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"Nežo imamo 
vsi radi"
Prijatelji in sošolci Neže Koder
bodo z dobrodelno prodajno 
razstavo skušali zbrati denar za
nakup električnega osebnega
dvigala za Nežo.

OBČINSKE NOVICE OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Tokrat 
o elektromagnetnem
sevanju
Občinske svetnike je najbolj
zanimalo, ali sevanje daljno-
vodov, oddajnikov in baznih
postaj negativno vpliva na
zdravje ljudi.

Staršem se kopičijo
položnice
Na jeseniških osnovnih šo-
lah opažajo, da vse več star-
šev ne zmore plačevati po-
ložnic za šolsko prehrano,
šolo v naravi ...

Tončkove 
tradicionalne butarice
Butarica mora biti narejena
iz devetih vrst lesa. Iz vrbe,
leske, češnje, bezga, drena,
brinja, oljke, hudobivke in na
koncu še bršljana.
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Urša Peternel

Prihodnji teden bodo na je-
seniški območni organizaci-
ji Rdečega križa Slovenije
začeli razdeljevati pakete s
hrano. Kot sta povedali se-
kretarka Mateja Krašovec in
strokovna delavka območne
organizacije Rina Beravs
Zor, bodo vse upravičence o
tem, kdaj lahko pridejo po
pakete, obvestili pisno. Tako
se bodo izognili gneči in vr-
stam pred vrati skladišča, ki
deluje v pritličju stavbe na
Titovi 78a ob jeseniškem
zdravstvenem domu. Gre za
prva živila iz intervencijskih
zalog v okviru evropskega
ukrepa za pomoč ogrože-
nim v Sloveniji. Kot sta po-
vedali Krašovčeva in Beravs
Zorova, so večje količine pa-
ketov s hrano na Jesenicah
nazadnje razdeljevali no-
vembra lani. Sproti pa sku-
šajo pomagati ljudem, ki se
naenkrat znajdejo v hudi so-
cialni stiski, ko denimo iz-
gubijo službo. Pri tem se po-
vežejo tudi z drugimi usta-
novami, denimo Občino Je-
senice, Centrom za socialno
delo Jesenice ... Na jeseni-
škem Rdečem križu imajo
poseben sistem razdeljeva-
nja pomoči. "Uporabniki se
vpišejo, prinesejo dokumen-
tacijo, in ko dobimo pakete s
hrano, jih pisno obvestimo,
kdaj lahko pridejo ponje,"
sta povedali sodelavki Rde-

čega križa. Uporabniki za-
upajo v ta red, sta dodali, s
tem pa se izognejo tudi gne-
či in vrstam pred vrati skla-
dišča. V letošnjem letu se je
število uporabnikov poveča-
lo za približno deset odstot-
kov, veliko jih je po pomoč
na Rdeči križ prihajalo že
prej, saj so imeli prenizke
dohodke, da bi lahko preži-
veli mesec. Že lani se je po-
večalo tudi število upokojen-
cev, ki so prisiljeni iskati po-
moč pri humanitarnih orga-
nizacijah. In po kakšne vrste
pomoči najbolj povprašujejo
Jeseničani? "Najbolj bi po-
trebovali denar za plačilo
položnic! Položnice so, kot
opažamo, glavni problem,
vendar pa jim pri tem žal
tudi na Rdečem križu ne mo-
remo pomagati," sta povedali
Krašovčeva in Beravs Zorova.
Pa je ljudi še sram priti po
pomoč na Rdeči križ? Kot
ugotavljata sogovornici, je
sramu vedno manj. "Situaci-
ja prižene ljudi, da pridejo.
Vsakdo, ki pride, pomoč tudi
prejme, saj ni lahko potrkati
na taka vrata," sta še dodali.
Žal menita, da se bo socialna
kriza na Jesenicah v prihod-
njih mesecih še poglobila, saj
se bo mnogim izteklo nado-
mestilo na zavodu za zapo-
slovanje in denarna pomoč.
Tako naj bi kriza z vso silo iz-
bruhnila šele jeseni, ko se bo
število uporabnikov zagotovo
še povečalo.

Paketi s hrano še pred prazniki
Na jeseniški območni organizaciji Rdečega križa bodo pakete s hrano začeli razdeljevati prihodnji 
teden. Vse upravičence bodo pisno obvestili, kdaj lahko pridejo ponje.

S cepljenjem proti
klopnemu meningitisu
Cepiti se je mogoče tudi v
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce, cepljenje pa je samoplač-
niško.

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

Slavna 
sacher torta
Najbolj slavna avstrijska sladica
je prav gotovo "Sacher torte", 
saher torta. Kdo ne pozna temne
čokoladne torte z marelično 
marmelado?
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Kdor želi pomagati jeseniški območni 
organizaciji Rdečega križa, lahko nakaže denar
neposredno njim ali pa se vključi v vseslovensko
akcijo Rdečega križa Slovenije Lepo je deliti. Na
Jesenicah so zaradi slabšega socialnega položaja
donacije redke. Pred novim letom denimo so se
obrnili na 70 jeseniških podjetij, da bi namesto
voščilnic in poslovnih daril denar nakazali 
območnemu Rdečemu križu, a so se odzvala le
tri podjetja, ki so skupaj nakazala 280 evrov.
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Janko Rabič

Po pravkar končani sezoni v
hokejskem hramu Podme-
žakla praktično ni počitka.
Najboljši igralci HK Acroni
se v vrstah državne repre-
zentance borijo na sveto-
vnem prvenstvu v Litvi za vr-
nitev v najelitnejšo skupino
svetovnega hokeja, vodstvo
kluba pa se je resno lotilo
organizacijskih in drugih
priprav na novo sezono. 
Oceno pretekle sezone in
nove načrte so vodilni pred-
stavniki kluba strnili na no-
vinarski konferenci v začet-
ku aprila. Začeli so drugače
kot običajno. Eden od tre-
nerjev Hokejskega društva
Jesenice Mladi Drago Mli-
narec je predstavil velik us-
peh mlajših selekcij. V treh
kategorijah so osvojili naslo-
ve državnih prvakov in tako
pomembno dopolnili skup-
ni uspeh jeseniškega hokeja
ob trideseti zvezdici. 
Navzoča sedma sila je v na-
daljevanju verjetno pričako-

vala več konkretnih infor-
macij o sestavi moštva v
novi sezoni, odhodu nekate-
rih igralcev iz kluba, o no-
vem trenerju in morda še o
čem, kar je že nekaj časa
"ulična" tema na Jesenicah.
Športni direktor Matjaž
Mahkovec je preteklo sezo-
no označil kot naporno, opo-
zoril je na poškodbe, ki so se
pojavile v nepravem času. O
novem moštvu je dejal le, da
je 80 do 90 odstotkov že
znanega, več pa da še ne
more razkriti. 
Predsednik kluba Slavko Ka-
nalec je med drugim opozoril
na nekatera dejstva, ki se jim
klub v luči gospodarske in fi-
nančne krize ne bo mogel iz-
ogniti. Ob reševanju zaostalih
dolgov, tudi do igralcev, bo
treba izredno racionalno raz-
polagati z denarjem. Prora-
čun kluba bodo z načrtovanih
2,5 milijona evrov znižali na
1,9 milijona, od tega bo šlo
tristo tisoč evrov za poravna-
vo starih dolgov. 

Hokejisti z realnejšimi
cilji v novo sezono 
V ligi EBEL naj bi bile v ospredju dobre igre in
čim več zmag, v državnem prvenstvu pa ciljajo
na nov naslov prvaka.

Duša jeseniškega skladišča Rdečega križa je Jelena Blažič,
ki ob sredah in četrtkih obiskovalcem razdeljuje rabljena
oblačila. Kot je povedala, najbolj potrebujejo spodnje 
perilo, posteljnino, brisače, moške čevlje ... Lani so imeli
skoraj 2400 obiskovalcev, na ta način so "oblekli" skoraj
deset tisoč ljudi.

Upravni odbor HK Acroni Jesenice je soglasno
sprejel odstop športnega direktorja Matjaža
Mahkovca, ki pa bo še naprej ostal član 
upravnega odbora. Po neuradnih informacijah
je kandidat za novega športnega direktorja 
legenda jeseniškega hokeja Zvone Šuvak. 
Upravni odbor naj bi ga potrdil v teh dneh.
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Občinske novice

Urša Peternel

V okviru poročila o uresni-
čevanju akcijskega progra-
ma varstva okolja so občin-
ski svetniki na marčevski
seji največ pozornosti name-
nili problemu elektromag-
netnega sevanja na Jeseni-
cah. Na Občini Jesenice so
namreč pridobili kataster vi-
rov elektromagnetnega se-
vanja v občini, ki ga je izde-
lalo podjetje Marbo. Kot iz-
haja iz poročila, so viri elek-
tromagnetnega sevanja dalj-
novodi za prenos električne
energije, bazne postaje mo-
bilne telefonije (na območju
Jesenic jih je devet), trije te-
levizijski oddajniki RTV Slo-
venija in radijski oddajnik
Radia Triglav Jesenice. Čez-
merne ravni sevanja običaj-
no izmerijo v štirinajstmetr-
skem pasu od osi daljnovo-
da, 24 metrov na vsako stran
antene bazne postaje ter tri-
deset metrov na vsako stran
rtv-oddajnika. Doslej so na
Jesenicah pridobili podatke
o meritvah za en odsek dalj-
novoda, in sicer Okroglo-
Jeklarna I in II, kjer mejne
vrednosti elektromagnetne-
ga sevanja pri objektu Blej-
ska Dobrava 155 niso bile
presežene. Pri drugih dalj-
novodih pa je v 14-
metrskem pasu 60 stano-
vanjskih objektov, zato bodo
pri teh še opravili meritve.
Menijo, da bodo ravni elek-
tromagnetnih sevanj pri teh
objektih lahko presežene.
Pri baznih postajah mobilne
telefonije so glede na merit-
ve ali teoretične izračune

ocenili, da v okolju ne pov-
zročajo čezmernega sevanja.
Pri večini v 24-metrskem
pasu tudi ni stanovanjskih
objektov. Za dve bazni posta-
ji - ob avtocesti na počivališ-
ču Lev in na dimniku pri na-
kupovalnem centru Spar - pa
bodo še pridobili meritve, ki
jih je dolžan opraviti uprav-
ljavec baznih postaj. Vendar
tudi tu pričakujejo, da seva-
nje ne bo preseženo, saj v
24-metrskem pasu ni stano-
vanjskih objektov.
Da s prekomernim seva-
njem ne ogrožajo zdravja,
sklepajo tudi za tri televizij-
ske oddajnike na Jesenicah,
saj v 30-metrski okolici ni
stanovanjskih objektov. 
Čezmerno elektromagnetno
sevanje pa bi lahko povzročal
radijski oddajnik Radia Tri-
glav na strehi stavbe Trg To-
neta Čufarja 4. Na območju
trideset metrov od njega so
namreč stanovanjski objekti.
Tudi tu bo Občina Jesenice
pridobila podatke o merit-
vah, ki jih je dolžan opraviti
upravljavec oddajnika.
Občinski svetniki so v raz-
pravi izpostavili predvsem
vprašanje vpliva elektromag-
netnih sevanj nad zdravje
ljudi, zlasti na pojav raka.
Alenka Markun iz družbe
Marbo je v zvezi s tem pove-
dala, da po raziskavah ni do-
kazana neposredna poveza-
va med elektromagnetnimi
sevanji in rakom pri ljudeh.
Velja prepričanje, da je seva-
nje, ki ga povzročajo daljno-
vodi, bistveno manjše od se-
vanja običajnih električnih
aparatov, denimo brivnika.

Tokrat o nevarnosti 
elektromagnetnega sevanja
Občinske svetnike je najbolj zanimalo, ali sevanje daljnovodov, oddajnikov in baznih postaj negativno
vpliva na zdravje ljudi.

Za dve bazni postaji mobilne telefonije - ob avtocesti na
počivališču Lev in na dimniku pri nakupovalnem centru
Spar - bodo še izvedli meritve elektromagnetnih sevanj.

Urša Peternel

Pred dnevi so porušili stav-
bo nekdanjega kadrovskega
sektorja bivše železarne, ki
stoji v neposredni bližini ob-
činske stavbe. Kot je povedal
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, bo država na tem mestu
zgradila nov poslovni ob-
jekt, v katerem bodo prostor
dobili Upravna enota Jeseni-
ce, davčna uprava in del in-
špekcijskih služb. "S tem bo
na območju v bližini rondo-
ja nastalo novo upravno sre-
dišče občine. V neposredni
bližini bo zrasla tudi stavba
nove pošte, delujeta že dve
banki, priselila se bo zavaro-
valnica," je povedal župan. 
V kratkem se bo v občini pri-
čela še ena pomembna obno-
va, in sicer obnova športne
hale Podmežakla. Kot je po-
vedal župan, čakajo le še na
gradbeno dovoljenje in raču-
najo, da bodo še pred pole-
tjem pričeli prvo fazo del, v
okviru katere bodo uredili
prostor za gledalce s 1600
sedeži in prostore za nogo-
metaše ter hokejiste. Prihod-
nje leto naj bi sledila obnova
strehe in energetske infra-
strukture v dvorani, celoten
športni park pa naj bi bil ure-
jen v dveh do treh letih.
Na Občini Jesenice pa so
sprejeli še eno pomembno
odločitev v zvezi s športno
infrastrukturo na Jesenicah.

Na kolegiju župana so na-
mreč sklenili, da bo letno
kopališče Ukova obratovalo
le še letos in morda še pri-
hodnje poletje, nato pa ga
bodo zaprli. Kopališče je na-
mreč dotrajano in zastarelo,
bazenska skleda je močno
poškodovana, poleg tega pa
ni prostora za posodobitev
in ureditev dodatne športne
in rekreacijske infrastruktu-
re. Problem so tudi parkiriš-
ča, ki jih v tem delu Jesenic
kronično primanjkuje. Zato
bodo na Občini Jesenice po-
iskali ustreznejši prostor za
ureditev letnega kopališča,
je še napovedal župan.
Med aktualnimi novicami je
Tomaž Tom Mencinger iz-
postavil še skorajšnji pre-
vzem specialnega vozila za
reševanje iz predora Kara-
vanke, ki naj bi ga še ta me-
sec dobili v jeseniškem
GARS-u. 

Županov kotiček

Alenka Markun iz družbe Marbo je povedala, 
da je sevanje, ki ga povzročajo daljnovodi, 
bistveno manjše od sevanja običajnih električnih
aparatov, denimo brivnika.

Božena Ronner

(Iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta)

Vprašanje svetnice Marije
Kalan 
S postavitvijo ekoloških oto-
kov je v kontejnerju veliko
manj odpadkov, cena odvo-
za pa se ni spremenila.
Predlaga, da JEKO-IN čim
prej uvede tehtanje odpad-
kov oz. plačilo za kilogram.

Odgovor JKP JEKO-IN, d. o.
o., Jesenice
V skladu z Letnim načrtom
2009 Jeko-in, d. o. o., Jese-
nice v podjetju načrtujemo
spremembo obračuna odvo-
za odpadkov, kar smo obja-
vili tudi v lokalnih medijih.
V podjetju načrtujemo deli-
tev cene storitve odvoza od-
padkov na fiksni in variabil-
ni del. Fiksni del cene, kate-
rega osnova bi bilo še vedno
število oseb, bi pokrival sto-
ritve ločenega zbiranja od-
padkov - praznjenje in vzdr-
ževanje ekoloških otokov,

zbirni center, relacijo zele-
nega odreza, odvoz kosov-
nih odpadkov in akcije zbi-
ranja nevarnih odpadkov. Ti
stroški so namreč fiksni -
količina odpadkov na te stro-
ške ne vpliva v bistveni
meri. Variabilni del cene pa
bi bil vezan na velikost poso-
de za odpadke oziroma na li-
tre odpeljanih komunalnih
odpadkov. O vseh novostih
in spremembah bomo obča-
ne obvestili pravočasno, še
posebej pa s prilogo k polož-
nici za plačilo komunalnih
storitev. Pred uvedbo spre-
membe obračuna pa je treba
izvesti še identifikacijo za-
bojnikov za odpadke. Za ko-
nec pa še navedba iz članka
Finance z naslovom Veli-
kanske razlike z dne 30. ja-
nuarja 2009. Najpravičnejši
sistem plačevanja odvoza
smeti bi zahteval tehtanje
smeti in vestno beleženje
teh podatkov, a tudi na mi-
nistrstvu za okolje priznava-
jo, da se takšen sistem v
drugih evropskih državah ni
izkazal za najuspešnejšega.

