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Novinarji
Prešernu v čast
Na recitalu Prešernove poezije v
Vrbi so sodelovali tudi jeseniški
novinarji in uredniki - Blaž
Račič, Romana Purkart, Marsel
Gomboc in Rina Klinar.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTIŠPORT

Znani so nominiranci
za občinska priznanja
Za naziv častnega občana je
nominiran Joža Varl, za pre-
jemnike plaket občine pa Pe-
ter Muhar, Franci Bizjak in
Majda Rebernik.

Kako preživeti s 
468 evri bruto plače?
Vse več ljudi na območju Je-
senic je v hudi socialni stiski.
Ne le tisti, ki so izgubili delo.
Mizerne plače ne omogoča-
jo preživetja.

Priznanja športnikom 
Na predvečer slovenskega
kulturnega praznika so v
dvorani gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah poskr-
beli še za velik športni praz-
nik.
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Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice so
ob prisotnosti ministra za
šolstvo Igorja Lukšiča na-
menu predali novih šest
učilnic in šest kabinetov v
mansardi stavbe. Prenova,
ki je stala več kot milijon
evrov, je potekala od konca
lanskega šolskega leta na-
prej. Kot je povedala ravna-
teljica Lidija Dornig, Gim-
nazija Jesenice sodi med
manjše v Slovenije, a vse od
ustanovitve leta 1945 slovi
kot kvalitetna in uspešna
šola. S povečanjem števila
oddelkov - med drugim so
pred leti odprli evropski in
športni oddelek - so se
znašli v prostorski stiski,
zato je del pouka moral po-
tekati tudi popoldne. "Ker
se kar šestdeset odstotkov
naših dijakov vozi od dru-
god, sem se čutila dolžno,
da uredimo dodatne prosto-
re na podstrešju in omogo-
čimo izvedbo pouka samo
dopoldne. Ni bilo lahko, a
ponosna sem, da mi je
uspelo, pri čemer se pose-
bej zahvaljujem vsem, ki so
pomagali pri izvedbi pro-
jekta, zlasti ministrstvu za
šolstvo, občinam in podjet-
jem, ki so pomagala z dona-
cijami," je dejala Dornigo-
va. Kot je dodala, bodo nove
prostore začeli uporabljati
takoj po zimskih počitni-
cah, dijaki pa bodo odslej

imeli tudi boljše razmere
za uživanje toplih malic. S
tem pa Dornigovi še ni
zmanjkalo novih načrtov.
Tako naj bi še letos uredili
razdelilnico toplih malic,
posodobili učilnico za in-
formatiko, uredili novo
učilnico za naravoslovje in
prek razpisa ministrstva za
šolstvo kupili nove računal-
nike in projektorje.

Minister za šolstvo Igor Luk-
šič je izrazil zadovoljstvo, da
so na jeseniški gimnaziji pri-
dobili dodatne prostore za
šolsko delo in da razmišljajo
o novih posodobitvah. Kot je
dejal, je gimnazijsko obdo-
bje v spominu večine prikli-
cano kot najlepše obdobje v
življenju. Ob tem pa je dija-
kom položil na srce, naj iz-
koristijo ta čas, ter jih pozval:

"Merite na luno! Tudi če
zgrešite, boste še zmeraj
končali med zvezdami!"
Za zanimiv program so po-
skrbeli dijaki s pevskimi in
glasbenimi točkami, pripra-
vili so Naš projekt streha,
zlasti pa so navdušili člani
akrobatske skupine Leteči
medvedki.

Nove učilnice in kabineti
V mansardi stavbe Gimnazije Jesenice so uredili šest novih učilnic in šest kabinetov. Slovesnega
odprtja se je udeležil tudi minister za šolstvo Igor Lukšič.

Podmežakla nič več 
zaparkirana
Ob vsaki hokejski tekmi
bodo poskrbeli za fizično za-
poro pločnikov s stožci in
trakovi ob Verdnikovi ulici
do podhoda. Na teh mestih
bo prisotnih tudi več redar-
jev ter dva policista.

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

Nagrajena za
Kazen
Desetletna Ana Maja Kralj s 
Koroške Bele je bila med 
nagrajenci natečaja na temo
kaznovanja, ki jih je sprejel
predsednik republike Danilo Türk.
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Urša Peternel

Na Občini Jesenice so prejš-
nji ponedeljek župan To-
maž Tom Mencinger, direk-
tor JEKO-IN Aleksander
Kupljenik in direktor Enos -
Energetike Iztok Šimnic
podpisali aneks k dolgoroč-
ni Pogodbi o dobavi in pro-
daji toplotne energije za da-
ljinsko ogrevanje ter o spre-
membi cene toplotne ener-
gije na območju občine Je-
senice. To je za občino Jese-
nice in njeno prebivalstvo,
ki se ogrevajo s pomočjo da-
ljinske toplote, pomemben
korak naprej k zniževanju
cene ogrevanja in k uporabi
ekološko bolj sprejemljivih
energetskih virov. Kot izhaja
iz pogodbe, bo cena toplote
od 1. februarja naprej nižja
za pet odstotkov (znižanje se
bo poznalo na marčevskih
položnicah), kar bodo dose-
gli s tehničnimi izboljšava-
mi in z boljšim izkoristkom
pri proizvodnji toplote. Enos
energetika se je tudi zavezal,
da bo postopno prešel na
uporabo cenejših in ekolo-
ško prijaznejših virov ener-
gije, kot so izkoriščanje od-
padne vode iz Acronija ali
družbe SPG, uporaba bio-
mase in izkoriščanje biopli-
na iz odlagališča komunal-
nih odpadkov Mala Meža-
kla. V pol leta naj bi sprejeli
konkretne odločitve, kateri
vir bodo uporabili najprej.
Ko bodo projekt uresničili,

pa naj bi proizvajalec ceno
znižal še za dodatnih pet od-
stotkov. 
Kot je ob podpisu dejal žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger, mora biti sistem ogreva-
nja zanesljiv in cenovno
konkurenčen. Ta dva cilja
sta Občino Jesenice vodila
pri usklajevanju med proiz-
vajalcem toplote Enos Ener-
getiko in distributerjem
JEKO-IN. Direktor Enos
Energetike Iztok Šimnic je
med drugim dejal, da bodo z
uporabo drugih virov ener-
gije zmanjšali odvisnost od
dobav ruskega plina (v času
nedavne plinske krize so
mesto ogrevali s kurilnim
oljem). Direktor JEKO-IN
Aleksander Kupljenik pa je
poudaril, da je podpis anek-
sa k pogodbi zelo pomem-
ben, saj z njim zagotavljajo
znižanje cene ogrevanja, ki
bo tako postala primerljiva s
cenami v drugih sistemih
daljinskega ogrevanja v Slo-
veniji. Obenem bodo poleg
zemeljskega plina v sistem
vključeni še alternativni ter
obnovljivi viri energije. Z
Acronijem so se že začeli
pogovarjati o izrabi odpadne
toplote, dogovor morajo do-
seči v pol leta, sicer se bodo
verjetno usmerili v izrabo
lesne biomase. Kot je dejal
župan, so se o tem z direk-
torjem Acronija že pogovar-
jali in v podjetju so pokazali
pripravljenost za sodelova-
nje.

Za cenejše ogrevanje
Na Občini Jesenice so naredili pomemben korak
k znižanju cene daljinskega ogrevanja in k 
uporabi ekološko bolj sprejemljivih virov.

� 12. stran

Direktor JEKO-IN Aleksander Kupljenik, župan Tomaž Tom
Mencinger in direktor Enos Energetike Iztok Šimnic

Trak so prerezali ravnateljica Lidija Dornig, minister Igor Lukšič in jeseniški podžupan
Boris Bregant, ki je posebej zaslužen, da je projekt prenove mansarde tako uspešno
potekal. I Foto: Anka Bulovec
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Urša Peternel

Občinski svetniki bodo na
februarski seji odločali o
tem, kdo bodo letošnji pre-
jemniki občinskih priznanj.
Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja
je do izteka roka prejela tri-
najst predlogov, od tega en
predlog za podelitev naziva
častni občan in dvanajst
predlogov za podelitev pla-
ket občine. Člani komisije
so vse predloge pregledali in
na koncu izbrali štiri nomi-
nirance za občinska prizna-
nja. Občinskemu svetu
predlagajo, da za častnega
občana Jesenic imenuje
Joža Varla, pedagoga, novi-
narja in urednika, kulturni-
ka, aktivista Rdečega križa,
sooblikovalca razvoja občine
Jesenice, zlasti na področjih
izobraževanja, kulture in
humanitarnosti. Občinske

plakete pa naj prejmejo Pe-
ter Muhar (za 50-letno igra-
nje v pihalnih orkestrih in
več kot 25 let delovanja v
upravnih organih in drugih
vodstvenih funkcijah), Fran-
ci Bizjak (za življenjsko delo
na področju mentorstva
mladih strelcev, glasbenik,
član pihalnega orkestra jese-
nice Kranjska Gora, sousta-
novitelj Alpskega kvinteta
ter organizator strelskega ta-
bora v Pineti) in Majda Re-
bernik (uveljavljena napove-
dovalka na različnih prire-
ditvah, mentorica mladim
napovedovalcem, recitator-
ka, moderatorka, šepetalka v
gledaliških predstavah, pes-
nica in avtorica različnih be-
sedil za narodnozabavne an-
samble). Komisija je še
predlagala županu, naj pla-
keto župana podeli Francu
Črvu za življenjsko delo na
področju fotografije. 

Člani komisije so po zaklju-
čenem postopku menili, da
tako dobrih in utemeljenih
pobud za priznanja že dolgo
niso imeli pred seboj. Opra-
vili so težavno delo in izpe-
ljali postopek z občutljivo te-
matiko, lahko pa bi podelili
vseh dvanajst priznanj vsem

predlaganim kandidatom,
so menili.
Če bo občinski svet predloge
potrdil, bodo nagrajencem
priznanja podelili na osred-
nji prireditvi ob počastitvi
praznika občine Jesenice
20. marca v Gledališču To-
neta Čufarja Jesenice.

Znani so nominiranci
za občinska priznanja
Za naziv častnega občana je nominiran Joža Varl, za prejemnike plaket občine pa Peter Muhar, Franci
Bizjak in Majda Rebernik.

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger se je prejšnji teden
udeležil odprtja novih pros-
torov mansarde v Gimnaziji
Jesenice. Kot je dejal, je jese-
niška gimnazija ena manj-
ših v Sloveniji, a ena najbolj-
ših, ne le po zunanjem vide-
zu in lepo urejenih prosto-
rih, temveč tudi po vsebini.
Izrazil je zadovoljstvo, da so
v stavbi pridobili dodatnih
sedemsto kvadratnih me-
trov površin, kar je zelo po-
membno za nadaljnje delo-
vanje gimnazije in delo dija-
kov in učiteljev. Župan je
pohvalil vse, ki so sodelovali
pri projektu, zlasti ravnate-
ljico Lidijo Dornig. Kot je
dejal, brez njene ambicioz-
nosti tudi vseh pridobitev v
zadnjih letih ne bi bilo. Žu-
pan je ob odprtju novih
prostorov dejal, da je to eden
lepših trenutkov v sklopu
praznovanj ob 80-letnici
mesta Jesenice. Zahvalil se
je tudi ministrstvu za šol-
stvo in vsem podjetjem, ki
so sodelovala pri obnovi.
Župan se je odzval tudi na
odločitev vlade, ki ne bo na-
daljevala postopka za podeli-
tev statusa mestne občine
desetim slovenskim obči-
nam, med njimi tudi Jeseni-
cam. Glavni vzrok naj bi bil v
tem, da občine ne izpolnju-
jejo pogojev za mestno obči-
no, in sicer nimajo 20 tisoč
prebivalcev in 15 tisoč delo-
vnih mest, od tega polovico v

terciarnih in kvartarnih de-
javnostih. Mencinger je de-
jal, da so omenjeni kriteriji
neživljenjski. Na Jesenicah
so v zadnjih letih izpolnili vr-
sto pogojev, potrebnih za
pridobitev statusa mestne
občine. Tako so odprli viso-
ko šolo, v občini deluje regij-
ska bolnišnica, imajo muzej,
glasbeno šolo, knjižnico, pa
tudi mestni potniški promet.
Ne nazadnje pa težnjo Jese-
nic po pridobitvi statusa
mestne občine potrjujejo
tudi zgodovinska dejstva, saj
je dotedanji trg Jesenice že
leta 1929 pridobil mestne
pravice. Zato na Jesenicah
ne bodo vrgli puške v koruzo
in si bodo še naprej prizade-
vali za pridobitev statusa
mestne občine. V bodoče pa
bo svojo vlogo odigrala tudi
regionalizacija, pri čemer
bodo po županovih besedah
vztrajali, da zgornja Gorenj-
ska postane pokrajina, njen
sedež pa bo na Jesenicah.

Županov kotiček

Ana Hartman

Zadnje seje koordinacije žu-
panov Zgornje Gorenjske,
ki je v začetku februarja po-
tekala v Čopovi hiši v Žirov-
nici, se je udeležil tudi mini-
ster za okolje in prostor Karl
Erjavec. Župani so ga sezna-
nili z največjimi okoljskimi
problemi na Gorenjskem,
najbolj žgoč pa je po minis-
trovem mnenju ta čas uredi-
tev regijskega centra za rav-
nanje z odpadki, zaradi če-
sar je v preteklosti nastalo že
več civilnih iniciativ. "Skraj-
ni čas je, da najdemo soglas-
je in izpeljemo projekt. V fi-
nančni perspektivi za obdo-
bje 2007-2013 imamo za te
projekte zagotovljen tudi ev-
ropski denar, ki pa nam bo
ušel, če ne bomo prišli do
ustreznega dogovora z oko-
ljem," meni Erjavec.
Vsak Slovenec na leto ustva-
ri 430 kilogramov odpad-
kov, Slovenija tako proizve-
de skoraj milijon ton odpad-
kov letno, a kot je opozoril
minister, jih 90 odstotkov
samo odlagamo kljub mo-
dernim tehnološkim rešit-
vam za obdelavo odpadkov,
ki so lahko tudi obnovljiv vir
energije. 
Jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger je dodal,

da je bil presenečen, da je v
strukturi odpadkov kar
okoli 60 odstotkov embala-
že: "V prihodnje bo ena od
pomembnih nalog države
tudi ta, da bomo ustrezno
ločevali embalažo." Spom-
nil je še, da sta po operativ-
nem programu za obdobje
2009-2013 na Gorenjskem
opredeljeni dve odlagalni
polji - Mala Mežakla in Ko-
vor - ter obrat za mehan-

sko-biološko obdelavo, ki
naj bi bil umeščen na ob-
močju kranjske občine. Na
Malo Mežaklo bodo po 15.
juliju dovažali odpadke iz
upravnih enot Jesenice,
Radovljica in Škofja Loka.
"Začeli bomo tudi investi-
cijo v sortirnico in tako zni-
ževali količino odpadkov,
ki se odlagajo na odlagalno
polje," je napovedal Men-
cinger.

