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Lili in Čufko iz
otroške matineje

Častna nagrada za
mlado fotografinjo

Vodenje otroške matineje v
jeseniškem gledališču je v letošnji
sezoni prevzela mlada navihana
Lili s še bolj navihanim
pomočnikom Čufkom.

Ana Maja Kralj s Koroške Bele je v
Washingtonu na mednarodnem
natečaju National Geographica
osvojila častno nagrado za fotografijo
Druga plat.
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Častni občan bo postal
Viktor Krevsel

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci
in občinskim svetom ob 20. marcu,
prazniku občine Jesenice, iskreno čestita
vsem občanom in občankam.

Ob 20. marcu, ko občina Jesenice praznuje občinski praznik, bodo podelili letošnja občinska
priznanja. Častni občan bo postal Viktor Krevsel, plakete občine pa bodo prejeli Marko Hudnik,
Miroslava Bolte in Franc Jelenc.

Jeseniški občinski svetniki
so na seji prejšnji teden potrdili letošnje prejemnike
občinskih priznanj. Ob 20.
marcu, prazniku občine Jesenice, bo naziv častni občan občine Jesenice prejel
Viktor Krevsel z Jesenic za
izjemen prispevek k razvoju
športa. Danes 77-letni Krevsel je profesor, dolgoletni

trener in športnik, ki je svoje življenje posvetil športu,
zlasti odbojki. Za svoje delo
je prejel tudi najvišje športno priznanje, Bloudkovo
nagrado.
Častni občani Jesenic so doslej postali Simon Sodja, prof.
dr. Jože Mencinger, Jaka Čop,
Jaka Torkar, Miha Baloh, dr.
Božidar Brudar, Bratko Škrlj,
Anton Arh, Albin Felc, Boris
Bregant, Tomaž Ertl, Joža

Varl, Stanislava Geršak in Valentin Cundrič.
Plakete občine Jesenice pa
bodo letos prejeli pisatelj in dolgoletni bibliotekar Marko Hudnik, dolgoletna gledališka
igralka in prejemnica naziva
naj komedijantka leta 2012 Miroslava Bolte in dejaven član
pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice Franc Jelenc.
Osrednja občinska proslava
s podelitvijo priznanj bo po-

tekala v sredo, 20. marca, ob
19.30 v dvorani jeseniškega
gledališča.
V sklopu praznovanj
pripravljajo tudi Pomladni
tek po ulicah Jesenic, ki bo v
soboto, 16. marca. Jožefov
sejem bo na lokaciji na Stari
Savi od sobote do srede, to je
od 16. do 20. marca. V Kolpernu pa bo v soboto in nedeljo, 16. in 17. marca, potekal tudi Poročni sejem 2013.

www.jesenice.si

Urša Peternel

Ob praznovanju občinskega praznika
vabi na osrednjo prireditev,
ki bo v sredo, 20. marca 2013, ob 19.30
v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
Na osrednji prireditvi bodo podeljena
tudi občinska priznanja.

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Optika Mesec Vida Mihelčič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice
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Javno-zasebno
partnerstvo v ogrevanju

Iščejo prostovoljce
za Eurobasket

Za kvalitetnejše
življenje

Jeseničani
v dunajski operi

Občina Jesenice je začela postopke sprememb v sistemu
daljinskega ogrevanja. Po
novem bo organizirano kot
javno-zasebno partnerstvo.

Na Jesenicah bodo potrebovali okrog 150 prostovoljcev,
ki bodo pomagali na info točkah, pri prevozih, brisanju
parketa, v navijaških conah ...

Društvo Vzgon zapolnjuje
področje različnih oblik pomoči posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v
vseh starostnih obdobjih.

Kar sedemdeset Jeseničanov
se je podalo na Dunaj, kjer
so si ogledali Verdijevo opero Ples v maskah, v kateri
poje Jeseničanka Monika Bohinec.
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ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., FUŽINSKA C. 3, Jesenice

Občina Jesenice praznuje svoj praznik 20. marca / Foto: Gornjesavski muzej Jesenice
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Občinske novice
Javno-zasebno
partnerstvo v ogrevanju

Sejo znova vodil župan

Občina Jesenice je začela postopke za
spremembe v sistemu daljinskega ogrevanja. Po
novem naj bi bilo daljinsko ogrevanje
organizirano kot javno-zasebno partnerstvo.

Ker je bil proračun za leto 2013 sprejet v zadnjem mesecu lanskega leta in v njem niso bila
predvidena sredstva za video snemanje sej občinskega sveta, so svetniki in svetnice sprejeli sklep, da
se video snemanje sej uvede v januarju 2014.
Urša Peternel

Urša Peternel
Občina Jesenice je objavila
poziv zainteresiranim podjetjem za izvedbo projekta
javno-zasebnega partnerstva za opravljanje izbirne
občinske gospodarske javne
službe daljinskega ogrevanja v občini Jesenice. S tem
je začela postopek za uvajanje sprememb na področju
daljinskega ogrevanja, po
katerih proizvodnja in distribucija toplote v bodoče ne
bosta več ločena. Na ta način naj bi sistem daljinskega ogrevanja postal učinkovitejši in predvsem cenejši
za uporabnike. Kot je znano, je sistem daljinskega
ogrevanja na Jesenicah zdaj
organiziran tako, da za proizvodnjo toplote skrbi zasebno podjetje Enos, medtem ko za distribucijo skrbi
javno komunalno podjetje
Jeko-In. Po novem naj bi

proizvodnjo in distribucijo
toplote združili v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Pri tem naj bi Občina Jesenice v projekt vložila osnovna sredstva obstoječega vročevodnega omrežja. Zainteresirana podjetja morajo v
svoji vlogi predlagati obliko
in obseg javno-zasebnega
partnerstva, analizo razvojnih možnosti, načrtovan
obseg investicijskih vlaganj, časovni načrt, oceno
prihodkov in stroškov
Vloge morajo oddati do 29.
marca. Sedanja pogodba o
proizvodnji toplote z Enosom se izteče konec letošnjega leta, ko naj bi tudi
zaživela nova oblika organiziranosti sistema. Občina
Jesenice je sicer že leta
2003 začela postopek za podelitev koncesije za daljinsko ogrevanje, a so takrat
prejeli samo eno ponudbo,
ki pa je niso sprejeli.

Na 25. redni seji občinskega
sveta so se sestali jeseniški
občinski svetniki. Sejo je po
večmesečni bolniški odsotnosti znova vodil župan Tomaž Tom Mencinger. Na
njej so med drugim prejeli
program dela občinskega
sveta za leto 2013. Poslušali
so tudi informacijo o spremembi voznega reda v javnem mestnem prometu v
občini Jesenice; s pričetkom
delovanja Tržnice na Jesenicah se je namreč pokazala
potreba po vzpostavitvi nove
avtobusne linije do območja
Stare Save, zato je koncesio-

nar Alpetour 1. februarja pričel vožnjo po novi liniji, ki je
namenjena tako obiskovalcem tržnice kot tudi Glasbene šole Jesenice in Gornjesavskega muzeja. Občinski svetniki so soglašali tudi s pričetkom postopkov za spremembo načina izvajanja javnega
mestnega prometa in šolskih
prevozov v občini. Po sedanji
ureditvi koncesija določa tako
javni mestni promet kot tudi
šolske prevoze. Glede na to,
da število potnikov, ki kot
prevozno sredstvo uporabljajo avtobus, nenehno upada,
da koncesionar Alpetour poslovna leta večinoma končuje
z izgubo in da koncesijska

pogodba konec oktobra 2013
poteče, je strokovna služba
Občine Jesenice predlagala,
da se po preteku pogodbe ti
dve področji ločita, saj bi na
ta način lahko zagotovili pokrivanje stroškov, ki nastanejo na posameznih področjih,
in bi stanje lahko tudi izboljšali. Svetniki in svetnice so se
seznanili tudi s poročilom
predstavnika Občine Jesenice v skupščini Jeko-In. Svetnik Tomaž Stare je prisotnim predstavil svoje delo v
skupščini, svoje mnenje pa je
podala tudi strokovna služba
Občine Jesenice.
Na seji so obravnavali tudi
predlog uvedbe video snema-

Nujnih zdravil za zdaj
ne primanjkuje

OBVESTILO

Ker jeseniška bolnišnica ni bila sposobna plačevati računov, ji je konec
februarja največji dobavitelj ustavil dobavo zdravil. Nujnih zdravil kljub
slabim obetom ni zmanjkalo.

Dne 1. marca 2013 je bil na spletni strani www.jesenice.si
objavljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2013.

Marjana Ahačič
Potem ko je največji dobavitelj, podjetje Kemofarmacija, zaradi neporavnanih obveznosti konec februarja
ustavil dobavo zdravil Splošni bolnišnici Jesenice, so se
zaradi pomanjkanja številnih zdravil, med njimi tudi
takšnih, ki so nujna za oživljanje, v bolnišnici soočali z
dramatičnimi razmerami.
»Brez zdravil za oživljanje si
ne smemo privoščiti nobene

Namen razpisa je spodbuditi spodbujati razvoj turističnih
programov in ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje
in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na
področju turizma in s tem pospeševati turizem na območju
občine Jesenice. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična in
druga društva s sedežem v občini Jesenice za leto 2013.
Višina razpisanih sredstev je 6.300,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 22. marca 2013.

Za vse dodatne informacije v zvezi z Razpisom se lahko
obrnete na Aleksandro Orel po telefonu 586 92 66 ali
pa posredujete vprašanja po elektronski pošti na naslov:
aleksandra.orel@jesenice.si.

NOVO–IZDELKI IZ
KRISTALA ROGAŠKA

C. MARŠALA TITA 58, JESENICE, TEL.: 04 5835 000
DELOVNI ČAS: PON.- PET. 9. - 18., SOB. 8. - 12.

BARBARA SODJA s.p., CESTA MARŠALA TITA 47, JESENICE
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DARILA ZA VSE
PRILOŽNOSTI

Janez Pšenica, predstojnik kirurškega oddelka, direktor Igor
Horvat in Sandra Tušar, strokovna direktorica Splošne
bolnišnice Jesenice

ALFONZ KOMATAR, KMETIJA, CERKLJE OB KRKI 22
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www.jesenice.si

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Jesenice www.jesenice.si ali vsak delovni dan v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Jesenice.

operacije. To pomeni, da
brez njih ne moreta delati
niti kirurgija niti urgenca.
Če jih ne bo, ne bom več vodil kirurgije. Tisti trenutek,
ko jih zmanjka, bom odstopil, bolnišnico pa lahko zapremo,« je bil odločen primarij Janez Pšenica, predstojnik kirurške službe v jeseniški bolnišnici.
Zdravil k sreči kljub slabim
obetom ni zmanjkalo, saj so
bolnišnici pomoč ponudile
prostovoljne zdravstvene za-

»V tem trenutku ne primanjkuje niti zdravil niti
zdravstvenega materiala. Pacientom bomo tako
kot doslej tudi v prihodnje ponudili varno in
kakovostno obravnavo,« poudarja direktor SBJ
Igor Horvat.

varovalnice, ki so ji omogočile akontacije plačil. Vsa nujna zdravila so tako dostopna,
za njihovo dobavo pa se bolnišnica vsakodnevno dogovarja z dobavitelji. »V tem
trenutku ne primanjkuje niti
zdravil niti zdravstvenega
materiala. Pacientom bomo
tako kot doslej tudi v prihodnje ponudili varno in kakovostno obravnavo,« poudarja
direktor SBJ Igor Horvat.
Zaostrena situacija je posledica hudih likvidnostih težav,

nja sej občinskega sveta, ki jo
je na prejšnji seji predlagal
svetnik Tomaž Stare. Svetniki in svetnice so se strinjali,
da bi uvedba video snemanja
sej in neposreden prenos na
občinski spletni strani pozitivno vplivala na informiranost občanov, a se je porajalo
vprašanje, kdaj začeti video
snemanje. Ker je bil proračun za leto 2013 sprejet v
zadnjem mesecu lanskega
leta in v njem niso bila predvidena sredstva za video snemanje sej, so svetniki in svetnice sprejeli sklep, da se video snemanje sej uvede v januarju 2014, po sprejemu
proračuna za leto 2014.

ki so, kot poudarja direktor
Horvat, nastale predvsem zaradi vladnih varčevalnih
ukrepov. Medtem ko je jeseniška bolnišnica še pred dobrim letom redno poravnavala vse obveznosti, namreč
zdaj dobaviteljem dolguje kar
štiri milijone evrov, od tega je
2,8 milijona evrov že zapadlih obveznosti. »Znižanje
cen zdravstvenih storitev in
posledično slabšanje likvidnosti lahko v zelo kratkem
času privede do izvržbe posameznih dobaviteljev. Vsi prihodki bolnišnice bodo od tistega trenutka dalje namenjeni za poplačilo izvržbe,
kar pomeni, da ne bo ne plač
za zaposlene ne zdravil niti
zdravstvenega materiala. Takrat lahko bolnišnico le še
zapremo,« je opozori Horvat
in ob tem poudaril, da gre za
problem, s katerim se trenutno spopadajo vse splošne
bolnišnice v Sloveniji, zato je
prepričan, da je treba problem rešiti sistemsko.
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Občinske novice

Na obisku makedonski
veleposlanik

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Ker je tudi makedonska reprezentanca ena izmed tistih, ki v predtekmovanju gostujejo na Jesenicah,
je veleposlanik ponudil pomoč veleposlaništva pri promociji dogodka v Makedoniji.

Župan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger je gostil makedonskega veleposlanika
Igorja Popova in atašeja Ljupča Janevskega. Glavni namen
obiska je bila predstavitev jeseniškega podjetništva in možnost morebitnega ekonomskega sodelovanja med občino
Jesenice in katero od makedonskih občin. Sprejemu se je
pridružil Ivan Hočevar, direktor Jeko-In, ki je predstavil delovanje javnega komunalnega
podjetja, sledil pa je tudi obisk
podjetja Acroni, kjer je direktor Slavko Kanalec predstavil
podjetje in proizvodnjo, nato
pa jih je popeljal še skozi Vro-

čo valjarno in predstavil novo
valjavsko ogrodje za valjanje
debele pločevine.
Pogovor je nanesel tudi na
prihajajoči EuroBasket 2013.
Ker je tudi makedonska reprezentanca ena izmed tistih,
ki v predtekmovanju gostujejo na Jesenicah, je veleposlanik ponudil pomoč veleposlaništva pri promociji dogodka
v Makedoniji, prav tako pa
tudi pri drugih aktivnostih, ki

so povezane z makedonsko
reprezentanco in bodo na Jesenicah potekale že pred tekmovanjem.
"Obisk veleposlanika Makedonije je za občino Jesenice
pomemben tako v ekonomskem kot v promocijskem
smislu. Med pogovorom je
bilo z obeh strani izpostavljenih kar nekaj predlogov za
sodelovanje, ki jih je treba nadalje proučiti ter v okviru

Veleposlaniku je bila zelo ljuba ideja o
pobratenju med občino Jesenice in eno izmed
makedonskih občin, ki je po značilnostih in
ekonomskih dejavnikih podobna jeseniški.

www.oknamba.si

zmožnosti in potreb tudi udejanjiti. Ponujena pomoč makedonskega veleposlaništva v
okviru EuroBasketa 2013 pa
je vsekakor ena izmed najbolj
aktualnih oblik sodelovanja,
ki bo do izraza prišla že v prihodnjih mesecih. Prepričani
smo, da bo to sodelovanje
zelo koristna oblika promocije občine Jesenice med makedonskimi košarkarskimi navijači, obenem pa tudi možnost, da občina Jesenice ponudi čim bolj domače okolje
za navijače vseh reprezentanc, ki bodo septembra gostovale na Jesenicah, vključno
z makedonsko," je po obisku
povedala Ines Dvoršak iz kabineta jeseniškega župana.

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Urša Peternel
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KRANJ, 04/236 81 60
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Gradnja komunalne infrastrukture v Črni vasi
Občina Jesenice je objavila javno naročilo za začetek gradnje
komunalne infrastrukture v industrijsko-obrtni coni Črna vas.
Kot so nam pojasnili na Občini Jesenice, naj bi začeli delati
predvidoma maja, zaključek del pa je predviden do konca
avgusta. V sklopu projekta bodo zgradili komunalno opremo
znotraj predvidene notranje cestne mreže na območju, velikem štiri hektare. Za investicijo je Občina Jesenice v proračunu zagotovila okrog 464 tisoč evrov, računajo pa tudi na 254
tisoč evrov denarja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za izgradnjo nove ceste do območja Črne vasi pa je bila doslej izdelana projektna dokumentacija, ureja se odmera potrebnih zemljišč in pridobivanje teh zemljišč, kar je pogoj za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko bodo zemljišča in gradbeno dovoljenje pridobljeni, se bo lahko začela tudi gradnja,
so pojasnili na Občini Jesenice. "Investicija je uvrščena med
prioritetne za občino, saj se bo z gradnjo omogočil dostop do
degradiranega območja in že obstoječih industrijskih objektov, ne nazadnje pa tudi do pokopališča Blejska Dobrava.
Projekt je uvrščen tudi v nabor projektov za sofinanciranje iz
evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014–2020," so še
povedali na Občini Jesenice. U. P.