Odgovori na pobude

Župan o problematiki dimnikarskih storitev
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da so se na koor-
dinaciji županov Gorenjske pogovarjali tudi o problematiki
dimnikarskih storitev. Kot je dejal, se je v reševanje proble-
matike dejavno vključil minister za okolje Karl Erjavec, ven-
dar gre za zapleten problem, saj so bile dimnikarskim pod-
jetjem lani podeljene koncesije za kar osem let, pogodbe pa
je zdaj zelo težko razdreti. Zato se je župan pridružil pozivu
občanom, naj vsakršne težave z dimnikarji prijavljajo nepo-
sredno na ministrstvo za okolje. U. P.

”Sem ena izmed mnogih žensk, ki se ne-
nehno trudi zmanjšati kilograme in iz-
boljšati videz. V času sodobne tehnike
nas sicer kar preplavljajo različni pripo-
močki in preparati za zmanjšanje telesne
teže, a sama kljub veliki izbiri še nisem
odkrila, kako brez velikega napora izgu-
biti centimetre tam, kjer najbolj motijo.
Dokler nisem odkrila kavitacije - odprave
maščobnih blazinic brez bolečin in preti-
ranega napora,” je povedala Ana, ena od
prvih strank novega salona CAVITÉ v Ra-
dovljici.
Kavitacija je metoda, ki s pomočjo najsodo-
bnejše ultrazvočne tehnologije omogoča

koncentracijo energije na točno določeni
globini v tkivu, kar zagotavlja selektivno
razbitje maščobnih celic v podkožju. Povr-
šina kože, žile, živci in mišice pri tem osta-
nejo nedotaknjeni. Maščoba iz razbitih
maščobnih celic se razlije v medcelično te-
kočino, od tam pa se po povsem naravni
poti izloči iz telesa.
”Kot so mi obljubili v salonu, so bili rezul-
tati vidni že po prvem posegu, po štirih obis-
kih v salonu pa nosim za celo konfekcijsko
številko manjša oblačila. Če ob terapiji 
pazite še na prehrano in potrebno gibanje,
je uspeh stoodstotno zagotovljen,” je nav-
dušena Ana.

Salon CAVITÉ v Radovljici je prvi na Go-
renjskem, kjer so začeli kavitacijo. Na te-
rapijo, ki je idealna rešitev za vse, ki želite
izboljšati svoj videz, a se nočete ali ne
morete odločiti za kirurški poseg, se vam
tako ni več potrebno odpraviti v prestol-
nico. 

Vodja salona Ženja Petrič priporoča vsaj
dva obiska in obljublja sodobno, stro-
kovno in temeljito ter obenem sprošču-
jočo izkušnjo vsem, ki si še pred po-
mladjo želite hitro, varno in učinkovito
preoblikovati telo.

Brez napora nad odvečne centimetre

Pred tretmajem Po štirih tretmajih
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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

Socialna kriza, ki je močno
prizadela mnoge na Jeseni-
cah, se odraža tudi v kopiče-
nju neplačanih položnic.
Nekateri nimajo denarja niti
za plačilo šolske prehrane
otrok, ugotavljajo na Osnov-
ni šoli Prežihovega Voranca
Jesenice. Šola je izrazito na-
rodnostno mešana, saj jo po-
leg Slovencev obiskujejo
tudi učenci hrvaške, srbske,
bosanske, albanske, ukrajin-
ske in drugih narodnosti. Na
šoli so ob koncu lanskega
leta imeli skoraj za 19 tisoč
evrov terjatev do staršev. Kot
je povedal ravnatelj Robert
Kerštajn, je od tega pretežni
del dolga staršev (skoraj 14
tisoč evrov) nastalo zaradi
neplačila prehrane, torej

malic in kosil, preostanek pa
zaradi neplačila šole v nara-
vi, prevozov, vstopnin ... Po-
datek toliko bolj zbuja skrb,
če vemo, da ima na omenje-
ni šoli že tako ali tako kar
tretjina od 611 učencev sub-
vencionirano prehrano. To

pomeni, da jim malico ozi-
roma kosilo deloma ali v ce-
loti plačujeta občina oziro-
ma država. Po Kerštajnovih
besedah ti podatki kažejo, da
se socialna kriza na Jeseni-
cah zares poglablja. To opa-
ža tudi socialna delavka na

šoli Božena Križnar, saj se
nanjo obrača vse več staršev,
ki so izgubili službo ali so na
čakanju. Kot je povedala
Križnarjeva, na šoli skušajo
takoj reagirati in pomagati.
"Če ugotovimo, da v družini
potrebujejo pomoč, skuša-

mo takoj najti načine, da po-
magamo," je poudarila Križ-
narjeva, ki tudi opaža, da
staršev ni več sram prositi za
subvencionirano prehrano.
Toda na drugi strani ravna-
telj opozarja, da na šoli za
zdaj ne vidijo načina, kako

bi naraščajoči dolg staršev
do šole izterjali. Nekateri so
dolžniki že od leta 2005,
šola jim vsaka dva meseca
pošlje opomine, vendar pa
velikega učinka ni. "Zakon
nam ne omogoča, da bi pri-
dobili podatke o zaposlitvi
staršev, tako da bi prek so-
dišča izterjali dolg vsaj pri ti-
stih, ki bi lahko plačali," je
opozoril ravnatelj. Na neka-
terih šolah zato resno raz-
mišljajo o skrajnem ukrepu
- da bodo otrokom kar vzeli
šolske malice in kosila. Toda
na Osnovni šoli Prežihovega
Voranca za zdaj tako drastič-
nih ukrepov ne načrtujejo.
Kljub temu pa menijo, da bo
treba najti sistemsko rešitev
za tovrstne probleme, ki se
bodo v prihodnjih mesecih
zagotovo še zaostrili.

Staršem se kopičijo položnice
Na jeseniških osnovnih šolah opažajo, da vse več staršev ne zmore plačevati položnic za šolsko 
prehrano, šolo v naravi ...

Razgrnjen občinski prostorski načrt
Vse do 8. maja bo trajala javna razgrnitev dopolnjenega pred-
loga Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jeseni-
ce. Kot je na marčevski seji občinskega sveta povedala vodja
oddelka za okolje in prostor na Občini Jesenice Valentina Go-
rišek, nov občinski prostorski načrt temelji na sedaj veljav-
nem družbenem planu, v njem pa ne bo večjih sprememb.
"Ne bomo umeščali novih stanovanjskih, proizvodnih in re-
kreacijskih površin, saj za to ni prostorskih možnosti, pa tudi
dajalci soglasja na državni ravni tega ne dopuščajo," je deja-
la. Pri pripravi akta so, kot je zatrdila Goriškova, skušali upoš-
tevati tudi kar največ pobud, ki so jih dali občani. Gradivo je
razgrnjeno v avli Občine Jesenice, dosegljivo je na spletni
strani občine Jesenice in na krajevnih skupnostih. U. P.

Denar za energetsko sanacijo
Še do 24. aprila se lahko občani Jesenic prijavijo na razpis
za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom
za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov ener-
gije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu
2009. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Jesenice,
objavljen pa je bil tudi v Jeseniških novicah. Letos je Občina
Jesenice za finančne spodbude za energetsko sanacijo na-
menila 99.500 evrov, samo prvi teden pa je na občinski od-
delek za okolje in prostor prispelo trideset vlog, je povedala
vodja oddelka Valentina Gorišek. Do konca razpisa pričaku-
jejo še več vlog; lani denimo so jih prejeli kar 210. U. P.

Spet izbirajo spominek Jesenic
V občini Jesenice bodo tudi letos izbirali najboljši spominek.
V ta namen so pripravili javni natečaj, na katerega je še do 7.
maja mogoče poslati spominke oziroma ideje za spominek.
Izdelki naj bi prepoznavno in izvirno predstavljali Jesenice in
okolico, kulturno in naravno dediščino občine. Pogoj je, da je
spominke mogoče izdelati v poljubni količini za prodajo, da
so prvič javno predstavljeni in še niso v prodaji, hkrati pa naj
bi njihova predvidena prodajna cena ne presegala osem ev-
rov. Avtor najboljšega izdelka bo prejel nagrado v višini 400
evrov, drugega najboljšega 200 evrov, avtor najboljše ideje
za spominek pa bo prejel 100 evrov. Natečaj za najboljši spo-
minek so na Jesenicah prvič pripravili pred dvema letoma, ko
je bil za najboljšega izbran obesek z grbom. U. P.

Denar za uničene ceste v rebalansu
Po zimi so tudi na območju občine Jesenice številne ceste
močno poškodovane. Kot je povedal župan Tomaž Tom
Mencinger, so že oblikovali posebno komisijo, ki si je sku-
paj s predstavniki krajevnih skupnosti ogledala najbolj kri-
tične odseke. "Tako dolge in hude zime že vrsto let ni bilo,
zato so ceste močno poškodovane. Pripravljamo vrsti red
obnove, za krpanje pa bomo v rebalansu morali zagotoviti
kar precej dodatnih sredstev. Ob tem pa bomo morali pove-
čati tudi postavko za pluženje cest, saj so bili zaradi izjem-
nih snežnih padavin letos stroški pluženja kar trikrat večji
kot običajno," je povedal župan. Zaradi tega je župan izrazil
skrb, da bo nekaj cest na sicer predvideno redno obnovo žal
moralo počakati do prihodnjega leta. U. P.

Na šoli so ob koncu lanskega leta imeli skoraj 
za 19 tisoč evrov terjatev do staršev, pretežni del
dolga je nastal zaradi neplačila malic in kosil.
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Občinske novice

Nataša Harej

Kuhanje zahteva kar veliko
energije in čeprav se na prvi
pogled zdi, da pri tem ni
mogoče kaj prida privarče-
vati, ni tako. Kadar je le mo-
goče, uporabimo tako ime-
novani "ekonom lonec". Ko-

ličina vode za kuho naj ne
bo po nepotrebnem preveli-
ka. Kuhajmo v pokritih po-
sodah s pokrovi, ki dobro
tesnijo. Ko voda zavre,
zmanjšajmo moč kuhalne
plošče oziroma plinskega
gorilnika do točke, ko voda
še vedno vre. Izbirajmo ku-
halno posodo iz materialov,
ki omogočajo dobro toplo-
tno prevodnost in enako-
merno porazdelitev toplote.
Premer dna posode se mora
ujemati s premerom plošče
ali kuhalnega polja. 
Pri električnih štedilnikih je
dobro upoštevati naslednje
nasvete: velikost kuhalne
plošče izberemo glede na
premer posode. Majhna po-
soda na veliki plošči pusti
povsem neizkoriščen obod,
od koder energija veselo
uhaja v zrak. S kuhanjem v

pokriti posodi lahko zmanj-
šamo porabo električne
energije tudi do trikrat. Ku-
halno ploščo izklopimo ne-
kaj minut pred koncem ku-
hanja, saj je v plošči dovolj
toplote, ki bo hrano skuhala. 
Varčno lahko ravnamo tudi
pri peki hrane v električni

pečici. Pri starejših pečicah
redno preverjajmo tesnjenje
vrat. Vrat pečice ne odpira-
mo po nepotrebnem, saj s
tem znižujemo temperaturo
v pečici in povečujemo pora-
bo energije. Če imamo v pe-
čici na razpolago ventilator,
ga čim pogosteje uporabljaj-
mo. Ko je le mogoče, peci-
mo več jedi hkrati. Električ-
no pečico izklopimo približ-
no deset minut pred kon-
cem peke, saj je v njen do-
volj toplega zraka, ki bo jed
spekel do konca. Jedi raje
pogrevajmo na kuhalnih
ploščah kot v klasičnih peči-
cah, še raje pa v mikrovalov-
nih pečicah. Poraba energije
je pri novejših modelih pe-
čic manjša, kar je rezultat
toplotne izolacije, boljšega
tesnjenja in večkratne zaste-
klitve vrat. 

EKO KOTIČEK

Varčujemo tudi v kuhinji 

Vprašanje občanke iz nase-
lja enodružinskih hiš v Pod-
mežakli: Za zemeljski plin
se ne morem odločiti zato,
ker vsi pravijo, da plačajo
več kot za kurilno olje. Kaj
naj naredim?
Odgovor Avrelija Ravnika: V
Podmežakli je že inštalirana
mestna plinovodna mreža
zemeljskega plina. Le nekaj
hiš proti Podkočni še nima
plinovodnega omrežja. Zato
imate možnost priklopa ze-
meljskega plina za ogreva-
nje in kuhanje. Zemeljski
plin je najčistejše gorivo, ki
je okolju zelo prijazno. Zato
ga priporočamo vsem, ki
imajo možnost priklopa.

Mnogi imajo zemeljski plin
na fasadi, pa se kljub temu
ne odločijo za uporabo. Ze-
meljski plin je povprečno
cenejši od ekstra lahkega
kurilnega (EL) olja in uteko-
činjenega naftnega plina
(UNP) propana ali butan-
propana. Cena vedno za-
ostaja za ceno EL kurilnega
olja za tri do štiri mesece,
tako pri podražitvi kot pri
pocenitvi. Zemeljski plin je
energent bodočnosti. Njego-
vih prednosti je več: plinske
kurilne naprave - kvalitetne
imajo dolgo življenjsko
dobo; zemeljski plin je brez
sledov žvepla in z visokim
izkoristkom ogrevanja v
plinskih napravah; zanj ne
potrebujete plinohrama, ker
ga za vas hrani distributer
oziroma dobavitelj GEO-
PLIN; je cenejši za kuhanje
od utekočinjenega naftnega
plina propan-butan. Odpade
težaško delo s plinskimi je-
klenkami. Zemeljski plin je
brez vonja, zato ga umetno
odorirajo - dodajo značilen
vonj, da se zazna pri izhaja-
nju zaradi netesnosti; ze-
meljski plin je lažji od zraka
in je zato zelo varno gorivo,
ker se pri netesnosti dvigne
pod strop in izhaja skozi
zračnik na prosto; plačuje se

za nazaj - za že porabljeno
količino, ki se meri s plino-
merom v standardnih ku-
bičnih metrih. Ekstra lahko
kurilno olje plačujete na-
prej, zalogo za celo kurilno
sezono, zemeljski plin pa
mesečno po dejanski pora-
bi. Kuhanje na steklokera-
mični plošči, ki je tako ope-
vana in reklamirana, je draž-
je od kuhanja na plinskem
kuhalniku z UNP
propanom-butanom za
0,1292 EUR/KWh. Kuhanje
na električni steklokeramič-
ni plošči stane za VT dnev-
no tarifo 0,2302 EUR/KWh,
pri porabi nad 10 KWh/dan
pa celo 0,2642 EUR na dan.

Kuhanje z UNP plinom iz
jeklenke pa le 0,141
EUR/KWh. Kuhanje z ze-
meljskim plinom pa je ce-
nejše. Cena je za vsakega
porabnika različna, odvisna
od porabe in je pravilno iz-
računana samo, če delimo
končno ceno v evrih s pora-
bo sm3 na mesec in dobimo
ceno na sm3 plina.

Zakaj porabniki govorijo, da
je zemeljski plin drag?
Zato, ker vedo, koliko ga po-
rabijo na mesec in koliko
plačajo. Kurilno olje kupijo
jeseni, plačajo povprečno
okoli 1200 evrov in pozabijo
na nakup. Veselo ga kurijo,
se ogrevajo in več ne razmiš-
ljajo do novega nakupa. Če
bi vgradili vodni števec 3/8”,
bi ga merili z manjšo napako
mesečno. Zmnožek litrov
krat nabavna cena na liter bi
vam povedal, koliko je bilo
porabljenega v januarju. Pri-
merjava z zemeljskim pli-
nom bi bila tako pojasnjena.
V zimskih mesecih je račun
vedno za ogrevanje višji. Po-
leti in pozimi boste priprav-
ljali toplo vodo in kuhali veli-
ko ceneje kot z električno
energijo. Priprava tople vode
in kuhanje sta z električno
energijo predraga.

Energetski nasvet 
Svetuje energetski svetovalec Avrelij Ravnik iz
Energetsko svetovalne pisarne Jesenice, ki daje 
brezplačne nasvete za vse prebivalce Slovenije.