Erjavca smo povprašali še za
komentar v zvezi z zapleti s
karavanško vodo (na okolj-
skem ministrstvu namreč po-
teka več upravnih postopkov,
povezanih s podelitvijo vodne
pravice za Juliano, v katerih
je bilo vloženih več pritožb in
drugih pravnih sredstev), a
nam je odvrnil, da "tega ne
more komentirati, ker se s
tem kot minister za okolje in
prostor še ni soočil".

Minister nič o Juliani
V strukturi odpadkov je kar okoli 60 odstotkov embalaže, zato bo v prihodnje ena od pomembnih 
nalog države tudi ločevanje embalaže, je po seji koordinacije županov Zgornje Gorenjske dejal župan
Tomaž Tom Mencinger. 

Župan Tomaž Tom Mencinger v pogovoru z okoljskim ministrom Karlom Erjavcem

Novi stari predsednik združenja veteranov
Janez Koselj bo tudi v prihodnjih štirih letih vodil območno
veteransko združenje Zgornja Gorenjska, so sklenili 6. fe-
bruarja na volilnem zboru v Poljčah. Tedaj so spremenili
tudi pravila območnega veteranskega združenja, za dva
podpredsednika izvolila Marjana Razborška in Zvoneta Šo-
larja ter za himno združenja določili pesem Za samostojno
Slovenijo, delo Franca Podjeda. Izvolili so tudi nove člane
predsedstva, nov predsednik nadzornega odbora je Cveto
Erman, predsednik častnega razsodišča pa Brane Iskra. Iz-
volili so tudi člane OZVVS Zgornja Gorenjska v pokrajin-
skem odboru ter štiri praporščake: Jožeta Torkarja, Matjaža
Nardina, Daneta Berceta in Sama Mohoriča. 
Območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska, ki delu-
je od leta 1997, ima 1150 članov in članic in v vsaki izmed
zgornjegorenjskih občin deluje občinski odbor. Jeseniškega
vodi Leopold Bizalj. 
Člani združenja Jesenice so s prostovoljnim delom ter s po-
močjo prispevkov posameznikov in podjetij zgradili tudi ve-
teranski dom v Radovljici, ki so ga izročili namenu junija
2007. V okviru združenja pa deluje tudi Veteranski pevski
zbor, ki šteje 24 članov in članic - Pod vodstvom Franca
Podjeda prepevajo že osmo leto.
V preteklih štirih letih je zbor nastopil na osmih samostoj-
nih koncertih in 94 drugih prireditvah. Lani so pripravili šti-
ri samostojne koncerte in 22 drugih nastopov, med drugim
so nastopili tudi v Doberdobu.
Nazadnje je zbor zapel na osrednji prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku 8. februarja v Vrbi. R. K.

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
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Nominiranec za častnega občana Joža Varl
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
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ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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Urša Peternel

Socialna varnost na območju
Jesenic se slabša, na zavodu
za zaposlovanje se iz tedna v
teden povečuje število brez-
poselnih, kriza pa žal še ni
dosegla dna in naj bi se v
drugi polovici leta še poglo-
bila. Tako bi lahko na kratko
povzeli bistvo posveta, ki so
ga pripravili na Centru za so-
cialno delo Jesenice, nanj pa
so povabili vse, ki se posred-
no ali neposredno ukvarjajo
s socialno problematiko.
Med njimi so bili poleg pred-
stavnikov Centra za socialno
delo Jesenice še predstavniki
oddelkov za družbene dejav-
nosti občin Jesenice, Kranj-
ska Gora in Žirovnica, zavo-
da za zaposlovanje, sindika-
tov, humanitarnih organiza-
cij in šolskih svetovalnih
služb. Kot je dejal direktor
centra Božo Pogačar, je zara-
di zaostrenih socialno-
ekonomskih razmer nujno
sodelovanje vseh služb, sku-
pen cilj pa je pomoč tistim,
ki so že ali še bodo izgubili
zaposlitev in se zaradi tega
znajdejo v hudi stiski. Po po-
datkih centra za socialno
delo je ljudi v težavah vse
več, saj se od novembra lani
pri njih oglaša vse več ljudi,
ki iščejo pomoč.

Blizu tisoč brezposelnih
To dokazujejo tudi številke o
številu brezposelnih. Po po-
datkih Mojce Klement z za-
voda za zaposlovanje je bila
še junija lani stopnja brezpo-
selnosti na območju upravne
enote Jesenice 4,4-odstotna,
kar je najmanj v zadnjih
osemnajstih letih. "Imeli
smo celo težave pri zagotav-
ljanju delavcev in nismo mo-
gli pokriti vseh potreb delo-
dajalcev," je povedala. A pro-
ti koncu leta so se stvari zače-
le zaostrovati, začelo je naraš-
čati število brezposelnih.
"Prvi val odpuščanj je zajel
delavce za določen čas. Že
decembra pa je postalo jasno,
da bodo prizadeti tudi zapo-
sleni za nedoločen čas." Tako
je bilo konec januarja uradno
brezposelnih že 892 ljudi, do
sredine februarja pa se je po

še neuradnih podatkih ta šte-
vilka povečala že na 940. Do
konca meseca po mnenju
Klementove lahko doseže
številko tisoč. "Situacija se
slabša, saj je na drugi strani
tudi zaposlovanje drastično
upadlo. Potrebe po delavcih
so se prepolovile in žal nas
ne čaka nič dobrega," je po-
vedala Klementova. Tako naj
bi se odpuščanje nadaljeva-
nje tudi v prihodnjih mese-
cih, ko se iztečejo odpovedni
roki tistih delavcev, ki bodo
odpuščeni iz poslovnih razlo-
gov. Nekatera podjetja na Je-
senicah so se odločila tudi za
skrajšan delovni čas, kar po-
meni, da šest mesecev ne
smejo odpuščati. Po izteku
tega roka, torej jeseni, se ver-
jetno obeta nov val brezpo-
selnih ... 

Ljudi ni več sram
Zaradi zaostrenih razmer so
takoj ukrepali na Občini Je-
senice. Kot je povedala vodja
oddelka za družbene dejav-
nosti Tea Višnar, so na kole-
giju župana sprejeli prve
ukrepe in namenili dodat-
nih petnajst tisoč evrov za
občinske socialne pomoči in
dodatnih pet tisoč evrov za
regresirano prehrano za naj-
bolj socialno ogrožene učen-
ce v šolah. Nekaj ukrepov za
pomoč podjetjem so pripra-
vili tudi na oddelku za go-
spodarstvo. Hkrati so se na
Občini Jesenice zavzeli, da
bi država omilila pogoje za
vključitev ljudi v javna dela,

s čimer bi aktivirali čim več
brezposelnih oseb.
Čedalje več ljudi se obrača
tudi na humanitarne organi-
zacije. Lojzka Ravnik iz žup-
nijske Karitas je povedala,
da ljudje iščejo pomoč v hra-
ni in pri plačilu položnic,
vendar morajo za pridobitev
pomoči podati utemeljeno
prošnjo. Na Karitas lahko
dobijo tudi oblačila. Tudi na
jeseniškem Rdečem križu
od oktobra lani opažajo po-
večanje števila prosilcev, ki
prihajajo po prehranske pa-
kete in oblačila, je povedala
Mateja Krašovec. Zaradi po-
večanja števila prosilcev
(tudi na Rdečem križu za-
htevajo dokazila o slabem
socialnem stanju) bodo letos
prisiljeno narediti selekcijo,
tako da bodo najbolj potreb-
ni pomoč dobili takoj, drugi
pa malo kasneje. Kljub
temu bodo pomagali vsem,
je zagotovila Krašovčeva.
Tudi na jeseniških šolah
ugotavljajo, da je vse več lju-
di v socialni stiski. Andreja
Jalen z Osnovne šole Toneta
Čufarja je tako povedala, da
v nekaterih družinah že ne
morejo več plačevati polož-
nic in tako se jim nabira
dolg do šole. Zato se poveču-
je število otrok, ki bi potre-
bovali regresirano prehrano. 

Kako preživeti s 468 evri
bruto plače
Da pa v stiski niso le tisti, ki
so izgubili delo, so opozorile
predstavnice sindikatov. Mi-

lena Koselj Šmit iz KNSS
Neodvisnost je tako navedla
primer jeseniškega podjetja,
kjer ima delavec 468,32 evra
bruto plače! S tem denarjem
je nemogoče preživeti. Pro-
blem je tudi v podjetjih, kjer
plače zamujajo in delavci
sami plačujejo prevoz na
delo in malice, s čimer fi-
nancirajo delodajalca, ki jim
na koncu ne plača ničesar.
Za nameček se v vse več
podjetjih dogaja, da deloda-
jalci ne plačujejo prispevkov
za pokojninsko in zdravstve-
no zavarovanje. Tako so v
hudi stiski tudi mnogi, ki
službo še imajo, a imajo
tako mizerno plačo, da ne
morejo preživeti. V nezavid-
ljivem položaju pa so tudi
mnogi upokojenci, ki z niz-
ko pokojnino komaj še zmo-
rejo pokriti stroške ogreva-
nja in stanovanja, za hrano
pa jim ostane nekaj deset ev-
rov. Zlasti v stiski so taki, ki
po smrti zakonca ostanejo
sami in se ne morejo prebi-
jati z eno pokojnino ...
Socialnih težav na Jesenicah
je torej vse več. Da bi tisti, ki
se znajdejo brez dela, dobili
osnovne informacije, kam
se lahko obrnejo po pomoč,
so na Centru za socialno
delo Jesenice pripravili po-
sebno zloženko z informaci-
jami o tem. Tea Višnar z
Občine Jesenice pa je tudi
dejala, da podpirajo idejo po
odpiranju tako imenovanih
SOS-trgovin, v katerih bi so-
cialno ogroženi lahko kupo-
vali cenejše izdelke.

Kako preživeti s 
468 evri bruto plače?
Vse več ljudi na območju Jesenic je v hudi socialni stiski. Ne le tisti, ki so izgubili delo. Mizerne plače
ne omogočajo preživetja.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

februar

Posvet o socialni problematiki je potekal na Centru za socialno delo.

OBVESTILO
Stanovanjsko podjetje, d. o. o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem,
po pooblastilu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, Pol-
janska cesta 31, Ljubljana obvešča, da bo dne 4. marca 2009
javna dražba za več nepremičnin na območju občine Jesenice.
Javna dražba je objavljena v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, dne 13. februarja 2009, na spletni strani Stanovanjskega
sklada RS, javnega sklada in na občinski spletni strani 
www.jesenice.si (obvestila).
Dodatne informacije lahko dobite pri Emilu Ažmanu, 
tel. št.: 041/651 734.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Iščemo kandidate za reševalce iz vode
Zavod za šport Jesenice išče kandidate za opravljanje dela
reševalec iz vode na kopališču Ukova na Jesenicah. Kan-
didati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- V. stopnja izobrazbe,
- dopolnjena starost 18 let,
- dobro znanje plavanja,
- opravljen izpit za reševalca iz vode ni pogoj.
Prijave in informacije: zsj.programi@siol.net ali 04/5884 662
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Urša Peternel

Kakšen je bil obisk v TIC-u
lani, so med obiskovalci pre-
vladovali domačini, tujci ...?
"V letu 2008 je TIC Jeseni-
ce obiskalo 1830 obiskoval-
cev, kar je za 7,8 odstotka
več kot leto prej. V poletnih
mesecih smo sicer zabele-
žili slabši obisk, na drugi
strani pa je bilo očitno po-
večanje števila obiskovalcev
v jesenskih in zimskih me-
secih, kar je posledica vzpo-
stavitve prodaje vstopnic v
sodelovanju s spletnim po-
rtalom www.mojekarte.si.
Slabe tri četrtine so pred-
stavljali domači obiskoval-
ci, tuji pa dobro četrtino.
Med tujci še vedno prevla-
dujejo Nemci, sledijo jim
Angleži, Čehi, Nizozemci,
Italijani, Avstrijci, Franco-
zi, Španci, Hrvati, bilo pa je
tudi nekaj obiskovalcev iz
bolj oddaljenih držav - Av-
stralcev, Američanov in Ja-
poncev. Največ obiskoval-
cev so predstavljali turisti v
tranzitu, ki so si med čaka-
njem na povezavo želeli
ogledati naravne in kultur-
ne znamenitosti Jesenic."

Kakšne informacije so želeli
dobiti?
"Turisti so največkrat iskali
informacije o Triglavskem
narodnem parku, Bledu,
Kranjski Gori, Bohinju,
možnostih kampiranja in
prenočevanja na Zgornjem
Gorenjskem, o voznih redih
avtobusov in vlakov, o vre-
menski napovedi ... Vpraša-
nja, ki so se nanašala na ob-
močje Jesenic, so bila pred-
vsem o Planini pod Golico
in narcisah, Španovem
vrhu, o pohodniških poteh
po Karavankah, o koledarju
prireditev v občini ..."

V pisarni prodajate različne
spominke, promocijske iz-
delke, začeli pa ste tudi pro-
dajati karte za prireditve. Po
čem največ povprašujejo 
obiskovalci?
"Po ocenah obiskovalcev je
turistična pisarna dobro za-
ložena s promocijskim in
prodajnim materialom, iz-
razili pa so željo po bolj pe-
stri ponudbi spominkov,
vezanih na lokalne značil-
nosti. Največ smo prodali
planinskih zemljevidov, tu-
rističnih kart in planov me-
sta Jesenice. V sodelovanju
s spletnim portalom
www.mojekarte.si imamo v
prodaji tudi karte za različne
športne in kulturne priredit-
ve, zlasti so iskane vstopnice
za hokejske tekme HK Acro-
ni Jesenice."

Pod vašim okriljem deluje
tudi portal www.jesenice-
tourism.net. Kako je obis-
kan ta?
"Leta 2008 je turistične in-
formacije o mestu Jesenice
na spletni strani poiskalo
več ljudi kot leto prej. Iskali
so predvsem informacije o
prazniku narcis v Planini
pod Golico in kraju na
splošno, o različnih naslo-
vih ter drugih objektih na
Jesenicah. V zimskem času
pa so iskali predvsem infor-
macije o hokeju, drsanju in
športnem parku Podmeža-
kla. V letošnjem letu načrtu-
jemo postavitev nove splet-
ne strani in njeno umestitev
v svetovno mrežo. Večina
tekstov je že pripravljena."

V letu 2008 ste poskrbeli za
nekaj novosti, katere?
"Vzpostavili smo internetno
točko, kjer je domačim in tu-
jim obiskovalcem na voljo
brezplačna uporaba računal-
nika in interneta. Obiskoval-
ci so to novost toplo pozdra-
vili. V začetku oktobra smo
dobili novo brošuro Pohod-
niške poti po občini Jeseni-
ce. Vzbudila je veliko zani-
manja pri domačinih, ki so

zelo pohvalili izvedbo, pa
tudi iz sosednjih občin je bil
zelo dober odziv. K večji pro-
daji razglednic občine Jese-
nice je pripomogla pestrejša
izbira motivov; Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske
je namreč poleti izvedla na-
tečaj za izbor fotografij obči-
ne Jesenice. Decembra smo
postali bogatejši še za znam-
ke občine Jesenice. Zlasti do-
mačini zelo povprašujejo po
njih in prvi komplet je že
skoraj razprodan."

