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Jubilejni, deseti 
Jeseniški zbornik
Ob praznovanju 80-letnice mesta 
Jesenice je izšel tudi Jeseniški 
zbornik, posvečen tej obletnici.

KULTURA ŠPORT ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Digitalizacija Železarja
V Občinski knjižnici Jesenice
so digitalizirali zbirko časo-
pisov, ki jih je izdajala jeseni-
ška železarna v letih 1937-
2007.

Pomladni tek
Nastopilo je petdeset tekačic
in tekačev, jeseniško desetko
pa sta najhitreje premagala
Boštjan Hrovat pri moških in
Bernarda Ivančič pri žen-
skah.

Najbolj varna spolnost 
pri naših letih je 
držanje za roke
Osnovnošolci iz jeseniške,
kranjskogorske in žirovniške
občine so na medobčinskem
medšolskem parlamentu go-
vorili o ljubezni in spolnosti.
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Urša Peternel

Nocoj ob 19.30 se bo v dvo-
rani Gledališča Toneta Ču-
farja Jesenice začela osred-
nja občinska slovesnost ob
občinskem prazniku. Letoš-
nji 20. marec je še posebej
slovesen, saj mineva 80 let,
odkar je kralj Aleksander
dotedanjemu trgu Jesenice
podelil mestne pravice. Na
nocojšnji slavnostni prire-
ditvi bo župan Tomaž Tom
Mencinger podelil občinska
priznanja. Naziv častni ob-
čan bo prejel Joža Varl, pla-

kete občine Majda Reber-
nik, Peter Muhar in Franci
Bizjak, plaketo župana pa
Franc Črv.
Sicer pa Jesenice utripajo v
prazničnem duhu že nekaj
dni. Tako so v Kosovi graš-
čini odprli razstavo starih
razglednic z naslovom Jese-
nice na razglednicah, ki so
jo pripravili v Gornjesav-
skem muzeju Jesenice. Ob
razstavi so pripravili tudi
katalog s kronologijo najpo-
membnejših dogodkov in
mejnikov, ki jih beleži zgo-
dovina Jesenic. V sklop

praznovanj sodi tudi izid ju-
bilejne, desete številke Jese-
niškega zbornika, ki je po-
svečena 80-letnici mesta.
Zbornik so predstavili sino-
či v dvorani gledališča. Ob
občinskem prazniku so mi-
nuli ponedeljek pripravili
tudi kviz Iz zgodovine me-
sta Jesenice. Poseben dogo-
dek pa je bila sredina posta-
vitev poltretji meter visoke-
ga kipa železarja v rondo pri
stavbi Občine Jesenice. Ob
tej priložnosti je Občina Je-
senice izdala tudi Bilten o
zgodovini železarstva. 

V sklopu prazničnih priredi-
tev je potekal tudi Pomladni
tek z desetkilometrsko traso
po Jesenicah. 
Množico obiskovalcev sta
minuli teden privabljala
tudi Jožefov sejem in Teden
obrti in podjetništva, Ob-
močna obrtno-podjetniška
zbornica Jesenice pa je praz-
novala 40-letnico. 
Ob prazniku smo pripravili
praznični pogovor z župa-
nom Tomažem Tomom
Mencingerjem, ki je sprego-
voril o najpomembnejših
naložbah v letošnjem letu.
Med drugim je povedal: "Na
Jesenicah smo že pred leti
zastavili zelo ambiciozne
projekte razvoja, ki so bili
morda za koga preveč drz-
ni, a se je izkazalo, da je bila
zastavljena smer pravilna.
Vemo, kam gremo, naš cilj
je lepše in boljše življenje
na Jesenicah. Doslej smo
uspeli z mnogimi projekti,
načrtujemo številne nove.
Prednost občine je zlasti v
tem, da imamo začrtano
dolgoročno smer razvoja,
urejene prostorske doku-
mente, poskrbljeno je za
ravnanje z odpadki - vse to
so prednosti, ki bodo pri-
vabljale nove investitorje in
podjetja ter prinašale nova
delovna mesta."
Pogovor z županom objav-
ljamo na drugi strani.

Jesenice praznujejo
Dvajsetega marca 1929 je kralj Aleksander trg Jesenice povišal v mesto, torej mineva osemdeset let,
odkar imajo Jesenice mestne pravice. Osrednja občinska prireditev bo nocoj v dvorani jeseniškega
gledališča.

Izgubili ste zaposlitev
...
... morda vam lahko poma-
gamo. Tak je naslov zložen-
ke, ki so jo pripravili na Cen-
tru za socialno delo Jesenice
in prinaša koristne informa-
cije za vse, ki so ostali brez
dela.

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

Naš cilj je lepše 
in boljše življenje 
na Jesenicah
Župan Tomaž Tom Mencinger je ob prazniku 

občine spregovoril o najpomembnejših 
projektih, ki čakajo občino v prihodnje.
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ŽUPAN TOMAŽ TOM MENCINGER 
S SODELAVCI TER OBČINSKIM SVETOM 

OB PRAZNIKU OBČINE JESENICE 20. MARCU 
ČESTITA VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 

OBČINE JESENICE.

OB PRAZNOVANJU OBČINSKEGA PRAZNIKA 
VABIM NA OSREDNJO PRIREDITEV, 

KI BO 20. MARCA 2009 Z ZAČETKOM OB 19.30 
V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA JESENICE. 
NA OSREDNJI PRIREDITVI BODO PODELJENA

TUDI OBČINSKA PRIZANJA.

Premiera filma Jesenice - mesto priložnosti, 
danes, v petek, 20. marca, ob 18.30 
v spodnjih prostorih avle Gledališča 

Toneta Čufarja Jesenice

Predstavitev biltena Spomenik železarstvu 
in železarjem na Jesenicah v petek, 20. marca, 
ob 18.55 v spodnjih prostorih avle Gledališča 

Toneta Čufarja Jesenice

Osrednja prireditev ob praznovanju praznika 
občine Jesenice bo v petek, 20. marca, ob 19.30 

v Gledališču Toneta Čufarja.
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Časopis občine Jesenice, 20. marca 2009, številka 6

Kip železarja je stvaritev akademskega slikarja in oblikovalca
Romana Savinška. Je spomenik železarjem in železarstvu
na Jesenicah. Je sporočilo vsem generacijam, ki prihajajo:
ne dajte se, branite svoj dom, svoj jezik, svojo čast, kakor
so jih branili naši predniki, je ob odkritju spomenika 
poudaril slavnostni govornik, častni občan Miha Baloh.
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Jesenice praznujejo

Urša Peternel

Največji projekt, ki trenutno
poteka v občini, je urejanje
komunalne infrastrukture
na območju bivšega Fipro-
ma. Kako poteka, je zaradi
recesije kakorkoli ogrožen?
"Projekt urejanja komunal-
ne infrastrukture na območ-
ju Fiproma oziroma HVŽ-ja
poteka v skladu z načrti. Ta
del naj bi bil zaključen v
skladu z zastavljenimi roki,
to je do konca junija. V tem
okviru bodo urejeni vsi ko-
munalni vodi ter vmesne po-
vršine, med drugim bomo
pridobili tudi 240 parkirnih
mest. V projektu sodeluje
konzorcij Občine Jesenice in
enajstih podjetij. Podjetja
bodo v skladu z dogovorom
v prihodnjih dveh do treh le-
tih poskrbela za zunanji vi-
dez objektov, Občina pa bo
nadaljevala svoj del projekta.
V prvi vrsti bomo uredili trž-
nico in upam, da bo zaživela
že v letu 2010. Na tem ob-
močju nameravamo urediti
tudi novo knjižnico, muzej-
ski del in prostore za ljudsko
univerzo. Glede na recesijo
pa bomo ta del projekta ver-
jetno morali nekoliko za-
makniti."

Ureja se tudi Hrenovca,
Gradis Celje gradi stano-
vanjske bloke, Mercator ve-
lik trgovski center ...
"Tako je. Gradis Celje že
gradi tri stanovanjske objek-
te, urejamo pa tudi prostor-
sko dokumentacijo za še do-
datnih šest objektov. Pri tem
je pomembno, da bo investi-
tor Gradis Celje zgradil tudi
prečno peš povezavo prek
Hrenovce čez bohinjsko
progo. Na južnem delu Hre-
novce pa Mercator Tehnika
začenja graditi trgovski cen-
ter s pet tisoč kvadratnimi
metri površin. Urejena bodo
tudi parkirišča."

Načrtuje se tudi rušitev stav-
be bivše kadrovske tik ob ob-
činski stavbi. Imate infor-
macije, kdaj naj bi se to zgo-
dilo?
"Projekt vodi država in po
zagotovilih naj bi objekt biv-
še kadrovske porušili naj-
kasneje do poletja. Gradnjo
nove stavbe naj bi pričeli
leta 2010, vanjo pa naj bi se
potem preselila upravna
enota, davčna uprava in del
inšpekcijskih služb. Za nas
je pomembno, da se bodo s
selitvijo omenjenih služb
sprostile površine v objektu
zdravstvenega doma, ki jih
bomo namenili širitvi
zdravstvenega doma, v te
prostore pa se bodo preseli-
le tudi ambulante iz bivše
obratne ambulante."

V jeseniški bolnišnici že ne-
kaj časa napovedujejo zače-
tek gradnje garažne hiše,
kar bo velika pridobitev,
obenem pa naj bi država
uredila tudi glavno cesto
mimo bolnišnice.
"Tako je. V bolnišnici bodo,
upam, v kratkem pričeli gra-
diti garažno hišo. Država pa
naj bi še letos pričela urejati
uvoz v bolnišnico in križiš-
ča. Prihodnje leto naj bi na-
daljevali z obnovo ceste od
potoka Jesenice do Čufarja.
Pogovarjamo pa se tudi o
nujni obnovi državne ceste
mimo Hrušice, ki je res v
obupnem stanju, na to temo
pričakujem sestanek s pred-
stavniki države in upam, da
bodo pričeli delati še letos."

Občane tudi zanima, kdaj se
bo nadaljevala obnova Tav-
čarjeve ceste.
"Pri tem projektu je prišlo
do spremembe dokumenta-
cije, saj je bila prvotno pred-
videna ureditev enosmerne-
ga prometa, zdaj pa bomo
vendarle obdržali dvosmer-
ni promet mimo Metuljčka.
S tem bomo sicer izgubili
nekaj parkirnih mest, a že v
prvem delu obnove smo jih
nekaj pridobili. Nadaljeva-
nje obnove je vezano na pri-
dobitev denarja iz evropskih
skladov in verjetno s projek-
tom ne bomo nadaljevali
prej kot prihodnje leto."

Na območju Plavža se obeta
še nekaj prostorskih spre-
memb.
"Integral namerava graditi
nov salon za prodajo vozil, v
tem delu pa naj bi gradili
tudi garažno hišo, interes za
to je že izrazil Kovinar Grad-
nje. Pri tem smo v prostor-
skih dokumentih uredili
tudi uvoz na Tavčarjevo uli-
co. V Centru 2 smo podrli
dotrajan objekt in tam pri-
dobili nekaj parkirnih mest
na začasnem parkirišču, v
prihodnje pa naj bi na tem

mestu omogočili parkiranje
v dveh etažah."

Velik projekt, ki čaka Obči-
no, je ureditev mejnega pla-
toja Karavanke. Ste z državo
sklenili že kakšen bolj kon-
kreten dogovor?
"Ministrstvo za notranje za-
deve pripravlja projekte in
na območju platoja naj bi
dobile prostore enota za iz-
ravnalne ukrepe, vodniki
policijskih psov in Policijska
postaja Jesenice. Nekaj ob-
jektov bo obdržal DARS,
preostale površine pa se
bodo sprostile. Občina Jese-
nice je že povedala, da je
močno zainteresirana za
prevzem teh površin. Priča-
kujem sestanek na ministr-
stvu za javno upravo, ki bo
koordiniralo celoten projekt.
Na Občini smo že pripravili
ustrezne prostorske doku-
mente, v prvi vrsti želimo
urediti avtokamp, in če bo
vse teklo v skladu z načrti, bi
že jeseni lahko začeli iskati
investitorja. Občina namreč
ne bo gradila, odločili smo
se za javno-zasebno partner-
stvo. Imamo pa tudi že po-
nudnike za trgovsko, gostin-
sko in drugo ponudbo."

Prihodnji mesec naj bi zače-
li tudi obnovo hale Podme-
žakla.
"Na prejšnji seji občinskega
sveta smo potrdili prostor-
ske dokumente za območje
športnega parka Podmeža-
kla. Ne gre le za hokejsko
dvorano, ampak za celoten
kompleks. Odločili smo se,
da bomo gradili fazno, pred-
nost pa ima obnova same
hokejske hale. Začeli bomo
z delom dvorane, ki gleda
proti nogometnemu igrišču,
kjer naj bi v pritličju prido-
bili prostore za nogometaše
(slačilnice, tuše, klubske
prostore), v zgornjem delu
pa bomo uredili dostop v
dvorano, prostore za hokeji-
ste in nadzorno sobo. Prido-

bili pa bomo tudi 1600 do-
datnih sedežev za gledalce.
Računam, da bo ta del za-
ključen prihodnje leto, torej
bo dvorana v sezoni
2010/2011 že lahko sprejela
šest tisoč gledalcev."

Na Občini Jesenice je v zad-
njih mesecih prišlo do neka-
terih kadrovskih sprememb
in okrepitev, jih lahko pred-
stavite?
"Tako je, občinska uprava se
je kadrovsko in strokovno
okrepila. Imamo novo vodjo
oddelka za gospodarstvo
Edito Granatir Lapuh, nove-
ga direktorja Komunalne di-
rekcije Marka Marklja, na
Komunalni direkciji je nov
tudi pravnik Mitja Kapus.
Delati je začel vodja medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva Boštjan Omerzel,
trije redarji so na usposab-
ljanju, izbran je tudi že en
inšpektor, za drugega pa
bomo razpis ponovili. Re-
darji in inšpektorja naj bi na
terenu začeli delati junija,
imeli pa bodo vrsto novih
pooblastil."

Jesenice prav danes praznu-
jejo 80-letnico, odkar imajo
mestne pravice. Kako gleda-
te na prihodnji razvoj mesta
in občine?
"Na Jesenicah smo že pred
leti zastavili zelo ambiciozne
projekte razvoja, ki so bili
morda za koga preveč drzni,
a se je izkazalo, da je bila za-
stavljena smer pravilna.
Vemo, kam gremo, naš cilj
je lepše in boljše življenje na
Jesenicah. Doslej smo uspeli
z mnogimi projekti, načrtu-
jemo številne nove. Prednost
občine je zlasti v tem, da
imamo začrtano dolgoročno
smer razvoja, urejene pros-
torske dokumente, poskrb-
ljeno je za ravnanje z odpad-
ki - vse to so prednosti, ki
bodo privabljale nove inve-
stitorje in podjetja ter prina-
šale nova delovna mesta."

Naš cilj je lepše in boljše
življenje na Jesenicah
Župan Tomaž Tom Mencinger je ob prazniku občine spregovoril o najpomembnejših projektih, ki 
čakajo občino v prihodnje, ter o ciljih, ki jih bodo na Občini Jesenice zasledovali v bodoče.

Nova, posodobljena izdaja 
z novimi sortami skoraj vseh
vrst sadja in z novostmi na
področju naravi prijaznega
varstva sadnih rastlin.

412 strani, trda vezava

Cena: 33 € + poštnina

ZA NAROČNIKE 
GORENJSKEGA GLASA
POSEBEN POPUST!

Zelenjavni vrt je vir veselja 
in zdrave, doma pridelane
zelenjave. Knjiga dokazuje, da
lahko uspešno vrtnarimo brez
uporabe kemičnih sredstev.

300 strani, trda vezava

Cena: 28 € + poštnina

Naročniki knjigo s 
popustom lahko kupite na
GG, Bleiweisova cesta 4 
v Kranju (vsak dan od 
8. do 19. ure, v petek do
16. ure), jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na
narocnine@g-glas.si

Za vas beležimo čas
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Knjiga opisuje življenje 
in delo v Kranju 
rojenega astronoma 
Janeza Jakoba Olbna
(1643 - 1725). 
Na njegovo občudovanja
vredno delo smo, 
še posebej Gorenjci, 
lahko upravičeno ponosni.

Cena: 15 €
za naročnike 12 €
+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem

glasu (vsak dan od 8. do 19. ure, 

v petek do 16. ure), jo naročite na:

04/201 42 41 ali narocnine@g-glas.si.