OBVESTILO
Delegacija si je ogledala tudi novo valjavsko ogrodje v
Acroniju.
www.jesenice.si

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger z makedonskim
veleposlanikom Igorjem Popovim / Foto: Gregor Vidmar

Promocija Eurobasketa
in Jesenic v Beogradu
V Beogradu je potekala promocija EuroBasketa 2013, na
katerem so se predstavile
tudi Jesenice kot mesto gosti-

telj ene od predtekmovalnih
skupin, v kateri bo igrala tudi
reprezentanca Srbije. Štiridnevna promocija je potekala
tako na turističnem sejmu
IFT Beograd kot na Košarkar-

ski zvezi Srbije. Eurobasket
2013 so na novinarskih konferencah predstavili direktor
podjetja EP 2013, d. o. o.,
Aleš Križnar, med drugim pa
sta se je udeležila tudi velepo-

Župan Tomaž Tom Mencinger

jeseniške novice

Jesenice so se na turističnem sejmu v Beogradu predstavile kot mesto gostitelj Eurobasketa 2013.
Urša Peternel

Občina Jesenice obvešča, da bo od 8. marca 2013 dalje
na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si pod
rubriko Javna naročila razpisi in objave objavljen Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice
za leto 2013.

slanik Republike Slovenije v
Srbiji Franci But ter legenda
slovenske košarke in ambasador prihajajočega EuroBasketa 2013 Ivo Daneu. Slovenija kot gostiteljica EuroBasketa 2013 je bila predstavljena tudi v živo na snemanju
oddaje Žikina šarenica, ki jo
je posnela Radiotelevizija Srbija, predstavnici mest Jesenice in Ljubljana pa sta zadnji dan sejma mesti v živo
predstavili tudi gledalcem
Radiotelevizije Studia B iz
Beograda. Jesenice je v Beogradu zastopala vodja oddelka za gospodarstvo na Občini
Jesenice in članica jeseniškega Mestnega organizacijskega odbora za EuroBasket
2013 Vera Djurić Drozdek, ki
je predstavila športno in turistično ponudbo Jesenic, ki bo
v času predtekmovalnega
dela EuroBasketa 2013 na Jesenicah še bolj bogata.

WWW.JESENICE.SI
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daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 5/letnik VIII so priloga časopisa Gorenjski glas št. 19, ki je izšel 8. marca 2013.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,50 EUR,
letna naročnina 2013: 156,00 EUR; redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v
cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice

Energetsko svetovalna pisarna Jesenice ENSVET obvešča
občane, da imajo od 1. januarja 2013 prostore na novi lokaciji v stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3b na Jesenicah,
poleg pisarne, kjer je sedež KS Mirka Roglja Petka, KS
Staneta Bokala, KS Cirila Tavčarja. Od 1. januarja 2013
Energetsko svetovalna pisarna Jesenice že deluje na novem naslovu.
Telefonska številka 04/586 39 87 z odzivnikom in elektronski naslov ensvet@telesat.si sta ostala nespremenjeni. Prav
tako tudi uradne ure, ki so vsak torek in četrtek od 15. do
18. ure.
Vaše energetske in gradbene probleme z neodvisnimi nasveti rešimo brezplačno.

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice
(Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) in sklepa župana občine Jesenice,
št. 360-7/2013, z dne 22. 2. 2013 Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in
izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih
na območju Občine Jesenice.
1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, tel. 04/586 92 46, faks 04/586 92 13
2. Predmet javnega razpisa
Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli
naslednje investicijske ukrepe:
A) toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziroma toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje),
B) toplotno izolacijo in obnovo fasade,
C) toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
D) zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska
vrata,
E) prehod na plinovodno omrežje, prehod na daljinsko ogrevanje
(vgradnja ali zamenjava toplotne postaje)
F) vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
G) vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
H) vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
I) sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v obstoječih večstanovanjskih stavbah,
J) vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih stavbah,
K) hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih
večstanovanjskih stavbah.
3. Pogoji
Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je:
y lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe investicijskega ukrepa;
y najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt oziroma pisno
soglasje lastnika objekta za izvedbo investicijskega ukrepa,
določenega v 2. točki tega razpisa.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki
oziroma najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev
finančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji.
Za objekt se šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden
investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe
predstavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Počitniške stavbe oziroma vikendi ter pomožni objekti in drugi
objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet pridobitve finančne spodbude.
Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziroma njeni zakoniti zastopniki ali skrbnik. Nadalje vlogo lahko vloži tudi oseba, ki
ima pisno pooblastilo upravičenca, ali upravnik objekta, katerega
pooblastijo etažni lastniki.
Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali več
investicijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na območju Občine Jesenice.

Iščejo prostovoljce za Eurobasket
Na Jesenicah bodo potrebovali okrog 150 prostovoljcev, ki bodo pomagali na info točkah, pri
prevozih, brisanju parketa, v navijaških conah ...
Urša Peternel
Prek spletne strani EuroBasketa 2013, Košarkarske zveze Slovenije in portala prostovoljstvo.org je na voljo
prijavnica za vse, ki želijo kot
prostovoljci pomagati pri organizaciji evropskega prvenstva v košarki septembra letos. Prijavnica bo odprta do
20. aprila. Kot so pojasnili,

potrebujejo okrog tisoč prostovoljcev, starih vsaj osemnajst let, mlajši pa se lahko
prijavijo le v skupini in s
spremstvom odgovorne polnoletne osebe prek košarkarskih klubov. Prostovoljci
bodo pri organizaciji EuroBasketa 2013 pomagali v tekmovalnem delu, pri informacijski tehnologiji, medijih,
akreditacijah, na info točkah,

Upravičenec je upravičen do finančne spodbude samo, če je posamezni investicijski ukrep izvedel izključno za celoten objekt. Izjema sta:
y investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva, ki
se lahko izvede v več fazah, s tem da morajo biti ob prijavi na
razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa in
y investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade v večstanovanjski stavbi, ki se lahko izvede v več fazah, s tem da morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa.
Investicijski ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za
centralno ogrevanje na lesno biomaso mora biti izveden v naseljih:
Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golica, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna oziroma
v naseljih, kjer ni možnosti priklopa na plinovodno omrežje, na
daljinsko ogrevanje. Kot dokazilo o nemožnosti priklopa se šteje
izjava upravljavca javne gospodarske infrastrukture.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe,
izvedene v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, kar se dokazuje z računom za izvedbo investicijskega ukrepa (datum opravljene storitve).
Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).
Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Šteje
se, da je vloga popolna, če je obrazec vloga pravilno izpolnjen in
so predložena vsa zahtevana dokazila.
Če bo vloga nepopolna, bo pristojni organ od upravičenca zahteval dopolnitev vloge v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge. Če upravičenec vloge ne bo dopolnil v roku, bo organ vlogo
s sklepom zavrgel.
Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki so podrobneje določeni v Navodilu za izpolnitev vloge in določitev tehničnih kriterijev, kateri je
sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali vlagateljem ne vrača.
Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih investicijskih
ukrepov pri upravičencu. Če pristojni organ ugotovi nepravilnosti,
upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.
Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ občinske uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Odločitev župana je dokončna.
4. Višina spodbude:
Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:
a) za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe, toplotno izolacija stropa ali poda kleti:
 y 5 €/m2;
b) za toplotno izolacijo in obnovo fasade:
 y 5 €/m2,
 y dodatna sredstva za objekte z več kot 8 stanovanji, in sicer
za obnovo celotne fasade 60 €/stanovanje, za obnovo
1/2 fasade 30 €/stanovanje, za obnovo 1/4 fasade 15 €/
stanovanje (pri obnovi dela fasade mora biti vsaka faza tehnološko zaključena celota);
c) za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata:
 y 25 €/m2 oken in balkonskih vrat;
d) za prehod na plinovodno omrežje:
 y 100 €/priključek (kot priključek se upošteva požarna pipa;
za večstanovanjski objekt se šteje 1 priključek za celoten
objekt).
Za prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje):
 y 1,5 € na kW obračunske moči toplotne postaje za ogrevanje ali za pripravo sanitarne tople vode (STV), vendar največ
1.000 € na celoten večstanovanjski objekt oziroma 200 €
na večstanovanjski objekt z do vključno 3 stanovanji, za 4
ali več stanovanj pa max 1.000 €;

pri transportu, usmerjanju
občinstva, promociji, brisanju parketa, v navijaških conah ... Na Jesenicah, ki bodo
gostile predtekmovalni del,
bodo potrebovali okrog 150
prostovoljcev. Priporočeno je
znanje tujih jezikov in čim
daljša časovna razpoložljivost v času prvenstva. Rok
Bizjak, operativni vodja prostovoljcev na EuroBasketu

e)

f)

g)

h)



i)


j)


2013, je povedal: "Prostovoljci resda ne bodo plačani,
bodo pa prejeli oblačila in
obutev, hrano v času dela,
vse bomo tudi nezgodno zavarovali. Poleg materialnih
dobrin je velikega pomena
tudi možnost stika z udeleženci prvenstva, predvsem
košarkarji in trenerji. Biti del
prvenstva je spomin, ki bo
zagotovo ostal večno."

za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode:
y 200 €/toplotno črpalko;
za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode:
y 125 €/m2 vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma
max 1.000 € za celotni sistem;
za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali
pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso
y 40 % cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote,
vendar največ 1.100 € za celotni sistem;
za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto:
y celotna finančna spodbuda se določi na osnovi vrednosti 8
€ za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo; ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 20 % vrednosti,
izkazane z računi,
y v primeru razdeljevanja z merilniki toplote največ 40 € na
stanovanje (npr. kalorimetri)
za vgradnjo termostatskih ventilov:
y za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti 15 € na
ogrevalo, vendar ne več kot 20 % vrednosti, izkazane z
računi o izvedbi;
za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema:
y celotna finančna spodbuda se dodeli na osnovi vrednosti
za 1 € na ogrevalo in 5 € na dvižni vod ogrevalnega sistema, vendar ne več kot 20 % računa za izdelavo projektne
dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev
Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na podprogramu 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije,
proračunski postavki 9010 Energetska sanacija Proračuna občine
Jesenice za leto 2012 namenjena sredstva v višini 165.000 €. Če
skupna višina vloženih zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za posamezen investicijski ukrep preseže za ta namen zagotovljena proračunska sredstva, se sredstva upravičencem dodeljujejo proporcionalno.
6. Rok za predložitev vloge
Rok za predložitev vloge je od 11. 3. 2013 do vključno 8. 4.
2013.
Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo v času od
11. 3. 2013 do vključno 8. 4. 2013 na Občini Jesenice, in sicer v
Sprejemno-informativni pisarni v času uradnih ur – osebno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje
in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2013.
Nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom
zavržene.
7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo od 11. 3.
2013 do konca razpisa v Sprejemno-informativni pisarni, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, v času uradnih ur ali na spletnih
straneh Občine Jesenice http://www.jesenice.si v rubriki Razpisi.
8. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije so interesentom na razpolago na Občini
Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P8 – kontaktna
oseba Katarina Haus, tel.: 04/586 92 46, e-naslov: katarina.
haus@jesenice.si.
OPOMBA: Za dodatne informacije (zapisnik energetsko svetovalne
pisarne) sta vam na voljo tudi energetska svetovalca (g. Rajko Peternel in g. Avrelij Ravnik) – ESNVET, Cesta Cirila Tavčarja 3b,
4270 Jesenice (tel.:04/586 39 87, e-naslov: ensvet@telesat.si).

Številka: 360-7/2013
Datum: 22. 2. 2013
Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

www.jesenice.si

Obvestilo o selitvi energetsko
svetovalne pisarne

5

Jeseniške novice, petek, 8. marca 2013

Krajevna skupnost

Sankaško druženje
v Savskih jamah
Pri ženskah je zmagala Marjana Ambrož iz krajevne skupnosti Staneta Bokala, pri moških pa Vinko
Lavtižar iz krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka, nekdanji uspešen jeseniški sankač.
Janko Rabič
Člani sveta krajevne skupnosti Sava na Jesenicah so
bili pred leti pobudniki za
sankaško tekmovanje in
druženje vseh članov svetov
devetih krajevnih skupnosti
v Savskih jamah nad Jesenicami. Prvega so uspešno iz-

vedli in se dogovorili, da bo
postalo tradicionalno, organizacijo pa si bodo izmenjevali. Muhaste zime niso vedno naklonjene sankanju,
druženje pa kljub temu vedno pripravijo.
Letošnja zima je spet tista
prava in tokratni organizatorji, člani sveta KS Planina

Pri ženskah je zmagala Marjana Ambrož.

pod Golico, so enajsto tekmovanje uspešno izvedli v
zadovoljstvo vseh. Poleg članov svetov so se ga udeležili
povabljeni predstavniki Občine Jesenice in sodelavci
krajevnih skupnosti. Pri
ženskah je zmagala Marjana Ambrož iz krajevne skupnosti Staneta Bokala, pri

moških pa Vinko Lavtižar iz
krajevne skupnosti Mirka
Roglja Petka, nekdanji
uspešen jeseniški sankač.
Sledile so še družabne igre
na snegu.
Najboljšim tekmovalcem je
nagrade izročil predsednik
sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Boris Kitek.

Pri moških pa je slavil Vinko Lavtižar.

Udeleženci sankanja na startu

Prejeli smo

Kje parkirati
med
prireditvami?
V petek 22. februarja, je
Gledališče Toneta Čufarja v
goste povabilo Lada Bizovičarja
s predstavo Slovenska muzka
od A do Ž. Razprodana dvorana Kina Železar, velik aplavz
in zadovoljni obiskovalci. Pohvala in čestitka vodstvu
gledališča, ki se velikokrat
potrudi in na Jesenice pripelje
kvalitetne predstave. Jeseničani
radi pokritiziramo, da se v
našem mestu nič ne dogaja.

Nisem med tistimi, ki menijo
tako. Dogaja se marsikaj, velikokrat tudi izjemno kvalitetnega. A žal nekatere službe ne
znajo upoštevati truda drugih.
Zaprti v ozke birokratske okvire in svojo pomembnost, kot da
niso v službi občanov.
Sneg je zmanjšal že tako
premajhne parkirne površine
na Jesenicah. Komunalci so se
potrudili po najboljših močeh.
Parkirišče za gledališčem je
bilo kljub temu povsem polno.
Nekaj je avtomobilov okoliških
prebivalcev, ki jih sploh še niso
očistili in so tudi ovirali delo
komunale. Stalno je del
parkirišča zaseden tudi s kombiji in kakšen tovornjak se najde (verjetno vozniki stanujejo v
bližini). Skratka, prostora na
parkirišču za gledališčem 45
minut pred predstavo ni bilo.

