treninge. Pred tekmovanji pa pripravimo še koreografske treninge v dvorani
pred ogledalom."

atiju, naj začnem trenirati
umetnostno drsanje. Po
letu in pol sem skočila že
prvi skok, to je aksel, nato
sem začela s piruetami.
Zadnji dve leti me trenira
Melita in ona me je naučila
še veliko več."
Melita Čelesnik: "Prava starost za začetek treniranja
umetnostnega drsanja je
pet, šest let. Moja najmlajša
učenka ima tako pet let. V
klubu sva dve trenerki, skupaj pa trenira 27 mladih."
Katere lastnosti so potrebne
za razvoj uspešnega umetnostnega drsalca?
Melita Čelesnik: "Pomembne so motorične sposobnosti; otrok mora biti gibčen,
eksploziven, mora imeti dobro koordinacijo, vzdržljivost ... Drsanje je zelo kompleksen šport, ki zahteva
drsalca v celoti. Zlasti odkar
so v veljavi nova pravila, so
programi, sestavljeni po teh
pravilih, zelo kompleksni in
zahtevajo kombinacijo vseh
naštetih sposobnosti. Z nadarjenostjo pa je tako: v vsaki generaciji in v vsakem
klubu so taki, ki imajo večji
potencial. Je pa vprašanje,
ali ta potencial znajo izkoristiti s pridnostjo. Nekateri imajo potencial, pa so
leni, spet drugi imajo malo

Umetnostno drsanje na Jesenicah ima dolgo
tradicijo, saj začetki segajo v leto 1940, ko je na
naravnem drsališču prof. Bizjakova učila drsati
jeseniška dekleta. Po letu 1967 se je pričelo
delati bolj organizirano in sistematično, drsalci
so pričeli nastopati na republiških in državnih
prvenstvih. Drsalni klub Jesenice je prelomnico
doživel decembra 1990, ko je na Jesenice prišel
profesionalni ruski trener Valerij Babitski.
Kakovost jeseniškega umetnostnega drsanja se
je močno dvignila in drsalci so dosegali najvišje
rezultate v skoraj vseh starostnih kategorijah.
V tem času sta nabirala prvo drsalno znanje tudi
Gregor Urbas in Teodora Poštič, ki sta danes
najboljša drsalca v Sloveniji. Zadnji dve leti sta
trenerki v klubu Melita Čelesnik in Anja Otovič.
Pri kateri starosti sta začela
drsati?
Daniil: "Drsam že pet let,
navdušil pa sem se, ko sem
videl znanega umetnostnega drsalca Plušenka, kako
je izvajal skoke, piruete,
korake ..."
Saira: "Jaz sem bila stara pet
let, ko sta me mami in ati
vpisala v tečaj drsanja, da
bi se naučila drsati. Najprej
me je učil Grega Urbas,
nato pa je prejšnja učiteljica
Lena predlagala mojemu

slabše genetske predispozicije, a so pripravljeni trdo
trenirati ..."
Pa je umetnostno drsanje
zelo naporen šport? Ali velikokrat padeta, se poškodujeta?
Daniil: "Treningi se mi ne
zdijo naporni. Vse rad delam, piruete, skoke, korakce. Všeč mi je tudi ogrevanje in suhi treningi. Poškodovano pa sem doslej
imel brado in vrat."

Janko Rabič
Redni spremljevalci hokejskih dogodkov na Jesenicah
se vse pogosteje sprašujejo,
kaj se vendar dogaja v moštvu državnih prvakov, ki
tretjo sezono igrajo v elitni
avstrijski ligi EBEL. Igralci
Acronija so v prvem delu
lige z bleščečimi zmagami
in vodstvom na prvenstveni
lestvici navduševali zveste
privržence. Kot da je sedaj
vse skupaj preteklost in
"zlati časi" niso več realno
dosegljivi. Po seriji zaporednih porazov v januarju
smo se na petkovi tekmi
proti Dunaju pomešali med
gledalce na tribunah in
"vlekli" na ušesa. Po ponovnem porazu na domačem
ledu preprosto niso mogli
razumeti, kje tiči vzrok
za tako slabe predstave na
ledu. Marsikatero grdo besedo smo slišali, ki ne sodi
na papir. Vse so imele
skupni imenovalec: nekaj je
narobe z moštvom. Je to
slaba motivacija igralcev,
pomanjkanje obrambnih

igralcev, je kaj narobe na
liniji igralci-trener?
Je vzrok denar? Nihče od
strokovnega vodstva ali igralcev v izjavah ne upa na
glas povedati, kaj je narobe.
Ali so bili cilji na začetku
sezone morda previsoko zastavljeni? Večkrat smo prenesli na papir optimistične
napovedi za uvrstitev med
štiri najboljša moštva v ligi
EBEL, morda še celo kaj
več. Tuji klubi so se okrepili,
izpilili formo, zmagujejo na
polni črti. Jeseniški hokejski
voz pa gre lepo po prvenstveni lestvici navzdol. Od sijajnega prvega mesta je hitro
zdrknil na drugo, tretje ...
šesto. Nedeljska zmaga v gosteh proti neposrednemu
tekmecu Gradcu za šesto
mesto daje kanček upanja
na vrnitev na zmagovita
pota. Prvi del lige EBEL
se izteka, časa za popravne
izpite je vse manj. Vse bližje
je tudi zaključni del državnega prvenstva, kjer so v jeseniškem taboru že na začetku
sezone napovedali osvojitev
nove hokejske krone.

IZSUŠEVANJE VLAŽNIH PROSTOROV

Saira in Daniil s trenerko Melito Čelesnik
Saira: "Lani sem si na Bledu
poškodovala koleno. Pri piruetah in lastovkah so pogosti padci, tako sem že doživela padec na glavo, hrbet...
Na led in mraz sem se pa že
navadila in drsam tudi v
kratkih rokavih."
Imata poleg drsanja čas še
za kakšne druge hobije?
Saira: "Zame je drsanje na
prvem mestu in vsak dan komaj čakam, kdaj bo trening.
Gre mi dobro in rada bi tako
nadaljevala ter zasedala prva
mesta. Takih uspehov pa
ne bi dosegla brez pomoči
staršev in trenerke Melite.
Ob drsanju najdem čas tudi
za šolo, kjer sem odličnjakinja, pa tudi za prijatelje."
Daniil: "Poleg drsanja treniram še košarko in hodim na
plesne vaje, kjer plešem z
mojo punco Aljo. Obiskujem pa tudi ruski krožek, da
bi se bolje seznanil z Rusijo.
Moja mamica je namreč
Rusinja. V šoli pa imam kot
edini status športnika."

Kakšne načrte imata na drsalnem področju?
Saira: "Rada bi se naučila še
več piruet, trojne skoke in
dvojni aksel. Rada bi dosegala prva mesta in dokler
bom lahko, bom trenirala
umetnostno drsanje. Potem
pa bi rada postala trenerka
otrok."
Daniil: "Z umetnostnim
drsanjem bom nadaljeval in čeprav sem na
treningih edini fant med
puncami, je v redu. Po mojem sem 'tamalim' puncam všeč..."
Kako pa na prihodnost
gledate vi kot trenerka?
Melita Čelesnik: "Sama delam predvsem kratkoročne
cilje. V naslednjih dveh letih bi rada ustvarila dobro
podlago, da se bodo drsalke
uvrstile v višje skupine, ki
bodo že zanimive za uvrstitev v reprezentanco in nastope na večjih tekmovanjih, kot so evropska in tudi
svetovna."

Knjiga ”Gorenjska Vodnik”
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Kje je realno mesto
Jeseničanov v ligi EBEL?
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Nasvet

Vzravnana in zdrava hrbtenica
Natalija Bohinc,
licenčna vaditeljica
aerobike v Studiu Vital

Težave s hrbtenico so eden
najpogostejših vzrokov za
obisk ortopedskih ambulant. Najhujše težave, ki se
znova in znova ponavljajo,
se pokažejo nekje med 30.
in 50. letom, pri moških so
pogostejše kot pri ženskah.
Težave je težko odpraviti,
zato je prav, da za svojo hrbtenico poskrbimo še dovolj
zgodaj in pri tem tudi vztrajamo do konca. Naučiti se
moramo pravilnega dvigovanja, sedenja, stanja in se
redno gibati, saj bomo le
tako omilili ali celo preprečili bolečine v križu in vratu.

Hrbtne mišice
Hrbet je človeški oporni steber. Vedno je obremenjen,
ko sedimo, stojimo, pri dvigovanju, prepogibanju ...
Hrbtne mišice imajo veliko
več dela kot trebušne, saj
trup držijo pokonci, čeprav
se tega ne zavedamo. Na
vadbah bi jih morali krepiti
štirikrat bolj kot trebušne
mišice. Vaditelji se trudimo
ozaveščati vadeče o pomembnosti hrbtnih mišic,
saj večinoma želijo imeti izklesane trebušne mišice.
Hrbtne mišice morajo biti
močne in prožne, in če je ta

pogoj izpolnjen, je le malo
verjetnosti za bolečine v
hrbtu v prihodnosti.