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

OČARLJIVO POTOVANJE 
PO SVETU ŽIVALI

496 strani, 
trda vezava

cena: 29 €

cena za naročnike: 23,2 €

CVETO»E
OKRASNE
RASTLINE

ODADOŽ

Knjigi lahko kupite na GG vsak dan
od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure. 

Naročila po tel.: 04/201-42-41 ali na
narocnine@g-glas.si. 
Ceni knjige prištejemo poštnino.

Za vas beležimo čas
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KAKO GOJITI VEČ KOT 450
IZBRANIH VRST

1007 strani

cena: 32,90 €

cena za naročnike:  26,32 €

Za naročnike Gorenjskega
glasa 20 % popust
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo.
Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma
bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in
ne sme biti daljši od ene tipkane strani formata A4. 
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Urša Peternel

Gospod Varl, s kakšnimi ob-
čutki ste sprejeli novico, da
boste prejeli najvišje občin-
sko priznanje, naziv častni
občan občine Jesenice?
"Ob imenovanju za častne-
ga občana Jesenic občutim
osebno zadovoljstvo zlasti
ob tem, kar je bilo napisane-
ga o mojem delu na podro-
čju poklicnega delovanja in
na področju ljubiteljstva.
Zadovoljstvo predvsem v
smislu, da sem s svojim de-
lom nekaj prispeval k razvo-
ju in napredku Jesenic."

V svojem življenju ste bili
pedagog, novinar, ob tem pa
ste že več kot šestdeset let
dejavni na področju ljubi-
teljske kulture. 
"Polovico delovne dobe sem
preživel v šolstvu, polovico
pa kot novinar pri jeseni-
škem tedniku Železar. Pri
ljubiteljskem delovanju pa
bi težko našel področje
družbenega delovanja, na
katerem nisem bil dejaven.
Vsega pa v teh dolgih letih
nikakor ne bi zmogel, če ne
bi imel tako pri poklicnem
delu kot pri ljubiteljstvu
tako dobrih sodelavk in so-
delavcev, ki so mi veliko po-
magali, mi svetovali, me bo-
drili, pa tudi kritizirali. Brez
tega vsega ne bi zmogel. Ker
je večina mojih delovnih ob-
veznosti potekala v delje-
nem delovnem času, ob so-
botah in nedeljah, pa je bila
močno prikrajšana tudi
moja družina - tako kot pri
vseh, ki smo se razdajali za
ljubiteljsko kulturo."

Rojeni ste bili pred skoraj 83
leti v številni delavski druži-
ni v Kamni Gorici. Kakšni
so vaši spomini na otroška
leta in mladost?
"Otroštvo sem preživljal v
žebljarski vasi Kamna Gori-
ca, pod Jelovico, že kot otro-
ci pa smo morali pomagati
v vigenjcih, prenašati drač-
je za kurjavo in še marsikaj
postoriti doma. Ob tej pri-
ložnosti sem se spomnil
Župančičeve pesnitve Žeb-
ljarska, v kateri med dru-
gim pravi: "Voda nam kole-
sa, mehove nam žene." To
omenjam zato, ker so kole-
sa v zimskem času zamrz-
nila in smo otroci morali
poganjati mehove v vigenj-
cih, da so dovajali zrak v
ogenj, da je enakomerno
gorel. V življenju sem se
srečal z vsemi mogočimi
deli, tudi s krampom, lopa-
to in samokolnico, celo pa-
stir sem bil. Vem, kaj je ga-
ranje, fizično delo. To ome-
njam zato, ker vse to člove-
ku daje osebni pečat in ga
nauči, da zna spoštovati
vsako delo."

Na Jesenice ste se priselili
leta 1939 in nato na Jeseni-
cah ostali.
"Tako je. Leta 1939 se je vsa
družina preselila na Jeseni-
ce, kjer je v takratni KID de-
lal moj oče. Druga vojna
nam ni prizanašala, bil sem
partizan, nato ujetnik in iz
vojne sem se vrnil kot vojni
invalid. Po osvoboditvi sem
po šolanju moral opravljati
številne prakse in delovne
obveznosti v Ljubljani, Bov-
cu, Postojni, Rogaški Slati-
ni, dokler nisem januarja
1951 pristal na Jesenicah kot
upravnik internata in preda-
vatelj na metalurški indus-
trijski šoli Jesenice. Internat
je bil takrat v barakah pod
Mežaklo, imeli smo čez 470
gojencev, večino vojnih sirot
z območja celotne bivše Ju-
goslavije, največ pa iz Bosne
in Hercegovine. To je bila
zame bogata izkušnja, še da-
nes mi nekateri, ki so ostali
na Jesenicah in jih občasno
srečujem, pravijo: Ti si bil
takrat mnogim tako oče kot
mati ... Služboval sem nato
na okraju Kranj kot načelnik
za šolstvo, kulturo in šport,
kot direktor zavoda za peda-
goško službo na Jesenicah,
zadnjih dvajset let pa kot
urednik tednika Železar. Ob
vsem tem sem rasel, ker
sem imel srečo, da sem so-
deloval s številnimi ugledni-
mi ljudmi, znanstveniki,
umetniki, kulturniki ... Od
njih sem se neprestano učil.
Vse življenje je bilo ena
sama šola, vse življenje sem
dozoreval. Seveda pa je bilo
življenje povezano tudi s
številnimi težavami, stresi,
razočaranji, vendar pa to
spremlja vsako življenje.
Temu se ne moreš izogniti
..."

Ob službi pa ste že več kot
šestdeset let dejavni na po-
dročju ljubiteljske kulture,

začeli ste kot igralec, recita-
tor, organizator, bili ste med
ustanovitelji Radia Jesenice,
Finžgarjeve bralne značke,
mladinskega zbora Gimna-
zije Jesenice, ženskega pev-
skega zbora Milko Škoberne
... Neverjetnih 55 let pa ste
že predsednik Kulturnega
društva Svoboda Tone Čufar
Jesenice.
"Letos 27. marca bo poteklo
55 let, odkar sem bil na ob-
čnem zboru v Delavskem
domu izvoljen za predsedni-
ka jeseniške Svobode in to
delo opravljam še danes. To
omenjam zato, ker smo na
tem občnem zboru ob priso-
tnosti Čufarjeve mame Ane
društvo poimenovali po de-
lavskem pesniku in pisatelju
Tonetu Čufarju. To so lepi
spomini. Vsa ta leta smo v
društvu združevali od pet do
devet dejavnosti, pevski zbor,
dramsko skupino, lutkovno
skupino, folklorno skupino
in tako naprej, vključno s pi-
halnim orkestrom. Vsa leta
je bilo društvo najboljše v ob-
čini in v samem vrhu tudi v
državnem merilu. Že nekaj
časa si prizadevam dobiti ne-
koga, ki bi prevzel odgovor-
nost vodenja društva. V teh
letih sem tudi že utrujen, čas
zahteva nove naloge, na ža-
lost pa še nisem dobil na-
slednika. Ljubiteljska kultura
žal tudi ni več to, kar je bila,
povezana je z obsežno admi-
nistracijo, birokracijo, teža-
vami ..."

Stari boste 83 let, dneve
imate še vedno zapolnjene,
vsak dan ste v DOLIK-u?
"Vsak dan. Sem hkrati vodja
razstavnega salona DOLIK,
vsake štiri tedne je treba za-
menjati razstavo, pripraviti
programe, pripraviti vabila,
seveda ob pomoči članov
DOLIK-a. Treba je urediti
pošto, administracijo, poslo-
vati z banko ... Skratka, dela

je veliko in v salonu sem
vsak dan."

Še nedavno ste skrbeli tudi
za fizično kondicijo, vsak
dan ste prehodili kar nekaj
kilometrov, kajne?
"Tako je, veliko sem hodil, a
zadnje čase mi zdravje tega
ne dopušča več, nagajajo mi
noge in sapa. V mladosti pa
sem bil alpinist, veliko sem
hodil po hribih ..."

Veliko tudi pišete in ne loči-
te se od svojega pisalnega
stroja. Računalnik vas ni
prepričal ...
"Imam električni pisalni
stroj, tako da večino admini-
stracije lahko opravim sam.
To počnem z veseljem, da
obdržim nekaj tovrstne kon-
dicije."

Kako gledate na razvoj Jese-
nic v zadnjem času? Znani
ste po svojem kritičnem
mišljenju, a verjetno ste
kljub temu Jesenicam zapi-
sani z dušo in srcem?
"Ja, res. Bil sem zaljubljen v
železarno. Žal mi je, da je
propadla, nekaj dejavnosti
bi z malo drugačno politiko
ob osamosvojitvi lahko ob-
držali. Mislim pa, da je bilo
kljub kriznim situacijam, ki
smo jih doživljali po osamo-
svojitvi, zelo veliko nareje-
nega pri preobrazbi Jesenic,
pri pridobivanju novih delo-
vnih mest, novih stanovanj
in tako naprej. Tudi podoba
Jesenic se je precej spreme-
nila, čeprav je v nas, starej-
ših, še vedno nostalgija po
nekdanjih dimnikih ... Po-
nosen pa sem tudi na to, da
smo kljub pestrosti prebival-
stva na Jesenicah strpni,
umirjeni in nimamo poseb-
nih konfliktnih situacij.
Mislim pa, da bi še vedno
lahko naredili več na podro-
čju medsebojnih, medčlove-
ških odnosov na splošno."

Joža Varl - častni občan
Joža Varl že več kot šest desetletij pomembno sooblikuje razvoj občine na izobraževalnem, 
informativnem, humanitarnem in kulturnem področju. Čeprav bo v kratkem dopolnil 83 let, ohranja
značilno kritično misel, lucidnost in izjemno delavnost. S soprogo živita na Plavžu, v tamkajšnji 
najstarejši stolpnici. Urša Peternel

Francu Črvu, ki letos praznu-
je 80-letni življenjski jubilej
in zlati jubilej, 50 let fotogra-
firanja, bo župan Tomaž
Tom Mencinger ob občin-
skem prazniku podelil plake-
to župana. Franci Črv je rojen
Jeseničan, vso delovno dobo
pa je preživel v železarni. V
organizirano fotografsko de-
javnost se je vključil leta
1959, torej pred natanko pol
stoletja. Na začetku je foto-
grafiral pokrajino in njene le-
pote ter človeka in njegovo
ustvarjalnost. Kasneje pa ga
je najbolj privlačila športna
fotografija, tako je bil dolga
leta fotograf hokejskega doga-
janja na Jesenicah, fotografi-
ral pa je tudi najrazličnejše
druge športe, od veslanja, ka-
saštva, motokrosa ... Vrsto let
je fotografiral na Pokalu Vi-
tranc in na poletih v Planici.
Številne fotografije so nastale
tudi v železarni, kjer je prek
objektiva beležil utrip žele-
zarstva in železarjev. Že kma-
lu je pričel razstavljati doma
in v tujini. V vsem tem obdo-
bju je sodeloval na več kot
petsto samostojnih in sku-
pinskih razstavah in prejel
130 priznanj in nagrad. Nje-
govi posnetki so bili objavlje-
ni v raznih katalogih, koledar-
jih, knjigah, časopisih ... Za
uspehe na področju fotografi-
je je prejel tudi naziv mojster
fotografije. Opravljal je tudi
vodstvene funkcije v Fotoklu-
bu Andrej Prešern Jesenice
in v Fotoklubu Jesenice, kate-
rega soustanovitelj je bil. Če-
prav je 30. januarja dopolnil
že osemdeset let, pa je še ved-
no dejaven in nikamor se ne

odpravi brez žepnega digital-
nega fotoaparata. Že pred leti
je osvojil digitalno tehniko fo-
tografiranja. "Jaz sem genera-
cija klasične, črno-bele foto-
grafije, pri kateri je bilo treba
ročno nastaviti osvetlitev, da-
ljavo, fotografije smo razvijali
sami. Danes pa se je vse digi-
taliziralo, kar po eni strani po-
maga, po drugi strani pa foto-
grafiranje ni več tisto, kar naj
bi bilo. Večkrat se vprašam,
ali je to sploh še fotografira-
nje ali samo še računalniška
umetnost. Z obdelavo foto-
grafij po mojem mnenju ne-
kateri pretiravajo in zahajajo
v prevelike skrajnosti," meni.
Ob prejemu županove plake-
te je predvsem vesel in zado-
voljen: "Dober je zlasti obču-
tek, da cenijo, kar sem delal
vse življenje," je povedal. Del-
ček njegove bogate fotograf-
ske ustvarjalnosti bo aprila na
ogled tudi v Kosovi graščini,
kjer bodo 2. aprila odprli re-
trospektivno razstavo njego-
vih fotografij. Razstavo pri-
pravlja Gornjesavski muzej
Jesenice.

Plaketa župana 
Francu Črvu
Prejel jo bo ob 80-letnem življenjskem jubileju in
50-letnici fotografske dejavnosti.

Franc Črv

Častni občan Joža Varl I Foto: Anka Bulovec
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Joža Varl (zapisal po
različnih virih)

Spomenik železarjem in
železarstvu, ki ga odkriva-
mo ob letošnjem občin-
skem prazniku, ko praznu-
jemo tudi 80. obletnico raz-
glasitve Jesenic za mesto,
bi moral pomeniti tudi zgo-
dovinski spomin, zlasti na
najbolj prelomna obdobja
našega razvoja. Spomenik
bi nam moral pomeniti ve-
lik poduk za sedanjost in
prihodnost.
Mnogo rodov se je zame-
njalo od takrat, ko so v zgo-
dovini prvič omenjali Jese-
nice, in od 13. do 16. stolet-
ja, ko so tudi na našem ob-
močju začeli obrtniško pri-
dobivati železo in jeklo. Si-
cer pa zgodovinarji navaja-
jo, da je bilo to območje na-
seljeno že pred našim štet-
jem, v času kolonizacije
fevdnih območij, v drugi
polovici osmega stoletja pa
so se v te kraje naselili naši
predniki. Takratno prebi-
valstvo na prostoru seda-
njih Jesenic in v okolici se
je ukvarjalo s poljedelstvom
in živinorejo, kasneje pa
tudi z gozdarjenjem in pre-
važanjem rude in oglja za
fužine, znano pa je bilo
tudi po trgovanju s čebela-
mi. Nastanek fužin pa po
zapisih zgodovinarja Anto-
na Melika pomeni nastanek
Jesenic. Zato bi pogled v
zgodovino tudi sedanjim
generacijam moral biti po-
duk, kako so naši predniki
z vztrajnostjo, trdoživostjo,
voljo in inovativnostjo pre-
magovali zelo hude razvoj-
ne krize, zlasti v letih 1876-
1879, ko je prišlo do propa-
danja fužinarstva na Go-
renjskem in do splošnega
ubobožanja.
Nekaj pomembnih pridobi-
tev pa je pogojevalo, da so
se začela pisati nova po-
glavja v zgodovini in nadalj-
njem razvoju Jesenic in
Zgornjesavkse doline:
- 1869 (140 let): združitev
fužin v Kranjsko industrij-
sko družbo,
- leta 1870: gradnja gorenj-
ske proge Ljubljana-Kranj-
Jesenice-Rateče-Trbiž (v se-
danji Italiji),

- leta 18712: izum Lambert-
za Pantza - feromangan,
- v letih 1888-1889: gradnja
novih fužin in talilnih peči
za izdelavo Marinovega je-
kla,
- leta 1906: gradnja karavan-
ške proge Beljak (v sedanji
Avstriji)-Jesenice-Bohinjska
Bistrica-Gorica-Trst.
Razvoj železarstva na Jese-
nicah se je stopnjeval tudi v
naslednjih letih in vedno
več ljudi je prihajalo služiti
svoj kruh na Jesenice. To
dokazujejo tudi podatki o
gibanju števila prebivalstva.
V letih 1880 do 1910 se je
na območju, ki ga predstav-
lja sedanja občina, povečalo
število prebivalcev s 4066
na 14.942. Priseljevanje se
je z razvojem železarne na-
daljevalo tudi po prvi svetov-
ni vojni in dosegalo svoj vi-
šek po drugi svetovni vojni,
ko se je prebivalstvo pove-
čalo še za okroglo petdeset
odstotkov.
Ta rast je med drugim tudi
pogojevala, da je bil "z uka-
zom njegovega veličanstva
kralja 20. marca 1929 trg
Jesenice razglašen za me-
sto Jesenice".
Razvoj fužinarstva-železarst-
va in priseljevanje prebival-
stva pa sta močno vplivala
na nenehno spreminjanje
podobe Jesenic in okolice,
pa tudi na celoten utrip in
razvoj na območju do Rateč,
Bohinja in Baške grape ter
do Podnarta in še dlje. Rde-
či prah in dim sta bila sto-
letna spremljevalca življe-
nja prebivalstva in postala
njihov vsakdan. Brez ekolo-
ških nevšečnosti ne bi bilo
kruha za nekaj tisoč žele-
zarjev in za mnoge druge
zaposlene v spremljajočih
dejavnostih. Rušilo se je in
gradilo, včasih tudi premalo
premišljeno. In to, kar da-
nes imamo na Jesenicah in
v okolici, je le še bleda po-
doba nekdanjih železarskih
Jesenic, ki pa še vedno nosi-
jo v sebi nekaj preteklosti.
Ni več rdečega prahu in di-
mov, je pa veliko več zelenja
in rož. Postaja vedno bolj
prijazno mesto in privlačna
občina tudi za mlade gene-
racije, ki bodo vnesle nov
žar nadaljnjemu razvoju.

