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Panoramska karta
Karavank

www.gorenjskiglas.si

Koncert
glasbenih
družin

Dva ljubitelja gora, sin in oče Jernej in Borut
Kokelj, sta izdelala panoramsko karto
Karavanke 360º, ki prikazuje panoramske
poglede s 24 vrhov v Karavankah. Planinec,
stoječ na vrhu gore, s karto v roki lahko določi
imena vseh vidnih okoliških gora in hribov.
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Promet skozi drugo cev
predora leta 2019

Izbor najboljših
športnikov Jesenic

Odločitev je sprejeta: gradili bodo drugo cev predora Karavanke, po kateri naj bi dvosmerni promet
stekel aprila 2019.

Urša Peternel

Urša Peternel
Do aprila 2019 bo zgrajena
druga cev predora Karavanke, po njej bo potekal dvosmerni promet, stara cev pa
naj bi se uporabljala za ubežni rov. Hkrati pa naj bi staro cev začeli obnavljati, tako
da bi dolgoročno vzpostavili
promet v obeh ceveh predora. Tak sklep, usklajen z avstrijsko stranjo, je pred dnevi sprejela slovenska vlada. V
začetni fazi pogajanj sta
imeli slovenska in avstrijska
stran sicer različne poglede
glede nadgradnje predora.
Slovenska delegacija je vseskozi zagovarjala gradnjo
druge cevi kot najbolj optimalno dolgoročno rešitev
prometne varnosti in pretočnosti prometa v predoru, avstrijska stran pa je zagovarjala le minimalno nadgradnjo,
in sicer gradnjo ubežnega
rova. Ko so se leta 2011 v poletnih mesecih pred karavanškim predorom začeli
pojavljati večkilometrski zastoji, ki so se nadaljevali tudi
v letu 2012, pa so se začela
stališča o načinu nadgradnje
zbliževati, so pojasnili na
slovenski vladi. Stališča so se
tako zdaj poenotila in obe
strani soglašata z gradnjo

druge cevi predora, po kateri
bo potekal dvosmerni promet. Gradnja mora biti zaključena do aprila 2019.
Medtem ko je Avstrija za to
že sprejela prostorski načrt,
je Slovenija zdaj pričela po-

stopek umeščanja druge cevi
predora v prostor. Vrednost
celotne investicije v drugo
cev je ocenjena na 250 milijonov evrov, pri tem pa se bo
investicija razdelila glede na
dolžino predora v posame-

zni državi. Ocenjujejo, da bo
na Slovenijo pripadlo okrog
120 milijonov evrov, denar
za gradnjo pa bodo delno poskušali pridobiti iz naslednje
finančne perspektive, so povedali na vladi.
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ZANIMIVOSTI

RECEPTI

Bodo jeseniške seje
prenašali v živo?

Vstopnice za
Eurobasket od štirih
evrov naprej

Z rabljenimi bicikli do
novih zaposlitev

Fine in rahle
palačinke ...

Znane so cene vstopnic za
ogled tekem evropskega prvenstva v košarki, ki bodo
potekale tudi v dvorani Podmežakla na Jesenicah.

Jeseničanka Jasmina Smajić
Šupuk z Zavodom Karo razvija socialno podjetništvo.
Prek obnavljanja rabljenih
koles bodo omogočili zaposlitev petim posameznikom
iz ranljivih skupin.

... za čas počitnic, ker jih
imajo radi otroci in tudi radi
pečejo, še posebno če jih
lahko obračajo v ponvi tako,
da jih mečejo v zrak.
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Tako kot že nekaj let zapored
bodo pri Športni zvezi Jesenice tudi letos izbrali najboljše
jeseniške športnike, športnice
in ekipo za preteklo leto. Kot
je v imenu organizatorjev povedal Branko Jeršin, so se letos odločili za novost - nominacij niso prepustili glasovalcem, temveč so za predloge
najboljši športnikov prosili
športne zveze in klube. Tako
so oblikovali seznam nominirancev - štirih športnikov, štirih športnic in dveh ekip, izbor pa so zožili zgolj na športnike, ki živijo in delajo v Sloveniji. Med športniki so tako
nominirani kegljač Aleš Mavsar, atlet Matija Muhar, strelec Anže Presterel in hokejist

Peter Bizal. Med športnicami
so nominirane tekvandoistka
Nika Plečnik, smučarka Maruša Ferk, teniška igralka
Nika Kozar in plavalka Anja
Klinar. Med nominiranimi
ekipami pa sta Ženska odbojkarska ekipa OK Mladi Jesenice in Ekipa HD Mladi Jesenice U 20. Glasovati je mogoče do 1. marca prek glasovnic,
objavljenih na strani 5 v tokratnih Jeseniških novicah.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo v četrtek
7. marca, ob 19. uri v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Na njej bodo podelili tudi priznanja za športne
dosežke v letu 2012, ki jih
podeljuje Olimpijski komite
Slovenije športnikom z območja Gorenjske.

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

Sedanja cev predora bo po odprtju druge cevi služila kot ubežni rov, kasneje pa naj bi jo
obnovili in jo znova odprli za promet. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na januarski seji občinskega
sveta je občinski svetnik Tomaž Stare predlagal, da bi
seje občinskega sveta neposredno prenašali.

Pri Športni zvezi Jesenice so se tudi letos odločili
za akcijo Naj športnik Jesenic, ki se bo zaključila
7. marca s podelitvijo priznanj.
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Občinske novice
Program dela občinskega sveta umaknili
Na januarski seji bi jeseniški občinski svetniki morali sprejeti
program dela občinskega sveta za leto 2013. A so obravnavo
te točke iz proceduralnih razlogov umaknili, saj bi župan pro
gram moral pripraviti šele po predhodnem posvetovanju s
predsedniki delovnih teles in podžupani, česar pa, kot so
poudarili v razpravi, ni storil. Na predlog statutarno pravne
komisije, ki ji predseduje Zvone Nejc Jurkovič, so zato to toč
ko umaknili z dnevnega reda. Kot izhaja iz programa, se bodo
v letošnjem letu občinski svetniki sestali na devetih rednih
sejah, po potrebi pa bo opravljena tudi izredna seja občinske
ga sveta. Če bo treba, bodo kakšno odločitev sprejeli tudi na
dopisni seji, ki pa je bila doslej prej izjema kot pravilo. Seje
bodo praviloma potekale zadnji četrtek v mesecu, razen julija
in avgusta, ko sej ne bo. Vsebinsko naj bi na sejah prednos
tno obravnavali zadeve, ki so bile načrtovane že lani in jih iz
objektivnih razlogov ni bilo mogoče obravnavati. U. P.

Program dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2013
Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) Ste
vo Ščavničar je na januarski seji občinskega sveta predstavil
program dela agencije za leto 2013 s finančnim načrtom.
Predstavil je glavne projekte, ki jih bodo izvajali v letu 2013
na območju občine Jesenice. Nekatere bo sofinancirala tudi
Občina Jesenice in je denar zanje zagotovljen v proračunu.
Med projekti so denimo podjetniški krožki po šolah, projekt
Turizmu pomaga lastna glava, podjetniške delavnice, ohra
njanje starih hišnih imen, ki so potekali že doslej. Nekaj pro
jektov pa je novih, med njimi Devejmo po naše, v sklopu
katerega želijo ohraniti stare načine dela, ki zaradi mehaniza
cije izumirajo. Drug tak projekt pa je EU Direct, v sklopu
katerega bodo vzpostavili informacijsko točko za vsa vpraša
nja, povezana z Evropsko unijo, od možnosti zaposlovanja
do informacij o delovanju EU. Agencija RAGOR bo v letu
2013 tako kot že doslej sodelovala tudi pri koordinaciji župa
nov. V letu 2013 načrtujejo za okrog 387 tisoč evrov prihod
kov iz občinskih proračunov, državnih in mednarodnih raz
pisov za projekte in od prodaje storitev na trgu. U. P.

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Popravilo je lahko še vedno cenejše
od nakupa novega LCD monitorja ali tiskalnika

Se vam je pokvaril LCD monitor ali tiskalnik? Okvare niso
tako redke, še posebej pri manj znanih blagovnih znamkah.

Res je, da so cene novih monitorjev in tiskalnikov
sorazmerno nizke. Pa vseeno je popravilo lahko tudi
polovico cenejše kot nakup novega monitorja, tiskalnika ali
multifunkcijske naprave. Pa še bolj ekološko je in manj potrošniško.

Prinesite monitor ali tiskalnik na brezplačni pregled!

Nudimo vam še: popravilo telefaksov, prenosnih in osebnih
računalnikov, presnemavanje podatkov, čiščenje virusov,
protivirusno zaščito, priklop na internet, nadgradnje
računalnikov

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Bodo jeseniške seje
prenašali v živo?
Na januarski seji občinskega sveta je občinski svetnik Tomaž Stare predlagal, da bi seje občinskega
sveta neposredno prenašali. Novinarjev potem sploh ne potrebujemo več, tako ali tako so cenzurirani
in neobjektivni, je menil.
Urša Peternel
Na januarski seji občinske
ga sveta je občinski svetnik
Tomaž Stare predlagal, naj
uvedejo video snemanje sej
občinskega sveta. Po njego
vem mnenju se bodo občin
ski svetniki s tem približali
občanom, saj ti hočejo vede
ti, kaj in koliko delajo njiho
vi predstavniki v občinskem
svetu. Po Staretovem mne
nju zvočni zapis in zapisnik
seje, ki sta na voljo na sple
tni strani Občine Jesenice,
ne zadoščata, prav tako so
po njegovem mnenju krajši
povzetki s sej, objavljeni v
gorenjskih medijih, cenzu
rirani, novinarji pa neobjek
tivni. Če bi uvedli prenose
sej, je menil Stare, novinar
jev sploh ne bi potrebovali
več. S tem bi se znižali tudi
stroški, je še dejal.
Ines Dvoršak iz kabineta je
seniškega župana je poveda
la, da bodo na občinski upra
vi do naslednje seje občin
skega sveta pripravili potreb
no gradivo, v katerem bodo
obdelane tehnične možnosti
za prenos sej in višina stro
škov. "Na podlagi vseh teh
poizvedovanj bomo pripravi
li poročilo, ki bo predstavlje
no na naslednji seji občin
skega sveta. Zavedati se je
treba, da uvedba snemanja
in prenos sej nista odvisna le
od tehničnih rešitev, temveč
tudi od trenutne sposobnosti
občinskega proračuna. In
formacij, od kod in ali sploh
bomo ta denar lahko zagoto
vili, pa trenutno še nimamo,
saj je vse odvisno od višine
dodatnega stroška, ki ga pri
sprejemu občinskega prora
čuna za leto 2013 nismo na

Nekateri občinski svetniki si želijo, da bi občani lahko neposredno spremljali potek sej
občinskega sveta.

Izkušnje drugih občin kažejo, da se seje
občinskega sveta, ko jih začnejo neposredno
prenašati, vsaj na začetku močno podaljšajo.
Nekateri svetniki namreč na ta način skušajo
izkoristiti priložnost medijskega pojavljanja.
Zato to pomeni več dela tudi za župana, ki sejo
vodi, da svetnike dosledno opozarja na določbe
poslovnika občinskega sveta, ki omejujejo
trajanje razprave posameznega razpravljavca.
črtovali," je povedala Ines
Dvoršak.
V nekaterih gorenjskih obči
nah seje že prenašajo, v Bo
hinju in Kranjski Gori prek
kabelske televizije in prek
interneta. V Bohinju je gle
danost sej velika, smo izve
deli, snemanje sej pa pripo
more tudi k temu, da so ob
činski svetniki bolj discipli

nirani in pazijo, kaj in kako
govorijo. Tudi v Kranjski
Gori so nam povedali, da
imajo dobre izkušnje s pre
nosi sej. »Naši občani so
prenose dobro sprejeli, zani
majo pa jih zlasti tiste točke,
ki se neposredno dotikajo
njihovih problemov,« je po
vedal direktor občinske
uprave Rajko Puš. Prenos

ene seje prek televizije ATM
stane manj kot tisoč evrov.
V Radovljici pa so se odločili
zgolj za prenos sej prek ob
činske spletne strani. Izkuš
nje so dobre, strošek pa maj
hen, je povedala Manca Šeti
na Miklič iz kabineta župa
na. Ena od prednosti sple
tnega prenosa je tudi v tem,
da so posnetki sej dosegljivi
v spletnem arhivu. In kako
je z gledanostjo? Različna je
v različnih časovnih paso
vih, večja na začetku sej, ob
koncu – radovljiške seje tra
jajo tudi do polnoči in še
dlje – pa nižja. In stroški?
Za nakup in montažo opre
me s tremi kamerami in
ustreznih programov so od
šteli nekaj manj kot sedem
tisoč evrov, mesečni pavšal
ni znesek za prenos in obli
kovanje spletnega arhiva pa
znaša 236 evrov.

Na seji tudi o občinskih nagrajencih
www.regeneracija.si
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA








biološke ~istilne naprave,
cisterne za vodo, deževnico in razli~ne
kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue..),
lovilci olj in maš~ob,
vodohrani,
~rpališ~a,
jaški (revizijski, vodovodni, armaturni...).

