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"Kratko predavanje
iz vsega mogočega"

Gaj sledi svojim
sanjam

Gost literarnega večera v jeseniški
knjižnici je bil pisatelj, scenarist,
računalniški strokovnjak in Jeseničan
Miha Mazzini.

Gaj Trček, ki je nase opozoril v šovu
X factor, se je podal na samostojno
glasbeno pot. Kot pravi, želi z glasbo
poslušalcem prenašati svoja sporočila.
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Časopis občine Jesenice, 26. aprila 2013, številka 8

Prvomajsko srečanje
na Pristavi

OBČINA JESENICE
in
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
v počastitev državnega praznika
dneva upora proti okupatorju
vabita na

ogled filma »Balada o trobenti in oblaku«
v petek, 26. aprila 2013, ob 19. uri
v Kino dvorano Železar na Jesenicah.

Prvega maja, na praznik dela, bo pri Domu Pristava potekalo tradicionalno prvomajsko srečanje.
Vendar letos pri organizaciji ne sodeluje sindikat SKEI podjetja Acroni. Organizatorji prireditve bodo
tako Zveza društev prijateljev mladine Jesenice ob sodelovanju Občine Jesenice in vodstva podjetja
Acroni.

Vstopnine in rezervacij ni.

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice
Acroni, d. o. o., Jesenice
in
Občina Jesenice

Urša Peternel

VABIMO NA

PRVOMAJSKO SREČANJE,
KI BO NA PRISTAVI NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM
1. MAJA 2013 OB 11. URI
V kratkem kulturnem delu bo sodeloval Pihalni orkester Jesenice
– Kranjska Gora, za dobro razpoloženje bo do poznih popoldanskih ur skrbel »ŠEXPIR BAND''.
Organiziran bo tudi prevoz za udeležence srečanja, in sicer: odhod prvega avtobusa z avtobusnega postajališča na Hrušici (Belo
polje) ob 9.00, odhod drugega avtobusa z avtobusne postaje pri
Splošni bolnišnici Jesenice ob 9.30. Oba avtobusa bosta ustavljala na vseh avtobusnih postajah vse do Javorniškega Rovta. Vrnitev avtobusov s Pristave bo ob 17. in ob 19. uri oziroma po dogovoru z organizatorji srečanja.

Pristava je zadnja leta tradicionalno prizorišče prvomajskih srečanj Jeseničank in
Jeseničanov. Lani so prvega maja že cvetele narcise. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Kresovanja na
predvečer prvega maja
pri koči na Golici
zaradi obilice snega ne
bo, so povedali na
Planinskem društvu
Jesenice.

ce, ki bo zagotovila avtobusne prevoze na Pristavo in
nastop godbenikov, in vodstvo podjetja Acroni, ki bo
prispevalo bone za hrano za
zaposlene. Med organizatorji
pa znova ni sindikata SKEI
podjetja Acroni, četudi so prvotno nameravali imeti glavno besedo pri organizaciji in
so tudi že imeli zagotovljene-

ga slavnostnega govornika.
Kot je potrdil predsednik podružnice SKEI v Acroniju
Marjan Uršič, z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice niso našli skupnega jezika glede zbiranja akontacije za bone za prehrano, zato
je sindikat nazadnje odstopil
od organizacije. Srečanje
kljub temu bo, v Zvezi dru-

štev prijateljev mladine Jesenice po besedah predsednika
Miloša Jenkoleta upajo, da
bo vreme lepo in bo na srečanje prišlo čim več ljudi. Mednje pa ne bodo delili rdečih
nageljčkov, ki so simbol prvega maja. Sklenili so, da
bodo denar raje namenili za
letovanje dveh socialno ogroženih otrok na morju.

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

KRAJEVNA SKUPNOST

MLADI

O občinskem
programu varnosti

V vrtcu dovolj prostora
za vse malčke

Dobro počutje, zdravje
in bistre misli

Mladi znanstveniki
na gimnaziji

Na seji sta poročili o delu
predstavila komandir jeseniške policije Robert Račman
in vodja inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel.

V Vrtec Jesenice so v času rednega vpisa starši za novo
šolsko leto vpisali 203 malčke,
kar je 34 manj kot lani. Lahko
bodo sprejeli vse otroke, vpisane v rednem vpisu, pravi
ravnateljica Zdenka Kovač.

V dobrem razpoloženju je
zaokrožila 90-letni jubilej
Ljuba Špendov z Bokalove
na Jesenicah.

Na Gimnaziji Jesenice so že
tretje leto zapored pripravili
zanimive naravoslovne delavnice za prvošolčke, s čimer spodbujajo zanimanje
za naravoslovje že med najmlajšimi.
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Prvomajsko srečanje na Pristavi bo ob vsakem vremenu, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo.

Ob dnevu upora proti okupatorju, 27. aprilu,
ter prazniku dela, 1. maju,
občanom in občankam občine Jesenice
iskreno čestitam.
Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., FUŽINSKA C. 3, Jesenice

Po tradiciji se Jeseničanke in
Jeseničani za prvi maj zberejo na prvomajskem srečanju,
ki zadnja leta poteka pri
Domu Pristava nad Javorniškim Rovtom. Srečanje bo
tudi letos, in sicer v sredo, 1.
maja, začelo se bo ob 11. uri.
Nastopil bo Pihalni orkester
Jesenice-Kranjska Gora, slavnostni nagovor naj bi imel
župan občine Jesenice, poskrbljeno bo za hrano in pijačo in zabavo. Organizator
srečanja je letos Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki je najemnica Doma
Pristava in se tretje leto trudi
oživiti ta lep del narave nad
Jesenicami. Pri organizaciji
sodelujeta tudi Občina Jeseni-

Slavnostni govornik bo dr. Aleksander Klinar.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da obnova
dvorane Podmežakla poteka
v skladu z načrti. "Izvajalec
gradbeno obrtniških del je
zaključil delno zamenjavo
toplotne izolacije stropov v
pritličju pod severno tribuno, v teh dneh se začenja
izvedba ometov sten. V mesecu marcu so izvajalci začeli s pokrivanjem strehe na
južni polovici, tako da je trenutno izvedena okvirno polovica strehe. Če bodo vremenske razmere dopuščale,
bo streha pokrita do konca
aprila, s čimer se bo omogočilo tudi pospešeno napredovanje del vseh drugih izvajalcev," je povedal župan.
Na Tržnici Jesenice se je pojavil interesent za uporabo
plezalne stene, domačin in
dolgoletni plezalec, ki je pripravljen tudi dodatno investirati v območje plezalne
steze, in sicer v postavitev
zračne zavese in ogrevanje
plezalne stene. "To nas izredno veseli, zadeva je v zadnjih dogovarjanjih in upamo, da bomo kmalu lahko
sklenili direktno pogodbo,"
je povedal župan.
Glede obnove ceste v Planini
pod Golico je pojasnil, da je
pripravljen popis del za obnovo ceste. Obnovljen bo odsek

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
od transformatorja mimo žičniške postaje in Čopa proti
gasilskemu domu. Projektantska ocena znaša 286 tisoč
evrov, čim več sredstev pa
bodo skušali pridobiti preko
drugih virov sofinanciranja.
"Cesta, ki že kar nekaj časa
kliče po obnovi, bo tako omogočila lažjo vsakdanjo pot domačinom, poleg tega pa
bomo z njeno obnovo pridobili tudi kar nekaj dodatnih
parkirnih mest," je dejal župan. V preteklih mesecih pa
je bilo obnovljeno tudi parkirišče na območju nekdanjega
mini golfa, ki je že asfaltirano, v teh dneh pa so vrisali
tudi črte, ki ločujejo parkirna
mesta. To parkirišče bo območje tako imenovane modre cone, kjer bo parkiranje
omejeno na dve uri.

Odgovori na vprašanja
svetnikov
Urša Peternel
Oviran promet v času
dostave vozil
Občinski svetnik Božidar
Pogačar je postavil vprašanje glede oviranja prometa
na regionalni cesti v času,
ko podjetji Peugeot in Renault dostavljata osebna vozila v svoji prodajalni s tovornjaki. »Ti tovornjaki zasedejo najmanj eno tretjino
regionalne ceste, nikoli pa
zraven ni nikogar, ki bi ta
čas usmerjal promet in poskrbel za varnost,« je opozoril Pogačar. Meni, da je prek
občinskega redarstva treba
zagotoviti varnost za druge
udeležence v prometu.
Odgovoril je Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Jesenice. »Zakon o pravilih
cestnega prometa v svojem
77. členu dovoljuje nalaganje in razlaganje tovora na
cesti, če ni zaradi tega ustav-

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

Jeko-In načrtuje poslovanje
brez rdečih številk

ljen promet vozil ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa.
Občinsko redarstvo je že
večkrat ugotovilo kršitev
parkiranja na omenjenih lokacijah, in sicer tako, da je
bila popolnoma onemogočena hoja pešcev. Promet
osebnih vozil ni bil ustavljen
in je potekal izmenično, z
vožnjo mimo ustavljenega
tovornega vozila. Zaradi
tega je bil opravljen razgovor z lastnikoma obeh servisov, v katerem sta bila opozorjena, naj zagotovita nakladanje in razkladanje tovora na predpisan način. V
primerih parkiranja na pločnikih bodo občinski redarji
zoper voznike ukrepali. Ker
zakon omogoča tovrstno
ustavitev, morajo drugi vozniki pri vožnji mimo tega
vozila upoštevati pravila, ki
veljajo za vožnjo mimo vozila ali ovire na vozišču. Ker
so z mesecem februarjem
občinski redarji spet dobili
jasna pooblastila za urejanje
prometa, bodo letos napoteni na usposabljanje za fizično urejanje prometa in bodo
tako lahko v takih in podobnih primerih pomagali
vsem udeležencem v prometu na cestah v naselju in
na občinskih cestah zunaj
naselja,« je pojasnil Boštjan
Omerzel.

Na marčevski seji občinskega sveta so se jeseniški občinski svetniki seznanili s
poslovnim načrtom javnega
komunalnega podjetja Jeko-In za leto 2013. Poslovni načrt je izdelan ločeno za Občino Jesenice in Občino Žirovnica, prav tako pa vsebuje
tudi delitev prihodkov in odhodkov na javni in tržni del.
Po načrtu naj bi bil rezultat
poslovanja za jeseniško občino pozitiven, izhaja iz poslovnega načrta. Javno komunalno podjetje naj bi pozitivno poslovalo v vseh sektorjih, razen na področju
oskrbe z energijo. Vendar pa
se tudi na tem področju obetajo spremembe načina
opravljanja dejavnosti in s
tem izboljšanje stanja.
Kot je povedal direktor Jeko-In Ivan Hočevar, so pri pripravi poslovnega načrta morali upoštevati več različnih
dejavnikov, med drugim
zlasti zmanjševanje potreb
po storitvah, zmanjšujeta se
namreč poraba pitne vode
in toplotne energije. Po Hočevarjevih besedah se pri
manjši porabi energije pozna energetska sanacija
objektov, obenem pa so "ljudje začeli pripirati radiatorje", zlasti v poslovnih objektih. Velik problem tudi v
letu 2013 pa ostaja veliko
število neplačnikov storitev,
je povedal Hočevar.
Med pomembnejšimi aktivnostmi družbe Jeko-In v letošnjem letu bodo med drugim uvedba individualnega
odvoza embalaže "od vrat do

Letos naj bi začela obratovati tudi nova sortirnica na deponiji Mala Mežakla, ki jo gradi
koncesionar Ekogor. Z gradnjo sortirnice zamujajo, saj bi ta po prvotnih načrtih morala
začeti delovati že oktobra lani. Obdelavo mešanih komunalnih odpadkov zato zdaj izvajajo
na premični sortirni napravi. / Foto: Gorazd Kavčič
vrat", vselitev v novo upravno stavbo na deponiji Mala
Mežakla ter prekinitev dovoza odpadkov s strani fizičnih
oseb na deponijo. Na deponijo Mala Mežakla naj bi sicer pripeljali 23 tisoč ton od-

padkov. Količina se iz leta v
leto zmanjšuje, za primerjavo: še leta 2010 je količina
odloženih odpadkov na odlagališču znašala 35 tisoč ton.
Ker so občine Bled, Gorje,
Železniki in Škofja Loka pre-

Na področju sistema ogrevanja na Jesenicah se
obetajo spremembe, saj naj bi področje uredili
povsem na novo, v obliki javno-zasebnega
partnerstva. Javni poziv zainteresiranim je bil že
objavljen in na Občini Jesenice so prejeli dve
ponudbi, smo izvedeli na Občini Jesenice. To
sta vlogi podjetij Eko toplota energetika, d. o. o.,
in Enos energetika, d. o. o. Prejeto
dokumentacijo na Občini Jesenice pregledujejo,
odločitve o izbiri pa še niso sprejeli.

kinile pogodbe o dovozu odpadkov na Malo Mežaklo, se
zmanjšuje tudi dovoz tujih
odpadkov. A kot je povedal
direktor Jeko-In Ivan Hočevar, jim je uspelo podpisati
pogodbo z družbo Publicus,
tako da bo skupna količina
odloženih odpadkov vendarle dosegla 23 tisoč ton.
Med investicijami naj bi letos dokončali obnovo kanalizacije v Acroniju. Velika
projekta na komunalnem
področju pa sta tudi začetek
gradnje tretje stopnje čiščenja na čistilni napravi Jesenice in kanalizacije Podmežakla v sklopu projekta
GORKI, za kar je Občina
Jesenice prejela evropska
sredstva.