ZGODOVINSKI PRISPEVEK

Dokaz vztrajnosti, 
trdoživosti, inovativnosti

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

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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Urša Peternel

"Dragi mi Stričnik!" S temi
besedami začenjata pozdrav
spodaj podpisana "Tvoja stric
in teta" na razglednici Jese-
nic iz leta 1898, eni od dveh
najstarejših razglednic, ki sta
na ogled v Kosovi graščini v
okviru razstave Jesenice na
razglednicah. Razstavo je ob
80-letnici mesta pripravil
Gornjesavski muzej Jesenice
in bo na ogled do 24. aprila.
Avtorica razstave je kustosi-
nja etnologinja Zdenka Tor-
kar Tahir, ki je prek razgled-
nic skušala predstaviti mest-
no zgodovino in razvoj Jese-
nic. "Razglednice so doku-
menti časa; kažejo, kakšen je
bil kraj nekoč in kako se je
razvijal, katerih objektov ni
več ... Hkrati pa kažejo duh
časa," je povedala. Dve naj-
starejši razglednici sta iz leta
1898, ena je v lasti muzeja,
druga pa v lasti zasebnega
zbiratelja Dušana Prešerna.
Skozi leta so se razglednice
spreminjale, v štiridesetih le-

tih prejšnjega stoletja jih je
bilo izdanih manj, v šestde-
setih in sedemdesetih letih
so razglednice doživele raz-
cvet, v osemdesetih pa se je
začel zaton in v zadnjih letih
so prevladale druge oblike
komunikacije. "V desetletjih
so se spreminjale tehnike in
motivi na razglednicah, spre-
minjala se je estetika. Oseb-
no so mi bolj všeč starejše,
črno-bele, take, na katerih so
ljudje, kolesarji, sprehajalci
...," je povedala Torkar Tahir-
jeva. Zbirateljstvo pa je kljub
zatonu izdajanja razglednic
živo. "Razglednice so hvale-
žen objekt zbiranja in z leti
pridobivajo vrednost, med
zbiratelji pa so tudi številni
mladi," je povedala avtorica
razstave. Poleg razglednic, ki
jih hranijo v muzejih, so jih
tako za razstavo nekaj prispe-
vali tudi zasebni zbiratelji.
Ob razstavi so pripravili tudi
katalog s kronologijo najpo-
membnejših dogodkov in
mejnikov, ki jih beleži zgodo-
vina Jesenic.

"Dragi mi Stričnik!"
Tak je pozdrav na razglednici Jesenic iz leta 1898, ki je na ogled v Kosovi graščini na razstavi Jesenice
na razglednicah.

Urša Peternel

Sinoči so v dvorani jeseni-
škega gledališča predstavili
Jeseniški zbornik, ki je na-
stal pod okriljem Gornjesav-
skega muzeja Jesenice in
Muzejskega društva Jesenice
in s finančno pomočjo Obči-
ne Jesenice. To je deseta, ju-
bilejna številka zbornika, ki

sovpada z jubilejem mesta,
zato je osrednja tema tokrat
prav mesto in ljudje, ki v
njem živijo, je povedal ured-
nik Tone Konobelj iz Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce. K pisanju prispevkov so
pritegnili štirideset avtorjev,
ki se na skupno 384 straneh
spominjajo, kakšne so bile
Jesenice in življenje na Jese-

nicah nekoč. V zborniku so
tako objavljeni prispevki o
družabnem življenju na Je-
senicah, življenjskih usodah
ljudi, zanimivi so opisi in
spomini na posamezne za-
selke, kot so Zaštreka, Uko-
va, Planina pod Golico, Stara
Sava, Delavska ulica ... Raz-
voja mesta se spominjajo ne-
kdanji jeseniški župani ter
nekdanji direktorji jeseniške
železarne. Svojevrstni so
spomini jeseniških častnih
občanov ter predstavitve ne-
katerih jeseniških ljudi, kot
so Ivo Koželj, Lojzka Praček,
Dinko Bertoncelj, bratje Če-

bulj, spomin na Venclja Per-
ka ... Kot je povedal Tone Ko-
nobelj, je tokratna številka
zbornika nastajala skoraj dve
leti, pri njegovem urejanju
pa je sodeloval desetčlanski
uredniški odbor. Vsi članki
so avtorski, objavljeni so pr-
vič, v kratkih povzetkih pa so
prevedeni tudi v angleški je-
zik. Zbornik je izšel v nakla-
di tisoč izvodov, po ceni de-
set evrov ga je mogoče dobiti
v vseh zbirkah Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice, na Jese-
nicah je to v Kosovi in Ruar-
dovi graščini, ter v TIC-u 
nasproti železniške postaje. 

Jubilejni, deseti Jeseniški zbornik
Ob praznovanju 80-letnice mesta Jesenice je izšel tudi Jeseniški zbornik, posvečen tej obletnici.

Naslovnica Jeseniškega zbornika: fotografija Bertoncljeve
družine pred prvo svetovno vojno

Urednik zbornika Tone Konobelj I Foto: Anka Bulovec

Avtorica razstave Zdenka Torkar Tahir

Jeseniški zbornik izhaja od leta 1964. Doslej 
so ga urejali Franc Konobelj, Miha Klinar ter 
Tone Konobelj, ki je uredil zadnjih šest številk. 
V vseh desetih zbornikih doslej je sodelovalo
prek 250 avtorjev.
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Urša Peternel

Na Jesenicah sta se včeraj
zaključila že tradicionalna
Jožefov sejem in Teden obr-
ti in podjetništva, ki vsako
leto privabita kar okrog tri-
deset tisoč obiskovalcev. To-
kratno dogajanje je bilo še
posebej pestro, kajti Območ-
na obrtno-podjetniška zbor-
nica Jesenice je praznovala
40-letnico. Ob tej priložno-
sti so pripravili slovesnost v
dvorani jeseniškega kina.
Na njej so podelili prizna-
nja, v zabavnem delu pa so v
goste povabili Saša Hribarja
z Radiem GA-GA. Območna
obrtno-podjetniške zbornice
Jesenice, ki jo vodi predsed-
nik Tomaž Tom Mencinger,
združuje okrog 650 obrt-
nikov in podjetnikov z ob-
močja od Rateč do Rodin.
Med dejavnostmi prevladu-
jejo gradbeništvo, prevozni-

štvo, gostinstvo, kar nekaj
članov se ukvarja s storit-
venimi dejavnostmi, deni-
mo frizerstvom ... In v čem
je glavna vloga zbornice?
"Zbornica člane obvešča o
aktualnem dogajanju, skrbi
za sodelovanje, organizira
izobraževanja, oglede sej-
mov, skrbi za promocijo," je

povedal Tomaž Tom Men-
cinger. Prav promociji dejav-
nosti članov je namenjen
tudi vsakoletni Teden obrti
in podjetništva, ki je letos po-
tekal že sedemnajstič zapo-
red. "Na njem se je predsta-
vilo okrog petdeset članov,
kar je dokaz, da je tovrstni te-
den pomemben za njihovo

promocijo," je povedal Men-
cinger. Tudi letos so izdali
katalog obrti in podjetništva,
ki prinaša podatke o vseh čla-
nih z vsemi poslovnimi po-
datki, telefonskimi številka-
mi, obratovalnimi časi in je
nekakšna osebna izkaznica
zbornice. Na osrednji sloves-
nosti so podelili tudi prizna-
nja Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Jesenice. Za
dolgoletno delo na področju
obrti so priznanja prejeli Ja-
nez Novak (frizerski salon
na Koroški Beli je odprl leta
1965), Stanka Balon (leta
1967 je odprla prvi kozme-
tični salon na Gorenjskem),
Mihaela Kapus (leta 1960 je
odprla čevljarsko delavnico)

in Vladan Tesić (čevljarsko
delavnico je odprl leta 1968).
Za nadaljevanje družinske
tradicije v obrti pa so prizna-
nja prejele Maruša Konc - 
frizerstvo Saračevič, Petra
Bavdek - frizerstvo Rakovec,
Špela Pristov - krojaštvo Čer-
ne in Damjana Mlakar - pe-
karstvo Vidic. Za uspešno 
sodelovanje na področju pod-
jetništva so priznanja prejeli
Občina Jesenice, Občina
Kranjska Gora, Občina Ži-
rovnica in Upravna enota 
Jesenice. Priznanja pa je po-
delila tudi Obrtno-podjetniš-
ka zbornica Slovenije. Prejeli
so jih Janja Dolhar, Jože Kot-
nik in Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Jesenice. 

Štirideset let obrtno-
podjetniške zbornice
Podelili so priznanja za dolgoletno delo na področju obrti in za nadaljevanje družinske 
obrtne tradicije.
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Urša Peternel

Ob katerem dogodku je bila
odigrana prva hokejska tek-
ma na Jesenicah? Koliko
cerkva je v občini Jesenice?
Kdo so bili prvotni prebival-
ci doma na Pristavi? Kakšno
je bilo nemško ime za Sav-
ske jame? Kdo je sezidal Ko-
sovo graščino? To je nekaj
vprašanj, na katera so mora-
li odgovoriti osnovnošolci in
dijaki, ki so se udeležili kvi-
za o zgodovini mesta Jeseni-
ce. Tokratni že deveti kviz -
prvega so pripravili leta
2001 - se je tokrat navezoval
na 80-letnico mesta, avtor
vprašanj pa je bil Marko
Mugerli iz Gornjesavskega
muzeja Jesenice, ki je pri-

pravil tudi gradivo. Pri pri-
pravi kviza so sodelovali še
Zavod za šport Jesenice,
Mladinski center Jesenice
in Gledališče Toneta Čufar-
ja Jesenice. 
Kviza so se udeležili učen-
ci vseh štirih jeseniških
osnovnih šol, dijaki Sred-
nje šole Jesenice in Gimna-
zije Jesenice ter mešana
ekipa Mladinskega centra
Jesenice. Vsaka tričlanska
ekipa je morala odgovoriti
na devet vprašanj, največ
znanja pa so pokazali učen-
ci Osnovne šole Koroška
Bela, ki so zmagali tako v
kategoriji nižje kot višje
stopnje. Med srednjimi šo-
lami pa je zmagala prva
ekipa Gimnazije Jesenice.

Na letošnjem kvizu so bila
vprašanja dokaj težka,
kljub temu pa so tekmoval-

ci pokazali kar precej zna-
nja o Jesenicah in mestni
zgodovini.

Kviz o zgodovini mesta
Največ znanja so pokazali osnovnošolci s Koroške Bele in dijaki Gimnazije Jesenice.

Nagrajenca Janja Dolhar in Jože Kotnik s predsednikom območne zbornice Tomažem 
Tomom Mencingerjem in predstavnikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije / Foto: Janez Pipan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice
je bila ustanovljena 14. aprila 1969 in je 
naslednica Obrtniškega kulturnega društva 
Jesenice, pod katerega okriljem so se jeseniške
obrtnice in obrtniki začeli združevati že pred 
55 leti.

Med stojnicami
Na Jesenicah je potekal 17. sejem obrti in 
podjetništva ter Jožefov sejem.

Mladinski center Jesenice je imel svojo stojnico, pripravili
pa so tudi več dejavnosti, denimo stare otroške igre, kot je
zbijanje kovinskih kozarcev z žogico. Za utrip so skrbeli
Snežana Radič, Monika Razinger, klovn Jaka in pomočniki. 

Za zanimivo dogajanje so poskrbeli v Umetnem kovaštvu
Bruno Kalčič z Blejske Dobrave. V akciji sta bila Gregor
Mandelici in Sebastjan Kustrle.

Skupnost Žarek in garaža Žarek (Društvo za delo z mladimi
v stiski) je na sejmu pripravilo prodajno razstavo. 
V skupnosti izdelujejo tudi stenske lesene ure, vso kupnino
pa namenijo za razvoj skupnosti. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Dan odprtih vrat 
Gradis Celje v Hrenovci na Jesenicah gradi štiri vila bloke s
74 stanovanji. Ker Jesenice praznujejo 80. obletnico, odkar
so postale mesto, so se odločili za dan odprtih vrat. Tako si
bo danes, v petek, med 11. in 16. uro mogoče ogledati
vzorčno stanovanje v naselju. 



6 Jeseniške novice, petek, 20. marca 2009

Kultura

Nataša Kokošinek,
Anja Peternelj

Občinska knjižnica Jesenice
hrani tudi zbirko domoz-
nanskega gradiva. To je gra-
divo, ki se nanaša na kraje,
za katere knjižnica opravlja
knjižnično dejavnost. Pridob-
ljeno gradivo katalogizirajo,
zato so vsi podatki o gradivu

na voljo v vzajemnem kata-
logu sistema COBISS z
oznako dz. Podatki do leta
1999 so zbrani tudi v publi-
kacijah Bibliografija jeseni-
ških avtorjev in Jesenic ter
Domoznanska zbirka v Ob-
činski knjižnici Jesenice. A
vse dosedanje delo omogoča
uporabnikom dostop le do
podatkov o gradivu in ne do
gradiva. Zato se je Občinska
knjižnica Jesenice v letu
2007 prijavila na razpis Mi-
nistrstva za kulturo za iz-
vedbo projekta digitalizacije
knjižnične dediščine. Izbra-
li so časnik Železar, ki je
najpomembnejši vir za pro-
učevanje polpretekle zgodo-

vine Jesenic in širše okolice.
Časnik je izhajal od leta
1952 do 1990/1991. V
knjižnici hranijo večino iz-
vodov, manjkajoče številke
in priloge so si izposodili v
strokovni knjižnici železar-
ne Acorni. Zbirko, ki so jo
digitalizirali, je sestavljalo:
pet letnikov Tovarniškega
vestnika (1937-1941), trije

letniki Kovinarja (1947-
1949), štirideset letnikov
Železarja (1952-1991), tri-
najst letnikov Tehnične pri-
loge Železarja (1952-1964),
trije letniki Informatorja
(1991-1993) ter deset let-
nikov Acronijevih novic
(1997-2007). Izbor digitali-
ziranega gradiva predstavlja
celotno zbirko časopisov, ki
jih je izdajala jeseniška žele-
zarna v letih 1937-2007.
Skupno število digitalizira-
nih strani je 31.646. Vred-
nost projekta je bila 22 tisoč
evrov, od tega je Ministrstvo
za kulturo prispevalo 62 od-
stotkov, Občina Jesenice 20
odstotkov in Občinska knjiž-

nica Jesenice 18 odstotkov.
Pri pripravi projektne doku-
mentacije so pregledali gra-
divo, dopolnili manjkajoče
številke, ocenili stanje in ob-
seg gradiva. Po odobritvi
projekta s strani Ministrstva
za kulturo so z javnim na-
ročilom izbrali zunanjega
izvajalca del MIKROfilm
Ljubljana, ki je opravil po-
stopek digitalizacije in izro-
čil gradivo na trdem disku v
JPG zapisu ter arhivske ko-
pije na mikrofilmu. A delo s
tem še ni končano. Z Na-
rodno in univerzitetno
knjižnico se dogovarjajo, da
bo gradivo dostopno prek
portala dLib. Po novi bazi
podatkov bo mogoče iska-
ti po ključnih besedah. Da
bi dosegli ta cilj, morajo na

digitaliziranih datotekah
opraviti še postopek OCR
(optične prepoznave zna-
kov) in urediti vprašanje 
avtorskih pravic. 
Prednosti digitalizacije so
dostopnost in razpoložlji-
vost gradiva (gradivo se lah-
ko ponudi uporabnikom
prek spleta, do njega dosto-
pajo lahko od doma, 24 ur
na dan, vse dni v letu); iska-
nje po gradivu je preprostej-
še (besedila v digitalni obliki
omogočajo iskanje s ključ-
nimi besedami po polnem
tekstu, iskanje po datumih,
po številkah, po naslovih);
digitalizirana kopija pome-
ni dodatno zaščito in dopol-
nitev manjkajočih številk ti-
skanega gradiva.