Bolečine v hrbtu
Hrbtenica je osupljiva konstrukcija v človeškem telesu,
sestavljena iz vretenčnih
sklepov, mišic in vezi. Sestavlja jo 24 gibljivih vretenc, ki so povezana s filigranskimi vretenčnimi sklepi, ki omogočajo gibljivost
zgornjega dela trupa. Med
vretenci so medvretenčne
ploščice iz hrustanca, ki blažijo udarce in sunke tako, da
iz svojega prožnega in mehkega jedra izločajo tekočino.
To znova vsrkajo, ko ležimo.
Z leti se sposobnost nabrekanja medvretenčnih ploščic
zmanjša in te se začnejo sesedati in obrabljati. Strokovnjaki menijo, da je več kot
devetdeset odstotkov bolečin
v hrbtenici posledica sprememb na medvretenčnih
ploščicah in ravno z gibanjem in primernimi vajami
lahko ta proces ublažimo.
Bolečine v hrbtu se lahko
pojavijo tudi zaradi prekomerne telesne teže, premalo
gibanja, zaradi stresa, nezgod, poškodb in zlomov.
Eden od pogostih vzrokov za

bolečine v hrbtu je tudi kriva
drža. Vretenčni sklepi so
tako preobremenjeni, oporne mišice pa so navadno
zategnjene in zakrčene, kar
lahko povzročimo z dolgotrajnim sedenjem npr. pred
računalnikom, pri dolgotrajni vožnji avtomobila ali pri
nepravilni podlagi pri ležanju. Med dolgotrajnim sedenjem si vzemimo nekaj minut počitka, malo se dvignimo in sprehodimo ter pretegnimo.
Za hrbtenico moramo skrbeti že od rojstva. Strokovnjaki opozarjajo, da starši
velikokrat delajo napake, ko
polagajo otroka na mehko
podlago, ga prezgodaj dvigujejo v sedeči oz. stoječi
položaj ... Dokazano je, da
bodo otroci, ki se dolgo plazijo po vseh štirih, v dobi
odraščanja imeli bolj zdravo
hrbtenico in pravilno držo.
Starši moramo poskrbeti, da
ima otrok ustrezno obutev,
da v šoli sedi vzravnano, da
šolska torba ni pretežka in
da jo otrok nosi na obeh ramenih. Poskrbimo za dovolj
gibanja, otrokom pustimo
plezati in raziskovati, svobodno gibanje jim omogočimo tudi ponoči - spalne vreče jim to preprečujejo.

Gibanje
Telesna dejavnost je torej
ključnega pomena za preprečevanje oz. omilitev težav, ki čakajo skoraj vsakega
posameznika pri staranju.
Če že imamo bolečine v hrbtu, se nikakor ne smemo
spoprijeti s športom. Vaditelji svetujemo, da se udeležite strokovne vadbe, ki jo izvaja usposobljen vaditelj ali
fizioterapevt. Vaje so posebej prilagojene za hrbtenico
(ledveni predel, hrbet, vrat)
in velikokrat vključujejo
tudi elemente pilatesa. Od
športov pa si lahko privoščimo hojo, lahkoten tek, plavanje, kolesarjenje, smučarski tek, nordijsko hojo. Strokovnjaki najbolj priporočajo
tek in tek na smučeh. Športi, kot so jahanje in dvigovanje uteži, niso primerni za
ljudi z bolečinami v hrbtu.

kami sežemo skoraj do tal.
Dvignemo breme, vdihnemo in z izdihom se zopet
vzravnano dvignemo z bremenom. Hrbta pri tem ne
obremenimo, saj je ves čas
vzravnan. Zapomnimo si,
da dvigujemo "z nogami" in
ne z rokami in rameni, saj
pri tem najbolj obremenimo
hrbet.

Sedenje in stanje

Pravilnega dvigovanja se
moramo zavedati. Stojimo
pokonci z nogami v širini
bokov, kolena in konice prstov usmerimo rahlo navzven. Upognemo kolena in
boke ter se z vzravnanim
zgornjim delom nagnemo z
rokami naprej, tako da z ro-

Potrudimo se, da pri sedenju čim pogosteje spreminjamo položaje, tako z glavo, rameni, rokami, nogami.
Prav je, da je sedišče kvalitetno. Pri dolgotrajnem
stanju lahko kmalu pride
do bolečin v hrbtu. Pomagamo si lahko s spreminjanjem položajev, z zavestnim
napenjanjem trebušnih ali
zadnjičnih mišic. Pozorni
smo, da delamo tako z levo
kot tudi z desno stranjo, še
posebej pri hišnih opravilih.
Za dobro počutje in skrb za
hrbtenico pa strokovnjaki
priporočajo jutranje gibanje
v postelji, še preden vstanemo. Razgibamo lahko noge,
kolena, boke, roke, ramena
in vrat. Tako bomo tudi lažje vstali in se napolnili z
energijo.

4. Smučarsko znanje: Hitrost vožnje mora smučar
prilagoditi svojemu znanju,
razmeram na smučišču in
gostoti smučarjev.
5. V smuk - nadaljevanje:
Preden smučar odsmuča po
progi, mora pogledati navzgor in navzdol, ali je varno
zanj in za druge.
6. Ustavljanje: Smučar se ne
sme ustavljati na zahtevnejših
delih smučišča, razen v sili,
vendar naj se čim prej umakne.
7. Vzpenjanje - sestopanje:
Smučar sme za vzpenja-

nje ali sestopanje uporabiti le del smučišča.
8. Upoštevanje označb:
Smučar mora spoštovati
informacije, signale in prometne oznake na smučiščih.
9. Pomoč ob nesreči: Ob nesreči je smučar dolžan po
svojih močeh pomagati ponesrečencu.
10. Dolžnost legitimiranja:
Smučar, udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se
mora pri nesreči pustiti legitimirati odgovorni osebi.

Dvigovanje

Varnost na smučišču
Jurij Bertoncelj,
Policijska postaja Jesenice

Večina od nas si želi proste
urice v lepih zimskih dneh
preživeti na lepo urejenih
smučiščih. Da bo smučanje
prijetno in brez nepotrebnih
zapletov ali celo nezgod, pa
lahko storimo največ sami.
Zavedati se moramo, da na
smučišču nikoli nismo
sami. Gneča zahteva veliko
samodiscipline, zato vedno
upoštevajmo napisana in
nenapisana pravila o obnašanju na smučišču, pri tem
pa naj nas vodijo odgovornost, pazljivost, strpnost in
preudarnost. Zato pri smučanju ravnajmo odgovorno
do sebe in do drugih; hitrost
in težavnost proge izbirajmo svojemu smučarskemu
znanju primerno; smučajmo le po smučarskih progah; uporabljajmo brezhibno smučarsko opremo, po
možnosti tudi čelado; skrbimo za varnost otrok in upoštevajmo, da otroci do 14. leta
starosti morajo nositi čelado; upoštevajmo obvestilne
in opozorilne znake ter informacije na informativnih
tablah; pazimo na opremo
in jo puščajmo le na mestih,
kjer je za to določeno mesto;
v vrsti pred žičniškimi napravami strpno počakajmo
in se ne prerivajmo; upoštevajmo navodila policistov in
nadzornikov na smučišču
ter upoštevajmo dejstvo, da
alkohol ne sodi na smučišča. Če bomo upoštevali vse

navedeno, bomo storili vse
potrebno, da bo varnost na
smučiščih dobra in da bomo
med smučanjem uživali in
se izognili vsem nepotrebnim zapletom ali celo nezgodam.
Preden pa se bomo podali
na bele strmine, si izberimo znanju in načinu smučanja primerno opremo.
Prav tako pa je pomembna
tudi izbira ustreznih smučišč. Izbirajmo tista smučišča, ki ustrezajo naši pripravljenosti in znanju smučanja, saj s precenjevanjem
svojega znanja in pripravljenosti povečamo možnost
poškodb in nesreč.
Zapomnimo si: za varnost
na smučiščih in za varnost
naših smuči in druge smučarske opreme smo v prvi vrsti odgovorni sami. Zaradi
tega opreme (smuči, čevlje,
palice, desk) nikoli ne puščajmo brez nadzora. Prav
tako pa si ob nakupu smučarske opreme zapišimo pomembnejše podatke o opremi (znamka smuči, znamka
vezi, serijska številka, dolžina smuči in drugi pomembnejši podatki "poškodbe, dodatni znaki, po katerih bil
svojo opremo lahko prepoznali", ali jo celo fotografirajmo (podatki bodo policistom
pri morebitni tatvini opreme
v veliko pomoč pri iskanju).
Pravila vedenja na smučiščih pa so zapisana tudi v

tako imenovanih 10 FIS pravilih:
1. Obzirnost do drugega:
Smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali
poškoduje drugih smučarjev.
2. Izbira smučine: Hitrejši
smučar mora smučino izbrati tako, da ne ogroža
smučarjev pred seboj.
3. Prehitevanje: Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima
prehitevani dovolj prostora
za smučanje.
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Zanimivosti