Pa novosti za letošnje leto?
"Pred TIC-em so od lanske-
ga leta naprej stojala za kole-
sa. Načrtujemo, da bomo le-
tos pričeli izposojati dve ko-
lesi, kar bo po našem mne-
nju pripomoglo k še bolj za-
nimivemu načinu ogleda
mesta. Še ena novost so tal-
ne označbe na vidnih me-
stih vse od železniške posta-
je do TIC-a. Te turiste, ki se
na Jesenice pripeljejo z vla-
kom ali avtobusom, pa tudi
domačine pripeljejo od že-
lezniške postaje do naše pi-
sarne. Vse te pridobitve so
precej pripomogle k poveča-
nju števila predvsem doma-
čih obiskovalcev v TIC-u."

Letos tudi 
izposoja koles
V Turistično-informacijskem centru (TIC) Jesenice so lani poskrbeli za kar
nekaj novosti, te se obetajo tudi letos. O tem smo se pogovarjali s 
turistično informatorko v TIC-u Majo Klinar.

EKO KOTIČEK

Tudi pustovanje je lahko ”zeleno”

Nataša Harej

Tako kot se vsako leto ponav-
ljajo prazniki, se včasih po-
novijo tudi nasveti za okolju
prijazno življenje. Že lani
smo v predpustnem času
pisali o okolju prijaznem
pustovanju, in ker pravijo,
da ponavljanje vodi v mod-
rost, bomo letos obnovili
znanje. 
Čeprav je pustni čas pred-
vsem čas veseljačenja in
norčij, bomo opozorili na
nekaj stvari, ki jih je dobro
vedeti, da ne škodimo oko-
lju. 
Za pustni čas so najbolj
značilne pustne maske ozi-
roma šeme. Ko razmišlja-
mo o svoji maski, uporabi-

mo domišljijo in preobleko
poiščimo med svojimi stari-
mi ali še uporabnimi oblači-
li. Na ta način se bomo iz-
ognili nakupom novih ko-
sov oblačil, ki so namenjena
zgolj enkratni uporabi, po-
tem pa jemljejo prostor v
omari ali pa končajo med
odpadki. Pustne kostume si
lahko tudi izposodimo od
prijateljev ali jih z njimi iz-
menjamo. 
Zelo priljubljene so tudi
plastične obrazne maske.
Čeprav so morda najeno-
stavnejši način maskira-
nja, pa niso prijazne ne
vam in ne okolju. Po upo-
rabi jih odvržemo in po-
tem cela desetletja dolgo
razpadajo na odlagališčih

odpadkov, izločajo pa tudi
nevarne snovi, ki lahko
škodijo zdravju. 
Priljubljeno je tudi posli-
kavanje obraza z ličili in
pustnimi barvami. Ne po-
zabimo, ko barv ne bomo
več potrebovali, jih nikar
ne odvrzimo v navaden koš
za odpadke, saj sodijo med
nevarne odpadke. Pri na-
kupu pa pazimo, da bomo
izbrali barve, ki ne vsebu-
jejo nevarnih snovi.
Pustovanje seveda ni pravo,
če ne diši po pustnih dobro-
tah. Če krofe in flancate pri-
pravljamo doma, ne pozabi-
mo, da je uporabljano olje
treba oddati med nevarne
odpadke, nikakor pa ga ne
smemo zliti v odtok. 

"Največji problem še vedno ostajajo
prenočitvene kapacitete v občini Jesenice.
Povpraševanje po tovrstnih objektih je iz leta v
leto večje, ustrezne ponudbe pa ni. Edino
prenočitveno ponudbo poleg sob v Restavraciji
Kazina in apartmajev v Gostilnici Pastel tako še
vedno lahko ponudimo le v Planini pod Golico
(Turistična kmetija Betel, Apartma Podlogar,
Apartma Tarman), a je ta zaradi slabih promet-
nih povezav dokaj nezanimiva, saj veliko turis-
tov potuje z vlakom ali avtobusom."

Zakaj meriti 
porabo toplote?

Ogrevanje stanovanja je pona-
vadi največji strošek, ki ga pla-
čujemo za svoje stanovanje. Ne-
sprejemljivo je, da ga plačujemo
po kvadraturi oziroma neodvis-
no od svoje porabe. Ljudje ima-
mo namreč različne življenjske
navade. Nekdo ima v stanova-
nju vroče, drugi veliko odpira
okna, tretji varčuje. Prav je, da
vsak plača svojo porabo.
Po uvedbi plačevanja v skladu s
porabo stanovalci zapirajo
okna, jih dodatno zatesnijo, zni-
žajo temperaturo v prostoru (za
1 stopinjo Celzija nižja tempera-
tura v prostoru pomeni 6 od-
stotkov prihranka pri energiji!),
priprejo radiatorje ob odhodu
na dopust ... Skratka začnejo se
obnašati bolj varčno, prenehajo
se prepiri med sosedi, medse-
bojni odnosi se izboljšajo. Samo
finančni prihranek stimulira lju-
di za varčevanje.
Zato ne preseneča, da plačeva-
nje toplote po kvadraturi ljudje
zavračajo kot zastarel in nepra-
vičen način - tako v tujini kot pri
nas. Plačevanje ogrevanja v
skladu z dejansko porabo je ob-
vezno tudi v Romuniji, Bolgariji,
Češki, od 1. oktobra 2011 dalje
pa bo tudi pri nas.

Kolikšni so prihranki?
V praksi največkrat dosegamo
prihranke toplote od 20-30 od-
stotkov. Odvisni so od načina
ogrevanja, vrste stavbe ipd. Sta-
rejše stavbe kot največje potroš-
nice toplote imajo ponavadi
največje prihranke. 
Povprečno stanovanje v Slove-
niji ima 4-5 radiatorjev. Če pred-
postavimo, da za ogrevanje po-
rabi 500 EUR/leto, potem lahko
računamo s prihranki cca. 100
EUR/leto. 
Strošek vgradnje delilnika to-
plote je cca. 20 - 40 EUR/radia-
tor, investicija se tako povrne v
letu do dveh, kar je daleč hitreje
kot pri izolaciji zgradbe, zame-
njavi oken ali kateremkoli dru-
gem ukrepu.

Kako poteka odčitavanje 
in obračun?
Odčitavanje ponavadi poteka
enkrat na leto, podobno kot pri
elektriki, vodi in plinu. Podatki
se odčitajo po končani kurilni
sezoni in sicer na dva načina: 
1) z vstopom v stanovanje pri

cenejših, elektronskih delilni-
kih ali

2) na daljavo pri dražjih, radij-
skih delilnikih

Pri obračunu se upoštevajo fiks-
ni stroški (cca. 30 odstotkov:

cevi, skupni prostori ipd.), deljivi
stroški (cca. 60 odstotkov: odči-
tani iz delilnikov) in redukcije
porabe toplote za vremensko iz-
postavljene lege stanovanj (vo-
galna stanovanja, pritličje ...).
Največkrat se poračun izravna v
prvih treh položnicah naslednje
kurilne sezone.

Ali so možne goljufije?
Ne. Delilniki so na radiator pona-
vadi točkovno privarjeni ali privi-
jačeni tako, da jih ni možno sne-
ti. Poleg tega v spominu hranijo
točne podatke o porabi toplote
za več let nazaj, iz česar lahko
razberemo morebitno nenavad-
no obnašanje. Sodobni delilniki
merijo temperaturno razliko od
0,1 stopinje Celzija naprej. Zato
so primerni tudi za radiatorje s
termostatskimi ventili in za so-
dobne nizkotemperaturne siste-
me. Točnost je zagotovljena,
možnost goljufanja izničena.

Dansko podjetje Brunata, z izkuš-
njami od leta 1917, je neodvisno
od distributerja toplote in upra-
vnika. Zagotovite si pravičnejše
plačevanje porabljene toplote.

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

5

Janko Rabič

Promet skozi naselje Lipce v
krajevni skupnosti Blejska
Dobrava je nevzdržen, veli-
ko je nejasnosti in zamud
pri gradnji kanalizacije. Ta
dva problema vse bolj pov-
zročata slabo voljo in neza-
dovoljstvo med tamkajšnji-
mi krajani. Da je to res, se je
izkazalo na februarskem
zboru krajanov. Poleg 61
krajanov so bili navzoči čla-
ni sveta krajevne skupnosti
Blejska Dobrava, svetnika v
občinskem svetu, predstav-
niki občine Jesenice na čelu
z županom Tomažem To-
mom Mencingerjem in
predstavniki Komunalne di-
rekcije. Krajani so postavlja-
li najrazličnejša vprašanja o
omenjenih problemih. Bili
so tudi kritični in so ugotav-
ljali, da so preveč potrpežlji-
vi. Na ta način se ne pride
daleč in so zato odrinjeni na
stranski tir. 
"Promet je res velik pro-
blem," je poudaril predsed-
nik sveta KS Igor Arh. Cesta

je ozka, normalno se ne mo-
reta srečati dve osebni vozi-
li. Še huje je, ko se tam poja-
vi tovornjak s prikolico. Ta-
krat niti hoja ni mogoča. To-
vornjaki nimajo druge poti,
če želijo dostavljati blago v
obrtno cono Črna vas. K sre-
či se doslej ni zgodila nesre-
ča s smrtnim izidom ali huj-
šimi ranami. 
Obvoznica je nujnost. Doda-
ten problem je, ker gre za
projekt lokalnega pomena
in ga bo treba financirati
predvsem iz občinskega
proračuna. Vidimo nekaj
možnosti v povezavi z avto-
cesto, vendar o tem še ni nič
dorečenega. Z obvoznico
bodo rešili še drug problem,
saj bo potem po njej potekal
tudi ves promet do pokopa-
lišča in ne skozi Blejsko Do-
bravo kot sedaj.
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je na zboru krajanov
predstavil predlagane varian-
te za obvoznico in kljub ne-
katerim problemom v pove-
zavi z drugimi projekti na
tem območju izrazil optimi-

zem za gradnjo obvoznice.
Predstavil je tudi nekatere
druge izvedene komunalne
investicije v krajevni skup-
nosti, med drugim asfaltira-
no parkirišče pred pokopa-
liščem, obnovljen železniški
podvoz in urejene poti v
Črni vasi. Na zboru so spre-
jeli sklep, da je obvoznica
prednostni projekt. Čim prej
naj se pripravi projektna do-
kumentacija, projekt pa naj
se vključi v načrt razvojnih
programov za leto 2010.

Glede kanalizacije pa so
sklenili, da naj se še enkrat
preveri terminski plan grad-
nje s povezavo s čistilno na-
pravo. Izvede naj se revizija
projekta. Meteorna kanali-
zacija naj se projektira loče-
no od fekalne. Organizira
naj se predstavitev projekta
za krajane ter naj se pri pri-
pravi proračuna občine Jese-
nice za prihodnje leto preve-
rijo možnosti spremembe
vrstnega reda programa ko-
munalnih investicij. 

Promet je nevzdržen
Obvoznica mimo Lipc mora biti prednostni projekt, Občina Jesenice naj ga vključi v načrt razvojnih
programov za leto 2010, zahtevajo krajani.

Viktorija Kastelic dopolnila 99 let 
V petek, 13. februarja, je najstarejša prebivalka Hrušice Vik-
torija Kastelic dopolnila 99 let. Je še trdnega zdravja in se
dobro počuti. Rada pripoveduje o svoji mladosti, ki je bila
težka, a vendarle lepa. V majhni hiši v starem delu Hrušice
je bilo sedem otrok, Viktorija je bila najmlajša. Lepo so se
razumeli in premagovali vse težave. V šolo so na Jesenice
hodili peš, prav tako tudi po drugih opravkih. Ima hčerko
Mileno in sina Ludvika, ki živita v drugih krajih. Ponosna je
na vnuka Luka in vnukinjo Majo. Mož ji je pred dvajsetimi
leti umrl. Dnevi v visoki starosti ji minevajo v hiški, za katero
pravi, da je stara tristo let. Na njen rojstni dan so Viktorijo
obiskali predstavniki sveta krajevne skupnosti Hrušica in
nekateri okoliški prijatelji. Čestitke ji je izrekel predsednik
sveta Zoran Kramar in ji zaželel, da zdrava in dobre volje
dopolni najmanj sto let. J. R.

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS 84/2007)
in Odloka o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d. o. o., JESENICE,
in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur. l. RS 94/05) se objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 

1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

1.1 Garaža št. 16 v pritličju garažnega niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala Tita
22 na Jesenicah v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.880,00 EUR. Nepremičnina,
ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, in je ustrezno
vpisana v zemljiško knjigo.

1.2 Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v nizu, gledano iz smeri
dostopa k stanovanjskemu objektu) Ledine 11, v Kranjski Gori v izmeri 15,30 m2. Iz-
klicna cena znaša 8.280,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjet-
ja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, in je zasedena z najemnikom. Etažna lastnina za nave-
deno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam.

1.3 Garsonjera št. 14 v skupni izmeri 21,09 m2 v 2. nadstropju večstanovanjskega ob-
jekta Cesta maršala Tita 73, na Jesenicah. Izklicna cena znaša 29.500,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam.

1.4 Enosobno stanovanje št. 13 v skupni izmeri 34,14 m2 v 2. nadstropju več-
stanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena znaša 32.900,00 EUR. Nepremični-
na, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE. Etažna lastnina
za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam.

Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 
Kupec nosi vse stroške pravnega posla. 
Plačilo kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od skle-
nitve pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, je bistvena sestavina
pravnega posla.

2. POGOJI ZA UDELEŽBO IN POTEK POSTOPKA:
2.1 V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno
Razpisno dokumentacijo.
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - PONUD-
BA ZA ODKUP NEPREMIČNINE (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE NEPREMIČNINE)" v
tajništvu podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN,
d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navede-
jo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.
2.2 Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponu-
jene cene. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d. o. o.,
JESENICE pri Gorenjski banki Kranj št.: 07000-0000492171 s pripisom "varščina za
nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine). Plačana varščina bo izbranemu ponud-
niku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od
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dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži.
2.3 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah, ki so predmet
javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi meri-
la za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo in-
teresenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, 4270 Je-
senice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.4 Rok za oddajo ponudb je 7. 3. 2009 do 12. ure. Prispele ponudbe se bodo odpirale dne 12.
03. 2009 na sedežu podjetja JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka
roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so ponudniki vezani na svojo ponudbo. Ponudbe, ki bodo
prispele po 7. 3. 2009 po 12. uri, ne bodo upoštevane.
2.5 JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne
izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije. 
2.6 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na JEKO-IN, d. o. o., JESENICE, C. m. Tita 51, 4270 Je-
senice, Silva Drobnak, tel. 04/58104 26 in na spletni strani www.jeko-in.si (javni razpisi).