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce se trudijo, da bi bil Žele-
zar v digitalizirani obliki čim
prej dostopen vsem prebi-
valcem Gornjesavske doline
in širši slovenski javnosti, ki
jih zanima bogata in razno-
lika preteklost teh krajev.

Digitalizacija Železarja
V Občinski knjižnici Jesenice so digitalizirali zbirko časopisov, ki jih je izdajala jeseniška železarna v
letih 1937-2007.

Dva koncerta zlatonagrajencev
V prostorih Glasbene šole Jesenice so pripravili dva koncer-
ta nagrajencev 12. regijskega tekmovanja mladih glasbeni-
kov Gorenjske 2009, ki je pred kratkim potekalo na Jeseni-
cah. Na obeh so nastopili tudi prejemniki zlatih priznanj z
Glasbene šole Jesenice - kvartet klarinetov (Martina Stras-
ser, Alma Bešič, Aljoša Lindič in Nina Smolej) ter violinistka
Maja Horvat, ki se bodo ta mesec tudi udeležili državnega
tekmovanja. Na drugem koncertu pa so gostili še društvo
Glasbena šola Celovec. J. P. 

Kvartet klarinetov

Ilustracije dijakov 
V jeseniški občinski knjižnici se vedno kaj dogaja. Tokrat 
naj omenimo zanimive ilustracije, ki so jih pripravili dijaki
Srednje šole Jesenice. Ilustrirali so knjigo pesmi za otroke
avtorice Renate Stare. Nalogo so opravili več kot odlično,
njihova dela pa so na ogled v avli pred knjižnico. Sicer pa
lahko omenimo še ustvarjalne delavnice v knjižnici, ki razve-
seljujejo velike in male obiskovalce. J. P.

Pustni koncert mladih glasbenikov
Glasbena šola Jesenice je v veliki dvorani Kulturnega doma
Slovenski Javornik pripravila vsakoletni pustni nastop svojih
glasbenih talentov. Skupaj so pripravili več glasbenih in ples-
nih točk. Na prireditvi so nastopajoči prišli na oder v pustnih
oblačilih, kar je dodatno sprostilo razpoloženje v dvorani. J. P.

Časopis Železar je prva digitalizirana knjižnična
zbirka v Občinski knjižnici Jesenice. 
V prihodnje nameravajo digitalizirati še drugo
domoznansko gradivo (zbornike, monografije,
razglednice, fotografije, serijske publikacije, 
kartografsko gradivo ...).

Vzorčna slika digitalizirane
strani 

Prednosti digitalizacije
so dostopnost in 
razpoložljivost gradiva,
uporabniki do njega
dostopajo od doma, 24
ur na dan, vse dni v
letu.

Comshop, trgovina z najna-
prednejšo računalniško, av-
dio, video, foto in navigacij-
sko opremo, je odprl novo tr-
govino v Tuš centru na Jese-
nicah. V prijetno opremljeni
trgovini, ki je ob odprtju zasi-
jala v svežih, pomladnih bar-
vah, so na voljo odlični pro-
dukti s področja računalni-
kov, tiskalnikov, multifunk-
cijskih naprav, televizorjev,
monitorjev, fotoaparatov, na-
vigacijske opreme, mišk, ka-
mer, potrošnega materiala.
Prijazni prodajalci vam bodo

znali svetovati ob nakupu.
Povabili pa vas bodo tudi k
članstvu v Comshop klub.
Prejeli boste Comshop klub-
sko kartico in opravljali na-
kupe po klubskih, ugodnej-
ših cenah. Poleg tega pa bo-
ste vsak mesec brezplačno
prejemali na dom tudi revijo
C, ki je polna uporabnih na-
svetov in zanimivega branja. 
Ne zamudite odlične prilož-
nosti! Izrežite oglas in ob
nakupu kartuš, DVD-jev in
CD-jev boste imeli 10 % 
popusta do 31. marca 2009.

Comshop je odprl novo
trgovino na Jesenicah

Lepo sodelovanje s trboveljskimi slikarji
V februarju so v galeriji DOLIK svoja likovna dela razstav-
ljali slikarji in slikarke, člani društva RELIK Trbovlje. Svoja
likovna dela je na ogled postavilo 28 najbolj aktivnih 
članov. Letos mineva že 42 let rednih izmenjav razstav li-
kovnih del slikark in slikarjev RELIK-a in DOLIK-a, minilo
pa je tudi že 25 let od podpisa listine o pobratenju med
obema likovnima kolektivoma. Tokrat je bila na ogled 
pestra paleta likovnih del za različne likovne okuse, od
moderne do klasične tematike. J. P.
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Druga sobota v mesecu
marcu je bila na Jesenicah
tekaško obarvana. V okviru
praznika občine Jesenice,
ki letos praznuje 80-letnico
razglasitve mesta Jesenice,
je Zavod za šport Jesenice
skupaj s Športno zvezo Je-
senice organiziral 2. Po-
mladni tek. V sončnem
vremenu je med seboj me-
rilo moči 50 tekačev in te-
kačic na deset kilometrov,
v otroških kategorijah pa je
nastopilo 22 otrok. Tekači
na deset kilometrov so se
izpred občinske zgradbe
podali proti Hrušici, kjer
so jih na petem kilometru
čakali obrat, pijača in koš-
ček čokolade, nato nazaj
proti stavbi občine Jeseni-
ce, kjer je bil tudi cilj. Jese-
niško desetko je tako kot
lani najhitreje premagal
Boštjan Hrovat s časom 33
minut in 36 sekund, pri
predstavnicah nežnejšega
spola pa je bila najhitrejša
Bernarda Ivančič s časom
44 minut 47 sekund. Na
razglasitvi je tekače in teka-
čice pozdravil podžupan

Občine Jesenice Boris Bre-
gant, ki je tudi podeljeval
medalje. Proga se je od lani
malenkost razlikovala, za-
radi snega in mokre podla-
ge so se izognili makada-
mu, tako da so tekači tekli
le po asfaltni podlagi. Tek

bo Zavod za šport Jesenice
organiziral tudi v prihod-
njem letu, nadejajo se iz
leta v leto več tekačev. 
Zmagovalci po kategorijah,
ženske: od 18 do 30 let Ves-
na Perko, od 30 do 40 let
Urša Robnik, od 40 do 50 let

Bernarda Ivančič, nad 50 let
Erna Pudgar; moški: do 18
let Matej Podlesnik, od 18 do
30 let Janez Ferlic, od 30 do
40 let Boštjan Hrovat, od 40
do 50 let Franci Teraž, od 50
do 60 let Franci Koder, nad
60 let Slavko Sitar.

Pomladni tek
Nastopilo je petdeset tekačic in tekačev, jeseniško desetko pa sta najhitreje premagala 
Boštjan Hrovat pri moških in Bernarda Ivančič pri ženskah.

Janko Rabič

Po uspešnih nastopih na dr-
žavnem prvenstvu in drugih
tekmovanjih v Drsalnem
klubu Jesenice ne poznajo
počitka. V začetku marca so
bili na domačem ledu prire-
ditelji letošnjega Pokala Slo-
venije v umetnostnem drsa-
nju. Nastopilo je več kot pet-
deset tekmovalcev in tekmo-
valk iz vseh slovenskih klu-
bov. Domačini so v vitrino
dodali nekaj novih medalj
in pokalov. V nekaterih ka-
tegorijah je bila udeležba
skromna, saj je nastopil po

en tekmovalec. Pri članih je
svoj program izvedel le dol-
goletni najboljši slovenski
umetnostni drsalec Gregor
Urbas s Hrušice, ki sedaj
nastopa za DK Stanko Blou-
dek iz Ljubljane, pri člani-
cah pa je bila v tej kategoriji
na ledu le domačinka Kaja
Otovič. In še druge uvrstitve
predstavnikov Drsalnega
kluba Jesenice. Pri mladin-
kah je bila Sabina Ališič 8.
in Meta Čebokli 9. Pri pio-
nirkah je Evita Čelesnik
zmagala, Saira Čatak je bila
3. Pri deklicah B je Anja
Resman zasedla 6., Neža

Kozjek pa 8. mesto. Pri deč-
kih B je nastopil le Daniil
Maksimović. Pri deklicah C
je bila Janja Podlesnik 7.,
Saša Misotič 8., Ela Moho-
rič 9., Zemina Šabanovič
10. in Tereza Pogačnik 11. 
Ekipno je pri članih jeseni-
ški klub delil prvo mesto s
klubom Stanko Bloudek iz
Ljubljane, pri mladincih je
bil 3. in pri pionirjih 2. 
Za zaključek letošnje sezo-
ne bo od 2. do 5. aprila na je-
seniškem ledu veliko med-
narodno tekmovanje v
umetnostnem drsanju za
Pokal Triglav. 

Pestra sezona drsalcev 
V začetku marca so bili na domačem ledu prireditelji letošnjega Pokala
Slovenije v umetnostnem drsanju.

V moški konkurenci je tudi letos zmagal Boštjan Hrovat (desno), drugi je bil Janez Ferlic.

Pri ženskah je tako kot lani slavila Bernarda Ivančič. Tekmovali so tudi člani ekipe Gorenjskega glasa.
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Turnir v judu 
V telovadnici Partizana na
Jesenicah je potekal prvi od
dveh turnirjev v judu za po-
kal EMBS 2009 za letnik
1999 in mlajše. Na turnirju
je nastopilo sto tekmovalcev
iz enajstih klubov, med nji-
mi tudi judo sekcija Partizan
Jesenice. Nastopali so zelo
dobro in dosegli naslednje
rezultate: 1. mesto: Filip Far-
tek, Nina Jeretič, Mark Kli-
nar, Julija Komac in Janja Ra-
zingar; 2. mesto: Ivana Sitar,
Edvin Redžič, Mark Krajzel,
Lara Božič, Ajdin Dizdarevič
in Matic Kos; 3. mesto: Jan
Lovič, Jernej Razingar, Tia
Krajzel, Kati Ambrožič, Luka
Ambrožič, Aljaž Derling, Jan
Debelak in Katjuša Krupen-
ko. Po prvem turnirju vodi
judo sekcija Partizan Jeseni-
ce, sledi ji JK Tatami - Ljub-
ljana  tretji pa je JK Bežigrad
- Ljubljana. zos

Branko Jeršin

Hokejska sezona se počasi
končuje. Za jeseniški hokej
spet uspešno. Hokejsko
društvo mladi Jesenice osta-
ja najboljši hokejski kolek-
tiv v državi med mlajšimi
kategorijami. Konkurenca
je iz leto v leto zahtevnejša,
zato so letošnji rezultati še
toliko bolj odmevni. V kon-
kurenci mladincev so mla-
dinci HD mladi Jesenice
spet postali državni prvaki.
V finalu so premagali ekipo
Hokejske šole Olimpija z
rezultatom 3 : 1 v tekmah.
Zmagali so na prvi tekmi
Podmežaklo, na drugi v
Ljubljani, nato malce prese-
netljivo izgubili v domači
dvorani, tretjo odločilno
zmago pa dosegli spet v Ti-
voliju. Z osvojitvijo naslova
državnih prvakov je mladin-
ska ekipa izpolnila vsa pri-
čakovanja trenerja Marjana

Kozarja in njegovega po-
močnika Tonija Tišlerja.
Uspešna je tudi sezona v
konkurenci kadetov. Tudi
kadeti so v finalu prvenstva
naleteli na ekipo HS Olim-
pija. Po prvem mestu v red-
nem delu so si jeseniški ka-
deti zagotovili možnost od-
ločilne tekme v domači dvo-
rani. A do te tekme ni pri-
šlo, kajti varovanci Draga
Mlinarca so zmagali v prvi
tekmi doma, nato tesno iz-
gubili v Ljubljani, po lepi
zmagi doma pa so tudi oni
že v četrti tekmi spet zmaga-
li in s skupnim izidom 3 : 1
postali državni prvaki.
Ker je na pragu osvojitve dr-
žavnega naslova tudi ekipa
dečkov (ki ima do konca tek-
movanja še dve tekmi, ima
pa veliko točkovno prednost
pred zasledovalci), lahko že
sedaj čestitamo Hokejske-
mu društvu mladi Jesenice
za zelo dobro sezono.

Mladinci in kadeti 
že prvaki 

Hokejsko društvo mladi Jesenice ostaja najboljši
hokejski kolektiv v državi med mlajšimi kategorijami.

Kurirski smuk spet februarja 2010
Po lanskem tradicionalnem 54. Kurirskem smuku na Pristavi
je bil sprejet dogovor, da bo za organizacijo smuka v pri-
hodnje skrbela Športna zveza Jesenice skupaj z vsemi, ki so
tudi v preteklosti sodelovali pri organizaciji te tradicionalne
spominsko rekreativne prireditve. Žal se je v letošnji sezoni
zapletlo pri denarju. Športna zveza Jesenice je tako kot vse
športne organizacije v precejšnjih finančnih težavah. Ob
iskanju virov za prireditev pa nas je prehitel čas. Tako žal
letos Kurirskega smuka ne bo. Smo pa pri Športni zvezi Je-
senice že pričeli vse aktivnosti za organizacijo Kurirskega
smuka v februarju 2010. Do konca aprila bo tako formiran
organizacijski odbor, v katerega vabimo vse dosedanje or-
ganizatorje in tiste, ki si želijo, da Kurirski smuk ostane os-
rednja jeseniška smučarsko rekreativna prireditev. K sode-
lovanju smo povabili poleg športnikov in tudi Združenje
borcev in udeležencev NOB Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica ter Združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgor-
nje Gorenjske. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi
Kurirski smuk spet uspelo organizirati! B. J.

Mladi hokejisti pri županu
Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je sprejel delegacijo
petih mladih hokejistov iz HD Mladi Jesenice, ki so sode-
lovali na nedavnem neuradnem svetovnem prvenstvu v Ka-
nadi v kategoriji U-96. Na sprejemu so sodelovali Dejan 
Trkulja, Marko Tarman, Žiga Krašovec, Nejc Ravnik in Nejc
Picelj. Župan je mladim športnikom predstavil sedanji 
utrip in razvoj samega mesta, podaril pa jim je tudi knjigo 
o Jesenicah. Mladi hokejisti so se županu zahvalili za finanč-
no podporo, ki jim jo je namenil za udeležbo na tekmovanju
v Kanadi. J. P.
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Oglasi, razpisi

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicij-
skim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov ener-
gije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05
in spr.) in sklepa župana občine Jesenice št. 360-2/2009 z dne 11. marca
2009 Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom 

za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije 
v gospodinjstvih na območju občine Jesenice 

1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud 
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, tel. 04/586 92 21, faks 04/586 92 13.

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

a) toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziroma 
toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje), 

b) toplotno izolacijo in obnovo fasade, 
c) toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
d) zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva - okna in balkonska vrata, 
e) prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na vročevodno in plinovodno

omrežje),
f) vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
g) vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
h) vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za

centralno ogrevanje na lesno biomaso,
i) sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v obstoječih

večstanovanjskih stavbah, 
j) vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih stavbah,
k) hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih 

večstanovanjskih stavbah.

3. Pogoji
Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je:

- lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe investicijskega
ukrepa;

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

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki oziroma
najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spod-
bude, čeprav so udeleženci v investiciji.
Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziroma njeni zakoniti za-
stopniki. Nadalje vlogo lahko vloži tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo up-
ravičenca, ali upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki.
Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali več investi-
cijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na območju Občine Jesenice. 
Upravičenec je upravičen do finančne spodbude samo, če je posamezni
investicijski ukrep izvedel izključno za celoten objekt. Izjema sta:
- investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva, ki se

lahko izvede v več fazah, s tem da morajo biti ob prijavi na razpis točno
opredeljene faze investicijskega ukrepa in v večstanovanjskih stavbah
pod pogojem, da upravnik večstanovanjske stavbe s pisno izjavo pred-
piše ustreznost izbranega stavbnega pohištva in 

- investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade, ki se lahko
izvede v več fazah, s tem, da morajo biti ob prijavi na razpis točno opre-
deljene faze investicijskega ukrepa.