Sankaška proga v Savskih jamah je v času, ko ni treningov in tekmovanj, namenjena tudi
rekreativnim sankačem. Priporočajo predvsem sankanje na spodnjem, manj zahtevnem delu proge.
Janko Rabič
Letošnja zima z obilno snežno odejo in nizkimi temperaturami je prinesla spet veliko
veselja in radosti ljubiteljem
sankanja, od otrok do odraslih.
Ta šport se v občini Jesenice
lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, tako tekmovalno kot rekreativno. Naravne danosti so
v zimah pred več kot pol stoletja omogočale razvoj sankaškega športa predvsem na cesti od
Planine pod Golico do Jesenic
v dolžini 2200 metrov. Prvo
mednarodno tekmo je Sankaški klub Jesenice organiziral
leta 1955. Poleg velikih tekmovanj so se vrstila sindikalna in
druga tekmovanja. Po progi so
se veselo spuščali tudi drugi,
željni zimske rekreacije. Sankaškega veselja na cesti je bilo
konec leta 1962, ko je začel voziti avtobus v Planino pod Golico.
Sankaški klub Jesenice je
potem našel nadomestno
progo v Savskih jamah, ki se
je do danes lepo uveljavila v
Sloveniji. Člani Sankaškega
kluba Jesenice vedno pri pripravi proge in izvedbi tekem
dobijo pohvale, še posebej so
veseli tistih od Mednarodne
sankaške tveze FIL. Ko na progi ni treningov in tekmovanj,

Sankaški "romantiki" so letos znova odkrili, da je še posebej čarobno sankanje ob polni
luni. V objektiv smo ujeli skupino navdušencev, ki je v soboto, 10. januarja, zvečer nadvse
uživala v spustu po progi.
je namenjena tudi rekreativnim sankačem. Ob tem člani
kluba vedno opozarjajo, da je
proga zahtevna, predvsem v
zgornjem delu. Vsak sankač
mora biti previden in imeti
mora dobre sankaške izkušnje. Priporočajo predvsem
sankanje na spodnjem, manj
zahtevnem delu proge.
Potem ko so člani kluba v
prejšnjih dveh zimah morali
zaradi pomanjkanja snega in

visokih temperatur odpovedati tradicionalni mednarodni
tekmovanji, bodo letos očitno
razmere v Savskih jamah le
boljše. Tekmovanji bosta jubilejni, saj bo to 20. mednarodna tekma za celinski pokal in
50. za pokal mesta Jesenice.
Na sporedu bosta v soboto,
24., in nedeljo, 25. januarja.
Oba dneva bo začetek ob 9.
uri, organizatorji pa vse ljubitelje sankanja vabijo, da

zimska dneva preživijo v
Savskih jamah.
V preteklih letih se je uveljavila še ena sankaška proga, in
sicer od Zakamnika do Plavškega rovta. Ni tekmovalna,
obiskujejo pa jo številni ljubitelji sankanja od vsepovsod.
Letos so tam sankanje organizirali tudi člani delovnih kolektivov, med drugim zdravstveni delavci in jeseniški železničarji.

Maks Dimnik
1916-2008
Ob odstiranju planinske zgodovine
v krajih pod Triglavom naletimo
na spoznanje, da času ni mogoče
uteči. Večina gorniških legend je
odšla v zgodovino. Konec lanskega
leta so se sorodniki, planinski prijatelji in drugi na pokopališču v
Kranjski Gori poslovili še od ene legende, verjetno zadnje iz takratnih
rodov. Maks Dimnik, ki je lani oktobra dopolnil 92 let, je bil odličen
alpinist, turni smučar in reševalec. Gore s previsnimi stenami
so nanj v mladih letih naredile močan in nepozaben vtis. Plezal je z Janezom Brojanom starejšim, dr. Mihom Potočnikom, Mihom Arihom, Janezom Krušicem in drugimi odličnimi alpinisti. Velik delovni pečat je kasneje pustil v vrstah Planinskega društva Jesenice. Največ zaslug je imel pri gradnji
koč na Vršiču in v Trenti ter bivakov. Bil je predsednik Planinskega društva Jesenice in opravljal še več drugih funkcij.
V poklicni karieri je bil uspešen gospodarstvenik v takratni Železarni. Po drugi svetovni vojni je bil kot strokovnjak premeščen v Železarno Zenica, kjer je sodeloval pri gradnji valjarn in
bil nato kot vodja tam zaposlen do leta 1956. Od leta 1959 do
upokojitve je bil direktor Železarskega izobraževalnega centra
Jesenice.
Za delo v gospodarstvu, v družbenopolitičnih organizacijah
ter v društvih je prejel najvišja državna in druga odlikovanja.
Kako je bil navezan na gore, povedo besede, ki jih izrekel v
enem od pogovorov: "Kadar mi je bilo v življenju težko, sem
pomislil na gore, na ta čudoviti svet vršacev in ostenj. En pogled na Triglav je bil dovolj, da sem pregnal temne misli."
Janko Rabič

C. železarjev 14,
4270 Jesenice
tel.: 04/586-12-11
Šivanje po meri
in popravila

Večer z družino Rebernik

Delovni čas:

V jeseniškem društvu upokojencev so začeli pripravljati družabne večere z znanimi gosti.
ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

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

Janko Rabič
Vodstvo Društva upokojencev
Jesenice je v novo leto 2009
vstopilo s polno nove energije,
s katero želi še bolj popestriti
različne dejavnosti. Novost, ki
jo uvaja, so družabni večeri v
društvenem domu Pod Gozdom 13. Enkrat mesečno se
bodo vrstili gostje, ki so na različnih področjih znani širši
javnosti. Vlogo voditeljice je
prevzela Albina Seršen, ki vedno zna pogovor zapeljati na
takšno pot, da je zanimiv in
pritegne publiko. Prvi večer z
družino Rebernik s Kočne nad
Jesenicami je več kot odlično
uspel. Tako vprašanja kot odgovori štirih članov so bili
iskrivi in polni humorja. Vsak
je predstavil utrinke iz svoje
življenjske zgodbe.
Družina Rebernik je znana
širšemu krogu Jeseničanov.
Majda Rebernik je ob zaposlitvi v Železarni vedno našla čas
za kup različnih dejavnosti: 20
let je bila napovedovalka Radia
Triglav, vrsto let vodi najrazličnejše prireditve in srečanja in
je aktivna v domačem kultur-

Prevozi naftnih
derivatov
Tomaž Vilman s. p.
Plavški rovt 7,
4270 Jesenice

RAZVOZ IN DOSTAVA KURILNEGA OLJA
GSM: 031 218 038
e-mail: tomaz.vilman@siol.net

Družina Rebernik v pogovoru z Albino Seršen
nem društvu na Kočni. Sedaj v
zrelejših letih je vse bolj uspešna pri pisanju tekstov za narodno-zabavne ansamble. Nabralo se jih je kar 150.
Francijeva življenjska pot je
ves čas prežeta z veliko ljubeznijo do petja. V mladosti
je začel kot pevec zabavne
glasbe. Bil je zmagovalec prireditve Prvi glas Gorenjske in
nastopil je na več festivalih
zabavne glasbe. Sedaj že 35

let prepeva pri ansamblu Lojzeta Slaka. Majda in Franci
sta sedaj že oba upokojena,
vendar še vedno polna vedrina in volje, da še obogatita
življenjski vsakdan.
Po Francijevih pevskih stopinjah sta šla tudi oba otroka.
Hčerki Urški veliko pomeni
igranje na klavir in tudi nastopa. Sin Miha se vztrajno
uveljavlja v svetu zabavne
glasbe.

Večer v domu upokojencev
so Franci, Urška in Miha obogatili s petjem in klavirjem in
tako dodali piko na i prijetnega
januarskega večera. Predsednik društva Boris Bregant se je
ob zaključku vsem zahvalil za
njihov prispevek, ob tem pa v
šali pripomnil, da bodo organizatorji morali res napeti vse
sile, da bodo naslednji družabni večeri vsaj tako dobri ali še
boljši.

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, 4270 Jesenice

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

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kogoj Breda s.p.