Datum: 9. 2. 2009
Direktor: Aleksander KUPLJENIK

Viktoriji je čestital predsednik KS Hrušiča Zoran Kramar.
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ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, 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

Največ točk Maji Horvat in kvartetu klarinetov

V sredo, 11. februarja, je v dvorani Glasbene šole Jesenice
potekalo 12. regijsko tekmovanje Gorenjska 2009. Tekmo-
vanja se je udeležilo 57 tekmovalcev iz gorenjskih glasbenih
šol. Na tekmovanju so se odlično odrezali Jeseničani, saj so
v kar dveh disciplinah pobrali največ točk - Maja Horvat v
disciplini violina in Kvartet klarinetov v disciplini komorne
skupine s pihali. Maja Horvat (mentorica Blanka E. Pozycka,
korepetitor Primož Kerštanj) in Arina Denić (mentorica Na-
talija Š. Cilenšek, korepetitorka Saša Golob) sta v disciplini
violina prejeli zlato priznanje. V disciplini komorne skupine
s pihali je zlato priznanje prejel Kvartet klarinetov (na sliki)
v sestavi Martina Strasser, Nina Smolej, Alma Bešić, Aljoša
Lindič (mentor Uroš Gorenc). Kvartet saksofonov v sestavi
Nina Klinar, Eva Debenjak, Cene Černe in Juš Debelak pa je
prejel srebrno priznanje (mentor Franci Podlipnik). Duet
flavt Beli cvet, ki ga sestavljata Špela Rabič Por in Maja Jam-
nik (mentorica Karin Vrhnjak), pa je prejel priznanje. Vsi
prejemniki zlatih priznanj se bodo udeležili 30. državnega
tekmovanja, ki bo potekalo marca. "Čestitke vsem tekmo-
valcem, mentorjem in korepetitorjem za odličen nastop na
tekmovanju, vsem drugim učiteljem ter tehnično-adminis-
trativnemu osebju pa čestitke za izvedbo tekmovanja," je po
tekmovanju povedala ravnateljica Glasbene šole Jesenice
Martina Valant. U. P.

Koncert slovenskih skladb

V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili koncert slovenskih
skladb z gostom, mladim gorenjskim skladateljem in pi-
anistom Blažem Puciharjem iz Škofje Loke. Skladatelj se je
mladim glasbenikom priljubil s svojo notno zbirko Flavta se
igra in na Glasbeni šoli Jesenice njegove skladbe igrajo prav
vsi flavtisti. Skladatelj je jeseniška flavtista Žiga Majcenoviča
in Sabino Noč spremljal na klavirju, kar je bilo za učence
posebno doživetje. J. P.

Trobilna komorna skupina z mentorjem Francijem 
Richterjem in skladateljem Blažem Puciharjem

Ana Hartman

Gorenjski muzej je tudi le-
tos v sklopu prireditev ob 8.
februarju, slovenskem kul-
turnem prazniku, v Vrbi pri-
pravil recital Prešernove po-
ezije, s katerim so obogatili
odprtje nove letne razstave o
dr. Janezu Bleiweisu v rojst-
ni hiši Franceta Prešerna.
Po veleposlanikih in tujih
diplomatih, županih in po-
slancih so tokrat Prešernove
pesmi recitirali novinarji in
uredniki. Opogumilo se jih
je trinajst, med njimi tudi
jeseniški.
Po pričakovanjih so prevlado-
vali radijski in televizijski novi-
narji. Edini časopisni novinar,
ki se je opogumil za recitira-
nje, je bil Blaž Račič, Delov no-
vinar z Jesenic. "Novinarji red-
ko dobimo priložnost za so-
ustvarjanje dogodkov, ponava-
di o njih le poročamo. Izbral
sem Orglarja, ker mi je zaradi
sporočilnosti 'misli s svojo gla-
vo' od nekdaj simpatična pe-
sem. Velikokrat sem jo bral
tudi sinu," nam je zaupal. 
V Vrbi so z recitacijami sode-
lovali tudi trije sodelavci Radia
Triglav. Urednica informativ-
nega programa Romana Pur-
kart je izbrala Prvo gazelo, po
njenem mnenju najlepšo Pre-
šernovo pesem: "Izraža nje-
gov eros tanatos, ki ga je po-
zneje do konca izostril Dane
Zajc, zato sem pesem prebra-
la tudi v spomin nanj." Vodi-
telj Marsel Gomboc je inter-
pretiral eno manj znanih Pre-
šernovih pesmi, Sveti Senan.
"Ko sem brskal po Prešerno-
vih poezijah, sem zavestno
iskal manj znano pesem, ki bi
jo po svojih močeh zmogel in-
terpretacijsko najbolje pred-
staviti obiskovalcem v Vrbi.
Hitro sem prišel do omenjene
pesmi, ki je bila do tedaj, pri-
znam, tudi meni neznana, in
se jo odločil naučiti. Ni mi žal,
marsikdo me je po prireditvi

potegnil za rokav in dejal, da
te pesmi še ni slišal. Izkušnja
je bila zanimiva, upam, da
bodo še kdaj pripravili kaj po-
dobnega. Povabilu sem se od-

zval z veseljem, saj sem tudi
sicer kulturnik in na to temo v
svojem kraju in širše marsikaj
počnem," je povedal Gomboc.
Na recitalu Prešernove poezi-

je je sodelovala tudi direktori-
ca in odgovorna urednica
Radia Triglav Rina Klinar,
in sicer z znamenito pesmi-
jo O, Vrba.

Novinarji Prešernu v čast
Na recitalu Prešernove poezije v Vrbi so sodelovali tudi jeseniški novinarji in uredniki.

Urša Peternel

Osrednja občinska proslava v
počastitev kulturnega praznika
8. februarja je bila letos neko-
liko drugačna. V dvorani
Gledališča Toneta Čufarja Je-

senice so namreč uprizorili
muzikal Prešerno o Prešernu v
izvedbi članov Plesno akro-
batske in gledališče skupine
FLIP Piran. Avtorica muzikala
je Mojka Mehora Lavrič, za glas-
bo in aranžma je poskrbel Aleš

Lavrič, za režijo pa Stasja Meho-
ra. V muzikalu so avtorji in mla-
di igralci predstavili Prešernovo
življenjsko pot, prikazali pa so
tudi njegove življenjske in ust-
varjalne sopotnike - Matijo
Čopa, Jerneja Kopitarja, Prim-

ičevo Julijo, Ano Jelovškovo ... S
komično vlogo Prešernove
muze in interpretacijo Matije
Čopa v pesmi Kopitarju v
spomin so igralci Prešerna in
njegovo umetnost skušali prib-
ližati publiki, zlasti pa mladim.

Prešerno o Prešernu

Blaž Račič se je kot edini časopisni novinar opogumil za sodelovanje na recitalu 
Prešernove poezije. Izbral je Orglarja. I Foto: Tina Dokl

Direktorica Radia Triglav Rina Klinar je recitirala pesem O, Vrba. I Foto: Tina Dokl 
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Ekipa kegljačev na ledu spet med najboljšimi 

Letošnja glavna tekmovalna sezona kegljačev na ledu je
spet prinesla velik uspeh tekmovalcem Kluba za kegljanje na
ledu Jesenice. Na državnem ekipnem prvenstvu je med de-
setimi ekipami iz štirih slovenskih klubov naslov prvaka
osvojila ekipa Turbo Hit Jesenice. Nastopila je v postavi Bo-
rut Berčič, Franci Kralj, Milan Radanič, Branko Štefelin in
Ivan Piber. S tem je še enkrat dokazala, da že vrsto let sodi
v vrh tega slovenskega zimskega športa. V skupini B je eki-
pa Športnega društva Jesenice osvojila tretje mesto. Naj-
boljši jeseniški tekmovalci so se izkazali tudi na državnem
prvenstvu posameznikov. Naslov prvaka je osvojil Borut
Berčič pred Brankom Štefelinom in Milanom Radaničem.
Ker tudi to prvenstvo šteje ekipno, je Turbo HIT seveda su-
vereno zmagal pred drugimi ekipami. Na državnem prven-
stvu v metu na daljavo je bil od jeseniških tekmovalcev naj-
boljši Zdravko Košir na 12. mestu, Marcel Vogelnik je bil 15.
in Borut Berčič 16. Ekipno je Športno društvo Jesenice zase-
dlo 5. mesto. Najboljši jeseniški tekmovalci bodo sestavljali
tudi steber državne reprezentance, ki se bo v marcu pod
vodstvom selektorja Boruta Berčiča udeležila svetovnega pr-
venstva v kegljanju na ledu v Regnu v Nemčiji. J. R.

Občinsko prvenstvo v sankanju 

Včasih je treba imeti malo dobre volje, sposobne organiza-
torje in lepo vreme, pa športna prireditev v celoti uspe. Vse
to so prejšnjo soboto na skupni imenovalec postavili Zavod
za šport Jesenice, Krajevna skupnost Planina pod Golico in
krajani Plavškega Rovta pri organizaciji občinskega sanka-
škega tekmovanja pri Zakamniku. Po kilometer in pol dolgi
progi so se junaško spustili tekmovalci posamezno in v dvo-
jicah, zunaj konkurence pa so se preizkusili še z domačim
petsedežnim bobom. V posameznih kategorijah so bili naj-
boljši: pri moških do 15 let je zmagal Rok Popovič pred Si-
monom Klinarjem in Jakom Žagarjem, pri ženskah je zma-
gala Polona Klinar pred Mojco Klinar. Pri moških do 30 let
je bil najhitrejši Björn Krašovec, drugi Gašper Vilman in tret-
ji Simon Vilhar. Pri ženskah je v tej kategoriji nastopila le
Saša Žohar. Nad 30 let je pri moških zmagal Polde Krašovec
pred Mihom Klinarjem in Tinkom Vilmanom, pri ženskah pa
Andreja Žagar pred Irmo Klinar in Vikico Kokošinek. In še
rezultati dvojic: zmagala sta Poldi in Björn Krašovec, druga
sta bila Tinko in Gašper Vilman, tretja pa Miha Klinar in Kat-
ja Žagar. Za izvedbo tekmovanja in za prijetno druženje po-
sebno pohvalo zaslužijo domačini v Plavškem Rovtu, še po-
sebej Lado Razinger, ki za odlično pripravljeno progo skrbi,
če je treba, podnevi in ponoči. J. R. 

Janko Rabič

Redki so dogodki, ko se na
enem mestu zbere toliko vr-
hunskih tekmovalcev in šport-
nih legend. Organizatorji -
Športna zveza Jesenice, Olim-
pijski komite Slovenije, Obči-
na Jesenice, Radio Triglav Jese-
nice in Zavod za šport Jesenice
- so združili podelitev različnih
športnih priznanj tekmoval-
cem za dosežene rezultate, tre-
nerjem in zaslužnim športnim
delavcem za dolgoletno delo v
posameznih športnih pano-
gah. Pozdravne besede s čestit-
kami vsem športnikom so iz-
rekli predsednik slovenske
olimpijske akademije Miro Ce-
rar, župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger in pred-
sednik športne zveze Jesenice
Janez Štojs. Najprej so podelili
priznanja Olimpijskega komi-
teja Slovenije, in sicer športni-
kom z Gorenjske za dosežke v
lanskem letu. Med njimi to-
krat ni bilo predstavnikov iz
občine Jesenice. 

Sledila je podelitev priznanj
Športne zveze Jesenice. Zlato
plaketo sta prejela Branko Šu-
vak in Stane Babič, srebrne pa
Maruša Ferk, Andrej Krajzelj
in Franci Bizjak. Bronasto pla-
keto je prejel Nedim Omano-
vič in ekipa TURBO HIT.
Mala priznanja za dosežke v
lanskem letu so prejeli atleti,
smučarji, judoisti, športni ple-
zalci in akrobati. 
V tretjem delu podelitve pri-
znanj so razglasili najuspešnej-
še športnike, športnice in ekipe
v občini Jesenice v lanskem
letu. Med športniki so bralci 
Jeseniških novic in poslušalci
Radia Triglav največ glasov na-
menili ekstremnemu kolesarju
Juretu Robiču. "Zares sem ve-
sel, da sem doma najboljši. To
mi pomeni veliko več kot kakš-
no drugo veliko priznanje.
Hvala vsem, ki so glasovali
zame. Še naprej se bom trudil
dosegati cilje, ki sem si jih za-
dal," je ob prejemu priznanja
dejal eden najbolj vzdržljivih
športnikov na svetu.

Med športnicami je naziv naj
pripadel plavalki Anji Klinar.
Ker se zaradi nastopa v Kranju
ni mogla udeležiti podelitve, je
za prevzem priznanja "določi-
la" dedija Francija Vavpotiča.
Ko smo jo čez nekaj dni obis-
kali na domu, je povedala:
"Zelo sem se razveselila, ko
sem izvedela novico, kakšen
naziv sem si prislužila. Ponos-
na sem, saj vem, da je na Jese-
nicah veliko dobrih športni-
kov." Dodala je še, da je bila kar
malo jezna, ker ni mogla na
podelitev, rezultat jeze pa je
bila nova - zmaga!
Med moškimi ekipami je seve-
da naslov najboljših pripadel
Hokejskemu klubu Acroni in
med ženskimi ekipami mla-
dinkam Odbojkarskega kluba
Jesenice. 
Vrhunec športnega praznika je
bila podelitev plaket Olimpij-
skega komiteja Slovenije naj-
starejšim še živečim udeležen-
cem olimpijskih iger. Med 
petimi prejemniki so bili kar
trije iz občine Jesenice. To so

nekdanji odlični smučarji
Tone Pogačnik, Jože Berton-
celj in Jože Zidar. Priznanja
jim je izročil predsednik slo-
venske olimpijske akademije
in legendarni telovadec Miro
Cerar, ki je ob tem dejal: "Veli-
ko časa in naporov so vložili za
vse uspehe. Olimpijci so nam
v čast in ponos in po njih se
vedno zgledujemo."
Organizatorji so za vse, ki so
sodelovali pri izboru za naj
športnike, namenili pet na-
grad. Prejeli bodo knjigo o
olimpijcih od Rateč do Rodin
avtorja Viktorja Krevsla. Nagra-
jenci so: Albina Bertoncelj,
Majda Malavašič in Miro Vav-
potič z Jesenic ter Slavka Polc
in Drago Tarman z Bleda. 
Prijeten športni večer so popes-
trile mlade pevke glasbenega
studia Osminka pod vodstvom
Sandija Vovka in hip hop ple-
salka Nuška Pogačnik. Za sce-
narij in izvedbo celotne prire-
ditve je v sodelovanju z vsemi
organizatorji poskrbel Branko
Jeršin.

Priznanja športnikom 
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so v dvorani gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah
poskrbeli še za velik športni praznik.