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden investicij-
ski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere lahko človek
vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe predstavlja stanovanje v
večstanovanjski stavbi.
Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in drugi objekti,
zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet pridobitve finančne
spodbude.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe, izvedene
v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008, kar se dokazuje z
računom za izvedbo investicijskega ukrepa (datum opravljene storitve).
Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud i
nvesticijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih 
virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS,
št. 70/05 in spr.).
Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Šteje se, da je
vloga popolna, če je obrazec vloge pravilno izpolnjen ter so predložena 
vsa zahtevana dokazila. 
Če bo vloga nepopolna, bo pristojni organ od upravičenca zahteval dopol-
nitev vloge v 15 dneh od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če upravi-
čenec vloge ne bo dopolnil v roku, bo organ vlogo s sklepom zavrgel. 
Če upravičenec pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga popol-
na od dneva prejema dopolnitve vloge.

Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo dosegati zahte-
vane tehnične kriterije, ki so podrobneje določeni v Navodilu za izpolnitev
vloge in določitev tehničnih kriterijev, kateri je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.
Investicijski ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za cen-
tralno ogrevanje na lesno biomaso mora biti izveden v naseljih: Hrušica, 
Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Potoki, Koroška
Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna oziroma v naseljih, kjer ni možnosti
priklopa na daljinsko ogrevanje (vročevodno ali plinovodno omrežje).
Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali vlagateljem
ne vrača.
Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ občinske 
uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z odločbo, zoper katero je
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.

4. Višina spodbude:
Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:

a) za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe, toplotno izolacijo stropa
ali poda kleti
- 5 EUR/m2.

b) za toplotno izolacijo in obnovo fasade
- 5 EUR/m2,
- dodatna sredstva za objekte nad 8 stanovanji, in sicer za obnovo

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

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

d) za prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na vročevodno in plinovodno
omrežje)
- 150 EUR/priključek.

e) za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode
- 210 EUR/toplotno črpalko.

f) za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode
- 125 EUR/m2 vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma 1050
EUR za celotni sistem.

g) za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za
centralno ogrevanje na lesno biomaso
- 40 odstotkov cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote,
vendar največ 1.100 EUR za celotni sistem.

h) za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto: 
- Celotna finančna spodbuda se določi na osnovi vrednosti 8 EUR za
vsak vgrajen delilnik na ogrevalo (v primeru razdeljevanja z merilniki
toplote največ 40 EUR na stanovanje). Ne glede na to celotna finančna
spodbuda ne more presegati 30 odstotkov vrednosti, izkazane z računi.

i) za vgradnjo termostatskih ventilov: 
- Za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti 20 EUR na ogrevalo,
vendar ne več kot 30 odstotkov vrednosti, izkazane z računi o izvedbi.

j) za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema: 
- Za izdelavo projektne dokumentacije v znesku, dobljenem s
seštevkom vrednosti 1 EUR na ogrevalo in 5 EUR na dvižni vod ogreval-
nega sistema, vendar ne več kot 50 odstotkov računa za izdelavo pro-
jektne dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev 
Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na podprogramu
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, proračunski
postavki 9010 Energetska sanacija Proračuna občine Jesenice za leto
2009 namenjena sredstva v višini 99.504,00 EUR.

6. Rok za predložitev vloge
Rok za predložitev vloge je od dneva objave javnega razpisa dalje do
24. aprila 2009. 
Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo na Občini Je-
senice, v Sprejemno informativni pisarni - osebno, ali priporočeno po
pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2009.
Nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom
zavržene.

7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v Sprejemno infor-
mativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v času uradnih ur,
proti plačilu stroškov kopiranja, kar znaša en EUR, ali na spletnih
straneh Občine Jesenice http://www.jesenice.si, v rubriki Razpisi.

8. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije so na razpolago na Občini Jesenice, Oddelek
za okolje in prostor, pri Katarini Koblar, tel.: 04/5869-221, e-naslov:
katarina.koblar@jesenice.si ali pri Simoni Ferčej, tel.: 04/5869-272,
e-naslov: simona.fercej@jesenice.si.

Številka: 360-2/2009
Datum: 12. marec 2009 

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/2007 in spr.) in 44. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/2007 in spr.) ter 238. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z
dne 22. novembra 2007 objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

1. Stanovanje št. 2 v skupni izmeri 54,08 m2 v 2,1 etaži št. 2, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
34.560,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Stanovanje št. 7, v skupni izmeri 59,74 m2 v 2,1 etaži št. 7 na naslovu
Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
38.460,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

3. Stanovanje št. 23 v skupni izmeri 54,08 m2 v 5,1 etaži št. 23 na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
35.760,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

4. Stanovanje št. 38 v skupni izmeri 72,53 m2 v 7,1 etaži št. 38, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
49.308,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

5. Stanovanje št. 44 v skupni izmeri 54,08 m2 v 8,1 etaži št. 44, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
35.760,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

6. Stanovanje št. 46 v skupni izmeri 60,02 m2 v 8,1 etaži št. 46, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
40.020,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

7. Stanovanje št. 52 v skupni izmeri 72,53 m2 v 9,1 etaži št. 52, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
50.310,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

8. Stanovanje št. 73 v skupni izmeri 72,53 m2 v 12,1 etaži št. 73, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
49.308,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

9. Stanovanje št. 74 v skupni izmeri 60,02 m2 v 12,1 etaži št. 74, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
40.020,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

10. Stanovanje št. 88 v skupni izmeri 60,02 m2 v 14,1 etaži št. 88, na
naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
40.020,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

11. Stanovanje št. 13 v skupni izmeri 63,69 m2 v 5. nadstropju na
naslovu Hrušica 71g, Hrušica. Izklicna cena znaša 43.440,00 EUR.
Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

12. Stanovanje št. 101 v skupni izmeri 46,74 m2 v mansardi stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 19.700,00,00 EUR. 

13. Poslovni prostor št. 103 v skupni izmeri 41,92 m2 v pritličju stanovanj-
ske hiše na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. 
Izklicna cena znaša 28.800,00 EUR. 

2. Podatki o nepremičnini

Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last Občine 
Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu

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 - PONUDBA ZA ODKUP
NEPREMIČNINE - STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE
STANOVANJA)" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti 
kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko
ter e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe
dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša
10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero
kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-
0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000009 s pripisom "varšči-
na za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina 
bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom 
pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju
in številka stanovanja ali poslovnega prostora, ki je predmet javne
ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponud-
niki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisano dokumentacijo interesenti prevzamejo na
Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak
delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je petek, 3. aprila 2009, do 13. ure. O dokončni
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 3. aprila 2009 po
13. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne
izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, 
tel. 04/5869 304.

Številka: 352-3/2009
Datum: 11. marca 2009

Pripravila:
Marija Lah, dipl. upr. org. 

Predsednik strokovne komisije:
Marko Markelj

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i

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

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

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

■ 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

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
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Zanimivosti
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Branko Noč 

(drugi del)

V prvem delu smo napisali
nekaj splošnega o energiji
in napovedali prihod vodi-
kove ere. Pa si oglejmo,
kako je s tem vodikom. 
Že davnega leta 1839 je sir
William Grove ugotovil, da
je proces, ki se dogaja pri
elektrolizi (ki jo je l. 1800
odkril Johan Ritter), možno
obrniti oziroma da je možno
sprožiti proces, ki bo z dova-
janjem "goriva" deloval
obratno. Rodila se je gorivna
celica. V svojem bistvu ni
nič drugega kot baterija (gal-
vanski člen), v kateri je
končna količina kemično ve-
zane energije in s tem elek-
trike, pri gorivni celici pa se
z dovajanjem "svežega gori-
va" proces ne ustavi. 
Kaj pa je sveže gorivo? To je
vodik (H2). Pri tem se bomo
omejili, saj obstajajo goriv-
ne celice, kjer je namesto
vodika tudi zemeljski plin.
Problem pa je tudi tu. Vodi-
ka ne kopljemo npr. v Vele-
nju niti ga ne črpajo na Bliž-
njem vzhodu ali v Sibiriji.
Od kje torej vodik? Ste po-
mislili na vodo? Voda ni nič
drugega kot molekula, se-
stavljena iz dveh atomov vo-
dika (H2) in enega atoma ki-
sika (O) - torej H20. Zgleda
popolnoma preprosto; vodo
damo narazen in dobimo
vodik. Preveč preprosto, da
bi bilo res. A ljudje smo na-
šli način, kako to narediti.
Elektroliza je elektrokemič-
ni proces za proizvodnjo vo-
dika. Za to spet potrebuje-
mo elektriko, ki jo proizve-
demo v ... Nikoli konca kro-
gov in procesov, na koncu
pa še ekonomija in interesi.
Poudariti pa je treba še to,
da sicer vodik lahko pridobi-
vamo tudi z reformiranjem
(poseben proces) vseh oglji-
kovodikovih goriv, od neob-
novljivih (nafta ...) do obnov-
ljivih (biomasa). 
Zapletli smo se. Če hočeš
vodik, ki ga porabiš v goriv-
ni celici, potrebuješ elektri-
ko. Če hočeš elektriko, jo
moraš najprej narediti itd.,
itd. "Kaj se le tehniki in fizi-
ki gredo s tem vodikom, če
ga ni, če se ga še bojimo, če
pa nam je s kurilnim oljem,
ki se je pocenil na skromnih
pol evra, kar dobro?" Res je,
vendar če bi le nekdo na tem
svetu lahko zagotovil, da bo
to trajalo. Ker pa tega zago-
tovila nimamo in ga ne mo-
remo imeti, moramo neka-
ko napredovati. 
Zaloge nafte je še za 40 let,
zemeljskega plina za 70 let,
premoga pa za 164 let. Fu-
zijskih reaktorjev (zlivanja

jeder) oziroma elektrarn še
nekaj časa ne bo. Ljudje
plazme oziroma sonca na
dvorišču žal še ne znamo
narediti, saj so milijonske
temperature za zdaj še ne-
obvladljive. Je pa lepa vizija.
Primer: za sedem milijard
kWh električne energije, ki
jo sedaj pridobimo iz 1,5 mi-
lijona ton premoga, bomo v
taki fuzijski elektrarni pora-
bili skromnih sto kilogra-
mov devterija (to je redek
stabilen težek izotop vodika
s protonom in nevtronom v
jedru ter atomsko maso 2)
in tri tone litija. Krasno.
Vrnimo se nazaj k vodiku in
gorivnim celicam. V čem je
torej prednost? V shranjeva-
nju. Vemo, da elektrike ne
moremo shraniti kjerkoli.
Ko je, je (voda in premog),
ko je ni, je ni. Če bi takrat,
ko je dovolj, iz nje delali vo-
dik, smo že rešili prvi pro-
blem - energija v času. Ker
cisterno vodika lahko pelje-
mo kamorkoli, smo rešili
tudi drugi problem - prostor
(mrzel sever, topel jug). Ko
imamo vodik in ker imamo
tudi gorivno celico, ki zna
nazaj narediti elektriko,
smo rešeni. Električne ener-
gije imamo na razpolago do-
volj kjerkoli in kadarkoli.
Odlično. Zakaj torej tega še
ne delamo, če je tako pre-
prosto? Ker nikakor ni tako
preprosto. Vse se začne in
konča pri denarju. Človeštvo
je, čeprav je po svoje potrat-
no, v resnici racionalno.
Uporablja tisto, kar je najce-
nejše, kar se splača (pri tem
malo pozabi na ekološki vi-
dik - emisije CO2).
Čas vodika in gorivnih celic
prihaja. Že od leta 1965 se
splačajo v vesolju (Appollo),
od 2005 se že splačajo v vili-
čarjih (Kanada - podjetje
Hydrogenics, za katerega en
sestavni del proizvaja tudi
podjetje Domel Železniki).
Računamo, da bodo kmalu
množično na vrsti mestni
avtobusi (v Evropi jih je že
80, čas za prvega bi bil tudi
na Jesenicah, le še dogovori-
ti se moramo), potem pa,
bum, naši osebni avtomobi-
li. Vse to naj bi se zgodilo
med letoma 2010 in 2020.
Do takrat pa je na vrsti raz-
voj - izobraževanje naše
mladine. Imamo pa vsi sta-
rejši pred izobraževanjem
še eno pomembnejšo nalo-
go. Pri mladini moramo
vzbuditi interes za nove
stvari, spodbuditi skrito ino-
vativnost. Če nam uspe to,
se nam za bodočnost ni bati.
Na Jesenicah smo že začeli
v prvih dneh februarja. Kar
se Janezek nauči, to Janez
zna. Vstopili smo v vodikovo
ero. 

ZNANSTVENI PRISPEVEK

Vodik in gorivne celice 

Tečaj drsanja za začetnike
Drsalni klub Jesenice organizira tečaj drsanja za začetnike.
Tečaj bo potekal v Hali Podmežakla od 23. do 31. marca,
razen v soboto in nedeljo 28. in 29. marca. Prijave so možne
neposredno pred začetkom tečaja ali na spletni strani DK Je-
senice, e-naslov: dkjesenice@gmail.com. Cena tečaja je 15
evrov.

Urša Peternel

Od desetih jeseniških zo-
bozdravnikov, ki skrbijo za
zobozdravstvo odraslih,
imata le dva - Domen Jen-
sterle in Jasminka Šimnic -
več opredeljenih pacientov,
kot jih določajo normativi
zdravstvene zavarovalnice.
Preostalih osem zobozdrav-
nikov pa ima opredeljenih
manj zavarovanih oseb od
normativov. Zato le Domen
Jensterle in Jasminka Šim-
nic nista več dolžna spreje-
mati novih pacientov, med-
tem ko so vsi drugi dolžni
sprejeti vse zavarovane ose-
be, ki si jih še želijo izbrati.
Precej manj pacientov od
normativov imata tako 
zobozdravnika Helena Ko-
nobelj in Željko Jakelič, pa
tudi Tanja Stražišar, Ne-
djeljko Koludrovič in Dami-
jan Kreutz, nekaj pacientov
so še dolžni sprejeti tudi zo-
bozdravniki Vlado Lapčevič,
Margita Zupanc Porenta in
Rade Pavlovič. Ti podatki iz-
hajajo s spletne strani Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS); objav-
ljeni so štirikrat letno, zad-
nji izkazujejo stanje na dan
30. november 2008. 
Na Zavodu tudi z objavlja-
njem tovrstnih podatkov že-
lijo doseči, da bi se število
opredeljenih oseb pri zoboz-
dravnikih povečalo. Podatki
namreč kažejo, da si je svo-
jega zobozdravnika izbralo
le 77 odstotkov odraslih in
75 odstotkov otrok in mladi-
ne. Odstotek opredeljenih je
na območju Jesenic še bis-
tveno nižji, nekaj nad 60
odstotki. "Razlog za tako ni-
zek odstotek so ravnanja po-
sameznih zdravstvenih do-
mov in zasebnikov s konce-
sijo, ki niso pripravljeni
sprejemati zavarovancev, če-
prav še niso dosegli predpi-

sanega števila opredeljenih
oseb," menijo v ZZZS. "S
takšnim nesprejemljivim in
nezakonitim ravnanjem
ustvarjajo neenakosti med
zavarovanimi osebami v do-
stopnosti do zdravstvenih
storitev," še opozarjajo. Zato
so v ZZZS pripravili predlog
novega sistema financiranja
zobozdravstvene dejavnosti,
po katerem bo plačilo oseb-
nega zobozdravnika odvisno
od števila zavarovanih oseb,
opredeljenih za posamezne-
ga zobozdravnika. Na ta na-
čin naj bi pripomogli, da do
takšnega odklanjanja ne bi
prihajalo, obenem pa naj bi
bil takšen sistem financira-
nja pravičnejši. Tako bi bili

bolje plačani tisti zobozdrav-
niki, ki imajo denimo 1800
opredeljenih zavarovancev,
slabše pa tisti, ki jih imajo le
okoli štiristo. 