Sankanje ima poseben
čar ob polni luni

In memoriam
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Mladi
Sem inovativen
V projektu so sodelovali tudi učenci Osnovne
šole Toneta Čufarja, njihova inovativna ideja pa
je bila Steklenica, ki ji nikoli ne zmanjka vode.
Eldina Čosatović,
Ragor
Projekt z naslovom Sem
inovativen je podjetje SUN
Gornja Radgona prijavilo na
javno povabilo JAPTI - Javne
agencija za podjetništvo in
tuje investicije. Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske
je bila v projekt vključena
kot partner in izvajalec aktivnosti v lokalnem okolju.

V projektu je sodelovalo
prek dvesto učencev izbranih osnovnih šol iz Koroške,
Notranjske, Gorenjske in
Pomurja. Pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske so sodelovale OŠ
Toneta Čufarja Jesenice, OŠ
Josipa Vandota Kranjska
Gora in OŠ Antona Tomaža
Linharta Radovljica. Izvedba
projekta je bila razdeljena
na dva večja sklopa. V prvem sklopu so učence spodbujali k razmišljanju o podjetniških pojmih in jim na
praktičen način približali
pojme, kot so podjetnik,
inovativnost, ideje, vizitka,
logotip ... V drugem sklopu
so učenci izpostavili eno
inovativno idejo, jo podrobneje razdelali in se z njo
predstavili na tekmovanju

13. decembra v Gornji Radgoni. Poleg inovativne ideje
si je vsaka izmed šol izbrala
tudi prepoznaven znak svoj logotip. Tako si je OŠ
Toneta Čufarja z Jesenic izbrala za logotip hokejske palice z narciso, njihova inovativna ideja pa je bila Steklenica, ki ji nikoli ne zmanjka
vode. Pri oblikovanju idej so
sodelovali učenci Lea Crnkič,
Dejla Pašič, Andreja Narič,

Nikita Šikanič, Fitore Ferizi,
Ajla Krnjajič, Tjaša Hrastnik,
Edin Kičin, Petra Kalan, Eva
Miljak in Taja Lipnik Urana.
OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora se je v logotipu predstavila s planinsko kočo in Triglavom, njihova inovativna
ideja pa je bila Pulover za poletje in zimo. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica pa
je v svoj logotip vtisnila čebelico, njihova ideja pa se je glasila Očala preživetja.
Vse tri gorenjske šole so se v
Gornji Radgoni uvrstile na
četrto mesto, OŠ A. T. Linharta Radovljica pa je poleg
tega prejela še prvo nagrado
za dobro pripravljeno predstavitev. Prvo mesto je zasedla OŠ Šmartno pri Slovenj
Gradcu z inovativno idejo
Izboljšava šolske torbe.

Pomoč dijakov Bremčevim iz Srednje vasi
Na Srednji šoli Jesenice so na pobudo dijakov in pod okriljem šolske dijaške skupnosti zbirali prostovoljne prispevke
za družino Bremec iz Srednje vasi v Bohinju, ki jim je sredi
decembra zemeljski plaz zasul in delno porušil hišo. "Znova se je pokazal čut dijakov in profesorjev za pomoč ljudem
v stiski, saj smo z akcijo na šoli zbrali lepo vsoto denarja.
Denar je družini Bremec dan pred božičem predala dijakinja naše šole, sicer njihova sorodnica," je povedal mentor dijaške skupnosti na šoli Peter Novak. U. P.

Dijaki pišejo Opombe
Na Srednji šoli Jesenice dijaki že štiri leta izdajajo dijaški časopis, ki razkriva zanimivosti iz
njihovega življenja.
Urša Peternel
Srednja šola Jesenice je ena
redkih strokovnih šol, kjer dijaki izdajajo svoj časopis oziroma dijaški list. Imenuje se
Opombe, izhaja pa zadnja štiri leta pod mentorstvom profesorja slovenščine Mirana
Štempiharja. Kot je povedal,
so pri pripravi časopisa združili dijake vseh usmeritev na
šoli, od vzgojiteljskih, ekonomskih do tehniških. Letno
pripravijo eno številko časopisa, ki izide v nakladi tisoč izvodov. Časopis je skrbno pripravljen in vsebuje kopico zanimivih člankov, intervjujev,
anekdot, pesmi, fotografij ...
"Vedno imamo neko stalno
temo, nazadnje so bile to
ljudska medicina, ljudski običaji, ljudske pesmi in pripovedi. Tako dijaki različnih
usmeritev poiščejo zanimivosti s svojih območij," je povedal Miran Štempihar. Poleg
tega v Opombah prikažejo,
kaj se dogaja na šoli, pišejo o
šolski problematiki, objavljajo razmišljanja dijakov, skratka prikažejo ustvarjalnost dijakov in utrip šole. Opombe
dobijo vsi dijaki brezplačno
in glede na to, da jih verjetno
preberejo tudi njihovi družin-

Mentor Miran Štempihar
ski člani, Miran Štempihar
meni, da imajo kakih pet tisoč bralcev. Po besedah Mirana Štempiharja pa poleg pri-

prave Opomb v letošnjem
šolskem letu pripravljajo še
en zanimiv projekt, in sicer
snemanje s kamero. Posneli

Izid dijaškega lista Opombe je finančno
omogočila Občina Jesenice v okviru projekta
Podjetniški in razvojni projekti mladih.

bodo več različnih kratkih filmov, jih zmontirali in nato
tudi predstavili širši javnosti.
Skratka, dijaki Srednje šole
Jesenice so po besedah Mirana Štempiharja dejavni na
različnih področjih, so ustvarjalni in pripravljeni sodelovati v raznovrstnih projektih. S
tem dajejo pravo vsebino šoli,
ki ni stavba, temveč predvsem - ljudje.

Odlomki iz šolskega glasila Opombe
Mleko doječe matere
za vneto oko in svinjska
mast za kašelj?
Včeraj sem babico vprašala,
kako so si oni lajšali nekatere
bolečine, ko še niso imeli
zdravil, ki jih imamo danes.
Povedala mi je nekaj zelo zanimivih stvari. Najprej mi je
omenila zdravilo za vneto
oko. Če je nekdo imel vneto
oko, so mu od ženske, ki je dojila, nakapali par kapljic
njenega mleka v oko in problem je bil rešen. Ko je otroka
bolelo uho, so dali v žličko
malo olja, ga malo pogreli in
nakapali v uho, ter ga zamašili z vato. Včasih so tudi
zelo nezdravo in mastno jedli,
zato jih je večkrat mučila zgaga. Pri zgagi so si pomagali
tako, da so pojedli žličko sladkorja. Ko so moški pregloboko
pogledali v kozarec okoli
božičnih in novoletnih praznikov, so jim gospodinje zjutraj za omilitev mačka ponudile vodo iz kislega zelja.
Menim pa, da te metode niso
uporabljali le okoli božičnih
in novoletnih praznikov, saj so
moški verjetno pili tudi takrat,
ko praznik ni bil niti blizu.
Ko pa je prišla noč in dojenček
zaradi kašlja ni mogel mirno
spati, so mu na krpo dali
svinjsko mast in mu to položili
na prsni koš. S tem so mu olajšali dihanje in umirili kašelj.
Zanima pa me, kaj so
naredili, ko niso imeli svinjske
masti. Večina mladih, še pose-

bej deklet, je želelo imeti bele
zobe. Za to so uporabljali sodo
bikarbono. Za lepe lase pa so
ženske spomladi z dreves
breze v lončke nabirale vodo
in s to vodo umile lase. Na
pomlad so ženske iz mladih
smrekovih vršičkov delale med.
In sicer tako, da so v steklen
kozarec dale plast vršičkov in
plast posule s sladkorjem. To
so ponavljale, dokler kozarec
ni bil poln. Na vrhu je moral
biti sladkor. Kozarec so pokrile
s polivinilom in ga zatesnile z
gumico. Postavile so ga na
okensko polico in ga tam
pustile, dokler ni nastal med.
Ta med so uporabljali za
kašelj in prehlade.
Moram priznati - zanimive
metode. Mogoče tudi koristne.
Ne verjamem pa, da bom
katero koli od njih tudi kdaj
uporabila v praksi.
Tamara Palija