Gorenjski nagrajenci Olimpijskega komiteja Slovenije I Foto: Anka bulovec

Naj športnik Jesenic je Jure Robič. I Foto: Anka bulovec

Olimpijske legende Janko Dernič, Jože Zidar, Jože in 
Tone Pogačnik I Foto: Anka bulovec

Športniki občine Jesenice, ki so v posameznih disciplinah
lani dosegli dobre rezultate. I Foto: Anka bulovec

Naj športnica Jesenic Anja Klinar I Foto: Janko Rabič
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Že nekaj časa poslušamo, da
smo v obdobju recesije in je tre-
ba varčevati, zategovati paso-
ve. V vsakem kriznem obdobju
je prvo vprašanje, kaj bomo
storili, da bi prebrodili krizo.
In kaj bomo storili glede recesi-
je? Odgovor je odvisen od tega,
za koga gre. Če vprašate majh-
nega otroka, bo rekel, da nič,
ker ne ve, kaj je recesija. Odra-
sli, ki recesijo povezujejo z rev-
ščino, bodo odgovorili, da bodo
skušali zmanjšati izdatke.
Najbolj "pametne" predloge
bodo seveda dajali ekonomisti,
gospodarstveniki in politiki.
Njihovo učinkovitost pa bo po-
kazala praksa.
Ker je recesija širši družbeni
problem, ljudje upravičeno pri-
čakujejo, da se bo reševal na
vrhu. In kako so se vrhovi loti-
li reševanje tega problema?
Splošno navodilo državlja-
nom, da naj začno zategovati
pasove, je precej nesmiselno,

saj ne pove ničesar, česar ne bi
že vedeli. Vsakemu bebcu je
jasno, da pomanjkanje zahte-
va varčevanje! Kot ponavadi se
vrhovi tudi tega problema lote-
vajo zgrešeno - pri posledicah
namesto pri vzrokih. Za zače-
tek bi državljanom lahko vsaj
pojasnili, kaj recesija je in kaj
se dogaja v njej. Zaslužimo si
vsaj razlago, kaj in zakaj nas
bo udarilo po glavi in po žepu!
V ekonomiji je recesija oprede-
ljena kot zmanjšanje oz. upad
prodaje domačega proizvoda, v
slovarjih pa kot obdobje
zmanjšane ekonomske aktiv-
nosti, krčenje poslovanja. Po
ameriški definiciji gre za po-
memben upad ekonomske ak-
tivnosti v vsem gospodarstvu,
ki traja več kot nekaj mesecev
in je opazen v prodaji domačih
proizvodov, pri osebnih dohod-
kih, zaposlovanju, industrijski
proizvodnji in prodaji nasploh.
Zelo previdno povedano in v

celofan zavito! Po domače re-
cesija pomeni tole: proizvodi
raznih podjetjih se ne predaja-
jo več tako dobro kot prej, osta-
jajo v skladiščih in na policah
trgovin. Dobiček podjetij se
zmanjša ali pa gre celo v mi-
nus. Zato podjetja pocenijo
proizvode, zmanjšujejo proiz-
vodnjo, odpuščajo delavce,
zmanjšujejo plače. Ker imajo
ljudje manj denarja, se zmanj-
ša prodaja vsega, še zlasti ne-
premičnin. Prvo potegne za
sabo drugo, zato ima recesija
nadaljnje posledice: zmanjša-
nje bančnih posojil, zmanjša-
nje prodaje, pocenitev proizvo-
dov, stečaji, bankroti, zrušenje
borznega trga, rast breposelno-
sti ipd. Recesija torej ni isto kot
revščina, ampak je revščina po-
sledica recesije. Na žalost rece-
sija vedno najbolj prizadene
revne. Na robu obstoja se znaj-
dejo tisti, ki so že prej komaj
preživeli. Propadajo mala pod-

jetja z malim dobičkom. Veliki
in močni pa ostajajo, le z nekaj
manj dobička oz. plače. Še
vedno pa jim je čisto lepo.
Seveda naj bi država poskrbela
za odpravljanje revščine in
brezposelnosti, ampak odprav-
ljanja problema se je vedno tre-
ba lotiti pri vzroku, ne pri po-
sledicah. Če je recesija vzrok
revščine in brezposelnosti, po-
tem je treba odpraviti recesijo.
In kaj je vzrok recesije? Po-
goltnost in nenasitna želja po
večanju dobička že tako boga-
tih - lastnikov podjetij, bank.
Podjetja delavce slabo plačajo
in proizvajajo preveč, ker ho-
čejo zvečati dobiček. Banke
dajejo posojila, ker z njimi do-
bro služijo. Ljudje pa jih jem-
ljejo, ker samo tako lahko ku-
pijo kaj dražjega. Ko so zadol-
ženi do vratu in čez, pa ljudje
ne morejo več zapravljati.
Prodaja vsega se močno
zmanjša in že smo pri recesi-

ji. Nepošteno kajne?! Zakrivi-
jo jo bogati, plačajo pa revni.
Zdi se mi, da bi se recesijo
dalo precej preprosto ustaviti
oz. celo preprečiti. Z zakoni bi
morali omejiti največjo plačo
oz. dobiček iz poslovanja pod-
jetja, ki ga njegov lastnik lah-
ko dobi. Presežek dobička
"blazno uspešnih poslovne-
žev" pa naj gre v državno bla-
gajno in se porabi v splošno
korist. Norost? Znanstvena
fantastika? Sploh ne, samo
skregano z glavnimi idejami
kapitalizma. Niso navadni
ljudje tisti, ki bi jim vrhovi
morali zategovati pas v hla-
čah in zanko okrog vratu
(revščina poveča tudi samo-
more in umrljivost). Velikim
dobičkarjem bi bilo treba krep-
ko zategniti uzde pri tem,
"kakšen kos skupne pogače
smejo vzeti zase" - dobiček na-
mreč ustvarjajo navadni delav-
ci in prav nihče drug.

Mag. Silvana Gasar

Recesija, revščina, plače in zategovanje pasov

Urša Peternel

V Mladinskem centru Jese-
nice so pripravili podelitev
spričeval zadnji skupini
udeležencev računalniških
tečajev, ki so potekali pod
okriljem projekta Učimo se
za življenje. Gre za projekt,
katerega koordinator je Mla-
dinsko informacijsko sveto-
valno središče, donator pa
Microsoft Slovenija. V njem
so sodelovali mladinski cen-
tri iz vse Slovenije, med nji-
mi tudi jeseniški. Kot je po-
vedala vodja Mladinskega
centra Jesenice Lili Tkalec,
so od novembra 2005 do de-
cembra 2008 na Jesenicah
izvedli kar 66 tečajev, na ka-
terih je znanje računalništva
pridobivalo 315 udeležencev.
Zanimivo je, da je bil pro-
jekt sprva namenjen mla-
dim, ki nimajo možnosti
uporabe računalnika, a izka-
zalo se je, da so se na tečaje
prijavljali predvsem starejši
od petdeset let. Tako so vra-
ta projekta odprli bolj na ši-

roko in vanj vključili prav
vse, ki so želeli pridobiti več
računalniškega znanja. Te-
čaji so potekali v prostorih
mladinskega centra, udele-
žence pa so razdelili v majh-
ne skupine po pet, tako da je
vsak tečajnik imel svoj raču-
nalnik. Na tečajih so se na-
učili osnov računalništva,
pisanja in oblikovanja bese-
dila, predvsem pa uporabe
interneta in elektronske
pošte. Poučevali so jih trije
mentorji, ki so bili, kot so
povedali udeleženci, izred-
no potrpežljivi in dobri uči-
telji. V povprečju je posame-
zen tečaj trajal šestnajst ur,
posebej pomembno pa je,
da je bila udeležba brezplač-
na. Kot je povedala Lili Tka-
lec, so projekt s podelitvijo
spričeval zadnji skupini na-
meravali zaključiti, a zaradi
velikega navdušenja udele-
žencev resno razmišljajo, da
bi tečaje nadaljevali. 
Ob podelitvi spričeval zadnji
skupini udeležencev so od-
prli tudi razstavo digitalnih

fotografij članov fotokrožka
Osnovne šole Koroška Bela,
ki so nastale pod mentor-
stvom Sandija Novaka. Meta
Horvat in Tina Cvetek, dija-
kinji drugega letnika vzgoji-
teljske usmeritve Srednje

šole Jesenice, sta pripravili
glasbeni nastop, darilca - lič-
ne podstavke - za udeležen-
ce računalniških tečajev pa
so izdelali otroci na delavni-
cah pod vodstvom Jagode
Hmeljak.

Upokojenci pri "mladincih"
V Mladinskem centru Jesenice so potekali brezplačni tečaji računalništva, ki so se jih udeleževali
predvsem starejši od petdeset let.

Spomini na pesnika skozi fotografski objektiv 

Razstavni salon v Kulturnem domu na Slovenskem Javorni-
ku je bil pred dnevi prežet s spomini na velikega pesnika.
Franci Jamar, član Fotografskega društva Jesenice, je letoš-
nji bogat utrip slovenskega kulturnega praznika zaokrožil s
samostojno razstavo z naslovom France Prešeren. Vsaka fo-
tografija skriva v sebi spomine na pesnika. Zrcalijo se v po-
gledih na njegovo rojstno hišo v Vrbi in spomenik ob njej.
Na zveste častilce pesnikovega spomina, ki se vedno znova
in znova vračajo v kraje pod Stolom. Za povrh pa je na ogled
še nekaj lepih motivov okoliške narave. Pogled na fotografi-
je, ki jih je predstavil avtor, se je zlil s programom, ki je kot
nalašč sodil k takšnemu kulturnemu dogodku. Ivan Pogačar
je predstavil nekaj pesmi iz lastne bogate zbirke, ob kitari pa
je zapel Aleksander Iskra. Razstava bo na ogled do 28. febru-
arja vsak dan od 16. do 20. ure. J. R.

Evropski denar za društvo Žarek
Društvu za delo z mladimi v stiski Žarek Jesenice je uspelo
pridobiti 43 tisoč evrov denarja na drugem razpisu Sklada 
za nevladne in neprofitne organizacije Slovenije v okviru 
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega
mehanizma. Izbranih je bilo 21 projektov v vrednosti 874 ti-
soč evrov, društvo Žarek pa je bilo edino izbrano iz Goren-
jske. Uspeli so s projektom ureditve delavnice za obdelavo
lesa v komuni za nekdanje odvisnike v Bohinju. Začenjajo
izdelovati različne lesene predmete, ki bodo kasneje napro-
daj tudi v nekaterih trgovinah, je povedala predsednica
Žarka Ivanka Berčan. Novost iz društva Žarek pa je tudi ta,
da so del dejavnosti preselili še v Radovljico. Njihova
radovljiška pisarna je v Mrakovi hiši v spodnjem delu
stavbe, je še povedala Ivanka Berčan. U. P.

Nastopili sta Meta Horvat in Tina Cvetek.

Spričevala so podelili udeležencem računalniških tečajev. 
I Foto: Sandi Novak

Člani fotokrožka Osnovne šole Koroška Bela so pripravili
razstavo digitalnih fotografij.
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Urša Peternel

Območni odbor Slovenske-
ga društva hospic Zgornja
Gorenjska k sodelovanju
vabi nove prostovoljce. "Pros-
tovoljstvo je steber ideje Ho-
spica. Vloga prostovoljcev te-
melji na čustveni opori in
spoštovanju osebnega dosto-
janstva težko bolnega. Stisko
blaži tudi svojcem in žalujo-
čim. V želji, da bi dejavnost
društva okrepili tudi na Go-
renjskem, bomo marca
2009 organizirali izobraže-
vanje za nove prostovoljce, ki
bodo delovali na območju
Gorenjske," je povedala
predsednica območnega od-
bora Mira Stušek. Izobraže-
vanje bo potekalo enkrat te-
densko po štiri šolske ure na
sedežu Območnega odbora
Zgornja Gorenjska v Radov-
ljici. Skupno gre za deset sre-
čanj, na katerih bodo različni
predavatelji spregovorili o
različnih temah. Pred izobra-
ževanjem, to je v sredo, 25.
februarja, ob 17. uri pa druš-
tvo organizira v svojih pros-
torih uvodni seminar za šola-
nje prostovoljcev in drugih
zainteresiranih. 
Za vse, ki izkušajo smrt bliž-
njega in s tem povezano ža-
lost, pa Slovensko društvo

Hospic organizira tudi klub
žalujočih odraslih, ki bo po-
nudil podporo odraslim ose-
bam, ki so doživele smrt
drage osebe. Gre za pro-
gram, ki je v slovenskem
prostoru edinstven, izvajajo
pa ga redno zaposleni stro-
kovni sodelavci društva in
ustrezno usposobljeni pros-
tovoljci. Na Gorenjskem bo
klub žalujočih odraslih, ki
prebolevajo izgubo bližnje
osebe, organiziran na sede-
žu Območnega odbora
Zgornja Gorenjska v Radov-
ljici. "Pomembno je vedeti,
da v težkih trenutkih ne
ostajate sami. Žalovanje
nima bližnjic. Vse, kar v zve-
zi s tem hočemo zaobiti, trp-
ljenje le podaljša ... Da bi se
lažje soočili z izgubo in sa-
mim procesom žalovanja,
da v težkih trenutkih ne bi
ostali sami, vam ponujamo
podporo ustrezno usposo-
bljenih prostovoljcev," po-
udarjajo v Hospicu. Vsi, ki
jih zanima dejavnost druš-
tva ali bi potrebovali njihovo
pomoč, se lahko oglasijo
vsak tretji četrtek v mesecu
18. do 20. ure na sedežu
društva na Ljubljanski cesti
60 v Radovljici. Lahko pa
pokličejo tudi na telefon
051/416 421.

Hospic vabi prostovoljce 

Janko Rabič

Kot film s tisočerimi prizori
se je odvrtel drugi družabni
večer v domu Društva upo-
kojencev na Jesenicah. Gost-
ja, danes 88-letna Stanka Ger-
šak, je v svojem bogatem živ-
ljenju počela tisoč velikih in
majhnih stvari. Publiko z vodi-
teljico Albino Seršen je prese-
nečala z izjemnim spomi-
nom, bistrimi mislimi in veli-
ko pozitivno energijo, ki jo
ohranja do dandanašnjih dni.
Jeseničanom najbolj ostaja v
spominu kot dolgoletna gleda-
liška igralka in režiserka. Od-
igrala je 97 vlog v devetsto
predstavah, zabeležila pa še 25
režij. Odstirala je spomine na
te čase na odrskih deskah in v
zakulisju. O vlogah in režiji in
publiki je strnila misli. 
Čeprav je bilo življenje včasih
težko, v njeni družini je bilo
sedem otrok, hrani na mla-
dost lepe spomine. Veliko so
prepevali, se ukvarjali s špor-
tom. Že v mladosti se je vklju-
čila v razna društva. Učili so se
samo lepe stvari, nikoli sovraš-
tva. Že pred drugo svetovno

vojno so jo zamikale odrske
deske. Zaigrala je v Razvalini
življenja, po vojni pa v Treh va-
ških svetnikih. Oder je postal
del njenega življenja. Poleg
iger in režij je veliko recitirala,
skrbela za različne kulturne
prireditve. O številnih gledali-
ških predstavah je dejala:
"Težko bi izluščila tiste, ki so
mi bile najbolj pri srcu. Pose-

bej morda tiste, ko nas je bila
množica na odru. Uživala
sem, saj sem zelo družabne
narave. Morda bi poudarila
predstavo Molčeča usta, v ka-
teri sem igrala gluhonemo de-
klico. Vso predstavo nisem iz-
govorila besede, le eno na kon-
cu.  In da posebej poudarim:
"Jeseniška publika je najbolj-
ša." 