Zobozdravniki - leni 
saboterji? 
In kaj o tem menijo zoboz-
dravniki? Predvsem poudar-
jajo, da se bodo še podaljša-
le čakalne vrste. Kot je dejal
jeseniški zobozdravnik Do-
men Jensterle, bodo novi si-
stem financiranja lahko po-
drobneje komentirali aprila,
ko bo stvar zaživela. Sicer pa
je menil: "Zadeva je zgreše-
na v temeljih, saj temelji na
tem, da so zobozdravniki

leni, nesposobni saboterji in
bi jih s tem, da bi skrbeli za
2400 pacientov in dobili za
vsakega 44 evrov na leto,
spodbudili k delu. Pridobili
bodo nevestni, velikokrat
konfliktni pacienti, ki obis-
kujejo zobozdravnika le ob
težavah, definitivno pa bodo
izgubili vsi vestni pacienti,
ki so do sedaj dobili nekaj
več na račun malomarne-
žev, ki pa resnici na ljubo
tudi plačujejo prispevke za
ZZZS." Kot je dodal Jenster-
le, je stanje na področju zo-
bozdravstva za odrasle v Slo-
veniji katastrofalno. "Zava-
rovalnica po dopolnjenem
18. letu starosti ukine plačila
za preventivno čiščenje ob-
log, ki navadno vodi do pa-
rodontalne bolezni, pogoju-
je izdelavo protetičnih nado-
mestkov z raznimi zahteva-
mi, predvsem pa se izgublja
čas, ko pacienti čakajo na
termin." Kot je dodal, ZZZS
zdaj nameni za koncesijo
odraslega zobozdravstva sto
tisoč evrov na leto, kar pride
okrog petdeset evrov na leto
na zavarovano osebo. To po-
meni en pregled in eno
plombico. Če ima zoboz-
dravnik opredeljenih več kot
1800 pacientov, ne dobi niti
centa dodatnih sredstev.
"Ali res verjamete temu, da
zobozdravniki tako sovraži-
mo Jeseničane, da jih noče-
mo registrirati? Zakaj zo-
bozdravniki ne registrirajo
novih pacientov? Vprašanje
je zelo preprosto, če se ne
sprenevedaš. Ob enakih
sredstvih podaljšuješ čakal-
ne dobe starim pacientom.
Poleg tega imaš z opredelje-
nim pacientom kar nekaj
minusov - ob eventualnih
bolečinah mu moraš dati
brezplačno prvo pomoč, saj
štejejo, da dobiš plačano sto-
ritev šele potem, ko zob
zdraviš naprej ..."

Pacientov ne smejo zavračati
Osem jeseniških zobozdravnikov je še dolžnih sprejemati nove paciente. Bodo zaradi napovedanih
sprememb financiranja to počeli z bolj odprtimi rokami?

Urša Peternel

Na nas se je obrnila Špela
Pirnat z Jesenic, ki jo zani-
ma, ali obstaja možnost, da bi
JEKO-IN za ogrevanje izdajal
položnice z enakimi meseč-
nimi zneski prek celega leta.
Kot je povedala, ima prek
zime za dvesto evrov stroškov
za ogrevanje, prek poletja pa
zgolj deset evrov. Zaradi vse
večje socialne stiske ljudi bi s
tem mnogim olajšali plačeva-
nje položnic, saj bi se plačilo
enakomerno porazdelilo prek
celega leta, meni občanka.
"Kaj hočemo - toliko kot pora-
bimo, moramo tudi plačati. A
vendar bi se v teh kriznih ča-

sih tudi JEKO-IN lahko obna-
šal 'prijazno do uporab-
nikov'," meni Pirnatova ter
dodaja, da v mrzlih dneh zne-
ski za ogrevanje za marsiko-
ga predstavljajo polovico pla-
če ali pokojnine. 
Za pojasnilo smo prosili di-
rektorja javnega komunal-
nega podjetja JEKO-IN
Aleksandra Kupljenika. Po-
vedal je, da ta možnost ob-
staja, tako stroške obračuna-
vajo tudi nekateri drugi di-
stributerji v Sloveniji. O na-
činu so se pozanimali pri
dveh, na Ravnah in v Mari-
boru. "Možnost je vezana na
program za obračun ogreva-
nja. V našem podjetju ima-

mo še starejši lasten pro-
gram, trenutno pa uvajamo
program, ki smo ga kupili
zunaj podjetja. Smo v fazi
vnašanja podatkov. Testni
izračuni so narejeni in se do
potankosti ujemajo z obsto-
ječimi. Približno 25 odstot-
kov objektov je že vnesenih
in upamo, da bomo nov si-
stem lahko uvedli s 1. juli-
jem letos. Nato bo sledila
tudi izvedba pavšalnega ob-
računa," je pojasnil Alek-
sander Kupljenik. Torej se
bodo po 1. juliju občani lah-
ko odločili, ali bodo račune
za ogrevanje še naprej plače-
vali vsak mesec, glede na po-
rabo, ali pa se bo letna pora-

ba razdelila na dvanajst ena-
kih delov. Za primerjavo: v
bolj potratnih stanovanjih
letno za ogrevanje "zapravi-
jo" tisoč evrov. Če se bodo
odločili za enake mesečne
zneske, bodo prek vsega leta
plačevali po okrog osemdeset
evrov mesečno. Kot je pojas-
nil Aleksander Kupljenik, se
s spremembo ne bo treba
strinjati vsem stanovalcem v
bloku, temveč se bo vsak sta-
novalec o načinu plačevanja
odločil sam. Ko bodo sistem
uvedli, pa bodo s tem še po-
drobno seznanili občane. Po
izkušnjah drugih mest se za
tak način običajno odloči
okrog polovica občanov.

Pozimi dvesto, poleti deset evrov
Stroški ogrevanja prek leta močno nihajo. Nekateri občani bi raje prek celega leta plačevali enake
mesečne zneske. V JEKO-IN program že uvajajo, začetek najverjetneje 1. julija. 

Na Jesenicah ima daleč največ opredeljenih
odraslih pacientov Domen Jensterle - 1494, 
vendar za odrasle dela le s polovico tima (polovi-
co dela za otroke in mladino), kar bi preračuna-
no na tim zneslo kar 2988 pacientov. Najmanj
opredeljenih pacientov pa ima Helena Konobelj,
in sicer 842. Pri preostalih se število opredelje-
nih pacientov giblje med približno 1300 in 1500.
Skupaj ima na območju Jesenic izbranega 
osebnega zobozdravnika 13.881 oseb. 
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»ALPE-kot jih vidijo ptice« je mednarodni projekt, s katerim 

predstavljamo celotno verigo Alp, kot izjemni in enkratni geološki, 

geografski, biotski, kulturni ter gospodarski prostor. Projekt pokriva 

celotne Alpe in vključuje države: Monako, Francijo, Italijo, Švico, 

Liechtenstein, Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo.

•  Format: 27 x 37 cm

•  Št. strani: 512

•  Matevž Lenarčič je v treh letih posnel 

100 000 novih fotografij Alp z zraka

•  Besedilo so napisali Janez Bizjak in

 15 vrhunskih strokovnjakov

•  Monografija bo izšla aprila 2009 v 

slovenskem in angleškem jeziku

MONOGRAFIJA

www.panalp.netIzjemen, 15 % popust za naročnike Gorenjskega glasa!

Redna cena knjige: 49,90 EUR
Prednaročniška cena: 44,91 EUR
Cena v prednaročilu za naročnike le 42,41 EUR + poštnina

Poklič ite: 04/201 42 41 (vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure)

Pišite: narocnine@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj.

Urša Peternel

Na centru za socialno delo
Jesenice so pripravili poseb-
no zloženko, s katero želijo
pomagati vsem, ki so izgu-
bili zaposlitev. Zloženka je
namenjena tistim posamez-
nikom in družinam, ki so se
zaradi izgube zaposlitve
znašli v hudi materialni sti-
ski. 
Kot lahko preberemo v zlo-
ženki, je center za socialno
delo eden od naslovov, na
katerega se lahko obrnejo
prizadete družine in posa-
mezniki. Strokovni sodelavci
centra lahko ponudijo psiho-
socialno pomoč v obliki po-
govorov, dajanja informacij,
opore in iskanja možnih re-
šitev. Hkrati pa posamezni-
ka ali družino obvestijo, do
kakšne materialne pomoči
so upravičeni. Iz državnega
proračuna lahko posamezni-
ki ali družine dobijo tako
imenovano denarno social-
no pomoč. To lahko pridobi-
jo, če so izgubili zaposlitev
ali so prenehali prejemati
denarno nadomestilo z zavo-
da za zaposlovanje in nimajo
dovolj sredstev za preživetje.
Za ljudi, ki so povsem brez
sredstev za preživetje, ta po-

moč znaša 221,70 evra za
samsko osebo. Pri družinah
pomoč znaša 221,70 evra za
prvo odraslo osebo v družini,
115,19 evra za vsako nasled-
njo odraslo osebo ter 66,51
evra za otroka. Štiričlanska
družina z dvema otrokoma,
ki je brez prihodkov, torej
lahko od države dobi nekaj
manj kot 470 evrov denarne
socialne pomoči mesečno.
Poleg tega lahko posamezni-
ki ali družine prejmejo iz-
redno denarno socialno po-
moč, če se znajdejo v materi-
alni ogroženosti zaradi iz-
rednih stroškov, povezanih s
preživetjem, na katere niso
mogli vplivati. Ta pomoč se
lahko dodeli za določeno ob-
dobje ali pa v enkratnem
znesku. 
Posamezniki in družine pa
za pomoč lahko zaprosijo
tudi občine, v katerih imajo
stalno prebivališče. Občine s
svojimi proračuni zagotav-
ljajo denar za tako imenova-
no občinsko enkratno de-
narno pomoč. Ta je name-
njena vsem, ki so se znašli v
takšnem položaju, da ne
zmorejo poravnati najnuj-
nejših obveznosti. Tak pri-
mer je izguba zaposlitve,
smrt v družini, ločitveni po-

stopek in podobno. Občina
višino enkratne denarne po-
moči določi glede na vsak
primer posebej, upravičenci
pa jo lahko prejmejo največ
dvakrat v enem letu. To pra-
vico upravičenci z Jesenic in
Kranjske Gore lahko uve-
ljavljajo na Centru za social-
no delo Jesenice, upravičen-
ci iz Žirovnice pa na Občini
Žirovnica.
Ko nekdo izgubi službo, pa
lahko poskrbi tudi za to, da
bo plačeval manjše položni-
ce za vrtec in da bo prejemal

višji otroški dodatek. Glede
plačila vrtca mora občino
seznaniti s tem, da je izgubil
delo in da so se socialno
ekonomske razmere v dru-
žini bistveno spremenile.
Občina nato v ponovljenem
postopku izda novo odločbo
o plačilu vrtca. Podobno je
pri otroškem dodatku, saj
center za socialno delo lah-
ko na novo izračuna višino
otroškega dodatka. Prav tako
se lahko ponovno odloča o
pravici do državne štipendi-
je za otroka. 

Izgubili ste zaposlitev ...
... morda vam lahko pomagamo. Tak je naslov zloženke, ki so jo pripravili na Centru za socialno delo
Jesenice in prinaša koristne informacije za vse, ki so ostali brez dela.

Zloženke je mogoče dobiti na Centru za social-
no delo Jesenice, na uradu za delo, na občinah,
v šolah, vrtcih, pri humanitarnih organizacijah ...

Direktor Centra za socialno delo Jesenice Božo Pogačar 
z zloženko

Povsod je lepo, doma je najlepše

V razstavnem salonu DOLIK je na ogled razstava barvnih fo-
tografij člana Fotokluba Jesenice Dušana Nemečka. Dal ji je
naslov Povsod je lepo, doma je najlepše. To je njegova še-
sta samostojna razstava, z njo pa se nam predstavi kot do-
ber poznavalec in velik ljubitelj narave. Dušan jo vedno ten-
kočutno zabeleži in tako pričara v današnjem tempu življe-
nja že skoraj pozabljene prizore bistva narave. Dušana z
njegovimi fotografijami srečujemo tudi na skupinskih raz-
stavah, pogosto se predstavlja kot posameznik, ki s svojo
fotografijo navduši marsikatero žirijo. V kulturnem progra-
mu so nastopile članice ŽPZ DU Javornik-Koroška Bela.
Razstava bo na ogled do 25. marca. J. P.

Srečanje plesnih skupin

V dvorani jeseniškega gledališča je 13. marca potekalo ob-
močno srečanje plesnih in mažoretnih skupin v organizaci-
ji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sodelovalo je
tudi več plesnih skupin z območja Jesenic, med drugim ba-
letni oddelki Glasbene šole Jesenice, plesna skupina OŠ Ko-
roška Bela, mažoretke TVD Partizan Jesenice ter Nuša Po-
gačnik z Jesenic. J. P.

Utrip društva Svoboda

V začetku marca je potekal občni zbor članstva DPD Svobo-
da France Mencinger Javornik-Koroška Bela. Od 35 članov
se jih je zbora udeležilo 19, stari novi predsednik Valentin
Markež pa je med drugim poudaril problem stroškov ogre-
vanja (ki so žal že dolgoletna tradicija) ter iskanje rešitve za
še boljše delovanje društva. Sicer pa je bilo društvo v prete-
klem letu zelo dejavno, zlasti na kulturnem področju. Lut-
kovna predstava Vesoljček, mladinska predstava Najstniške
zdrahe, otroška predstava Zvezdica zaspanka, igra za odra-
sle Žena mojega moža ter razstave v salonu so popestrile
kulturno življenje, imeli pa so še nekaj gostovanj. V marcu
sta na programu dve večji prireditvi, nova verzija igre Žena
mojega moža (avtor in režija Franci Tušar) ter odprtje raz-
stave Stare lutke. J. P.

V predstavi Žena mojega moža blestijo Andreja Pogačar,
Brigita Horvat, Jasna Koren in Klemen Klemenc. I Foto: Janez Pipan
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, Upravna enota Jesenice in Policijska
postaja Jesenice organizirajo

Dan odprtih vrat 
v soboto, 4. aprila, od 9. do 12. ure v prostorih Izpitnega centra Jesenice na Cesti maršala Tita 68 na Jesenicah.

Program: preverjanje znanja cestnoprometnih predpisov (e-reševanje testov), ocenjevanje praktične vožnje v
spremstvu ocenjevalca Izpitnega centra (pogoj je veljavno vozniško dovoljenje in lastno vozilo kat. B), pred-
stavitev in preizkus simulatorja vožnje motornega kolesa HONDA Riding Trainer RT1, ki je namenjen uspo-
sabljanju motoristov z različnimi vozniškimi izkušnjami, pomočnik komandirja PP Jesenice bo predstavil sta-
tistične podate o prometni varnosti na območju Slovenije in na območju Jesenic, Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Jesenice bo delil preventivni material in zloženke s preventivno vsebino. Vabljeni!

* Do konca meseca aprila 2009 vam podarjamo 7% sejemski popust ob nakupu PVC in ALU 
  stavbnega pohištva iz proizvodnega programa AJM. Popusti niso združljivi, druge akcije so izvzete.

Janko Rabič

Dopolnjevanje, opremljanje
in usposabljanje enot so bile
osrednje naloge Občinskega
štaba civilne zaščite občine Je-
senice v lanskem letu. Na
slavnostni seji štaba ob 1. mar-
cu, dnevu civilne zaščite, v Ko-
sovi graščini je poveljnik Bra-
nislav Petrovič poleg omenje-
nih izpostavil tudi pomemb-
ne nadaljnje naloge. V prihod-
njih mesecih bo v ospredju
državna vaja, ki bo v cestnem
karavanškem predoru na
Hrušici. Zbrane pripadnike
civilne zaščite, prostovoljne in
poklicne gasilce, policiste,
predstavnike krajevnih skup-
nosti, različnih ustanov in
drugih društev je pozdravila
in jim ob prazniku čestitala
podžupanja občine Jesenice
Vera Pintar. 
Na seji so podelili tri priznanja
Republiškega štaba za civilno
zaščito. Roman Klinar s Hruši-
ce je prejel srebrno priznanje
Civilne zaščite za dolgoletno
zahtevno opravljanje nalog na
področju neeksplodiranih boj-
nih sredstev. Zvonka Arh in
Cvetka Strugar z Blejske Do-
brave sta prejeli bronasti znak
Civilne zaščite za uspešno delo
v enoti prve medicinske pomo-

či civilne zaščite. Obe sta se
pred desetimi leti vključili v
delo civilne zaščite. Opravili sta
90-urni tečaj in izpite. Ves čas
sta članici ekipe, ki je v petih le-
tih trikrat zmagala na regij-
skem tekmovanju in se uvrsti-
la naprej na državno tekmova-
nje in tudi tam dosegla solidne
rezultate Zvonka Arh je pove-
dala: "V teh letih sem si nabra-
la veliko izkušenj na tem po-
dročju. Prav so mi že prišle ob

dogodku, ko sem pomagala
otroku v prometni nesreči. Do
prihoda reševalcev sem ga obr-
nila v pravi položaj. Priznanja
sem vesela. To je zame čast, saj
sem v delo vložila veliko pro-
stega časa." Cvetka Strugar pa
je dejala: "V izobraževanje in
priprave na tekmovanja je tre-
ba vložiti veliko dela. Vesela
sem, da s pridobljenim zna-
njem lahko komu poma-
gam."