BARVE IN RAZPR[ILCI







Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
telefon: 04 531 70 70
e-po{ta: info@regeneracija.si

osnovna zaš~ita lesa,
vremenska zaš~ita lesa,
protipožarna zaš~ita lesa,
izdelki proti pokanju lesa,
antikorozijski premazi,
tehni~ni razpršilci.

Urša Peternel
Župan je sklical drugo letoš
njo sejo občinskega sveta, ki
bo v četrtek, 28. februarja. Na
njej bodo občinski svetniki od
ločali o občinskih nagrajencih,

ki bodo priznanja prejeli mar
ca ob občinskem prazniku. Na
dnevnem redu je tudi predlog
za uvedbo video snemanj sej
občinskega sveta, odločali pa
bodo tudi o pričetku postop
kov sprememb izvajanja jav

tende - markize
žaluzije (zunanje in notranje)
rolete panelne zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
komarniki screen roloji roloji
rolo garažna vrata
plise zavese

nih prevozov v mestnem pro
metu in pri šolskih prevozih.
Konec oktobra se namreč kon
cesionarju, družbi Alpetour,
koncesijska pogodba izteče,
po predlogu pa naj bi iz konce
sije izločili šolske prevoze.

®

SVET SENČIL
Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič
T: 04 59 55 170, G: 041 733 709
E: info@asteriks.net
www.asteriks.net
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Gradbeno dovoljenje
za urgentni center

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Urša Peternel

POPUSTISENESEŠTEVAJO!

V Splošni bolnišnici Jeseni
ce bodo predvidoma junija
začeli graditi novi urgentni
center. Ministrstvo za infra
strukturo in prostor je že
izdalo gradbeno dovoljenje,
kdaj točno bodo lahko zabr
neli gradbeni stroji, pa bo
odvisno od poteka razpisov,
je povedal direktor Splošne
bolnišnice Jesenice Igor
Horvat. Po načrtih naj bi ur
gentni center zgradili v
osemsto kvadratnih metrov
velikem prizidku k sedanji
ambulantni stavbi ob vhodu
v bolnišnico. Po besedah
Igorja Horvata bo sodoben
urgentni center velika prido
bitev ne le za bolnišnico –
sedaj urgentna služba delu
je na petdesetih kvadratnih
metrih – temveč za Gorenj
sko in paciente iz celotne
regije. Z novo urgenco bo
lahko zaživel že dolgo napo
vedovani projekt povezova
nja urgentne službe primar
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v splošni bolnišnici jesenice bodo začeli graditi prizidek, v katerem bodo do konca prihodnjega leta
uredili sodoben urgentni center.
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KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085
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Pobuda glede neosveščenih lastnikov psov
Občinski svetnik Vinko Lavtižar je na januarski seji občinskega sveta dal pobudo, naj občinski redarji zaostrijo denarne sankcije za lastnike psov, ki ne pospravljajo pasjih iztrebkov. Vsako pomlad, ko skopni sneg, se namreč po jeseniških ulicah pojavijo večji in manjši kupi pasjih kakcev, ki
kazijo okolico. Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel je odgovoril, da zvišanje globe ne bi
bila ustrezna rešitev, stanje bi se izboljšalo z večjim nadzorom in večjo osveščenostjo občanov. K izboljšanju stanja
naj bi tako pripomoglo obveščanje občanov o pravilnem
ravnanju ter o negativnih posledicah puščanja pasjih iztrebkov za zdravje in izgled okolice. Sicer pa na redarstvu vedno
odreagirajo na vsako konkretno prijavo, ko so jih občani
opozorili na določena mesta in lastnike psov, ki niso opravljali obveznega pobiranja iztrebkov. U. P.

direktor splošne bolnišnice
jesenice Igor horvat
nega zdravstva in bolnišni
ce, torej se bodo vanj prese
lile vse reševalne službe z
Jesenic. Projekt gradnje je
vreden od 5 do 5,5 milijona
evrov, od tega naj bi ministr
stvo za zdravje prispevalo
3,7 milijona evrov evropske
ga denarja. Bolnišnica sama
bo morala prispevati od 1,5

Prizidek bodo gradili desno od vhoda v bolnišnico.
do dva milijona evrov, pri
čemer pa Igor Horvat pravi,
da zaradi varčevalnih rezov
v zdravstvu ta hip še ne

vedo, kje jih bodo dobili.
Gradnja urgentnega centra
mora biti končana do konca
leta 2014.

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Snega za smučanje dovolj,
zdaj je problem v tehniki
na smučišču španov vrh je vendarle zapadlo dovolj snega, a sedežnice ne morejo zagnati, ker nimajo
dovoljenja za obratovanje. dodatna dela na stebrih naj bi trajala do konca meseca.
Urša Peternel
Smučišče Španov vrh ne
obratuje, čeprav je v minu
lih dneh zapadlo dovolj sne
ga. Direktor Zavoda za šport
Jesenice Zoran Kramar je
povedal, da morajo izpolniti
še nekaj dodatnih tehničnih
zahtev v sklopu rednega teh
ničnega pregleda. Dokler
dovoljenja za obratovanje ne
bodo dobili, bo smučišče za
prto. Tako se bo bržkone
zgodilo, da tudi med bližajo
čimi se zimski počitnicami
v Španovem vrhu ne bo mo
goče smučati. Mnogi doma
čini so zaradi tega ogorčeni,
saj se priljubljeno in cenov
no ugodno smučišče v zad
njih letih nenehno sooča s
težavami. Zaradi pomanjka
nja snega tako lani sploh ni
obratovalo, predlani pa je
bilo odprto le en dan. Letos,
ko je snega vendarle dovolj,
pa so obratovanje preprečile
tehnične težave. Kramar je
pojasnil, da so sicer že de
cembra opravili redni teh
nični pregled naprav in nato
še zahtevan dodatni ultraz
vočni pregled osi. Na osnovi

slednjega pa so dobili novo
zahtevo, da morajo namesti
ti nove osi in sornike na ste
brih sedežnice. »Vse to mo
ramo narediti za zagotavlja
nje varnosti potnikov. Žal so
se postopki zavlekli, a to
nam bo omogočilo novih
petnajst let obratovanja brez
dodatnih pregledov tega
dela naprave,« je povedal
Kramar. Dodatni stroški
bodo znašali okrog sedem
tisoč evrov, potem ko je
dvajset tisoč evrov stal tudi
prvi posebni pregled, ki so
ga morali opraviti lani jeseni
zaradi strožjih varnostnih
zahtev, ki veljajo za starejše
žičniške naprave.
O problemu neobratovanja
smučišča so govorili tudi na
zadnji seji občinskega sveta,
ko so predstavniki stranke
Narcisa postavili vprašanje,
zakaj smučišče ne obratuje.
Zaradi neobratovanja je bilo
kar nekaj slabe volje tudi
med udeleženci pustne pri
reditve Smuk za trofejo
svinjska glava, saj so se
kljub napovedi, da bo sede
žnica vozila, na smučišče
morali povzpeti peš.
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Občinske novice

Vstopnice za Eurobasket
od štirih evrov naprej

Jožefov sejem bo od 16. do 20. marca

Znane so cene vstopnic za ogled tekem evropskega prvenstva v košarki, ki bodo potekale tudi v
dvorani Podmežakla na Jesenicah.
Urša Peternel
Na Košarkarski zvezi Slovenije so predstavili sistem
prodaje in cene vstopnic za
evropsko prvenstvo v košarki, ki bo potekalo septembra v Sloveniji, ena predtekmovalna skupina bo tekme
igrala tudi na Jesenicah.
Košarkarski navdušenci
bodo vstopnice lahko začeli
kupovati 18. marca. Najprej
bodo naprodaj vstopnice za
odločilne tekme za kolajne
na prvenstvu, ki bodo potekale v dvorani Stožice. Kdaj
bodo začeli prodajati vstopnice za prvi del tekmovanja, torej tudi za tekme v
dvorani Podmežakla, pa v
družbi EuroBasket 2013 še
ne morejo napovedati. Ker
obnove dvoran, tudi Podmežakle, še potekajo, namreč še nimajo natančnega
sedežnega reda. So pa že
znane cene vstopnic, najnižja cena bo štiri evre, in
sicer za tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta, medtem ko bo za prvi del tekmovanj treba odšteti najmanj petnajst evrov, cene

Plakati, ki bodo na Jesenicah vabili na evropsko prvenstvo
v košarki, so že izdelani.

Aleš Križnar, direktor Eurobasket 2013: »Zanimanje
javnosti za vstopnice za EuroBasket 2013 je ogromno, saj
dobivamo ogromno vprašanj prek elektronske pošte in
socialnih medijev, kar nas zelo veseli, saj je to nov dokaz,
da košarkarski navdušenci prvenstvo že res težko
pričakujejo.«

pa se bodo dvignile vse do
180 evrov. To je primerljivo
z drugimi mednarodnimi
športnimi tekmovanji v Sloveniji pa tudi s cenami vstopnic na zadnjem evropskem prvenstvu v Litvi, so
povedali v družbi EuroBasket 2013. Bo pa pri prodaji
vstopnic uvedena novost:
Slovenija bo prvi organizator katerega koli košarkarskega prvenstva v zgodovini, ki bo navijačem ponudila vstopnice za posamezno
tekmo, ne dnevnih vstopnic, kot je bilo to običajno.
Zaradi sistema dnevnih
vstopnic se je namreč dogajalo, da so bile dvorane polne le na eni izmed tekem
dnevno, medtem ko so druge ostale brez navijačev.
Vstopnice bo mogoče kupiti
izključno prek uradnega
prodajalca Eventima ali Turistične agencije Palma skupaj z aranžmaji. Za vse tiste, ki bodo ostali brez vstopnic, bo EuroBasket 2013
skupaj z občinami in svojimi partnerji omogočil neposredni prenos in ogled tekem v posebnih navijaških
conah, kjer bo poskrbljeno
za hrano, pijačo in nasploh
za odlično dogajanje,
obljubljajo. Slovenija bo vse
tekme prvega dela ter morebitnih drugega dela, četrtfinala in polfinala igrala ob
21. uri. Preostal razpored
tekem bo znan v kratkem,
po potrditvi FIBA.

Na Jesenicah že potekajo priprave na tradicionalni Jožefov
sejem, ki bo trajal od sobote, 16. marca, do srede, 20. marca. Tako kot že lani bo tudi letos potekal na Stari Savi, v
okolici Ruardove graščine in nove tržnice. Sejem ima na Jesenicah dolgoletno tradicijo, na njem ponujajo izdelke domače in umetne obrti in izdelke za široko domačo porabo.
Kot pravijo v Zavodu za šport Jesenice, kjer na spletni strani
vabijo razstavljavce, bodo dogajanje popestrili s predstavitvami običajev domače in umetne obrti, nastopom folklornih in glasbenih skupin ter z zabavnimi igrami. Lani je po
podatkih Zavoda za šport Jesenice na sejmu sodelovalo
prek šestdeset podjetnikov in obrtnikov, sejem pa si je ogledalo okoli deset tisoč obiskovalcev ne le iz Gorenjske, temveč tudi iz avstrijske Koroške. U. P.

Jožefov sejem bo tudi letos potekal na Stari Savi.

Dan odprtih vrat na Občini Jesenice
Na Občini Jesenice so v sredo, 13. februarja, organizirali dan
odprtih vrat. Pobuda za akcijo je prišla s strani Skupnosti
občin Slovenije (SOS), kjer so želeli, da bi z akcijo opozorili
na pozitivne dosežke, načrte in razvojne priložnosti na lokalni ravni. "K akciji je z veseljem pristopila tudi Občina Jesenice. V ta namen sta bila župan Tomaž Tom Mencinger in
direktor občinske uprave Vitomir Pretnar na voljo vsem zainteresiranim občanom in občankam ter tudi predstavnikom medijev, ki so želeli izvedeti več o dejavnosti in projektih Občine Jesenice, vzela pa sta si tudi čas za pogovor o
drugih, za občane pomembnih temah. Namen sodelovanja
v tej akciji je bilo povečanje odprtosti delovanja Občine in
občinske uprave in posredovanje želenih informacij o tem,
kaj zaposleni v njej počno. Res pa je, da se na Občini Jesenice trudimo, da smo za pogovor na razpolago kateri koli
dan v letu, zato so občani vabljeni tudi takrat, ko za to ni
posebej organiziranega dneva odprtih vrat," je povedala
Ines Dvoršak iz kabineta župana. U. P.