O občinskem programu varnosti
Na seji sta poročili o delu predstavila komandir jeseniške policije Robert Račman in vodja
inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel.
Urša Peternel
Občinski svetniki so se na
marčevski seji seznanili z občinskim programom varnosti, ki ga vsako leto pripravijo
na osnovi poročil o delu Policijske postaje Jesenice in
Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Jesenice. Tako
sta na seji poročili predstavila komandir jeseniške policije Robert Račman in vodja
inšpektorata in redarstva
Boštjan Omerzel. Robert Račman je med drugim povedal, da so v letu 2012 obravnavali 594 kaznivih dejanj,
od katerih je bilo 57 odstotkov preiskanih. To je bistveno več kot leto prej, ko jim je
uspelo preiskati 48 odstotkov kaznivih dejanj. Med ka-

znivimi dejanji na Jesenicah
prevladujejo tatvine, vlomi,
zatajitve in poškodovanja
tuje stvari. Na področju varnosti v cestnem prometu so
obravnavali 139 prometnih
nesreč, razveseljujoč pa je
podatek, da na regionalnih
cestah v občini niso obravnavali nobene nesreče s smrtnih izidom. Zato komandir
ocenjujejo stanje na področju varnosti v cestnem prometu kot zelo dobro. Tudi
stanje na področju javnega
reda in miru je zelo dobro, je
povedal, zlasti na prireditvah
niso zabeležili večjih kršitev.
Ob tem pa je Robert Račman
vnovič poudaril, da je delo
policistov izredno oteženo
zaradi nemogočih razmer za
delo. Kdaj točno naj bi se

preselili na plato Karavanke
– selitev naj bi bila začasna
– za zdaj ni znano. So pa občinski svetniki v razpravi izrazili skrb, da se bo reakcijski čas policistov s tem, ko ne
bodo več imeli policijske postaje v središču mesta, podaljšal. A kot je zatrdil komandir, se varnost v mestu
zaradi tega ne bo poslabšala,
ne nazadnje nameravajo odpreti tudi policijsko pisarno v
središču mesta.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice Boštjan Omerzel pa je
izpostavil zlasti problematiko parkiranja na Jesenicah,
saj v mestu po podatkih prometne študije primanjkuje
kar 1200 parkirnih mest.
Nujen je sistemski pristop k

ureditvi prometa, je ob tem
opozoril Omerzel. Omenil
je tudi problem vandalizma
na Stari Savi, zato z začetkom pomladi redarji načrtujejo tudi nočno delo.
Občinski svetniki so v razpravi izpostavili nekaj problemov, ki jih zaznavajo sami.
Maja Otovič je med drugim
izpostavila potrebo po ureditvi prehoda za pešce na Slovenskem Javorniku pri kulturnem domu ter pločnika
na Potokih. Opozorila je tudi
na problematiko kopičenja
odsluženih vozil na Cesti v
Rovte. Boštjan Omerzel je v
zvezi s tem povedal, da so že
lani izrekli več denarnih kazni v inšpekcijskem postopku, ta pa se bo zaključil predvidoma še ta mesec z izvršbo.
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Občinske novice

V Vrtec Jesenice so v času rednega vpisa starši za novo šolsko leto vpisali 203 malčke, kar je 34 vlog
manj kot lani. Lahko bodo sprejeli vse otroke, vpisane v rednem vpisu.

Zdenka Kovač, ravnateljica
Vrtca Jesenice: "V
letošnjem šolskem letu
smo še posebej ponosni na
sodelovanje s starši. Na
svetu staršev je bila
izpostavljena pobuda za
zbiranje sredstev, ki bi jih
namenili za potrebe vrtca,
za nakup zunanjih igral, in
rezultat je (včerajšnja)
dobrodelna prireditev Iz
majhnega raste veliko."

Vendar pa je v jeseniških
vrtcih načeloma dovolj prostora za vse otroke?
"V Vrtcu Jesenice smo pravzaprav vsa leta lahko sprejeli
vse otroke. Od leta 2008
smo pridobivali nove prostorske kapacitete, in sicer
smo uredili nove prostore v
stavbi KS na Hrušici za otroke drugega starostnega obdobja in na Koroški Beli za
prvo starostno obdobje, največja pridobitev pa so bili

prostori na Cesti Cirila Tavčarja 3a, kjer smo dobili nazaj stavbo, ki je bila namensko grajena za vrtec. Tam
smo pridobili tri igralnice za
prvo starostno obdobje."
Boste v novem šolskem letu
odprli poldnevni ali izmenični program ali zgolj
dnevnega?
"Za novo šolsko leto smo
razpisali različne programe,
glede na čas trajanja. Pri vpisu smo poleg dnevnega programa ponudili tudi poldnevni in dnevni izmenični
program. Po pregledu vlog
za sprejem otroka v vrtec pa

POČITNICE
Prejeli smo že prve prijave za junijski termin.

Prijavite se najkasneje do 30. aprila!

Ali se obetajo kakšne novosti glede prostorov?
"Z novim šolskim letom načrtujemo zaprtje oddelka, ki
je bil v stari stavbi naše enote na Tomšičevi. Ta enota je
bila z vidika prostorskih razmer v najslabšem stanju.
Ker smo v času rednega vpisa prejeli tudi 14 vlog za
otroke, ki šele kasneje dopolnijo starostni pogoj za
vključitev v vrtec, predvidevamo, da bomo lahko odprli
en oddelek prvega starostnega obdobja v enoti Angelce
Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21 ob koncu koledarskega leta. S tem oddelkom
bomo lahko zadostili potrebam staršev po vključevanju
najmlajših otrok."
Katere pa bodo glavne vsebine, ki jih boste v vrtcu izvajali v novem šolskem letu?
"Glavne vsebine, ki se bodo
izvajale prek celega leta v
vseh enotah Vrtca Jesenice,
so ekologija, aktivnosti na
prostem in ljudsko izročilo.
V okviru ekologije bodo otroci pridobivali izkušnje, kako
sami in drugi ljudje vplivajo
na naravo in tako dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja s
projektom Planetu Zemlja
prijazen vrtec. Aktivno se
bomo vključili v projekt
Zdravje v vrtcu in privzgajali

NA GRŠKEM OTOKU
SE BOMO IMELI LEPO
Lezbos, od 22. do 29. junija 2013 ali od 7. do 14.
septembra 2013 Hotel Alkaios ****

!!!

no
/vse vključe

all inclusive

Za bralce in naročnike Gorenjskega glasa imamo odlično
novico – če želite, se nam lahko pridružite na tedenskih
počitnicah na grškem otoku Lezbos v prijaznem, družinsko
vodenem hotelu, ki je od peščeno mivkaste plaže oddaljen le
200 m. Hotel ponuja WiFi, zunanji bazen, otroški bazen, teniško
igrišče ter teraso z ležalniki. Prostorne sobe imajo poleg standardne opreme še klimatsko napravo, balkon ali teraso. Za
zajtrk postrežejo z ameriškim bifejem, ostali obroki so bogati
tudi z lokalno kuhinjo. Cena počitnic poleg all inclusiva in nastanitve vključuje povratni let z letališča JP Ljubljana, takse,
transfer do hotela in nazaj, pijačo dobrodošlice, nezgodno
zavarovanje Triglav, dodatno zavarovanje z asistenco Coris,
slovenskega vodnika in predstavnika Gorenjskega glasa.
Posebne cene za Gorenjski glas so:

www.gorenjskiglas.si

– za 3 osebe 477 EUR (redna 532 EUR) / na osebo
– za 2 osebi 495 EUR (redna 554 EUR) / na osebo
– za 1 osebo 629 EUR (redna 663 EUR)
Cena za otroka od 2 do 12 let je 199 EUR.
Za več informacij in rezervacijo pokličite organizatorja
počitnic Intelekto na tel. št.: 01/230 85 80 ali se tam oglasite osebno: Intelekta, Ajdovščina 1, Ljubljana.

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Ali verjamete,
da je lahko takšna tudi notranjost vašega prenosnika?
ýe vam raþunalnik dela poþasi, blokira, se greje, je
glasen, potem je zagotovo potreben þišþenja prahu ali
virusov. Zunanji ventilatorji problem pregrevanja rešijo
samo zaþasno.



Ugodna ponudba
za þišþenje prenosnega raþunalnika in protivirusni pregled! Samo 45€!
2GVWUDQMHYDQMHQDMGHQLKYLUXVRYLQGUXJLKãNRGOMLYLKSURJUDPRY]DUDþXQDPRSRVHEHM


Nudimo vam še:þLãþHQMHSURFHVRUMHYLQYHQWLODWRUMHYSRSUDYLODRVQRYQLKSORãþ
PHQMDYRåDUQLFYGLVSOHMLKPHQMDYRGLVNRYSUHVQHPDYDQMH
SRGDWNRYþLãþHQMHYLUXVRY



Pokliþite nas!
Pomagali vam bomo.

&HVWDåHOH]DUMHYD-HVHQLFHWHO  ZZZEPVL

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

DEŽELA ZABAVE, ELIZABETA KEJŽAR S.P., HRUŠICA 71 D, HRUŠICA

Kakšni so podatki o vpisu za
novo šolsko leto? Koliko
otrok je vpisanih, koliko
skupin bo oblikovanih?
"Redni vpis za šolsko leto
2013/2014 je potekal marca.
Vrtec je v času rednega vpisa
prejel 203 vloge: 115 vlog za
prvo starostno obdobje (od
tega 14 vlog, ki s 1. septembrom ne dosegajo starostnega kriterija za vstop v vrtec,
to je dopolnjenih 11 mesecev
starosti) in 88 vlog za drugo
starostno obdobje. V primerjavi z lanskim vpisom smo
tako prejeli 34 vlog manj, kar
pomeni, da bomo lahko
sprejeli vse otroke, vpisane v
rednem vpisu, ki izpolnjujejo starostni kriterij za vstop v
vrtec. Letos tako ni bilo potrebe po sestavi komisije za
oblikovanje prednostne liste.
Je pa res, da po rednem vpisu še prihajajo vloge. Te
bomo obravnavali v primeru,
če bo prišlo do izpisov že
sprejetih otrok. Naše izkušnje kažejo, da do sprememb
prihaja v času poletnih počitnic, predvsem pa v zadnjih
dneh avgusta."

zdrav način življenja. Čim
več aktivnosti z vseh področij
dejavnosti bomo prenesli na
prosto, si izmenjevali primere dobre prakse in o teh dejavnostih izdali brošuro. Na
različne načine bomo oživljali in ohranjali ljudsko izročilo
ter se medgeneracijsko povezovali z različnimi dejavnostmi, s prebiranjem ljudske literature, poslušanjem in petjem pesmi z gibalno-rajalnimi igrami dedkov in babic, ki
nas z veseljem obiščejo. Kot
vsako leto se bomo dejavno
vključili v Teden vseživljenjskega učenja. Sodelovali
bomo v projektu Berem z
Brihto ter širili bralno kulturo. Pozitivne odnose med vrtcem in družino bomo razvijali z različnimi srečanji in v
projektu Punčka iz cunj. Vrtec Jesenice se je aktivno
vključil tudi v delavnico ureditve Rudne poti v sklopu
projekta SY_CULTour. To je
pot, po kateri so nekoč tovorili železovo rudo od Savskih
jam do Plavža na Stari Savi.
Za vrtec je predvsem aktualen spodnji del poti, ki poteka
od Stare Save do Pejc. Na tej
poti želimo otrokom na njim
primeren način predstaviti,
kako je potekal prevoz rude.
Strokovni delavci v vrtcu
bomo oblikovali zemljevid
poti za otroke. Na njem bodo
označene določene točke, ki
bodo vodile otroke na poti in
bodo poskrbele, da bo pot
otrokom zanimiva in vabljiva. Ponuditi jim želimo različne pobarvanke in vsebine.
Ena od idej je tudi ta, da bi
otroci likovno upodobili železarja ali rudarja, ki bi postal
zaščitni znak te poti."