Šel sem pogledat za banko pa
pred TVD Partizan, povsod
polno. Tudi parkirišče pri OŠ
Prežihovega Voranca je bilo
zasedeno. Pa mi pade na pamet, ne le meni, še nekaterim
obiskovalcem predstave, da pač
ob osmih zvečer ni več pouka
niti avtobusa in smo lepo
parkirali na avtobusni postaji
pred šolo. Skratka, nikogar
nismo ovirali, res pa je, da tam
parkiranje ni dovoljeno. A
očitno je bilo redarstvo pripravljeno na povečan obisk
gledališča. »Tržna niša« za
polnjenje občinskega proračuna
je bila prevelika skušnjava.
Moj listek je bil napisan 20.21
(predstava pa se je začela ob
20.00)! Nihče me ne bo
prepričal, da ni redar namerno
čakal na kršiteljev. Kazen bom
sicer poravnal, toda v imenu

vseh tistih, ki nismo imeli kje
parkirati, sprašujem: Zakaj
uslužbenec redarstva ni bil že
prej na mestu, da bi usmerjal
obiskovalce gledališča na ustrezna parkirna mesta?
Prepričan sem, da je bil nekje
blizu, navsezadnje je po
pločniku čez cesto postavil
plastične pione. Ali ni smiselno
v času, ko ni pouka in so vsa
parkirna mesta zasedena,
dopustiti parkiranje tudi na
takšnih postajah?
Tako kot ob sobotah in sejemskih dnevih, ko obiskovalci
tržnice, čeprav je na razpolago veliko parkirnih mest, mirno zaparkirajo dovozno cesto
pa vhode v delavnice v nekdanjem HVŽ. Ali ni gledališče
enako pomembno?
Branko Jeršin

V spomin

Janko Kavalar
(1927–2013)

V petek, 15. februarja, smo se na pokopališču Dovje poslovili od prijatelja, sodelavca, sovaščana in dolgoletnega aktivnega člana Društva upokojencev Jesenice Janka Kavalarja. Ko se poslavljamo od človeka, ki smo ga poznali in
spoštovali dolga desetletja, skušamo obuditi tiste njegove
lastnosti, ki so ga najbolj zaznamovale. Toda Janko je bil
aktiven na toliko področjih, da je težko najti skupni imenovalec. Še najbližje pravemu odgovoru bom, če rečem:
vse ga je zaznamovalo, povsod, kjer se je dogajalo nekaj
koristnega, je bil prisoten in je pomagal. Z vsemi sopotniki
v življenju je našel pot zbliževanja pri ustvarjanju nečesa
dobrega v korist poštenih in aktivnih ljudi. Znal je biti
vesel in odločen, sočuten do pomoči potrebnih in oster kritik tistih, ki niso sledili željam in potrebam skupnosti.
Znan je med športniki od smučarjev do kegljačev, med
kulturniki po ljubezni do petja in igranja harmonike, med
politiki po svojem strokovnem pristopu, tudi kadar gredo
stvari v napačno smer, med borci in interniranci po ohranjanju vrednot, med železarji kot razmišljajoč in znanja
željan samoupravljavec in borec za delavske pravice, med
krajani z obeh strani Karavank kot dober organizator in
povezovalec od časov, ko nas je ločila državna meja, do
danes, ko je vse laže, med upokojenci Jesenic in Gorenjske
ter avstrijske Koroške kot športnik in velik prijatelj. Prav
je, da se ob slovesu spomnim Jankovega obdobja v Železarni Jesenice. Kot Hrušičan je začel kuriti parne lokomotive, nato pa čim prej v Železarno. Tja se je vrnil tudi leta
1948 po služenju vojske pri gardi v Beogradu. Njegov odnos do sočloveka je bil osnova za delo vzgojitelja v Metalurški industrijski šoli Železarne Jesenice. Toda vleklo ga
je med stroje in na promet, nato v kadrovski sektor, v obdobju, ki je bilo zelo turbulentno. To je bil čas, ko je vsak
dan primanjkovalo delavcev, stanovanj in dobrih bivalnih
razmer. Hkrati pa so se že kazale potrebe po modernizaciji in racionalizaciji. Tu je pokazal svoj čut do sodelavca,
tako pri zaščiti pravic kot v disciplinski komisiji in pri
informiranju zaposlenih o stanju in perspektivah železarne. V tej vlogi se je tudi upokojil. Takoj se je aktivno priključil jeseniškim upokojencem. V društvu upokojencev je
bil vodja kegljaške sekcije polnih 26 let. Ves ta čas je bil
tekmovalec in organizator. Skrbel je za prepoznavnost
tekmovalk in tekmovalcev, za strokovno vadbo in druge
pogoje ob skromnih finančnih sredstvih. Pod njegovim
vodstvom smo postali znani v bližnji in daljni okolici ter
zamejstvu kot dobri tekmovalci in še boljši organizatorji
in predvsem prijatelji. Mnogokrat pa je v ekipi kot tekmovalec dosegel najboljši rezultat. Skrbno je vodil poročila in
statistiko ter kroniko, ki bo zanamcem pričala o aktivnem
delu Društva upokojencev Jesenice na športnem področju.
Za svoje zavzeto in kvalitetno delo je bil nagrajen z najvišjimi priznanji društva in Zveze društva upokojencev
Slovenije.
Zavedal se je, da po njegovem odhodu ne sme priti do zastoja, zato je poskrbel in vzgojil dobre naslednike. Tako se
delo ne bo ustavilo, le Janko bo manjkal ob težkih in slavnostnih trenutkih. Ob vseh aktivnosti pa je vedno našel čas
za svojo družino, prijatelje in ljubezen do štirinožnih
spremljevalcev.
Zato naj se ti, Janko, ob slovesu zahvalim za vse, kar si
dobrega storil na mnogih področjih udejstvovanja. Hvala
ti za prijetne trenutke, ki smo jih lahko preživeli v tvoji
družbi. Predvsem pa hvala za tvoj optimizem do zadnjih
trenutkov. Tega bomo najbolj pogrešali.
Boris Bregant v imenu železarjev
in Društva upokojencev Jesenice

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Optika Mesec Vida Mihelčič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice
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Kultura
Fotografsko
društvo v DOLIK-u
Andraž Sodja
V razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah so 22.
februarja odprli društveno
razstavo fotografskega
društva Jesenice. Kot je
povedal predsednik društva Bogdan Bricelj: »Razstava je ena od dveh društvenih razstav, ki jih prirejamo vsako leto. Ta je
prva, kasneje prirejamo še
razstavo digitalnih fotografij. Tema razstav je
prosta, na razpis za razstavo pa se je prijavilo 22 avtorjev s 130 fotografijami.
Med temi je selektor, perspektivni slovenski foto-

graf Matej Peljhan izbral
73 fotografij. Posebnih kriterijev za selekcijo ni bilo,
temveč je selektor izbral
najboljše po svojih občutkih.«
Ob razstavi so podelili
tudi nagrade najboljšim
fotografom po oceni selektorja, tako je prvo mesto
zasedel novi član fotografskega društva Jesenice Milorad Topič, drugo mesto
je zasedel Davorin Baloh
in tretje Samir Pajič, podelili pa so tudi pet pohval,
in sicer Sandiju Novaku,
Boru Rojniku, Janiju Novaku, Jelki Mihajlovski in
Vitomirju Pretnarju.

Bogat in raznolik umetniški
večer na Jesenicah
Predstavili so sodobne, skupaj povezane trende likovnega ustvarjanja, poezije in glasbe z aktivno
vlogo obiskovalcev in poslušalcev.
Janko Rabič
Večer 28. februarja je bil za
mesto Jesenice nekaj posebnega in drugačnega v sicer
vedno bogatem in raznolikem
kulturno-umetniškem dogajanju. Predstavljal je predvsem sodobne, skupaj povezane trende likovnega ustvarjanja, poezije in glasbe z aktivno vlogo obiskovalcev in poslušalcev. Začetek je bil v Kosovi graščini, kjer so si obiskovalci najprej ogledali razstavo
mladega akademskega slikarja iz avstrijske Koroške Mirka
Malleja s skupino umetnikov
A.A.I. (Articulacion Artistika
Internacional). Sestavljajo jo
umetniki iz različnih evropskih in južnoameriških držav.
Vsak pesnik, slikar ali glasbenik doda svoj doprinos do
končne uresničitve misli ter
ideje v realnem ali virtualnem
svetu. Razstavo del omenje-

nih umetnikov in slikarsko
glasbeno instalacijo Mirka
Malleja je odprl namestnik avstrijskega veleposlanika v
Ljubljani Salzmann Günther,
na ogled pa bo do 29. marca.
Sledil je sprevod umetnikov,
oblečenih v slovanske bogove,
skupaj z obiskovalci do Stare
Save. Muzej je s tem želel bolj
približati omenjeni dve lokaciji, znani iz bogate fužinarske
zgodovine. Odziv Jeseničanov
je bil presenetljivo dober, saj
se jih je kar nekaj še med potjo pridružilo, veliko pa jih je
sprevod opazovalo ob cesti ali
z oken. V projekt sta se vključila tudi Mladinski center Jesenice in Glasbena šola Jesenice.
Po sprehodu po mestu je
sledil glasbeni koncert v
dvorani Kolpern. Ob klavirski spremljavi Monike Toman so nastopili učenci
solo petja Glasbene šole Je-

Razstavo je odprl namestnik avstrijskega veleposlanika.
senice Marika Ravnik, Anja
Blatnik, Pavle Mesec in
Anže Košir pod vodstvom
Andreje Geržina. Predstavili so se tudi udeleženci de-

lavnic Mladinskega centra
Jesenice, ki so za ta projekt
izdelali maske in z njimi sodelovali pri omenjenem dogodku.

Ob društveni razstavi so podelili tudi pet pohval in tri
priznanja najboljšim fotografom po ocenah selektorja
razstave Mateja Peljhana.

Eno pesem č'mo zapet
V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku bo jutri, v soboto, od 18. ure naprej potekala območna revija odraslih
pevskih zborov in malih pevskih skupin pod naslovom Eno
pesem č'mo zapet. Na pregledni tradicionalni reviji se bo
predstavilo štirinajst zborov in skupin, ki delujejo na območju občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Vsakdo izmed nastopajočih se bo predstavil s tremi skladbami: s slovensko ljudsko pesmijo v izvirni obliki ali priredbi, z umetno
pesmijo slovenskega avtorja in s skladbo po lastni izbiri.
Organizator revije je JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti), območna izpostava Jesenice. Strokovna spremljevalka
revije bo Urška Pompe, na Jesenicah rojena skladateljica,
profesorica sofeggia na Akademiji za glasbo ter nagrajenka
Prešernovega sklada. U. P.

Z razstave v Kosovi graščini

Umetniki v maskah na Stari Savi

Knjige iz zbirke Vodnarji
s pogledi v drugo smer

Čarobna zima
V Kolpernu je potekala predstavitev knjig in ilustracij iz zbirke Vodnarji avtorice Emi Vega.
Sneg vso noč tiho naletava,
zjutraj pogled skozi okno očara.
Belina zapadlega snega
se odbija od jasnine modrega neba.
Gledam drevje, obloženo
s kupčki nabrizgane pene
kot s puhastimi kosmi vate,
božično drevce okrašeno.
Naenkrat vsa ta krasota zažari.
Žarki vzhajajočega sonca to belino
spremenijo v bleščeče kristalčke,
ki se vse bolj stekleno iskrijo
in počasi kot kapljice na tla spolzijo.
Kar nisem se mogla nagledati te čarobnosti,
pozabila sem na mraz, na slabe poti
in se brž odpravila na sprehod,
da se naužijem teh lepot, še prej
kot sonce vse v kapljice stopi.

Alenka Trampuš

Janko Rabič
V Gornjesavskem muzeju
Jesenice letos nadaljujejo
organizacijo različnih dogodkov v dvorani Kolpern
na Stari Savi. 19. februarja so pripravili predstavitev zbirke knjig Vodnarji
avtorice Emi Vega in obenem odprli razstavo njenih ilustracij v omenjeni
zbirki. Po rodu je Jeseničanka, sedaj pa živi v
Ljub ljani. Po izobrazbi je
arhitektka, več let pa sedaj deluje v svobodnem
poklicu. Je predvsem slikarka, ilustratorka in karikaturistka, veliko pa
tudi piše. Zbirko Vodnar-

ji sestavljajo štirje krajši
romani, ki se dotikajo
medsebojnih odnosov in
iskanja smisla bivanja na
tem planetu. Kot poudarja avtorica, so Vodnarji
knjige za današnji čas.
Usmerjajo pogled v drugo
smer, kako bi se lahko
drugače usmerjali, živeli,
premišljevali in delovali.
Za knjigo Ključ iz omenjene
zbirke je leta 2010 na mednarodnem literarnem natečaju v Schwanenstadtu v
Avstriji prejela posebno nagrado žirije.
Razstava njenih ilustracij je v
dvorani Kolpern na Stari Savi
na Jesenicah na ogled do 22.
marca.

Emi Vega je Jeseničanka, ki že od študijskih let naprej živi
v Ljubljani. Tokrat se je vrnila v rojstni kraj s predstavitvijo
knjig in razstavo ilustracij.
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Šport

Igrati vse do starosti
Enainštiridesetletna Eva Sever z Blejske Dobrave se je v mladosti ukvarjala s plavanjem. Pred tremi leti je našla novo športno
panogo curling in s tem športom je hitro postala na ti. Je članica Curling kluba Jesenice. Kot pravi, si želi, da bi v tem
športu igrala tako dolgo kot neka gospa iz Švice, ki je prenehala igrati šele, ko je imela 76 let ...
To, da ni bilo ledu na Jesenicah, se je verjetno poznalo tudi pri zanimanju
za curling?
"Žal moram odgovoriti
pritrdilno. Po številu se je
to poznalo na treningih v
Zalogu. Z ledeno ploskvijo
na Jesenicah smo v tem
kratkem obdobju že dobili
štiri novince."

Matjaž Klemenc
Pred kratkim ste nastopili na
članskem prvenstvu mešanih dvojic v curlingu.
"Na državnem prvenstvu je
nastopilo sedem ekip iz štirih slovenskih klubov. Poleg
mene so v naši ekipi nastopili Mitja Resman kot skip, Nevenka Kolbl in Matej Šmuc.
Priprave na to prvenstvo so
potekale praktično celo sezono. Želja nam je bila uvrstitev med prve tri. Ko smo videli, kako so sestavljene druge ekipe, smo vedeli, da smo
lahko prvi, lahko pa izgubimo prav vsa srečanja. Nastopili so vsi najboljši, kar jih
slovenski curling premore,
tako da smo bili s končnim
drugim mestom zelo zadovoljni. Prvenstvo je trajalo
dva dni. Do finala smo dobili
vse tekme, pokleknili pa smo
šele na zadnji stopnički, ko je
o končnem zmagovalcu odločal prav zadnji kamen. Ta
turnir je bil hkrati državno
prvenstvo in kvalifikacija za
reprezentanco."
Nenavaden je kraj državnega
prvenstva.
"Prvenstvo je potekalo na
Slovaškem, v Bratislavi, saj
led pri nas, pri največjem
trudu pri pripravi, ne da dobrih razmer. S tem ko smo
igrali na dobrem ledu, so bili
odstranjeni vsi negativni zunanji dejavniki. Bratislava
nam je omogočila to kvaliteto. Glede na ceno izvedbe in
kvaliteto, je bilo to najbližje
prizorišče. Na curling zvezi
Slovenije so se že prej odločili, da bodo naša največja tekmovanja potekala le na površinah, ki so primerni za curling."

Če odmislimo Slovaško,
ste že nastopili zunaj Slovenije?
"Ta ekipa, ki je nastopila
na državnem prvenstvu v
Bratislavi, je konec oktobra igrala na turnirju v Avstriji. Slovaška prestolnica
ni bila novost za mene, saj
sem lansko pomlad tam
igrala že na enem turnirju."

Eva Sever, članica Curling klub Jesenice
Ste pred prvenstvom imeli
kaj priprav na podobnem
ledu?
"Žal ne, saj so take priprave
drage. Tako smo imeli vsi
kar nekaj težav pri uvodnih
metih, ki so bili predolgi."
To, da ne obratuje dvorana
Podmežakla, ste verjetno
dodobra občutili v vašem
klubu.
"Ja, res je. Treba se je bilo
znajti tako ali drugače. Nam
najbližji in najbolj primeren
za trening je bil Zalog. Na
srečo smo se z njihovim klubom dogovorili, da so nas
spustili na svoje termine.
Zdaj ko je na Jesenicah led,
imamo spet dva treninga. A
to je za konkurenčnost v
evropskem curlingu še vedno premalo."

Kaj vas je pripeljalo k curlingu?
"Vse je bilo bolj naključno.
Mož je eden od ustanoviteljev kluba na Jesenicah, večino teh, ki so se s curlingom
ukvarjali, poznam, ob vsem
tem pa se mi je zdel zanimiv. V osnovni šoli sem se
ukvarjala s plavanjem in hitro spoznala, da te šport
marsikaj nauči. Šport v mladosti ti da delovne navade in
lepo podlago za prihodnost."
Je med ženskami v Sloveniji dovolj konkurence?
"Do letos je bila ženska
konkurenca bolj skromna.
S to sezono se je to kar dobro popravilo, saj se je priključilo kar nekaj mladih
deklet, starih okrog dvajset
let."

Igrate tretje leto. Ste v tem
času že oblekli reprezentančni dres?
Žal ne, a ta želja v meni je
velika. Z letošnjim drugim mestom na državnem
prvenstvu smo bili blizu,
a žal se le najboljša ekipa
uvrsti v reprezentanco."
Kaj si želite doseči v curlingu?
"Že prej sem omenila reprezentanco. Želim si
igrati curling tako dolgo
kot gospa iz Švice, ki mi
je dala čevlje za ta šport.
Gospa ga je prenehala
igrati pri 76 letih, kar je
spoštovanja vredno. To je
dolgoročni cilj. Želim pa
si še, da bi, kdorkoli, slovenski curling popeljal v
skupino A in na olimpijske igre. Če bi bila sama
del te zgodbe, še toliko
boljše."