Ličkanje
Ded mi zelo rad pripoveduje o
starih običajih. Če pa je zelo
dobre volje, zapoje tudi kakšno
staro pesem. Od pripovedovanj mi je najbolj v
spominu ostalo to, kako so
včasih opravljali delo na
kmetijah. Ličkanje je stara
slovenska navada, znana tudi
v Bohinju. To delo se opravlja
jeseni, ko koruza, ded ji reče
kar turšca, dozori. Zrele koruzne storže so polomili in jih
spravili na skedenj. Ličkarji so

se ponavadi zbrali zvečer, kjer
so se posedli po majhnih stolih
- pručkah. Z eno roko so prijeli
koruzni storž, z drugo pa so
slačili oz. odtrgali liste. Vsaki
koruzi so pustili tri do štiri
močne liste, da se je potem
lahko spletla v kite. Gospodar
je izmed oličkane koruze
nabral najlepše storže, katere
je spravil za naslednje leto kot
seme. Preostale koruze pa je
spletel v meter dolge kite in jih
obesil na balkon, kjer so se
sušile. Ličkanje je ljudi
zbliževalo. Vsak večer so
ličkali pri drugi hiši. Med delom so se šalili in peli. Če je
dekle dobilo rdeč storž, naj bi
se še to leto poročilo. Če pa je
med ličkanjem kdo zaspal, so
mu za srajco zatlačili koruzne
laske in liste. Po končanem
delu so pomalicali in plesali do
jutra. Odtrgane liste koruze so
uporabili za pletenje cekarjev,
izdelovali so predpražnike in
podstavke za posodo. Nekaj
listov pa so posušili, natrgali
in spravili v pletene vreče. Te
vreče so služili kot jogiji v
otroških koših. Stare mame so
iz koruznih laskov kuhale
zdravilni čaj. Danes koruzo
večinoma silirajo, zato se
običaj pozablja. Malokje še
vidimo koruzo, ki se suši na
balkonu. Vsako jesen pa se
ličkarji iz Studorja zberejo v
Oplenovi hiši. Tam pokažejo,
kako so ličkali včasih. "To so
bili časi!" zavzdihne ded.
Nina Korošec

Haj Hitler, kura j'
crknuva!
Med vojno so morali kmetje na
leto dati občini 30 jajc na kokoš.
Zato so morali imeti kokoši prijavljene in jih seveda odjaviti, če
je katera poginila. To je zgodba,
ki prek ustnega izročila ostaja
živa. Komajsov Vinko, ki je bil
pastir v Rovtah pri Gregcu, je
prišel z mrtvo kuro na občino v
Podnartu in je rekel Žumru, ki
je bil tam zaposlen: "Haj
Hitler, kura j' crknuva!"
Napisala po pripovedovanju
stare mame Zala Fister

Vstal od smrti
Nekoč je na Lazah pri Gorjah
prišlo do čudnega dogodka, o
katerem se še danes pogovarjajo starejši ljudje. Pri neki domačiji je umrl gospodar. Po
stari navadi, ko še ni bilo vežic,
so štirje sosedje odnesli krsto na
pokopališče v Zgornje Gorje.
Krsto so spremljali še pogrebci.
Ko je sprevod hodil nekaj minut, je v krsti nekaj potrkalo.
Krsto so položili na tla, pogrebci so se razbežali, le nek sosed je
pogumno odprl pokrov krste.
"Mrlič" se je usedel in sprva ni
razumel, kaj se dogaja. Vprašal je, zakaj so ga odnesli, in sosed mu je razložil. Krsto sta s
sosedom odnesla domov v delavnico. "Mrlič" se nikoli več ni
posmejal. V spomin na ta dogodek je dal postaviti kapelico,
ki še danes stoji.
Monika Pogačar
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Zanimivosti

Devetošolci pred
pomembno odločitvijo
Da bi jim pomagali pri izbiri prave srednje šole, so na Jesenicah pripravili sejem poklicev, na katerem
so se predstavljale srednje šole.
Urša Peternel
"Poklicni sejem na naši šoli
pripravljamo že vrsto let,
vedno januarja, z njim pa
želimo učencem jeseniške,
kranjskogorske in žirovniške občine dati možnost, da
na enem mestu dobijo čim
več informacij o srednjih šolah. Sejem je namenjen
predvsem devetošolcem, da
bodo lažje sprejeli odločitev
o izbiri srednje šole oziroma
poklica," je dejala Branka
Ščap, ravnateljica Osnovne
šole Toneta Čufarja Jesenice,
o prireditvi, ki je potekala v
začetku meseca na njihovi
šoli. Poklicnega sejma se je
letos udeležilo sedem gorenjskih srednjih šol, dva dijaška
domova iz Ljubljane ter tri
šole iz sosednje Avstrije. "Veseli smo odziva srednjih šol.
Na sejmu učencem in staršem prikažejo svoje progra-

Jezikovni tečaji po ugodni ceni
V okviru letnega programa izobraževanja odraslih v Občini
Jesenice je Ljudska univerza Jesenice za šolsko leto
2008/2009 pripravila tri jezikovne tečaje po zelo ugodni
ceni. Razpisani so obnovitveni tečaj angleščine, začetni tečaj nemščine in začetni tečaj italijanščine. Vsak tečaj bo trajal po devetdeset ur. Udeleženci prispevajo le 20 odstotkov
cene, to je 47 evrov, preostanek pa sofinancira Občina Jesenice, je povedala Tanja Sovulj z Ljudske univerze Jesenice. V
tečaje se lahko vključijo le občani Jesenic, ki imajo zaključeno največ srednjo šolo. V primeru večjega števila prijav (v
posamezen tečaj bodo sprejeli največ po osemnajst udeležencev) bodo imeli prednost kandidati z nižjo stopnjo izobrazbe in starejši občani. Prijave zbirajo v tajništvu Ljudske
univerze Jesenice do 30. januarja oziroma do zapolnitve
mest. Tečaji se bodo pričeli februarja in bodo potekali v
prostorih Ljudske univerze Jesenice na Plavžu. U. P.

Nastop glasbenikov in plesalcev
Ob zaključku lanskega leta so učenci GŠ in zaposleni v Glasbeni šoli Jesenice pripravili božično novoletni koncert. V
dvajsetih glasbenih in plesnih točkah so se predstavili številni učenci in njihovi mentorji, poleg solističnih nastopov naj
omenimo še baletnike, sekstet harmonik, trio trobent, harmonikarski orkester, duet pikol, klavir štiriročno, mladinski
pihalni orkester, godalni orkester ... Prireditev je bila v
Gledališču Toneta Čufarja Jesenice. J. P.

Ravnateljica Branka Ščap

Bodoči strojniki Srednje šole Jesenice

me in način dela, pripravili
pa so tudi veliko praktičnih
prikazov," je povedala Ščapova. V imenu ene od šol, ki se
je predstavljala, to je
Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj,
pa je Lena Vesna Špehar po-

vedala: "Tovrstne predstavitve šol in poklicev so zelo koristne, saj si marsikateri učenec morda narobe predstavlja določeno šolo in poklic.
Tu pa lahko dobi vse informacije, vpraša, kar ga zanima ..." Na šolah so se tudi letos zelo potrudili s predstavitvami. Tako so si obiskovalci
sejma lahko ogledali peko
palačink, ki so jo prikazovali
bodoči kuharji, obdelovanje
lesa, delovanje robotov, delo
bodočih medicinskih sester
in vzgojiteljic ...
Na sejmu so se letos predstavljale kar tri srednje šole iz
sosednje Avstrije, in sicer
Dvojezična zvezna trgovska
akademija iz Celovca, Privatna višja šola za gospodarske
poklice St. Jakob in Višja tehniška šola iz Beljaka. Ravnatelj Privatne višje šole za gospodarske poklice Stefan
Schellander je povedal, da si
na dvojezičnih šolah na avstrijski strani meje prizadevajo, da bi pridobili tudi čim
več dijakov iz Slovenije.
Samo na njihovi šoli imajo
kar okrog štirideset učencev
iz naše države. "Z njimi smo

Bodoči kuhar z gostinske šole Radovljica

Odločitev o izbiri srednje šole bodo devetošolci
morali sprejeti v prihodnjih tednih, saj morajo
marca oddati prijavnice na izbrane srednje šole.

kar zadovoljni, njihov uspeh
pa je takšen kot po drugih šolah, od odličnega pa do malce slabšega ...," je povedal
Schellander. Za dijake iz Slovenije je to enkratna priložnost, da se naučijo nemškega
jezika, hkrati pa z medkulturno izmenjavo - vsi dijaki
namreč bivajo skupaj v internatu - pridobivajo tudi avstrijski dijaki, je dejal. Za slovenske učence, ki se odločijo
za šolanje pri njih, znanje
nemščine ni obvezno, je pa
zaželeno. Tako so že imeli
kar nekaj dijakov, ki so prišli
brez znanja nemškega jezika, a so v nemščini hitro napredovali, saj so zanje pripravili tudi intenzivni jezikovni
tečaj. Po ravnateljevih besedah je med njihovimi slovenskimi dijaki precej takšnih, katerih starši delajo v
Avstriji, kar otrokom daje
tudi možnost pridobitve štipendije. Po besedah ravnateljice Osnovne šole Toneta
Čufarja Branke Ščap sta se v
zadnjem času za šolanje v
Avstriji odločila dva njihova
učenca, ki sta v šoli v Avstriji zelo zadovoljna.

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

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Vida Mihelčič s.p.