10
%

smo ugotovili, da je le deset
staršev izrazilo potrebo po
vključitvi svojega otroka v
poldnevni program in le
osem staršev za vključitev v
izmenični program, zato
bomo v novem šolskem letu
izvajali le dnevni program."

Urša Peternel

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
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Prostor za vse malčke

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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Jeseniške novice št. 8/letnik VIII so priloga časopisa Gorenjski glas št. 33, ki je izšel 26. aprila 2013.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
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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
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Občinske novice
Ideje za razvoj
kulturnih vrednot
Urša Peternel
V Kolpernu je potekala tretja
delavnica v sklopu projekta
SY_CULTour, v katerem od
marca 2011 sodeluje Občina
Jesenice kot projektni par-

Alianta kot zunanji sodelavec povezali s posameznimi
udeleženci in opravili ogled
Stare rudne poti ter sestanek za programsko obogatitev meseca narcis. Poleg
tega bodo pripravili pregled

V ponedeljek dobijo
delovne knjižice
Jeseniški Pilaster-I je od 9. aprila v stečajnem postopku. Zaposleni bodo v ponedeljek prejeli odločbe
o prenehanju delovnega razmerja.
Boštjan Bogataj

Utrinek s tretje delavnica v Kolpernu
tner. Vsak projektni partner
ima v projektu možnost delati za razvoj kulturnih vrednot na svojem pilotnem
območju, ki je na Jesenicah
kar območje celotne občine.
Na tretji delavnici so se udeleženci ukvarjali s pripravo
akcijskih načrtov za uporabo kulturnih vrednot v turistične namene, in sicer v
dveh skupinah. V prvi skupini so se ukvarjali s tematiko Dogodki in živa kulturna
dediščina, v drugi pa Ureditev poti. Eden od konkretnih
rezultatov dela prve skupine
je predlog za obogatitev programa meseca narcis z vožnjo s kočijo, plezanjem V
drugi skupini pa so se lotili
predlogov za ureditev Stare
rudne poti, v sklopu katere
bi pot označili s tablami,
razpisali javni natečaj za
ime, maskoto in spominek
V nadaljevanju se bodo
Občina Jesenice, RAGOR in

potencialnih virov financiranja za posamezne ideje. V
sklopu projekta bodo organizirali tudi dve ekskurziji,
na katerih naj bi dobili dodatne ideje, kako razviti kulturne vrednote na Jesenicah
s pomočjo dobrih praks iz
tujine in Slovenije. Prva ekskurzija bo ogled festivala
Narzissenfest v Avstriji, in
sicer v soboto, 1. junija. Prijave zbira Urška Železnikar
(RAGOR) na telefonski številki 04 581 3417 ali e-naslovu urska.zeleznikar@ragor.
si. Predlogi za drugo ekskurzijo so še dobrodošli,
tako da vabijo vse lokalne
prebivalce, da predlagajo
ogled kateregakoli kraja v
bližini Slovenije, ki je uspešno združil kulturne vrednote s turizmom in lahko
predstavlja dobro prakso
tudi za Jesenice, je povedala
zunanja sodelavka projekta
Saša Mesec.

Pred slabim mesecem so
lastniki jeseniškega podjetja
Pilaster-I podali predlog za
stečaj, 9. aprila pa je sodišče
tudi oklicalo stečajni postopek. Tako bo brez dela ostalo 69 zaposlenih, ki so ostali
tudi brez februarskih, marčevskih ter dela aprilskih
plač pa tudi brez lanskega
regresa, nadur in nadomestila za prevoz in malico za
več mesecev.
Za stečajno upraviteljico je
bila imenovana Melita Butara, ki terjatve upnikov ter njihove ločitvene in izločitvene
pravice zbira do 9. julija letos. Ali bodo dokončali začeta dela v proizvodnji, v ponedeljek še ni vedela: »Zbiramo in pripravljamo podatke
o tem, ali je smiselno nadaljevati in dokončati delo. Potrebujemo skrbni pregled,
morebitne stroške in predvideni zaslužek.« Čeprav se bo
izkazalo, da je smiselno dokončati proizvodnjo, mora to
potrditi še sodišče.
Stečajna upraviteljica niti še
nima natančnih podatkov o
premoženju podjetja, kljub
temu pa je pojasnila, da vsi
stroji niso zastavljeni, zato
se bo lahko oblikovala stečajna masa, kolikšna, je za
zdaj prehitro ugibati. Zato
pa je jasno, da se bo zaposlenim v teh dneh iztekel
15-dnevni odpovedni rok,
zato se bo v ponedeljek začel
postopek vročitve delovnih
knjižic.

Meritve prašnih delcev

Razloge za stečaj nam je že
ob vložitvi predloga za stečaj
opisal direktor Rudi Polak:
»V gospodarski krizi je
zmanjkalo naročil, imamo
težave s plačili kupcev, ves
čas se ubadamo z likvidnostnimi težavami, sledila je
tudi blokada računov s strani Davčne uprave.« Dodal
je, da so obratovalni stroški
za nadaljevanje proizvodnje
v obsegu, kot je bil v zadnjih
mesecih, premalo za nadaljevanje dela.
Marjan Uršič, predsednik jeseniškega dela sindikata
SKEI, je takrat povedal: »Nekateri delavci nimajo več niti
denarja za preživetje, kaj

šele, da bi prihajali na delo in
ne prejeli plačila, vendar morajo do prihoda stečajnega ali
prisilnega upravitelja hoditi v
službo. Podjetje jim je že izdalo odločbo o čakanju na
delo na domu, vendar ne
vsem. To je krivično.«
Obupani delavci so zaradi
neizplačanih plač in drugih
zakonskih prejemkov brez
denarja, ne vedo, kako naprej. Po prijavi na Zavod za
zaposlovanje bodo lahko zaprosili za izplačila iz jamstvenega sklada. Uršič je povedal
še, da je sindikat v sodelovanju z zaposlenimi že pred
časom zaradi suma nepravilnosti pozval k ukrepanju in-

špektorja za delo, vendar rezultatov še ni. Delavci se namreč čudijo, da so še decembra opravili kup nadur, kar
naenkrat pa jih ni bilo več in
sumijo, da gre za nečedne
igre lastnikov.
Ali so zaposleni lahko optimistični, da bi delo pridobili v
drugih jeseniških podjetjih, je
za zdaj preuranjeno ugibati.
Marjan Uršič pove, da gre
družbam iz Skupine SIJ –
Slovenske industrije jekla dokaj dobro: »Tržna situacija je
slaba, končne cene in cene
materiala pa žal zbijajo dobiček. Odpuščanj ni, so pa prehodni odhodi med upokojenci, večjega zaposlovanja ni.«

Darila za nove naročnike na časopis

NAROČILNICA

Na zadnji seji občinskega
sveta so se občinski svetniki
seznanili s prvim letošnjim
poročilom o izvajanju akcijskega programa varstva okolja. Kot je znano, oddelek za
okolje in prostor Občine Jesenice trikrat letno poroča o
izvajanju programa in o izvedenih ukrepih na področju
varovanja okolja. Od zadnjega poročila, torej od oktobra
lani do februarja letos, so
tako opravili več aktivnosti,
med drugim so začeli meriti
prašne delce na dveh lokacijah na Jesenicah, in sicer na
območju komunalne baze in
na Slovenskem Javorniku pri
Turistu. Rezultate meritev
bodo predstavili v naslednjem poročilu. Nadaljevali
so tudi projekt ozaveščanja
in odstranjevanja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst.
Slovenske železnice so pozvali k izvedbi protihrupnih

ukrepov in dobili zagotovilo,
da naj bi v letošnjem letu
Slovenske železnice nadaljevale menjavo oken v stanovanjih oziroma stavbah, ki so
najbolj obremenjene s hrupom (prvi del takšne sanacije
so izvedli že leta 2009). Pozvali so tudi družbo Acroni,
da predstavi ukrepe za
zmanjšanje obremenitve
centralne čistilne naprave z
nitritom. Dobili so odgovor,
v katerem Acroni pojasnjuje,
da so čezmerno obremenjevanje z nitriti sanirali, saj je
začela delovati nevtralizacijska naprava PDP. V razpravi
so občinski svetniki menili,
da bi Slovenske železnice
hrup zares zmanjšale šele s
postavitvijo protihrupnih
ograj, saj da ukrepi menjave
oken niso dovolj učinkoviti.
V občini pa bi morali izdelati
tudi seznam zapuščenih
objektov, ki kvarijo videz in
so obenem nevarni, so še
predlagali.

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

Urša Peternel

Zaposleni v Pilastru bodo v ponedeljek dobili delovne knjižice in se prijavili na Zavod za
zaposlovanje. Kje lahko dandanes dobijo službo? / Foto: Gorazd Kavčič

Jelena Justin

Pozdravljene, gore II

vzglavnik Dremavček

ali knjiga
Pozdravljene gore II

ali darilni bon za
refleksoterapijo
v vrednosti 20 EUR

ali
palični
mešalnik
BOSCH

R Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal

3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko
zanimivega branja in darilo.
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

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

Dobro počutje, zdravje
in bistre misli
V dobrem razpoloženju je zaokrožila 90-letni jubilej Ljuba Špendov z Bokalove na Jesenicah.
Janko Rabič
Dobro počutje, letom primerno zdravje in bistre misli. To je nekaj najlepšega,
kar si lahko v častitljivih letih želi Ljuba Špendov z Bokalove ulice na Jesenicah.
Aprila je dobro razpoložena
zaokrožila 90-letni življenjski jubilej. Po rodu iz Šmartnega pri Litiji sta si z možem Mirkom iz Kamne Gorice na Jesenicah ustvarila
družino.
Ko je po moževi zgodnji
smrti ostala sama, je ohranila voljo do življenja ob pomoči domačih in z različnimi opravili. Izučila se je za
šiviljo, vendar je kasneje delala v drugem poklicu. Po
upokojitvi je veliko šivala in
kvačkala, predvsem za domače. Ima sinova Ljuba in
Dušana, tri vnuke in pet
pravnukov.
"Imam zlate svoje najdražje," danes s ponosom pove
Ljuba. "Vsi skrbijo zame,
veselim se njihovih obiskov,

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na
podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Jesenice za leto 2013.
Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga
Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in
delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča.
Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
soba P8, v času uradnih ur, in sicer za:
– fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek,
– pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem
dogovoru
od 6. 5. 2013 do vključno 17. 5. 2013.
Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne strinja s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne
predlaga, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z
218.a in 218.č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.)

Ljuba Špendov (v sredini) skupaj z Mili Ilenič in Marjano Ambrož iz KS Staneta Bokala
pomoči in pozornosti. Tudi
sosedje mi vedno pomagajo,
če kaj potrebujem.“
Ljuba še vedno preko medijev spremlja dogodke. Na
tekočem je s politiko in upa,
da bo nova predsednica vla-

de Bratuškova uspela kaj narediti za lepši jutri. Spremlja
šport in o hokeju na ledu
morda ve več kot kakšen
mlajši privrženec. Skuha kosilo, speče potico ali kakšno
drugo dobroto.

Lepe misli in čestitke ob jubileju za dobro zdravje in počutje naprej sta ji na obisku
doma izrekli predsednica
sveta krajevne skupnosti Staneta Bokala Mili Ilenič in članica sveta Marjana Ambrož.

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od
zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge
spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni posredovati podatke
za enotno evidenco po 14. členu Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice
(Ur. list RS, št. 46/2008 in spr.).