Velik preobrat proti KAC-u
Z zmago proti KAC-u, predvsem po zaslugi strelske učinkovitosti v zadnji tretjini, so mladi Jesenice v
ligi U20 EBEL prekinili niz treh porazov in si povrnili nekaj prepotrebne samozavesti.
Matjaž Klemenc
V dosedanjih osmih tekmah
drugega dela EBEL U20 se
jeseniškim hokejistom ni izšlo po njihovih željah. Pet
tekem so izgubili in trikrat
zmagali. Prednost 5 točk s
prvega dela pred ljubljansko
Olimpijo so hitro zapravili.
Še več, ogroženo je bilo tudi
drugo mesto, ki še vodi v
končnico. Trije zaporedni
porazi (doma z Grazom z 1 :
2 in VSV s 4 : 5 ter poraz v
Beljaku z 2 : 7) so vnesli kar
nekaj skrbi. Jeseničani niso
igrali slabo, a šepala je reali-

zacija. Podobno se je začela
tudi nedeljska tekma s KAC-om. Jeseničani so igrali, napadali, a gostje dosegali tisto
najpomembnejše, zadetke.
Celovčani so po dveh tretjinah vodili z 1 : 3 in na pomolu je bil še en poraz. Na srečo
do njega ni prišlo. Gostiteljem se je v zadnjih 20 minutah strelsko odprlo. Kar petkrat so zadeli nasprotnikovo
mrežo in na koncu slavili s 6
: 3. Zelo pomembna zmaga
pred končnico, do katere jih
čaka še jutrišnje gostovanje v
Grazu (predzadnjo tekmo so
odigrali v sredo v Zagrebu

proti Medveščaku). »Tekma
s KAC-om je bila naša zadnja
priložnost, da presekamo niz
porazov. Neučinkovitost nas
je močno tepla. Ne smemo
pa nekaj pozabiti. V 15 dneh
je večina igralcev odigrala 12
tekem, kar je odločno preveč
in povsem nenormalno. Treningov praktično ni bilo. Veseli me, da smo v zadnji tretjini proti Celovčanom dokazali, da lahko igramo in predvsem, da znamo tudi zadevati. V končnici ne sme priti do
napak. Tam štejejo samo
zmage. Končnica se začne
16. marca in upam, da bomo

do takrat sanirali vse poškodbe,« je po nedeljski tekmi
povedal trener Jeseničanov
Marjan Kozar. Članska ekipa
še naprej nadaljuje odlične
predstave. Na zadnji prvenstveni tekmi so z 11 : 3 premagali Maribor, v tekmi, v
kateri so v polno zadeli Kovačec 2, Remar 2, Kovačevič, L.
Rebolj, Hafner, Bremec, Zajšek, Kunčič, Pihler. Z Mariborčani se bodo v rednem
delu pomerili še enkrat. Isti
nasprotnik jih čaka tudi v četrtfinalu, zmagovalec pa se
bo v polfinalu pomeril s
prvo ekipo Olimpije.

Lepe uvrstitve jeseniških karateistk
Izbrana vrsta Slovenske zveze tradicionalnega karateja se je
udeležila 36. Mednarodne tekme v Rušah. Na turnirju, ki je
bil organiziran v čast 70-obletnice padlemu Pohorskemu bataljonu in krajevnemu prazniku Ruše, je nastopilo približno
štiristo tekmovalk in tekmovalcev iz 16 ekip iz Slovenije in
tujine. Nastopili so tudi jeseniški karateisti iz klubov Huda
mravljica in MI-KI. Iz Huda mravljica karate kluba so se na
stopničke povzpele sledeče tekmovalke: Sara Gorinjac za
drugo mesto v kategoriji starejših deklic in Lara Grbič za
tretje mesto v kategoriji mlajše deklice. Iz karate kluba MI-KI
se s stopničkami lahko pohvalijo Patricija Stefanov za prvo
mesto v kategoriji starejše deklice, Nina Pavlovič za drugo
mesto v kategoriji mlajše deklice in Karin Pazlar za tretje
mesto v kategoriji mlajše deklice. M. K.

Ervin Hadžić tretji na svetu
Ervin Hadžić, član Kickbox kluba Moč z Jesenic, je sodeloval
na svetovnem prvenstvu v Ameriki, v Orlandu na Floridi, v
kategoriji do 84 kg in se imenitno odrezal. Za preboj med
štiri je izločil nemškega predstavnika. Žal se mu ni izšlo v
polfinalu, kjer je bil poražen z Angležem, ki je imel izdatno
pomoč pri sodnikih. V borbi za bronasto medaljo je premagal še enega nemškega predstavnika. Ervin je skupaj z Alenom Kovačevićem sodeloval še na mednarodnem prvenstvu Sarajeva, kjer so nastopili borci iz šestih držav. Poleg
gostiteljev še Slovenci, Hrvati, Črnogorci, Srbi in predstavniki Turčije. Ervin je v kategoriji do 84 kg osvojil prvo mesto in
si s tem pridobil naslov mednarodnega prvaka. Alen je nastopil v kategoriji do 64 kg in bil na koncu drugi. Zaradi
poškodbe je moral finalno tekmo predati. Člani Kickbox kluba Moč so nastopili na Gorenjskem pokalu v Kranjski Gori.
Več kot uspešno. Nastopilo je 14 njihovih članov, 13 pa jih
je stopilo na stopničke. Na najvišjo stopničko so stopili Boštjan Jagodic, Elmin Sadić, Milisav Bakić, Diego Georgijev in
Dejan Pavlović. V klubu si želijo pridobiti nove člane. Vse
informacije dobite pri Ervinu, na telefonski številki 040/652
226. M. K.

Max bar spet na vrhu
V okviru športnih iger Jesenice so nastope končali odbojkarji. V lanski sezoni so zmago slavili odbojkarji Max bara, ki so
bili v finalu boljši od Carine. Max bar je tudi v letošnji sezoni potrdil naslov. Tokrat so bili v finalu boljši od ekipe Trias
d.o.o. V tekmi za tretje mesto je Fontana premagala Doko.
V ligi je nastopilo osem ekip, končna lestvica pa je sledeča:
1. Max bar, 2. Trias d.o.o., 3. Fontana, 4. Doka, 5. Carinski
biki Jesenice, 6. Acroni, 7. Gasilci, 8. Splošna bolnišnica Jesenice. M. K.

Strelci veterani na tekmovanjih
Veterani so imeli dve strelski tekmovanji, in sicer regijsko
prvenstvo ter državno prvenstvo. Tekmovali so tudi strelci
Triglav Javornik-Koroška Bela. Na regijskem tekmovanju z
zračno pištolo se je Dušan Lavtar v kategoriji nad 60 let
uvrstil na drugo mesto. Pri veterankah nad 60 let je bila
Stanka Bizjak tretja, Sonja Frelih četrta in Pavla Sedej peta.
Ekipno so zasedle drugo mesto. Pri veteranih nad 60 let je
bil Pavel Jezeršek tretji, Franci Bizjak šesti in Janez Bohinc
deseti. Ekipno so osvojili drugo mesto. Pri veteranih nad 70
let je Slavko Rabič zasedel tretje mesto. Sledilo je državno
prvenstvo, ki je potekalo v Ljubljani. Z zračno pištolo v kategoriji nad 60 let je Dušan Lavtar osvojil peto mesto. Pri veterankah puška nad 60 let je bila Stanka Bizjak šesta, Pavla
Sedej deseta in Sonja Frelih enajsta. Ekipno so bile tretje. Pri
veteranih, puška, nad 50 let je bil Peter Basara dvajseti. Pri
veteranih nad 60 let, puška, je Franc Rabič osvojil četrto
mesto, Pavel Jezeršek štirinajsto, Dušan Lavtar pa sedemintrideseto mesto. Ekipno so osvojili četrto mesto. Pri veteranih nad 70 let, puška, je bil Franci Bizjak drugi, Janez Bohinc
šesti in Slavko Rabič sedmi. Ekipno so bili prvi. V Kamniku
so tekmovali tudi člani. V 2. Slovenski ligi z zračno pištolo
je bil Boštjan Smerke drugi, Melvin Babača enajsti in Dušan
Lavtar trinajsti. Ekipno so zasedli četrto mesto. M. K.

Odbojkaricam ni šlo vse po načrtih
V zadnjih štirih tekmah se odbojkaricah Zgornje Gorenjske
ni vse izšlo po načrtu. V 6. kolu so po pričakovanju ostale
praznih rok v Mariboru. Gostiteljice so tekmo dobile s 3 : 0.
V naslednjem kolu so doma gostile Kemo Puconce. Hitro so
v nizih zaostajale z 0 : 2, na koncu pa izgubile z 2 : 3 in
osvojile vsaj točko. Spodrsljaj so skušale popraviti na gostovanju pri Luki Koper. Tokrat so vodile z 1 : 2, a na koncu izgubile tekmo s 3 : 2. Sledilo je še eno gostovanje, pri Aliansi,
kjer so doživele poraz s 3 : 1. Ko boste brali te vrstice, bo že
jasno, ali so se Gorenjke v modri skupini uvrstile na četrto
ali na peto mesto. Če osvojijo četrto mesto, bodo doma
gostile Luko Koper, v primeru osvojitve petega mesta pa
bodo gostovale v Kopru. M. K.
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Zakaj Ajurveda?
Andreja Koprivec,
ajurvedska svetovalka
in učiteljica
sprostitvenih tehnik

V prejšnjem članku smo
obravnavali temo o dnevni rutini. Naj na hitro ponovim:
red v dnevu nam pomaga
vzdrževati ravnovesje in s tem
fizično in psihično zdravje.
Bistveni deli zdrave dnevne
rutine so: jutranje čiščenje
(pitje vode, gibanje in meditacija), pravilno hranjenje glede
na svoj energijsko-konstitucijski tip (o tem bomo govorili v sledečih prispevkih), kontakt z naravo (sprehod ali
športna aktivnost v naravi),
večerja vsaj 2 uri pred spanjem ter umiritev uma pred
spanjem (kratka meditacija),
saj bomo tako dosegli globok
počitek in z njim optimalno
regeneracijo telesa.

Zakaj sem se lotila
proučevanja Ajurvede?
Zaradi tega, ker ne maram
ukalupljanja in posploševanja. Ker sem se naveličala
vseh napotkov za zdravo prehrano, po kateri se nisem
počutila dobro ali pa sem odkrila, da avtor članka oziroma prispevka trdi o določeni
vrsti prehrane ravno obratno, kot je trdil prejšnji. Ker
me je vedno bolel trebuh, ko
sem zjutraj jedla surova jabolka, in to naj bi bilo tako
zelo zdravo. Ker sem poskušala živeti zdravo življenje,
pa sem večkrat ostala brez
energije, zbolela, skratka
precej časa se nisem počutila
dobro. Vse me je pričelo begati in spraševala sem se, kaj
delam narobe. Potem sem
našla Ajurvedo in zvedela, da
so za moj tip energije surova
jabolka škodljiva, da lahko

Če opazujemo ljudi okoli sebe, kaj kmalu
ugotovimo, da smo si zelo različni tako po
videzu kot po psihičnih lastnostih. Različne so
tudi naše potrebe po spanju, hranjenju,
ljubljenju, dejavnosti, učenju, zabavi, gibanju
itd. Nekdo se po kratkem spancu zbudi čil in
spočit, nekdo drug pa utrujen in zbegan. Nekdo
lahko poje enkrat na dan večjo količino hrane in
se ob tem čisto dobro počuti, nekdo mora za
enako dobro počutje jesti vsaki dve uri. Nekdo
lahko je težjo in kuhano hrano, pa je povsem v
redu, nekdo uživa v glavnem surovo, pa se tudi
čisto dobro počuti. Zanimivo, kajne?
jem samo pečena in kuhana.
In potem sem zvedela še
mnogo stvari, ki moje življenje uravnotežajo. Odkar poznam svoj energijski profil,
se ravnam po principih, ki
veljajo za te vrste energijo, in
se počutim odlično. Če pa
slučajno padem iz ravnovesja, si ga znam s hrano in zelišči ter začimbami na naraven način uravnovesiti. Vse
to znanje o uravnotežanju
energij nam daje Ajurveda in
nam je vsem na razpolago.

Kaj je Ajurveda?
Ajurveda je starodavna veda
o modrosti življenja, katere
začetki segajo pet tisoč let
nazaj. Dobeseden prevod pomeni »veda o življenju in
dolgoživosti«. Stari modreci
azijske podceline (takrat še
ni bilo današnje Indije) so z
opazovanjem življenja prišli
do spoznanj, ki so se širila v
začetku z ustnim izročilom,

kasneje pa so nastajala besedila. Danes so se starodavne
modrosti izkazale za zelo
učinkovite pri iskanju ravnotežja v človeku, pri zdravljenju bolezni in iskanju notranjega miru in se širijo po
vsem svetu. V EU prednjačita Anglija in Nemčija.
Ajurveda je najbolj znana kot
tradicionalni sistem zdravljenja na podlagi uravnotežanja
energij v telesu. Stari modreci, imenovani rišiji, so v svojih globokih meditacijah in
uvidih že pred pred pet tisoč
leti spoznali natanko to, kar
sedaj dokazuje znanost in sicer: človek in vse v vesolju je
samo energija, ki vibrira na
različnih frekvencah in se
našim čutom kaže kot oblika. Pojavni svet oziroma nivo
oblik je v resnici energija, ki
se stalno spreminja. To spoznanje je temeljno načelo
zdravljenja v Ajurvedi, saj
vse temelji na edinstveni
kombinaciji energij v posa-

meznikovem telesu (energijski profil posameznika).
Če opazujemo ljudi okoli
sebe, kaj kmalu ugotovimo,
da smo si zelo različni tako
po videzu kot po psihičnih
lastnostih. Različne so tudi
naše potrebe po spanju, hranjenju, ljubljenju, dejavnosti,
učenju, zabavi, gibanju itd.
Nekdo se po kratkem spancu
zbudi čil in spočit, nekdo
drug pa utrujen in zbegan.
Nekdo lahko poje enkrat na
dan večjo količino hrane in
se ob tem čisto dobro počuti,
nekdo mora za enako dobro
počutje jesti vsaki dve uri.
Nekdo lahko je težjo in kuhano hrano, pa je povsem v
redu, nekdo uživa v glavnem
surovo, pa se tudi čisto dobro
počuti. Zanimivo, kajne?
Prav to me je najbolj navdušilo v Ajurvedi – ponuja nam
razlage, zakaj vsako telo deluje malo drugače. Seveda
tudi Ajurveda vsebuje nekaj
splošnih napotkov, npr.: hrano je treba dobro prežvečiti,
preden jo pogoltnemo, najboljše je iti spat okrog 22. ure
zvečer, vendar je že v dolžini
spanja razlika: osebe s pretežno energijo Vata ga potrebujejo 8 ur ali več, drugi pa
lahko precej manj – tudi 6 ali
7 ur zadostuje.

Tri vitalne energije – doše
V Ajurvedi je vse v svetu narejeno iz kombinacij petih
velikih elementov: eter, zrak,
ogenj, voda in zemlja. Pet velikih elementov se združuje v
tri vitalne (osnovne) energije
– doše, in to so: Vata, Pita in
Kapha. Doše oz. principi de-

lovanja so v različnih razmerjih prisotni v vsakem od nas.
Uravnavajo vse fiziološke in
psihološke procese v telesu
in umu ter so prisotne v vsaki
celici, tkivu in organu. Popolno zdravje in dobro počutje
lahko dosežemo samo takrat,
ko doše skupaj delujejo harmonično. Doše se nenehno
spreminjajo zaradi načina
našega življenja, sprememb
in vplivov iz okolja. Ajurvedsko znanje uporabljamo zato,
da jih ohranimo v ravnotežju,
ki je zdravo za nas. Če je ravnotežje doš v nas porušeno, z
Ajurvedo znova vzpostavimo
ravnotežje in dosežemo popolno zdravje.

Bistvo
Ajurveda je »veda o življenju in dolgoživosti« in ima
izkušnje stare pet tisoč let.
Po Ajurvedi je vsak posameznik unikatna zmes treh
energij – doš. Če so te energije v ravnotežju, je človek
zdrav, vitalen in radosten.
Energijski profil vskega človeka ja možno spoznati. S
pravilno prehrano (vrsta in
priprava), dnevno rutino, zelišči in primerno vadbo je
možno uravnotežiti posameznikovo energijo.
Kako določimo svojo energijsko konstitucijo in kako se
uravnotežamo, bodo teme sledečih člankov. Bolj podrobno
pa vse to spoznavamo na naših delavnicah. Mnogo od
tega si lahko preberete tudi na
internetnih straneh našega
društva Prvi korak ali na Facebooku. Lep pozdrav in »naj se
širi vse, kar je dobrega«.