Urša Peternel

Na marčevski seji občinske-
ga sveta so se med drugim
seznanili s poročilom o delu
na področju zaščite in reše-
vanja in sprejeli program
dela za leto 2009. Kot je po-
vedala Nataša Štefelin z Ob-
čine Jesenice, so v lanskem
letu obiskali vse krajevne
skupnosti, da bi spodbudili
sodelovanje, določili so po-
verjenike in namestnike po-
verjenikov ter oblikovali eki-
pe prve pomoči. "Za član-
stvo v ekipah prve pomoči se
je usposobilo 13 kandidatov,
ki so opravili 70-urni tečaj
usposabljanja iz prve pomo-
či. Te kandidate smo tudi
opremili z novimi oblekami
in torbicami za prvo po-
moč," je povedala Štefelino-
va. Lani je občinski štab ci-
vilne zaščite pridobil tudi

dostop do aplikacije GIS
ujma, ki je v pomoč pri pri-
pravi ocen ogroženosti ter
načrtov zaščite in reševanja.
Lani je bil na občini Jesenice
opravljen tudi inšpekcijski
nadzor za področje varstva
pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ocena inšpektor-
ja pa je bila dobra. 
V letošnjem letu bodo nada-
ljevali pripravo srednjeroč-
nega programa varstva pred

naravnimi in drugimi nesre-
čami, ki bo temeljni doku-
ment na tem področju in ga
bo Občina Jesenice dobila
med prvimi v državi. Kot je
povedal poveljnik občinske-
ga štaba civilne zaščite Bra-
nimir Petrovič, 14. maja v
karavanškem predoru pri-
pravljajo veliko državno
vajo, v kateri bodo simulira-
li verižno trčenje vozil. Dru-
ga večja aktivnost pa bo sep-
tembra, ko bodo pripravili
prikaz delovanja sil za zašči-
to in reševanje, od gorskih
reševalcev, radioamaterjev,
gasilcev, policije, vojske,
uprave za zaščito in reševa-
nje ... Vse dogajanje naj bi
potekalo dva dni, želijo pa
si, da bi si prikaz ogledalo
čim več občanov, saj je eden
od glavnih namenov projek-
ta tudi promocija prostovolj-
stva in krepitev zavesti, da v

primeru nesreč nismo pre-
puščeni sami sebi. Hkrati
pa bi ljudi radi ozavestili, da
tudi sami lahko veliko pri-
spevajo k svoji varnosti in
varnosti v okolici. "Ljudem
bi na ta način radi povedali,
kako naj ukrepajo ob nesre-
čah, kam se lahko obrnejo
po pomoč, kako lahko pre-
ventivno poskrbijo za lastno
varnost," je poudarila Štefe-
linova.

Ve  na www.hypo-alpe-adria.si

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

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

Pohvalili civilno zaščito

Maja bo potekala velika vaja v karavanškem 
predoru, septembra pa pripravljajo dvodnevni
prikaz sil zaščite in reševanja.

Občinski svetniki so pohvalili dosedanje delo 
civilne zaščite.

S porušitvijo stare stavbe kadrovske se je odprla nova
panorama tega dela Jesenic. I Foto: Janez Pipan
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Krajevna skupnost, pisma
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Janko Rabič

Člani sveta krajevne skup-
nosti Slovenski Javornik-Ko-
roška Bela so si v začetku
tega mandatnega obdobja
zastavili nalogo, da bodo so-
delovali z vsemi društvi in
organizacijami, prisluhnili
njihovim problemom in jih
vključevali v programe kra-
jevnega praznika in ob dru-
gih priložnostih. V 12 druš-
tvih potekajo najrazličnejše
dejavnosti, pri katerih sode-
lujejo številni krajani. Vklju-
čeni so v DPD Svoboda,
KUD Triglav, Farno kultur-
no društvo Koroška Bela,
prostovoljni gasilski društvi
Koroška Bela in Javorniški
Rovt, TVD Partizan, Planin-
sko društvo, društvo upoko-
jencev, Strelsko društvo Tri-
glav, krajevno organizacijo
Zveze borcev za vrednote
NOB, Klub radioamaterjev
in Kulturno društvo Mož-
nar. Z veliko voljo, znanja,

izkušnjami in številnimi
prostovoljnimi urami pri-
pravljajo dramske predstave
in druge prireditve, razstave,
srečanja, pohode, tekmova-
nja in jubileje. Ob vsem zav-
zetem delu se v večini dru-
štev srečujejo s finančnimi
težavami, tudi ustreznega
kadra jim primanjkuje. V
marcu so člani sveta krajev-
ne skupnosti pripravili dru-
go srečanje s predstavniki
vseh društev in organizacij.
Predsednica Maja Otovič se
je najprej vsem zahvalila za
lansko uspešno sodelovanje
na prireditvah ob krajevnem
prazniku, o namenu sreča-
nja pa je povedala: "Člani
sveta se na ta način želimo
podrobneje seznaniti z de-
lom in problemi društev.
Povsod je res veliko dejavno-
sti, vedno se nekaj dogaja.
Na ta način želimo še bolj
okrepiti naše sodelovanje.
Spet jih bomo povabili, da z
različnimi prireditvami in

drugimi dejavnostmi popes-
trijo dogajanja ob krajev-
nem prazniku v septembru.
Pri prireditvah posameznih
društev se večkrat pojavljajo
problemi. Dogaja se, da jih
je več na isti dan in ob isti
uri. Predlagala sem da druš-
tva obveščajo krajevno skup-
nosti o prireditvah in tako
bomo lahko sestavili termin-
ski plan."
Pet društev, ki ima prostore v
stavbi na Cesti Borisa Kidri-
ča 37 c na Slovenskem Javor-
niku (Turist), se srečuje
predvsem s problemom viso-
kih stroškov za ogrevanje. O
tem so se letos že pogovarja-
li na skupnem sestanku z
Občino Jesenice in Javnim
komunalnim podjetjem
JEKO IN. Rešitve za zmanj-
šanje visokih cen naj bi dose-
gli z vgradnjo termostatskih
ventilov in delilnikov v pros-
torih ter drugačnim siste-
mom obračunavanja stro-
škov ogrevanja v stavbi. 

Paleta dejavnosti
V Krajevni skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela v dvanajstih društvih
potekajo najrazličnejše dejavnosti.
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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

NNoovva ka kolekolekcicijaja
sončnih očalsončnih očal
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Občinska proslava

"Mesto jekla, cvetja, hoke-
ja". S tem sloganom so se
organizatorji lotili občinske
proslave ob 80. obletnici raz-
glasitve Jesenic za mesto, a je
bila rdeča nit, kar naj bi slo-
gan bil, povsem izgubljena.
Odlična ideja, je bila moja
prva misel ob spremljanju po-
snetka proslave na ATM TV
(prireditve si v živo nisem
mogel ogledati), a bolj ko se je
proslava nagibala h koncu,
vse bolj žalosten sem bil zavo-
ljo scenarija prireditve. V
osnovi je bilo moteče že to, da
je na Jesenicah v kulturnem
programu nastopil orkester
slovenske policije; prireditelji
so očitno pozabili, da v "me-
stu rdečega prahu" deluje Pi-
halni orkester Jesenice- Kranj-
ska Gora (tako se orkester
imenuje od leta 1997, prej je
bil Pihalni orkester jeseniških
železarjev), ki letos slavi za-
vidljivih 135 let delovanja.
Tako smo bili prikrajšani za
koračnico Jeseniškim železar-
jem avtorja - Jeseničana Iva-
na Knifica, dolgoletnega diri-
genta pihalnega orkestra, ki
jo je napisal predvsem za že-
lezarje in jeklarje, kar je bil
del v uvodu napisanega sloga-
na. O cvetju oz. ključavnicah,
bolj znanih pod imenom nar-
cise, tudi delu slogana, ni bilo
veliko povedanega, nekaj ma-
lega je bilo povedanega o ho-
keju, še zadnjem delu slogana
proslave, ki je tudi eden iz-
med ponosov Jesenic. O narci-
sah bi skozi glasbo lahko
marsikaj povedala pevka Ire-
na Vrčkovnik, mimogrede: ali
na Jesenicah ne premoremo
svojih pevcev - če bi zapela pe-
sem izpod peresa letošnje ob-
činske nagrajenke Majde Re-
bernik, in tudi o jeseniških
hokejistih je napisanih precej
skladb, ki pa niso našle pros-
tora na občinski proslavi. Iz-
bor pesmi Vrčkovnikove je bil
po mojem mnenju povsem
zgrešen, pri njeni zadnji pes-
mi smo potovali s starim av-

tom v Ljubljano, kar ne sodi
na občinsko proslavo - le kje
so bile skladbe Mesto rdečega
prahu, Siva pot, Prelepa Go-
renjska, Jeseniški venček ..., ki
Jeseničanom pomenijo veliko
več kot skladbe, ki smo jih sli-
šali na proslavi ... O tem, da
Jesenice med nekaj več kot 13
tisoč prebivalci premorejo le
eno voditeljico za vse priredit-
ve v občini, pa niti ni vredno
izgubljati besed.
Nagrajencem iskrene čestitke.

Zoran Račič, Jesenice

Spomladanska 
očiščevalna akcija 

Pomlaaaaaad!! Toplo son-
ce je z naših ulic počistilo zad-
nje zaplate snega, Čufarjev
trg je zaživel v otroškem sme-
hu in martinčkanju ob kavi-
ci, dekleta in pročelja hiš so se
odela v sveže pastelne barve,
drevesa, grmovnice in cvetice
po neštetih gredicah odpirajo
svoje brste ... Kako lepo posta-
ja naše mesto!!! Sveže, bohot-
no, sončno in cvetoče!!! Kdor
se zna sprehoditi skozenj z
odprtimi očmi, bi mu lahko
igralo srce! Lahko, če ...Ah, ta
"če"!!! Če se pogled ne bi usta-
vil na odvrženih papirčkih,
plastenkah, pločevinkah in
drugih iznajdbah civilizacije,
ki se nespretno skušajo skriti
prav v zavetje zelenic, nasa-
dov, gredic, pa tudi zidov in
robnikov! Pa mislimo, da smo
kulturni! Že res, da bo vse to
vsaj delno prekrilo zelenilo, s
katerim nas narava še vedno
tako velikodušno nagrajuje, a
smeti bodo obležale tam! Mo-
goče bo kak košček papirja ali
plastične vrečke veter zanesel
na drugo mesto, a morda bo
tam le še bolj na očeh!

In ležalo bo tam, če ... ČE
TEGA NEKDO NE BO PO-
BRAL! Nekdo, ki je ozaveš-
čen, ki mu ni vseeno, ki rad
živi v lepem, čistem in zdra-
vem okolju ...

Lahko bi iskali krivce, 
ki nam poskušajo umazati, 
nasmetiti, "zasvinjati" naše
mesto. 

Pa ne bomo! Vsak zase in
skupaj se raje odločimo, da
bomo počistili vsak svoje dvo-
rišče, vrt, parkirišče pred blo-
kom in zelenico za njim!
Tako kot že vrsto let člani
društev, učenci in dijaki šol,
delavci javnih služb in KS či-
stijo, grabijo in pometajo jav-
ne površine, poti, zelenice, vo-
dotoke ...

Če bi vsak od nas počistil
samo tisti delček, ki ga je mor-
da res onesnažil nekdo drug,
a ga mi sami vsak dan opa-
zujemo skozi okno svojega
stanovanja - koliko lepši bi bil
potem ta pogled! In kako pri-
jetna bi bila misel, da smo za
to zaslužni mi sami!

Veliko dela in bitk nas še
čaka v bodoče! Veliko učenja,
prepričevanja in naporov, da
vzgojimo tiste, ki brez slabe
vesti odvržejo prazno vrečko
ali pločevinko na gredico z
najlepšim cvetjem, namesto
da bi jo spustili v koš, ki je od-
daljen le nekaj korakov! A ne-
kje je treba začeti!

ZAČNIMO TOREJ! Nare-
dimo prvi korak mi sami! 

Posvetimo april čiščenju!
Očistimo vsak svoj košček me-
sta, vasi, kraja, v katerem ži-
vimo! Očistimo naše Jesenice! 

Če nam uspe, je prva bitka
dobljena!

Pri izvedbi akcije bodo po-
magali zaposleni v Javnem
komunalnem podjetju JEKO
IN. Na sedežu podjetja orga-
nizatorji dobijo rokavice in
vreče, vodje akcij pa morajo
sporočiti lokacije zbranih
smeti in odpadkov zaradi od-
voza. Akcija bo trajala do 28.
aprila. Vse dodatne informa-
cije so na voljo pri Željku
Šmitranu.

Darka Rebolj, 
Krajevna skupnost Sava 

Janez Pipan

Kot navadno je bil tudi letos
pomladni koncert Pihalnega
orkestra Jesenice-Kranjska
Gora dobro obiskan. V dvo-
rani jeseniškega gledališča
so jeseniški glasbeniki pri-
pravili pester program za
svojo zvesto publiko, pro-

gram je obsegal dela S. Av-
senika in S. Avsenika ml., J.
Straussa ml., W. A. Mozarta,
T. Dossa, V. Landa, E. Glav-
nik in dve ljudski v priredbi
neutrudnega dirigenta in
glasbenika Domna Jeraše.
Pri tem moramo pohvaliti
tudi mladega rogista Miha
Horvata (igra še trobento in

bobne) kot solista, da o Do-
mnu Jeraši in njegovih ob-
časnih domislicah in izvir-
nih nastopih ne izgubljamo
besed. Imel je svojo točko na
pozavni s skladbo Racman
Jaka, na splošno pa je publi-
ka ob zaključku igranja z
močnim ploskanjem prido-
bila še nekaj podaljškov. 

Tudi Racman Jaka na pozavni
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Učenci Glasbene šole Jese-
nice so bili uspešni na 38.
tekmovanju mladih glasbe-
nikov Republike Slovenije,
ki je potekalo na Štajer-
skem. Maja Horvat je v dis-
ciplini violina, kategorija
1.b, prejela srebrno plaketo
(mentorica Blanka Ewa Po-
zyczka, korepetitor Primož
Kerštanj). Kvartet klarinetov
v zasedbi Martina Strasser,
Alma Bešić, Nina Smolej in
Aljoša Lindič je v 1. katego-
riji prejel srebrno plaketo
(mentor Uroš Gorenc). Ari-

na Denić je v disciplini vio-
lina, kategorija 1.b, prejela
priznanje (mentorica Nata-
lija Šimunovič Cilenšek, ko-
repetitorka Saša Golob).
Uspešni sta bili tudi dijaki-
nji Srednje glasbene in ba-
letne šole v Ljubljani. Ro-
mana Šimbera je v discipli-
ni violončelo, kategorija 1.c,
prejela srebrno plaketo in 3.
nagrado (mentorica Karmen
Pečar). Sandra Štern je v dis-
ciplini kitara, kategorija 2.b,
prejela srebrno plaketo
(mentor Igor Saje), je sporo-
čila ravnateljica Glasbene
šole Jesenice Martina Valant.

Uspehi na državnem
tekmovanju
Z državnega tekmovanja so se mladi jeseniški glasbeniki vrnili s srebrnimi plaketami in priznanji.

Tudi avdicija za nove igralce
V okviru DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška
Bela deluje tudi uspešna gledališka sekcija. Prejšnji mesec
so pripravili igro Žena mojega moža, katere avtor in režiser
je Franci Tušar. Po uspehu na domačem odru imajo že 
potrjena številna gostovanja na drugih odrih. V bodoče
bodo delo skušali razširiti s sodelovanjem s podobnimi 
društvi in gledališkimi skupinami v gorenjski regiji. Organi-
zirali pa bodo tudi avdicijo in tečaj za igralce od starosti 16
let pa do srednjih let. Radi bi namreč povečali število igral-
cev v društvu. J. P.

Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije
V dvorani jeseniškega gledališča so se v soboto, 4. aprila,
zbrali mladi harmonikarji, člani različnih orkestrov iz vse
Slovenije na tradicionalnem, že petem srečanju. Predstavili
so se z različnim glasbenim repertoarjem. Nastopili so 
tudi mladi harmonikarji Glasbene šole Jesenice pod vod-
stvom Diane Šimbera. Škoda, da občani prireditve niso
obiskali bolj množično, saj bo naslednje srečanje na Je-
senicah šele čez dve leti. Glasbeni program je bil izredno
pester in izveden vrhunsko, čeprav nekateri orkestri deluje-
jo šele dobro leto. J. P.