Križemkražem na Blejski Dobravi
V soboto, 13. aprila, so se na
Blejski Dobravi že drugič
zbrali ljubitelji igre križemkražem iz vse Slovenije na
letošnjem četrtem odprtem
turnirju. Zbralo se je dvajset
igralcev, med njimi tudi domača igralca Miloš Nikolič in
Cveto Erman. Igra križemkražem je podobna priljubljeni družabni igri scrabble,
le da gre za pravo slovensko
igro. V igri križemkražem
igralca v vsaki potezi iz desetih naključno izbranih črk
izmenoma sestavljata besede
in jih polagata v igralno mrežo tako, da vsaka naslednja
beseda križa vsaj eno od že
postavljenih besed, cilj igre
pa je v določenem številu potez zbrati več točk od soigralca. Na turnirjih pa je omejen

tudi čas za igro vsakega od
igralcev na 30 minut.
Prva tri mesta so si razdelili
Peter Skrbiš, Tomaž Lenaršič in Jože Berdon. “Domačina pa sva bila na repu lestvice,” je dejal Cveto Erman,
koordinator turnirja na Blejski Dobravi in organizator te
igre v sklopu društva upokojencev Jesenice. Kot je še dodal Erman, si je turnir prišlo
ogledat kar nekaj obiskovalcev: ”Upamo, da so dobili
nekaj informacij o igri križemkražem. Za podrobnosti
in tudi praktični preizkus
igre pa se lahko oglasijo v
prostorih DU Jesenice, kjer
se običajno ob sredah ob 17.
uri zbere štiri do šest igralcev, ki radi posredujejo
izkušnje in pomoč pri igri
križemkražem. Za igro ni
nobenih starostnih omejitev,

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO
ZBIRANJE PONUDB
Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnin:
– poslovni prostor št. 40 v stavbi na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 37c, Jesenice, v izmeri 29,79 m2 s souporabo sanitarij, izhodiščna mesečna najemnina znaša 98,33 EUR;
– poslovni prostor št. 41 v stavbi na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 37c, Jesenice, v izmeri 21,67 m2 s souporabo sanitarij, izhodiščna mesečna najemnina znaša 88,03 EUR.
Občina Jesenice namerava nepremičnini oddati v najem za
namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti.

V igri križemkražem igralca v vsaki potezi iz desetih
naključno izbranih črk izmenoma sestavljata besede in jih
polagata v igralno mrežo.
potrebno je le malo časa in
dobre volje.” V igri so dovoljene besede po pravilih slovenskega križankarstva,

Dejavno društvo diabetikov
Janko Rabič
Društvo diabetikov Jesenice v
svojih vrstah združuje 518 članov iz občin Zgornje Gorenjske. Delo je predvsem usmerjeno v preventivne dejavnosti:
izobraževanju o sladkorni bolezni, o zdravi prehrani in
zdravem načinu življenja.
Delo društva je že vrsto let
uspešno, kar dokazujejo poročila na vsakoletnih občnih

zborih, tudi letošnjem. Predsednik Oto Kelih je povedal,
da so izvajali ustaljene naloge
na področju preventive, kot so
učne delavnice, predavanja,
izobraževalna okrevanja in
meritve. Pozornost so namenili socialni dejavnosti, na področju rekreacije so organizirali pohode in telovadbo, pomembna so bila druženja,
predvsem izleti. Sodelovali so
pri tekmovanju učencev o

znanju o sladkorni bolezni in
pri izvajanju akcijskega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. Zaznali so probleme pri državnih lekarnah,
ki so začele zaračunavati uporabo testnih lističev za merjenje krvnega sladkorja. To vnaša neenakopravnost med bolnike s kroničnimi boleznimi.
Zasebne lekarne lističev ne
zaračunavajo, a je pokritost z
njimi na Gorenjskem zelo sla-

manj znane besede pa morajo igralci dokazati soigralcu z
uporabo slovarjev in drugih
knjig.
ba. Tudi referenčne ambulante še niso zaživele v popolnosti. Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger je
dejal, da je vesel, da društvo
kljub finančnim težavam in
drugim družbenim problemom dobro deluje. Izvolili so
nov izvršni odbor društva in
za predsednika ponovno Ota
Keliha. Podelili so priznanja
Zveze društev diabetikov Slovenije za dolgoletno in vestno
delo, zlato plaketo sta prejela
Majda Mihelič in Margareta
Koder, srebrno Čazim Babič
in bronasto Janez Kenig.

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo
domače fizične kot tudi pravne osebe.
Pismo o nameri naj vsebuje:
– podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe
oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja),
– opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba
opravljala v poslovnem prostoru,
– želeno dobo najema poslovnega prostora.
Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Borisa Kidriča 37c –
INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« na vložišče Občine
Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Ponudbe naj interesenti predložijo do 10. 5. 2013. Občina
Jesenice bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe, opravila informativni razgovor.
Vse podatke v zvezi z nepremičnino lahko zainteresirane
osebe pridobijo na Občini Jesenice, Oddelek za okolje in
prostor, Simona Ferčej, tel.: 04 5869 272.
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

www.jesenice.si

Andraž Sodja

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

www.jesenice.si

Številka : 422-8/2013
Datum: 17. 4. 2013
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Kultura
Škrat Kuzma dobil nagrado
Urša Peternel
Otroška predstava Škrat
Kuzma dobi nagrado, ki so
jo ustvarili mladi jeseniški
gledališčniki pod mentorstvom Nike Brgant in Katje
Stušek, je na nedavnem
Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani prejela
prvo nagrado in sanjka za
najboljšo predstavo na tretji
triadi. V predstavi, ki je priredba pravljice Svetlane Makarovič, nastopajo Rebeka

Egart, Manca Bertoncelj,
Gašper Klinar, Ana Hlede,
Nejc Torkar, Matic Toman,
Tinkara Torkar, Iris Hatić in
Hana Klincov. Festival je organiziral Pionirski dom –
Center za kulturo mladih,
na njem pa se je predstavilo
44 različnih gledaliških skupin iz Slovenije, zamejstva
in tujine. S Škratom Kuzmo
pa so člani jeseniške otroške
gledališke skupine že nekajkrat navdušili tudi občinstvo
na domačem odru.

Dobrodelni koncert pihalnega orkestra
za društvo upokojencev
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora vabi na gala dobrodelni koncert za pomoč pri prenovi doma Društva upokojencev Jesenice. Dobrodelni koncert bo v soboto, 4. maja, ob
19.30 v prostorih Kulturnega doma Julke in Albina Pibernik
na Slovenskem Javorniku. Dobrodelni koncert za hišo Društva upokojencev Jesenice bo potekal pod geslom Darujmo
Društvu upokojencev Jesenice za cenejše bivanje v njem. U. P.

www.gorenjskiglas.si

V tem priročniku
je pregledno
in kratko
po mesecih
povedano vse
bistveno, kar
zadeva oskrbo
in dela
v okrasnem vrtu,
je torej vodnik
za celoletno
vrtnarjenje.

Redna cena knjige je 12,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

10
+ po

,90
EUR

št ni n a

Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

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

Redna cena priročnika je 12,50 EUR. Če knjigo
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10
EUR
+ po

št ni n a

»Kratko predavanje
iz vsega mogočega«
Gost literarnega večera v jeseniški knjižnici je bil Miha Mazzini.
Urša Peternel
Pisatelj, scenarist, računalniški strokovnjak in Jeseničan – s temi besedami je
Maja Baš iz Občinske knjižnice Jesenice predstavila
gosta nedavnega literarnega
večera v jeseniški knjižnici
Miho Mazzinija. Večer je bil
sicer namenjen predstavitvi
lani izšle Mazzinijeve knjige

»Ob novem letu sem
si zastavil le en cilj:
prebrati Vojno in mir.
Delo velemojstra. In
moram reči: prav
dobra je. Priporočam.«
Miha Mazzini v iskrivem klepetu z Romano Purkart v jeseniški knjižnici
kratkih zgodb Polni koledarji, prazni dnevi, a je Mazzini
kot duhovit in iskriv sogovornik v klepet (vodila ga je
Romana Purkart) vnesel
svoja pronicljiva razmišljanja o svetu, v katerem živimo, o medosebnih odnosih
in o značilnostih Slovencev,
ki nam nista tuja pasivnost
in utapljanje v povprečnosti.
»Če v Sloveniji začne nekdo
lezti gor, ven iz povprečnosti, jih z vseh strani takoj
dobi puf! po glavi,« je med
drugim menil Mazzini in
dodal, da je za pisatelje v
Sloveniji rezervirana vloga
vaškega bebčka, posebneža
in pijančka. »Slovenci od pisatelja pričakujemo, da nam
poroča izza šanka,« je med
drugim dejal. A ti stereotipi
so pri različnih narodih različni, v Ameriki (Mazzini je

bran avtor tudi onstran velike luže, kar mu po lastnih
besedah omogoča »kulturniški turizem« in pogosta gostovanja) je denimo nastop
pisateljev podoben stand-upu, torej zabavi, medtem
ko denimo v Franciji pisatelj
nosi vlogo moralnega razsodnika. V Sloveniji tudi težko
iskreno priznamo nekomu,
da je res uspešen. A tako
smo narejeni, brez grenkobe
sprejema Mazzini. V svojem
jeseniškem »kratkem predavanju iz vsega mogočega«,
kot je svoj nastop označil
sam, je spregovoril tudi o
Facebooku kot izredno močnem propagandnem orodju,
o prihodnosti elektronskih
knjig, o pisanju kolumen za
spletni portal pa tudi o osebni izkušnji desetdnevnega
klečanja in mižanja v nekem

Po besedah Maje Baš iz Občinske knjižnice
Jesenice je Miha Mazzini zelo priljubljen avtor
med jeseniškimi bralci. Kot lahko preberemo na
njegovi spletni strani, je doslej izdal sedemnajst
knjig in devet priročnikov, njegova dela so
uvrščena v več antologij, je avtor scenarijev za
dva nagrajena celovečerna filma in režiser petih
filmov. Je redni član Evropske filmske
akademije. Zaposlen je kot računalniški
svetovalec. Po izobrazbi je doktor znanosti s
področja antropologije vsakdanjega življenja.
budističnem svetišču
In
morda je prav ta izkušnja
narekovala naslov knjige
Polni koledarji, prazni dnevi
– ker je, kot je ugotovil, zahodnega človeka neznosno
strah tega, da bi se ustavil,
zato iz dneva v dan divja le

Predstavili so se otroški
in mladinski pevski zbori
Janko Rabič
Pri Območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice nadaljujejo srečanja in
revije različnih ljubiteljskih
skupin. 11. aprila je bila v dvorani Kulturnega doma na
Slovenskem Javorniku območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin
Kranjska Gora, Jesenice in
Žirovnica z naslovom Dobra
volja je najbolja. Na odru se je
zvrstilo skoraj tristo mladih
pevcev in pevk. Občino Jesenice so zastopali otroški pevski zbor Zvezdice in mladinski pevski zbor Osnovne šole
Toneta Čufarja (zborovodkinja Mojca Čebulj), pevski

zbor Glasbene šole Jesenice
(zborovodkinja Eva Jelenc
Drozg) ter otroški pevski zbor

in mladinski pevski zbor
Osnovne šole Koroška Bela
(zborovodkinja Lidia Wolf).

Mladinski pevski zbor OŠ Koroška Bela

še bolj A vedno je čas za
kratko pavzo, je prepričan
Mazzini, vedno je čas, da se
ustaviš in – četudi le za pol
ure na dan – globoko vdihneš in se potopiš vase
Morda prav s kakšno od
Mazzinijevih knjig v roki?