Darila za nove naročnike na časopis
Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica.
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga
prijazno vabi v gore.
Marija Volčjak

www.gorenjskiglas.si Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

NAROČILNICA

ali
palični
mešalnik
BOSCH

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

Jelena Justin

II

Pozdravljene, gore II

vzglavnik Dremavček

ali darilni bon
za refleksoterapijo
v vrednosti 20 EUR

 Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom
od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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Krajevna skupnost

Kdaj nadstrešek na
postajališču
V krajevni skupnosti Hruši
ca se že nekaj časa upadajo s
problemom, ki ima zanimi
vo ozadje. Gre za avtobusno
postajališče na Belem polju.
Zgodba o njem dobiva že
kar brado. Tam je bilo pred
leti urejeno postajališče z
nadstreškom z lepim name
nom, da zavaruje potnike
pri čakanju na avtobus pred
dežjem in snegom. Pa so se
našli posamezniki, ki so ga
začeli uničevati, za mlade
nadebudne nogometaše pa
je postal športni objekt za
brcanje žoge. Ker je obstaja
la nevarnost, da se nadstre

šek podre, so ga odstranili
in tja postavili vsaj klop. A
glej ga zlomka! Klop je kma
lu izginila neznano kam. In
kaj sedaj?
V slabem vremenu je zago
tovo neprijetno čakati na av
tobus, še posebej za otroke.
Na januarski seji občinske
ga sveta občine Jesenice je
svetnik Zvone Jurkovič med
vprašanji in pobudami v
imenu krajanov postavil
vprašanje, kdaj bo avtobu
sno postajališče obnovljeno.
Predsednik sveta KS Hruši
ca Boris Dolžan, prav tako
član občinskega sveta, je ra
zložil problematiko in se za
vzel, da se nadstrešek spet

postavi. Imel naj bi zagoto
vila, da bo to kmalu.
Vendar je pri tem prišlo oči
tno do dezinformacije, saj
Komunalna direkcija občine
Jesenice v odgovoru poudar
ja, da na leto postavijo en
nadstrešek, sredstva pa za
gotovijo iz programa za
vzdrževanje parkirišč v lasti
Občine Jesenice. Na Hrušici
so se lani odločili za zame
njavo nadstreška na avtobu
sni postaji Dobršnik. Komu
nalna direkcija v odgovoru
še navaja, da ni dala zagoto
vila, da se bo nadstrešek čim
prej zamenjal. Od devetde
setih postajališč v občini Je
senice jih ima nadstrešek

enaintrideset. Letos v janu
arju je neznani povzročitelj
uničil nadstrešek na postaja
lišču pri Splošni bolnišnici
Jesenice. Če ga ne bodo na
šli, bodo letos najprej tam
postavili nov nadstrešek iz
sredstev za vzdrževanje par
kirišč.
Ob prizadevanjih krajevne
skupnosti Hrušica, da se ob
novi nadstrešek na Belem
polju, se mimogrede postav
lja tudi vprašanje, zakaj uni
čevanje stvari, ki so v dobro
bit krajanov. To pa je verje
tno že tema za novo zgodbo,
ki zgolj z moraliziranjem
verjetno ne bo dala odgovo
ra.

www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič

Preizkusite se
v pripravi mila,
balzama za
ustnice ali celo
kreme za obraz in
videli boste, da ni
tako zapleteno,
kot se vam
morda zdi. Doma
pripravljene
izdelke lahko
vedno poklonite
kot lično darilo,
ob katerem
boste občutili
neizmeren ponos
in srečo, saj bo to
darilo najboljše,
kar lahko daste.
Mehka vezava
s špiralo.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR. Če knjigo
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10
EUR
+ po

št ni n a

OPTIKA BERCE d.o.o., TITOVA 50, JESENICE

OSTER VID NA DALEČ
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

JESENICE - LESCE
LIBERTY ŽE OD 69 EUR ZA ENO STEKLO!

IZBIRAMO NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA, ŠPORTNICO IN EKIPO
OBČINE JESENICE V LETU 2012
zultate glasovanja in podelili športna priznanja
tako športnikom in športnim delavcem iz Občine Jesenice kot tudi priznanja za dosežke v
letu 2012, ki jih podeljuje Olimpijski komite
Slovenije športnikom z območja Gorenjske.
Prireditev bo v četrtek, 7. marca 2013, ob
19.uri v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Poleg druženja s športniki boste lahko
uživali tudi v zabavnoglasbenem programu.
A) Za športnico občine Jesenice za leto
2012 so nominirane:
1. NIKA PLEČNIK za 3. mesto na evropskem prvenstvu v tekvandoju v disciplini testu moči in za uvrstitev med prvih osem na
istem prvenstvu v Bolgariji v posameznih borbah in tudi disciplini forme III. dan
2. MARUŠA FERK za 5. mesto v superkombinaciji in 10. mesto v smuku na posamičnih
tekmah svetovnega pokala
3. NIKA KOZAR, mlada teniška igralka, ki je v
lanskem letu osvojila naslove državnih prvakinj
v kategorijah U16 in U18 in zmagovala na izjemno močnih teniških turnirjih doma in v tujini.
4. ANJA KLINAR, najboljša slovenska plavalka na olimpijskih igrah v Londonu (10. in
11. mesto).
B) Za športnika občine Jesenice za leto
2012 so nominirani:
1. ALEŠ MAVSAR za naslov državnega članskega prvaka v kegljanju za leto 2012, ki ga je
osvojil v konkurenci 32 najboljših slovenskih
kegljačev. Slovensko kegljanje pa dosega vrhunske rezultate v mednarodnem merilu.

2. MATIJA MUHAR za 1. mesto v metu
kopja na atletskem mitingu v Bressoneju,
Italija, v kategoriji mlajših mladincev. Na
tem mitingu so nastopili vsi najboljši atleti
v kategoriji ml. mladincev; ta miting imajo
mnogi za neuradno svetovno prvenstvo.
3. ANŽE PRESTERL je na državnem mladinskem prvenstvu v streljanju z malokalibrsko
puško v disciplini 3 x 40 osvojil 2. mesto.
4. PETER BIZAL, kapetan in eden najboljših
igralcev ekipe HD mladi U20

C) Za naj ekipo občine Jesenice za leto
2012 sta nominirani ekipi:
1. Ženska odbojkarska ekipa OK Mladi
Jesenice, ki uspešno nastopa v 1. državni
ženski odbojkarski ligi.
2. Ekipa HD mladi Jesenice U20, ki je v
prvem delu novoustanovljene lige EBEL U20
presenetila z zelo dobrimi rezultati, čeprav
zaradi obnove dvorane ne more trenirati in
igrati v normalnih razmerah.


GLASOVNICA
Glasujem za :
A) športnico občine Jesenice 2012 pod številko:
1 Nika Plečnik; 2 Maruša Ferk; 3 Nika Kozar; 4 Anja Klinar
(obkrožite številko pred športnico, za katero glasujete)

B) športnika občine Jesenice 2012 pod številko:
1 Aleš Mavsar; 2 Matija Muhar; 3 Anže Presterl; 4 Peter Bizal
(obkrožite številko pred športnikom, za katerega glasujete)

C) ekipo občine Jesenice 2012 pod številko:
1 OK mladi Jesenice - ženske; 2 HD mladi Jesenice U20



Čas izjemno hitro teče. Izteka se že februar,
mi pa smo dolžni še izbrati najboljšega športnika, športnico in ekipo v preteklem letu, torej v letu 2012. Pri Športni zvezi Jesenice
smo se odločili, da tokrat nekoliko spremenimo sistem glasovanja za naj športnika, športnico in ekipo občine. V preteklih letih smo
prepustili tako nominacijo kot glasovanje bralcem Jeseniških novic in poslušalcem Radia
Triglav. Pri tokratnem izboru pa smo pozvali
športna društva in klube že v mesecu decembru, da nam posredujejo predloge za svoje
športnike, ki bi si zaslužili biti nominirani za to
priznanje. Komisija za podelitev priznanj pri
Športni zvezi Jesenice pa je iz teh predlogov
izbrala štiri športnike, štiri športnice in dve
ekipi, ki so ostali v konkurenci za izbor. Torej
letos izbirate samo med temi športniki, ki so
nominirani in napisani na glasovnicah. Pa še
to. Kar nekaj izjemnih športnikov iz jeseniške
občine živi in nastopa v tujini in so v preteklem
letu dosegli izjemne uspehe. Vendar pa smo
se tokrat odločili, da nominiramo le športnike,
ki živijo in delajo v Sloveniji.
Potek glasovanja: izmed predlaganih športnikov, športnic in ekip na glasovnici obkrožite
samo enega športnika, športnico in eno ekipo. Kdor bo prejel največ vaših glasov, bo
osvojil laskavi naslov za leto 2012. Na glasovnico pa napišite še svoj naslov in jo pošljite na
naslov: Športna zveza Jesenice, Ledarska 4,
4270 Jesenice. GLASOVANJE POTEKA OD
22. FEBRUARJA DO 1. MARCA 2013. Prvih
petdeset glasovalcev bo prejelo po dve vstopnici za prireditev, na kateri bom razglasili re-

(obkrožite številko pred ekipo, za katero glasujete)

Glasoval je (ime in priimek):______________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________________
Športna zveza Jesenice
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Kultura
Vodnarji
Urša Peternel
V banketni dvorani Kolper
na so v torek odprli razstavo
ilustracij in knjig iz zbirke
Vodnarji avtorice Emi Vega.
Vegova je bila rojena leta
1953 na Jesenicah, od študij
skih let naprej pa živi v Ljub
ljani. Po izobrazbi je arhi
tektka, specializirala se je za

urbanizem, zadnja leta pa je
svobodnjakinja, slika, riše
ilustracije in karikature ter
piše. Zbirko knjig je naslovi
la Vodnarji, v njej so štiri
knjižice: Ključ, Kaj boš, ko
boš velika?, Zadeva N.N.N.
in Zojini metulji. Vse štiri
knjižice, ki so namenjene
predvsem "iskalcem", je Ve
gova tudi sama ilustrirala.

Jutranje zgodbe
V fotogaleriji v avli gledališča na Jesenicah je do 12. marca
na ogled fotografska razstava Jutranje zgodbe avtorja Matjaža Čaterja. Razstava je plod sodelovanja Fotografskega
društva Jesenice in Društva fotografov Svit Celje, katerega
član je Čater. Posebnost njegovih fotografij je v tem, da jih
ustvarja iz zraka, med letenjem z jadralnim in motornim
zmajem. Avtor, ki je v kratkem času pridobil naziv mojster
fotografije, je po poklicu gozdar in od mladih let navdušen
hribovec, smučar, skakalec na smučeh, letalec in potapljač
in tako tesno povezan z naravo, kar odražajo tudi njegove
fotografije. U. P.

Čitavniški večer na slovenski
kulturni praznik
Lepo število obiskovalcev je v stilu nekdanjih čitalnic z zanimanjem spremljalo bogat program z igro,
petjem, glasbo in vznesenimi besedami o poslanstvu kulture.
Janko Rabič
Na Jesenicah so se odločili,
da letošnji 8. februar, slo
venski kulturni praznik, za
znamujejo nekoliko druga
če. Nosilci kulture v občini
Jesenice: Zveza kulturnih
društev, Območna enota
Javnega sklada RS za kul
turne dejavnosti in Gledali
šče Toneta Čufarja so v
dvorani Kolpern na Stari
Savi pripravili Čitavniški
večer. Lepo število obisko
valcev je v stilu nekdanjih
čitalnic z zanimanjem
spremljalo bogat program
z igro, petjem, glasbo in
vznesenimi besedami o po
slanstvu kulture. Nastopili
so: Mešani pevski zbor Vox
Carniolus Jesenice pod
vodstvom zborovodje Eve
Jelenc Drozg, dramski igra
lec jeseniškega gledališča
Borut Verovšek, Folklorna
skupina Triglav, podmla
dek gledališča Toneta Ču
farja in mlada zasedba Pi
halnega orkestra Jesenice
Kranjska Gora, prvič pod
taktirko pomočnice diri
genta Domna Jeraše Sare
Rakovec. Za lepšo dekora
cijo dvorane so s svojimi
deli poskrbeli člani Likovne
skupine DOLIK. Režiser
večera je bil Matjaž Koman.

Čitavniški večer v Kolpernu v stilu nekdanjih čitalnic
Pri Zvezi kulturnih organi
zacij Jesenice so se odločili,
da ob kulturnem prazniku
spet začnejo podeljevati pri
znanja prizadevnim ljubi
teljskim kulturnim ustvar
jalcem. Predsednik Miloš
Možina je letos priznanje
izročil članu Pihalnega or
kestra Jesenice Kranjska
Gora Jožefu Begušu za dol
goletno igranje in prispevek
k uspešnemu delovanju or
kestra.

Podelitev priznanja Jožefu Begušu za dolgoletno igranje v
pihalnem orkestru

Fotografije Vitomirja Pretnarja
V Kosovi graščini na Jesenicah so na predvečer slovenskega kulturnega praznika odprli razstavo
fotografij Vitomirja Pretnarja.
Andraž Sodja

Od Triglava do solin na Javorniku
V razstavnem prostoru kulturnega doma na Javorniku je v
organizaciji DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela na ogled fotografska razstava člana Foto kluba Jesenice Dušana Nemečka. Razstavlja fotografije iz cikla Od
Triglava do solin. U. P.