Koncert Neže Torkar
V dvorani Glasbene šole Jesenice je bil konec marca solistič-
ni koncert harmonikarke Neže Torkar, maturantke na Sred-
nji glasbeni šoli v Ljubljani, razred pri profesorju Ernoju Se-
bastianu. Neža je zelo perspektivna mlada glasbenica, ki
ima za sabo številne solistične nastope in nastope z razni-
mi sestavi, kot so Mladinski orkester Glasbene šole Jeseni-
ce, Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, Harmonikarski
orkester Glasbene šole Jesenice. Neža igra vsaj dva inštru-
menta, harmoniko in pozavno, sodeluje pa tudi v komornih
zasedbah. Doslej je prejela različna priznanja na domačih in
tujih tekmovanjih mladih glasbenikov, med drugim lani na
državnem tekmovanju zlato plaketo in 1. nagrado. Na kon-
certu v jeseniški glasbeni šoli je odigrala skladbe Bacha,
Haydna, Jacobija, Adamiča ... Po končanem nastopu je za-
radi burnega aplavza navdušenih poslušalcev v dvorani do-
dala še eno skladbo. Sicer je svojo glasbeno kariero pričela
leta 1997 v Glasbeni šoli Jesenice pri Diani Šimbera. J. P.

Srečanje gorenjskih citrarjev
V soboto, 6. junija, bo Glasbena šola Jesenice v sklopu pro-
jekta Poletje na Stari Savi organizirala srečanje gorenjskih
citrarjev. Srečanje bo potekalo na trgu pred glasbeno šolo.
Zato vabijo citrarje, da se jim pridružijo. Vse informacije
lahko dobijo pri učiteljici citer Urški Praprotnik Zupan v
Glasbeni šoli Jesenice.

Arina Denić je v disciplini violina, kategorija 1.b, prejela
priznanje. Na sliki z mentorico Natalijo Šimunovič Cilenšek
in korepetitorko Sašo Golob.

Kvartet klarinetov v zasedbi Martina Strasser, Alma Bešić,
Nina Smolej in Aljoša Lindič je v 1. kategoriji prejel srebrno
plaketo. Na sliki z mentorjem Urošem Gorencem.

Maja Horvat je v disciplini violina, kategorija 1.b, prejela 
srebrno plaketo. Na sliki z mentorico Blanko Ewo Pozyczko. 
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Retrospektivna razstava fotografij Franca Črva
V Kosovi graščini so odprli retrospektivno razstavo fotografij
Franca Črva ob njegovem življenjskem jubileju: 80-letnici živ-
ljenja in 50-letnici fotografske dejavnosti. Veliko smo že brali
o njegovem uspešnem delu na področju fotografije, zlasti o
njegovih slikovnih zapisih iz sveta delavstva, železarstva,
športa, kulture kakor tudi iz narave, s katero je prav tako
povezan. Osnova razstave je zbirka 30 črno-belih fotografij, ki
so v različnih razstavnih salonih vzbudile veliko pozornosti.
Posebna komisija Fotografske zveze Slovenije je kolekcijo
ocenila za vrhunsko in na tej osnovi avtorju podelila naslov
mojster fotografije FZS, njegova dela pa so dobro sprejemali
tudi na razstavah v tujini in tudi od tam je prejel naslov ex-
cellence FIAP/EFIAP (Mednarodna fotografska zveza FIAP).
Vendar ni samo mojster črno-bele tehnike (briljantna ostrina,
kompozicija), tudi njegove barvne fotografije z različnimi fo-
toaparati so mojstrske. Katalogi, kolajne in priznanja so
samo delček njegovega delovnega opusa. Resnične starosti
ne kaže, saj je vedno živahen, zbran in človek akcije, vedno je
pripravljen pomagati ali svetovati vsem, ki to žele ali potre-
bujejo. Odprtja razstave so se udeležili številni ljubitelji dobre
fotografije in lepega kulturnega programa.

Spominska razstava fotografij 
Slavka Smoleja

V razstavnem salonu DOLIK je na ogled spominska razsta-
vo fotografij mednarodnega mojstra fotografije Slavka Smo-
leja od stoletnici njegovega rojstva. Že kot mlad fotograf je
Slavko Smolej daljnega leta 1933 prejel prvo bronasto plake-
to na mednarodni razstavi fotografij v Luzernu in s tem pri-
čel svojo umetniško pot in prodor v svet. Postal je lirično
poetični fotograf našega gorskega sveta v vseh letnih časih,
beležil pa je tudi delovni utrip v železarni. V letu 1936 je spet
prejel visoko priznanje pri reviji American Photography Bo-
ston, ko so ga uvrstili na svetovno lestvico najboljših foto-
grafov. Posebno mesto je marca 1941 na predavanju v Ljub-
ljani zavzela serija 208 barvnih diapozitivov z naslovom
Cvetje in obrazi naših gora. Po vojni pa je pripravil fotomo-
nografijo Gorenjska v miru, trpljenju in svobodi in soobliko-
val Muzej talcev Begunje in Tehnični muzej Železarne Jese-
nice. Pred vojno je bil zaposlen v KID Jesenice, po osvobo-
ditvi pa je bil direktor Metalurške industrijske šole. Umrl je
16. februarja 1961. J. P.
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Za zaključek letošnje obsež-
ne zimske sezone na jeseni-
ški ledeni ploskvi so poskrbe-
li umetnostni drsalci. Orga-
nizacijski odbor pri Drsal-
nem klubu Jesenice je poskr-
bel za uspešno izvedbo 17.
mednarodnega tekmovanja
Pokal Triglav. V teh letih si je
pridobil velik ugled zunaj
Slovenije. Redno je uvrščen v
koledar Mednarodne drsalne
zveze. Najprej so si na Jeseni-
cah nabirali dragocene izkuš-
nje danes že uveljavljeni tek-
movalci v evropskem in sve-
tovnem merilu v mlajših ka-
tegorijah od letos pa je postal
privlačen tudi za člane, pred-
vsem zaradi pridobivanja
točk na svetovni lestvici
umetnostnega drsanja. 
Letošnji Pokal Triglav so
tako zaznamovali doslej naj-
kvalitetnejši nastopi 124 dr-
salcev in drsalk iz 20 držav.

V članskih vrstah je odme-
val uspešen nastop že vrsto
let najuspešnejšega sloven-
skega tekmovalca, 26-letne-
ga Gregorja Urbasa s Hruši-
ce. V močni mednarodni
konkurenci je bil boljši od
njega le Francoz Alban Pre-
aubert, peti z letošnjega ev-
ropskega prvenstva. Gregor
se vedno razveseli nastopa
pred domačim občinstvom.
Na tem uglednem tekmova-
nju na Jesenicah je doslej
zmagal že šestkrat. Po na-
stopu je povedal: "Oba pro-
grama sem dobro izvedel in
se v hudi konkurenci veselil
drugega mesta. Sedaj so
zelo pomembne točke, ki
jih dosežemo na takšnih
mednarodnih tekmovanjih,
saj štejejo za svetovno lestvi-
co. Na Jesenicah sem jih do-
segel največ doslej, več kot
na nedavnem svetovnem
prvenstvu v Los Angelesu."
Gregor Urbas si je v ZDA z

21. mestom že zagotovil na-
stop na zimskih olimpijskih
igrah prihodnje leto v Van-
couvru. Te bodo druge v
njegovi karieri in doseči želi
najboljšo slovensko uvrsti-
tev v umetnostnem drsanju
doslej. 
Pri članicah je bila 24-letna
Teodora Poštič, ki je tako
kot Gregor začela kariero
pri jeseniškem drsalnem
klubu, po kratkem progra-
mu druga, po slabšem na-
stopu v prostem je pristala
na skupnem petem mestu. 
Na tekmovanju je nastopilo
tudi šest tekmovalk Drsal-
nega kluba Jesenice. Pri čla-
nicah je Kaja Otovič zasedla
16. mesto, pri mladinkah
Ines Bešič, 29., Sabina Ali-
šič 32. in Meta Čebokli 34. V
kadetskih vrstah je bila Sai-
ra Čatak 29. in Evita Čeles-
nik 31. Zaradi odličnih tek-
movalk iz drugih držav to-
krat domačinke niso uspele

poseči po vidnejših uvrstit-
vah. Za vse je bil nastop dra-
gocena izkušnja za nasled-
nja domača in mednarodna
tekmovanja.
Organizacijski odbor pri Dr-
salnem klubu Jesenice je
pod vodstvom predsednika
Vinka Otoviča in ob zavze-
tem delu posameznih čla-
nov, predvsem staršev tek-
movalk, opravil veliko delo
in tekmovanje izpeljal v za-
dovoljstvo vseh. Si bodo pa
vsi zapomnili neljub dogo-
dek, ki je skoraj ogrozil iz-
vedbo tekmovanja. Vlomilci
so zadnjo noč pred zaključ-
kom tekmovanja iz dvorane
odnesli tri prenosne raču-
nalnike s kompletnimi pro-
grami za delo sodnikov pri
ocenjevanju tekmovalcev. Z
velikimi napori so naslednji
dan po več urah vzpostavili
računalniški sistem in tek-
movanje vendarle zaključili
brez zapletov. 

Drsalci iz dvajsetih držav
Sedemnajsti Pokal Triglav je na Jesenicah potekal z najbolj kvalitetno udeležbo kar 124 drsalcev.

Kanalec je poudaril, da je
kljub težkim razmeram
klub treba postaviti na zdra-
ve temelje. Brez odrekanj
ne bo šlo, tudi znižanje plač
hokejistov se obeta, tako kot
v celotni ligi EBEL. 
Igralci HK Acroni bodo pri-
prave na novo sezono zače-
li v začetku maja, najprej
pod vodstvom kondicijske-
ga trenerja. Zastavljeni cilji
so bolj realni kot lani. V ligi
EBEL naj bi bile v ospredju
dobre igre in čim več zmag,
v državnem prvenstvu pa
ciljajo na nov naslov prva-
ka. 
Župan občine Jesenice in
član upravnega odbora HK

Acroni Tomaž Tom Men-
cinger je čestital hokeji-
stom za osvojeni trideseti
naslov državnega prvaka ter
pohvalil tudi delo z mladi-
mi in njihove uspehe. Pred-

stavil je začetek temeljite
obnove hokejske dvorane.
V prvi fazi bodo na vzhodni
strani zgradili tribuno s
1500 sedeži, prostore za no-
gometaše in hokejiste ter

prostore za električno in
strojno opremo. Vrednost
teh del bo okoli 2,5 milijona
evrov. V drugi fazi obnove
se bodo prihodnje leto lotili
strehe. 

Hokejisti z realnejšimi cilji v novo sezono 
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Zmaga mladih hokejistov
Mladi hokejisti HD Jesenic v starostni kategoriji U 10 so se
udeležili mednarodnega turnirja 4. Hermann Senoner v Val
Gardeni v Italiji. Turnir je potekal v dveh skupinah, jeseniški
hokejisti so se v skupini B merili z vrstniki iz Švice in Italije.
Ekipo HC Ascona so premagali s 7 : 0, HC Brixen 10 : 0, HC
Gherdeina pa z 10 : 2. S temi zmagami so osvojili prvo mesto
v skupini B in v finalu turnirja so se pomerili z zmagovalcem
skupine A, to je ekipo AC Ambri Piotta. "Vse se je izteklo po
naših načrtih in ekipo smo premagali z rezultatom 8 : 0. Tako
smo osvojili prvo mesto na turnirju," je povedal vodja ekipe
Simon Seršen. Za HD Jesenice so igrali Jure Legat, Domen
Hribar, Maj Pelko, Erik Svetina, Patrik Tišler, Gašper Seršen,
Nejc Brus, Mark Štular, Jaka Sodja, Žiga Urukalo, Nik Brglez,
Jaka Šturm, Lan Brun-Rauh, Tjaš Pogačnik, Luka Pretnar, Tit
Razinger, Dino Pivač, Zemir Šabanovič, Žiga Košir in Amer
Alagič. Trener ekipe je Gaber Klinar, pomočnik trenerja Aleš
Sodja, vodja Simon Seršen, tehnični vodja pa Borut Brglez.

Peto hokejsko srečanje srednjih šol 
Pred petimi leti so se na Bledu prvič pomerili hokejisti sred-
nješolci, ki obiskujejo srednje šole v Radovljici in na Jeseni-
cah. Do letošnjega srečanja je bil rezultat v zmagah izena-
čen, dvakrat so zmagali dijaki iz Radovljice, dvakrat dijaki z
Jesenic. Pred dnevi pa je v dvorani Podmežakla potekal peti
dvoboj. Ekipo Radovljice so sestavljali dijaki Ekonomske
gimnazije Radovljica, Srednje gostinske in turistične šole Ra-
dovljica in Srednje ekonomske šole Radovljica. Ekipo Jesenic
pa so sestavljali dijaki Gimnazije Jesenice in Srednje šole Je-
senice. Na tribunah dvorane Podmežakla se je zbralo več kot
tisoč navijačev obeh ekip, oboroženih z bobni, tudi harmoni-
ke niso manjkale, tako da je Sašo Robič, človek, ki je letos v
dvorani Podmežakla meril čas kar na tristo različnih hokej-
skih tekmah, izjavil, da je vzdušje lepše kot na letošnjem fi-
nalu članskega državnega prvenstva. In z njim se v celoti stri-
njamo! Med odmori so nastopile članice Drsalnega kluba Je-
senice s skupinsko točko ter Evita Čelesnik in Saira Čatak s
svojima prostima programoma. Zanimiva tekma s polno le-
pih akcij in številnimi priložnostmi za zadetek ter izvrstnimi
obrambami obeh vratarjev je večkrat dvignila na noge gledal-
ce. V zadnjem delu so se vrstile priložnosti na obeh straneh,
več sreče pa so imeli Jeseničani, ki so si tako priigrali zmago,
končni rezultat je bil 7 : 6. Tekma se je zaključila tako, kot se
za Gorenjsko spodobi - z Avsenikovo Prelepo Gorenjsko, ki
jo je zaigral Mare Možina. In še strelci: za Radovljico so gole
dosegli: Robert Sabolič 2, Grega Mahkovic 3 in Dejan Pun-
garšek 1; za Jesenice pa Matic Podlipnik 2, Urban Sodja, Nik
Lahajnar, Jure Dolinšek, Andraž Šmid in David Mirc. Tekmo
so v sodelovanju s šolami ob veliki podpori ravnateljev vseh
srednjih šol z Jesenic in iz Radovljice organizirali Hokejsko
društvo mladi Jesenice, Zavod za šport Jesenice in Športna
zveza Jesenice. Marca 2010 bodo radovljiški dijaki poskušali
izid v tradicionalnih dvobojih izenačiti na 3 : 3. B. J.