Strokovna spremljevalka
Andreja Martinjak se je po
reviji z zborovodkinjami pogovarjala o izvedbi pesmi
ter razporeditvi na nadaljnje
nastope na območnih, regijskih in državnih revijah. Pohvalila je ubrano in kvalitetno petje ter pester repertoar, ki je vseboval tudi novejše pesmi.
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Šport

Rešitve še ni na vidiku
Športforum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije je skupaj s Hokejskim drsalnim
društvom Bled na Jesenicah organiziralo konferenco s perečo problematiko o jeseniškem hokeju.
Matjaž Klemenc
Konferenca v jeseniškem
Kolpernu je gostila zanimive
goste: Matjaža Rakovca, predsednika Hokejske zveze Slovenije, Dejana Kontreca, generalnega sekretarja Hokejske zveze Slovenije, Slavka
Kanalca, zadnjega predsednika Hokejskega kluba Acroni
Jesenice, Miha Rebolja, predsednika Hokejskega društva
mladi Jesenice, Rudija Hitija,
legendo slovenskega hokeja,
in Viktorja Krevsla, dolgoletnega profesorja na Fakulteti
za šport in odbojkarskega de-

vizija ti da možnost, da računaš na neko sodelovanje," so
bile uvodne besede Matjaža
Rakovca. Slavko Kanalec je
bil štiri leta predsednik Hokejskega kluba Acroni Jesenice. V minuli hokejski sezoni
se je lahko bolj posvetil podjetju, ob tem pa imel več časa
za razmišljanje o hokeju.
»Sedaj se je na Jesenicah pokazala velika praznina, kar
sem tudi sam občutil. Ne glede na to, kako se je stvar zaključila, je bilo vmes tudi
marsikaj lepega," je poudaril
Kanalec. Kot je dodal, se bo
dolg kluba v višini 1,6 milijo-

gramom lahko potrkaš na
vrata potencialnih sponzorjev. Vsi gostje foruma so si
bili enotni, da brez jeseniškega hokeja ni slovenskega hokeja in uspešne slovenske
reprezentance. V zgodovini
so jeseniški igralci tvorili jedro reprezentance. »Za ljubitelje hokeja na Jesenicah je
težko leto. Brez finala Jesenice : Olimpija slovenski hokej
nima prave teže. Vse to se
občuti tudi v reprezentanci,«
so bile besede Rudija Hitija.
Črni oblaki, ki so se zgrinjali
nad Jesenicami, pa le niso
prinesli najhujšega, saj se je

razil Miha Rebolj in bil hkrati
zadovoljen z velikim obiskom na konferenci, kar je
dokaz, da ljubiteljem hokeja
na Jesenicah ni vseeno, kaj se
dogaja z enim najpopularnejših klubov v Sloveniji. Kriznega trenutka se zaveda tudi
Viktor Krevsel. »To ni samo
usodni trenutek za hokej. To
je usodni trenutek življenja
na Jesenicah. V Sloveniji je
rešen individualni šport, žal
pa ne tudi kolektivni. Najti je
potrebno pametno strategijo,
da se naredi čim manj škode.
Danes šport rešujejo stari
starši, starši in talenti. Natre-

Jeseniški kegljači na ledu s solidnimi
nastopi na EP
Vrhunec letošnje slovenske sezone kegljanja na ledu je bilo
Evropsko prvenstvo na Bledu. Moško reprezentanco so dostojno zastopali člani ekipe TURBO HIT Jesenice, ki so nepremagljivi na državnih prvenstvih, imajo pa tudi dolgoletne
uspešne mednarodne tekmovalne izkušnje. Milan Radanič,
Brane Štefelin, Ivan Piber, Dušan Mandeljc in Borut Berčič, ki
je bil tudi selektor, so v moštvenem delu prvenstva zasedli 7.
mesto, ekipno v ciljnem tekmovanju pa 6. mesto. Med posamezniki pa je bil v ciljnem tekmovanju najboljši Borut Berčič
na 10. mestu. Ker je bilo evropsko prvenstvo tokrat doma, so
bila pričakovanja nekoliko bolj optimistična. Selektor Borut
Berčič je po nastopih dejal, da so bili nastopi, glede na veliko
konkurenco velesil v tem športu, dobri in realni. J. R.

Člani ekipe TURBO HIT

Ekipni državni prvaki v streljanju

Gostje na forumu: od leve Viktor Krevsel, Rudi Hiti, Slavko Kanalec, voditelj foruma Dušan Dragojevič, Matjaž Rakovec,
Dejan Kontrec, Miha Rebolj
lavca. Glavno vprašanje konference je bilo, ali obstaja vsaj
kanček upanja, da se jeseniški hokej spet vrne nazaj na
stara pota. V pogovoru so govorniki večkrat poudarili, da
se je nesmiselno vračati v
preteklost. Napake v preteklosti so se dogajale, a iz njih
se je potrebno nekaj naučiti
in jih v prihodnosti ne ponoviti. »Uspeh reprezentance je
pogojen z igralskim kadrom
in z uspehi Jesenic. Včasih je
dobro, da pride do takih stvari in se pojavijo novi obrazi.
Nekaj podobnega smo imeli
tudi s sestavo novega reprezentančnega vodstva. V
današnjih časih je težko računati na neko pomoč. Le jasna

na evrov, kolikor je bil klub
dolžan, ko je sam prevzel vodenje, do konca leta zmanjšal. Dejan Kontrec se je spomnil svojih igralskih dni:
»Spomnim se časov, ko sem
še sam igral. V začetku smo
imeli dva ali tri tujce, ki so
bili res kvalitetni in vsi smo
se od njih nekaj naučili.« V
zadnjih letih pa so na Jesenice prihajali številni tujci, številni med njimi z dvomljivo
kvaliteto. Tujci niso poceni,
ob tem pa še odvzamejo mesto kakšnemu nadarjenemu
mlademu hokejistu. Domači
igralci so bistveno cenejši, ob
tem pa še veliko bolj lojalni.
Matjaž Rakovec vidi rešitev v
strategiji, saj le s pravim pro-

hokej na Jesenicah igral tudi
v tem turbulentnem letu.
Glavni »krivec« je Hokejsko
društvo mladi Jesenice, ki ga
je skozi vse čeri uspešno vodil Miha Rebolj s svojimi sodelavci. »Vesel sem, da smo
uspešno zaključili sezono.
Članska ekipa je lokomotiva,
po kateri se vsi zgledujejo.
Hvala nekdanjim igralcem,
da so pomagali in s tem obdržali člansko ekipo. Ne samo
Jesenice, cela regija si zasluži, da imajo Jesenice profesionalno ekipo. Na Jesenicah
žal ni poenotenja. Čas bi bil,
da se v lokalnem okolju odločimo, kaj bi želeli. Čim prej
je treba preiti od besed k dejanjem,« je svoje mnenje iz-

Rekreativni Triatlon Karavanke 2013
Urša Peternel
V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica bodo turistično ponudbo krajev pod Karavankami letos popestrili s
Triatlonom Karavanke 2013.
Triatlon pripravljajo v sodelovanju z občinama Bled in
Gorje, pri pripravi in izvedbi
pa bo s prostovoljnim delom
sodelovalo petnajst različnih
društev. Triatlon bo potekal
8. junija s startom ob 11. uri,
namenjen pa je rekreativcem,
ki se bodo pomerili v treh di-

sciplinah: veslanju, teku in
kolesarjenju. "Pričakujemo
okoli dvesto športnih navdušencev, ki bodo morali preveslati Blejsko jezero, preteči
razdaljo treh kilometrov od
Završnice do Valvasorjevega
doma, pri čemer bodo premagali petsto višinskih metrov, in prekolesariti štirinajstkilometrsko pot od blejske Zake skozi Gorje do Završnice," je povedala Maja Zupan, direktorica Zavoda za
turizem in kulturo Žirovnica.
Kot je dodala, v sklopu Regio-

nalne destinacijske organizacije (RDO) tako športno-rekreativno prireditev na Gorenjskem organizirajo prvič,
z njo pa želijo povezati ponudbo omenjenih občin ter
športa in turizma. "Trasa triatlona ni zahtevna, zato je še
posebej v sestavi trojk primerna za vse povprečne rekreativce, tudi domačine, ki
jih vabimo, da pridejo na Triatlon Karavanke 2013, če že
ne kot tekmovalci, pa kot gledalci in navijači," je povedala
Maja Zupan.

nirati moramo čim več »mulcev« in ne uvažati slabih tujcev,« je menil Krevsel.
Za evropsko košarkarsko prvenstvo bo dvorana Podmežakla letos dobila novo podobo. Prihodnost hokeja je negotova. Se lahko zgodi, da
bodo imele Jesenice najbolj
sodobno dvorano daleč naokoli, a bodo ostale brez profesionalnega hokejskega pogona? Upamo in želimo si, da
ne. A da se to ne bo zgodilo,
bo potrebno marsikaj postoriti. »Delajo naj tisti, ki želijo
dobro jeseniškemu hokeju,
drugi naj nehajo,« so bile besede patra Bogdana Knavsa,
velikega ljubitelja jeseniškega hokeja.

Na Osnovni šoli Koroška Bela že vrsto let deluje strelski
krožek pod vodstvom mentorja Francija Bizjaka. Njegove
dolgoletne izkušnje na področju tega športa so že marsikateremu strelcu pomagale do izvrstnih rezultatov. Tudi letos
so na državnem prvenstvu v streljanju v kategoriji cicibanov
pristreljali nov uspeh. Štefan Žuber je zasedel tretje mesto,
Kaja Sodja pa je bila četrta. Ekipa, ki jo je poleg omenjenih
dveh sestavljal še Martin Ravnik Papič, pa je zmagala in
osvojila naslov najboljše v Sloveniji. Vsi učenci so člani
Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela. U. P.
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ƵĚŽǀŝƚĂ ŽŬŽůŝĐĂ Žď ƚŽƉůŝŚ ũĞǌĞƌŝŚ͕ ůĞƉŽ ǌĞůĞŶŽ ŚƌŝďŽǀũĞ ŝŶ ĂǌƵƌŶŽ ŵŽĚƌŽ ŶĞďŽ͘ dŽ ďĂƌǀŶŽ ƉĂůĞƚŽ ŽďŽŐĂƚŝũŽ ƓĞ
ƉƵƐƚŽůŽǀƓēŝŶĞŝŶƓƚĞǀŝůŶĞǌĂŶŝŵŝǀĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞ͕ŬŝũŝŚƚƵĚŝůĞƚŽƐƉŽůĞƚŝŶĞďŽŵĂŶũŬĂůŽ͘ƌƵǎŝŶƐŬŝĚŽƉƵƐƚŽǌ͘ŝǌůĞƚŶĂ
ĂǀƐƚƌŝũƐŬŽ<ŽƌŽƓŬŽŵĞĚůƉĂŵŝǌĂŐŽƚŽǀŽƉŽůĞƉƓĂǎŝǀůũĞŶũĞ͘^ŬƌĂũŶŝēĂƐǌĂůĞƉĚƌƵǎŝŶƐŬŝŝǌůĞƚ͘
ĞůũĂƉŽƉĞƐƚƌŝŚĚŽŐŽĚŝǀƓēŝŶĂŚƐĞďŽǀƐĞŬĂŬŽƌŝǌƉŽůŶŝůĂ͘ aƚĞǀŝůŶĂ ũĞǌĞƌĂ ŝŶ ƌĂǌŐŝďĂŶŽ ŚƌŝďŽǀũĞ ƐŽ
ƌĂǌůŽŐ͕ ĚĂ ŶŝŬŽŵƵƌ ŶĞ ďŽ ĚŽůŐēĂƐ͘ dƵĚŝ ŬůŝŵĂƚƐŬĞ ƌĂǌŵĞƌĞ ƐŽ ǌĞůŽ ƵŐŽĚŶĞ͕ ƉŽůĞŐ ƚĞŐĂ ƉĂ ůĂŚŬŽ ǀ ƉŽůĞƚŶĞŵ ēĂƐƵ ƉƌŝēĂŬƵũĞŵŽ ŬĂƌ ĚǀĂ ƚŝƐŽē
Ƶƌ ƐŽŶēŶĞŐĂ ǀƌĞŵĞŶĂ͘ WŽŵůĂĚ ƐĞ ŶĂ ĂǀƐƚƌŝũƐŬĞŵ
<ŽƌŽƓŬĞŵƉƌŝēŶĞŶĞŬŽůŝŬŽƉƌĞũŝŶƚƵĚŝũĞƐĞŶƐƉƌĞͲ
ůĞƉŝŵŝďĂƌǀĂŵŝƚƌĂũĂƉŽŶĂǀĂĚŝǌĞůŽĚŽůŐŽ͘
ƌƵǎŝŶĞ͕ Ŭŝ ƌĂĚĞ ŚŽĚŝũŽ ŶĂ ŝǌůĞƚĞ͕ ďŽĚŽ ŬŽƌŽƓŬĞ