Ustvarjanje dobre samopodobe

Zinka Ručigaj

Za kvalitetno življenje vsakega posameznika je pomembnih več dejavnikov vzgoje.
Vzgoja otroka v prvih letih se
odraža preko vsega njegovega življenja. Kadar je otrok
od staršev deležen ljubezni,
razumevanja in podpore, takrat se poglablja povezanost
med starši in otroki. Tudi ko
otrok odraste, se bo rad vračal k osnovni družini.
Če ga vzgajate s pohvalo in
spodbudo, iskanjem dobrega v njem ter ga navajate k
samostojnosti, mu na ta način privzgojite dobro samopodobo. Tako mu podarite
krila, da lahko poleti v svet.
S postavljanjem meja pa ga
učite, kaj je dobro in prav in
kaj ne, tako dobi občutek
varnosti in je sposoben pravilnih odločitev v življenju.
Samopodoba je predstava, ki
jo imate o sebi, to je doživljanje samega sebe. Otrokova
samopodoba se oblikuje na
osnovi vrednotenja in odnosov drugih do njega. Pri oblikovanju samopodobe ste najpomembnejši starši.
Pri vzpodbudni vzgoji starši
dajete otroku informacijo, da

je dober, uspešen, ga pohvalite in poveste, česa je sposoben, kar vam je pri njem všeč.
Poudarjate tisto, kar želite, da
se pri otroku razvija. Na ta način se v njem razvija dobra
samopodoba. Tudi takrat, ko
nečesa ne obvlada dobro, se
je otrok z dobro samopodobo
tega sposoben naučiti.
Pri strogi vzgoji starši
uporabljate prepovedi, zapovedi, omejitve, kritiko, obsodbe, ustrahovanje. Ponekod
pri strogi vzgoji uporabljate
tudi fizično kazen. Fizične
kazni ne odobravam in je z
zakonom prepovedana. Tak
način vzgoje v otroku povzroča razvoj slabe samopodobe.
Pri popustljivi vzgoji starši
otroku dovolite, da o vsem
odloča sam. Vi se prilagajate
njegovim zahtevam, ga ne
vodite in usmerjate. Zaradi
tega postane razvajen, z njim
postajate vse bolj nezadovoljni, zato ga običajno kritizirate. Ker otrok ne spoznava,
kaj naredi prav in je dobro,
se zaradi kritike v njem razvija slaba samopodoba.
Ali ste sposobni razmišljati
o tem, kar naredite dobro,

ali večkrat razmišljate o tistem, v čemer morda niste
najboljši. Vsi ste v nekaterih
stvareh boljši in ni človeka,
ki ne bi ničesar obvladal dobro. Pomembno je, da znate
videti in izkoristiti svoje dobre strani, tisto, kar zmorete. Takrat je vaša samopodoba dobra. Kadar imate o sebi
slabo samopodobo, razmišljate pogosteje o tem, česa
ne zmorete. Samopodobo
lahko izboljšate.
Starši, ki imate dobro samopodobo, lažje vzgajate s pohvalo, spodbudo in iskanjem
dobrega v otroku. Tisti starši,
ki pa imate slabo samopodobo, je dobro za vas same in
za vaše otroke, da najprej pri
sebi poskušate pridobiti dobro samopodobo. To si pridobite tako, da iščete tisto,
kar ste v preteklosti naredili
dobro. Najbolje, da si to tudi
zapišete, tako spoznate, v
čem vse ste bili uspešni. Pri
tem upoštevajte tudi malenkosti, kot je prijaznost, ko ste
sosedi pridržali vrata. Na dosedanjem uspehu gradite
svojo samopodobo tako, da
se zavedate, da ste sposobni

tudi v prihodnosti narediti,
kar bo treba. Partnerja si pri
tem pomagajta in gradita odnos na pohvali, spodbudi in
iskanju dobrega v partnerju,
potem pa to še prenesita v
vzgojo otrok. Kadar starši
med sabo komunicirate s
kritiziranjem in poudarjanjem tega, kar vam pri partnerju ni všeč, v partnerju
povzročate razvoj slabe samopodobe. S časoma začnete kritizirati tudi otroka.
Otroka, ki je star okrog enega leta in se uči novih spretnosti, starši radi pohvalite.
Ko otrok naredi prvi korak,
ga spodbujate z besedami:
»Bravo, saj zmoreš!« Ko
otrok nekoliko zraste in je na
igralih, pa namesto, da bi ga
podučili o varnem plezanju s
trojno oporo ter mu postavili
mejo, do kam lahko pleza,
raje rečete: »Ne tako visoko,
boš padel!« S pohvalo: »Bravo, saj zmoreš!« otrok dobiva
informacijo, kaj zmore in v
otroku se razvija dobra samopodoba. S kritiko: »Ne
tako visoko, padel boš!« pa
otrok dobiva informacijo,
česa ne zmore, in tako se raz-

vija njegova slaba samopodoba. Pomembno je, da otroka
vzgajate s pohvalo, spodbudo
in iskanjem dobrega. Tisto,
kar poudarjate, raste. Če
poudarjate predvsem to, kar
je dobrega, to raste, če poudarjate, kar vam ni všeč, potem raste to. Prav je, da mu
poveste, kaj vam ni všeč, vendar potem gradite na tem,
kar je dobro, kar vam je všeč.
Poiščite, ko je nekaj naredil
dobro in to pohvalite. Na ta
način pripomorete, da se v
njem razvija dobra samopodoba, ki je osnova za otrokov
uspešni razvoj.
Človekova samopodoba pripomore h kvaliteti življenja
vsakega posameznika. Če
imate dobro samopodobo,
se zavedate tega, kar ste sposobni narediti, v čem ste dobri, življenje z dobro samopodobo je bolj kvalitetno in
uspešno. Kadar pa imate
slabo samopodobo, takrat
razmišljate o problemih, ki
jih doživljate, ter o tem, česa
vse ne zmorete, kaj vam gre
narobe. Takrat se problemi
kopičijo. Življenje s slabo
samopodobo ni kvalitetno.
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Zanimivosti

Za kvalitetnejše življenje

STRATEGIJA ZA MLADE
V OBČINI JESENICE

Društvo Vzgon zapolnjuje področje različnih oblik pomoči posameznikom, družinam in skupinam pri
vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh starostnih obdobjih.
Janko Rabič
Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne
odnose, uspešno vzgojo in
ustvarjalnost od leta 2007 v
občini Jesenice pomembno
zapolnjuje področje različnih oblik pomoči posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju,
ohranjanju in izboljšanju
kvalitete življenja v vseh starostnih obdobjih. Za izvedbo programov skrbijo strokovni delavci, pomembna je
pomoč prostovoljcev in drugih. Začeli so s programom
Skupaj premagajmo stisko,
ki je bil prvotno namenjen
osebam s težavami z depresijo ali anksioznostjo (občutja tesnobe in strahu), sedaj
pa tudi drugim, ki zaradi
osebne stiske želijo strokovno psihološko pomoč. Svetovanje in psihoterapijo izvajata psihologinja Alenka
Rant, ki je usposobljena iz
kognitivno vedenjske terapije in transakcijske analize in
je absolventka doktorskega
programa zakonske in družinske terapije, ter Verona
Andreuzzi, profesorica sociologije in filozofije, ki je
specialistka zakonske in
družinske terapije in podiplomska študentka transakcijske analize. Občasno se
pridruži psihologinja Andreja Jalen, ki je specializantka integrativne terapije.
Glede na dober odziv v teh
letih, v društvu dokazujejo,
da se »dober glas širi v deveto vas«. Vključitev v svetovanje in psihoterapijo priporočajo strokovni delavci nevla-

Verona Andreuzzi

Alenka Rant

Barbara Ravnik

dnih organizacij in Centra
za socialno delo, v primeru
anksioznih in depresivnih
motenj pa tudi zdravniki in
psihiatri. Svetovalno delo
temelji na visoki stopnji zaupanja med klientom in terapevtom. V obravnavo se
lahko vključijo odrasli posamezniki, pari in družine, pa
tudi starši, ki se srečujejo z
vzgojnimi dilemami.
Leta 2009 so začeli izvajati
drugi program Socialno-ustvarjalne delavnice za
osebnostno rast otrok, mladostnikov in staršev. Osnovni namen je spodbujanje
otrok in družin k skrbi za
zdrav osebnostni razvoj ter
kvalitetne odnose. Na podlagi dolgoletnih izkušenj v pedagoškem poklicu ga je oblikovala izvajalka mnogih
ustvarjalnih delavnic Barbara Ravnik. V program so
vključeni učenci od 1. do 5.
razreda določenih osnovnih
šol Občine Jesenice in
Kranjska Gora. Zaradi pozitivnih rezultatov jih pedago-

ški delavci izobraževalnih
ustanov vsako leto znova povabijo k sodelovanju.
Poleg omenjenih izvajalk
programa so pri delu v društvu v veliko pomoč prostovoljci, ki pomagajo pri izvedbi delavnic, pri učni pomoči in drugih dejavnostih.
To so predvsem: Ana in Milena Vratinčič, Marika in
Klara Ravnik in Mojca Misir.
Brez pomoči nekaterih donatorjev in simpatizerjev si
skorajda ne morejo zamišljati delovanja društva. Predvsem je to Tomaž Rant, ki je
nekaj let brezplačno dal prostore v uporabo. Za obsežnejše dejavnosti prostor
ponudi Župnija Jesenice.
Delovanje podpira Zdravstveni dom Jesenice, predvsem na začetku je pomagal
zlasti zdaj že pokojni doktor
medicine Alojz Novak.
Finančno sta oba programa
v največji meri podprta s
strani občine Jesenice in
Občine Kranjska Gora, od

leta 2011 pa tudi s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Delo vseskozi podpirajo tudi
uporabniki s svojimi prostovoljnimi prispevki. Psihološko svetovanje in psihoterapija sta bila do lanskega leta
za občane občin Jesenice in
Kranjska Gora brezplačna.
Zaradi bistveno zmanjšanega obsega sredstev, zbranih
z donacijami, v letošnjem
letu uvajajo pravičen plačniški sistem, ki bo tudi v prihodnje omogočal svetovalne
pogovore, psihoterapevtsko
obravnavo ter udeležbo na
socialno-ustvarjalnih delavnicah socialno šibkejšim
posameznikom in družinam. Ob tem predvsem poudarjajo, da je eno osnovnih
vodil društva solidarnost. S
takim pristopom želijo
omogočiti strokovno pomoč
tudi tistim posameznikom,
katerim so zaradi finančnih
omejitev psihoterapija ali
ustvarjalne delavnice nedostopne.

Lili Tkalec,
ZŠJ – OE Mladinski center Jesenice
v sodelovanju z Občino Jesenice

Obdarili otroke na Kosovu
Urša Peternel
Človekoljubno dobrodelno
društvo UP z Jesenic je v
okviru projekta Obdari
otroka za en dan obdarilo
otroke na Kosovu. Projekt
so speljali v sodelovanju s
Slovensko vojsko, ki je
brezplačno prepeljala vsa

darila na Kosovo, in prostovoljko Savino Goličnik,
ki je bila idejna vodja projekta. Obdarili so sto kosovskih sirot in žrtev nasilja
iz Prištine in Podujeva.
Društvo UP je na Kosovu
prisotno že od leta 2007, je
povedala Faila Pašić Bišić
iz društva UP.

Jeseniški poklicni gasilci drugi na turnirju v
malem nogometu
V začetku marca je v Novi Gorici potekal turnir Združenja
slovenskih poklicnih gasilcev v malem nogometu. Udeležilo
se ga je 12 ekip iz vse Slovenije, odlično pa so se odrezali tudi
gorenjski predstavniki. Zmagali so domačini, ekipa Nove Gorice. Druga je bila ekipa z Jesenic, tretja novomeška Krka, četrta pa ekipa poklicnih gasilcev Aerodroma Ljubljana. K. S.
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Občina Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Zavod za
šport Jesenice – Mladinski center Jesenice so konec
novembra 2012 sprejeli dogovor o skupni pripravi LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ki bo za obdobje od
leta 2014 do 2017 vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Jesenice na področju mladine. Strategija je
dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi z vseh
področij javnega življenja, ki se neposredno ali posredno
dotikajo mladih: s področij izobraževanja, stanovanjske
politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije mladih v lokalni skupnosti.
Izvajanje strategije oz. zapisanih ukrepov bo bistveno za
zagotavljanje pogojev za uspešnejšo integracijo mladih v
posamezna področja javnega življenja in za aktivnejšo
družbeno participacijo mladih v jeseniški občini.
Torej gre za pomemben dokument, katerega izvrševanje
bo neposredno vplivalo na možnosti mladih na vseh omenjenih področjih. Zato je nujno, da se mladi vključite v
različne aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru priprave
strategije za mlade.
Prva teh aktivnosti bo raziskava stanja oziroma ANKETIRANJE mladih v starosti 15 do 30 let. Skozi vprašanja z
različnih področij javnega življenja boste mladi podali
oceno stanja, oblikovali sliko poznavanja in zavedanja
vloge mladih, hkrati pa imeli možnost podati predloge
konkretnih ukrepov, s katerimi naj Občina izboljša trenutno stanje. Anketa je objavljena na spletnih straneh Občine Jesenice, ZŠJ – Mladinskega centra Jesenice, Kluba
jeseniških študentov …
Druge aktivnosti bodo potekale v okviru priprav KATALOGA ŽELJA MLADIH od konca marca do konca maja. Želje in predloge, kako izboljšati obstoječe stanje, boste
mladi lahko vpisovali v knjige želja na različnih lokacijah
ter jih sporočali preko elektronske pošte in socialnega
omrežja Facebook. Svoj pogled in predloge boste lahko
izrazili tudi v okviru delavnic s trenerji Mladinskega sveta
Slovenije.
Pred samim začetkom aktivnosti priprave kataloga pa k
sodelovanju vabimo različne mlade v starosti 15 do 30
let. Naš cilj je, da oblikujemo delovno skupino 15 do 20
mladih, ki bo sodelovala pri načrtovanju in izpeljavi aktivnosti v pripravi kataloga želja ter tako v še večji meri prispevala k nastanku strategije.
MLADI, ČAS JE ZA AKCIJO! Da boste sproti obveščeni o
konkretnih aktivnostih in priložnostih aktivnega vključevanja, vas vabimo, da informacije iščete na spletni strani
Občine Jesenice, Mladinskega centra Jesenice in Kluba
jeseniških študentov.
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Mladi
Uspešna gimnazijska
odbojka
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so
tudi v tem šolskem letu organizirali območno tekmovanje srednjih šol v odbojki.
Najprej je potekalo tekmovanje za dijakinje, ki se ga je
udeležilo deset ekip iz gorenjskih srednjih šol. V prijetnem športnem vzdušju so
največ znanja prikazale domače igralke. Na četrtfinalni
turnir v odbojki sta se uvrstili ekipi Gimnazije Jesenice
in ŠCRM Kamnik. Dan kasneje je potekalo še tekmovanje za dijake, jeseniški gimnazijci pa so se z odlično in
borbeno igro kot najboljši
med devetimi ekipami gorenjskih srednjih šol uvrstili
na četrtfinalno tekmovanje
državnega prvenstva. To je

velik uspeh, saj se jim v preteklih letih ni uspelo uvrščati
v nadaljnje tekmovanje. Na
četrtfinalno tekmovanje se je
poleg ekipe Gimnazije Jesenice uvrstila tudi ekipa Gimnazije Kranj. Četrtfinalno
tekmovanje za dijake in dijakinje bo potekalo v ponedeljek, 11. marca, na Gimnaziji
Jesenice.
V ekipi jeseniških gimnazijk igrajo Eva Pivk, Ela Pintar, Doroteja Brgant, Tajda
Bulovec, Lana Tišlar, Lucija
Soklič, Aleksandra Trkulja,
Nika Knez, Nina Čuk in
Manca Rotar. V fantovski
ekipi pa igrajo Jože Markeš,
Nejc Iskra, Uroš Tučen, Irenej Bozovičar, Matevž Šolar,
Ožbej Gosnik, Juš Kosmač,
Jernej Lindič, Žan Mekina
in Matej Kovač.

Odbojkarska ekipa Gimnazije Jesenice deklet ...