Nazaj v prvo ligo
V marcu so končale tekmovanje v drugi odbojkarski ligi člani-
ce ekipe Jesenice Bled (OK Mladi Jesenice). Z dobrimi igrami
in doseženim mestom se jim je odprla pot nazaj v prvo ligo.
Za ekipo so pod vodstvom trenerja Staneta Ferjana igrale Tja-
ša Kikelj, Monika Čančar, Katjuša Rozman, Maja Potočnik,
Nika Blagne, Petra Dežman, Metka Kuhar, Meta Jerala, Petra
Udrih, Tanja Smukavc in kapetanka Urša Jerala. Z. R.
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Nasvet

Rok Pekolj, 
kondicijski trener, za
Studio Vital Jesenice

Človekova naravnanost k
napredku nam dan za dnem
omogoča manj napora pri
vsakodnevnih opravilih. Čla-
nek, ki ga trenutno berete,
na primer, je nastal kar na
domači zofi z računalnikom
v naročju, medtem ko je po-
mivalni stroj odpravljal do-
kaze okusnega nedeljskega
kosila. Za prijetno klimo v
tem hladnem zimskem po-
poldnevu (članek je nastajal
februarja) pa je skrbela plin-
ska peč z avtomatičnim
vklapljanjem in prefinjenim
uravnavanjem temperature.
Problem, ki se ob tem pojav-
lja in ga želim izpostaviti, pa
je, da ljudje fizično delamo
vse manj, kosila in drugi
obroki pa ostajajo enako bo-
gati. Vsakomur pa je jasno,
če samo naklada v skladov-
nico in nič ne pokuri, skla-
dovnica postaja vse obširnej-
ša. Podobno je tudi pri člo-
veku in kar naenkrat ugoto-
vimo, da bo zaradi omenje-
nih vzrokov treba začeti "ku-
riti" naloženo na trebuhu,
bokih ...
Vrabci na strehah že čivkajo,
da se je treba več gibati. V te-
levizijskih reklamah nam
ponujajo sto in en pre(a)pa-
rat, ki v najkrajšem mož-
nem času pripelje do na-
predka, a se izkaže, da le
niso tako mogočni in kaj hi-

tro obležijo v kotu sobe ali
pod posteljo. Po "kapitulaci-
ji" poskusa z vsemi čudežni-
mi sredstvi se z novim zago-
nom in "polni energije"
(maščobe so človekov najviš-
ji energijski potencial) od-
pravimo na vadbo. Tečemo,
"kvihtamo", telovadimo, pla-
ninarimo, "špilamo fuzbal",
vztrajno ponavljamo za iz-
klesanimi "aerobičarkami" -
rezultata pa ni oziroma še
zdaleč ni tak, kot smo si ga
nekje v preteklosti zamislili.
In potem najhujši udarec.
Po nekaj tednih stopimo na
tehtnico (vmes si pač nismo
upali) in upamo, da se je po-
kvarila, saj številčnica poka-
že večjo vrednost kot pred
"mučenjem". A realnost je
pač taka, kakršna je. Končno
uvidimo, da ni napredka,
obupani odnehamo in od
žalosti odpremo nov zavoj-
ček čokolade. Pa na tako do-
bri poti smo bili!
V izogib takim in podobnim
zgodbam, za katere vem, da
jih je veliko, priporočam vo-
deno vadbo. Vadbo pod stro-
kovnim nadzorom. Ta je
edina prava pot do uspeha.
Človekovo telo je namreč
skupek več sistemov, ki de-
lujejo medsebojno odvisno.
Poseg vanj naj bi bil dovo-
ljen le nekomu, ki dobro ra-
zume anatomijo, fiziologijo

in biomehaniko. Ljudje se
namreč premalokrat zave-
mo, da so posledice nespa-
metnih posegov v telo dosti-
krat nepopravljive. Zato se
vadbe z namenom "nekaj
spremeniti" nima pomena
lotevati sam ali po nasvetih
nekoga, ki se na to ne razu-
me. Ponudba pripomočkov
za vadbo, čudežnih prepara-
tov in podobnega se je v zad-
njih nekaj letih neverjetno
povečala. Dejstvo pa je, da
samo zaradi tega, ker ljudje
vsa ta čuda kupujemo. Seve-
da si želimo postati taki, kot
nam prikazujejo gospodje
in gospe "potem". Poudariti
je treba, da so vsi ti maneke-
ni najbrž res dosegli načrto-
van napredek z vadbo na
oglaševanem aparatu, a je
treba tudi opozoriti, da je k
temu največ pripomogel ne-
kdo, ki je znal omenjeni na-
pravi dati vsebino - strokov-
njak s področja telesne vad-
be.
Pri nas, s tem mislim na ob-
močje zgornje Gorenjske, je
vadba pod nadzorom oseb-
nega trenerja ali bolje reče-
no strokovnjaka za telesno
vadbo mogoče še novost. Do
vsake novosti pa smo ljudje
nezaupljivi. A izkušnje od
drugod naj vam služijo kot
spodbuda in motivacija za
pravilno odločitev. 

Kadar zbolimo, za pomoč
poiščemo zdravnika, ki
nam z ustreznim postop-
kom zdravljenja pomaga
najti ravnovesje v telesu.
Tega namreč ne želimo v
upravljanje prepustiti ko-
mur koli. Po drugi strani pa
se telesne vadbe, ki je ravno
tako poseg v lastno telo, naj-
večkrat lotevamo sami ali
na podlagi člankov v revi-
jah, nasvetov raznih kvazi
strokovnjakov in prijateljev.
V teh dejanjih ni nobene lo-
gike, in prej ko ljudje spo-
znajo, da njihovo telo ni za-
menljivo, manj je možnosti
za škodljive posledice vad-
be. Neuspeh je pogosto ne-
izbežen, saj mora intenziv-
nost in količino vadbe, ki
sta osnovna parametra tele-
sne aktivnosti, določiti ne-
kdo, ki ve, kakšne bodo po-
sledice vadbe. Seveda mora
vadbi slediti ustrezen od-
mor, da se v organizmu, ki
smo mu z vadbo povzročili
stresno stanje, ponovno
vzpostavi ravnovesje. 
Natančno določanje inten-
zivnosti in količine vadbe pa
je možno le, če smo pred za-
četkom vadbe opravili
ustrezna testiranja in merit-
ve, ki nam dajo izhodišča za
izdelavo trenažnega proce-
sa. Sicer tavamo v temi in iš-
čemo izhod iz labirinta so-

odvisnih procesov, ki je pre-
več zapleten, da bi se ga loti-
li z "levo roko". Ena izmed
nalog osebnega trenerja je
tudi vadečemu preprosto
razložiti zakonitosti športne
vadbe ter uravnotežene pre-
hrane in mu posledično po-
magati, da se bo v prihodno-
sti sam lahko ukvarjal s
športnimi aktivnostmi, ki
bodo imele namen in konec
koncev povzročile želeno
spremembo.
Največji in po mojih izkuš-
njah edini omejitveni dejav-
nik, zaradi katerega se ljud-
je ne odločajo za priporoče-
no obliko vadbe, so stroški.
Dejstvo je, da vadba pod
nadzorom ni poceni. Če pa
bi sešteli, koliko denarja ne-
kateri potrošijo za množico
rekvizitov, ki jih redko ali
nikoli ne uporabijo, oz. za
obliko vadbe, za katero že v
naprej sumijo, da ne bo pri-
nesla rezultatov, in to pri-
merjali s sredstvi, namenje-
nimi trimesečni vadbi pod
nadzorom, sem prepričan,
da bi bil vložek v drugem
primeru mnogo nižji, učin-
kovitost pa neprimerno viš-
ja. V vseh drugih primerih
je namreč rezultat plod sre-
če ali naključja. Kakšne so
možnosti za zadetek na lo-
teriji, pa najbrž nima smis-
la razpredati. 

Joža Varl

Z zelo dobro udeležbo je
25. marca potekala volilna
skupščina Območnega
združenja Rdečega križa Je-
senice. Ob vedno večji soci-
alni stiski, v kateri je vedno
več družin in posamezni-
kov, pa so ugotovili uspeš-
no uresničevanje programa
dela za leto 2008 in poveča-
nje števila prostovoljnih kr-
vodajalcev, kar je zasluga
tudi uspešnega dela obeh
strokovnih delavk na ob-
močnem združenju, ki
združuje občine Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica.
K preglednemu letnemu
poročilu za leto 2008, ki so
ga vabljeni prejeli že z vabi-
lom, je nekaj poudarkov do-
dala predsednica Zofija So-
nja Gubanc. Za leto 2008
je značilno povečanje dela
na področju reševanja soci-
alne problematike in mate-
rialne pomoči poleg različ-
nih vrst pomoči na domu.
Uspešni so bili pri uresni-
čevanju programa prve po-
moči, samozaščite in delo-
vanja v kriznih razmerah.
Zlasti se je povečalo število
tečajev za delovne organiza-
cije in potrebe civilne zašči-
te. Uspešno so potekali tudi
tečaji prve pomoči za vozni-

ke motornih vozil na sede-
žu združenja in v Gimnazi-
ji in Srednji šoli Jesenice.
Med 261 udeleženci je bilo
kar 35 odstotkov srednješol-
cev.
Spodbuden podatek je tudi,
da je bilo v letu 2008 na
transfuziološkem oddelku
jeseniške bolnišnice oprav-

ljenih 1238 odvzemov krvi
ali 13,89 odstotka več kot
leto poprej. Prvič se je od-
vzema udeležilo tudi sto di-
jakinj in dijakov Gimnazije
in Srednje šole Jesenice - ob
ugotovitvi, da se prostovolj-
ni krvodajalci starajo. Poleg
tega so aktivnosti Območ-
nega združenja potekale
tudi na področju zdravstve-
ne vzgoje, promocije zdra-

vega načina življenja, širje-
nja znanja o Rdečem križu
in Rdečemu polmesecu,
usposabljanja predavateljev,
pridobivanja novih, zlati
mladih članov in oživljanja
dela v krajevnih skupnostih,
kjer sta še vedno v ospredju
KS Blejska Dobrava in Ži-
rovnica.

Zanimiva ugotovitev v poro-
čilu je tudi, da so samo čla-
ni organov območnega
združenja prispevali 983,40
evra, ker niso prejemali sej-
nin. Če pa bi k temu dodali
še vrednost prostovoljnih
ur, ki jih prispevajo aktivisti
na terenu, je vse to skupaj
pomemben, žal premalo ce-
njen materialni prispevek k
delovanju RK.

Na skupščini so ugodno
ocenili delo OZRK in potr-
dili poročilo za leto 2008 in
sprejeli pisno predložen
program dela za leto 2009
skupaj s finančnim poroči-
lom za leto 2008 in finanč-
nim načrtom za leto 2009.
V razpravi so poudarili zelo
dobro delo območnega zdru-
ženja, in ugotovitev, da bo v
sedanjih kriznih razmerah
treba še povečati aktivnosti
in okrepiti sodelovanje s so-
rodnimi društvi in organiza-
cijami - Centrom za socialno
delo, krajevnimi skupnost-
mi, društvi upokojencev in
drugimi subjekti. Ugotovili
so tudi, da se je zelo poveča-
lo število prostovoljnih daro-
valcev dobro ohranjenih ob-
lačil, obutve in drugih oseb-
nih potrebščin.
Ker je sedanjim organom
OZRK Jesenice potekel
mandat, so ob razrešitvi in
zahvali dosedanjim orga-
nom izvolili nove organe.
Za predsednico OZRK Jese-
nice so znova izvolili Zofijo
Sonjo Gubanc, za strokovno
sekretarko pa znova tudi
Matejo Krašovec. Predsed-
nica se je ob sklepu skupšči-
ne zahvalila vsem, ki so so-
delovali v organih OZRK in
na terenu pri uresničevanju
nalog in ciljev RK. 

Vse večja socialna stiska
Območno združenje Rdečega križa Jesenice kljub vse večji socialni krizi uspešno uresničuje 
program dela.

Predsednica je podelila priznanja OZRK Je-
senice zaslužnim prostovoljcem. Diplome so
prejeli Zofija Sonja Gubanc, Milena Pogačnik,
Veronika Bregant, Silva Horvat, Janez Petrovčič,
Dragica Dornik in Neva Žemva. Bronasti znak
sta prejela Maja Junež in Jakob Piberčnik, sre-
brni znak Jelena Blažič in Amir Bešič, zlati znak
Andrej Pikon, Jožica Bergel in Angelca Miko,
plaketo pa Terezija Čop, Ivanka Zupančič, Mila
Mežek in Joža Varl.

Urša Peternel

Društvo diabetikov Jesenice
je imelo redni občni zbor, ki
se ga je udeležil tudi jeseni-
ški župan Tomaž Tom Men-
cinger. "Na občnem zboru
smo pregledali delo minule-
ga leta in sprejeli program
dela za leto 2009 in izpeljali
volitve v organe društva. Po-
memben rezultat je bil dose-
žen pri povečanju števila čla-
nov društva. Včlanjenih je
453 članic in članov, vendar
to pomeni, da je v društvo
včlanjenih le do 14 odstotkov
sladkornih bolnikov na ob-
močju, ki ga pokriva druš-
tvo," je povedal predsednik
Oto Kelih. Pojav sladkorne
bolezni ima že epidemične
razsežnosti, strokovnjaki
ocenjujejo, da šest odstotkov
odraslega prebivalstva živi s
sladkorno boleznijo. Zato so
pri pripravi programa za leto
2009 upoštevali smernice

Svetovne federacije za diabe-
tes, da tudi v prihodnjih le-
tih največ pozornosti name-
nijo preventivi in izobraže-
vanju. Tako bodo v letoš-
njem letu pripravili različne
delavnice in predavanja o
kontroli in zdravljenju, pra-
vilni prehrani in možnih za-
pletih pri sladkorni bolezni.
Organizirali bodo aktivno le-
tovanje in okrevanje v Stru-
njanu ter Rogaški Slatini.
Merili bodo vsebnost slad-
korja v krvi, krvni tlak, tele-
sno težo in holesterol ter tri-
gliceride. Za člane bodo
organizirali tudi redno telo-
vadbo v telovadnici, družab-
na srečanja, rekreativne po-
hode ... "Sladkorna bolezen
je muhasta in zahrbtna ter
grenka sopotnica za vse živ-
ljenje. Dobro poznamo nje-
ne vzroke in posledice, zato
poskrbimo, da bomo z njo
lepo živeli," je še dodal Oto
Kelih. 

Sladkorna bolezen -
grenka sopotnica

Najhitreje do cilja 
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Urša Peternel

S toplejšimi pomladnimi
dnevi v naravi oživijo tudi
klopi, ki lahko povzročijo
hudo bolezen - klopni me-
ningoencefalitis. Okužene
klope najdemo po vsej Slove-
niji, še posebej ogrožena pa
je Gorenjska. Tveganju so iz-
postavljeni ljudje vseh sta-
rostnih skupin, zbolevajo
tudi otroci. Strokovnjaki po-
udarjajo, da je edina uspešna
zaščita proti klopnemu me-
ningoencefalitisu cepljenje.
To izvajajo tudi na Zdravstve-
nem domu Jesenice, v di-
spanzerju za medicino dela,
prometa in športa. Kot je po-
vedala medicinska sestra Ire-
na Šuštar, cepijo v dopoldan-
skem času, najbolje je priti
med deveto in dvanajsto uro,
naročanje pa ni potrebno.
Cepljenje je samoplačniško,
za odrasle stane en odmerek
33 evrov, za otroke do šestnaj-
stega leta pa 30,50 evra. Po-
trebnih je več odmerkov, po

prvem sledi drugi v razmaku
enega meseca, tretji pa čez
devet do dvanajst mesecev.
Nato je potreben poživitveni
odmerek po treh letih, naprej
pa na vsakih pet let (pri sta-
rejših od 65 let na vsaka tri
leta). Cepiti se je mogoče ka-
darkoli, najbolje pa pozimi,
saj je tako spomladi, ko klopi
oživijo, zaščita že dovolj viso-
ka. Sicer pa je po besedah
Irene Šuštar štirinajst dni po
drugem odmerku zaščita že
dovolj visoka, da gremo lah-
ko bolj brez skrbi v gozd.
In kakšna bolezen je klopni
menigoencefalitis? To je vi-
rusna bolezen osrednjega

živčevja, ki se prenaša z vbo-
dom okuženega klopa. Gre
za bolezen, ki na človeku
lahko pusti trajne posledice,
lahko pa pride celo do smrti.
Prof. dr. Franc Strle, dr.
med., predstojnik Klinike za
infekcijske bolezni in vro-
činska stanja, je na nedavni
novinarski konferenci po-
udaril: "V Sloveniji zaznava-
mo vedno več vbodov klopov
tudi zunaj gozda - v mestnih
parkih in na vrtovih, zato so
zaščita in cepljenje proti
klopnemu meningitisu
ključnega pomena za celo-
tno slovensko populacijo.
Gre za bolezen, ki lahko pu-

sti resne posledice, pri kate-
ri ne moremo zdraviti vzro-
kov. Bolnikom lahko poma-
gamo zgolj z zdravljenjem
simptomov, zato vsem posa-
meznikom priporočamo, da
se zavarujejo tudi s ceplje-
njem, ki je pravzaprav edina
zares uspešna zaščita pred
to boleznijo." Predstavnica
Inštituta za varovanje zdrav-
ja, predstojnica Centra za
nalezljive bolezni, prim.
doc. dr. Alenka Kraigher pa
je poudarila: "Preventiva se
začne z repelenti in oblačili,
ki naj pokrivajo čim več
kože, kadar gremo v gozd,
zlasti na ogroženem območ-
ju. Tako lahko poskusimo
klopu preprečiti dostop do
kože. Če to ni dovolj učinko-
vito, pa je dobro, da klopa
vsaj čim prej opazimo in od-
stranimo. Zato se je treba po
obisku gozda vedno temelji-
to pregledati. Najučinkovi-
tejši ukrep za zaščito pred
klopnim meningoencefaliti-
som pa je cepljenje."