Stanka Geršak je imela na
družabnem večeru tri goste, s
katerimi je bilo tesno poveza-
no njeno gledališko delo. To
so bili Vinko Zorman, Miran
Kenda in Borut Verovšek.
Skupaj so obudili marsikateri
dogodek s predstav, tudi anek-
dot ni manjkalo, zaradi kate-
rih so bili še posebej deležni
aplavza navzočih. 

Življenje na odrskih deskah 
Oseminosemdesetletna Stanka Geršak je v svojem bogatem življenju počela tisoč velikih 
in majhnih stvari.

Stanka Geršak v pogovoru z Albino Seršen

Urša Peternel

Septembra lani je prve otro-
ke sprejel vrtec Sončnica na
Hrušici, ki je prvi waldorfski
vrtec na Gorenjskem. Že lani
so na Jesenicah nameravali
odpreti tudi waldorfsko šolo,
kar pa jim ni uspelo. Upajo, da
jim bo to uspelo v novem šol-
skem letu in vpis tako v vrtec
kot v prvi razred osnovne šole
že poteka. Kot je povedala Si-
mona Pajk, bo vpis trajal cel fe-
bruar in marec. "Vpisujemo v
prvi razred osnovne šole in v
vrtec Sončnica na Hrušici, in
sicer v jaslično in kombinirano
skupino," je povedala Pajkova.
Prostore šole naj bi uredili na
Jesenicah. Po besedah Pajkove
je samo v Ljubljani za prihod-
nje šolsko leto na listi čakajo-
čih za vpis (ki uradno še ni ob-
javljen) že 48 otrok. To so
predvsem otroci tistih staršev,
ki že imajo enega ali več otrok
v tej šoli in so zadovoljni. "Wal-
dorfske šole po vsem svetu se
povezujejo, dijaki lahko preha-
jajo iz ene gimnazije na drugo,
iz države v državo in se tako iz-
popolnjujejo v znanju jezikov.
V mnogih državah za prehod
iz waldorfske gimnazije na fa-
kulteto ni potrebno opravljati
nobenih sprejemnih izpitov ...

Kaj bi lahko več ponudili vaše-
mu otroku za popotnico v pri-
hodnost?" pravi Simona Pajk.
Za vse, ki želijo o waldorfski
šoli in vrtcu izvedeti kaj več,
bodo v prostorih waldorfskega
vrtca Sončnica na Hrušici 5
organizirali igralne urice, ki
bodo potekale vsako sredo od
marca dalje od 17.30 do 19.
ure, namenjene pa so otro-
kom, starim od 3 do 6 let (za
mlajše po dogovoru ob priso-
tnosti staršev). Pripravljajo
tudi učne urice po waldorfsko,
kjer se bodo otroci učili an-
gleščino. Urice so namenjene
otrokom, ki jeseni začnejo šo-
lanje v prvem razredu, in star-

šem, ki razmišljajo o vpisu
svojega otroka v waldorfsko
šolo. Urice bodo potekale 11. in
25. februarja ob 17. uri v vrtcu
Sončnica na Hrušici. 
Za vse, ki bi se radi pobližje
seznanili z waldorfsko peda-
gogiko, pa pripravljajo preda-
vanje Godija Kellerja, ki je dol-
goletni waldorfski učitelj, pre-
davatelj na seminarju za wal-
dorfske učitelje, družinski te-
rapevt, ustanovitelj in vodja
zelo obiskane šole za starše,
pisatelj ... in izredna osebnost.
Predaval bo 19. marca, ob 18.
uri v dvorani Knjižnice Anto-
na Tomaža Linharta v Radov-
ljici.

Vpis v waldorfsko
šolo in vrtec 
Potem ko je lani vrata na Hrušici odprl prvi waldorfski vrtec na 
Gorenjskem, z novim šolskim letom vpisujejo tudi v prvi razred waldorfske
šole, ki bo na Jesenicah.

Waldorfski vrtec Sončnica na Hrušici
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Mladi

Podarili gorivne celice
Fundacija Procultura Slovenica iz Švice in Domel iz Železni-
kov sta Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice podarili
zanimivo demonstracijsko napravo - gorivne celice. Gre za
elektro-kemične naprave, ki omogočajo pretvorbo kemijske
energije v električno. So alternativni vir energije in vir bodoč-
nosti, ki naj bi nadomestil klasične baterije. Ob slovesni pre-
daji v prostorih Gimnazije Jesenice je dr. Miha Sekavčnik s
strojne fakultete v Ljubljani pripravil predavanje vodik in go-
rivne celice. Matjaž Čemažar iz Domela pa je predstavil
samo gorivno celico. Predavanja in predstavitve so se ude-
ležili dijaki tretjih letnikov Gimnazije Jesenice in dijaki Sred-
nje šole Jesenice. U. P.

Na zaključni prireditvi so dijaki obeh držav zapeli 
slovensko in belgijsko himno.

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice so
gostili 27 dijakov in dve pro-
fesorici iz belgijskega Brug-
geja. Belgijski prijatelji so
bivali pri dijakih 2. letnika
evropskega oddelka, ki so se
izkazali kot njihovi gostite-
lji. V času obiska so jim sku-
šali pokazati kar največ Slo-
venije in predstaviti življenje
v Sloveniji, saj so gostje
vključeni v Comenius pro-
jekt Keyhole. "Tudi mi smo
bili kandidati za ta projekt, a
nas nacionalna organizacija
ni potrdila, zato v njem sode-
lujemo samo kot zunanji so-
delavci," je povedala profeso-
rica matematike Ana Miler,
ki je razredničarka 2.e razre-
da in ki je organizirala izme-
njavo. V tednu dni so belgij-
ske prijatelje odpeljali na

ogled Jesenic, Ljubljane, Pla-
nice, Vrbe, Radovljice, Bleda,
Postojnske jame, Portoroža
in Pirana. Kaj so delali, so
prikazali na zaključni sloves-
nosti na Gimnaziji Jesenice,
kjer so se tako slovenski kot
belgijski dijaki predstavili
tudi z značilnimi jedmi. Kot
je povedala dijakinja Urška
Leskovar, so pripravili krem-
ne rezine, pito, žgance z
ocvirki ... "Prihajamo iz raz-
ličnih okolij, imamo različen
način življenja in različen
standard, a hkrati smo si zelo
podobni, saj smo vsi najstni-
ki," pa je opisala podobnosti
in razlike z belgijskimi vrst-
niki. Jeseniški dijaki bodo
belgijskim prijateljem obisk
vrnili konec marca, in kot je
dejala Urška Leskovar, vsi
že komaj čakajo, da bodo
spoznali Belgijo.

Mladi Belgijci na 
Jesenicah
Dijaki evropskega oddelka jeseniške gimnazije so
gostili prijatelje iz Belgije.

PREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

BBOHINEOHINECC
Peter Bohinec s. p.

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

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje 
z grabežem 
in odvoz ruševin

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

mestih z mini  nakladačem

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

JESENICE
GSM 041/499 896

■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

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

Vida Mihelčič s.p.

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice so za
novo šolsko leto razpisali tri
splošne oddelke, enega ev-
ropskega in enega športne-
ga, poleg tega pa še maturi-
tetni tečaj. Kot je povedala
ravnateljica Lidija Dornig,
omejitve vpisa verjetno ne
bo, kajti zadnja leta je v ge-
neracijah manj otrok. Tako
upajo, da jim bo uspelo na-
polniti vse oddelke; lani de-
nimo so bili tako kot v dru-
gih gimnazijah prisiljeni od-
preti en oddelek manj. Naj-
več zanimanja je kot vsako
leto tudi letos za vpis v
športni oddelek, v katerega
bodo sprejeli največ 22 dija-
kov, ki pa se morajo ukvarja-
ti s športom; pogoj je vsaj
status C, prednost pa bodo

imeli tisti z višjim statusom.
Prednost športnega oddelka
je v tem, da imajo za dijake
organizirano učno pomoč,
veliko je individualnega dela
in prilagajanja urnika tre-
ningom in tekmam. "Zago-
varjam stališče, da je otro-
kom treba pri učenju poma-
gati, a hkrati jim ne popuš-
čati, kajti na koncu jih še
vedno čaka matura," je po-
vedala ravnateljica. 
Druga posebnost Gimnazije
Jesenice je evropski oddelek
(lani ga žal niso mogli na-
polniti), katerega značilnost
so moderne metode učenja,
medpredmetna povezanost,
projektni dnevi, domače in
mednarodne izmenjave ...
Za dijake tega oddelka je
značilna velika ustvarjal-
nost, veliko morajo nastopa-

ti, hkrati pa pridobijo veliko
uporabnega znanja tujih je-
zikov, saj pri pouku sodelu-
jeta tuji učiteljici za angleški
in nemški jezik. Kot je pove-
dala ravnateljica, ima večina
dijakov evropskega oddelka
odličen šolski uspeh in od-
prta vrata na katerokoli viso-
ko šolo.
Dijaki jeseniške gimnazije
so uspešni na šolskem po-
dročju in pri zunajšolskih

dejavnostih. Na maturi se
Gimnazija Jesenice vedno
uvršča nad slovensko pov-
prečje, vsako leto imajo od
pet do osem zlatih maturan-
tov. Po besedah ravnateljice
lahko dijaki izbirajo med
številnimi zunajšolskimi de-
javnostmi, od kulture, špor-
ta, tujih jezikov (španščine,
ruščine, francoščine ...). Vse
omenjene dejavnosti bodo v
novem šolskem letu poteka-
le takoj po pouku, saj so z
ureditvijo dodatnih učilnic
in kabinetov v mansardi
močno izboljšali prostorske
razmere. Tako bo tudi redni
pouk odslej potekal samo
dopoldne. Poskrbljeno je
tudi za tople malice, ki jih
dijaki jedo v gimnazijski je-
dilnici. 
"Strah pred našo gimnazijo
ni upravičen. Moramo biti
zahtevni, ker dijake priprav-
ljamo za študij, a vsak, ki je
uspešen v osnovni šoli, bo
lahko uspešen tudi pri nas.
Vsakomur bomo pomagali
na poti do uspeha," je po-
udarila Lidija Dornig.

Prava izbira za 
ambiciozne
"Moramo biti zahtevni, ker dijake pripravljamo za študij, a vsak, ki je uspešen v osnovni šoli, 
bo lahko uspešen tudi pri nas. Vsakomur bomo pomagali na poti do uspeha," pravi ravnateljica 
Gimnazije Jesenice Lidija Dornig.

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice tudi
v novem šolskem letu bodo-
či dijaki lahko izbirajo med
štirimi usmeritvami - zdrav-
stveno nego, predšolsko
vzgojo, strojništvom in eko-
nomijo. V okviru teh štirih
usmeritev pa razpisujejo
osem programov, in sicer
srednja medicinska sestra,
vzgojitelj predšolskih otrok,
pomočnik v tehnološkem
procesu, izdelovalec kovin-
skih konstrukcij, mehatro-
nik operater, strojni tehnik,
administrator in ekonomski
tehnik PTI. Kot je povedal
ravnatelj šole Stane Vidmar,
letos v nobenem programu
ne pričakujejo omejitve vpi-
sa: "Upam, da ne bo v nobe-
nem programu premalo in
hkrati v nobenem preveč pri-
jav. K sreči imamo zadnja
leta razpisane tako zanimive
in zaposljive programe, da
nam vedno uspe vpisati do-
volj dijakov." Zlasti dober je
običajno vpis v programe
srednja medicinska sestra in
vzgojitelj predšolskih otrok,
ki ju na Srednji šoli Jesenice
izvajajo kot edini na Gorenj-
skem. Tudi v programu

strojnik imajo običajno do-
ber vpis, k čemur pripomore
tudi možnost pridobitve šti-
pendije pri okoliških deloda-
jalcih. "Lani je bilo razpisa-
nih celo več štipendij, kot je
bilo interesentov, saj so zla-
sti na področju strojništva
potrebe delodajalcev še ved-
no večje od vpisa," je povedal
ravnatelj. Kot je dodal, njiho-
vi dijaki tudi nimajo težav
pri iskanju zaposlitve. Eden

od razlogov je ta, da šola tes-
no sodeluje z delodajalci in
dijaki že v času šolanja
opravljajo praktično delo, pri
tem pa jih bodoči delodajalci
dobro spoznajo. "Glede na to
da po zaključku šolanja naši,
dijaki nimajo težav z iska-
njem zaposlitve, se zagotovo
splača vpisati na našo šolo,"
je dejal Vidmar. Med pred-
nostmi šole je omenil še, da
pouk poteka samo dopoldne,

da imajo urejeno dijaško
prehrano, poleg tega pa je
zelo pestro tudi drugo doga-
janje v šoli. Tako se udeležu-
jejo različnih srečanj in tek-
movanj, odhajajo na strokov-
ne ekskurzije po Sloveniji in
Evropi, pridobili so certifikat
Zdrava šola, sodelujejo v raz-
ličnih projektih, pripravljajo
razstave, različne akcije, kot
ena redkih srednjih šol izda-
jajo dijaški list ... 

Dijaki brez težav dobijo službo
"Glede na to da po zaključku šolanja naši dijaki nimajo težav z iskanjem zaposlitve, se zagotovo
splača vpisati na našo šolo," poudarja ravnatelj Srednje šole Jesenice Stane Vidmar.

"Gimnazija je prava izbira za vse, ki so 
ambiciozni in ki na poklicnem področju hočejo
nekaj doseči," pravi ravnateljica Lidija Dornig.

Lidija Dornig

Ravnatelj Srednje šole Jesenice Stane Vidmar, ki so mu pred kratkim podaljšali 
mandat še za pet let.
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Ana Hartman

Na ustvarjalni natečaj za
otroke in mladino na temo
telesnega kaznovanja in pozi-
tivnega starševstva Kakšna
kazen je prava?, ki sta ga pri-
pravili reviji Pil in Plus v so-
delovanju s Svetom Evrope,
je prispelo veliko izvirnih del,
od pesmic, stripov, slik do fil-
mov, posnetih na video. Ko-
misija je imela težko delo, da
je izbrala najboljše, s pesmijo
Kazen pa si je nagrado prislu-
žila tudi desetletna Ana Maja
Kralj. "Nisem bila ravno pre-
senečena, sem pa bila zelo ve-
sela, da so me nagradili," se
danes spominja četrtošolka z
OŠ Koroška Bela, ki jo je sku-
paj z drugimi nagrajenci ko-
nec januarja v predsedniški
palači sprejel častni pokrovi-
telj natečaja, predsednik re-
publike Danilo Türk. "V
predsedniški palači mi je bilo
zelo všeč, slikala sem se tudi s
predsednikom in njegovo
ženo. Dogodek si bom za ved-
no zapomnila, saj se ti kaj ta-
kega ne zgodi vsak dan," pra-
vi Ana Maja. Doživetje je bilo

še toliko večje, saj je bila edi-
na pesem, ki jo je predsednik
Türk prebral na sprejemu,
prav njena. Bil je navdušen,
ob pesmici pa je napisal tudi
misel "Lepo povedano" s svo-
jim podpisom in datumom.
Ana Maja sicer zelo rada
piše pesmi. Kljub temu ne
razmišlja, da bi postala pes-

nica, rada bi bila farmacevt-
ka, morda odvetnica. In kaj
jo sicer še veseli v življenju?
"Rada imam svojega mor-
skega prašička Pipija in ma-
tematiko, treniram roko-
met, razmišljam pa tudi, da
bi se vpisala v glasbeno šolo,
saj si želim igrati prečno
flavto," nam je zaupala.