Na predvečer slovenskega
kulturnega praznika so v
Kosovi graščini na Jesenicah
odprli razstavo fotografij Vi
tomirja Pretnarja. Fotografi
je v več sklopih na razstavi
so del avtorjevega opusa
zadnjih desetih let. Sklopi
predstavljajo prelomne
spremembe, ki so se zgodile
na Jesenicah v zadnjih dese
tih letih, eden od njih pred
stavlja izseke iz časa z zna
nimi Jeseničani in odmevni
mi dogodki, tretji pa je po
polnoma osebni sklop vpo
gledov v življenja jeseniških
posebnežev. Kot je ob raz
stavi povedal Pretnar: »Na
razstavi je dvajset fotografij,
ki predstavljajo deset let mo
jega fotografskega dela, v
tem času sem obiskal števil
ne dogodke in naredil nekaj
posnetkov, ki danes
predstavljajo ključne pogle
de v trenutke preteklosti.
Bilo jih je kar nekaj, ki daje
jo tej razstavi poseben pečat.

Na razstavi je dvajset fotografij, ki predstavljajo deset let fotografskega dela Vitomirja
Pretnarja.
Predvsem menim, da bi mo
rala imeti dokumentarna fo
tografija poseben pomen,
saj gre tu za dokument časa,
ki ga je vredno ohraniti in ki
s časom še pridobiva vre

dnost, to pa je tudi moj pri
spevek k zgodovinopisju
tega kraja.« Kot je še dodal
Pretnar, se s fotografijo
ukvarja že iz študentskih let,
ves čas je bil tudi član foto

kluba, na razstavah v prete
klosti pa je prejel že tudi kar
nekaj nagrad. V prihodnje
načrtuje dokončanje opusa
o Jesenicah od železarske
preteklosti do sedanjosti.
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Ta ekipa ima še lepo
prihodnost
Matjaž Kopitar je konec decembra 2010 prevzel člansko hokejsko reprezentanco. Po nekaj več kot
dveh letih lahko mirno rečemo, da je bil to zadetek v polno. Hokejisti so si pod njegovim vodstvom
priborili vstopnico v A skupino in se uvrstili na zimske olimpijske igre.
Matjaž Klemenc
V slabega pol leta je hokejska reprezentanca izpisala
dve pravljici. V Stožicah ste
si spet priborili vstopnico v
A-skupino, na Danskem pa
naredili še korak naprej.
Uvrstili ste se na zimske
olimpijske igre.
"Če rečemo, da se je v Stožicah od nas pričakovalo in zahtevalo napredovanje v skupino A, se na turnirju na Danskem ni. Ta ekipa je dozorela,
zrasla, predvsem ti ključni
igralci so še na višji ravni.
Igrajo v dobrih tujih klubih in
vse to se pozna. Želja po
uspehu je bila enormna. Vse
to se je dobro čutilo, bilo je v
zraku. Vse to je treba sanjati,
moraš si želeti, v to verjeti, a v
končni fazi moraš igrati, kot
je treba. Vesel sem za fante,
ker so pravi, in ta ekipa ima
še lepo prihodnost."
Skupnih priprav za Dansko
niste imeli veliko. Verjetno
je bil velik plus to, da so na
zbor prišli vsi zdravi?
Pri nas je pač tako: če so vsi
zdravi, lahko sestavimo dobro ekipo. Ko kdo manjka, ga
je treba nadomestiti, in to ni
več to. Vztrajam pri tem, da
je treba to bazo še malce razširiti, dobiti še kakšno zamenjavo v primeru poškodb.
Vsak tak problem nas res
tepe."

Turnir na Danskem ste odprli s tekmo z Belorusijo. Poraz s turnirja na Slovaškem
je verjetno še vedno bolel, bil
pa je dobra šola in vsekakor
želja, da jim vrnete z isto
mero. Mislite, da so nas Belorusi malce podcenjevali?
"Težko rečem, kaj so oni
razmišljali pred to tekmo.
Mi smo vsekakor imeli svojo
računico. Če bi se zgodilo,
na srečo se ni, da bi izgubili
tekmo z Belorusijo in bi
slednji premagali še Ukrajino, bi bili zadnji dve naši
tekmi samo še formalnost.
To bi bil vsekakor psihološki
šok za te fante, a na srečo se
je vse dobro izteklo."
Po vodstvu z 2 : 0 proti Belorusiji ste hitro dobili dva zadetka. Hitro ste se znali pobrati in odgovoriti na najboljši način.
"Tukaj se vidi, kot sem že
prej omenil: ta ekipa je dozorela. Sodniki so pravilno
reagirali ob njihovem zadetku, ki so ga razveljavili, in
doseženem našem zadetku.
Lahko bi se odločili povsem
drugače."
Ne dolgo nazaj smo imeli
priložnost spremljati velik
uspeh rokometne reprezentance. Slednjo je krasila velika homogenost v ekipi. Povsem enaka zgodba se je začutila tudi v hokejski ekipi.

Nasprotniki za Soči so znani. Ekipa bo lahko šla na
olimpijske igre povsem neobremenjena.
"Mislim, da gre ekipa na
igre lahko samo uživat v hokeju. Še enkrat poudarim:
če bomo zdravi in če se nam
pridružita še Anže in Jan,
imamo res dobro ekipo."

Matjaž Kopitar, selektor
slovenske hokejske
reprezentance / Foto: Matic Zorman
"V ekipi je res čutiti veliko
spoštovanje. Ni razlike med
igralci, ki so že nekaj let v
reprezentanci, in novinci.
Na koncu je najbolj važno
to, da vsak opravi delo, ki
mu je bilo naloženo."
Priprava za Dansko je imela
verjetno bolj poudarek s psihološke plati?
"Poudarek je bil res bolj na
psihološki plati, a tudi taktično smo se dobro pripravili, saj smo si pogledali nekaj
materiala o nasprotnikih.
Veliko je bilo opravljenih
pogovorov. Kaj drugega se v
tako kratkem času niti ne da
narediti."

Do Sočija je še manj kot leto
dni. Do takrat vas čaka še
nekaj preizkušenj. Že maja
skupina A na Švedskem.
"Z uspehom na Danskem
se je naš rating dvignil. Če
nas je morebiti kdo na Danskem podcenjeval, na Švedskem tega nikakor ne bo.
Dobro se zavedamo, da nas
na Švedskem čaka silno težko delo."
Priprav bo več kot za prvenstvo v Stožicah. Zdaj imate v
planu, da se reprezentanca
spet zbere?
"To bo postopoma, seveda je
vse odvisno, kdaj bodo klubi
naših reprezentantov zaključili sezono. Na začetku bodo
vsekakor individualne priprave. Računam, da bomo
nekje konec marca imeli na
pripravah na razpolago že
kar lepo število reprezentantov. Imamo dogovorjenih sedem pripravljalnih tekem,
tako da verjamem, da bomo
za turnir na Švedskem dobro
pripravljeni."

Hokejisti na olimpijske igre
Odkar je Slovenija samostojna, slovenski hokejisti še niso nastopili na olimpijskih igrah. Sedanji
generaciji pod vodstvom Matjaža Kopitarja je uspel ta veliki met.
Matjaž Klemenc
V zadnjem času smo priče
silnim uspehom slovenskih
športnikov. V to skupino
lahko povsem mirno štejemo tudi slovensko hokejsko
reprezentanco. Slednji so
nastopili na Danskem, na
kvalifikacijskem turnirju za
olimpijske igre. Pomerili so
se z ekipami, ki niso bile nič
kaj lahek zalogaj. Z Belorusi
smo visoko, s 7 : 1, izgubili
pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu skupine
A na Slovaškem. Danci, gostitelji turnirja, so že več let
stalnica skupine A. Tretji
tekmec, Ukrajina, pa zna
biti še kako neugoden tekmec. Hokejisti, ki sta jih
krasila kolektivni duh in ve-

lika borbenost, so kvalifikacije obdelali z odliko. Po vrsti so premagovali vse tekmece. Beloruse s 4 : 2, Dance z 2 : 1 in v prestižni tekmi
še Ukrajince s 6 : 1. S tem so
si priigrali karto za olimpijske igre v Sočiju, ki so na
sporedu čez leto dni. Za nasprotnike so dobili gostitelje
Ruse, ZDA in Slovaško. V
reprezentanci tokrat ni bilo
nobenega hokejista, ki bi
trenutno igral na Jesenicah.
Vseeno pa je seznam reprezentantov, ki so začeli na
Jesenicah ali v preteklosti
nosili jeseniški dres, dolg.
Pa si pobliže poglejmo, kateri hokejisti imajo takšno ali
drugačno zvezo z Jesenicami: Robert Kristan, Andrej
Hočevar, Luka Gračnar (vra-

tarji), Sabahudin Kovačevič,
Aleš Kranjc, Klemen Pretnar, Mitja Robar, Andrej
Tavželj (branilci), Žiga Jeglič, Robert Sabolič, Rok Tičar, Gašper Kopitar, Rok
Pajič, Tomaž Razingar, David Rodman, Marcel Rodman (napadalci). Seznam,
ki vsekakor opozarja. Nemogoče si je zamisliti kvalitetno slovensko reprezentanco brez Jesenic.
Po reprezentančnih obveznostih so drugi del začeli
tudi v ligi EBEL U20. Ekipa
mladi Jesenice, ki je redni
del končala na prvem mestu, je prvi dve tekmi odigrala s polovičnim uspehom. V
tradicionalnem derbiju je
morala priznati premoč
ljubljanski Olimpiji. Slednja

je s pridom izkoriščala luknje v jeseniški obrambi in
na koncu slavila s 5 : 2 v tekmi, kjer je za Jeseničane
obakrat zadel Sodja. Spodrsljaj so popravili v drugi
»domači« tekmi na Bledu
proti zagrebškemu Medveščaku. Gostje so se predstavili kot čvrst nasprotnik, a
na koncu so vseeno morali
položiti orožje. Jeseničani
so tekmo dobili s 4 : 1 z zadetki Sodje 2, Hribljana in
Bizalja. Po dveh kolih imajo
Jeseničani dve točki prednosti pred Olimpijo. Ko boste
to brali, bo za Jeseničani gostovanje v Celovcu pri ekipi
KAC. Konec tedna jih čakata
dve domači tekmi na Bledu.
Jutri gostijo Gradec, v nedeljo pa beljaški VSV.

Stopničke za Mamute
Matjaž Klemenc
V Zalogu je potekalo državno prvenstvo za mladinke
in mladince v curlingu, na
katerem so nastopile tudi
tri jeseniške ekipe. V mladinski konkurenci je nastopilo šest ekip. Naslova se je
veselila ekipa Zmajčki iz
Ljubljane, druga je bila zaloška ekipa Boys, na tretje
mesto pa se je uvrstila jeseniška ekipa Mamuti, ki je
nastopila v postavi Štefan
Sever, Bine Sever, Urban
Razinger in Aljaž Stopar.
Druga jeseniška ekipa

Luka je bila peta. Nastopili
so v postavi Luka Prezelj,
Noel Gregori, Simon Langus, Gašper Konc. Pri mladinkah so nastopile štiri
ekipe. Zmaga je pripadla
ekipi Vencelj Merc iz Zaloga, druga je bila ekipa Nigellas iz Ljubljane, tretja
pa še ena ljubljanska ekipa
Ledene kocke iz curling
kluba Emona. Jeseniška
ekipa Mišice je osvojila četrto mesto. Jeseničanke so
nastopile v postavi Nika
Černe, Patricija Černe, Lea
Tehovnik in Anja Zavratnik Drglin.

Dobro nadaljevanje v modri skupini
Tekmovanje v modri skupini – skupini, ki nam bo dala državne prvakinje – so odbojkarice Zgornje Gorenjske odprle
z domačim porazom proti ekipi Nova KBM Branik iz Maribora. V zadnjem obdobju so odigrale še štiri tekme. Gostovale so pri ekipah Kema Puconci in Calcit Voleyball. V pomembni tekmi so Prekmurke odpravile z rezultatom 3 : 1, v
Kamniku pa so izgubile z aktualnimi pokalnimi prvakinjami
s 3 : 0. Na obeh domačih tekmah so odigrale pet nizov. Z
Luko Koper so v nizih vodile že z 2 : 1, a vseeno na koncu
morale priznati premoč gostjam iz Obale. Drugačna slika je
bila z Alianso. Savinjčanke so imele začetno prednost z 0 :
2. Sledil je velik preobrat in na koncu velika zmaga Zgornje
Gorenjske proti ekipi, ki je v rednem delu, ko še niso nastopile Kamničanke in Mariborčanke, končala na prvem mestu.
Ko boste brali te vrstice, bo znan že končni rezultat Zgornje
Gorenjske na sredinem gostovanju v Mariboru. Po tekmi s
Calcitom Volleyballom odbojkarice Zgornje Gorenjske zasedajo četrto mesto z 10 točkami. Tretja Aliansa ima 13 točk,
peta Luka Koper pa 6 točk. Jutri čaka Gorenjke domača tekma v Dvorani pod Stolom z ekipo Kema Puconci s pričetkom ob 19. uri. M. K.