ŬĂƌƚŝĐĞ <ćƌŶƚĞŶ ĂƌĚ ƓĞ ƉŽƐĞďĞũ ǀĞƐĞůĞ͘ ^ ƚŽ ŬĂƌƚŝĐŽũĞŵŽǎŶŽŽďŝƐŬĂƚŝƉƌĞŬƐƚŽŝǌůĞƚŶŝƓŬŝŚƚŽēŬŶĂ
ĂǀƐƚƌŝũƐŬĞŵ <ŽƌŽƓŬĞŵ ƉŽƉŽůŶŽŵĂ ďƌĞǌƉůĂēŶŽ͘ /Ŷ
ƚŽƚƵĚŝǀĞēŬƌĂƚǌĂƉŽǀƌƐƚũŽ͘WŽůĞŐƚĞŐĂĚŽďŝũŽŽďŝƐŬŽǀĂůĐŝƉƌŝϲϬƉŽŐŽĚďĞŶŝŚƉĂƌƚŶĞƌũŝŚŬŽƌŽƓŬĞŬĂƌƚŝĐĞ ƓĞ ƉŽƐĞďŶĞ ƵŐŽĚŶŽƐƚŝ͘ <ŽƌŽƓŬĂ ŬĂƌƚŝĐĂ ǀĞůũĂ
ŽĚ ϭϰ͘ ĂƉƌŝůĂ ĚŽ Ϯϳ͘ ŽŬƚŽďƌĂ ϮϬϭϯ͘ ĞŶĂ ŬĂƌƚŝĐĞ
ǌĂ ĞŶ ƚĞĚĞŶ ũĞ ϯϲ ĞǀƌŽǀ ǌĂ ŽĚƌĂƐůĞ ŝŶ ϭϱ͕ϱϬ ĞǀƌĂ
ǌĂ ŽƚƌŽŬĞ ;ƌŽũĞŶĞ ŵĞĚ ůĞƚŽŵĂ ϭϵϵϴ ŝŶ ϮϬϬϲͿ͘

Poden; Foto: ©Tine STEINTHALER_Kärnten Werbung, Bodental_Meerauge

<ŽƌŽƓŬĂ ŬĂƌƚŝĐĂ <ćƌŶƚĞŶ ĂƌĚ ũĞ ŶĂ ǀŽůũŽ ŶĂ
ƓƚĞǀŝůŶŝŚ ƉƌŽĚĂũŶŝŚ ŵĞƐƚŝŚ͕ ŶƉƌ͘ ǀ ƚƵƌŝƐƚŝēŶŝŚ ƵƌĂĚŝŚ͘ŽůŽēĞŶĂƚƵƌŝƐƚŝēŶĂƉŽĚũĞƚũĂŝǌĚĂũĂũŽŬŽƌŽƓŬŽ
ŬĂƌƚŝĐŽ <ćƌŶƚĞŶ ĂƌĚ ǀ ēĂƐƵ ďŝǀĂŶũĂ Ɖƌŝ ŶũŝŚ ĐĞůŽ
ďƌĞǌƉůĂēŶŽ͘ <ŽƌŽƓŬĂ ŬĂƌƚŝĐĂ <ćƌŶƚĞŶ ĂƌĚ ǀĞůũĂ
ƐĂŵŽƐŬƵƉĂũǌŽƐĞďŶŽŝǌŬĂǌŶŝĐŽ͘
Vse informacije najdete na www.kaerntencard.at
in na www.koroska.info

Vrbsko jezero; Foto: ©Franz GERDL_Kärnten Werbung, Wörthersee

WĂŶŬƌĂƟƵŵͲŚŝƓĂēƵĚĞŶũĂ
ŶĂĂǀƐƚƌŝũƐŬĞŵ<ŽƌŽƓŬĞŵ

-10%
VREDNOSTNI BON
ZA EN NAKUP

,ĂƵƐ ĚĞƐ ^ƚĂƵŶĞŶƐ ʹ ŚŝƓĂ ēƵĚĞŶũĂ ǀ ŬŽƌŽƓŬĞŵ ǌŐŽĚŽǀŝŶƐŬĞŵ
ŵĞƐƚĞĐƵ'ŵƺŶĚͬ^ŽǀŽĚĞŶũũĞŶĞŬĂũƉŽǀƐĞŵŶĞǀƐĂŬĚĂŶũĞŐĂ͘KďŝƐͲ
ŬŽǀĂůĐĞēĂŬĂƉŽƐƌĞēĞŶĂŬŽŵďŝŶĂĐŝũĂƵŵĞƚŶŽƐƟŝŶǌŶĂŶŽƐƟ͘
Velja do 31.08.2013. Velja samo
za izdelke, ki jih boste kupili neposredno pri nas. Ne velja za akcijske
in posebne cene. Vrednostni bon
vkljucno z našo kartico pokažite prosimo na blagajni. Vrednostnega bona ni
možno zamenjati za gotovino.

OB NAKUPU BOSTE
VELIKO PRIVARCEVALI

ANKERST GES.N.B.R. MARKETING & VERBUNG, EGELMOOSWEG 26, KAMERING/PATERNION

C+C Pfeiffer je vrhunski grosisticni partner za gastronomijo,
hotele in obrtnike. Nudimo vam prakticno vse, kar potrebujete za uspešno delovanje vašega podjetja.

OBIŠCITE NAS IN UNOVCITE
VREDNOSTNI BON ZA -10 % POPUST!
Niste še naša stranka? Gre popolnoma enostavno:

Kartico lahko narocite preko spletne povezave www.ccpfeiffer.at/kundewerden
oziroma izpolnite obrazec, ter ga oddajte pri nas na oddelku za informacije.
S seboj prinesite prosimo tudi vaš obrtni list in osebno izkaznico. Ce imate
davcno številko za DDV, vas prosimo, da navedete tudi to. Takoj boste dobili
kartico, katera vam omogoca nakupovanje.

www.ccpfeiffer.at

Triglavstraße 75, 9500 Villach/Beljak

ŐŽĚŽǀŝŶĂŚŝƓĞēƵĚĞŶũĂƐĞŐĂǀϭϮ͘ƐƚŽůĞƚũĞ͘
dĂŬƌĂƚ ũĞ ďŝůĂ ǀ ƚĞŵ ŬŽŵƉůĞŬƐƵ ďŽůŶŝƓŶŝĐĂ
^ƚ͘ŶƚŽŶŝƵƐ^ƉŝƚĂů͘ŐƌĂĚďĂ͕ǀŬĂƚĞƌŝũĞďŝůĂ
ďŽůŶŝƓŶŝĐĂ͕ũĞĞŶĂŶĂũƐƚĂƌĞũƓŝŚǀƵŵĞƚŶŝƓŬĞŵ
ŵĞƐƚĞĐƵ 'ŵƺŶĚͬ^ŽǀŽĚĞŶũ ŶĂ ĂǀƐƚƌŝũƐŬĞŵ
<ŽƌŽƓŬĞŵ͘WŽůĞŐďŽůŶŝƓŶŝĐĞƐŽďŝůĞǀƚĞũǌŐƌĂĚďŝƚƵĚŝĚƌƵŐĞƵƐƚĂŶŽǀĞ͕ŬŽƚŶƉƌ͘ƉŽƌŽĚŶŝƓŶŝĐĂ͕
ƓŽůĂŝŶĚŽŵƐƚĂƌŽƐƚŶŝŬŽǀ͘EĂƉŽďƵĚŽŐůĂƐďĞŶŝŬĂŝŶƵēŝƚĞůũĂŐůĂƐďĞŶĞŐĂƉŽƵŬĂDĂŶĨƌĞĚĂ
dŝƐĐŚŝƚǌĂƐĞũĞƚĂǌŐƌĂĚďĂǀůĞƟŚϮϬϬϱŝŶϮϬϬϲ
ǌĂēĞůĂƉƌĞŶĂǀůũĂƟ͘dŽƉĂũĞďŝůŽƚƵĚŝƌŽũƐƚǀŽ
ĚĂŶĂƓŶũĞŬƵůƚƵƌŶĞŝŶƚƵƌŝƐƟēŶĞǌŶĂŵĞŶŝƚŽƐƟ
WĂŶŬƌĂƟƵŵ 'ŵƺŶĚ ʹ ĚĂƐ ,ĂƵƐ ĚĞƐ ^ƚĂƵŶĞŶƐʹŚŝƓĂēƵĚĞŶũĂ͘ĞůŽŽďƐĞǎŶĂŐƌĂĚďĞŶĂ
ĚĞůĂ ƐŽ ďŝůĂ ŶĂũƉƌĞũ ŶĂŵĞŶũĞŶĂ ƉƌĞĚǀƐĞŵ

ǀǌƉŽƐƚĂǀŝƚǀŝ ƉƌǀŽƚŶĞ ŽďůŝŬĞ ƐƚĂǀďĞ͘ ƌŚŝƚĞŬƚŬĂ ǀĂ ZƵďŝŶ ũĞ ŶĂũƉƌĞũ ǌĞůŽ ƐŬƌďŶŽ
ǌĂƐŶŽǀĂůĂ ŵƵǌĞũ DƵƐĞƵŵ ĚĞƌ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ƌƚ͕ Ŭŝ ũĞ ďŝů ŽĚƉƌƚ ǀ ŽŬǀŝƌƵ ŬŽƌŽƓŬĞ
ĚĞǎĞůŶĞ ƌĂǌƐƚĂǀĞ tĂƐƐĞƌ͘ƌĞŝĐŚ͘ s ŚŝƉƵ ũĞ
ƐƉĂĚĂůĂƚĂƌĂǌƐƚĂǀĂŵĞĚŶĂũǌĂŶŝŵŝǀĞũƓĞǀ
ƐŬůŽƉƵŬŽƌŽƓŬĞĚĞǎĞůŶĞƌĂǌƐƚĂǀĞ͘ĂŐƌĂĚďĞŶĂ ĚĞůĂ ƐŽ ďŝůĂ ŶĂ ƌĂǌƉŽůĂŐŽ ǌŐŽůũ ǌĞůŽ
ŽŵĞũĞŶĂ ƐƌĞĚƐƚǀĂ͘ ZĂǌƐƚĂǀůũĂůĐŝ ƉĂ ƐŽ ǀ
ƚĞŵ ǀŝĚĞůŝ ƚƵĚŝ ǀĞůŝŬŽ ŵŽǎŶŽƐƚ͘ dĂŬŽ ƐŽ
DĂŶĨƌĞĚdŝƐĐŚŝƚǌ͕tĞƌŶĞƌ^ĐŚƵůǌĞ͕ŶĚƌĞĂƐ^ƚĂƵĚŝŶŐĞƌŝŶǀĂZƵďŝŶƚĞƌĂǌŵĞƌĞŝĚĞĂůŶŽ ŝǌŬŽƌŝƐƟůŝ͗ ,ĂƵƐ ĚĞƐ ^ƚĂƵŶĞŶƐ ʹ ŚŝƓĂ
ēƵĚĞŶũĂũĞŶĞŬĂũƉŽǀƐĞŵŶĞǀƐĂŬĚĂŶũĞŐĂ͘
/ŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ͗ǁǁǁ͘ƉĂŶŬƌĂƟƵŵ͘Ăƚ
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Koroška
Atrio še naprej preseneča
Beljaško nakupovalno središče Atrio je največje na Koroškem. Obiskovalce
preseneča s številnimi novostmi in zanimivimi prireditvami.
Jože Košnjek
Načrtovalci trgovskega središča Atrio v Beljaku/Villach
so z njegovo izgradnjo leta
2007 zadeli v polno. Zgradili
so ga na lahko dostopnem
kraju na zahodnih »vratih«
Beljaka z izredno dobro prometno povezavo z Italijo in
Slovenijo. Zavedali so se pomena večjezičnosti, zato je
informativno gradivo tudi v
jezikih sosedov, prav tako pa
tudi postrežba. Da bi še bolj
poudarili svoje lego v bližini
stičišča treh dežel, treh narodov in treh jezikov, v parku
pred vhodom v središče prevladujejo tri barve: rdeča, ki

Mag. Richard Oswald,
vodja centra Atrio
je simbol za Avstrijo, zelena,
ki poudarja Italijo, in modra,
ki je ena od slovenskih barv.

Koroška kartica – Kärnten Card
Na informacijskem oddelku Atria je naprodaj
koroška kartica Kärnten Card, s katero si je
mogoče brezplačno ogledati nad sto najbolj
znanih turističnih posebnosti na Koroškem.
Atrio je najbolj obiskana prodajna točka te
kartice. Kupiti jo je mogoče vsak dan od
ponedeljka do petka med 9. in 19.30 in ob
sobotah med 9. in 18. uro.