S cepljenjem proti klopom
Cepiti se je mogoče tudi v Zdravstvenem domu Jesenice, cepljenje pa je samoplačniško.

Valerija Keršič

Kriza, ki je prizadela mnoga
podjetja na Jesenicah, se je
dotaknila tudi zaposlitvene-
ga centra Šentplavž. S po-
slovnimi pogodbami za na-
domestno izpolnitev kvote
so namreč vezani na gospo-
darska podjetja, za katera
opravljajo storitvene dejav-
nosti, je povedala direktori-
ca Klavdija Šumrada. V cen-
tru je trenutno zaposlenih
sedem invalidov, ki imajo
odločbe o zaposljivosti v za-
ščitni zaposlitvi. Zaposleni
so na delovnem mestu se-
stavljalec in to delovno me-
sto zajema enostavna proiz-

vodna dela, kot so sestavlja-
nje in pakiranje plastičnih
in papirnatih polizdelkov in
izdelkov, lepljenje, embali-
ranje, pakiranje, montaža
sestavnih delov, etiketiranje,
pakiranje, po potrebi pa iz-
delujejo tudi okrasno kera-
miko. "Gre za fizično lažja,
manj zahtevna dela v storit-
venih in proizvodnih dejav-
nostih. Te storitve opravlja-
mo za delodajalce, s kateri-
mi imamo sklenjene pogod-
be o poslovnem sodelovanju
za nadomestno izpolnitev
kvote. Storitve pa opravlja-
mo tudi za druga podjetja,
ki so naši kooperanti," je po-
vedala direktorica. Kot je do-

dala, trenutno intenzivno iš-
čejo delodajalce, ki bi bili
pripravljeni na poslovno so-
delovanje. "To so lahko de-
lodajalci, ki kvote ne dosega-
jo in bi z našim sodelova-
njem to lahko dosegli, ali pa
delodajalci, ki kvoto sicer
dosegajo, a imajo taka dela,
ki jih lahko invalidi opravlja-
jo v zaposlitvenem centru. S
širitvijo dejavnosti in zapo-
slitvijo novih invalidnih
oseb bi vsaj malce omilili
brezposelnost." Kot je
spomnila Klavdija Šumrada,
zakon o zaposlitveni rehabi-
litaciji in zaposlovanju inva-
lidov določa, da so delodajal-
ci, ki zaposlujejo najmanj

dvajset delavcev, dolžni za-
poslovati invalide v okviru
določene kvote (od 2 - 6 od-
stotkov, glede na dejavnost
delodajalca). V primeru ne-
izpolnjevanja kvote mora
delodajalec na Sklad RS za
vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov mesečno plačevati
70 odstotkov minimalne
plače za vsakega zaposlene-
ga invalida, ki ga je dolžan
zaposliti v okviru kvote. Za
izpolnitev kvote se šteje
sklenitev pogodbe o poslov-
nem sodelovanju z zaposlit-
venim centrom Šentplavž v
višini 589,19 evra mesečno
za vsakega manjkajočega in-
valida. 

Invalidi v zaposlitvenem centru
V zaposlitvenem centru Šentplavž Jesenice iščejo delodajalce, ki bi bili pripravljeni 
na poslovno sodelovanje.

Cepljenje je priporočljivo tudi za otroke. Inštitut
za varovanje zdravja cepljenje priporoča vsem
osebam od enega leta starosti naprej, ki se gib-
ljejo ali živijo v območju, kjer je klopni menin-
goencefalitis endemičen. V to območje sodi tudi
Gorenjska.

Novo vodstvo Fotografskega društva Jesenice

Fotografsko društvo Jesenice, ki šteje 40 članov, je letošnjo
sezono pričelo z nekaterimi spremembami v svojem delo-
vanju. Novi predsednik društva je postal neutrudni fotograf
Bogdan Bricelj, ki je zamenjal Marijo Heberle Perat. Pod-
predsedniško mesto so dali Janiju Novaku, njegovemu
bratu Sandiju Novaku pa delo mentorja z mladimi fotografi.
Tajnica društva je Elica Tavčar, vodja Fotogalerije Jaka Čop
Žirovnica in statistik ostaja Franci Jamar, fotogalerijo v avli
jeseniškega gledališča pa še naprej vodi Ivan Šenveter. Fo-
tografsko društvo je dobilo nove delovne prostore na OŠ
Tone Čufar, statut se prilagodili novemu zakonu o društvih
in še povečali članstvo izvršnega odbora. Kot je povedal
novi predsednik Bogdan Bricelj, si bo prizadeval za še večjo
aktivnost članstva na razstavah doma in tujini kakor tudi za
priložnostno izobraževanje svojih članov. Tehnika vsak dan
napreduje in dobro je, da se nekatere informacije o tem pri-
dobijo prav od vrhunskih strokovnjakov. Omeniti moramo,
da je sedanji predsednik uspešen fotograf, ki je v sorazmer-
no kratkem času pridobil številne točke, priznanja in
naslove z udeležbo na domačih in tujih razstavah, postal je
že kandidat mojster fotografije FZS, poleti pa bo dobil še
priznanje ameriške fotografske zveze za svoja dela v tujini
(ZDA) pri PPSA. J. P.

Novi predsednik Bogdan Bricelj
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mihelčič s.p.

Dragi otroci,

konec aprila za vas pripravljamo zanimiv dogodek. Da
se bomo imeli čim bolj fino, nujno potrebujemo vašo
pomoč. Ker vemo, da znate super risati, vaša domišljija
pa ne pozna meja, vam predlagamo, da vzamete risal-
ni papir in čopič, zraven pa še malo časa, da boste na-
risali risbo na temo: MOČVIRJE. Kako si vi predstav-
ljate močvirje, kaj se skriva v njem, mogoče kakšne
živali, čoln ali kaj podobnega. Risbice nam pošljite naj-
kasneje do 20. aprila na naslov Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom
"močvirje", z vašimi podatki in s starostjo. Vse risbice
bomo razstavili v avli Gorenjskega glasa, najboljše tri po
izboru žirije nagradili, vsi otroci boste dobili majhno
presenečenje. Vidimo se v četrtek, 23. aprila, ob 17. uri.
Takrat nam bo Boštjan Belovič, avtor knjige Mala črna
pošast, to knjigo tudi predstavil. Udeležba obvezna!

V natečaju ne smejo sodelovati otroci, starejši od 14 let.
Zaželeno je, da so risbe narisane z vodenimi ali tempera 

barvami. Najmanjša velikost risbe je format A4. 
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www.gorenjskigla.si

Srečanje folklornih skupin

V kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem
Javorniku je v petek, 27. marca, potekalo območno srečanje
folklornih skupin v organizaciji Javnega sklada RS za kultur-
no dejavnosti. Nastopilo je več otroških, mladinskih in odra-
slih skupin, med njimi tudi Otroška folklorna skupina Rožle
Hrušica, Otroška folklorna skupina Ilinden Jesenice, Mla-
dinska folklorna skupina Bošnjakov Biser Jesenice, Mladin-
ska folklorna skupina Triglav, Folklorna skupina Golica Blej-
ska Dobrava, Folklorna skupina Julijana Hrušica, Starejša
skupina KUD Triglav Slovenski Javornik-Jesenice. J. P.

Harmonika in flavta

V Glasbeni šoli Jesenice so v petek, 3. aprila, imeli dva glasbe-
na gosta. Svoje bogato glasbeno ustvarjalnost sta predstavila
harmonikar Tomaž Marčič in flavtistka Tina Svet. Tina Svet je
profesorica flavte na Glasbeni šoli Celje in Glasbeni gimnazi-
ji Celje, nastopa in sodeluje v različnih orkestrih, komornih
zasedbah, snema za RTV, ima nekaj posnetih zgoščenk, sicer
pa je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, speciali-
zirala in magistrirala na Akademiji za glasbo v Zagrebu, za
svoje delovanje prejela številna priznanja in nagrade ter se do-
datno izobraževala na različnih srečanjih. Tomaž Marčič po-
učuje harmoniko na osnovni in srednji Glasbeni šoli Celje, di-
plomiral je na Visoki šoli za glasbo v Trossingenu, podiplom-
ski študij pa nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Wurzburgu.
Za seboj ima številne solistične nastope in sodelovanja z raz-
ličnimi mednarodnimi orkestri ter uspešno sodeluje z znani-
mi skladatelji iz domovine in tujine. J. P.

Recital Domna Jeraša s pozavno
V četrtek, 2. aprila, je znani jeseniški glasbenik Domen 
Jeraša pripravil recital na pozavni, pri klavirju ga je spreml-
jal Primož Kerštanj. Recital je posvetil pokojnemu očetu, ki
je "kriv" za to, da Domen danes igra pozavno. Med lastnimi
izvedenimi skladbami je bila Uvertura za očeta, med lastne
skladbe pa sodijo še Tri zgodbe (prva izvedba), Preludij,
Dvom in Sanje malega Leeja, krstna izvedba Suita (za mo-
jega očeta), avtorji drugih del pa so bili Mozart, Boutry,
Burnovsky in J. McHugh. Skratka, poslušali smo koncert
vrhunskega izvajalca. J. P.

Ana Hartman

Na trinajsti regijski natečaj
na temo Naravne in druge
nesreče - klic v sili 112, ki ga
je razpisala kranjska izposta-
va Uprave RS za zaščito in re-
ševanje, je prispelo 130 likov-
nih del. Komisija je tako ime-
la težko delo, nagradi pa je v
kategoriji učencev tretje tri-
ade dodelila tudi sedmošolki

Selmi in osmošolcu Luku z
Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja Jesenice, ki je doslej že
večkrat uspešno sodelovala
na tem natečaju. "Selma je v
tehniki tempera zelo prepri-
čljivo naslikala požar v bloku
in reševanje. Tudi Luka se je
pri svoji sliki zelo potrudil, s
suhimi barvicami pa je upo-
dobil gašenje požara na viso-
kem objektu. Oba sta zelo

ustvarjalna in prizadevna
učenca," pravi njuna mento-
rica Magda Češek.
Na OŠ Poldeta Stražišarja so
sicer na temo letošnjega na-
tečaja ustvarjali učenci od še-
stega do devetega razreda ter
oddelek vzgoje in izobraževa-
nja. Šesto- in sedmošolci so
slikali v tehniki tempera,
medtem ko so v osmem in
devetem razredu ustvarjali s

suhimi barvicami. Češkova
je še dodala, da so mnogi
učenci navdih za ustvarjanje
dobili na reševalni akciji, v
sklopu katere so jim gasilci
prikazali reševanje iz višjih
nadstropij: "Poleg tega so se
učenci preizkusili v gašenju
z gasilnim aparatom in zbija-
nju tarče z vodnim curkom,
ogledali pa so si tudi opremo
gasilskega avta."

Nagradi za ustvarjalna učenca
Med nagrajenci regijskega natečaja Uprave RS za zaščito in reševanje sta tudi učenca 
OŠ Poldeta Stražišarja.

Luka, 8. razred Selma, 7. razred
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Urša Peternel

"Neža je lepa, prijazna in do-
bra. Vsi jo imamo radi." Ta-
kole je ena od sošolk opisala
Nežo Koder, 22-letno dekle s
Slovenskega Javornika, ki 
obiskuje oddelek vzgoje in iz-
obraževanja na Osnovni šoli
Poldeta Stražišarja Jesenice.
Neža je težko gibalno ovira-
na, kljub temu pa vedno vese-
la in nasmejana, redno obis-
kuje pouk in aktivno sodeluje
pri glasbenih, plesnih in li-
kovnih dejavnostih. Zaradi
invalidnosti pa potrebuje veli-
ko pomoči in nege. Kot je po-
vedal ravnatelj šole Alen Ko-
fol, prenašanje in dvigovanje
Neže zahteva veliko fizično
obremenitev učiteljev v šoli in
staršev doma. Zato so začeli
razmišljati, da bi začeli akcijo
za nakup osebnega električ-
nega dvigala, ki bi ga uporab-
ljali v šoli in doma in bi tako
Neži kot njenim učiteljem in

staršem olajšal življenje. Zato
so se odločili, da bodo pripra-
vili prodajno razstavo izdel-
kov, izkupiček katere bi na-
menili za nakup dvigala za
Nežo. Pod mentorstvom Ne-
žine razredničarke Martine
Erčulj je tako nastala razstava
čudovitih unikatnih izdelkov,
od slik, vaz, izdelkov iz gline
in drugega, ki je na ogled v
prostorih igralnega salona
Casino Tivoli v Lescah. Pro-
dajno razstavo so odprli 2.
aprila, odprta pa bo vse do 4.
maja. Ob odprtju so nastopili
družinski kvartet Šimbera in
Petra Čebulj, ena od letošnjih
zmagovalk Prvega glasa Go-
renjske, ki je hkrati tudi Neži-
na sestrična. Odprtja sta se
udeležila tudi jeseniški žu-
pan Tomaž Tom Mencinger
in direktor Casinoja Tivoli
Boštjan Potočnik. Na šoli
upajo, da bodo zbrali potreb-
nih tisoč petsto evrov, kolikor
stane omenjeno dvigalo.

”Nežo imamo vsi radi”
Prijatelji in sošolci Neže Koder bodo z dobrodelno prodajno razstavo skušali zbrati denar za nakup
električnega osebnega dvigala za Nežo.

Natalija Bohinc

Anton Konič oziroma Ton-
ček s Koroške Bele, kot ga
vsi poznajo, je za nedavne
velikonočne praznike imel
veliko dela. Po tradicional-
nem izročilu ročno izdeluje
butarice oziroma bagance, in
to že več kot štirideset let.
Tonček je priznan upokojeni
mizar in ročnega izdelovanja
butaric se je naučil od starega
očeta. Vsako leto jih izdela od
25 do 30. Predlani je denimo
izdelal rekordno butarico, ve-
liko dva metra, ki je zmagala
na "tekmovanju" za najlepšo
butarico. Njegovo delo odraža
ljubezen do tradicije in do
ljudskega običaja. Na žalost
pa še vedno nima svojega na-
slednika, nekoga, na katere-
ga bi prenesel znanje in ga
naučil izdelovanja. 
Butarice, ki jih izdeluje Ton-
ček, so namenjene predvsem

otrokom, ki jih na cvetno ne-
deljo nesejo k žegnju. Sicer
blagoslovljene butarice po do-
movih hranijo vse leto - stari
ljudje so rekli, da obvarujejo
hude ujme, zato jih položijo
pod kap hiše. Uporabljajo pa
jih tudi ob drugih običajih - na
sveti večer (božič), na silve-
strovo in za svete tri kralje. Ob
zvonjenju kropijo stanovanje
oziroma posest z blagoslovlje-
no vodo in nekaj vejicami, ki
jih nalomijo iz butarice, ter s
kadilom. To navadno stori go-
spodar. 
Za izdelavo ene butarice
Tonček porabi približno eno
uro, material pa začne pri-
pravljati približno tri tedne
pred veliko nočjo. Skrbno ga
nabere v naravi, na "poseb-
nih mestih", ki ostajajo nje-
gova skrivnost. Postopek iz-
delovanja butarice pa je po
Tončkovih besedah takšen:
"Butarica mora biti narejena

iz devetih vrst lesa. Iz vrbe,
ki mora biti bela (rdeča je
namreč Judeževa) in mora
imeti dovolj soka, da je meh-
ka ter se lažje povija oziro-
ma zaveže; iz leske, češnje,
bezga, drena, brinja, oljke,
hudobivke in na koncu še

bršljana, da je butarica lep-
ša. Butarice danes okrasimo
tudi s sadjem (jabolka, po-
maranče, mandarine in
fige), včasih pa tega ni bilo.
Ne pozabimo pa na še eno
značilnost: mašnico na bu-
tarico zavežejo deklice!"

Tončkove tradicionalne butarice
Butarica mora biti narejena iz devetih vrst lesa. Iz vrbe, ki mora biti bela (rdeča je namreč Judeževa)
in mora imeti dovolj soka, da je mehka ter se lažje povija oziroma zaveže; iz leske, češnje, bezga,
drena, brinja, oljke, hudobivke in na koncu še bršljana.