Novi uspehi za mlade judoiste
Judoisti sekcije Partizan Jesenice so se udeležili turnirja v
Tarcentu in prijateljske tekme v Ljubljani. V Tarcentu v Italiji so se pomerili judoisti letnika 1999/2000. Poleg gostiteljev so nastopili še avstrijski in slovenski tekmovalci. Od
Jeseničanov so se tretjega mesta veselili Julija Komac (do 48
kg), Janja Razingar (nad 57 kg) in Matic Kos (nad 66 kg).
Lavra Ravnihar je bila sedma v kategoriji nad 57 kg. V Ljubljani je prijateljsko tekmo organiziral Judo klub Golovec. Nastopilo je pet klubov, pomerili pa so se letniki 2002 in mlajši. Od naših tekmovalcev so se prvega mesta veselili: Jan
Kilibarda, Jernej Razingar, Nina Jeretič, Mark Krajzel, Žan
Lovrič, Ažbe Razingar, Anže Rizmarič Hladnik, Denis Muši,
Mark Kuvek. Na drugo stopničko so stopili Mark Zupan,
Timotej Matej Zagorc, Kevin Kuralt, Neža Rizmarič Hladnik.
Tretje mesto je pripadlo Janu Loviču, Luki Jeretiču in Kainu
Braniloviču. M. K.

Jeseniški košarkarji šesti na lestvici
V 14. kolu 3. Košarkarske lige zahod so jeseniški košarkarji
doma gostili ekipo Cerknice. Po izenačeni prvi četrtini (14 :
14) so si Jeseničani v drugi polovici prvega dela nabrali devet točk prednosti in odšli na odmor z rezultatom 31 : 22. Do
konca tekme so prednost znali obdržati in tekmo dobili z
rezultatom 65 : 58. Točke za zmagovalce so dosegli: Sedlarevič 13, Domevščik 13, M. Iskra 10, Rotar 7, Matučec 6,
Mahmutovič 5, N. Iskra 3, Mar. Hudobivnik 2, Pehadžič 2,
Vidic 2, Mat. Hudobivnik 2. Vrh lestvice si delita Plamen Pur
in Mesarija Prunk Sežana, ki sta zbrali po 23 točk. Jeseničani
so šesti z 19 točkami. M. K.

Pomembna zmaga na domačem balinišču
V 11. kolu so balinarji ekipe Radovljica-Jesenice gostovali v
Škofji Loki in po pričakovanju izgubili z najboljšo slovensko
balinarsko ekipo Lokatekst Trato. Končni rezultat je bil 16 :
6. V soboto so doma gostili Skalo in slavili minimalno, a
zelo pomembno zmago z 12 : 10. S tem so ujeli šestouvrščeno ekipo Planino Ribnikar AS. Ekipi sta zbrali po 9 točk.
Osmouvrščena ekipa Rogaška Crystal ima 6 točk. M. K.
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Zanimivosti

Z rabljenimi bicikli
do novih zaposlitev
Jeseničanka Jasmina Smajić Šupuk z Zavodom Karo razvija socialno podjetništvo. Prek obnavljanja
rabljenih koles bodo omogočili zaposlitev petim posameznikom iz ranljivih skupin.
Urša Peternel

Jasmina Smajić Šupuk: "V sklopu projekta Karocikel bomo
odslužena kolesa zbirali, jih v delavnici reciklirali, tako da
bodo postala spet uporabna in zanimivo obnovljena v retro
stilu, nato pa jih bomo prodali. Na ta način bomo okolico
očistili starih koles, na drugi strani pa bomo za njihovo
obnovo zaposlili posameznike iz ranljivih skupin."

Prejeli smo

Ukova danes
in nikdar več?
Pred časom, ko sem pregledo
val statistične podatke v Re
publiki Sloveniji, sem ugoto
vil, da ima občina Jesenice v
tem mandatu tretji najstarejši
občinski svet. Nisem gledal
prejšnjih podatkov, ko smo
morda celo vodili. Je to zaradi
izkušenj volje, pohvale vredno,
se sprašujem že dalj časa? Kdo
pa so ti ljudje, ki s svojimi
izkušnjami vplivajo na moje
življenje, predvsem pa na
življenje in njegovo kvaliteto
mojih in vaših otrok – tistih,
ki so sedaj v vrtcih in šolah ¼ ;
ne nazadnje tudi njihovih
otrok. Menim, da so si
izkušnje nabirali v bistveno
drugačnih časih, da so njihove
potrebe bile takrat le drugačne.
Časi se spreminjajo, ja, res je,
a nekatere želje – želje otrok se
nikdar ne spremenijo. Otroci
si želijo iger, preživljanja pros
tega časa na takih ali
drugačnih površinah ali objek
tih za prosti čas.
Si ti naši otroci res želijo
tržnice, nove veledrage
večnamenske dvorane za ne
vem koliko gledalcev, ki bo
kasneje služila ¼ komu že,
ko pa Jesenice tako malo, če
sploh kaj naredijo za ohran
janje tradicije.
Bil sem veliko mlajši, ko smo
s prijatelji hodili na Ukovo,
tam opazovali vrstnike, ki so

trenirali plavanje, skoke v
vodo. Tudi mi smo z veseljem
tam preživljali dopoldneve in
popoldneve. Redki pa smo na
Jesenicah, ki nam je na ušesa
prišlo, da si tega Občina Je
senice ne more več privoščiti.
Se zavedamo tega? Ni nam
težko milijonov zapravljati in
se zadolževati za tržnico,
novo – prenovljeno večjo
dvorano. Odveč pa nam je
poskrbeti, da bi imeli naši
otroci, ki si niti počitnic na
morju ne morejo privoščiti
niti prevoza z javnimi sredst
vi do enega izmed naravnih
(zastonj) jezer, v poletnem
času možnost doživljanja
prostega časa ob vodi.
Nam ne pomenijo plavanje,
skakanje v vodo in »tunkan
je« ter druge vragolije otrok
dovolj, da bi jim to tudi v
bodoče omogočali, ali nas
moti hrup, ki ga s tem
povzročajo ¼ ne nazadnje –
s spoštovanjem do starejših –
je dejstvo, da večino starejših
to moti, sploh če živijo v
okolici.
Zatorej, Jeseničani, povejte
naglas, pustite nam Ukovo,
pustite jo našim otrokom! Vi,
ki ste tretji najstarejši
občinski svet, pa s svojimi
spomini in izkušnjami delaj
te raje za otroke, mladino,
da nam ne boste zapustili le
»svojih«
spomenikov
Podmežaklo in na Stari Savi
in lete delajte raje na Blejski
Dobravi, saj tja pridemo ne
nazadnje vsi.
Aljoša Krupenko

Jasmina Smajić Šupuk, Je
seničanka, ki zadnjih nekaj
let z družino živi v Ljublja
ni, je našla zanimivo tržno
nišo na področju podjetniš
tva – ukvarja se s socialnim
podjetništvom. Ustanovila
je Zavod za delovanje, ra
zvoj in izobraževanje social
nega podjetništva Karo, ki
se ukvarja z različnimi pro
jekti, katerih cilj je pred
vsem spodbuditi zaposlitev
posameznikov iz ranljivih
skupin prebivalstva. Eden
večjih projektov, ki se je za
čel pred nedavnim, je pro
jekt Karocikel, ki bo prek
uresničitve zanimive, inova
tivne podjetniške ideje
omogočil zaposlitev petim
ljudem, petnajstim pa bo
omogočil usposabljanje na
delovnem mestu. Kot je po
vedala Jasmina Smajić Šu

puk, je projekt Karocikel
zastavljen tako, da bodo zbi
rali, obnavljali in servisirali
stara, zavržena kolesa, ki jih
je zlasti na podeželju in v
manjših mestih po raznih
kleteh in podstrešjih še veli
ko. »V bloku na Jesenicah,
kjer smo živeli, je vsaj pet
odsluženih koles, ki jih nih
če ne uporablja. V sklopu
projekta Karocikel bomo mi
takšna odslužena kolesa
zbirali, jih v delavnici reci
klirali, tako da bodo postala
spet uporabna in zanimivo
obnovljena v retro stilu,
nato pa jih bomo prodali.
Na ta način bomo okolico
očistili starih koles, na dru
gi strani pa bomo za njiho
vo obnovo zaposlili posame
znike iz ranljivih skupin.
Gre za starejše od petdeset
let, mlade osipnike, ki niso
končali šolanja, in ljudi z
migrantskim ozadjem,« je

povedala sogovornica. Zbi
ranje starih koles ali zgolj
njihovih delov bo »na pol
no« steklo poleti, ko jih bo
mogoče (brezplačno) oddati
tudi na Jesenicah. V servi
sni delavnici v Ljubljani jih
bodo nato mojstri prenovili

nega plana socialnega pod
jetništva ter delno iz nacio
nalnih sredstev. Jasmina, ki
je po izobrazbi organizator
ka socialne mreže, ob tem
poudarja, da je socialno
podjetništvo ena od prilo
žnosti, ki bi jo lahko našli

Zbiranje starih koles ali zgolj njihovih delov bo
»na polno« steklo poleti, ko jih bo mogoče
(brezplačno) oddati tudi na Jesenicah. V servisni
delavnici v Ljubljani jih bodo nato mojstri
prenovili in ponudili novim lastnikom v odkup.
in ponudili novim lastni
kom v odkup. Projekt (v nje
govem okviru bodo junija
odšli v London tudi na ogled
primera dobre prakse) je so
financiran v višini tristo ti
soč evrov iz Evropskega so
cialnega sklada – operativ

tudi posamezniki in pravni
subjekti s pogosto »pozab
ljenih« Jesenic. Evropa na
mreč namenja vse več de
narja za področje socialnega
podjetništva, ki združuje tr
žno usmerjene poslovne ak
tivnosti s socialnimi cilji.

Kot Google za starejše
Ker mnogi starejši ne uporabljajo računalnika in interneta, je zaživela brezplačna telefonska številka
080 10 10, na kateri so na voljo informacije in dostop do storitev in izdelkov, ki jih potrebujejo
predvsem starejši.
Urša Peternel
Na Jesenicah so predstavili
projekt za starejše MATIjA,
ki na brezplačni številki 080
10 10 ponuja informacije ter
dostop do storitev in blaga,
ki jih potrebujejo predvsem
starejši. Starostniki lahko s
klicem na 080 10 10 pridejo
do informacij o prostih me
stih v domovih za starejše, o
možnostih prevoza do bolni

šnice, o tem, kje je na voljo
najcenejša kurjava za dom
in podobno. MATIjA je kot
nekakšen Google za starejše,
ki ne uporabljajo računalni
ka in interneta, prek klica na
brezplačno telefonsko števil
ko pa bodo kljub temu dobili
želene informacije, lahko
bodo naročali blago in stori
tve, iskali pomoč in celo
sklepali nova prijateljstva.
Pomembno je tudi to, da

S predstavitve projekta MATIjA na Jesenicah

bodo lahko dobili informaci
je o tem, kako so z določeno
ponudbo storitev in blaga
zadovoljni drugi uporabniki.
Platforma je poskusno zaži
vela decembra lani, njen vo
dilni partner pa je Skupnost
socialnih zavodov Slovenije.
Predsednik skupnosti Boris
Koprivnikar je povedal, da je
največja nevarnost v starosti
ta, da človek preneha biti ak
tiven. Iz neaktivnosti izhaja

jo osamljenost, zdravstvene
težave in nezadovoljstvo, je
dejal Koprivnikar. S pomo
čjo mreže MATIjA bodo sta
rejši lahko prišli do vrste sto
ritev, ki jih potrebujejo, pa
morda zanje niti ne vedo.
Njihove klice bodo spreje
mali telefonisti v klicnem
centru v Ljubljani, ki so
usposobljeni za komunicira
nje s starejšimi. Klicalec bo
povedal, kakšne so njegove
potrebe, nato pa bodo sode
lavci MATIjE poiskali izva
jalca storitve ali izdelek, ki
ga potrebuje uporabnik, in
ga obvestili o tem. Na drugi
strani pa bodo v mreži zbira
li ponudbo organizacij in
podjetij, ki lahko ponudijo
izdelke ali storitve starejšim.
V mreži denimo že sodeluje
jo izvajalci pomoči na domu,
trgovine z medicinskimi pri
pomočki, domovi starejših,
lekarne, banke, obrtniki,
zdravstvene ustanove ... Po
Koprivnikarjevih besedah v
Sloveniji ne potrebujemo
dodatnih mest v domovih za
ostarele, temveč bi bilo treba
povečati obseg pomoči na
domu. S projektom MATIjA
želijo doseči prav to: da bi
starejši lahko dalj časa ostali
samostojni in dlje bivali v
domačem okolju.
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Koncert glasbenih družin
Glasba od nekdaj povezuje ljudi. Poseben čar ima v družinskih krogih, kjer ustvarja skupno harmonijo in vedro razpoloženje. To je bilo lepo občutiti na
drugem koncertu glasbenih družin, ki ga je 14. februarja Glasbena šola Jesenice pripravila v svoji dvorani Lorenz. Lanski prvi koncert je uspel in je bil za
vse velika spodbuda, da so se z veliko vnemo lotili novega. Z različnimi instrumenti je 57 nastopajočih predstavilo 23 skladb. Največ nastopajočih je bilo
učencev šole. To so bili bratci in sestrice, sestrične, pa mame, očetje in dedki.