Trgovsko središče je nekaj
posebnega tudi zaradi velikosti. Z okrog 40.000 kvadratnimi metri prodajnih površin, z nad 80 prodajalnami
in z 2000 brezplačnimi parkirnimi mesti je največje na
Koroškem.
»Res smo veliki,« pravi vodja
centra Atrio mag. Richard
Oswald iz Celovca. »Naši
obiskovalci si lahko pomagajo z devetimi dvigali in osemnajstimi premičnimi stopnicami in drugimi udobnostmi, ki so del sodobnega
trgovskega središča. Poskrbimo za starejše, za žejne in
lačne in seveda za najmlajše,
ki med tem, ko starši nakupujejo, brezskrbno uživajo v
igri. Kotiček za najmlajše se
imenuje Lollipop. Obsega
kar 600 kvadratnih metrov,«
je povedal mag. Richard Oswald.
Atrio je od decembra lani bogatejši za trgovino Hollister,
ki je prva in edina tovrstna
trgovina na Koroškem in
predstavlja južno-kalifornijski življenjski slog. Blagovna
znamka je dobila ime po kraju Hollister, njen logotip pa

Kaj so povedali obiskovalci trgovine
,K>>/^dZǀŶĂũǀĞēũĞŵŬŽƌŽƓŬĞŵ
ŶĂŬƵƉŽǀĂůŶĞŵĐĞŶƚƌƵdZ/K͍
ĞŶŬƌĂƚŶŽ͘ <Ăũ ƉŽĚŽďŶĞŐĂ ƓĞ
ŶŝƐĞŵǀŝĚĞůĂŶŝŬŽůŝ͘͞
ͣsĞĚŶŽ ǌŶŽǀĂ ƐĞŵ ƉƌŝũĞƚŶŽ
ƉƌĞƐĞŶĞēĞŶĂŶĂĚǀĞůŝŬŽŝǌďŝƌŽ
ŶĂũůĞƉƓŝŚŵŽĚŶŝŚŽďůĂēŝů͘>ĞƉĂ

ŽďůĂēŝůĂ ƐĞŵ ŶĂƓůĂ ǎĞ ŵĂƌƐŝŬũĞ͘sĞŶĚĂƌŚŬƌĂƟƚĂŬŽƵĚŽďŶĂ ŝŶ ƓƉŽƌƚŶŽ ŵůĂĚŽƐƚŶĂ ƉĂ
ĚŽƐůĞũ ƓĞ ŶŝŬŽůŝ͕͞ ũĞ ƉƌŝǌŶĂůĂ
ŶũĂŝǌ:ĞƐĞŶŝĐ͘

:ĂƐŵŝŶĂ ŝǌ <ƌĂŶũĂ je poveĚĂůĂ͕ ĚĂ ŽďŝƓēĞ ƚƌŐŽǀŝŶŽ
,K>>/^dZ ǀƐĂŬŝē͕ ŬŽ ƐĞ ŽĚƉĞůũĞ ƉŽ ŶĂŬƵƉŝŚ ǀ ďĞůũĂƓŬŝ
dZ/K͗ͣsǌĚƵƓũĞǀƚƌŐŽǀŝŶŝũĞ

predstavlja galeba. Ta modna
blagovna znamka sedaj
upravlja že nad 500 butikov
po vsem svetu. Po letu 2000,
ko je bila odprta prva trgovina, je podjetje delovalo le v
Združenih državah Amerike
in v Kanadi. Šele leta 2008 je
bila odprta prva trgovina v
Veliki Britaniji. Potem je bil
storjen korak na evropsko celino. Hollister ima danes v
Nemčiji 15 in v Avstriji štiri
trgovine. Nanje je opozarjajo
bogato opremljene izložbe.
Njihov zaščitni znak je glas-

ba, ki plava po trgovini, in s
posebnimi parfumi odišavljeni izdelki. Pridite! Novost,
ki je vredna obiska.

Vabljeni na prireditve
Atrio je znan tudi zaradi organizacije številnih prireditev, od kulturnih, športnih
do zabavnih. V petek in soboto, 10. in 11. maja, bo Promocijski dan z vrednostnimi boni, ko bodo obiskovalci lahko zadeli vrednostne
bone v trgovinah nakupovalnega središča. V četrtek, 6.

junija, bo v Atriu zanimiv
kulturni dogodek. Predstavniki dežele Koroške bodo
podelili nagrado za najboljšo otroško knjigo. Dva dni
kasneje, 7. in 8. junija pa bo
v Atriu velika reševalna vaja
gasilcev, reševalcev v gorah
in na vodi, vodnikov reševalnih psov in drugih, ki ob nesrečah pomagajo ljudem.
Teden kasneje, 14. in 15. junija pa bodo Sparovi karierni dnevi, kjer bodo predstavljane možnosti za zaposlitev
v skupini Spar.

Kam med prazniki?
Obisk največjega koroškega
nakupovalnega centra se vsekakor
obrestuje!
_ 86 trgovin, kavarn in restavracij, 2.000 brezplačnih
parkirišč
_ Interspar Hyper-Markt, Hervis-Sports, H&M – moda za
ženske, moške in otroke, Humanic – največja koroška
trgovina z obutvijo, Kastner & Öhler – največja koroška
modna blagovnica, Majdič - strokovna trgovina za
tehniko, TV, HiFi in gospodinjske aparate, drogerija
Müller z izjemno široko ponudbo in še veliko več

ANKERST GES.N.B.R. MARKETING & VERBUNG, EGELMOOSWEG 26, KAMERING/PATERNION

_ Novo: modna blagovnica Hollister by Abercrombie &
Fitch

i
Odpr to tud
27. aprila
in 2. maja!

_ LOLLIPOP v nakupovalnem centru ATRIO je največje
koroško pokrito igrišče
_ Preko Jesenic samo nekaj minut od državne meje, po
avtocesti A2 smer Italija, izvoz z avtoceste VillachWarmbad/Beljak
posebej širokih

_ 27. aprila odprto do 18.00, 2. maja odprto do 19.30!

www.atrio.at

10

Jeseniške novice, petek, 26. aprila 2013

Mladi, nasvet
Akrobati na
prvenstvu Jesenic
Urša Peternel
V telovadnici TVD Partizan
Jesenice je potekalo drugo
odprto prvenstvo Jesenic v
skokih z male prožne ponjave. Tekmovalo je 48 deklic in
dečkov iz TVD Partizan Jesenice in Žirovnica. "Videli
smo osnovne akrobatske
skoke, ki so jih lepo izvajali
tekmovalci začetniki, ki vadijo akrobatiko prvo leto, in
tudi težke v izvedbi starejših,
kot je stegnjeni salto z enim
obratom in pol in dvojni skrčeni salto. Za dvanajstletne
deklice so to zelo zahtevni
skoki, a brez njih ni upanja
na kolajne," je povedal trener
Leon Mesarič. In take skoke

so pokazale mlajše deklice
TVD Partizan Jesenice, ki so
tudi letošnje državne prvakinje. Z lepimi skoki so to potrdile tudi na Jesenicah.
Zmagala je državna prvakinja Maja Pavličević, druga je
bila Laura Kogoj in tretja Meggie Kalan, druga z državnega prvenstva. Tudi cicibanke
Jesenic nosijo naziv državnih prvakinj in kot favoritke
so na prvenstvu Jesenic zasedle prva tri mesta: prvo Nikolina Davidović, drugo Ana
Klobučar in tretje Hana Kliček. V skupini deklic in dečkov začetnikov je nekaj obetavnih akrobatov, zmagovalec na tej tekmi je bil Rijan
Besič.

Mladi znanstveniki
Na Gimnaziji Jesenice so že tretje leto zapored pripravili zanimive naravoslovne delavnice za
prvošolčke, s čimer spodbujajo zanimanje za naravoslovje že med najmlajšimi.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so letos že tretje leto zapored na
obisk povabili otroke, tokrat
prvošolčke z Osnovne šole
Koroška Bela, ter zanje pripravili zanimive delavnice s
področja naravoslovja. “Sklepali smo, da je ravno naravoslovje tisto, ki bo otroke zelo
zanimalo in nanje naredilo
dolgoročen vtis. Otrokom
smo zato pripravili delavnice
s področja fizike, kemije, biologije in matematike, vključili
pa smo tudi športno vzgojo.
Uspeh delavnic je izjemen,«
je povedala profesorica na Gimnaziji Jesenice Natalija Bohinc Zaveljcina. Ob prihodu
so otroci prejeli že pripravljeno zgibanko, na kateri so bile
naloge, ki so jih lahko rešili
na delavnicah. Pri matematiki so uporabili prednost interaktivne table in s pomočjo
slik spoznavali številke, urejali so množice, spoznavali temeljne naravoslovne postopke, kot so urejanje, razvrščanje, prirejanje. Pri fiziki so
spoznali barvni spekter in s
pomočjo projektorja in uklonske mrežice prikazali mavrični spekter. Skozi igro z balonom so se srečali s statično
elektriko in naelektritvijo tele-

sa. Videli so, da vžigalica lahko plava v čisti vodi, ne pa v
milnati, tako so se srečali s
površinsko napetostjo. Opazovali so tudi simulacijo strele z Van de Graffovim generatorjem. Zelo jim je bilo všeč
raziskovanje z magneti. Pri
kemiji so sami izvedli poskuse s sodo bikarbono in kisom,
tako da so naredili vulkan, balon pa se je napihnil sam. Naredili so kromatografijo barv
iz flomastra, opazovali so barve plamenov pri plamenskih
reakcijah. Ogledali so si demonstracijo bolj zanimivih
poskusov (»pravi« vulkan iz
amonijevega kromata in dokaz kisika s tlečo trsko, gorenje kresničke). Sledil je ogled
biološke učilnice, kjer so spoznali primerke žuželk, okostja in makete sesalcev in skelet človeka ter modele organov. Ogledali so si tudi akvarij
in terarij. Pri športni vzgoji pa
so otroci skupaj z dijaki uživali v družabnih igrah, igrah z
žogo in v preskakovanju ovir
na poligonu.
Kot je povedala Natalija Bohinc Zaveljcina, s takšnimi
delavnicami spodbujajo vertikalno sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v jeseniški občini. Obenem pa spodbujajo tudi pro-

Majhni otroci so radovedni učenci, ki v povprečju
postavijo 76 vprašanj na uro. So naravni in spontani
»znanstveniki« in »inženirji«, ki se z velikim zanimanjem
učijo znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.
Vse to jim z izjemno lahkoto uspeva skozi igro.
mocijo naravoslovja, ki ga
šolski in predšolski otroci dojemajo veliko hitreje in z izjemnim zanimanjem. »Otrokom smo prikazali naravoslovje na zanimiv, igriv način,
kar so sprejeli z velikim zanimanjem,« je povedala. Tudi
otroci so bili nad obiskom
navdušeni. »Najbolj všeč sta
nam bila vulkan in kresničke.
Pri pouku fizike smo si ogledali, kako je videti naše veso-

lje. Tako poslikano učilnico bi
imeli tudi na naši šoli. Tukaj
so nam bili najbolj všeč strela
in grom, mavrica in igranje z
magneti. Pri matematiki pa
smo z učiteljico Jernejo reševali zelo zanimive matematične naloge s pomočjo interaktivne table, ki pa jo že kar dobro poznamo, saj jo imamo
tudi v svojem razredu,« so
povedali prvošolci ter učiteljici Maruša in Stanka.

Zakaj otroku postaviti meje
Zinka Ručigaj

Zinka Ručigaj

Postavljanje meja pomeni aktivno vlogo staršev pri odraščanju otrok. Zavedati se morate,
da ste starši tisti, ki otrokom
pokažete pot v življenje. Otrok
sam ne ve, kaj je zanj dobro in
kaj ne. Zato potrebuje vaše vodenje in usmerjanje s postavljanjem meja. Pri tem upoštevajte otroka, saj pri postavljanju meja sodelujete vsi, otrok
in starši. Postavljene meje
dajo otroku občutek varnosti.
S tem otroku privzgojite notranjo disciplino. Meje starši postavljate pri vzgoji, ki jo jaz
imenujem spodbudna vzgoja.
Otroku dajte možnost, da se
uči na lastnih izkušnjah. Tam,
kjer z učenjem na lastnih izkušnjah škoduje sebi ali drugim, postavite meje. Meje starši postavite tudi tam, kjer je to
potrebno zaradi vrednot v družini in v družbi.
Zagovorniki popustljive – permisivne vzgoje zagovarjajo
način vzgoje, kjer ni postavljenih meja. Otrok o svojih dejanjih odloča sam, vedno dela
tisto, kar želi. Če daste otroku
možnost, da o vsem odloča
sam, potem se odloči za tisto,
kar mu je všeč, kar pa ni vedno
najboljše zanj. Starši ga pri
tem načinu ne usmerjate.