Tonček s svojima pravnukoma, Žanom in Ajdo, in butaricami,
ki sta jih pred cvetno nedeljo okrasila še s sadjem.

Naprodaj so čudovite slike, ki so jih naslikali učenci ..., ... izvirne lesene vaze ter še vrsta drugih unikatnih izdelkov.

"Neža ni nikoli žalostna. Rada poje in se veseli praznovanj
rojstnih dni," je o Neži napisala sošolka Mateja.

Jav'rn'čanka
Na Jav'rn'ku sem se rodiva,

sanjava, da ga nam n'kol zap'stiva.

K' s'm mejhna bva,
s'm misl'va, da Miklavž piškote peče,

šele poj s'm vidva,
da po peš'ng na snožetah 

žlindra teče.

Vsak večer se r'deč zasvetu je nebo,
lepo je bvo vid't,

le bliz
nis' smu prid't.

Pod pešngo je še bajar biv,
t'm s' s' se lohko plavat učiv.

Na Lorencov plan smo se polet' jagal',
pozim' pa sankal', po sneg valal'.

To smo dož'vel' le otroc'
med dvema fabrkama doma,
skor' usaka hiša je rdeča bva.

Noben ni stokov, da je zr'k 
onesnažen.

Starš so rek'l:
"Da j' le kej u lonc dat' je važn'".

Za 1. maj je plehmuska budn'co igrava,
vsa raja se na Polane je podava,

gor se j' piv in plesav,
za domu je bvo poj mav težav.

Zdej Javrn'k spremina obr'z,
ni več dveh fabrk odr'z,

lepo se'j pomladiu,
Javrn'čanam pa stare spomine pustiu.

Marinka Čebulj

(Pesem je napisana v pogovornem jeziku, ki ga uporabljajo 
na Slovenskem Javorniku.)

Spet so se srečali osamljeni
Jeseničan Husein Kljunič - Huso je prejšnjo soboto orga-
niziral že drugo srečanje osamljenih. Kot je povedal, datuma
4. april ni izbral naključno, saj na ta dan praznuje rojstni dan.
Kljunić je upal, da se bo srečanja udeležilo čim več ljudi, ki so
osamljeni in bi na ta način spoznali nove ljudi in preživeli
večer v prijetni in veseli družbi. Žal pa se jih je srečanja
udeležila le peščica. Tako kot v večini urbanih naselij je prob-
lem osamljenosti številnih prebivalcev tudi na Jesenicah velik.
Husein Kljunić je povedal, da bi po svojih močeh želel poma-
gati in organizirati družabna srečanja. A slaba udeležba ga ni
potrla, organizirano druženje, morda izleti ali pa vsaj občasni
pogovori so tako ostali odprti do naslednje možnosti srečan-
ja. Tisti, ki so se zbrali, so vseeno imeli prijeten večer. Podob-
na družabna srečanja imajo na Bledu in tam je utrip več kot
odličen, druženje nadgradijo tudi s plesom ob zvokih znanih
glasbenikov. Po eni strani pa je priznanje lastne osamljenosti
tudi tabu tema, saj mnogi neradi priznajo, da so včasih os-
amljeni, da pogrešajo pogovor. Takšna srečanja so tako lahko
pomoč pri izhodu iz osamljenosti. J. P.

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

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.

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



12 Jeseniške novice, petek, 17. aprila 2009

Zanimivosti, razpis

FASADERSTVO  ● STROJNI OMETI

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

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

Branko Jeršin

Zavod za šport Jesenice in
Športna zveza Jesenice sta
lansko jesen pripravila pro-
jekt Športnih iger Jesenic.
Cilj projekta je še bolj pribli-
žati športno rekreacijsko de-
javnost občanom Jesenic,
predvsem pa ponuditi še več
možnosti za aktivno preživ-
ljanje prostega časa. Ideja,
ki je pripeljala do priprave
projekta in tudi izvedbe, je
izvirala iz nekdaj zelo pri-
ljubljenih delavskih šport-
nih iger. Čeprav bodo tek-
movanja v okviru Športnih
iger Jesenic potekala še vse
tja do začetka junija, pa že
sedaj lahko zapišemo, da je
projekt zaživel in smo lahko
s prvim letom iger zadovolj-
ni. Začeli smo septembra z
jesenskim delom nogomet-
ne lige. Drugi del tekmova-
nja se je začel v tem tednu
in bo končan do konca maja.
Po nogometu je bilo izvede-
no tekmovanje posamezni-
kov v kegljanju, sedaj pa po-
teka še ekipni del. V teku je
tudi tekmovanje v badmin-
tonu. V zimskem času je
bila izvedena tudi odbojkar-
ska liga, v kateri so nastopa-
le mešane ekipe (ženske,
moški). V preteklem tednu

se je končala tudi namizno-
teniška liga. Obilica snega
in lepo urejeno smučišče v
Španovem vrhu nam je
omogočilo tudi izvedbo tek-
movanja v veleslalomu. Do
konca Športnih iger Jesenic
pa so v programu poleg tek-
movanj, ki so v teku, še liga
v balinanju in košarkarska
liga (začne se 22. aprila na
igrišču Podmežakla). Če bo
zanimanje, bomo izvedli še
tudi tekmovanje v šahu in
streljanju z zračno puško.
Športne igre Jesenic naj bi
se zaključile z zaključnim
druženjem vseh udeležen-
cev in uradno razglasitvijo
rezultatov v začetku junija.
In katera podjetja ali skupi-
ne so do sedaj imele svoje
predstavnike v vsaj enem od
razpisanih tekmovanj? To
so Jeko-In Jesenice, Roto-
matika Jesenice, Vzgojno
varstveni zavod Jesenice,
Bolnica Jesenice, Radio Tri-
glav, Poklicna gasilska reše-
valna služba Jesenice, Upra-
vna enota Jesenice, Carina,
Acroni Jesenice, Zavod za
šport Jesenice in društva
upokojencev Jesenice in Ja-
vornik. V odbojki pa sta so-
delovali tudi dve gostujoči
ekipi iz sosednje občine
Gorje in Kranjska Gora.

Športne igre Jesenic 
v polnem teku 
Projekt je lepo zaživel, športne igre pa bodo
potekale še do junija.

Delo Zveze kulturnih društev Jesenice
Pod vodstvom predsednika Andreja Černeta uspešno deluje
Zveza kulturnih društev Jesenice, ki združuje številna 
društva, kot so KUD Triglav, KŠD Biser, Pihalni orkester Je-
senice-Kranjska Gora, DPD Svoboda France Mencinger,
Foto klub Jesenice, Fotografsko društvo Jesenice, KŠD Hru-
šica, Makedonsko KD Ilinden, Farno KD Koroška Bela, DU
Jesenice, DU Javornik-Koroška Bela, KUD Mavrica, KD
Obranca ... V preteklem letu so imeli štiri redne seje ter dve
korespondenčni, na občnem zboru pa je bila rdeča nit vseh
društev problem financiranja društev, materialni stroški,
prostorske stiske in ogrevanje najetih prostorov. Se pa 
društva dobro povezujejo in tako skrbijo tudi za vsebino 
posameznih prireditev in proslav. J. P.

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
tel.: 04 58 69 304, fax: 04 58 69 213, 

e-pošta: marija.lah@jesenice.si, www.jesenice.si

Številka: 352-3/2009
Datum: 10. aprila 2009

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, po-
krajin 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 Ob-
čine Jesenice z dne 22. novembra 2007 objavlja Občina Jeseni-
ce naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 105 v skupni izmeri 77,26 m2 v 3,1 etaži št.

105, na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Iz-
klicna cena znaša 43.080,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.

2. Stanovanje št. 108, v skupni izmeri 49,31 m2 v 3,1 etaži št.
108 na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Izklic-
na cena znaša 28.620,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.

3. Stanovanje št. 4 v skupni izmeri 49,34 m2 na naslovu Cesta
maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 26.520,00
EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

4. Stanovanje št. 15 v skupni izmeri 57,33 m2, na naslovu Ce-
sta maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
32.220,00,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno
pravico.

5. Stanovanje št. 105 v skupni izmeri 46,83 m2, na naslovu Cesta
maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 26.640,00
EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

6. Stanovanje št. 107 v skupni izmeri 52,59 m2, na naslovu Cesta
maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 31.260,00
EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

7. Stanovanje št. 112 v skupni izmeri 51,68 m2, na naslovu Cesta
maršala Tita 96, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 28.140,00
EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremičnini
Nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so last
Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo pred-
kupno 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 ODPI-
RAJ - PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE - STANOVANJA
(Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)" na vlo-
žišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Ob-
čina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti
naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko števil-
ko ter e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo po-
nudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10 odstotkov (deset odstotkov) od izhodiščne
cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so
dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Je-
senice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic
18 75400-2001004-00000009 s pripisom "varščina za nakup
stanovanja (z navedbo stanovanja)". Plačana varščina bo izbrane-
mu 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 ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo jav-
ne 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 ponedeljek, 4. maj 2009, do 13. ure. O
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveš-
čeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega da-
tuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 4. maju
2009 po 13. uri, ne bodo upoštevane. 

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

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

Pripravila:
Marija Lah, dipl. upr. org. 

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Urša Peternel

Prihodnjo soboto, 25. aprila,
se v dvorani jeseniškega gle-
dališča obeta vrhunski glas-
beni dogodek - koncert pri-
pravlja pevka Manca Izmaj-
lova, Gorenjka, ki je vrsto let
študirala v tujini, zadnja leta
pa spet živi v Sloveniji. Man-
ca v letošnjem letu pripravlja
serijo koncertov po Sloveniji
in v tem okviru je že nastopi-
la v Kopru, kjer je bil koncert
v nekaj dneh povsem raz-
prodan. Koncert na Jeseni-
cah bo drugi v nizu, sledili
pa bodo še koncerti v Mari-
boru, Ljubljani, Celju in dru-
gih slovenskih mestih. In
zakaj se je odločila prav za
Jesenice? "Na Jesenicah sem

že večkrat pela, pred leti v
okviru glasbenega abonma-
ja, na različnih dobrodelnih
prireditvah in vedno sem bila
toplo sprejeta. Zadnje čase
veliko nastopam, a predvsem
v tujini, v tem delu Gorenjske
pa še nisem imela večjega
koncerta," je povedala Man-
ca, ki je v zadnjih dvanajstih
letih kar sedem let živela na
tujem. S svojimi zadnjimi na-
stopi predvsem promovira
svoja velika mednarodna
glasbena projekta Slovensko
srce in Slovanska duša, ki
sta bila posneta z velikim
Ruskim državnim simfonič-
nim orkestrom kinemato-
grafije v Moskvi. Na Jeseni-
cah bo nastopila z možem,
priznanim koncertnim vio- linistom Benjaminom Iz-

majlovom in pianistom Bla-
žem Jurjevčičem. Kot pravi,
bo to koncert za dušo, a
hkrati koncert z ognjem.
Obiskovalci si lahko obetajo
največje uspešnice z obeh
omenjenih albumov, zraven
pa Manca obljublja še veliko

drugega, od biserov klasične
glasbe do popularnih pesmi
vseh zvrsti, narodnih pesmi,
skladb iz muzikala, filmske
glasbe ... Skratka, obiskoval-
cem bodo skušali pričarati
karseda lepo vzdušje ob po-
slušanju najlepših sloven-
skih in tujih skladb.

Mančin koncert za dušo
Manca Izmajlova na Jesenicah pripravlja veliki koncert, ki bo sploh njen prvi samostojen koncert na
Gorenjskem. Podoben v Kopru je bil v nekaj dneh razprodan.

Manca trenutno živi v Lescah, a z možem 
Benjaminom in hčerkico Izabelo načrtujejo
selitev v jeseniško občino, na Blejsko Dobravo.
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Urša Peternel

V prostorih izpitnega centra
na Jesenicah so Svet za pre-
ventivo in varnost v cest-
nem prometu občine Jese-
nice, Policijska postaja Jese-
nice in Upravna enota Jese-
nice pripravili dan odprtih
vrat. Kot je povedal predsed-

nik Sveta za preventivo in
varnost v cestnem prometu
občine Jesenice Janko Zu-
pan, je bil dan odprtih vrat
namenjen vsem udeležen-
cem v prometu, zlasti pa
motoristom, ki se s toplejši-
mi dnevi bolj množično po-
javijo na cestah. Motoristi
so na cesti manj vidni, po-
gosto vozijo prehitro, zato
tudi prihaja do nesreč. Zato
so si za to priložnost sposo-
dili simulator vožnje z mo-
tornim kolesom Honda Ri-
ding Trainer RT1, pri čemer
je vsem, ki so ga preskusili,
svetoval inštruktor varne

vožnje s kranjske postaje
prometne policije Matjaž
Lauseger. Poleg tega so ob-
iskovalci prek e-testiranja
lahko preverili, kako dobro
poznajo cestnoprometne
predpise. Nekaj se jih je od-
ločilo tudi za praktično vož-
njo z osebnim avtomobilom
v spremstvu ocenjevalca iz-

pitnega centra, ki jih je opo-
zoril na napake in jim dal
napotke, kako lahko vozijo
še bolj varno. "Ljudje misli-
jo, da v prometu vedo vse, a
žal to ne drži, iz leta v leto
pa se spreminja tudi zako-
nodaja," je dejal Zupan.
Pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice za
promet Simon Sušanj je obis-
kovalcem spregovoril o sta-
nju na področju prometne
varnosti na območju Jese-
nic. Kot je dejal, se je pro-
metna varnost v zadnjih
mesecih kljub prizadeva-
njem policistov in kljub pre-

ventivnim akcijam poslab-
šala, saj so od avgusta lani
našteli že šest mrtvih v pro-
metu. "Policisti bomo še na-
prej nadzirali promet, po-
zorni bomo predvsem na

hitrost, alkohol in varnostni
pas. Skušali bomo tudi vpli-
vati na udeležence v prome-
tu, da bi naredili več za svo-
jo varnost in varnost svojih
najbližjih," je dejal Sušanj.

Vozili so simulator 
Poleg tega so obiskovalci prek e-testiranja lahko preverili, kako dobro poznajo cestnoprometne 
predpise, nekaj pa se jih je odločilo tudi za praktično vožnjo v spremstvu ocenjevalca izpitnega centra.

Janko Rabič

Medobčinsko društvo invali-
dov Jesenice združuje 950
članic in članov iz občin Ži-
rovnica in Jesenice. Vsako
leto se lahko pohvalijo s širo-
ko dejavnostjo, ki obsega
delo na socialnem področju,
športne in rekreativne dejav-
nost ter izletništvo. Velik po-
udarek dajejo družabnim
prireditvam, srečanjem jubi-
lantov in obiskom bolnih čla-
nov na domovih in v Domu
upokojencev dr. Franceta
Berglja na Jesenicah. 
Vsi se razveselijo daril in
prijaznih besed v času novo-
letnih praznikov. V soboto,
28. marca, so člani društva
združili dva pomembna do-
godka. Najprej so na ob-
čnem zboru pregledali delo
v preteklem enoletnem ob-
dobju. Po besedah predsed-
nice Marine Kalan je bilo
uspešno. Vsi v organih dru-
štva so opravili sprejete na-

loge, še posebej pa je pohva-
lila delo poverjenic in pover-
jenikov društva. Prizadeva-
nja vseh so v pozdravnih be-
sedah pohvalili gostje, med
njimi župan občine Jeseni-
ce Tomaž Tom Mencinger,
predsednik Zveze delovnih
invalidov Slovenije Drago
Novak ter predstavniki po-

bratenih društev mežiške
doline - podružnice Ravne
na Koroškem in Murske So-
bote. 
V nadaljevanju so z bogatim
kulturnim programom pro-
slavili 40-letnico Medobčin-
skega društva invalidov Jese-
nice. Podelili so več priznanj
za uspešno dolgoletno delo in

za sodelovanje, med drugim
z Zvezo delovnih invalidov
Slovenije, pobratenima dru-
štvoma in donatorji. Plaketi
za uspešno delo sta prejela
Marina Kalan in Alojz Kalan,
društvena priznanja pa Mari-
ca Potočnik, Fanika Vene, Bo-
židar Oman, Kristina Razin-
gar in Danica Šmitran.