Tina Jakopič,
plesna učiteljica

Pomen besede so razlagali
kot boben, hrupni ples črncev, kot zabavo pa tudi kot
ples v paru. V Evropi se je
prvič pojavil v Franciji okoli
leta 1907, nato so ga Angleži standardizirali, razvili
mnoge plesne figure in ga
po letu 1920 uvrstili med
tekmovalne plese. Ples je
poln nasprotij, poleg trdote

Tango je poln čustev,
upanja, razočaranja in
je ples življenja!

je obdržal tudi izredno
mehkobo.
Tango plešemo na dvočetrtinski takt in ima 32 do 34
taktov na minuto. Stil tanga
se močno razlikuje od drugih standardnih plesov, saj
nima enakomernega ritma,
plešemo ga z različno hitrimi in različno dolgimi koraki. Telesna teža je enakomerno razporejena po celem stopalu. Gibanje ne pozna dvigov in spustov, kolena so
rahlo pokrčena in hojo naprej običajno plešemo po
peti. V drži je plesalka malce
bolj pomaknjena na plesalčevo desno stran. Plesalec drži

plesalko z desno roko nekoliko bolj čez hrbtenico in plesalka položi svojo levo roko
plesalcu pod desno ramo.
Gre za ples strasti, ki je poln
nasprotij ter odrezavih gibov. Prvi inštrumenti so bili
kitara, flavta in violina, ki so
še danes najbolj pomembni
in prepoznavni.
Tango je poln čustev, upanja, razočaranja in je ples
življenja!
Zavod za šport Jesenice že
dalj časa prireja različne plesne tečaje, na katerih se udeleženci naučijo tudi tanga.
Več informacij dobite na:
zsj.programi@siol.net.

Foto: www.tangoslovenia.com

Tango je ples strasti
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Razpisi

Župan Občine Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE
IN IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV IN AKCIJ
V OBČINI JESENICE V LETU 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe
- tradicionalnih turističnih prireditev,
- drugih turističnih prireditev ter
- turističnih akcij, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni.
Tradicionalne turistične prireditve, ki se v občini Jesenice
izvajajo v javnem interesu:
- Smuk za trofejo "Svinjska glava" (februar 2009)
- Kurirski smuk Pristava (februar/marec 2009)
- Praznik narcis v Planini pod Golico (maj 2009)
- Kmečke igre v Planini pod Golico (avgust 2009)
- Srečanje na Rožci (september 2009)
- Novoletne prireditve (december 2009)
Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev,
in sicer:
- neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne
neprofitne institucije).
- gospodarske družbe,
- samostojni podjetniki posamezniki.
Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti organiziranja prireditev.
Okvirna višina razpisanih sredstev je 19.000 evrov.
Razpisna dokumentacija, ki obsega celotno besedilo javnega
razpisa, prijavni obrazec z izjavo, Merila za vrednotenje turistične
prireditve/akcije in vzorec pogodbe o sofinanciranju, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ter na uradni spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.
Informativni posvet za zainteresirane prijavitelje, na katerem
bodo na voljo vse informacije v zvezi z javnim razpisom, bo v sredo, 28. januarja 2009, ob 15. uri v sejni sobi Občine Jesenice.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 8 (2.
nadstropje), na tel. št. 04/5869260 ali prek elektronske pošte
sasa.zohar@jesenice.si pri kontaktni osebi Saši Žohar.
Vloge se zbirajo do srede, 11. 02. 2009 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA
PRIJAVO PODJETNIŠKIH IN RAZVOJNIH
PROJEKTOV MLADIH NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE ZA LETO 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe podjetniških in razvojnih
projektov mladih na območju občine Jesenice s ciljem:
- povečati iniciativnost mladih in spodbujati razvojno usmerjene
projekte,
- motivirati mlade za samozaposlovanje, kar bi imelo dolgoročno
multiplikativen učinek pri zmanjševanju brezposelnosti,
- povečati zaposljivost mladih v lokalnem okolju,
- aktivno vključevati mlade v podjetniške in razvojne projekte,
- spodbuditi inovativni pristop mladih na področju razvoja in
- vzpostaviti med mladimi na območju občine Jesenice bolj
inovativno okolje.
Rezervirana nepovratna sredstva za Razpis, ki so na razpolago
za izvajanje podjetniških in razvojnih projektov mladih na območju
občine Jesenice, znašajo za leto 2009 4.180 evrov in se porabijo le do te višine.
Upravičenci za dodelitev finančnih sredstev z obravnavanega
območja so:
- gospodarske družbe, ki se po 52. členu zakona o gospodarskih
družbah štejejo za majhno družbo ali
- fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika ali obrtnika ali
- fizične in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih
dovoljenj, razen za ustanovne vloge ali če ne gre za pridobivanje
ustanovnega kapitala ali
- fizične osebe in
- javni zavodi ter društva.

www.jesenice.si
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Rok za oddajo prijav je 2. marec 2009 na naslov Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Vloge lahko oddate tudi osebno na Občini Jesenice, na
Oddelku za gospodarstvo ali v sprejemni pisarni, do dne 2. marca
2009 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za podjetniške in
razvojne projekte mladih na območju občine Jesenice,
2. Navodila prijaviteljem za sodelovanje na Razpisu,
3. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju izvedbe Podjetniških in
razvojnih projektov mladih na območju občine Jesenice v letu
2009,
4. Obrazec A Prijavni obrazec,
5. Obrazec B Končno poročilo,
6. Ocenjevalni obrazec.
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, Cesta
železarjev 6, 4240 Jesenice. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti na podlagi zahteve
potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov:
aleksandra.orel@jesenice.si.
Občina Jesenice bo v sredo 4. februarja 2009 ob 16.30
organizirala informativno delavnico za vse zainteresirane, ki bo
potekala v sejni sobi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice. Potrebne so predhodne prijave do 3. februarja 2009 na
aleksandra.orel@jesenice.si.
Št.: 302-1/2009
Datum: 16. januarja 2009

upravičencev po poravnavah o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Jesenice.
Na listah so navedeni tudi upravičenci za vračilo, ki so žal že pokojni, za kar se Občina Jesenice svojcem opravičuje. Hkrati pa jih
prosi, da posredujejo sklepe o dedovanju. Prosi pa tudi vse upravičence na listah, ki so se preselili, da sporočijo nov naslov stalnega bivališča.
Podatke lahko prinesete osebno na Občino Jesenice, v času
uradnih ur ali pošljete po pošti na naslov Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Telefonija. Kontaktna oseba na Občini Jesenice je Simona Ferčej, soba P-10,
telefonska številka 04/5869 272. Za razumevanje se zahvaljujemo.
Predsednica komisije
Slavka Brelih

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem
načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/07) in 53. člena Statuta Občine
Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in 102/2007) župan Občine
Jesenice sprejme

SKLEP
ŽUPAN:
Tomaž Tom Mencinger

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA DENARNE
POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2009
Občina Jesenice razpisuje denarne pomoči za:
1. izredni študij,
2. pomoč za študente umetniških akademij in podobnih
izobraževalnih ustanov,
3. druge oblike izobraževanja in usposabljanja,
4. podporo umetniškemu ustvarjanju na območju občine,
5. podporo mladim.
Kandidati lahko uveljavljajo pravico do denarnih pomoči na obrazcih, ki jih dobite v Sprejemno informacijski pisarni Občine Jesenice
ali na internetni strani http://www.jesenice.si.
Kandidati oddajo vlogo z dokazili na Občini Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice, s pripisom "Vloga za denarne pomoči pri izobraževanju
za potrebe v občini Jesenice".
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na telefonu
04/5869 260 pri Aleksandri Potočnik vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave razpisa
dalje. Rok za oddajo vlog je:
1. za denarne pomoči za izredni študij do 20. marca 2009,
2. za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov do 20. marca 2009,
3. za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja - odprt razpis do porabe sredstev,
4. za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine - rok
za prijavo do 30. septembra 2009,
5. za podporo mladim umetnikom - odprt razpis - rok za prijavo je
odprt do naslednjega razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku za prijavo oz. v 60 dneh po oddaji popolne vloge
za študijske pomoči, za katere velja odprt razpis.
Z upravičenci bo sklenjena pogodba v skladu s Pravilnikom o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v
občini Jesenice.

o javni razgrnitvi dopolnjenega predloga Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Plavški travnik II - Vrbje
I.
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
- dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II - Vrbje, ki ga je izdelal Atelje Prizma, d. o. o. (januar 2009).
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 2. februarja 2009 do 2.
marca 2009 javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
- v prostorih Krajevne skupnosti Hrušica, Hrušica 13, Hrušica,
- v prostorih Krajevne skupnosti Staneta Bokala, Cesta Cirila
Tavčarja 3b, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 4. februarja ob 16. uri v sejni sobi
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne
razgrnitve bo dopolnjeni predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II - Vrbje
26. februarja 2009 obravnavan tudi na seji Občinskega sveta
Občine Jesenice.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjeni
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Plavški travnik II - Vrbje dajo pripombe in predloge vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in
predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali
posredujejo na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v
rubriko "zadeva" obvezno navesti ključne besede "ZN Plavški travni
II - Vrbje") do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči
pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Plavški
travnik II - Vrbje.
IV.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si)
ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.
Številka: 3505-7/2007
Jesenice, dne 15. januarja 2009
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Štev.: 110-1/2009
Datum: 23. januarja 2009
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Obvestilo
OBVESTILO
v zvezi z vračilom vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
občine Jesenice
Občina Jesenice, Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Jesenice je na oglasnih deskah vseh krajevnih skupnosti in Občine Jesenice ter na
spletni strani www.jesenice.si objavila Liste dejanskih končnih

V Jeseniških novicah 9. januarja 2009 je bil objavljen javni razpis
za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v letu
2009.
Rok za oddajo prijave je 9. februar 2009, razen za program
športa - športni program "H - šolanje in izpopolnjevanje
strokovnega kadra", za katerega je razpis odprt do porabe
razpisanih sredstev.