Prva izvajalca programa na koncertu sta bila Neja Dolžan Maselj z violino in bratec Jaka
Dolžan Lukežič pri klavirju. Zaigrala sta Mozartovo Abecedo.

Nana Robič violino igra zato, kjer ima dober zvok, bratec Jakob pa trobento zaradi pesmi
Lili Marlen. Skupaj sta zaigrala pesem A je to?

Družino Brelih so zastopali Neža in Katarina s citrami in David s harmoniko. Pesem
Mamica je kakor zarja je bila namenjena vsem mamam, še posebej njihovi, ki je ta dan
praznovala rojstni dan.

Iz družine Čušin so nastopili trije mladi glasbeniki, Krištof Marij, Kristina Klara in Matija
Jošt. Manjkal je najmlajši v glasbeni šoli Filip Damjan, ki je zbolel tako kot lani za koncert.
Povedal je, da ne zanalašč, pa mu drugi niso najbolj verjeli.

Družino Samardžija so na koncertu zastopale sestrice Dora, Ana, Eva ter sestrična
Tamara, ki so zaigrale na kljunasto flavto, očka Dušan pa je zaigral na harmoniko.

Maja Planinšek drugo leto igra harmoniko. Z očetom Lojzetom sta na tem koncertu
nastopila prvič in zaigrala venček slovenskih ljudskih. / Besedilo in fotografije: Janko Rabič
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Gimnazijci navdušili
z dramskim talentom
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah je potekal drugi dramski festival Gimnazije Jesenice,
na katerem so mladi igralci navdušili polno dvorano gledališča z doživeto igro.
Andraž Sodja
Gimnazija Jesenice je že
drugo leto zapored pripravi
la Dramski festival oziroma
medrazredno tekmovanje
gledaliških predstav v Gleda
lišču Toneta Čufarja. Kot so
pojasnili, je namen festivala
prikazati in nagraditi najbolj
kakovostne gledališke pred
stave in spodbuditi razvoj in
rast gledališke dejavnosti na
gimnaziji. V ta namen so pri
pravili razpis za gledališke
predstave, k sodelovanju pa
povabili vse razrede gimnazi
je. Kljub zahtevnosti tovrstne
ga projekta, saj so dijaki mo
rali sami prirediti oziroma
napisati tekst, poskrbeti za
režijo, koreografijo, sceno,
glasbeno spremljavo, kostu
mografijo in igro, so se odzva
li trije razredi s tremi različni
mi igrami in skupina profe
sorjev. Skupina Trmoglavcev
se je odločila za posodobljeno
različico Shakespearove klasi
ke Ukročena trmoglavka,
skupina 3.A za Svetlo priho
dnost Ive Ramuš Cvetkovič,
ki je igro sama napisala in
tudi režirala, tretja skupina,
poimenovana Nadini Angel
chky: Gospodje B., P., M., in
prijatelji, pa so povezali

Zmagovalna igra Ukročena trmoglavka v izvedbi gledališke skupine Trmoglavcev
je nasmejala polno dvorano Gledališča Toneta Čufarja.
Grimmovo Sneguljčico in
starogrško pesnico Sapho v
komediji: Sapfo vrača uda
rec. Posebna popestritev pa
je bila četrta predstava, upri
zoritev Teatra Prof, v kateri so
profesorji zaigrali satiro Fra
na Milčinskega V deveti deže
li. Šestčlanska komisija, se
stavljena iz dveh dijakinj,
dveh profesorjev ter predstav
nika poklicnega in amater
skega gledališča, je v sodelo
vanju z glasovi publike pode
lila devet nagrad: nagrado za

najboljšo predstavo je dobila
Ukročena trmoglavka, nagra
do za najboljše avtorsko bese
dilo pa Iva Ramuš Cvetkovič
za Svetlo prihodnost. Nagradi
za najboljšo žensko in moško
vlogo sta prejela Nika Ferbe
žar za Katarino v Ukročeni
trmoglavki in Rok Poklukar
za direktorja v Svetli priho
dnosti, za stransko vlogo pa
Anja Ferlah za vlogo čistilke v
Svetli prihodnosti. Najboljšo
kostumografijo je po izboru
žirije imela igra Sapfo vrača

udarec, najboljšo scenografi
jo Ukročena trmoglavka, naj
boljšo koreografijo ravno
tako Ukročena trmoglavka,
najboljši gledališki list pa je
pripravila Sara Mežik za
predstavo Sapfo vrača uda
rec. Največja nagrada po
mnenju vseh sodelujočih pa
je bila nabito polna dvorana
Gledališča Toneta Čufarja.
Verjamejo, da bodo gledali
ški festival Gimnazije Jeseni
ce pripravljali tudi v prihod
nje.

Kviz o zgodovini
tokrat o košarki
Urša Peternel
Občina Jesenice bo v sodelo
vanju z Gornjesavskim mu
zejem, Zavodom za šport –
Mladinskim centrom in Gle
dališčem Toneta Čufarja v
letošnjem letu pripravila že
13. Kviz o zgodovini mesta
Jesenice. V letošnjem letu
obhajamo 60letnico igranja
košarke na Jesenicah, Jese
nice pa bodo gostile tudi
Evropsko prvenstvo v košar
ki 2013, in sicer od 4. do 9.
septembra letos v Športni
dvorani Podmežakla. "Za
promocijo tako pomembne
športne prireditve in v poča
stitev visokega jubileja jese
niške košarke smo se odloči
li, da bo letošnja tema kviza
košarka. Pri pripravi gradiva
za kviz so sodelovali člani
Košarkarskega kluba Jeseni
ce in zaposleni v Gornjesav
skem muzeju Jesenice. Ce
lotno gradivo o zgodovini
košarke na Jesenicah bo iz
dano v knjižici, ki bo izšla v
mesecu marcu. Kviza se
bodo lahko udeležili učenci
vseh osnovnih in srednjih

šol v občini Jesenice, in sicer
bodo osnovnošolci tekmova
li v dveh starostnih skupi
nah: prvo skupino bodo za
stopali osnovnošolci od 4. do
6. razreda, v drugi skupini
pa bodo učenci od 7. do 9.
razreda – srednješolci pa
bodo tekmovali v eni skupi
ni. Vsi udeleženci se že in
tenzivno pripravljajo na tek
movanje, ki bo v ponedeljek,
18. marca, ob 17. uri v dvora
ni Kina Železar," je povedal
direktor Zavoda za šport Je
senice Zoran Kramar.
Zmagovalna ekipa vsake sta
rostne skupine bo prejela
zanimivo nagrado, in sicer
polet z letalom nad mestom
Jesenice, za vse druge tek
movalce pa bo organiziran
izlet v neznano. Vse nagra
de bo prispevala Občina Je
senice.
Gornjesavski muzej Jeseni
ce pa bo v počastitev 60le
tnice igranja košarke na Je
senicah v četrtek, 7. marca, v
Kosovi Graščini odprl raz
stavo fotografij in rekvizitov
znanih jeseniških in sloven
skih košarkarjev.

Jeseniški srednješolci darovali kri
Na Srednji šoli Jesenice pri vseh dijakinjah in dijakih, ki so
dopolnili 18 let, spodbujajo krvodajalstvo. Pred tremi leti so
začeli organizirati akcije odvzema krvi pod geslom Stopimo
skupaj in pomagamo sočloveku. Prvič je na Centru za trans
fuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici kri darovalo okrog
sedemdeset udeležencev, število pa se povečuje. Po bese
dah organizatorke akcije, učiteljice zdravstvenih predmetov
na Srednji šoli Jesenice Maje Štempihar so na letošnji tretji
akciji v februarju našteli že devetdeset dijakov in nekaj zapo
slenih, kar je največ doslej. S poslanstvom te humanitarne
dejavnosti se na šoli predvsem srečujejo na usmeritvi zdrav
stvene nege, nove bodoče krvodajalce pa želijo pridobiti
tudi na drugih usmeritvah. J. R.

Krofi in zabava z mladinskim centrom
Mladinski center Jesenice je tudi letos v osnovni šoli Toneta
Čufarja na Jesenicah pripravil pravo pustovanje za otroke z
glasbo, plesom in krofi. Več kot štiristo otrok in staršev z
najrazličnejšimi pustnimi maskami se je na pustno soboto
zbralo v dvorani osnovne šole Toneta Čufarja na Jesenicah
na tradicionalnem pustovanju mladinskega centra Jesenice.
Animatorja Janez Tušar Kača, Tina Jakopič in skupina mla
dih animatorjev so najmlajše maškare ogreli s plesom in
zabavo, za zaključek pa so se še posladkali s krofi. A. S.
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Panoramska
karta Karavank

OČESNAAMBULANTA
Titova31,Jesenice,
tel.:04/5832-663
OptikaMesecVidaMihelčičs.p.,CestamaršalaTita31,Jesenice

Dva ljubitelja gora, sin in oče Jernej in Borut Kokelj, sta izdelala panoramsko karto Karavanke 360°,
ki prikazuje panoramske poglede s 24 vrhov v Karavankah. Planinec, stoječ na vrhu gore, s karto
v roki lahko določi imena vseh vidnih okoliških gora in hribov.

Fotografiranje vrhov v Karavankah je potekalo v vseh letnih
časih in v različnih vremenskih razmerah.

Karavanke so najdaljše slovensko gorovje in
eden najdaljših gorskih grebenov v Evropi.
Osrednja veriga je dolga več kot 120 kilometrov
in se vleče vse od Trbiža v Italiji do Slovenj
Gradca v Sloveniji, nato pa se spusti v predgorje
in se preko Boča in Donačke gore zaključi pri
hrvaški meji. Tu se sicer Karavanke še ne
končajo, saj preidejo v predgorje, vendar so
avtorji vodnika te izpustili, ker so njihovi vrhovi
poraščeni in 360-stopinjska panorama ni
mogoča.
žici poseben čar,« je povedal Jernej Kokelj. V dveh
letih sta se avtorja povzpela
na vseh 24 v knjižico vključenih vrhov (na kakšnega
tudi po večkrat, največ težav

jima je povzročala Uršlja
gora, na katero sta morala
kar petkrat) in fotografirala
panorame, nato pa je sledilo zahtevno označevanje vrhov, pri čemer je sodeloval

e.pošta:as.suhamontaza@jesenice.net

FASADERSTVO
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Panoramska karta ima
obliko priročnega žepnega
vodnika in je pri mnogih
planincih postala del
nepogrešljive pohodniške
opreme.

C. železarjev 14,
4270 Jesenice
tel.: 04/586-12-11

CestamaršalaTita84,JESENICE
GSM041/499896

ŠiviljstvoCastelloKogojBredas.p.,C.železarjev14,4270Jesenice

Pred kratkim je izšla panoramska karta z naslovom
Karavanke 360°, ki v obliki
priročnega žepnega vodnika planincem prikazuje
360-stopinjske panoramske
poglede s 24 vrhov Karavank. Planinec, stoječ na
vrhu gore, s karto v roki
lahko določi imena vseh vidnih okoliških gora in hribov. Avtorja karte sta sin in
oče Jernej in Borut Kokelj
iz Lesc oziroma Radovljice.
»Knjiga je nastajala dve leti,
od prve fotografije do izida.
Vključenih je štiriindvajset
vrhov vse od Peči – Tromeje
na zahodu pa do Uršlje
gore na vzhodu. Posebnost
Karavank je, da so relativno
lahko dostopne v vseh letnih časih. Skozi letne čase
pa neverjetno spreminjajo
svojo podobo, kar daje knji-

tudi planinski navdušenec
Janez Pretnar iz Radovljice.
"Panoramski pogledi s Karavank so v nasprotju z Julijci zaradi nižjih vrhov bolj
zeleni, bolje se vidijo doline, kotline ter oddaljene
gorske verige. Največja
prednost Karavank je v tem,
da zajemajo zelo veliko območje in nam med drugim
pričarajo najlepše poglede
na Julijce in Kamniško-Savinjske Alpe," je povedal
Jernej.
Knjižico je mogoče kupiti v
vseh bolje založenih knjigarnah, na sedežu Planinske zveze Slovenije ter v
Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani, spomladi pa bo na voljo tudi v
planinskih kočah na območju Karavank ter v nekaterih trgovinah s planinsko
opremo. Ker Karavanke nenehno preskakujejo slovensko-avstrijsko mejo, sta se
avtorja odločila, da bosta
izdala knjižico še v nemški
različici, namenjena pa bo
avstrijskim planincem.
Panoramska karta Karavanke 360° je druga v nizu
panoramskih kart, ki sta
jih izdelala Jernej in Borut
Kokelj, prva Julijske Alpe
360° je izšla pred dvema
letoma in je bila zelo uspešna, saj je prva izdaja pošla
v manj kot enem letu, tako
da so jo že ponatisnili.
»Mnogo planincev nam
pritrjuje, da služi svojemu
namenu, saj je postala del
njihove osnovne pohodniške opreme,« je še povedal
Jernej in dodal, da nastaja
tudi že nova knjižica: zdaj
se bodo podali v Kamniško-Savinjske Alpe.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.

vezava,
Mehka
i.
80 stran

Redna cena: 9 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu, je cena le

V karto so vključeni vrhovi Tromeja, Vošca, Trupejevo poldne, Kepa, Dovška Baba, Golica, Struška, Vajnež, Stol, Vrtača,
Begunjščica, Veliki vrh, Košutica, Grlovec, Setiče, Košutnikov turn, Stegovnik, Virnikov Grintovec, Pristovški Storžič, Obir,
Ojstra, Olševa, Peca in Uršlja gora.