Nagrajena za Kazen
Desetletna Ana Maja Kralj s Koroške Bele je bila med nagrajenci natečaja na temo kaznovanja, 
ki jih je sprejel predsednik republike Danilo Türk.

Kazen

Če si len, 
se ne učiš,
za kazen
slabo oceno
dobiš.

Ni tako lahko,
žepnine več
ne bo.

Ko sobe ne
pospravim,
se za kazen
po večerji
spat odpravim.

Ta kazen ...
Joj, kako mi teži!
Na računalniku
bedeti mi ne pusti!

Za konec odnesi še
smeti!
TO VŠEČ MI NI!

Kazen sem spet dobila ...

V KAZNIH SE BOM 
UTOPILA!

Ana Maja Kralj

Ana Maja Kralj v družbi predsednika republike 
Danila Türka.

Urša Peternel

V začetku februarja so na
Osnovni šoli Prežihovega Vo-
ranca Jesenice gostili ameriško
pisateljico Susan Smith Nash.
Razlog za njen obisk je bil ta,
da je bil jeseni na temo njene
knjige za mlade Klub dobrih
dejanj razpisan literarni nate-
čaj, na katerem je sodelovala
učenka šole Nina Stanojevič z
zmagovalnim spisom Kot
predsednica Kluba dobrih de-
janj bi ... Pisateljica, ki je poleg
jeseniške obiskala še štiri slo-
venske osnovne šole, se je s
približno tridesetimi učenci
(na fotografiji) pogovarjala ne
samo o svoji knjigi, temveč
tudi o tem, da rada potuje, o
svojih navdihih za pisanje, o
primernih šolskih kaznih in

celo o tem, za koga je volila na
zadnjih volitvah. 
V nadaljevanju pa objavljamo
del zmagovalnega spisa učen-
ke Nine Stanojevič.
"Ni potrebno, da sem predsedni-
ca šolskega Kluba dobrih dejanj,
da bi pomagala drugim. Želim
si, da bi bila dobra dejanja za
vsakega posameznika nekaj sa-
moumevnega. Nekaj, kar bi de-
lali z veseljem. Verjamem v mi-
sel: "Če delaš dobro, se ti to sto-
krat povrne." Jaz se trudim dela-
ti dobro za vse, ki pomoč potre-
bujejo. Vsako še tako majhno de-
janje lahko nekomu polepša
dan. 
... // Če nisi tak kot drugi, nisi
priljubljen. Morajo te zanimati
samo moda, fantje in moderna
glasba. Pa kaj potem, če nekje ne
tako daleč živijo revni in bolni

otroci. Nekaterih to ne zanima
... mene pa! Rada sem drugač-
na, rada pomagam. ... // Če bi
že bila predsednica šolskega Klu-
ba dobrih dejanj, bi bilo klubsko
delo precej zanimivo in poučno.
Kako bi lahko še bolj pripomogla
k temu, da bi bili mladostniki
bolj ozaveščeni in pripravljeni
delati dobra dejanja? Predvsem
bi moralo biti več poučnih in za-
nimivih predavanj na to temo v
šoli. Kot izbirni predmet bi lah-
ko uvedli "dobra dejanja".
Učenci bi obiskovali domove sta-
rejših občanov, jim brali, poma-
gali spoznavati računalnik, jih
peljali na sprehod v park in po-
dobno, oni pa bi nas učili šivati,
klekljati, kvačkati, plesti, peči
razna peciva, ki bi jih prodajali
in z izkupičkom organizirali iz-
lete za starejše. ..."

Obisk ameriške pisateljice
Učenka Osnovne šole Prežihovega Voranca Nina Stanojevič je zmagala na
literarnem natečaju na temo knjige Susan Smith Nash Klub dobrih dejanj.

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

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

Nova bera kolajn mladih strelcev 

Pri Strelskem društvu Triglav Javornik-Koroška Bela se lahko
pohvalijo z novo bero odličnih uvrstitev in medalj. Na regij-
skem tekmovanju v streljanju z zračno puško na strelišču na
Slovenskem Javorniku so v kategoriji cicibanov in pionirjev
osvojili skupaj deset kolajn, od tega štiri zlate. Pri mlajših 
cicibanih je bil najboljši Maj Bogataj Kralj pred Sergejem 
Peterneljem in Lukom Dražičem. Pri cicibankah Sara Horvat
pred Zalo Skumavc in Nastjo Noč. Pri cicibanih je zmagal
Igor Mlakar, Božo Pantelič je zasedel tretje mesto. Pri 
mlajših pionirjih je bil prvi Tomaž Žugelič, drugi pa Žiga
Skumavc. J. R.

Muca Copatarica na Koroški Beli

Na OŠ Koroška Bela že drugo leto deluje krožek Veselega
gledališča, ki ga vodita mentorici Božena Oblak in Simona
Zorman. Učenci se vsako leto naučijo eno igrico, ki jo
postavimo v moderno okolje. Lansko leto smo uprizorili
Rdečo in Modro kapico, letos pa smo se lotili Muce Co-
patarice. Prejšnjo sredo smo v okviru kulturnega praznika z
njo razveselili vse naše šole, učence dislociranega oddelka
na Blejski Dobravi in mlade vrtičkarje s Koroške Bele. 

Mlada baletnika na tekmovanju
Od 6. do 8. februarja je v Novi
Gorici potekalo 9. tekmovanje
mladih slovenskih baletnih ple-
salcev, ki sta se ga udeležila tudi
učenca Glasbene šole Jesenice.
Eva Jereb je tekmovala v 1. kate-
goriji in prejela priznanje (Evina
mentorica je Nada Zorn). Lan
Dan Kerštanj pa je nastopil ob
živi klavirski spremljavi svojega
očeta Primoža Kerštanja v
spremljevalnem programu za
najmlajše in nastopil na zaključ-
nem koncertu nagrajencev kot
najboljši plesalec v svoji katego-
riji. Njegov mentor je Andrew J.
Stevens.

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

Vida Mihelčič s.p.

■ industrijski tlaki

■ strojni estrihi

■ adaptacije

■ zaključna 
gradbena dela

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

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

Nove učilnice in kabineti
V mansardi stavbe Gimnazije Jesenice so uredili šest novih učilnic in šest kabinetov. Slovesnega odprtja se je udeležil tudi minister za šolstvo Igor Lukšič.

Dijaki so pripravili Naš projekt streha.

S svojimi akrobacijami so navdušili Leteči medvedki pod mentorstvom Boštjana 
Modrijana.

Vodja sektorja za investicije na ministrstvu za šolstvo Mitja Maruško, ravnateljica 
Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, minister za šolstvo Igor Lukšič in župan Jesenic Tomaž
Tom Mencinger

Zapel je gimnazijski zbor profesorja Janka Pribošiča pod vodstvom Katje Pavlič Josifov.

Minister si je ogledal lepo urejene nove učilnice in kabinete v mansardi. Skupaj je 
gimnazija pridobila sedemsto kvadratnih metrov dodatnih površin.

Ravnateljica Lidija Dornig se je zahvalila  vsem, ki so sodelovali pri obnovi podstrešja  - 
podjetjem, donatorjem in ostalim. Vsakemu so podarili simbolično darilo, ročno poslikan
strešnik.
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Ocvirki in pohvale

Pri "najboljšem sosedu" na Spodnjem Plavžu so
popravili podrt znak za parkiranje invalidov. 
Kot so sporočili iz službe za odnose z javnostjo v
Mercatorju, so znak v okviru rednih vzdrževalnih
del znova postavili, in sicer 5. februarja. 
Naš "ocvirek" se je torej že spremenil v pohvalo. 
Žal pa smo zopet opazili nekulturo voznikov, ki
kljub prepovedi še vedno parkirajo na mestu za
invalide. Zato komaj čakamo, da rokave zavihajo
novi občinski redarji.

Urša Peternel 

Krajani Podmežakle že dalj
časa opozarjajo na nevzdrž-
no stanje v času hokejskih
tekem v hokejski hali Pod-
mežakla. Obiskovalci te-
kem namreč običajno pov-
sem zaparkirajo vse ulice,
pločnike, pa tudi dovoze k
hišam. Domačin Marko
Ambrožič je zato na Obči-
no Jesenice naslovil pismo,
v katerem je med drugim
zapisal, da so vozila v času
tekem parkirana po pločni-
kih, na prehodih za pešce,

po sredini križišč, preko
mostu čez reko Savo ... Od-
govorne je vprašal, zakaj
dopuščajo ta prometni ne-
red, kot bi na Jesenicah ne
veljala prometna pravila.
Problem je zlasti parkira-
nje na Janševi, Mencinger-
jevi, Čopovi in Medvedovi
ulici, ki so že tako ali tako
ozke. "Predvsem pa je te-
žava parkiranje po ulici 
vzdolž nogometnega igriš-
ča ob leseni ograji, ki je
prečna na vse zgoraj našte-
te ulice in zaradi parki-
ranih vozil postane eno-
smerna. Vozniki pa žal ne
razmišljajo o tem, kako bo
potekal promet med tekmo,
ker pač menijo, da se za 
čas tekme promet ustavi ...,"
je zapisal Ambrožič. Zato 

je v imenu domačinov
predlagal, naj odgovorni
poskrbijo za strožji pro-
metni režim in kaznovanje
voznikov, ki ne spoštujejo
prometnih pravil.
Na Občini Jesenice so se na
čedalje glasnejše pritožbe
odzvali in sklicali sestanek,
na katerem so bili prisotni
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, Tomaž Vidmar in Mar-
ko Markelj s Komunalne di-
rekcije Občine Jesenice in
Simon Sušanj s Policijske
postaje Jesenice. Kot je po
sestanku povedala svetoval-

ka župana Božena Ronner,
so se na sestanku odločili,
da bodo sprejeli nekatere
ukrepe za večji prometni
red v Podmežakli v času te-
kem. Tako bodo odslej ob
vsaki tekmi poskrbeli za fi-
zično zaporo pločnikov s
stožci in trakovi ob Verdni-
kovi ulici do podhoda. Na
teh mestih bo prisotnih tudi
več redarjev ter dva polici-
sta, so še zagotovili na Obči-
ni Jesenice. 
Pa se je prejšnjo nedeljo, ko
je v hali Podmežakla pote-
kala hokejska tekma med
Acronijem in celovškim
KAC-em, to tudi zgodilo?
Kot nam je povedal Marko
Ambrožič, so odgovorni za-
res poskrbeli za fizično za-
poro pločnikov in mostu s

stožci in trakovi, tako da
tam ni bilo parkiranih vozil.
Žal pa so zato obiskovalci
tekme še bolj zaparkirali že
tako tesne vzdolžne ulice
med hišami, ki tako posta-
nejo enosmerne, in tudi iz-
hode iz hiš. Stanovalci zato

upajo, da bodo ob nasled-
njih tekmah redarji in 
policisti poskrbeli tudi za
večji red pri parkiranju ob
hišah. Prvi korak k večjemu
redu je bil torej storjen, 
stanovalci pa pričakujejo še
drugega. 

Podmežakla 
nič več zaparkirana
Ob vsaki hokejski tekmi bodo poskrbeli za fizično zaporo pločnikov s stožci in trakovi ob Verdnikovi
ulici do podhoda. Na teh mestih bo prisotnih tudi več redarjev ter dva policista. 

Ob tem velja tudi poziv obiskovalcem 
hokejskih tekem, naj parkirajo na bližnjih urejenih
parkiriščih, denimo ob trgovskih centrih.

Odgovorni so poskrbeli za fizično zaporo pločnikov in 
mostu čez Savo.

Žal pa so obiskovalci tekme še vedno zaparkirali okoliške
ulice in dovoze k hišam. I Foto: Anka Bulovec

Fotografijo nam je poslal Boštjan Stopar,
predsednik PGD Blejska Dobrava. Z objavo 
želijo gasilci opozoriti na brezbrižnost nekaterih
voznikov, ki s svojimi dejanji dobesedno 
blokirajo delo gasilcev. Nekaterim se pač znak,
ki prepoveduje ustavljanje in parkiranje pred
vrati gasilskega doma, zdi popolnoma 
brezpredmeten ... In kaj če bi gasilci morali 
na intervencijo?! U. P.

Janko Rabič

Elica Tavčar s Hrušice na
svet okoli sebe že nekaj let
gleda iz drugačnega zorne-
ga kota. Fotografski objek-
tiv ji odkriva nov svet, pred-
vsem naravo in krajino.
Nova in nova spoznanja jo
vlečejo tudi k drugim po-
dročjem, med drugim arhi-
tekturi in portretu. Ko se je
leta 2002 pridružila Foto-
grafskemu društvu Jeseni-
ce, je vse bolj dobivala ob-
čutek za dobro fotografijo.
To so kmalu opazili člani
žirij na različnih razstavah.
Več kot 30 nagrad in di-
plom je zbrala v razmero-
ma kratkem času. Najbolj
je ponosna na lansko zlato

medaljo, ki jo je dobila za
kolekcijo fotografij o arhi-
tekturi v Celju. Nič manj pa
tudi na drugo nagrado na
pregledni razstavi digitalne
fotografije v Poljanah nad
Škofjo Loko. 
Elica je redna prejemnica
diplom na jeseniški razstavi
Slovenske fotografinje se
predstavljajo. Letos jo je pre-
jela za fotografijo Liki, na-
stala pa je v okolici Kanala
na Primorskem. 
"Fotografiranje mi je bal-
zam za dušo. Uživam v na-
ravi, ki me pomirja. Veliko
mi pomenijo srečanja čla-
nov društva. Izmenjujemo
si izkušnje, se družimo ter
si tako polepšamo vsakdan,"
pravi Elica Tavčar. 

Elica ima najraje
motive narave 

Pohvalo si zaslužijo tudi odgovorni, ki so 
namestili nov prometni znak, ki prepoveduje
parkiranje na Tomšičevi na Jesenicah. Pred 
časom smo dotrajan in uničen prometni znak
ujeli v objektiv in mu prilepili ocvirek, zdaj pa
na začetku Tomšičeve že stoji povsem nov
prometni znak. 
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Sponzor križanke je poslovalnica loterije v Mercator centru na Jesenicah 
(Lotko posredništvo, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice, www.lotko.si), ki bo izžrebanim reševalcem
križanke podarila tri praktične nagrade.