Občina Jesenice
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Kadar se zasliši čisto
tiha tišina
Brez suhe klobase na mršav petek v korak z nagajivim soncem proti sedlu Suha (in brez suhih
rokavic, ki so ostale pozabljene doma).
Boštjan Fon

mi smrekami in že temačno
senco si zimski osameli hodec ne more želeti. Do sončnega ovinka, kot ga poznavalsko poimenujejo domorodci,
je šlo, pa je bil nato na sporedu en kratek postanek, ki je
bil pravzaprav nujen poscanek. Tam se je, zapirajoč zadrgo, naprej hodeči še enkrat
bolj za šalo kot zares sporekel
s soncem in sklenil stavo, da
bo na vrhu sedla prej kot bo
on zdrknil za Triglav.
Jezusa na Križevcu skorajda
ni bilo videti, saj ga je naletavanje snežink skrilo, pa še
mudilo se je naprej, proti
Pustemu rovtu. Preden se je
plana, ki poleti mukajoče
pregleda vse mimoidoče,
odprla v širni snežnosti, se
je odkril prvi vetrni koder, ki
je presneto zoprno zavil
okoli oznojenega lica. A takrat še ni bil tako vsiljiv, z
vsakim metrom višje pa je
postajal zoprno bolj in bolj
nadležen. A kaj, ko se je tekmovalo s soncem, ki se je
preoblačilo v večerne niti
žarkov ter se pripravljalo za
spanje. Prej pa bi krogla svetlobe rada objela Triglav, in
to pred osamelim, ki se mu
je vdirala gaz. Še nekaj ovinkov, nič kaj preveč strmih.
Mrzlota, prej skrita za nekaj
snegolomljenimi smrekami,
je pričela resno oklepati pre-
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Kadar se popotniku nad Pristavo, ki se je po nebeški volji
umestila na enega najlepših
koščkov pod njim, navkreber
postavi posnežena klančina,
se najprej zboji za svoji nogi,
da se ne bi vanje pridričal
kakšen hrabro in z brzino
navdahnjen sankač. Ampak
petek je bil popoldansko len,
ljudstvo je po napornem tednu utrujeno posedelo v übermarketih in še termometer,
ki ga je umeril švedski astronom Celzius, se je igral z negativno dvomestno številko.
Nikjer nikogar! Štorija se je
začela preprosto: ko se je sonce s pomežikom odločilo izzvati sedečega na terasi, kdo
bo hitreje pobožal Triglav na
zahodni strani horizonta, še
preden se od nekod prismuka luna, se je v nahrbtnik začelo tlačiti nekaj cunj, nanj so
se poveznile kratke smuči in
palice so stisnile dlani.
Tako se je zacepetalo v že
prej omenjen snežni klanec.
A ob metanju stvari v hrbtni
gorniški pripomoček se je
zgodila nerodnost. Ta bo
kasneje s premrlimi prsti popisana, ko bo na vrsti opis
dogajanja pri polomljenem
kažipotu za Golico.
Snežna cesta od Pristave, kjer
so bila tri jezerca v parku že
nekaj stoletij ranjkega botanika Karla Zoisa debelo poledenela, se je z okljuki vila naprej
proti Križevcu. Sopihajoč in z
enim očesom zroč v sonce, ki
se je ravno tako hitro mujalo
proti Triglavu s svoje strani
nebeške poti, je popotniku
začela v ušesih blagodejno
mrmrati najlepša pesem. Še
koraki so zamrli v spoštovanju do snežno bele tišine. Tihota se je posula po cesti, na
bregu je visela, se vsake toliko
usula z veje za vrat in je bila
blagodejno tiha. Čisto tiha tišina ... Boljšega sopotnika
med mendranjem naprej in
naprej skozi predel z visoki-

23.01.2009

znojenega telo. Na sedlo
Suha, ki se dviga nekaj metrov manj kot tisoč petsto
nad morjem in se skriva pod
Golico iz pristopne smeri
Stola, sta zadihan trmež in
sonček doskočila naenkrat.
I, kaj bi lepšega kot dobremu
prijatelju, popotniku na najbolj všečnih hribovskih
avanturah, čestitati za dostop in se mu zasmejati po
koncu lazenja gor. Sonce se
je strinjalo, da zmagovalca v
dirki od Pristave prek Križevca in Pustega rovta do sedla Suha ni najti med dvema, ki imata raje nebo kot
turobno mrmranje dolinskega življenja. Oba sta, prvi s
človeškim pogledom, drugi
svetlim žarkom, pobožala
Triglav in sonce je šlo spat.
Preden je bilo s telesa odvrženih nekaj premočenih cunj,
je sedaj namenjenemu v dolino, in to na smučeh, šinilo v
betico, da bi bilo v nahrbtniku
pametno poiskati toplo kapo
in rokavice. Prva je bila, pletena z dvema levima in dvema
desnima. Rokavic pa od nikoder! Prsti so premrlo brskali
po notranjosti, a toplega zavetja niso našli.
Petprstno oblačilo, ki bi dalo
gorkoto ob tem, da je pogled
na mobilniku, čudežu telefonije in še merjenja temperature, povedal, da brije z

minus šestnajstimi, je ostal
doma. Preveč se je mudilo
lovit sonce.
Glasna kletvica ali dve bi seveda kot pribito stali ob tem
spoznanju, a kaj, ko to ne bi
spremenilo nič. Še vedno je
neusmiljeno brilo, prsti so
bili trdi, pa preklinjanje gor
ali dol. Kako so se natikale
smuči na čevlje, ni mogoče
opisovati, kajti tisti stavki so
ostali zamrznjeni na sedlu
Suha. Bil je suh petkov večer, suhe klobase takisto ni
bilo v nahrbtniku kot tudi ne
suhih rokavic. Resnici na ljubo, tudi mokrih ni bilo. Nobenih. Zato se je po natikanju smučkastega para v mrazu, ki je bil prezoprno tišast,
da bi se sploh še prepiral z
njim, sledil oddrs, in to precej hiter, navzdol prek Pustega rovta, ki ga je že obsijala
lunca. Pri Jezusu na Križevcu postanek zato, ker se to
spodobi in ker je bila tam
spet tista prelestna tišina. Čista, da bolj ne more biti.
Morda le v nebesih, kadar si
tisti, čigar milo zroča podobica je bila tam v kupu snega,
tega zaželi. Zato je bil tudi
Očenaš, ki je bil namenjen
vsem tistim, ki so zimskohodnemu blizu, kljub mrzloti še vedno toplega srca odžlobudral tiho. Potem je bilo
samo še smukanje navzdol.

občinske novice - JESENICE CMYK

23.01.2009

stran 14

Jeseniške novice, petek, 23. januarja 2009

14

Zanimivosti
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi ZDRAVJA, SREČE, USPEHA IN DELA v 2009. Sponzor križanke je
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki podarja tri praktične nagrade. Nagrajenci so: Alojzija
Pezdirnik, Mojstrana, Kristina Šest, Mojstrana, in Lara Krnc,
Zgornja Dobrava.
Nagrade naj nagrajenci prevzamejo na Občini Jesenice pri
Boženi Ronner. Čestitamo!

Nagrajenci križanke iz decembrske številke
Pravilno geslo križanke iz decembrske številke se glasi BOGATA IZBIRA VSEH VRST MESA. Nagrade podarja novo
odprta Mesarija B.A.R., Pot Otmarja Novaka 8, na
Slovenskem Javorniku (poleg samopostrežnice).
1. prva nagrada: nakup v vrednosti 20 EUR: Ana Kelenc, Jesenice
2. osem nagrad za nakup v vrednosti po 10 EUR: Helena
Justin, Jesenice; Milan Verić, Jesenice; Breda Tonkli, Zgornja
Besnica; Pavel Homar, Kranj; Janez Mestek, Jesenice, Viljemka Židanek, Jesenice; Zvonka Zelenjak, Jesenice; Miha
Grošelj, Škofja Loka.
Čestitamo! Za nagrade se z osebnim dokumentom oglasite
v Mesariji B.A.R. na Slovenskem Javorniku!