Nove naloge civilne zaščite

Dobitnici priznanj Zvonka Arh in Cvetka Strugar
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Zanimivosti

Poet iz Vrbe
Ali veste,

da minilo je že mnogo let,
odkar prišel je on na svet.
Dali ime so mu France,

da bi pisal pesmice.
Napisal je lepo pesmico,
za lepo mestno deklico.

Julija bilo ji je ime,
France hotel osvojiti ji je srce.

France imel najboljšega prijatelja je,
oba zabavala sta se.
Ko Matija je utonil,

France lepe rože mu je poklonil.
Ko prišel je Francetov žalosten dan,

to bil je dan žalovan.

Franceta spomnimo se na dan,
to naš praznik je Prešernov dan.

Slovensko himno je napisal
in v zgodovino se zapisal.

Ves slovenski narod jo prepeva,
da daleč po Evropi odmeva. 

Jana Keler, 5.A
OŠ Tone Čufar Jesenice

Osmi marec za upokojenke
Pri Društvu upokojencev Javornik-Koroška Bela so v nedeljo,
8. marca, pripravili praznični sprejem za svoje članice. 
Pozdravni govor sta imela predsednik društva Vinko Cerar
in predsednica KS Javornik-Koroška Bela Maja Otovič, ki 
je zbranim gospem razdelila tudi čokolade, Jože Vindišar 
je vodil program, prijetno glasbo je iz citer zvabil Tine Kelbl,
pele pa so članice ŽPZ DU Javornik-Koroška Bela pod 
vodstvom dirigenta Francija Richterja. Nekatere od pevk so
tudi recitirale Kajuhove pesmi o materi. Paša za oko pa je
bila še projekcija digitalnih fotografij Pavleta Smoleja na
temo rože. J. P.

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., Cesta železarjev 8, Jesenice

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

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

Vida Mihelčič s.p. K
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Urša Peternel

"Najbolj varna spolnost pri
naših letih je držanje za
roke." Tak zanimiv sklep so
sprejeli osnovnošolci ene od
šol, ki so sodelovale na letoš-
njem 14. medobčinskem
medšolskem parlamentu, ki
je potekal na Osnovni šoli
Koroška Bela. V organizaciji
Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice so se zbra-
li mladi parlamentarci iz
osnovnih šol z Jesenic,

Kranjske Gore, Mojstrane in
Žirovnice. Letošnja tema
parlamenta sta bili ljubezen
in spolnost, kar je, kot je pou-
darila ravnateljica Osnovne
šole Koroška Bela Sanda Zu-
pan, občutljiva tema, o kate-
ri pa mladi razmišljajo zelo
pogosto. Na medobčinskem
parlamentu so se učenci na
delavnicah pogovarjali o raz-
ličnih temah - o ljubezni v
knjigah, filmih in revijah, o
nasilju v ljubezni in zlora-
bah, o istospolni usmerjeno-
sti, o družini in ljubezni, o
varni spolnosti in spolno
prenosljivih boleznih, o iz-
kazovanju ljubezni in za-
ljubljenosti. Tako so med
drugim povedali, da največ
informacij o ljubezni in zla-
sti spolnosti dobijo na inter-
netu, v pogovoru s prijatelji,
medtem ko se s starši o tej
temi redko oziroma nikoli
ne pogovarjajo. Tudi če star-
ši začnejo s to temo, se ji
raje izognemo, so povedali.
Menili so, da otroci, katerih
starši so ločeni, drugače gle-
dajo na ljubezen kot otroci
iz družin, kjer sta starša
skupaj. Na istospolno usmer-
jenost zlasti fantje ne gleda-
jo pozitivno, so povedali.
Strinjali pa so se, da je zelo

pomembna zaščita pred
spolno prenosljivimi bolez-
nimi ter uporaba kondoma
in kontracepcijskih tablet.
Zanimiva je bila misel: "V
spolni odnos te ne sme ni-
hče prisiliti, moraš reči ne,
četudi se bosta potem s fan-
tom razšla." In še o pomenu
čustev pri spolnosti: "Fino
je, da se imata dva vsaj malo
rada." Sicer pa je ljubezen
nekaj čudovitega, so menili,
med idejami, kako osvojiti
dekle, pa je tudi tale: "Zapo-
ješ ji podoknico!" Vse skle-
pe, ki so jih sprejeli mladi
parlamentarci, bo v njiho-
vem imenu na državnem
parlamentu v Ljubljani
predstavila učenka Ula Nina
Pajk. V okviru otroškega
parlamenta so pripravili
tudi literarni natečaj in mla-
di so pisali pesmi na temo
ljubezni. Nagrajenci so

Maja Vengar in Maj Račič z
OŠ Koroška Bela, Lucija
Grubar z OŠ Žirovnica, Tara
Kokalj z OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora in Gašper
Martinjak s 16. decembra
OŠ Mojstrana.

Ljubezenska pesem
Ljubka, dolgolasa trapa
s sošolkami tiči,
o, zelo mi gre na živce,
hkrati misel k njej leti.

Ljubka, dolgolasa trapa,
spet mi v glavo prileti,
jo bom srečal kdaj v šoli,
joj, morda je danes ni!

Ljubka, dolgolasa trapa,
glej jo, glej, po avli gre,
le kaj v meni se dogaja,
morda pa to ljubezen je?

Maj Račič

Najbolj varna spolnost pri
naših letih je držanje za roke
Osnovnošolci iz jeseniške, kranjskogorske in žirovniške občine so na medobčinskem medšolskem
parlamentu govorili o ljubezni in spolnosti.

Zanimivo vprašanje so mladi parlamentarci 
postavili Albini Seršen iz Zveze društev 
prijateljev mladine Jesenice. Vprašali so jo:
"Kdaj ste se prvič poljubili?" In odgovorila jim
je: "Pri petnajstih letih, na hodniku v bloku. 
Bil pa je poljub tako slinast, da nimam niti 
približno lepih spominov. Ampak vsi naslednji
poljubi pa so bili slastni ..."

Vanesa, Anita, Špela in Ervin - del učencev, ki so se 
pogovarjali o istospolni usmerjenosti.

Ula Nina Pajk se bo 
udeležila državnega otroške-
ga parlamenta v Ljubljani.

Urša Peternel

Ob 21. marcu, ki je svetovni
dan lutk, lutkovno gleda-
lišče Ringo Raja pripravlja
razstavo lutk iz predstav, ki
so jih odigrali v društvu od
leta 1996 do danes.
Lutkovno gledališče deluje
pod okriljem DPD Svoboda
France Mencinger Slovens-
ki Javornik-Koroška Bela.
Ime je dobilo po medvedku
Ringu, ki raja v logotipu
lutkarjev, pobudnik za us-
tanovitev pa je bila Nataša
Pristov Trček. Doslej so odi-
grali enajst predstav, na
razstavi pa bo mogoče videti
zgodovinski pregled de-
javnosti lutkovne skupine
Ringo Raja, fotografije iz

predstav, razstavljene bodo
vse lutke in nekaj zanimivih
kulis, predstavila pa se bosta
tudi ustanovitelja skupine
Nataša Pristov Trček in Aleš
Rotar. Ob tem dogodku bodo
odigrali tudi lutkovno pred-
stavo za otroke, ki so jo
pripravili v letošnji sezoni in
ima naslov Igi in Pegi
Vesoljčka. Avtor besedila je
Aleš Rotar, za režijo je poskr-
bela Lea Dežman, zasnova in
izdelava lutk sta delo Tjaše
Pristov, animatorke in igralke
pa so Magda Papič, Ksenja
Šest in Doris Orel. Sceno je
izdelal Marko Burnik. Razsta-
vo bodo na Javorniku odprli
jutri, v soboto, ob 17. uri,
lutkovna predstava pa se bo
začela ob 18. uri.

Razstava lutk in Igi in Pegi Vesoljčka
Lutkovno gledališče Ringo Raja ob svetovnem dnevu lutk pripravlja razstavo lutk iz predstav, 
ki so jih odigrali doslej, ter novo lutkovno igrico za otroke.

Skupinska fotografija z ene od prejšnjih lutkovnih predstav
Škrat Škrlat
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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 2009

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK do 1. aprila 2009
Društvena razstava fotografij članic in članov Foto kluba Jesenice

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06

KOSOVA GRAŠČINA 
Muzejska razstava ob 80-letnici mesta Jesenice, do 24. aprila 2009

Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA (Hrušica 5) 
V mesecu marcu vpisuje v prvi razred osnovne šole in v vrtec (jaslič-
na in kombinirana skupina) za šolsko leto 2009/2010

Info: Simona Pajk, simona.pajk60@gmail.com

Petek, 20. marca 
GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 9.30 

Dan odprtih vrat: Glasbena pravljica za predšolske otroke

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

KASARNA NA STARI SAVI ob 10.30 
Dan odprtih vrat. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00,
info@gornjesavskimuzej.si, http://www.gornjesavskimuzej.si/ 

GLASBENA ŠOLA JESENICE od 14. ure naprej
Dan odprtih vrat. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 16. do 18.30 
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice (Brane),
041/676 554, http://www.zsport-jesenice.si/

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
ALPINIZEM - predavanje PATAGONIJA. Vstop prost! Info: Mladinski
center Jesenice, MCJ, 04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Osrednja prireditev ob počastitvi praznika občine Jesenice in razsta-
va starih razglednic mesta Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja

Info: Občina Jesenice (Božena Ronner, Vera Pintar), 04/586 92 33,
www.jesenice.si, bozena.ronner@jesenice.si

Sobota, 21. marca
DVORANA PODMEŽAKLA od 8. do 13. ure

HOKEJ - turnir ženskih ekip. Info: Zavod za šport Jesenice (Brane),
041/676 554, http://zsport-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

DVORANA KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 17.
in 18. uri

Odprtje razstave lutk in lutkovna predstava - Igi in Pegi Vesoljčka

Info: DPD SVOBODA, France Menciger, 04/586 61 51 

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18. uri
Koncert tubistov Jerneja Oberžana in Matica Tomažiča

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA ob 18.45 
HOKEJSKI DERBI MC Jesenice : GIPSY GIRLS-Villach (Beljak).

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

Nedelja, 22. marca
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15. ure

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
DOBRODELNI KONCERT opernih arij 

Nastopajo: Olga Gracelj, sopranistka, Jurij Reja, tenorist, Jaka Jeraša,
baronist, Veteranski pevski zbor Zgornje Gorenjske, Veteranski har-
monikarski orkester Ad hoc

Info: Občina Jesenice (Božena Ronner), 04/586 92 34, www.je-
senice.si, bozena.ronner@jesenice.si

Ponedeljek, 23. marca
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 10. do 12. ure

Tekmovanje v kegljanju VDC Škrat Jesenice. Info: Zavod za šport Je-
senice (Brane), 041/676 554, http://www.zsport-jesenice.si

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

TRG TONETA ČUFARJA ob 20. uri
Pozdrav pomladi. Info: Tea-ter bar, Samir Sula, samir@tea-ter.com

Torek, 24. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA - 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
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
MCJ, 04/588 46 80, 81, www.mc-jesenice.si

Sreda, 25. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA - OTROŠKI ODDELEK ob 16. uri

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

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 17. in ob 18.30 
Nastop ob materinskem dnevu. Info: GŠ Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA od 17. do 19. ure
BUU-KING ''vsak mesec''. Info: Mladinski center Jesenice, MCJ: 04/
588 46 80 /81, www.mc-jesenice.si

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

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

Četrtek, 26. marca
PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Rudno polje (1347 m)-Viševnik (2050 m). 

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

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  - OTROŠKI ODDELEK ob 17. uri
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

OBČINSKA KNJIŽNICA - 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

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert harmonikarke Neže Torkar. Info: Glasbena šola Jesenice

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA PODMEŽAKLA od 20. do 21.30
Rekreacijska liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice,
Gaber, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Petek, 27. marca
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA 

Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, Brane,
041/676 554. www.zsport-jesenice.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

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 18. uri
Območno srečanje folklornih skupin

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

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA ob 19. uri
KARAVANA ROCKA (mladinski glasbeni koncert skupin Chill out,
Arthem, Epic Fail, XXL)

Sobota, 28. marca 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA ob
16. uri

Redni letni občni zbor Javornik-Koroška Bela

Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19. uri
Prvi glas Gorenjske 2009 (vstopnice na voljo vsak delovnik od 8. do
15. ure v tajništvu Radia Triglav). Info: Radio Triglav v sodelovanju z
Občino Jesenice, Eva Stare Reškovac, 04/586 10 12

Nedelja, 29. marca
DVORANA PODMEŽAKLA od 14. do 15. ure

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

Marčevske prireditve 
Ponedeljek, 30. marca
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

Nacionalni park Nóckberge - S. Oswald (digitalna fotografija)

Info: Pohodna skupina DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Torek, 31. marca
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
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
MCJ, 04/ 588 46 80 /81, www.mc-jesenice.si

DVORANA PODMEŽAKLA od 19. do 21. ure. 
KEGLJANJE NA LEDU - rekreacijski odprti turnir JESENICE 2009

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

OBČINA JESENICE - športna igrišča
Otroška kolesarska šola. Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber,
051/685 240, http://www.zsport-jesenice.si

Sreda, 1. aprila
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri

Brezplačna muzejska delavnica: Parna lokomotiva

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

OBČINSKA KNJIŽNICA - OTROŠKI ODDELEK ob 16. uri
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

Četrtek, 2. aprila
GASILNI DOM V PLANINI POD GOLICO ob 16. uri

Delavnica: Barvanje pirhov

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

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

OBČINSKA KNJIŽNICA - OTROŠKI ODDELEK ob 17. uri
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Fotografska razstava: Franci Črv - 80 let. Info: Gornjesavski muzej
Jesenice, 04/583 35 00, http://www.gornjesavskimuzej.si/

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Koncert pozavnista Domna Jeraše. Info: Glasbena šola Jesenice,
04/586 60 30, http://g-jesenice.kr.edus.si/

DVORANA PODMEŽAKLA od 20. do 21.30 
Triglav Trophy 2009 - drsalna revija, do 5. aprila 2009. Info: Zavod za
šport Jesenice, Gaber, 051/685 240, http://www.zsport-jesenice.si/

LIPCE PRI BLEJSKI DOBRAVI
Pri Kinološkem društvu Jesenice se je pričel spomladanski tečaj
šolanja psov. Tečaj poteka na vadbišču v Lipcah pri Blejski Dobravi.
Vse dodatne informacije: vodja šolanja Brane Pirc, 041/666 187.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 

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

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

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih jav-
ili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve
sami objaviti v medijih.

Aprilske prireditve 

Posebej omenjamo

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Sponzor današnje križanke je ŠTOF, Trgovina za vrt in dom, na Cesti Železarjev 28, Jesenice, 
tel. 04/583 55 56. Za pravilno rešeno geslo križanke izžrebanim reševalcem podeli tri nagrade: 1. šotor za
2 osebi, 2. otroški peskovnik, 3. gnojilo za balkonske rože.

Sadni ražnjiči
Potrebujemo: lesene palčke za
ražnjiče ali zobotrebce, pol-
jubno sadje: kivi, banane, po-
maranče, jagode ...
Priprava: Sadje olupimo in
narežemo na poljubne rezi-
ne ali kocke. Nizamo jih na
lesene palčke za ražnjiče ali
zobotrebce. Če jih ne bomo
pojedli takoj, jih pokaplja-
mo z limoninim sokom.

Medeno sadje
Potrebujemo: dve grenivki, tri
pomaranče, 2 dl vode, 5 žlic
medu, 3 žlice Amaretta.
Priprava: grenivki in poma-
ranče olupimo in narežemo
na kolesca. Sadje zložimo
na krožnik. V vodo damo
med in kuhamo deset mi-
nut. Nato nekoliko ohladi-
mo in vmešamo amaretto.
Prelijemo preko sadja in po-
stavimo za nekaj časa v hla-
dilnik.

Ocvrte banane
Potrebujemo: 3 dl mleka, 1 jaj-
ce, 1 beljak, 200 g moke, pecil-
ni prašek, 8 banan, olje za

cvrtje, sladkor v prahu, mar-
melado, rum.

Priprava: v posodi zmešamo
mleko, jajce, beljak, moko
in pecilni prašek, da nastane
gladko testo. Banane olupi-
mo in povaljamo v testu ter
jih ocvremo v olju. Nato jih
povaljamo v sladkorju v pra-
hu. V lončku zmešamo ma-
relično marmelado in rum,
segrejemo in prelijemo prek
ocvrtih banan.