Krofi
Potrebujemo: 1 kg moke, 4 jaj-
ca, 7 dag sladkorja, 1 dl olja, 6
dag kvasa, pol litra mleka,
malo soli, sladkor v prahu.

Priprava: moko stresemo v
skledo. V mlačnem mleku
raztopimo kvas in malo
sladkorja ter ga vlijemo v ja-
mico v moki in pustimo, da
vzhaja. Jajca, sladkor in olje
stepemo, dodamo sol in
mleko ter vse skupaj vlijemo

v moko h kvasu. Zamesimo
gladko testo in ga pustimo
vzhajati. Vzhajano testo raz-
valjamo na prtu en centime-
ter debelo in z modelom ob-
likujemo kroge. Pokrite pu-
stimo še malo vzhajati.
Cvremo pokrite v vročem
olju. Ko na eni strani dobijo
zlato rumeno barvo, jih obr-
nemo in odkrite pečemo še
na drugi strani. Ocvrte krofe
posujemo s sladkorjem v
prahu.

Tako pripravljene krofe
marsikje na Gorenjskem
imenujejo bobi. Po želji lah-
ko nadevamo krofe tudi z
marelično, brusnično, slivo-
vo ali mešano marmelado.

Flancati
Potrebujemo: kvasec iz 3 dag
kvasa, 4 žlic mlačnega mleka
in žličke sladkorja; malo soli,
žlico masla, 65 do 70 dag
moke, 2 jajci, pol litra mlačne-
ga mleka, olje za cvrtje, slad-
kor v prahu.

Priprava: najprej naredimo
kvasec. Nato v mleku stepe-
mo jajci, dodamo sladkor,
sol, maslo in skupaj s kvas-
cem vlijemo na moko. Za-
mesimo testo, ki ga stepamo
toliko časa, da odstopi od
posode. Pokritega postavi-
mo na toplo, da vzhaja.
Vzhajano testo razvaljamo
pol centimetra debelo in iz-
režemo deset centimetrov
velike krpe, ki jih po sredini
nekajkrat zarežemo in pre-
pletemo. Krpe naj znova
vzhajajo, nato pa jih z obeh

strani ocvremo in potrese-
mo s sladkorjem v prahu.

Miške
Sestavine in postopek izde-
lave so enaki kot za flancate,
le da z žlico zajemamo testo
in ga polagamo v olje ter
ocvremo.

Zmedeni flancati 
ali lojtrce
Potrebujemo: 50 dag moke, 6
rumenjakov, sneg iz beljakov,
1 dl kisle smetane, 3 žličke
ruma, sol, maščobo.

Priprava: iz moke, rumenja-
kov, kisle smetane, snega,
ruma in soli zamesimo te-
sto. Počiva naj pol ure, Nato
ga precej na tanko razvalja-
mo. S kolescem narežemo
kvadrate s premerom osem
centimetrov. Po sredini na-
redimo dve ali tri zareze.
Trakove med seboj preplete-
mo in flancate ocvremo na
maščobi ali olju. Tople po-
tresemo z mletim sladkor-
jem.

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

Miške, flancati, krofi
Pusta ni brez ocvrtih dobrot. Kako miške, flancate in krofe cvrejo gorenjske gospodinje? Njihove 
recepte povzemamo iz knjige Na Gorenjskem je fletno okusno Janeza Bogataja in Lee Kužnik.

Tekmovanje na smučišču Španov vrh
V nedeljo, 18. januarja, je na smučišču Španov vrh potekalo
tekmovanje v veleslalomu za rekreativne smučarje, ki ga je
organiziral Zavod za šport Jesenice s pomočjo Smučarske-
ga kluba Blejska Dobrava in Športne zveze Jesenice. Tekmo-
vanja se je udeležilo 62 smučarjev in smučark. Najboljši čas
37:70 je dosegel Borut Mencinger (na fotografiji) in za to
prejel tudi pokal. Pokal Španovega vrha je pripadel najstarej-
šemu tekmovalcu, to pa je bil letos Ciril Čop. V primeru
ugodnih snežnih razmer bo marca še eno tekmovanje, ki bo
četrto po vrsti za pokal Španovega vrha. G. Š.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi KNJI-
GARNA IN PAPIRNICA DZS. Sponzor križanke sta posloval-
nici DZS na Titovi 41 in Spodnjem Plavžu 5 na Jesenicah, te-
lefon 04/5836 411 in 04/5866 520, ki podarjata tri knjižne
nagrade. Nagrajenci so: Leon Palčič, Mošnje; Marija Sveti-
na, Jesenice; Marija Ivaniševič, Jesenice. Čestitamo! Za 
nagrade se oglasite v poslovalnicah DZS.

Pogovor z županom na ATM TV
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 27. februarja, ob 20.
uri. Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, po-
kličite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151. 
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RAZSTAVNI SALON DOLIK 
Razstava likovnih del slikark in slikarjev Likovnega društva RELIK 
Trbovlje; na ogled do 4. marca. Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

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

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

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

Ogled stalne železarske zbirke in nove razstave SAVSKI FUŽINARJI -
ZNANI EVROPEJCI. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
http://www.gornjesavskimuzej.si/, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) 
V mesecu februarju in marcu vpisuje v prvi razred osnovne šole in v
vrtec (jaslična in kombinirana skupina) za šolsko leto 2009/2010.
Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com

Petek, 20. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 12. ure dalje

Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

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

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 17. ure dalje
Liga v kegljanju
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

PLANINA POD GOLICO - PR' ČOP ob 19. uri
Občni zbor
Info: TD Golica - sekcija svinjske glave, 041/756 239

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri 
Potopisno predavanje: Malavi, Petra Klinar
Info: Klub jeseniških študentov in Mladinski center Jesenice, MCJ,
04/588 46 80, 81, www.kjs-klub.si, www.mc-jesenice.si

Sobota, 21. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 14. ure dalje

Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 14. uri
Veselo pustovanje na ledu
Info: Mladinski center Jesenice, Zavod za šport Jesenice, 
MCJ, 04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE od 14. do 18. ure
Ogled modulne makete Jesenice in vožnje modelov vlakov po njej
Info: Milan Hribar, 040/706 740, www.vlaki.jesenice.net 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Komedija "DUOHTAR POD MUS (SNG Nova Gorica, Gledališče Koper)
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 22. februarja
ČRNI VRH NAD JESENICAMI - PRI SMUČARSKEM DOMU
ob 11. uri

43. smuk za trofejo svinjske glave
Info: TD Golica - sekcija svinjske glave, TIC Jesenice: 04/586 31 78,
www.jesenice-toruism.net, tic.jesenice@siol.net

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 14. ure dalje
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

Ponedeljek, 23. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 16. uri

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

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA 
ob 18. uri

Predavanje: Nacionalni park Paklenica (digitalna fotografija)
Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Torek, 24. 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

PLANINA POD GOLICO - PR' ČOP ob 16. uri
Vlečenje ploha in 8. hokejska tekma (ob 18. uri)
Info: TD Golica, 041/756 239

MLADINSKA TOČKA CENTER II ob 16. uri
Pustno rajanje v Centru II
Info: Mladinski center Jesenice, MCJ, 04/588 46 80/ 81, 
www.mc-jesenice.si

DVORANA NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 19. uri
Pustni nastop
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Sreda, 25. 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

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) ob 17. uri
Učne urice po waldorfsko, kjer se bomo učili angleščino. Učne urice
so namenjene otrokom, ki jeseni začnejo šolanje v prvem razredu, in
staršem, ki razmišljajo o vpisu svojega otroka v waldorfsko šolo.
Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com

Četrtek, 26. februarja

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Mojstrana (641 m)-Črna gora (1378 m) 
Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 
041/402 739, 031/235 824, dujesenice@gmail.com

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ob 9. uri
Delavnica ročnih del (slikanje na svilo)
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo, 040/872 215, 
www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 17. uri

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

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Comedia dell'arte Dušana Jankovića, ŽIVLJENJE PODEŽELJSKIH
PLEJBOJEV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI ali TUJE HOČEMO - 
SVOJEGA NE DAMO (gostovanje SNG Drama Ljubljana)
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA 
od 20. ure dalje

Občinske športne igre - pričetek lige v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

Petek, 27. februarja

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri
Redni letni občni zbor DU Jesenice
Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70,
dujesenice@gmail.com

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 17. ure dalje
Občinska liga v kegljanju
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 17. uri
Okrogla miza mladih Interesi mladih v občini Jesenice; 
ob 19.30 posladek: Stand Up komika Vida Valiča
Info: Mladinski center Jesenice, Klub jeseniških študentov, MCJ,
04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
Comedia dell'arte Dušana Jankovića, ŽIVLJENJE PODEŽELJSKIH
PLEJBOJEV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI ali TUJE HOČEMO - 
SVOJEGA NE DAMO (gostovanje SNG Drama Ljubljana)
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

Sobota, 28. februarja 

TOPOLŠICA ob 7. uri
Izlet: TOPOLŠICA - ogled filma KAKO JE RAZPADEL RAJH, 
celodnevno kopanje, samopostrežno kosilo
Info: DU Slovenski Javornik-Koroška Bela, Jože Noč, 051/377 065 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 14. ure dalje 
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

DVORANA DU DR. FRANCETA BERGLJA JESENICE ob 18. uri
Zbor članov društva osteoporoze
Info : Društvo bolnikov z osteoporozo, 040/872 215, 
www.osteoporoza.si, marija.borstnik@telesat.si

Februarske prireditve 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri

Plesna predstava DUNYANA (naše orientalske noči) gostuje 
Hasna in Layali Group z gosti
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si 

Nedelja, 1. marec
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 10. uri

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

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA od 14. ure dalje 
Rekreacijsko drsanje
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

Ponedeljek, 2. marec

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 16. uri

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

Torek, 3. marec

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 16. uri

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

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Ustvarjalna delavnica ob dnevu žena
Info: Mladinski center Jesenice, MCJ: 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

TVD PARTIZAN od 20.30 do 22. ure
Začetni plesni tečaj
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

Sreda, 4. marec

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 16. uri

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

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

MLADINSKA TOČKA Koroška Bela-Slovenski Javornik, 
KULTURI DOM od 17. do 19. ure

BUU-KING (vsak mesec)
Info: Mladinski center Jesenice, MCJ: 04/588 46 80, 81, 
www.mc-jesenice.si

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) od 17.30 do 19. ure 
Igralne urice (vsako sredo od marca dalje; za otroke stare od 3 do 6
let; za mlajše po dogovoru ob prisotnosti staršev)
Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com 

Četrtek, 5. marec

KOSOVA GRAŠČINA ob 13. uri
Razstava ob 80-letnici mesta Jesenice, do 24. aprila
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, 
http://www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si 

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK 
ob 17. uri 

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

NAMIZNOTENŠKA DOVORANA PODMEŽAKLA 
od 17. ure dalje

Občinska liga v namiznem tenisu
Info: Zavod za šport, zsj.programi@siol.net

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Nastop zlatonagrajencev in učencev iz Glasbene šole Celovec
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, 
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
ENODEJANKI: LOPOVA IN OTROŠKA BOLEZEN, 
v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja
Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, 
http://www.gledalisce-tc.si/, gtc@gledalisce-tc.si

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

Marčevske prireditve 
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Janko Rabič

Od letošnje zime naprej ima
Blejska Dobrava svojo smu-
čarsko junakinjo. To je 20-
letna Maruša Ferk. V širši
športni javnosti doslej ni
bila toliko znana, čeprav ima
za seboj že kar veliko uspe-
hov. Med drugim sedem
zmag na tekmah FIS in na
evropskem pokalu. Letos se
je simpatični in vedno na-
smejani smučarki posrečil
prvi preboj proti svetovne-
mu vrhu. Po nekaj dobrih
uvrstitvah do 15. mesta je ko-
nec januarja poskrbela za
pravo senzacijo med cvetom
najboljših smučark na sve-
tu. V Garmisch-Partenkirch-
nu je bila v slalomu za sveto-
vni pokal po prvi vožnji 16.,
v drugi pa se je zavihtela na
tretje mesto in dosegla re-
zultat kariere. Takoj je sle-
dil premierni nastop na 
svetovnem prvenstvu v Val
d'Iseru. V super kombinaci-
ji je zasedla 10., v slalomu pa
17. mesto. Bila je med redki-
mi udeleženkami, ki je na-
stopila v vseh petih discipli-
nah. In ker bronasta meda-
lja na tekmi svetovnega po-
kala in uspešen nastop na
svetovnem prvenstvu nekaj
veljata, so domačini na Blej-
ski Dobravi ob Marušinem
prihodu domov pripravili
lep sprejem. Kljub strupene-
mu mrazu jo je prišlo po-
zdravit lepo število doma-
činov. Čestitke so se vrstile,
na čelu z županom občine
Jesenice Tomažem Tomom

Mencingerjem in predsed-
nikom krajevne skupnosti
Blejska Dobrava Igorjem 
Arhom. Njene klubske tek-
movalke so ji čestitale kar 
z verzi. "Majhna pegasta
rdečelaska si bila, ko si že
pri cicibankah prva mesta
osvajala. Vsi vedeli smo, da
si iz pravega testa, ker resna
in borbena si vedno bila." 
Maruša je sprejemala čestit-
ke in odgovarjala na različ-
na vprašanja. Med drugim
je povedala, da je prvič na
smuči stopila pri treh letih.
"Res nisem pričakovala
takšne pozornosti, enkratno
je," je bila navdušena, ko so

jo z zapravljičkom pripeljali
na prireditveni prostor. Vti-
se s tekmovanj je strnila:
"Tretje mesto je bilo res en-
kratno. Bila sem vesela in
presenečena hkrati. Tudi z
nastopi na svetovnem pr-
venstvu sem zadovoljna.
Imela sem tudi malo smole,
dosegla pa sem vse cilje, ki
sem si jih zastavila." Maru-
ša je napovedala, da bo še
naprej skušala dosegati naj-
boljše uvrstitve v svetovnem
pokalu, njen največji izziv
pa bodo olimpijske igre pri-
hodnje leto v Kanadi.
Skupaj s krajani se je v ne-
deljo na prireditvenem

prostoru veselila vsa druži-
na Ferk. Ob Maruši je bila
sestra Mojca, ki je tudi
smučala, in mamica Pika.
Oče Miloš Ferk je predsed-
nik društva TVD Partizan
in Marušin trener. "Dela in
obveznosti je veliko. Ob vo-
denju kluba spremljam
hčerko na tekmah. Vedno
je najprej prisotna misel, da
bo le varno prispela v cilj,
ob uspehih pa ne manjka
veselja." Najbolj slavnosten
trenutek je bil, ko so Maru-
ši izročili veliko torto, na
kateri ima zmagoslavno
dvignjene roke ob dosežku
kariere. 

Vzhajajoča zvezda
svetovnega smučanja
"Majhna pegasta rdečelaska si bila, ko si že pri cicibankah prva mesta osvajala. Vsi vedeli smo, 
da si iz pravega testa, ker resna in borbena si vedno bila." S temi verzi so klubske kolegice pozdravile
Marušo Ferk, ki so ji na Blejski Dobravi pripravili prisrčen sprejem.

Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

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