Pogovor z županom na ATM TV
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom
Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem kanalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 30. januarja, ob 20. uri.
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, pokličite na telefonski številki 04/ 5885 150 ali 5885 151.

naročnine

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

Obare
Obara je juhi podobna slovenska narodna jed. Je samostojna jed, ki se kuha iz raznih vrst mesa.
Posebno okusna je skupaj z ajdovimi žganci.
Telečja obara z žličniki
Potrebujemo: 40 do 50 dag na
koščke narezane teletine, 3 korenčke, 1 čebulo, 1 žlico olja, 1
žlico moke, sol, poper, peteršilj,
šetraj; za žličnike: 2 jajci, 1 žlico kisle smetane, malo moke.
Priprava: koščke teletine dobro operemo, jih damo v lonec, zalijemo z vodo in
damo vret. Medtem ostrgamo korenček in ga narežemo na kolobarje ter dodamo
teletini, solimo in dodamo
še šetraj. Medtem zarumenimo čebulo in moko, zalijemo in prežganje razkuhamo. Ko je meso mehko, dodamo prežganje in v juho
zakuhamo še žličnike. Pokrijemo in kuhamo še nekaj
minut. Dodamo še poper in
peteršilj.

Zelenjavna obara
Potrebujemo: 1 srednje velik
piščančji file, 4 krompirje, 1
zelenjavno kocko, razno zelenjavo (cvetača, zelena, korenje, por, peteršilj, koleraba, čebula ...), 2 litra vode, malo
kisa, sol.

Priprava: krompir in zelenjavo operemo ter razrežemo na kocke. V dva litra
vode damo kuhat krompir
in solimo. Meso narežemo
na majhne kockice in ga
prepražimo, da porumeni.
Nato ga dodamo krompirju.
Medtem prepražimo narezano zelenjavo in ji dodamo
zelenjavno kocko. Vse skupaj dodamo k mesu in
krompirju ter začinimo po
okusu. Kuhamo še približno
45 minut in na koncu po že-

Sponzor današnje križanke je Gostilna Železarski hram (bivši Mars, poleg hokejske hale
Podmežaklo). Sponzor križanke prispeva nagrade: 1. plošča za dve osebi, 2. malica, 3. malica,
4. pica po izbiri

lji še malce okisamo za boljši okus.

Piščančja obara
Potrebujemo: 600 g piščančjih
beder, 1 veliko čebulo, 2 večja
korenčka, 2 krompirja, 2 stroka česna, 3 žlice moke, majaron, lovorov list, 1 žlico olja.
Priprava: piščančja bedra očistimo in jih opečemo na vročem olju. Nato jih vzamemo
iz lonca in na istem olju prepražimo čebulo. Ko čebula

postekleni, jo zalijemo z
vodo. Ko voda izpari, dodamo
sesekljan česen, na majhne
kocke narezan krompir in na
kolobarje narezano korenje.
Vse skupaj podušimo in zalijemo z vodo. V obaro vrnemo
pečena bedrca in dodamo lovorjev list. Kuhamo še približno 45 minut. Na koncu
obaro zgostimo z moko, ki
smo jo zmešali z vodo. Pustimo kuhati še približno deset
minut. Čisto na koncu kuhanja dodamo majaron.

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

2 / 2009
www.jesenice.si

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Koledar prireditev
Januarske prireditve
KOSOVA GRAŠČINA od torka do petka od 10. do 12. in od
16. do 18. ure
Razstava slik slikarja Evgena Guština (I. nadstropje); do 29. januarja

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 17. uri
Ura pravljic

Ura pravljic

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

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

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri

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

Odprtje razstave digitalnih fotografij članov foto krožka OŠ Koroška Bela

KOSOVA GRAŠČINA od torka do petka od 10. do 12. in od
16. do 18. ure

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

Muzejska razstava: Tri tisočletja železarstva na Slovenskem;
do 29. januarja
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, info@gornjesavskimuzej.si, http://www.gornjesavskimuzej.si/

RUARDOVA GRAŠČINA vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od
10. do 17. ure, sobota: odprto za vnaprej najavljene skupine
Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI ZNANI EVROPEJCI
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

in podelitev potrdil udeležencem računalniških tečajev Učimo se za
življenje - jesen 2008

Liga v kegljanju

Interkontinentalni pokal v sankanju
Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

DVORANA PODMEŽAKLA ob 14. uri
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Nedelja, 25. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA ob 14. uri
Rekreacijsko drsanje

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

GIMNAZIJA JESENICE od 18. ure do 20.30
Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Liga v odbojki 4. krog 2. dela
Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051 685 240

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 18. uri
Lepo je biti bralec
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Koncert dua: Matej Šarec - oboa in Nina Prešiček - klavir
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Sobota, 24. januarja
SANKALIŠČE SAVSKE JAME

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri

Liga v odbojki zadnji krog

GIMNAZIJA JESENICE od 18. ure do 20.30

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Petek, 23. januarja
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 17. uri

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 17. uri

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Nastop posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/ 586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, fax: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

Petek, 30. januarja
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA ob 17. uri
Liga v kegljanju

Najdenčki iščejo dom

Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Sobota, 31. januarja
DVORANA PODMEŽAKLA ob 14. uri
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Februarske prireditve

Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Ponedeljek, 26. januarja
INFO TOČKA NA GIMNAZIJI JESENICE
Velika nagradna igra MCJ (za dijake GJ)
Info: Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Torek, 27. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Angleške urice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

TVD JESENICE od 20.30 do 22. ure

Nedelja, 1. februarja
DVORANA PODMEŽAKLA ob 14. uri
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport Jesenice (Brane), 041/676 554

Ponedeljek, 2. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Torek, 3. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Angleške urice
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

TVD JESENICE od 20.30 do 22. ure

Začetni plesni tečaj

Začetni plesni tečaj

Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Sreda, 28. januarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DVORANA OŠ TONETA ČUFARJA ob 18. uri
Srečanje otroških pevskih zborov OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihov Voranc in OŠ Koroška Bela
Info: OŠ Toneta Čufarja, 04/583 32 50

DVORANA KŠDB BISER od 20.30 do 22. ure
Nadaljevalni plesni tečaj
Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Nov dom iščejo tri mucke ter en muc, stari 2 meseca in 3
tedne. Mucki so bele barve oz. bele s sivimi lisami. Pri
hrani so zelo neproblematični, jedo popolnoma vse razen
mesa, saj se že od rojstva prehranjujejo vegetarijansko.
Informacije na tel. 041/375-445, Elizabeta, Gozd-Martuljek

Sreda, 4. februarja
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
Brezplačna muzejska delavnica: Vodna turbina
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica

Oddamo dva mucka, stara dobre 3 mesece. Ena mucka je
črno-bela ter en črn muc. Tel.: 051/358-234, Polona, okolica
Bleda

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK
ob 18. uri
Računalniška delavnica
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 29. januarja
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 8. uri
Pohod: Planina pod Golico (950 m)-Golica (1835 m)
Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo,
041/402 739, 031/235 824

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 17. uri

DVORANA KŠDB BISER od 20.30 do 22. ure
Nadaljevalni plesni tečaj
Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Četrtek, 5. februarja
NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA ob 17. uri

Liga v namiznem tenisu

Liga v namiznem tenisu

Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Info: Zavod za šport Jesenice (Gaber), 051/685 240

Oddamo enoletnega kastriranega sivo tigrastega mucka.
Tel.: 04/5832-116 Draga, Jesenice
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Zimska pravljica v Španovem vrhu
Slabih deset minut vožnje z Jesenic navdušene smučarje pričakuje prava snežna pravljica. Smučišče v Španovem vrhu je izvrstno urejeno, pretirane gneče
Besedilo in fotografije: Urša Peternel
ni, ob inverziji pa se temperatura povzpne v plus, medtem ko v dolini zmrzujejo v ledenem mrazu krepko pod ničlo ...

Prejšnji teden je bila snežna podlaga trda, ne pa tudi ledena, torej idealna.

Letos so smučišče odprli že 20. decembra, obratovalo pa naj bi vse do 20. marca.

Razgled z zgornje postaje na 1361 metrih na okoliške hribe, tudi na Triglav

Svinjski hram v pričakovanju pusta, ko se bodo smučarji potegovali za pokal svinjska glava.

Poskrbljeno je tudi za gostinsko ponudbo, Stanka Geršak v koči v Črnem vrhu ponuja
ajdove krape, sirove štruklje, žgance, enolončnice ...

Medtem ko je bilo v dolini ledenih minus sedem, so se na zgornji postaji najbolj zagreti že
martinčkali na soncu in uživali v temperaturah krepko nad ničlo.