Združujejo skoraj tisoč članov

V tem času so ceste polne prahu, kamenja in udarnih
jam, zato je zelo pomembno, da vozniki, zlasti pa mo-
toristi, prilagodijo hitrost, spoštujejo prometna pravi-
la, spremljajo dogajanje in znajo predvidevati situaci-
je, obenem pa vozijo strpno.

Še letos naj bi na Jesenicah dobili merilec hitrosti v
obliki table, ki bo voznike opozarjala na prekoračitev
hitrosti, hkrati pa naj bi se izpisalo tudi število kazen-
skih točk, ki bi jih zaradi prekoračitve dobil prehitri
voznik.
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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 
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TAPETNIŠTVO TR, D. O. O.
Ulica heroja Verdnika 22, 4270 JESENICE
Tel. št.: 04/5809 651, fax. št.: 04/5809 655
tapetnistvo.tr@tom.si, www.tom.si/tapetnistvoTR

● Preoblačenje stolov, klopi ● Izdelava blazin 
● Izdelava ter obnova telovadnih artiklov ● Enostransko oz.
dvostransko tapiciranje vrat ● Izdelava ter montaža zaves 
s karnisnimi vodili ● Šivanje posteljnine, prtov ● Izdelava
vzmetnic, postelj (po meri) ● Izdelava ter preoblačenje 

foteljev, separejev, dvosedov ● Izdelava ter obnova 
oblazinjenih delov za vse tipe plovil

■ industrijski tlaki

■ strojni estrihi

■ adaptacije

■ zaključna 
gradbena dela

HD Sara d.o.o.,
Kidričeva 32, Jesenice

T: 5863 618, 031 483 965
E: hd_sara@siol.net

NOVO: ČISTILNI SERVIS
telefon: 051/386 081

C. železarjev 14, 
4270 Jesenice

tel.: 04/586-12-11

Delovni čas:

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

Šivanje po meri 
in popravila
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Simon SušanjJanko Zupan

Obiskovalce je najbolj zanimal simulator vožnje 
motornega kolesa Honda Riding Trainer RT1. 

Nasproti železniške postaje stoji turistična tabla Jesenic.
Žal pa že dolgo ne opravlja svoje vloge, saj so podatki na
njej zastareli, je na zadnji seji občinskega sveta opozoril
Oto Kelih. Tablo je postavilo Turistično društvo Jesenice, ki
ne deluje več. Zato tablo lahko odstranijo le na občinske
stroške. Tudi na vremenski postaji v neposredni bližini naj
bi bili zapisani napačni podatki o nadmorski višini Jesenic
(585 metrov). Podatki z Wikipedije pa kažejo, da imajo 
Jesenice nadmorsko višino 576,3 metra. So se torej Jesenice
od leta 1966, ko je bila postavljena vremenska postaja,
znižale ali je zapisani podatek napačen? U. P. 

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

Vida Mihelčič s.p.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Sponzor današnje križanke je Poslovalnica Relax Turizem, d. o. o., Titova 34, Jesenice, telefon 04/583 35 50,
www.relax.si, ki za pravilno rešeno križanko prispeva nagrade: enkrat 5-odstotni popust za katerokoli 
destinacijo v Relaxovi ponudbi za eno osebo do oktobra 2009, ena brisača Relax, ena majica Relax.

Mateja Reš

Znamenito torto je leta 1832
po spletu okoliščin izdelal
tedaj 16-letni kuharski vaje-
nec Franc Sacher za zabavo
v hiši nemško avstrijskega
politika, princa Klemensa
von Metternicha. Glavni ku-
har je bil namreč bolan in
mladi Sacher je dobil prilož-
nost, da se izkaže. Povablje-
nim je bila torta všeč in vse
ostalo je zgodba o uspehu.
Njegov sin je leta 1876 po-
stavil znameniti hotel Sa-
cher na Dunaju, v katerem
še danes pripravljajo edine
prave saher torte, katerih re-
ceptura še danes velja za dr-
žavno skrivnost. Le original-
ne saher torte so opremlje-
ne s čokoladnim pečatom
Hotel Sacher Wien. Večji
del priprave torte tudi po to-
liko letih še vedno poteka
ročno. Ni pa jasno, ali so
torte res tako dobre ali je
kriv pravi dunajski kavarni-
ški ambient v znamenitem
hotelu, kjer si privoščimo
košček pregrešno drage
znamenite slaščice. Origi-
nalno saher torto si lahko

prek medmrežja naročimo v
katerikoli konec sveta!

Sacher torte - slavna 
saher torta
Potrebujemo: 130 g čokola-
de s 60 odstotki kakava, 130
g zmehčanega masla, 100 g
sladkorja v prahu, 6 jajc, 80
g kristalnega sladkorja, 130
g moke, 150 g kakovostne
marelične marmelade; za
čokoladni preliv: 300 g slad-
korja, 120 ml vode, 250 g je-
dilne čokolade s 40 odstotki
kakava.
Priprava: čokolado in maslo
stopimo v vodni kopeli. Od-
stranimo z ognja in pusti-
mo, da se masa ohladi. Do-
damo sladkor v prahu, jajč-
ne rumenjake in previdno
mešamo. Stepemo beljake,
jim dodamo kristalni slad-
kor in mešamo z mešalni-
kom, da se masa učvrsti.
Vmešamo v testo in po žli-
cah dodajamo presejano
moko. Pečico segrejemo na
180 do 200 °C. Tortni mo-
del premera 24 do 26 cm
namažemo z maslom in po-

prašimo z moko, ga napol-
nimo s testom in pogladimo
površino. Pečemo 50 do 60
minut pri 165 °C. Torto po-
polnoma ohladimo v mode-
lu, ohlajeno vzamemo iz pe-
kača, enkrat prerežemo in
nadevamo s pretlačeno ma-
relično marmelado. Marme-
lado namažemo tudi po
vrhu in obodu torte. Za obliv

vse sestavine zavremo in pu-
stimo, da vre 5 minut. Med
mešanjem ohlajamo in torto
oblijemo. Ko se glazura str-
di, s stopljeno čokolado po
vrhu lahko napišemo Sa-
cher. Je mogoče, da je torta
za pripravo tako enostavna
in tako okusna, da ni odra-
slega Evropejca, ki je ne bi
poznal?

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

Slavna saher torta
Najbolj slavna avstrijska sladica je prav gotovo "Sacher torte", slovensko saher torta. Kdo ne pozna
temne čokoladne torte z marelično marmelado?

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi CARJE-
VIČ, FUJI, IDARED, ELSTAR. Sponzor križanke je KGZ Sava,
z. o. o., Lesce, Sadovnjak Resje pri Podvinu, telefon 04/530
92 50, 04/530 92 51, resje@kgz-sava.si. Petim izžrebanim
reševalcem križanke podarja po eno gajbico kvalitetnih ja-
bolk. Nagrajenci so: Janez Košnjek, Jesenice; Branko Šinko-
vec, Jesenice; Azra Kadirič, Jesenice; Janez Vozelj, Cegelnica;
Marija Urh, Radovljica. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v
Sadovnjaku Resje pri Podvinu.

Sacher torta

Kdor fotografira, ima več od življenja

V avli jeseniškega gledališča je na ogled spominska razstava
Marije Malenšek, ki je umrla v lanskem letu, sicer pa je bila
članica Fotografskega društva Jesenice. Na ogled so njeni
najljubši fotografski motivi, kot so narava, utrinki iz potovanj,
detajli, za katere je imela mojstrsko oko ... Njeno geslo v živ-
ljenju je bilo: "Kdor fotografira, ima več od življenja." J. P.

Pogovor z županom na ATM TV

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 24. aprila, ob 20. uri.
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, pokli-
čite na telefonski številki 04/5885 150 ali 5885 151.
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KOSOVA GRAŠČINA 
Muzejska razstava ob 80-letnici mesta Jesenice, do 24. aprila

KOSOVA GRAŠČINA 
Fotografska razstava: Franci Črv - 80 let, fotograf, umetniške fo-
tografije (I. nadstropje); do 29. maja

RUARDOVA GRAŠČINA torek, četrtek, petek od 8. do 14.
ure, sreda in sobota od 10. do 17. ure, nedelja, ponedeljek in
prazniki zaprto

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

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Spominska razstava fotografij mednarodnega mojstra fotografije
Slavka Smoleja ob 100-letnici rojstva; do 27. aprila 

Info: Razstavni salon DOLIK, 04/583 25 06

FOTOGALERIJA TONE ČUFAR
Spominska razstava članice FD Jesenice Marije Malenšek; do 15. maja 

Info: Fotografsko društvo Jesenice, elica.tavcar@gmail.com

DU JAVORNIK-KOROŠKA BELA 
Zeliščarstvo. Info: LU Jesenice v okviru CVŽU Gorenjska, 
04/583 38 03 (Gordana Trokič)

Petek, 17. aprila 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE od 8.30 ure dalje

Medobmočno srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske: Kekče-
vo srečanje; Info: Območna izpostava JSKD Jesenice (Vera Pintar),
031/866 817

ČUFARJEV TRG IN OKOLICA ob 9. uri
Spomladanska čistilna akcija; počastitev dneva zemlje

Info: KS Sava , 031/787 363 ali 04/583 15 53 (Darka Rebolj)

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri 
Komedija ONA+ON, info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00,
www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

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

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

RADOVNA (MOJSTRANA) ob 14. uri
Kolesarski izlet. Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber, 051/685 240,
www.zsport-jesenice.si

Nedelja, 19. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 8.30 do 18. ure

Gorenjsko prvenstvo invalidov v kegljanju. Info: Zavod za šport Je-
senice, Gaber, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

Ponedeljek, 20. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 8. ure 

Gorenjsko prvenstvo upokojencev v kegljanju. Info: Zavod za šport
Jesenice, Brane, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si

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

PROSTORI OZARE JESENICE ob 16. uri
Delavnica ročnih spretnosti. Info: LU Jesenice v okviru CVŽU Gorenj-
ska, 04/583 38 03 (Gordana Trokič)

BLEJSKA DOBRAVA od 17. ure 
Pričetek otroške kolesarske šole. Info: Zavod za šport Jesenice,
Gaber, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA
ob 18. uri

Predavanje: Dolomiti (digitalna fotografija)

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

Torek, 21. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 8. ure 

Gorenjsko prvenstvo upokojencev v kegljanju. Info: Zavod za šport
Jesenice, Brane: 041/676 554, http://www.zsport-jesenice.si/

MLADINSKA TOČKA CENTER II od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce. Info: Mladinski center Jesenice,
04/ 588 46 80 /81, www.mc-jesenice.si

Sreda, 22. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 8. ure 

Gorenjsko prvenstvo upokojencev v kegljanju. Info: Zavod za šport
Jesenice, Brane, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si

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

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA od 16. ure dalje 
Grafitiranje v SKATE PARKU. Info: Mladinski center Jesenice, 
04/588 46 80 /81, www.mc-jesenice.si

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK ob 17. uri
Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
18. uri

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

ZUNANJE IGRIŠČE PODMEŽAKLO od 18. ure
Pričetek lige v košarki - občinske športne igre. Info: Zavod za šport Je-
senice, Gaber, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE ob
19. uri

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

Četrtek, 23. aprila
GOLI OTOK ob 5. uri

Izlet: GOLI OTOK, z Radovanom Hrastom; ogled in razlaga
zgodovinskih dogodkov na Golem otoku . Info: DU Slovenski Ja-
vornik-Koroška Bela, Jože Noč, 051/377 065

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
JESENICE ob 8. uri

Pohod: Kriška planina (1495 m)-Kompotela (1989 m) 

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

PROSTORI OZARE JESENICE ob 16. uri
Delavnica ročnih spretnosti. Info: LU Jesenice v okviru CVŽU Gorenj-
ska, 04/583 38 03 (Gordana Trokič)

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Jesenice od 16. do 18. ure
Aktivnosti za mlade + 15

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

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
17. uri

Ura pravljic

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - OTROŠKI ODDELEK ob
18. uri

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

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKLA od 18. ure
Liga v nogometu - občinske športne igre. Info: Zavod za šport Je-
senice, Gaber, 051/685 240, http://www.zsport-jesenice.si/

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 19. uri
Javni nastop učencev. Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30,
http://g-jesenice.kr.edus.si/, glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 24. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA
ob 18. uri

Spomladanski koncert Ženskega pevskega zbora DU Javornik-Koroš-
ka Bela. Info: DU Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14 

GOSTIŠČE PR' ČOP V PLANINI POD GOLICO ob 18. uri
Predavanje društva GAIA na temo urejanja vrtov in gredic v manj
ugodnih razmerah. Info: TD Golica, 031/337 202 (Klemen)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Prireditev v počastitev praznika boja proti okupatorju: "na juriš" v
izvedbi pevskega zbora Carmina Slovenica. Info: Gledališče Toneta
Čufarja, 04/583 31 10, www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 20. uri
Pomladni žur KJŠ in MCJ

Info: Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študentov, 04/588
46 80, 81, www.mc-jesenice.si, www.kjs-klub.si

Aprilske prireditve 

Ljubljenči iščejo dom

Oddamo dva psička mešančka, trenutno stara mesec dni.
Nov dom bosta potrebovala predvidoma čez tri tedne. Kot
odrasla kužka bosta dosegla nekje od 20 do 25 kg. Mati je
mešanka med nemškim ovčarjem in bernskim planšarjem,
oče kužkov je neznan. Kužki so razglisteni. Ne oddajajo se
za na verigo. Tel.: 041/378-787 ali 04/5723-711, Boštjan, Bohinj

Sobota, 25. aprila
ZBORNI MESTI V PLANINI POD GOLICO (PR' ČOP) IN V
PLAVŠKEM ROVTU (PRI KLOPEH V SREDIŠČU VASI) ob 9.
uri

Čistilna akcija

Info: TD Golica, 031/337 202 (Klemen)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30 
Koncert pevke Mance Izmajlove in violinista Benjamina Izmajlova

Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 10, www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

Nedelja, 26. aprila
KOPITNIK

Izlet na Kopitnik (910 m - lahka pot) Info: PD Jesenice (Marija Pin-
tar), 04/586 60 70, plan.drustvo@siol.net

Ponedeljek, 27. aprila
RAZLIČNE LOKACIJE (glej www.zsport-jesenice.si)

Pričetek aktivnosti ob prvomajskih počitnicah: kegljanje, namizni te-
nis, balinanje, nogomet ipd.

Info: Zavod za šport Jesenice, www.zsport-jesenice.si

Torek, 28. aprila
MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (igrišče) ob 11. uri

Počitniški program: MCJ SE POTEPA s turnirjem v IN-LINE hokeju

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

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKLA od 13. ure
Nogometni turnir za mlade v treh kategorijah

Info: Zavod za šport Jesenice, Gaber, 051/685 240, 
www.zsport-jesenice.si

Sreda, 29. aprila
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

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA (hodnik severne 
tribune) ob 20. uri

"KARAVANA ROCKA #2", mladinski glasbeni koncert skupin Chill
out, Arthem, Epic Fail

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

Informativni letni koledar prireditev v občini Jesenice v
tiskani obliki je na voljo v pisarni Turistično informacijskega
centra Jesenice.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fax: 04/581 34 11, 
http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih
javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravil-
nost podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene
prireditve sami objaviti v medijih.
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Medicinci na ledu
Tokrat je v že petindvajseti hokejski tekmi v jeseniški športni hali pod Mežaklo ekipa Osnovnega zdravstva Gorenjske (beli) z velikim naskokom - za kar
šest golov, z rezultatom - 10 : 4 premagala ekipo jeseniške bolnišnice. Beli so v preteklosti že zmagovali, vendar nikoli ne s tako velikim naskokom.

Rdeči so medse posadili sodnika. Še zadnje priprave v taboru belih

Zmagovalni pokal je prevzel šef ekipe zdravstvenih domov
Samo Cuznar.

Med odmori so svoje drsalno znanje pokazala tri mlada
dekleta. Na fotografiji Meta Čebokli. 

Bele in rdeče so sestavljali tako hokejistke kot hokejisti, predstavniki zdravstvenih domov na Gorenjskem in jeseniške 
bolnišnice.

Prvi plošček je na led med ekipi položil gost tekme, 
hokejist iz vrst Železarjev, Marcel Rodman. 

Vroča akcija pred golom, na koncu so več spretnosti
pokazali beli.

Ženski del zdravstvenih domov v elementu 

Besedilo: Alenka Brun, fotografije: Tina Dokl