Tri balerine na tekmovanju
mladih baletnih plesalcev
Jeseniške balerine Katja Kučina, Sara Šabič in Ana Ristič so nastopile na tekmovanju mladih baletnih
plesalcev v Sežani. Ana Ristič je prejela srebrno plaketo in trejo nagrado.
Urša Peternel
V okviru Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov
in baletnih plesalcev TEMSIG je na odru Kosovelovega
doma v Sežani potekalo 11.
Tekmovanje mladih baletnih
plesalcev. Mladi upi te lepe
klasične umetnosti iz kar
enajstih slovenskih baletnih
šol so se predstavili na odru
pred petčlansko strokovno
žirijo. Med skupaj 56 tekmovalci so se letos predstavile
tudi tri učenke baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice: Katja Kučina (učenka 5.
razreda nižje baletne šole)
pod mentorstvom Maje
Repe, Sara Šabič (učenka 6.
razreda nižje baletne šole) in
Ana Ristič (učenka 4. razreda nižje baletne šole), obe
pod mentorstvom Jerneje
Omahen Razpotnik.
Tekmovanje je potekalo v
dveh krogih, v petih kategorijah, razporejenih po
starostnih stopnjah. V kategoriji najmlajših plesalk 1.A
je Katja Kučina zaplesala
Brahmsov Madžarski ples v
e-molu št. 21 v koreografiji
Maje Repe. V isti kategoriji
se je na glasbo D. Šostakoviča s kratko jazz suito – polko

v koreografiji učiteljice Jerneje Omahen Razpotnik
predstavila leto mlajša Ana
Ristič. V naslednji starostni
skupini, kategorija 1. B, pa je
nastopila štirinajstletna Sara
Šabič, ki je suvereno zaplesala variacijo iz tekmovalnega programa na glasbo K.
Kozmaka. "Za uvrstitev v
drugi krog je bilo letos potrebnih kar 90 točk, kar je
pomenilo, da je bilo tekmovanje še bolj zahtevno in
konkurenca med mladimi

plesalci neizprosna. Kljub
zelo dobrim predstavam
vseh deklet se je v drugi krog
uspelo uvrstiti le Ani Ristič,
ki je s čudovitim nastopom v
nadaljevanju tekmovanja
prejela srebrno plaketo in
tretjo nagrado. Z omenjeno
točko je nastopila tudi na
sklepni prireditvi, slavnostnem koncertu, kjer je potekala svečana podelitev priznanj, diplom in nagrad nastopajočim," je povedala
mentorica Jerneja Omahen

Razpotnik. Kot je dodala, so
na Glasbeni šoli Jesenice
zelo ponosni na vse tekmovalke, ki vlagajo veliko truda,
dela in prizadevanj. "Hkrati
pa optimistično zremo v prihodnost. Baletni oddelek na
naši šoli namreč postaja
eden številnejših v Sloveniji
in že žanje lepe odzive in
uspehe na nastopih, revijah
in prireditvah širom Slovenije. Želimo si, da bo tako tudi
v prihodnje," je še povedala
Jerneja Omahen Razpotnik.

Vpis v waldorfski vrtec in šolo

... in fantov, obe skupaj z ravnateljico Lidijo Dornig

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska vabita k vpisu otrok v
vrtec Sončnica na Jesenicah, v vrtec Čebelica v Radovljici ter
v prvi in drugi razred waldorfske osnovne šole v Radovljici.
Vpis poteka v marcu od ponedeljka do četrtka od 13.30 do
15.30 v prostorih vrtcev in bo odprt do zapolnitve prostih
mest, je povedala Andreja Palčič iz vrtca Čebelica v Radovljici. Več informacij je na voljo na spletni strani waldorf-gorenjska.si. V letošnjem šolskem letu je v oba gorenjska waldorfska vrtca vključenih 54 otrok, od tega v vrtec Čebelica v
Radovljici 44 otrok, v vrtec Sončnica – ta se je decembra s
Hrušice preselil v spodnje prostore Osnovne šole Poldeta
Stražišarja na Jesenice – pa deset otrok. Waldorfsko šolo v
Radovljici, ki je zaživela z letošnjim šolskim letom, za zdaj
obiskuje enajst prvošolčkov. U. P.

Otroci, ki znajo gledati s srcem
Simona Pajk,
waldorfska učiteljica in
ravnateljica Waldorfske
šole v Radovljici

Kam nas je pripeljalo pomanjkanje etike in morale, vsi zelo
dobro občutimo. Vsi v en glas
trobimo, da se bo moralo nekaj spremeniti, da so potrebni
globalni premiki v družbi, da
je treba mladino drugače
vzgojiti ... Toda, ko nanese beseda na to, da v waldorfski šoli
veliko skrb namenjamo tudi
vzgoji etike in morale, se
mnogi zdrznejo od strahu,
češ kako pa se bo otrok znašel v svetu, če ga preveč zavijate v vato in ga učite le o lepih
stvareh. Pa mi dovolite nekaj
pojasnil. Da bi otroke zavajali
– in učili, da zla na svetu ni,
ne drži. Z zlom se otroci srečujejo zlasti prek zgodb.

Zgodbe izbiramo tako, da so
primerne njihovi starosti in
razvojni stopnji. Pravljice, mitološke zgodbe, v višjih razredih – biografije znanih osebnosti. Prek zgodb se lahko –
brez suhoparnega moraliziranja učitelja – naučijo, da zlo
sicer obstaja – a se mu je mogoče upreti in zmagati brez
nasilja. Naš cilj je vzgojiti ljudi, ki niso nasilni niti ne naivni, pač pa modri. Res mislite,
da je otrok, ki verjame v dobro, je vzgojen v etičnem in
moralnem duhu, nepripravljen za vstop v svet odraslih!?
No, če verjamete, da mora biti
vsak odrasel pokvarjen, skorumpiran in nasilen , potem

morda res ne, če pa si resnično želite drugačno družbo – o
kateri vsi tako veliko govorimo, potem pa je še kako pripravljen. Nikakor ne trdim, da
se otroci v waldorfski šoli nikoli ne stepejo ali sprejo
Seveda se, saj je to del socializacije in odraščanja. Vendar
pa na splošno lahko zatrdim,
da nasilja na naši šoli ni!
O stanju na šoli boste morda
dobili boljši občutek iz opisa
dogodka v mojem razredu.
Šesta šolska ura v 4.b. Ura dopolnilnega pouka. Učenci so
imeli različne naloge: nekateri
so morali dokončati delo glavne ure, drugi, ki so to delo že
opravili, pa so lahko brali. V

razredu je vladalo živahno, delavno vzdušje. Tišina ni bila
obvezna. (V predalu imam
»opomnik«, na katerega sem
si zapisala, da tišina v razredu
in popolna disciplina nista
cilj! Cilj je le radost ob delu,
znanje ) Naenkrat se je živahnost umirila, otroci so
utihnili. Dvignila sem pogled
iznad zvezkov, ki sem jih pregledovala in eden od učencev mi je zašepetal: »Psst, Jin
je zaspala!« Pogled mi je zaplaval po razredu, deklica je
položila glavo na knjigo in
sladko zaspala, vsi otroci v razredu pa so le še šepetali, po
prstih pospravljali zvezke v
omaro, da je ne bi zbudili. Ti-

šina in disciplina sta bili popolni in z namenom! Nepopisna sreča je, če si lahko v krogu tako čudovitih otrok. Nepopisno zadovoljstvo, če si šteješ
vsaj majčken delček zaslug za
to, da so taki, kot so ... In ker
verjamem, da se na naši šoli
take in podobne stvari dogajajo po vseh razredih – me ni
strah prihodnosti. Oni bodo
znali gledati s srcem!
O pomenu vzgoje za etiko in
moralo bo predaval prof. dr.
Miro Cerar, univ. dipl. prav.,
12. marca ob 18. v Čebelarskem centru v Lescah. Predavanje je namenjeno vsem
mladim staršem in vsem, ki
jim je mar za prihodnost!
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Zanimivosti

Lili in Čufko
iz otroške matineje

Občina Jesenice v sodelovanju z Zvezo društev prijateljev
mladine Jesenice prireja brezplačno delavnico

GREGORJEVO NA PRISTAVI
Delavnica bo potekala v soboto, 9. marca,
od 10. ure na Pristavi.
Izdelovali bomo:
• hišice, ki jih bomo spustili po bližnjem potoku,
• obeske in
• lesene izdelke.

Vodenje otroške matineje v jeseniškem gledališču je v letošnji sezoni prevzela mlada navihana
Lili s še bolj navihanim pomočnikom Čufkom.

Kako je prišlo do ideje, da
matinejo začneta voditi Lili
in Čufko?
"V gledališču so hoteli nov,
svež pristop, zato smo staknili glave skupaj in prišli na ide-

Kako so Lili sprejeli otroci, ki so
bili navajeni Miri in Dedka?
"Mislim, da so me otroci zelo
dobro sprejeli, saj so matineje vedno dobro obiskane.
Otroci na vsako matinejo prinesejo risbice, za katere izžrebamo lepe nagrade, in moram reči, da je naš arhiv otroških umetnin že zelo poln. Z
otroki tudi skupaj pomigamo
na našo pesmico, ki smo jo
posneli prav za matineje.
Vsakič s Čufkom pripraviva
kakšno šalo, na koncu pa seveda tudi napoveva, katero

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

www.jesenice.si

Kakšne vrste pomočnik je to?
"Čufka sem izdelala sama,
za njegovo oživitev pa je odgovoren Matjaž Koman. Čufko je navihana tropska papiga, ki Lili vedno kakšno
zagode. Je pa tudi velik ljubitelj gledališča in otroških
risbic. Ker ne hodi v vrtec ali
šolo, ga tudi otroci na matinejah velikokrat o čem poučijo."

Če bo vreme dopuščalo,
bomo organizirali krpljanje in
sankanje s Križovca.

Tanja Pogačnik kot Lili z enim od obiskovalcev matineje
predstavo si bodo otroci ogledali. Zelo se trudim, da otroke čim bolj vključim v dogajanje, zato večkrat vsi skupaj
zaplešemo na odru. Matineje
so mi v veliko veselje, saj
rada preživljam čas v gledališču in z otroki."
Pa igraš zgolj za otroke ali
morda tudi v predstavah za
odrasle?

Mladi glasbeniki na tekmovanju
Urša Peternel
Od 18. do 20. februarja je
potekalo regijsko tekmovanje mladih glasbenikov v
disciplinah petje, klavir,
kljunasta flavta, flavta, klarinet in saksofon. Pianisti in
pevci so nastopili v Glasbeni
šoli Tržič, tekmovalci v drugih disciplinah pa v Glasbeni šoli Jesenice. Skupaj se je
predstavilo 76 mladih glasbenikov. Tekmovanje so zaključili s koncertom prvonagrajencev v Glasbeni šoli Jesenice, kjer je najboljšim
tekmovalcem podelila pri-

znanja podžupanja Vera
Pintar.
Klara Ravnik je tekmovala v
disciplini petje 1. b kategorija in dosegla srebrno priznanje. Njena mentorica je
Amanda Stojović. V disciplini flavta kategorija 1.b sta
nastopili Mojca Sebanc
(mentorica Barbara Knap) in
Pia Svetina (mentorica Karin Vrhnjak) in obe dosegli
srebrno priznanje. V disciplini klarinet so nastopile tri
tekmovalke iz razreda Monike Korbar in vse tri dosegle
zlato priznanje. V kategoriji
1.a je tekmovala Nadja

Krajnc, v kategoriji 1.b Katja
Smolej in v kategoriji 1.c
Urša Lešnjak, ki je tudi zmagala v svoji kategoriji in nastopila na koncertu prvonagrajencev. V disciplini saksofon pa je pod mentorstvom Andreja Knapa nastopil Žan Žiga Lešnjak in dosegel zlato priznanje. Tekmovalko Pio Svetina je korepetirala Monika Toman,
druge tekmovalce Nada Komnenić. Tekmovalci, ki so
dosegli zlato priznanje, bodo
ta mesec nastopili na 42.
Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije.

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.

"V gledališko skupino Gledališča Toneta Čufarja Jesenice
sem prišla leta 2011, kjer sem
upodobila vlogo Mine v predstavi Plavž. Naslednje leto
sem spet sodelovala z režiserjem Matjažem Komanom v
otroški lutkovni predstavi Čudež v živalskem vrtu. Sedaj pa
igram vlogo matrone (glavne
medicinske sestre) v komediji
To imamo v družini."

LJUBLJENČKI IŠČEJO
NOV DOM
Dom išče sivo tigrast
kastriran muc, star 2 leti,
vajen bivanja v stanovanju.
Tel.: 041/208-538
Nov dom išče samček,
mešanec s terierjem, star
približno leto dni, zelo
prijazen, vajen stanovanja.
Tel.: 041/666-187

www.gorenjskiglas.si

Miri in Dedka, ki sta vrsto let
vodila otroške matineje v jeseniškem gledališču, je v letošnji sezoni zamenjala Lili,
ki ji pri delu pomaga Čufko.
Lili je v resnici 24-letna Tanja Pogačnik iz Žirovnice,
Čufko pa navihana tropska
papiga, ki ji vselej kaj zagode. O tem, kako se je znašla v
vlogi voditeljice otroške matineje – ta na odru jeseniškega
gledališča poteka vsako drugo nedeljo, smo se pogovarjali s Tanjo, ki zaključuje študij andragogike na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Tanja se
ukvarja z vsem, kar je povezano z lutkami, od izdelave,
animacije do scenografije.
Dela v Lutkovnem gledališču
za najmlajše Makarenko in
igra v gledališki skupini Gledališča Toneta Čufarja. Poleg
tega pa v prostem času zelo
rada kaj nariše, naslika in
tudi ljubiteljsko fotografira.

jo mlade navihane punce Lili.
Seveda pa vsaka voditeljica
potrebuje muhastega pomočnika, zato smo se odločili, da
bo to vlogo prevzela velika
tropska papiga Čufko."

Foto: arhiv gledališča

Urša Peternel

Otroci se bodo posladkali z
brezplačnimi palačinkami in čajem.

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
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BREZPLAČNI
PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17
T: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 - 18
T: 04 586 2416
O
O
O
O
O

Velika izbira
sončnih očal z dioptrijo

potrdila za vozniški izpit
zdravniška spričevala
zdravljenje očesnih bolezni
predpisovanje očal
kontaktne leče

Vsak četrtek in petek
specialistični
okulistični pregledi!

www.optika-berce.si
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Zanimivosti
Za sladke sanje
v letovišču Pineta

Popotovanje orkestra s klapo Sol
Pred polno dvorano Kina Železar na Jesenicah sta v soboto nastopila Pihalni orkester Jesenice-Kranjska
Gora in Klapa Sol s Paga.

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice in
Gorenjski glas organizirata akcijo Za sladke sanje
v Pineti, v sklopu katere zbiramo vzmetnice za
otroško letovišče Pinea v Pineti pri Novigradu.
Andraž Sodja
Ker so ležišča priljubljenega otroškega letovišča Pinea v Pineti pri Novigradu
že zelo dotrajana, smo se v
sodelovanju z Zvezo društev prijateljev mladine dogovorili za humanitarno
akcijo Za sladke sanje v
Pineti, v sklopu katere bi
radi nadomestili najbolj
dotrajana ležišča v letovišču. Kot je povedal sekretar zveze društev prijateljev mladine Jesenice Boštjan Smukavec, je večina
ležišč v letovišču starejša
od deset let, nekatera pa so
tudi že zelo dotrajana, zato
bodo hvaležni vsake donacije.
V sklopu akcije lahko darujete vzmetnice oziroma
ležišča različnih dimenzij,
kot pravilo pa šteje, da je
vzmetnica v stanju, da bi

bili pripravljeni tudi sami
na njej še nekaj časa spati,
torej da ni umazana, dotrajana ali poškodovana, tako
da bo še nekaj časa uporabna v letovišču. Če pa bi
se odločili za denarno donacijo, ki bo namenjena
nakupu ležišč, to lahko
storite na transakcijski račun Zveze društev prijateljev mladine Jesenice: SI56
0700-0000-0132-204 s
pripisom Za sladke sanje v
Pineti.
Za več informacij v povezavi z akcijo in o mestu zbiranja vzmetnic se lahko obrnete na Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice oziroma sekretarja zveze Boštjana Smukavca, telefonska
številka 031/658 106 oziroma na predsednika društva
prijateljev mladine Jesenice
Miloša Jenkoleta, telefonska številka 041/438 161.