7,5
EUR

+p

o š t ni n a

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si
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Beneške maske
Člani Foto kluba Jesenice so v februarju v svoji galeriji v Mercator centru na Jesenicah pripravili samostojno razstavo avtorja Borisa Praprotnika z naslovom Beneške maske. Lani je
v pustnem času obiskal Benetke in za razstavo izbral 32 fotografij čudovitih mask in mestnih znamenitosti. Boris Praprotnik je ustanovni član Foto kluba Jesenice in v njem deluje od
leta 1989. Doslej je imel že več samostojnih razstav na Jesenicah, na Bledu, v Radovljici in v Ljubljani, sodeluje pa tudi na
drugih skupinskih domačih in mednarodnih razstavah. Razstava Beneške maske bo na ogled do 7. marca. J. R.

Paleta dejavnosti
hrušiških gasilcev
Spet se je povečalo število članov, temeljito so začeli obnavljati dom. Veliko pozornosti namenjajo
izobraževanju operativnih gasilcev, sektorskim vajam in obnavljanju znanja. V svojih vrstah imajo
veliko mladih.
Janko Rabič
Gasilstvo ima na Hrušici
bogato in dolgoletno tradicijo. Prihodnje leto bo sedanja generacija članov in
podpornih članov Prostovoljnega gasilskega društva
obhajala že 110-letni jubilej.
Celotno obdobje se požrtvovalni in vedno dobro uspo-

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
34/2011 in spremembe) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
– Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leto 2013, št. 478-52/2012, sprejetega 22. novembra
2012, objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE
1. Nepremičnina s parc. št. 137/7, njiva v izmeri 71 m2, k. o. 2178 – Koroška
Bela.

sobljeni gasilci korajžno
spopadajo z rdečim petelinom in pomagajo ob naravnih in drugih nesrečah. Po
vzponih in padcih v dolgi
zgodovini je društvo pravi
preporod spet doživelo na
prelomu tisočletja in v dobrem desetletju doseglo pomemben napredek. Spet se je
povečalo število članov, temeljito so začeli obnavljati dom.
Veliko pozornosti namenjajo
izobraževanju operativnih gasilcev, sektorskim vajam in
obnavljanju znanja. V svojih
vrstah imajo veliko mladih, ki
z zavzetimi mentorji osvajajo
znanje o gasilstvu. Pomembno so v delo vpete članice, ki
prav tako dobro obvladajo gasilske veščine.
Poleg opravljanja odgovornih nalog v društvu veliko
časa namenijo družabnosti
in izletom. Pomagajo pri
vseh prireditvah in ob drugih priložnostih na Hrušici
in tudi sicer v občini Jesenice. Veliko dela in truda vlagajo v priprave na tekmovanja, kjer utrjujejo znanje o

VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za
nepremičnino s parc. št. 137/7, k. o. 2178 – Koroška Bela v višini 248,50
EUR (10 % izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-722100247830013 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina s parc. št.
137/7, k. o. 2178 – Koroška Bela«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina s parc. št. 137/7, k. o. 2178 – Koroška Bela se prodaja po
načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje
izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in
vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa itd.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

Nepremičnina s parc. št. 137/7, k. o. 2178 – Koroška Bela je stavbno zemljišče, ki leži v naselju Koroška Bela – mikrolokacija med stavbami Prosvetna
cesta 7, 11, 11a in Cesto Viktorja Svetina 25. Predmetna nepremičnina v
naravi predstavlja ožji pas zemljišča med parc. št. 133/2 in 137/6, k. o. 2178
– Koroška Bela. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice
nepremičnina s parc. št. 137/7 k.o. 2178 – Koroška Bela leži v območju J3/
S1/1-e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 137/7, k. o. 2178 – Koroška Bela
znaša 2.485,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 20,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih
strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna, ko v celoti prispe na račun
prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 13. marca 2013 ob 16. uri v konferenčni
sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe
osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
• potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR za primer
vračila varščine,
• potrdilo pristojnega organa (DURS), iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro največ 15
dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s. p. in fizične
osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi
enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),
• potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS
(tujci), če gre za fizične osebe,
• izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
• morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (uprav-

Na občnem zboru so podelili tudi priznanja.
gasilskih veščinah. Številne
ekipe, posebej mlajše, dosegajo velike uspehe na medobčinskih, regijskih in državnih tekmovanjih. Po
odličnih rezultatih in osvojenih pokalih društvo na
Hrušici sodi med uspešnejša društva v Sloveniji.
Na letošnjem občnem zboru
so za predsednika spet izvolili
Janeza Marinčiča, prav tako
Petra Popoviča za poveljnika.

Podelili so več priznanj in diplom za napredovanja. Za
šestdeset let članstva in delovanja v društvu je priznanje
prejel Marjan Smolej, za petdeset let Stane Twrdy, za dvajset let David Nemeček in za
deset let Andrej Klinar. Za
večletno operativno delo so
priznanja prejeli: Irena Razinger, Saša Kejžar, Klemen
Kejžar, Miha Klinar, Peter
Popovič in Lado Dolžan.

na overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik
javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči
takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne morejo sodelovati
cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisije za
vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma
matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za
predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS, št. 34/2011 in spremembe).
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do 12. marca 2013.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/
za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Številka: 478-30/2012
Datum: 12. 2. 2013

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
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Zanimivosti
Prešerno v vrtcu

Jeseniške akrobatke v zlatu
Na državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave
v Kopru so deklice akrobatke TVD Partizan Jesenice prijetno presenetile. Tekmovalo je prek petsto tekmovalcev
iz šestnajstih društev. Ob koncu je TVD Partizan Jesenice zasedel peto mesto po točkovanju prvih šestih tekmovalcev v vsaki kategoriji. Največ točk so osvojile cicibanke (9 let in mlajše) in mlajše deklice (10 do 12 let). Obe
ekipi sta zmagali in osvojili naslov državnih prvakov. S
tem pa zmagoslavja ni bilo konec. Med cicibankami posamezno je srebrno kolajno osvojila Jeseničanka Nikolina Davidović, Hana Kliček pa je bila četrta med sedemdesetimi tekmovalkami. Vrhunec so dosegle mlajše deklice. Po zlati kolajni ekipe je med posameznicami zmagala Maja Pavličevič in postala državna prvakinja za leto
2013. Podprvakinja s srebrno kolajno je postala Meggie
Kalan. U. P.

Urša Peternel
Dan pred kulturnim pra
znikom, 8. februarjem, so
strokovne delavke Vrtca Je
senice, enote Angelce Oce
pek na Cesti Cirila Tavčar
jevi 21, pripravile recital.
"Prireditev smo pričeli z
branjem Prešernovega Po
vodnega moža, ob katerem
sta Urška in Povodni mož
slikovito zaplesala. Nadalje
vali smo z branjem kratkih

otroških pesmi avtorja Nika
Grafenauerja iz zbirke Pe
denjped. Za zaključek nam
je Tajda Žnidaršič ob klavir
ski spremljavi zapela držav
no himno Zdravljico. Vsa
kemu otroku sta Povodni
mož in Urška poklonila na
gelj iz papirja. Odzivi otrok
so bili pozitivni, celoten re
cital so spremljali z zani
manjem in veliko zbranos
tjo," je povedala vzgojitelji
ca Maja Rožič.

OKNO V SVET
TELESAT JESENICE - OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:

FILMSKI PROGRAMI:
(slovenski podnapisi):
- FOX MOVIES
- TV 1000
- MGM
- UNIVERSAL
- KINO
- KINO 2
- HBO
- HBO COMEDY
- PINK FILM
- CLASIC TV

PROGRAMI ZA NAJMLAJŠE:
(sinhronizirani oz. slovensko podnaslovljeni):
- CARTOON/TCM
- MINIMAX
- JIM JAM
- BABY TV
- POP OTO
- BOMERANG
POLJUDNOZNANSTVENE VSEBINE:
(slovenski podnapisi)
- VIASAT NATURE
- VIASAT HISTORY
- VIASAT EXPLORER
- ANIMAL PLANET
- NATIONAL GE0GRAPHIC
- DA VINCI
- ID DISCOVEY
- SCI FI
- HISTORY CHANNEL
- WORLD DISCOVERY
- TRAVEL CHANNEL

z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2013 ali kasneje
Vpis bo potekal v enoti na Cesti Cirila Tavčarja 21, Jesenice,
v torek, 5. marca, in sredo, 6. marca 2013, od 8. do 18. ure.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne (v času
odprtja enote vrtca), en teden popoldne (od 13. do 20. ure).
Dodatne informacije glede vpisa si lahko pridobite
na naši spletni strani www.vrtci.org ali
na telefonski številki (04) 58 36 740.

VRTEC JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJEVA 3 A, JESENICE

NOVI PROGRAMI V 2013:
- FOX MOVIES
- FOX
- FOC CRIME
- FOX LIFE
- DA VINCI
- CRIME AND INVESTIGATION
- 30 PROGRAMOV V PAKETU BALKAN 25+

VABIMO K VPISU
PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO
2013/2014

V vseh enotah bodo v času rednega vpisa
DNEVI ODPRTIH VRAT med 9. in 14. uro.
Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!

stArFOTR

195 digitalnih televizijskih programov
65 digitalnih radijskih programov
Internetne povezave s hitrostmi od 2 do 50 Mbit/sek
IP telefonija z brezplačnimi klici v telefonsko omrežje DETEL

JURIJ

JANEZ

Zrnec
igra
rezija Hocevar

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
e-mail: info@telesat.si

28.2. ob 20h
Dvorana Vitranc
Kranjska Gora

www.telesat.si

Prodajna mesta: Petrol, Pošta Slovenije, Pizzerija Tucker,
prodajna mesta Eventim in www.dezela-zabave.si

KREKER d.o.o., KRIŽNA ULICA 19, LJUBLJANA

VIAGRA SMEHA NA DEDKOV RAČUN
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Zanimivosti
SUDOKU jen04

Sudoku s končno rešitvijo

5
6 8
1 8
3 6
7 5
4
6
2 5
4
8

1
8
7

6 3
2
5
6 7
2 9
8 1
3
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=E, 2=Ž, 3=B, 4=V, 5=Z, 6=O, 7=S, 8=A 9=R), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je ROGLJIČEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo se glasi: v kavarnico na odlično kavico.
Sponzor križanke P. E. Kavarna Železar v prostorih nove jeseniške tržnice, GSM 041/622 527, prispeva pet enakovrednih nagrad: kava z rogljičkom in praktično darilo. Nagrajenci so: Frančiška Šmid iz Selc, Janez Bozovičar iz Kranja
ter Ivanka Flander iz Zgornjih Gorij. Vsem čestitamo.
Za nagrade se oglasite v Kavarni Železar.

Fine in rahle palačinke ...
... za čas počitnic, ker jih imajo radi otroci in tudi radi pečejo, še posebno, če jih lahko obračajo v
ponvi tako, da jih mečejo v zrak.
Jelka Koselj
(Za približno 25 malih palačink)
Potrebujemo: pol kg bele
moke, 4 jajca, kislo smetano (2
dl), navaden jogurt (2dl), pol
žličke soli, približno 8 dl mleka
in olje ali maslo za pečenje.
Priprava: v lonec damo
moko, jajca, kislo smetano,
jogurt, in 2 dl mleka. S kuhalnico zamesimo gosto
zmes, da postane gladka.
Nato dodamo še 5 dl mleka,
da se zmes razredči. Zmes
pustimo stati najmanj 2 uri.
Če se je po tem času zmes
preveč zgostila, dodamo še
malo mleka, približno 1 dl,
da dobimo gosto tekočo
zmes. Nato spečemo palačinke. Jaz jih pečem v navadni kovinski ponvi. Za vsako
palačinko vlijem v ponev žlico olja ali masla. Maščoba
mora biti vroča.
Obstaja še drugi recept za
fine palačinke, vendar za
manjšo količino. Zanje potrebujemo 2 celi jajci, kislo
smetano (2 dl), sol, potreb-

no količino moke in namesto mleka uporabimo radensko vodo. Zamesimo gosto
tekočo zmes, ki naj tudi nekaj ur počiva.
Palačinke ponudimo še tople, običajno damo nepremazane na mizo. Po želji jih
vsak sam namaže s sledečimi namazi: različnimi marmeladami, limoninim ali
pomarančnim sokom in
sladkorjem, kremo z lešniki,
vloženim sadjem, medom,
orehovim nadevom, ki ga
pripravimo iz nekaj žlic mleka, zmletih orehov, malo
masla, sladkorja ter dišav za
potice. Palačinke lahko že
med pečenjem posujemo z
naribanimi jabolki ali pa jih
namažemo z dušenimi. Jabolka dušimo v sladkorju, limoninem soku, vinu in maslu. Palačinke lahko prelijemo s čokoladnim prelivom.
Zelo dobre in nasitne so palačinke, prelite s šodojem.
Če nam palačinke ostanejo,
jih zlahka tudi zamrznemo
in uporabimo za zakuho na
juhi kot fritate.