Pečena jabolka
Potrebujemo: 6 jabolk, rozine,
cimet, 120 g orehov, 3 žlice
medu, 4 dl jabolčnega soka,
100 g sladkorja v prahu, limo-
nin sok, maslo.
Priprava: jabolka operemo
in jim izrežemo peščišča. V
posodi zmešamo oprane in
odcejene rozine, malo cime-
ta, mlete orehe in med. Z
orehovo maso nadevamo ja-
bolka. Jabolčni sok zmeša-
mo s sladkorjem in limoni-
nim sokom. Tekočino vlije-
mo v pekač in nanj nato po-
ložimo še polnjena jabolka.
Jabolka premažemo še s
stopljenim maslom in jih

pečemo približno dvajset
minut pri 180 stopinjah.

Skutna torta s kivijem in
jagodami
Potrebujemo: za krhko testo:
100 g masla, 1 rumenjak, 175 g
moke, 50 g sladkorja v prahu,
1 vaniljin sladkor; za nadev:
100 g skute, 50 g sladkorja, 2
žlici kisle smetane, 100 g kivi-
ja, 250 g jagod.

Priprava: zamesimo krhko te-
sto, ga pustimo nekaj časa po-
čivati in ga nato razvaljamo.
Položimo ga v pekač za pite
in ga pečemo približno dvaj-
set minut. Medtem v posodi
zmešamo skuto, sladkor in
kislo smetano ter maso raz-
poredimo po ohlajenem peci-
vu. Jagode in kivi operemo in
narežemo ter razporedimo
po pecivu. Na koncu lahko še
posujemo s sladkorjem.

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

Sadni posladki
V teh zgodnjepomladnih dneh, ko nas muči spomladanska utrujenost, mora biti sadje še pogosteje
na jedilniku. Pobrskali smo za recepti za preproste sadne posladke.

Pogovor z županom na ATM TV

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom
Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na ka-
belskem kanalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 27. marca, ob
20. uri. Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje,
pokličite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi BRCE
AVTOPRALNICA JESENICE. Sponzor križanke je Avtopral-
nica in vulkanizerstvo Brce, Spodnji Plavž 3a, Jesenice, tele-
fon 04/586 68 29. Za izžrebane nagrajence križanke spon-
zor prispeva tri enakovredne nagrade - pranje avtomobila z
voskanjem. Nagrajenci so: Melita Vovk, Bled; Dora Tram-
puž, Jesenice; Albina Bertoncelj, Jesenice. Čestitamo! Za na-
grade se oglasite v Avtopralnici in vulkanizerstvu Brce.

6 / 2009

Sadni ražnjiči

Vrtec na snegu

V času zimskih počitnic je Zavod za šport Jesenice na
smučišču Španov vrh postavil vlečnico, ki je bila namenjena
otrokom, izboljševanju njihovega znanja smučanja in
zabavi na snegu. Vrtca se je vsakodnevno udeleževalo več
kot deset otrok, ki so se v veliki večini naučili smučati. G. Š.
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

www.oknamba.si
KUPON

za1
0%

popust na storitv
e

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! za m
esec 

marec

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

Ocvirki, pohvale

Poslovna zgradba nekdanje veleblagovnice Kovinotehna ima
še vedno bolj žalostno podobo, v slabem stanju so zlasti
steklene površine, toda reklamna tabla, ki je stara nekaj dni,
vseeno malo poživi celoten objekt.

Parkirne zagate na Plavžu je v zadnjem času omililo novo
začasno parkirišče, ki so ga uredili na mestu nedavno
porušene stavbe. I Besedilo in fotografije: Janez Pipan

Zakaj meriti 
porabo toplote?
Ogrevanje stanovanja je ponavadi
največji strošek, ki ga plačujemo za
svoje stanovanje. Nesprejemljivo
je, da ga plačujemo po kvadraturi
oziroma neodvisno od svoje pora-
be. Ljudje imamo namreč različne
življenjske navade. Nekdo ima v
stanovanju vroče, drugi veliko od-
pira okna, tretji varčuje. Prav je, da
vsak plača svojo porabo.
Po uvedbi plačevanja v skladu s
porabo stanovalci zapirajo okna,
jih dodatno zatesnijo, znižajo tem-
peraturo v prostoru (za 1 stopinjo
Celzija nižja temperatura v prosto-
ru pomeni 6 odstotkov prihranka
pri energiji!), priprejo radiatorje ob
odhodu na dopust ... Skratka za-
čnejo se obnašati bolj varčno, pre-
nehajo se prepiri med sosedi, med-
sebojni odnosi se izboljšajo. Samo
finančni prihranek stimulira ljudi za
varčevanje.
Zato ne preseneča, da plačevanje
toplote po kvadraturi ljudje zavra-
čajo kot zastarel in nepravičen na-
čin - tako v tujini kot pri nas. Plače-
vanje ogrevanja v skladu z dejan-

sko porabo je obvezno tudi v Ro-
muniji, Bolgariji,  Češki, od 1. okto-
bra 2011 dalje pa bo tudi pri nas.

Kolikšni so prihranki?
V praksi največkrat dosegamo pri-
hranke toplote od 20-30 odstot-
kov. Odvisni so od načina ogreva-
nja, vrste stavbe ipd. Starejše stav-
be kot največje potrošnice toplote
imajo ponavadi največje prihranke. 
Povprečno stanovanje v Sloveniji
ima 4-5 radiatorjev. Če predposta-
vimo, da za ogrevanje porabi 500
EUR/leto, potem lahko računamo s
prihranki cca. 100 EUR/leto. 
Strošek vgradnje delilnika toplote
je cca. 20 - 40 EUR/radiator, investi-
cija se tako povrne v letu do dveh,
kar je daleč hitreje kot pri izolaciji
zgradbe, zamenjavi oken ali kate-
remkoli drugem ukrepu.

Kako poteka odčitavanje 
in obračun?
Odčitavanje ponavadi poteka en-
krat na leto, podobno kot pri elek-
triki, vodi in plinu. Podatki se odči-
tajo po končani kurilni sezoni in si-
cer na dva načina: 

1) z vstopom v stanovanje pri ce-
nejših, elektronskih delilnikih ali

2) na daljavo pri dražjih, radijskih
delilnikih

Pri obračunu se upoštevajo fiksni
stroški (cca. 30 odstotkov: cevi,
skupni prostori ipd.), deljivi stroški
(cca. 60 odstotkov: odčitani iz delil-
nikov) in redukcije porabe toplote
za vremensko izpostavljene lege
stanovanj (vogalna stanovanja, pri-
tličje ...). Največkrat se poračun iz-
ravna v prvih treh položnicah na-
slednje kurilne sezone.

Ali so možne goljufije?
Ne. Delilniki so na radiator ponava-
di točkovno privarjeni ali privijačeni
tako, da jih ni možno sneti. Poleg
tega v spominu hranijo točne po-
datke o porabi toplote za več let
nazaj, iz česar lahko razberemo mo-
rebitno nenavadno obnašanje. So-
dobni delilniki merijo temperatur-
no razliko od 0,1 stopinje Celzija na-
prej. Zato so primerni tudi za radia-

torje s termostatskimi ventili in za
sodobne nizkotemperaturne siste-
me. Točnost je zagotovljena, mož-
nost goljufanja izničena.
Dansko podjetje Brunata, z izkuš-
njami od leta 1917, je neodvisno od
distributerja toplote in upravnika.
Zagotovite si pravičnejše plačeva-
nje porabljene toplote.

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

Pomlad že trka na vrata, toda
ko se zvečeri, je še vedno ču-
titi neprijeten zimski hlad,
zato so se Mladinski center
Jesenice, Klub jeseniških
študentov in Zavod za šport
Jesenice odločili prirediti
prvi letošnji jeseniški kon-
cert na prostem v divjem rit-
mu slovenske pop - rock za-
sedbe Rock Rartyzani, ki je z
energičnim nastopom in
glasbo pričakovano ogrela
prav vsakega obiskovalca. Na
sobotnem koncertu, ki je
pravzaprav prvič potekal v
okviru Jožefovega sejma, je
bilo slišati predvsem velike
uspešnice tujega in domače-
ga rocka, jugoslovanskega
rocka in tudi popa 70., 80. in
90. let, prav tako pa so pre-
kaljeni "mački in mačka za-
žigali" tudi z novejšimi po-
pularnimi ritmi pravkar
omenjenih zvrsti. Poleg do-
bre glasbe, ki je prireditveni
šotor na prostoru za gledališ-

čem Toneta Čufarja napolni-
la vse do polnoči, pa je bilo
poskrbljeno tudi za žejo in
prazne želodčke. "Z obis-
kom koncerta, s katerim

smo želeli popestriti večerno
dogajanje ob 80. obletnici
razglasitve mesta Jesenic,
smo zelo zadovoljni," je dejal
vodja mladinskih programov

Mitja Blažič in nadaljeval:
"Glede na letošnji odziv, si
zabavni dogodek za občanke
in občane vsekakor želimo
ponoviti tudi prihodnje leto."

Rock Partyzani ogreli 
Na sobotnem koncertu je bilo slišati predvsem velike uspešnice tujega in domačega rocka,
jugoslovanskega rocka in tudi popa 70., 80. in 90. let.

Ob svetovnem dnevu ledvic

Svetovni dan ledvic je Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske
zaznamovalo s stojnico v Mercatorjevem centru na Jeseni-
cah. Na stojnici so sodelovali predsednik društva Milan Ža-
berl, prostovoljka Milica Bizjak in dežurni dijakinji Srednje
šole Jesenice smer tehnik zdravstvene nege Sara Danilovič
in Mirsada Šečkanovič.  V gorenjskem društvu imajo 208
članov, v Sloveniji pa je po splošni oceni vsaj sto tisoč oseb,
ki naj bi že imeli začetne znake kronične bolezni ledvic. J. P.
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Čar orientalske noči na jeseniškem odru 

Pred dnevi je polna dvorana obiskovalcev v jeseniškem gle-
dališču z velikim zanimanjem spremljala pravo orientalsko
plesno predstavo. Pet profesionalnih plesnih pedagoginj in
več kot 30 plesalk je predstavilo plese Orienta. V 18 točkah
so zaplesale klasičen egipčanski ples, ples s sabljami, ples v
soju sveč, indijski ples, ples s tančicami, španski ples s pah-
ljačami in druge. Med nastopajočimi je posebno pozornost
pritegnila jeseniška plesna skupina Layali Group pod vod-
stvom Maje Šijakov Hasne, ki je bila tudi idejna vodja prire-
ditve. Skupino deklet so očarali ritmi Orienta in z veliko vne-
mo so pripravile celoten program. Vadijo v prostorih Glas-
bene šole Jesenice, z veseljem pa se odzovejo na nastope,
če jih kdo povabi. J. R. 

Copatki za novorojenčke 

Na ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice
Jesenice so se spet razveselili lepega darila. Ženske, ki so se
poimenovale Babice z dežele, so prinesle 730 copatk za no-
vorojenčke. Izdelalo jih je 44 ljubiteljic pletenja iz Krope,
Lancovega, Radovljice, Lesc, Begunj, Smokuča in drugih go-
renjskih krajev. Za izdelavo so porabile dvajset kilogramov
volne in veliko prostovoljnih ur. Letošnje darilo je bilo peto
po vrsti, doslej pa so spletle že več kot 1800 copatk. Za pri-
srčno gesto se je ob obisku vsem zahvalila glavna medicin-
ska sestra na oddelku Katja Zupan. J. R. 

Julijana Kolar 90-letnica 

V krajevni skupnosti Planina pod Golico so ponosni na kra-
janke in krajane, ki doživljajo častitljivo starost. Med njimi je
tudi Julijana Kolar, ki je v februarju dopolnila 90 let. Ob le-
pem jubileju se je poleg čestitk domačih razveselila obiska
predsednice sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico He-
lene Razingar in tajnice Nade Popovič. Skupaj so pokramlja-
li o dolgi življenjski poti, slavljenki pa zaželeli še veliko zdra-
vih in zadovoljnih let. Julijana je pred 42 leti najprej izgubila
moža, pred l6 leti pa še sina. Še vedno sama poskrbi zase, na
pomoč ji priskoči hčerka Francka. Posebno vesele in radost-
ne trenutke ji prinaša pet vnukov in šest pravnukov. J. R.

Humanitarna akcija na Blejski Dobravi 

V krajevni skupnosti Blejska Dobrava so začeli humanitarno
akcijo. Pomagati želijo družini Natalije Erlah in Mirana Za-
lokarja. Pri zaključnih delih urejanja hiše je oče Miran padel
štiri metre v globino. Posledice so bile tako hude, da je
ohromel in je prikovan na invalidski voziček. Organizacijski
odbor na Blejski Dobravi se je odločil, da pomaga zbrati de-
nar za gradnjo zunanjega invalidskega dvigala. S tem bo Mi-
ranu omogočen lažji izhod iz stanovanja ter večja samostoj-
nost ob rehabilitaciji. 
Vrednost del je ocenjena na 25 tisoč evrov. Akcija poteka v so-
delovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Jesenice.
Številka transakcijskega računa je 05100-8010106034, sklic
4273-03, namen: pomoč za nakup dvigala za invalide. J. R.

Urša Peternel

Radio Triglav bo v soboto,
28. marca, ob 19. uri v kinu
Železar na Jesenicah orga-
niziral tradicionalno glas-
beno prireditev Prvi glas
Gorenjske. Na njej bo letos
zapelo dvanajst pevk in en
pevec, ki so bili izbrani na
avdiciji. To so: Tina Orejaš
z Dovja s pesmijo Marine-
ro, Julija Benet z Blejske
Dobrave s pesmijo Ne kliči
me, Anja Konič z Jesenic s
pesmijo Que sera, sera, Taj-
da Žnidaršič z Jesenic s
pesmijo Miniatura, Neža
Witwicky z Dovjega s pes-
mijo Čudeži smehljaja, Kle-
men Bunderla iz Žirovnice
s pesmijo Dan neskončnih
sanj, Petra Čebulj iz Radov-
ljice s pesmijo Poletna noč,
Lea Grilc z Blejske Dobrave
s pesmijo Baila baila baila,

Ajda Stina Turek iz Domžal
s pesmijo Med iskrenimi
ljudmi, Anja Breznik iz Lu-
kovice s pesmijo Naj ljube-
zen združi vse ljudi, Neža
Novšak iz Vrbe s pesmijo
Dan najlepših sanj, Sabina
Kokalj iz Krope s pesmijo
Nedosegljiva in Daša Ma-
kuc iz Kranja s pesmijo Ne,
ni res. Kot je povedala vodja
prireditve z Radia Triglav
Eva R. Stare, bodo pevke in
pevec peli ob spremljavi
zvočnih posnetkov, ki jih je
naredil Sandi Vovk. Nasto-
pila bo tudi lanska zmago-
valka občinstva in strokov-
ne žirije, Škofjeločanka Na-
taša Jemec, ki bo tokrat od-
pela svojo pesem Sonce.
Prireditev bosta vodila Su-
zana Adžič in Robert Sveti-
na, v goste pa so povabili
skupino T*Angels. Nasto-
pajoče bosta ocenjevala ob-

činstvo v dvorani in stro-
kovna žirija, ki jo bodo se-
stavljali Raay, Slavko Avse-
nik ml. in Klemen Peternel
(Kocka). Letos bo žirija iz-

brala dva zmagovalca - v vsa-
ki starostni kategoriji po
enega. Vstopnice so že na-
prodaj v tajništvu Radia Tri-
glav.

Prvi glas Gorenjske
Na prireditvi 28. marca na Jesenicah bo nastopilo dvanajst pevk in en pevec.
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V goste so letos povabili skupino T*Angels.

Večer plesa in glasbe

V Gledališču Toneta Čufarja so na večer pred mednarodnim
praznikom žensk predstavnice nežnejšega spola (povabljeni
si bili seveda tudi moški) razveselili s prijetnim dogodkom
ob plesu in glasbi. Poudarek plesnega dela večera je bil pred-
vsem na baletu. Navduševali so baletniki in balerine treh
baletnih šol - baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice,
baletne šole Stevens in društva za umetnost plesa Celje. Ve-
liko navdušenja je požela uprizoritev pravljice H. C. Ander-
sena z naslovom Deklica z vžigalicami, za katero so pod vod-
stvom koreografinje Nade Zorn poskrbeli umetniki plesa
baletnega oddelka jeseniške glasbene šole. Ob glasbi so se
pod vodstvom plesnega učitelja Mirana Priteklja zavrteli tudi
najboljši mladi plesni pari v standardnih in latinskoameriških
plesih, v ritmu hip hopa se je zazibala tudi skupina šolskega
plesnega festivala Jesenice.  A. B.

Deklica z vžigalicami v izvedbi baletnega oddelka jeseniške
glasbene šole