Andraž Sodja
Minulo soboto sta Pihalni orkester Jesenice-Kranjska
Gora in Klapa Sol s hrvaškega otoka Paga popeljala polno dvorano kina Železar na
pravo glasbeno popotovanje.
Kot je že običaj na letnih
koncertih pihalnega orke-

stra, dirigent Domen Jeraša
pripravi rdečo nit koncerta,
tako je letos po besedah voditeljice Branke Smole pihalni
orkester prevzel vlogo turistične agencije, ki je poslušalce popeljala na glasbeni
izlet od Irske do Dalmacije.
Skozi zabavno spremno besedo voditeljice je orkester

poslušalce popeljal skozi irske impresije prek turških
Besarabijank in Avsenikovega Spomina do dalmatinske
Skalinade, kjer je večer prevzela Klapa Sol. Klapa Sol v
sestavi Branko Barbir, Vanja
Fabijanić, Dalibor Fabijanić,
Dražen Crljenko, Dario Grašo in Davor Dobrijević je lani

zasedla visoka mesta na dveh
klapskih festivalih, in sicer
na Melodijah Istre in Kvarnerja in 8. Festivalu klapa uz
mandoline i gitare. Na koncertu na Jesenicah so predstavili bogat repertoar avtorskih in tradicionalnih klapskih pesmi in poželi val navdušenja poslušalcev.

Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora in Klapa Sol sta poskrbela za pravo popotovanje od skrivnostne Irske do toplih
poletnih dni v Dalmaciji.

Aktivni upravnik,
ki pomaga nižati stroške
Radovljiški Alpdom vse bolj širi svojo dejavnost upravljanja, sedaj tudi na Jesenice. »Lastnike
etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah vabimo k predstavitvi naše ponudbe. Čeprav se zdi, da
smo vsi upravniki enaki, ni tako. Mi ponujamo več,« pravi predsednica uprave Manca Vrečar in
napoveduje oživitev t. i. Prijaznih sosesk – za boljše počutje stanovalcev.
Sedež podjetja Alpdom je v Radovljici, vendar so s svojimi
strokovnimi službami vseskozi na voljo tudi na Jesenicah.

Energetska sanacija stavb je najboljša možnost
varčevanja. Ob visoki investiciji Alpdom lastnikom pomaga
pri pridobitvi kredita.

Alpdom, ki se ponaša s 45-letno tradicijo, je upravitelj več kot 3200 enot
etažne lastnine, v večji meri stanovanj v
večstanovanjskih stavbah na območju
občin Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje,
Jesenice, Kranjska Gora in Tržič.
Strankam ponujajo upravljanje in vzdrževanje nepremičnin, med drugimi dejavnostmi tudi pomoč pri energetski
sanaciji stavb, pa tudi prodajo, nakup,
menjavo ali zakup vseh vrst nepremičnin, vpis v javno evidenco, upravljajo
tudi kotlovnice. V sklopu energetskih
sanacij obnavljajo tudi kotlovnice z
eventualno vgradnjo kogeneracije (ob
prehodu z ogrevanja s kurilnim oljem
na drug energent).

tudi kot kvaliteten izvajalec energetske
sanacije stavb.
Tako lastnikom, ki jim upravljajo stanovanja, tudi v dogovoru z izvajalci kreditirajo obnovo fasad in streh ter izvajajo
ukrepe, ki se nanašajo na varčevanje
električne energije (menjava svetil).
Skupaj z dobavitelji energentov izvajajo
obračun ogrevanja po dejanski porabi,
stroški so prek akontacij porazdeljeni
skozi vse leto, sicer bi bili stroški ogrevanja v najbolj obremenjenih štirih mesecih leta (pozimi) občutno previsoki. V
Alpdomu imajo na voljo tudi 24-urno
dežurno službo, po naročilu opravljajo
hišniška opravila in transparentno vodijo rezervni sklad.

Največji energetski, s tem pa tudi evrski prihranki so možni po prenovah. V
družbi vsako leto obnovijo za svoje
stranke približno pet streh in osem fasad, sodelujejo tudi pri menjavi oken,
predvsem v poslovnih objektih tudi menjavi svetil. »Lastniki večinoma nimajo
dovolj denarja za celotno izvedbo investicije, zato tu vskočimo mi. Pomagamo pri pridobitvi nepovratnih sredstev
Eko sklada, uredimo kreditiranje ali
odloženo plačevanje,« prednost Alpdoma pojasni Manca Vrečar. Sanacij
stavb je iz leta v leto več, saj lastniki po
zgledu sosedov že lahko ugotovijo, da
so prihranki zelo veliki in se investicija
povrne v nekaj letih.

Kreditiranje obnove

Pregledno poslovanje

Prijazne soseske

»Storitve upravnika večstanovanjskih
stavb smo začeli ponujati tudi širše,
med drugim v začetku leta tudi v občini
Škofja Loka, kamor so nas lastniki etažne lastnine povabili. Ker znamo in
zmoremo kvalitetno opravljati svoje
delo, upamo, da nam bo uspelo pridobiti tudi lastnike etažne lastnine na Jesenicah,« pravi Manca Vrečar, predsednica uprave Alpdoma. V tej družbi,
kjer je 15 zaposlenih, znajo svoje
stranke prepričati kot dober upravnik,
ki deluje po konkurenčnih cenah, in

Vsak lastnik lahko na podlagi pridobljene kode pregleda vse račune za
njihovo stanovanje ali poslovni prostor, na skupnem portalu pa tudi vse
račune, ki se nanašajo na stavbo, prikazani so tudi ključi delitve za posamezno etažno lastnino. Vprašanj na
temo varčne rabe energije je iz meseca v mesec, še posebej v časih, ko
krč gospodarske krize ne pojenja, vse
več. Zato v Alpodomu organizirajo izobraževanja na temo možnih prihrankov
v gospodinjstvih.

»Po stanovanjskem zakonu se naše
naloge končajo ob vratih večstanovanjske stavbe. Na pobudo lastnikov pa
želimo prek oživljanja t. i. Prijaznih sosesk urejati tudi vprašanja parkiranja,
košnje zelenic, zasaditve dreves, postavljanja igral. Želimo, da se stanovalci v domačem okolju dobro počutijo,«
o prednosti Alpdoma pove predsednica uprave. Cene podjetja zaradi tega
niso višje, transparentno poslovanje pa
je vsem uporabnikom na vpogled prek
internetnega portala.
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Častna nagrada za
mlado fotografinjo
Ana Maja Kralj s Koroške Bele je v Washingtonu na mednarodnem natečaju National Geographica
osvojila častno nagrado za fotografijo Druga plat.

Gledališčniki jeseniškega gledališča Toneta
Čufarja so za žirovniške odbojkarice odigrali Čaj
za dve, izkupiček od prodanih vstopnic pa so
namenili za nakup dresov za mlado selekcijo
Odbojkarskega kluba Žirovnica.
Andraž Sodja
V gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah so v dobrodelne namene zaigrali priljubljeno Partljičevo komedijo
Čaj za dve v režiji Iztoka Valiča, celoten izkupiček od
prodaje vstopnic pa so namenili odbojkarskemu klubu Žirovnica. Po besedah
pobudnika predstave, igralca Gledališča Toneta Čufarja Boruta Verovška, so pred
leti že večkrat pripravili tovrstne namenske oziroma dobrodelne predstave, izkupiček pa namenjali različnim
društvom. »Predlani smo ob
krizi v hokejskem klubu na
Jesenicah takšno predstavo
pripravili za hokejiste, letos
pa smo se odločili za odbojkarski klub v Žirovnici, kjer
je moja hči trenerka odbojkaric,« pojasnjuje Verovšek
in dodaja, da je komedija
Čaj za dve med igralci zelo

Urša Peternel
Štirinajstletna Ana Maja
Kralj s Koroške Bele je na
mednarodnem fotografskem natečaju revije National Geographic Kids osvojila
častno nagrado s svojo fotografijo z naslovom Druga
plat. Ana Maja se je na mednarodni natečaj uvrstila kot
absolutna zmagovalka natečaja na nacionalni ravni, ki
je potekal pod okriljem revije National Geographic Junior. Njeno fotografijo Druga plat so nato poslali v Washington in izmed 13.500
fotografij, ki so jih poslali
mladi bralci revije z vsega
sveta, je fotografija Ane
Maje osvojila častno nagrado.
Kot je povedala mlada fotografinja, učenka osmega razreda Osnovne šole Koroška
Bela, je za dvanajsti rojstni
dan dobila prvi fotoaparat in
odtlej fotografira skoraj vsak
dan. »Začelo se je s fotografiranjem rož na vrtu, nato
sem začela fotografirati še
portrete, kar fotografiram
najraje. Najbolj se zabavam
s prijateljicami, ki so moji
najboljši modeli za fotografiranje,« je povedala. Na natečaj National Geographica
je naletela na spletu, poslala
pa je fotografije za vse štiri
razpisane kategorije – Pokrajina, Ljudje, Živali in
Humor. Na državni ravni je
prejela nagrade za tri fotografije, s čimer je postala
absolutna zmagovalka na

Jeseniški gledališčniki
za žirovniške odbojkarice

priljubljena, zato so se tudi
igralci sami zelo hitro strinjali z izvedbo predstave za
odbojkarice, podprla pa jih
je tudi direktorica gledališča
Branka Smole.
»Mladi odbojkarji so se potrudili, tako da je dvorana
skoraj razprodana, saj so karte prodajali sorodnikom, prijateljem in znancem, kakšen
bo izkupiček, pa še ne vemo.
Če bo vzdušje takšno, kot je
bilo na preteklih 24 predstavah, bo odlično, najraje pa
igramo pred polno dvorano,«
je pred predstavo povedal Verovšek. Igralcem in obiskovalcem se je zahvalila tudi
trenerka odbojkaric Špela
Verovšek in dodala, da niso
pričakovali tako velikega odziva: »Izkupiček vstopnic je
namenjen nakupu dresov za
podmladek odbojkarskega
kluba Žirovnica, zato vas vabim, da nas pridete pogledat,
saj bomo še lepše.«

Ana Maja s fotoaparatom – fotografiranje je njen najljubši hobi. / Foto: arhiv Ane Maje Kralj
nacionalni ravni. Tako se je
uvrstila na mednarodni natečaj in njena fotografija
Druga plat v kategoriji Ljudje je prejela častno priznanje. Fotografija je nastala že
prej, ne za natečaj. »To je
portret moje prijateljice, ki

je nastal po naključju. Violina je njena strast in
predstavlja njeno drugo plat,
ki je vsi ne vidijo,« je povedala Ana Maja, ki bi se v prihodnosti rada preizkusila
tudi kot modna fotografinja.
Sicer pa poleg fotografira-

nja, ki je njen najljubši hobi,
rada peče slaščice, se ukvarja s športom, bere in gleda
dobre filme. Ker je za nagrado na natečaju prejela tudi
tridnevni izlet v London, pa
se že zelo veseli tudi potovanja v angleško prestolnico.

Igralci Gledališča Toneta Čufarja so žirovniškim
odbojkaricam podarili komedijo Čaj za dve Toneta Partljiča.

• Srednja medicinska sestra
• Vzgojitelj predšolskih otrok
• Administrator
• Ekonomski tehnik PTI
• Pomočnik v tehnološkem procesu
• Mehatronik operater
• Strojni tehnik
Svetovalna delavka
04 581 31 16, www.ssj-jesenice.si

Ana Maja Kralj: Druga plat
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Sudoku s končno rešitvijo
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Ribje jedi za postne dni
Pravzaprav jih radi pripravljamo vse leto zaradi hitre in preproste priprave malic, predjedi in kosil.
Nekaj ribjih konzerv pa naj bi imeli vedno na zalogi.
Priprava: špagete skuhamo
na zob po navodilu na vrečki. Odcedimo in dodamo žlico olja, da se ne sprimejo.
Filete zrežemo na majhne
koščke in jih malo prepražimo na olju. Nato jih zmešamo z vročimi špageti in takoj ponudimo. Po vrhu nasujemo parmezan.

Jelka Koselj

7
3 4
9
2

3
8

2 9

Sardelni ali tunini kruhki

5
3
4 8
5
6 9
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 = R, 2 = T, 3 = C, 4 = A, 5 = I, 6 = E, 7 = Ž, 8 = S, 9 = N), od
leve proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v
križanko. Rešitev iz prejšnje številke je SVEŽ OBRAZ.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo se glasi: POSKRBI ZA VAŠE DOBRO POČUTJE. Sponzor križanke je Bosa Majstorović, s. p., Balzam masaže, na Cesti maršala Tita 46 na Jesenicah (pod cerkvijo),
GSM 041/919 372. Trem izžrebanim reševalcem podarja masažo hrbta: Regina Berguš, Jesenice; Sonja Černe, Blejska Dobrava in Doroteja Poljanec, Dovje. Za nagrade pokličite Boso
Majstorović, nagrade lahko izkoristite do konca junija letos.
Pa še dodatek iz prejšnje številke: izžrebana sta bila še dva
nagrajenca, ki prejmeta nagrado Kavarne Železar na novi tržnici Jesenice (kavo z rogljičkom in praktično nagrado): Nada
Zupan, Breg pri Žirovnici in Marija Pezdirnik, Mojstrana.

Potrebujemo: 1 konzervo paštete s sardelami ali s tuno
(8–10 dag), 15 dag zmehčanega masla, sok polovice limone,
1 pariško štruco in alufolijo za
zavitje.
Priprava: pariško štruco narežemo na rezine, a ne čisto do
dna, ker se mora štruca spodaj držati še skupaj. Ribjo
pašteto zmešamo z maslom
in limoninim sokom. Z
zmesjo namažemo rezine
tako, da med dve rezini namažemo po 1 žličko zmesi.
Namazano štruco potem zavijemo v alufolijo in jo damo
v pečico, prižgano na 200
stopinj C za 15 minut. Še vroče kruhke postrežemo s solatami, pozimi pa z vloženo
zelenjavo: ajvarjem, kislimi
kumaricami, mešano solato.
Pripravimo tudil olupljeno in
naribano črno redkev, ki jo
zmešamo z jogurtom ali kislo smetano. Od pijač postreženm tople napitke.

Špageti s tuno

Ribji biftek s tuno
Potrebujemo: 1 večjo konzervo
tune (ok. 20 dag), 4 trikotnike
sirčkov za mazanje, 1 čebulo, 1
žlico ajvarja, 1 žlico gorčice, 2
žlici majoneze, malo limoninega soka in zmlet poper. Za
okrasitev: temne olive, 2 trdo
kuhani jajci, kisle kumarice in
majonezo v tubi.
Priprava: čebulo sesekljamo. Sirčke pretlačimo z vilicami. Vse sestavine zmešamo in oblikujemo biftek v
obliki nizke torte. Po vrhu
ga okrasimo z vencem rožic,

Sponzor križanke je Restavracija Ejga, hiša kulinarike na Titovi 27, na Jesenicah, tel. 04/586 60 00. Pestro ponudbo hrane
in drugega si oglejte na spletni strani www.ejga-jesenice.si. Za reševalce prispevajo tri bone v višini 25 evrov, 15 evrov
in 10 evrov za obisk v restavraciji Ejga. Obiščite jih, tudi če niste izžrebani, in poizkusite odlično hrano in slaščice.

ki jih naredimo preprosto s
stiskanjem majoneze iz
tube. Okrog biftka položimo
olive, narezane kisle kumarice in jajci. Poleg biftka ponudimo bel ali črn kruh in
maslo. Za predjed ponudimo ta biftek napolnjen v kuhanem jajcu na listu solate.

Špageti s slanimi ribjimi
fileti in kaprami
Potrebujemo: potrebno količino špagetov, po 2 slana fileta s
kaprami iz konzerve na osebo
in nariban parmezan.

Potrebujemo: potrebno količino špagetov, 1 čebulo, nekaj
strokov česna, 1 konzervo tune,
paradižnikovo mezgo, malo
bazilike, zelene olive ali kapre
in nariban parmezan.
Priprava: špagete skuhamo
po navodilu na vrečki. Omako pripravimo tako, da na
olju prepražimo sesekljano
čebulo in česen, dodamo sesekljano tuno, paradižnikovo mezgo, baziliko in sesekljane zelene olive ali kapre.
Vse sestavine nekaj časa dušimo. Z omako prelijemo
vroče špagete. Po vrhu posujemo parmezan.
Dober tek!

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 18. marca 2013, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Koledar prireditev
Marčevske prireditve

Petek, 15. marca
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 16. uri
Letni občni zbor DU Javornik-Koroška Bela
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela: 040/975 898

Petek, 8. marca
JESENIŠKE ULICE dopoldne

RESTAVRACIJA EJGA ob 17. uri

Ulična akcija ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk.