Sponzor kiržanke je Bosa Majstorović, s. p., Balzam masaže. Salon je na Cesti maršala Tita 46 na Jesenicah (pod cerkvijo). Za
obisk se lahko najavite na GSM 041/919 372. Trem izžrebanim reševalcem križanke so namenili enkratno masažo hrbta.

Praženec
Praženec pripravimo tako, da
v ponvi palačinko, ko je že pečena, razkosamo na koščke in
jih še malo popečemo. Praženec jemo tako, da ga posujemo s sladkorjem in pokapamo z limoninim sokom. Za
tiste, ki ne smejo uživati bele
moke zaradi glutena, pripravimo praženec iz pirine, ajdove, riževe, koruzne ali prosene moke. Proseno moko
lahko sami pripravimo tako,
da v mlinčku za kavo zmeljemo proseno kašo.

Palačinke s sirom,
gobicami ali špinačo
Palačinko v ponvi opečemo
na obeh straneh. Nato polovico palačinke prekrijemo z
rezinami sira in z drugo polovico sir prekrijemo. Sedaj
palačinko še enkrat malo
popečemo, jo z lopatico obrnemo in popečemo še na
drugi strani, da se sir v sredini stopi.
Za nadev damo lahko tudi
popražene gobice ali špinačo.
Dober tek!

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 4. marca 2013, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Februarsko-marčevske prireditve
Petek, 22. februarja
FOTOGALERIJA JESENICE, avla Gledališča Toneta Čufar
Fotografska razstava Jutranje zgodbe, avtorja Matjaža Čatra
Razstava je na ogled do 12.3. Info: Fotografsko društvo Jesenice,
041/638 066, bogdan444@gmail.com

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Akademski slikar Mirko Malle in skupina umetnikov A.A.I. – Articulation Artistica International. Info: Gornjesavski muzej Jesenice,
583 35 00, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Petek, 1. marca
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 17. uri

Nedelja, 17. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Vaša naša matineja: Čarovnik MAGIC BRANE ter Lili in Čufko
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Petek, 22. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30

ZBOR ČLANOV DU Jesenice

Koncert ADI SMOLAR

Info: DU Jesenice, 04/583 26 70, dujesenice@gmail.com, www.duj.si

Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

TVD PARTIZAN JESENICE ob 8.30
Joga za razstrupljanje s sproščanjem. Info: Društvo Prvi korak,
040/888 028, andreja@prvikoraki.si, www.prvikoraki.si

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA od 15. do 19. ure
Občinska rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240 ali 041/676 554, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE od 18. ure dalje
Lounge Club MCJ: tematski večer o skladatelju in pianistu Fredericu
F. Chopinu z ogledom filma Chopin: Desire of love
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 588 46 80/81, mcj-info@siol.
net, www.mc-jesenice.si

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC ob 18. uri
Občni zbor Planinskega društva Jesenice.

MLADINSKI CENTER JESENICE od 18. ure dalje
Lounge Club MCJ: Open mic, namenjen literarnim in glasbenim
umetnikom, druženje. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice,
588 46 80/81, mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Sobota, 2. marca
MLADINSKI CENTER JESENICE od 10. ure dalje
LAN PARTY – računalniška igra LoL (League of Legends)

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽELEZNIŠKE POSTAJE
JESENICE od 14. do 18. ure
Ogled modulne makete in voženj vlakov po njej. Info: Milan Hribar,
040/706 740, vlaki.jesenice@gmail.com, www.vlaki.jesenice.net

KINODVORANA JESENICE ob 19.30
Društvena Fotografska razstava članov Fotografskega društva Jesenice, ki bo na ogled do 15. marca . Info: Fotografsko društvo Jesenice,
041/638 066, bogdan444@gmail.com

KINODVORANA JESENICE ob 20. uri
Slovenska muska od A do Ž, Špas Teater

Koncert Klapa Sol in Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Nedelja, 3. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 10. uri
Vaša naša matineja: JAKA IN SRAKA, gledališče Ringaraja ter Lili in Čufko.
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

DVORANA KULTURNEGA DOMA NA BLEJSKI DOBRAVI
od 21. ure dalje
GUITAR SHOCK, koncert
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80/81, mcj-info@
siol.net, www.mc-jesenice.si

Sobota, 23. februarja
PLAVŠKI ROVT
Velika nagrada Plavškega rovta v sankanju. Info: Zavod za šport
Jesenice, 041/676 554, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KOLPERN NA STARI SAVI ob 16.30
Občni zbor K.P.Š.H.D. Vuk Karadžić in zabava z ansamblom Bumerang. Info: GSM: 040/652 484

Fotografska razstava ob Tednu gora 2013 z natečaja Slike in čustva.
Gore in narava. Dopolnjena razstava bo na ogled do 4. marca v Banketni dvorani Kolpern na Stari Savi.
Pregledna fotografska razstava Vitomirja Pretnarja
Razstava je na ogled do 4. marca v Kosovi graščini.

Obvezne prijave do 28. februarja. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 588 46 80/81, dmcj@siol.net, www.mc-jesenice.si

Info: Planinsko društvo Jesenice, 586 60 70, plan.drustvo@siol.net

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri

Gornjesavski muzej Jesenice vabi

Ponedeljek, 4. marca
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Joga za razstrupljanje s sproščanjem. Info: Društvo Prvi korak,
040/888 028, andreja@prvikoraki.si, www.prvikoraki.si

Sreda, 6. marca
GIMNAZIJA JESENICE ob 19.30
Meditacija s tematskimi pogovori. Info: Društvo Prvi korak,
040/888 028, andreja@prvikoraki.si, www.prvikoraki.si

Petek, 8. marca
TVD PARTIZAN JESENICE ob 8.30
Joga za razstrupljanje s sproščanjem. Info: Društvo Prvi korak,
040/888 028, andreja@prvikoraki.si, www.prvikoraki.si

Prireditve za osnovnošolce in mlade nad 15
ZŠJ – Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22 info: MCJ, 04/588 46
80, 81; dmcj@siol.net
25. 2. od 11. do 14. ure – KUHANJE MALO DRUGAČE:
Spoznajmo prednosti presne hrane in pripravimo si okusen obrok!
Za mlade nad 12 let, obvezne prijave do 21. 2. na mcj-info@siol.net.
25. 2. od 15. do 17. ure – Turnir v namiznem nogometu – pari (+15 let,
prijave)
26. 2. od 10. do 13. ure – PRIPRAVA KOLES NA SEZONO: pripelji s
seboj svoje kolo in ga na brezplačni delavnici skupaj z nami pripravi
na novo sezono!
26. 2. od 15. do 17. ure – Turnir v biljardu – pari mešano (+15 let, prijave)
27. 2. od 15. do 17. ure – Turnir v namiznem tenisu – posamezno (+15
let, prijave)
Igranje tenisa prek konzole Wii Nintendo.
28. 2. od 15. do 17. ure – Igranje namiznih športnih iger: biljard, namizni nogomet, namizni tenis (+15 let)
1. 3. od 15. do 17. ure – Turnir v biljardu (+15 let, prijave)
Mladinska točka Center II, Titova 41
25. 2. od 11. do 13. ure – Vodene dejavnosti za osnovnošolce
26. 2. od 11. do 13. ure – Vodene dejavnosti za osnovnošolce

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 16. uri

PARKIRNI PROSTOR PRI POKOPALIŠČU NA BLEJSKI
DOBRAVI ob 9. uri

ZBOR ČLANOV Zveze združenja za vrednote NOB KS Sava

Pohod na Hom

Info: g. Franci Gomilšek, 040/516 491

Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, g. Andrej, 031/720 586

KINODVORANA JESENICE ob 18. uri
DELFIN: zgodba o sanjaču, družinski animirani film
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Nedelja, 24. februarja
KINODVORANA JESENICE ob 11. uri

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU ob 17. uri
Proslava v počastitev mednarodnega dneva žena, katerega program
bodo pripravile pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev
Javornik-Koroška Bela.
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela, 04/583 10 14

Slovenska muska od A do Ž, Špas Teater
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 25. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE od 17. ure dalje
INFORMATIVNI DAN: Javni razpis za mladinske projekte v letu 2013
v občini Jesenice za mladinske organizacije, mladinske sekcije društev
in neformalne skupine mladih
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 588 46 80/81, mcj-info@siol.
net, www.mc-jesenice.si

Sobota, 9. marca
KINODVORANA JESENICE ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z naslovom
ZMAGE V LETU 2013 – 3. del
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška bela: 04/583 10 14

Torek, 26. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE od 17. ure dalje
AVANTURISTIČNI VEČER: tematski večer z ogledom dokumentarnega filma 180 Degrees South in debato o izkušnjah popotovanj s
kolesom. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, 588 46 80/81,
mcj-info@siol.net, www.mc-jesenice.si

Četrtek, 28. februarja
HRUŠICA ob 6.50
Pohod: Zamedveje (200 m)–Korada (812 m). Info: Društvo upokojencev
Jesenice – sekcija za pohodništvo, 04/583 26 70, dujesenice@gmail.com

1. 3. od 11. do 13. ure – Vodene dejavnosti za osnovnošolce
Trebež, pod Javorniškim Rovtom
27. 2. od 9. do 14.30 – IZLET v Javorniški Rovt – CŠOD Trilobit za
osnovnošolce nad 10 let, srednješolce in mlade do 30 let! Obvezne
predhodne prijave do 25. 2. na mcj-info@siol.net.
Dvorana Kulturnega in Gasilskega doma na Blejski Dobravi
28. 2. od 18. ure dalje – FILMSKO POPOLDNE: Ledena doba 4 –
ledeni premiki
Občinska knjižnica Jesenice – oddelek za otroke, 04/583 42 01; info@
knjiznica-jesenice.si
22. 2., 1. 3. in 8. 3. ob 10. uri – Brihtina pravljična dežela
25., 27. 2., 4. in 6. 3. ob 17. uri – Ustvarjalna delavnica

PET LEGEND, animirana družinska pustolovščina

28. 2. in 7. 3. ob 17. uri – Ura pravljic

Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

28. 2. ob 18. uri – Lepo je biti bralec
5. 3. ob 16. uri – Angleške urice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30
Premiera ŽUPANOVA MICKA v izvedbi mladinske gledališke šole
GTČ Jesenice
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM
JAVORNIKU ob 18. uri

28. 2. od 11. do 13. ure – Vodene dejavnosti za osnovnošolce

Knjižnica Hrušica – 04/583 42 12
28. 2. ob 17. uri – Ura pravljic z grofico
28. 2. ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev uganke meseca
Knjižnica Javornik-Koroška Bela – 04/583 42 11
26. 2. ob 15. uri – Ustvarjalna delavnica

Nedelja, 10. marca
KINODVORANA JESENICE ob 11. uri
PET LEGEND, animirana družinska pustolovščina
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30
Ponovitev ŽUPANOVA MICKA, v izvedbi mladinske gledališke šole
GTČ Jesenice
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Sobota, 16. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA ob 19.30
Dobrodelna zabavna prireditev za Hokejsko društvo mladi Jesenice
– čarovnik MAGIC BRANE
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

26. 2. ob 16.30 – Žrebanje nagrajencev uganke meseca
Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
PROSTORI DRUŠTVA ZA DELO Z MLADIMI V STISKI (Titova 78 a)
pon.–pet. od 16. do 21. ure
Druženje z otroki in mladostniki, različne ustvarjalne delavnice,
družabne igre, medsebojni pogovori ¼
Info: Društvo Žarek Jesenice, 040/790 345

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice
Tel.: 04/586 31 78, http://turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih
javili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost
podatkov. Organizatorji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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Svinjsko uspešna Svinjska glava
Na že 47. tradicionalnem smuku za trofejo Svinjska glava na Srednjem vrhu se je kljub nedelujoči sedežnici Španov vrh zbralo več kot tristo obiskovalcev.
Obiskovalce je navdušilo dvajset otroških in deset odraslih mask, med njimi kar šest skupinskih, ki so se znova izkazale z bujno domišljijo.

Za najboljšo otroško masko je bila izbrana skupinska maska Zaradi obilnega snega in
lepega vremena otvoritev sv. sedežnice prestavljena do pomladi.

Znova so se izkazali tudi večkratni zmagovalci Maxovci, ki so se odločili za zimsko klasiko
v šahu na Svinjski glavi.

Zmagovalci posamično in v parih: Zeleni picajzel in Elton John s partnerjem

Tiskovna konferenca vlade v Španovem vrhu

Med skupinskimi maskami je po odločitvi žirije prvo mesto zasedla maska Tovariš drugi
Tito z Jovanko in štafeto mladosti.

Po običaju pečeno svinjsko glavo dobi maska, ki se najbolj približa srednjemu času, to so
bila dekleta iz 70tih Džinže Minže. / Fotografije in besedilo: Andraž Sodja