Občni zbor članov Muzejskega društva Jesenice

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice: 04/588 46 80/81, dmcj@siol.
net, www.mc-jesenice.si

Info: Muzejsko društvo Jesenice – Dušan Prešern, 031/580 727

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

PARKIRNI PROSTOR PRI POKOPALIŠČU NA BLEJSKI
DOBRAVI ob 9. uri
Pohod na Hom
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice: Andrej, 031/720 586

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: 040/975 898

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri
LOUNGE CLUB MCJ: ŽENSKE, tematski večer ob mednarodnem
dnevu žensk. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice: (04) 588 46 80/81,
dmcj@siol.net, www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 18. uri
LOUNGE CLUB MCJ: »TRENIRAJMO MOŽGANE«, temat
ski večer ob Tednu možganov 2013
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice: (04) 588 46 80/81,
dmcj@siol.net, www.mc-jesenice.si

Sobota, 16. marca
STARA SAVA - JOŽEFOV SEJEM
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

TRG NA STARI SAVI ob 10. uri
6. POMLADNI TEK – JESENICE 2013
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI od 10.
do 18. ure
POROČNI SEJEM 2013
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 34 92

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Sobota, 9. marca
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU ob 10. uri
Gregorjevo na Pristavi. Izdelava hišk, obeskov in lesenih izdelkov. Če
bo vreme dopuščalo bodo organizirali krpljanje in sankanje s Križovca.
Info: Občina Jesenice v sodelovanju z Zvezo društev prijateljev
mladine Jesenice

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA ob 17. uri
Zbor članov društva bolnikov z osteoporozo Jesenice

Dobrodelno zabavna prireditev za Hokejsko društvo mladi Jesenice
ter čarovnik MAGIC BRANE
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Nedelja, 17. marca
STARA SAVA
JOŽEFOV SEJEM
Info: Zavod za šport Jesenice: 051 685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

Info: Nuša, 041/241 701

GLEDALIŠČE TONE ČUFAR JESENICE ob 10. uri
KINO ŽELEZAR JESENICE ob 18. uri
Pet legend, animirana družinska pustolovščina

Eno pesem č mo zapet – območna revija odraslih pevskih zborov in
malih pevskih skupin. Info: JSKD OI Jesenice: 04/586 67 40,
oi.jesenice@jskd.si, www.jskd.si

GLEDALIŠČE TONE ČUFAR JESENICE ob 19.30
Premiera Županova Micka v izvedbi mladinske gledališke šole GTČ
Jesenice

Koncert dijakov in študentov
Info: Glasbena šola, 04/586 60 30, glasbena.sola.jesenice@siol.net,
www.glasbenasolajesenice.si

Petek, 22. marca
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri
K e ste deklič , da b rajal fantič – območno srečanje folklornih
skupin. Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40, oi.jesenice@jskd.si,
www.jskd.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK ob 18. uri
Odprtje spominske razstave Staneta Kozjeka; na ogled do 17. aprila
Info: Razstavni salon DOLIK, 051/426 049

GLEDALIŠČE TONE ČUFAR JESENICE ob 19.30
Koncert ADIJA SMOLARJA
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Gornjesavski muzej Jesenice vabi
A.A.I. – Articulation Artistica Internacional in akad. slikar
Mirko Malle
Razstava je na ogled do 29. marca v Kosovi graščini.

Emi Vega, VODNARJI
Razstava ilustracij je na ogled do 22. marca v Banketni dvorani Kolpern na Stari Savi.

Košarka na Jesenicah
Odprtje muzejske razstave, ki bo na ogled do 26. aprila v Kosovi
graščini.

Zimski odpiralni čas muzejskih hiš Gornjesavskega muzeja
Jesenice
Obveščamo vas, da bodo muzejske hiše Gornjesavskega muzeja
Jesenice do 31. marca 2013 odprte po naslednjem urniku:

Ruardova graščina na Stari Savi, Jesenice
od ponedeljka do petka: 8.–16., sreda: 8.–17. ure, sobote, nedelje,
prazniki: ZAPRTO

Vaša-naša matineja: MAGIC BRANE
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

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI od 10.
do 16. ure
POROČNI SEJEM 2013
Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 34 92

Ponedeljek, 18. marca
STARA SAVA - JOŽEFOV SEJEM
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

Kasarna na Stari Savi, Jesenice
od ponedeljka do petka: 8.–16., sreda: 8.–17. ure, sobote, nedelje,
prazniki: ZAPRTO

Kolpern na Stari Savi, Jesenice
od ponedeljka do petka: 8.–16., sreda: 8.–17. ure, sobote, nedelje,
prazniki: ZAPRTO

Kosova graščina, Jesenice
od torka do petka 10.–12. in 16.–18. ure, ponedeljki, sobote, nedelje in
prazniki: ZAPRTO

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 17. uri
Nedelja, 10. marca
KINO ŽELEZAR JESENICE ob 11. uri
Pet legend, animirana družinska pustolovščina
Info: GTČ, 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

GLEDALIŠČE TONE ČUFAR JESENICE ob 19.30
Ponovitev predstave Županova Micka v izvedbi mladinske gledališke
šole GTČ Jesenice
Info: GTČ: 04/583 31 00, gtc@gledalisce-tc.si, www.gledalisce-tc.si

Ponedeljek, 11. marca
VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE ob 8.30
Četrtfinalni turnir državnega prvenstva srednjih šol v odbojki za dijake
in dijakinje. Info: Gimnazija Jesenice – Boštjan Modrijan, 04/580 94 58,
bostjan.modrijan@quest.arnes.si

Sreda, 13. marca
KOSOVA GRAŠČINA ob 16. uri
Predstavitev gradiva in utrjevanje znanja za kviz Zgodovina mesta
Jesenice. Info: Gornjesavski muzej Jesenice: 04/583 35 05

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA ob 18. uri
Fotografska razstava Utrinki iz narave avtorja Ela Mihevca MF, člana
Foto kluba Diana. Info: Fotografsko društvo Jesenice, 041/638 066,
bogdan444@gmail.com

Četrtek, 14. marca
HRUŠICA ob 6.50
Pohod: Stara Fužina (600 m)–soteska Mostnice (1020 m).
Info: Društvo upokojencev Jesenice – sekcija za pohodništvo,
04/583 26 70, dujesenice@gmail.com

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30
Javni nastop. Info: Glasbena šola, 04/586 60 30,
glasbena.sola.jesenice@siol.net, www.glasbenasolajesenice.si

KVIZ: Zgodovina mesta Jesenice – Košarka na Jesenicah, občinsko
tekmovanje najboljših šolskih ekip
Info: Občina Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jese
nice, Zavodom za šport – Mladinskim centrom Jesenice in Gledališčem
Toneta Čufarja Jesenice

MLADINSKA TOČKA II od 17. do 18. ure
Klepet staršev z Zinko Ručigaj: KAKO PRIVZGOJIMO OTROKOM SAMOSTOJNOST?
Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice: 04/588 46 80/81, dmcj@siol.
net, www.mc-jesenice.si

Torek, 19. marca
STARA SAVA - JOŽEFOV SEJEM
Info: Zavod za šport Jesenice: 051 685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

Sreda, 20. marca
STARA SAVA - JOŽEFOV SEJEM
Info: Zavod za šport Jesenice: 051 685 240, zsj.programi@siol.net,
www.zsport-jesenice.si

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Proslava v počastitev občinskega praznika
Info: Občina Jesenice, 04/586 92 00, obcina.jesenice@jesenice.si

Četrtek, 21. marca
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA od 9. do
11. ure
Delavnica ročnih del: slikanje na steklo
Info: Nuša, 041/241 701

Prireditve za osnovnošolce
in mlade nad 15
ZŠJ – Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, info: MCJ,
04/588 46 80, 81; dmcj@siol.net
Mladinska točka Center II, Titova 41
17. 3. od 16. do 18. ure – VESELA SREDA: Vodene dejavnosti za
osnovnošolce

Občinska knjižnica Jesenice – oddelek za otroke, 04/583 42
01; info@knjiznica-jesenice.si
8., 15. in 22. 3. ob 10. uri – Brihtina pravljična dežela
11., 13., 18. in 20. 3. ob 17. uri – Ustvarjalna delavnica
12. in 19. 3. ob 16. uri – Angleške urice
14. in 21. 3. ob 17. uri – Ura pravljic

Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
DRUŠTVO ŽAREK (Titova 78 a) pon-pet od 16. do 21. ure
Druženje z otroci in mladostniki, različne ustvarjalne delavnice,
družabne igre, športne dejavnosti, medsebojni pogovori itd.
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.

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Muzejski večer: Pavel Jamnik Mezolitska nahajališča v jeseniški občini
Info: Muzejsko društvo Jesenice – Dušan Prešern, 031/580 727

www.gorenjskiglas.si
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Sneženi mucek
Urša Peternel
Ob letošnjem obilnem sneženju so si marsikje privoščili nekaj zimskega veselja
in so se lotili izdelave sneženih mož. Maja in njena

hčerka Anja z Jesenic pa sta
se odločili, da bosta iz snega
postavili sneženega mucka.
Poslali sta nam nekaj fotografij in eno objavljamo.
Kdove, ali se mucek do danes ni že - stopil ...

Dom Pristava znova
odprt vsak dan
Oskrbnika Stanka Trifoni in Drago Baloh si želita na Pristavo privabiti čim več obiskovalcev.
Urša Peternel

Poročni sejem
V Banketni dvorani v Kolpernu na Stari Savi bo že tretjič
potekal Poročni sejem, letos prav v času Jožefovega sejma,
v soboto, 16., in nedeljo, 17. marca. Organizator sejma je
Gornjesavski muzej Jesenice in koordinatorka Nina Hribar
je povedala, da se bo predstavilo deset razstavljavcev, ki
ponujajo poročno fotografiranje, poročno dekoriranje, tisk,
snemanje, gostinske storitve, kozmetične storitve, poročne
prstane, poročne torte in peciva, poročna potovanja in najem limuzine. Sobotno dogajanje bo popestrila tudi posebna nevesta – model s poslikavami po telesu. Obiskovalci si
bodo lahko ogledali tudi lokacijo na Stari Savi, kjer potekajo
poroke v ozračju večstoletne fužinarske tradicije. Letos v
okviru poročnega sejma sicer ne organizirajo Sanjske poroke, zainteresirani pari pa bodo lahko rezervirali prostor za
sklenitev civilne poročne zveze ali poročnega praznovanja,
pri čemer bodo prejeli darilno vrečko ugodnosti, ki so jo
organizatorji pripravili v sodelovanju z letošnjimi razstavljavci, je povedala Nina Hribar. U. P.

Za večjo popularizacijo sankaškega športa
Obilna snežna odeja v letošnji zimi je članom Sankaškega
kluba Jesenice omogočila, da so lahko pripravili progo v
Savskih jamah nad Jesenicami. Od lani ni več namenjena
sankačem s tekmovalnimi sanmi, temveč le s športnimi oziroma navadnimi. Progo so predvsem namenili vsem ljubiteljem sankanja, med počitnicami pa otrokom za prijetno
zimsko sprostitev. Pri klubu se zavzemajo, da bi na ta način
privabili več mladih in jih navdušili za ta zimski šport. Je
razmeroma poceni, proga pa tudi ni zelo oddaljena od mesta oziroma od drugih krajev v občini. Letos so že organizirali odprto šolsko prvenstvo. Čeprav je bila udeležba skromna, bodo še nadaljevali promocijo tega športa. Lepo je
uspela ena najstarejših sankaških prireditev za 52. Pokal
mesta Jesenice. Nastopili so tekmovalci iz slovenskih sankaških klubov. Pokal je osvojila ekipa Sankaškega kluba Podljubelj, ekipa Sankaškega kluba Jesenice pa je bila peta. Za
zaključek letošnje sezone bodo v soboto, 9. marca, ob 9.30
v Savskih jamah organizirali še tekmovanje za Jelovčanov
memorial, ki bo štelo za točke slovenskega pokala s športnimi sanmi. J. R.

Šesti Pomladni tek
V soboto, 16. marca, bo po ulicah Jesenic potekal 6. Pomladni tek Jesenice 2013. Start teka bo na trgu na Stari Savi za
otroke ob 10.30 in za odrasle ob 11. uri. Proga za odrasle bo
dolga deset kilometrov, tek pa šteje tudi za Gorenjski pokal
v rekreativnih tekih in Pokal mladih 2013. Organizatorja sta
Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice, predprijave so zaželene, niso pa obvezne. Prireditev bo organizirana
v sklopu prireditev ob občinskem prazniku Občine Jesenice,
hkrati bo potekal tudi Jožefov sejem na isti lokaciji. Sponzorja teka sta Občina Jesenice in Fundacija za šport. U. P.

S prvim februarjem sta
oskrbnika Doma Pristava, ki
je še naprej v upravljanju
Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice, postala
Stanka Trifoni in Drago Baloh. Nova oskrbnika imata
ambiciozne načrte, kako bi
Pristavo oživila in prek organiziranja različnih dejavnosti privabila čim več obiskovalcev. Tako je Dom Pristava
zopet odprt vsak dan, razen
ponedeljka, in sicer od 10.
do 22. ure. Kot je povedala
Stanka Trifoni, kot nova
oskrbnika želita ne glede na
krizo najti smer, da se Pristava turistično še bolj razvije. »Želiva si, da bi Dom Pristava s čudovito okolico zopet postal družabni prostor
Jeseničanov in tudi vseh
drugih obiskovalcev. Pristava je prostor za rekreativno
dejavnost vseh populacij,
prostor za sproščanje, druženje, prijateljevanje, medgeneracijsko sodelovanje, razne delavnice, šole v naravi,
čezmejno sodelovanje na
različnih področjih, koncerte, sprehode s hišnimi ljubljenčki ...« Pri tem si Stanka
in Drago želita dobrega sodelovanja zlasti z domačini,
kajti oni dobro poznajo kraj
in si verjetno želijo, da Pristava postane to, kar je v pre-

teklosti že bila, je povedala
Trifonijeva. Računata tudi
na mladino, ki jo želijo privabiti k projektom. Pred dnevi je tako že potekala predstavitev krpljanja, ki jo je organiziralo Društvo prijateljev
mladine Javornik-Koroška
Bela. Zbralo se je kar nekaj
ljubiteljev narave, otrok, mladine in odraslih, ki so tudi
praktično preizkusili, kako
se hodi s krpljami po snegu.
Nato so se z baklami in sankami odpravili še peš do Križevca. V Domu Pristava si
obiskovalci lahko brezplačno
sposodijo tudi sanke in krplje, ki jih je prispevala Občina Jesenice. Tako se obiskovalci lahko podajo na večerno sankanje, na bajerju ob
Zoisovem parku pa je bilo
mogoče drsati. Tudi za pomlad imata Stanka in Drago
v načrtu različne dejavnosti,
aprila bodo tako organizirane delavnice igranja na gonge, risanja mandal in meditacije, ki jih bosta organizirala Tea in Ljubo Pelicon.
“Upamo, da nam bo pomladi
s pomočjo sponzorjev in s
prostovoljnim delom uspelo
na novo urediti prostor pred
domom, kjer se bo možno
ob dobri glasbi, hrani in pijači udobno namestiti in si odpočiti ali preprosto samo uživati na soncu,« je še povedala
Stanka Trifoni.

Optika Mesec Vida Mihelčič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice

Pred dnevi je na Pristavi potekala predstavitev krpljanja in
sankanje s Križevca.

Jeseničani v dunajski operi
Kar sedemdeset Jeseničanov se je podalo na Dunaj, kjer so si ogledali Verdijevo opero Ples v maskah,
v kateri poje Jeseničanka Monika Bohinec.
Urša Peternel
V nedeljo, 3. februarja, je zgodaj zjutraj na pot na Dunaj
krenila »karavana« sedemdesetih ljubiteljev opere, sorodnikov, prijateljev, sosedov,
učiteljev, znancev in oboževalcev uspešne mlade Jeseni-

čanke Monike Bohinec, ki je
solistka v dunajski državni
operi. »Jeseniška delegacija«
si je najprej ogledala znamenito in mogočno stavbo opere, kjer je vodička še posebej
izpostavila podatek, da je v
njej prostor le za najboljše. Po
nadse zanimivem ogledu Du-

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

Dom Pristava je zopet odprt vsak dan, razen ponedeljka.

Jeseničani skupaj z Moniko Bohinec na Dunaju / Foto: Matjaž Vidmar

naja, ki ga je z besedo in bogato zakladnico znanja o avstrijski prestolnici pospremila vodička Mojca Gaetz, se je obetal čudovit umetniški večer ob
ogledu Verdijeve opere Ples v
maskah. Monika Bohinec je
nastopila v vlogi ciganke Ulrike. Njen nastop so someščani

spremljali s ponosom in neprikritim občudovanjem. Monika se je svojim »navijačem«
oddolžila z druženjem po
predstavi, kjer je nastala tudi
skupinska fotografija, je
utrinke s poti sklenila Branka
Smole, direktorica Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice.