Otrok lahko pride v položaj, ko
je nevaren sam sebi, drugim
ljudem ali predmetom. Tudi
če ste vedno strpni do otroka,
se vam lahko ob njegovem odraščanju zgodi, da kakega njegovega dejanja ne boste mogli
sprejeti. Morda bo zato, ker ni
imel postavljenih meja, že v
puberteti posegel po prepovedanih substancah ali pa si bo
izbral neprimerno družbo. Če
boste takrat poleg popustljivosti začeli kritizirati njegova dejanja, bo to le še poslabšalo
vajin odnos. Pri popustljivi
vzgoji starši le redko ali sploh
ne postavljate meje. Učenje na
lastnih izkušnjah brez usmerjanja je v škodo otrok, staršev
in drugih ljudi v otrokovi okolici.
Zagovorniki stroge vzgoje zagovarjajo vzgojo s prepovedmi
in zapovedmi. Ko otroku nekaj prepovedujete ali zapovedujete, je to dokončno, brez
obrazložitev. Otrok mora to
narediti, to je vaša odločitev in
pri tem ne upoštevate otroka.
Otrok nima možnosti, da bi se
učil na lastnih izkušnjah. Prepoved uporabljate starši z namenom, da otroka obvarujete
pred slabimi izkušnjami, vendar se na ta način otrok zaveda
le tega, kar mu prepovedujete,
ne ve pa, zakaj je to dobro in

kako bi on lahko to naredil bolje. Če otrok ne upošteva vaših
zahtev, potem običajno sledi
kazen. Tisto, kar otrok naredi,
naredi zaradi zunanjih okoliščin, zaradi strahu pred kaznijo in kritiko.

dovolite. Priporočam vam postavljanje meja na način, ko
otroku sporočite, kaj mu dovolite. Kadar naredi nekaj, česar
ne morete sprejeti, mu sporočite, da vam to ni všeč, potem
pa mu povejte, kako lahko to
naredi tako, da je dobro za vse.

Kdaj naj bi začeli
postavljati meje?
Meje začnite postavljati takrat,
ko dojenček naredi nekaj, česar ne morete sprejeti. Lahko
je to želja, da se igra z daljinskim upravljavcem. Otroku
povejte, da to ni igrača, in mu
ponudite igračo. Ko vas ali nekoga v vaši okolici udari, mu
povejte, da vam to ni všeč,
nato ga učite prijetne komunikacije. Primite njegovo roko in
skupaj božajta njega, vas, druge. Pri mejah, ki ste jih otroku
postavili, tudi vztrajajte. Če se
vam kdaj zgodi, da od postavljenih meja odstopite, potem
najprej sebi postavite meje, kaj
boste sprejeli in česa ne. Če
niste prepričani, da boste pri
postavljenih mejah vztrajali,
potem jih ne postavite ali pa z
otrokom skupaj poiščite za vse
najboljšo možnost.

Kako postaviti meje?
Postavljanje meja ne sme biti
vsiljivo ali nasilno. Upoštevati
je treba otroka kot osebnost.

Načini postavljanja meja

Omogočiti mu je treba, da se
do določenih spoznanj dokoplje sam, z lastnimi izkušnjami, ali pa mu lahko pomagate
z nasveti, razlagami, predvsem pa s poslušanjem in strpnostjo. Kadar želite otroku
postaviti mejo, niste pa prepričani o pravilnosti svoje odločitve, mu sporočite, da boste o
tem še razmislili. Vzemite si
čas za razmislek o tem, kakšna je korist postavljene meje
zanj ali za koga drugega. Ko
otroku postavite meje, mu
tudi povejte, zakaj ste se tako
odločili. Na ta način mu sporočite, zakaj je postavljena meja
zanj dobra. Meje lahko postavite na različne načine. Če pri
postavljanju meja govorite o
tem, česa ne dovolite, takrat
otrok ve le to, da mu tega ne

– Otroku pomagajte, da pride sam do rešitve: otroka
vodite, da pride sam do tega
kako rešiti spor s sorojencem
ali prijateljem.
– Dovolite: otrok želi pojesti
kosilo ob gledanju risanke. Povejte mu, da si lahko ogleda
risanko po kosilu, ki ga boste
skupaj pojedli pri mizi.
– Dovolite z določenim pogojem ali do določenega časa:
želi k prijatelju. Dovolite, da
gre k prijatelju, ko konča domačo nalogo ali ko pospravi
igrače.
– Dogovorita se: Dogovorita
se, kolikokrat se še pelje po toboganu, preden odideta domov. Poiščeta srednjo pot.
– Dovolite, da se sam odloči:
Sam se odloči, ali bo oblekel
modre ali zelene hlače.
– Včasih tudi ne dovolite in
obrazložite, kaj od njega pričakujete: »Ne dovolim ti, da stečeš na cesto. Tam vozijo avtomobili, zato mi boš dal roko.«
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Mladi

Noč z Andersenom
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah so se letos drugo leto zapored pridružili Noči
z Andersenom. Učenci 1.c razreda so noč preživeli ob pravljicah in zabavnih delavnicah.
Urša Peternel
V petek, 5. aprila, so se na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
na Jesenicah že drugič pridružili 2020 knjižnicam in
šolam po svetu pri Noči z
Andersenom. To noč otroci
preživijo ob prebiranju knjig
in na ta način zaznamujejo
mednarodni dan knjige za
otroke in rojstni dan danskega pravljičarja Hansa
Christiana Andersena. Letos
so se nočnih dogodivščin v
šoli udeležili učenci 1.c razreda z razredničarko Janko
Bergel Pogačnik, ravnateljico Branko Ščap, svetovalno
delavko Pavlo Klinar s psičko Dajo in knjižničarko
Marjetko Noč. "Prvih nekaj
minut večera smo posvetili
Žanovemu pradedku Jaku
Čopu. Z njegovih fotografij
gora smo nato v učilnico priklicali jastreba, ki je začel

preganjati piščeta. Po skupinskih igrah smo se razdelili v manjše skupine. Uro
in pol smo nato preživeli na
delavnicah. V prvi delavnici
sta združili moči psička
Daja in Pavla. Ob prebiranju strašnih pravljic se je
ježila koža, z odprtimi usti
in velikimi očmi so učenci
strmeli in podoživljali usodo junakov. Na koncu je le
zmagalo dobro in jih z olajšanjem poneslo do druge
delavnice. Veselo je bilo v
mali telovadnici. Peli in plesali so banse. Uživali so ob
igri velikanki. Uspešen met
kocke in premik figure na
rožico drobne Palčice je
igralcu namenil en skok v
bazen z gobami. Tretjo delavnico je v knjižnici vodila
knjižničarka. Mali bralci so
iskali izgubljene povedi iz
pravljic in sestavljali sestavljanke naslovnic znanih

slikanic. Prave slikanice so
nato sami poiskali na knjižnih policah," je večer opisala razred ničarka Janka
Bergel Pogačnik. Večer ni
minil brez večerje: obloženo mizo jim je letos pripravila ravnateljica Branka

Vsako drugo leto se Jesenice
iz mesta jekla in narcis za en
dan spremenijo tudi v mesto
harmonike. Gostijo namreč
srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, letos so ga
že sedmič, na njem pa je tokrat sodelovalo rekordnih 22
orkestrov s 420 mladimi harmonikarji iz vse države. Na
odru jeseniškega gledališča
so predstavili svoje glasbeno

Osnovna šola Poldeta Stražišarja že vrsto let organizira državna tekmovanja za
učence šol s prilagojenim
programom v znanju matematike Računanje je igra.
Gre za največje in najbolj
obiskano tekmovanje šol s
prilagojenim programom,
ki se ga je udeležilo več kot
130 učencev in učenk od 4.
do 8. razreda iz 33 osnovnih
šol, ki so najboljše znanje
pokazali na predhodnih šolskih tekmovanjih. Dobrodošlico sta na začetku tekmovanja vsem zaželela župan
občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger in ravnatelj
Osnovne šole Poldeta Stražišarja Gregor Skumavc, ki

je ob tekmovanju povedal:
“Zjutraj najprej pripravimo
slavnostno odprtje tekmovanja, ko rešijo tekmovalne
naloge, pa jim pripravimo
tudi kulturni program; letos
so ga pripravili učenci
Osnovne šole Franceta Prešerna iz Kranja z igrico Katarinin vrt.” Najboljše rezultate na tekmovanju so dosegli učenci in učenke šol s
prilagojenim programom iz
Novega Mesta, Kranja, Škofje Loke, Murske Sobote in
Krškega.
Najboljše rezultate so na
tekmovanju Računanje je
igra dosegli učenci in učenke šol s prilagojenim programom iz Novega mesta,
Kranja, Škofje Loke, Murske
Sobote in Krškega.

Ščap. Po zaključku delavnic
pa so sledile priprave na
spanje, umivanje zob, potem pa skok v pižamce in
spalne vreče. Še pravljica za
lahko noč, tiho šepetanje in
sladko spanje, je povedala
Janka Bergel Pogačnik.

Na Jesenicah je potekalo srečanje harmonikarskih orkestrov, ki se ga je udeležilo preko štiristo
mladih harmonikarjev iz vse Slovenije.
znanje, za odrom pa so dobili
priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in navezovanje prijateljstev. Po besedah
ravnateljice Glasbene šole Jesenice Martine Valant se je v
dvanajstih letih bienalnih
srečanj predstavilo kar 126
orkestrov, nekateri pridejo na
Jesenice vsako leto, torej so
bili letos na srečanju že sedmič. Po besedah Martine Valant je za članstvo v orkestru
potrebno veliko truda, vztraj-

Andraž Sodja

Andersenčki iz 1.c razreda so po pravljičnem večeru v šoli
tudi prespali.

Preko štiristo mladih
harmonikarjev na Jesenicah
Urša Peternel

Računanje je igra

nosti in prizadevnosti, za kar
imajo poleg učencev zasluge
tudi njihovi starši. Rekordna
udeležba na srečanju pa dokazuje tudi dobro delo glasbenih šol. Tudi predsednik
Združenja glasbenih šol Slovenije Boris Štih je izrazil zadovoljstvo, da harmonika,
pred leti zapostavljen instrument, spet postaja bolj priljubljena. Mlade harmonikarje
je na srečanju spremljal strokovni spremljevalec Borut

Zagoranski, ki je ocenil nastope, mentorjem pa je bil na
voljo tudi za pogovor. Na srečanju se je ravnateljica Glasbene šole Jesenice Martina
Valant posebej zahvalila Borisu Bregantu, častnemu občanu Jesenic, ki srečanje kot
častni član organizacijskega
odbora spremlja vsako leto.
Dobrodošlico mladim harmonikarjem pa je izrekla
tudi podžupanja Jesenic Vera
Pintar.

Dom upokojencev za pomoč učencem
V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah že
vrsto let pri organizaciji najrazličnejših dejavnosti za prijetnejše počutje stanovalcev velik poudarek dajejo medgeneracijskemu sodelovanju. Letos so posebej ponosni, da jim je
zares dobro uspelo sodelovanje v vseslovenski akciji Dan za
spremembe, ki jo je četrtič zapored pripravila Slovenska filantropija. Po besedah direktorice doma Veronike Bregant
so zaposleni, stanovalci in zunanji sodelavci v priprave vložili veliko dela, volje in energije. Vsi so prispevali različne
uporabne predmete, ki so jih potem prodajali. Zbrali so 703
evre in jih namenili osnovnima šolama Toneta Čufarja in
Poldeta Stražišarja na Jesenicah za pomoč učencem, ki težko prispevajo denar za šolo v naravi. J. R.

V Garaži Žarek gostili prostovoljce iz tujine
V dnevnem centru Naj mladih ne vzgaja ulica, ki na Jesenicah deluje v okviru Društva za delo z mladimi v stiski Žarek,
so gostili mlade prostovoljce iz tujine. V okviru projekta
Evropske prostovoljne službe in v sodelovanju z Zavodom
Manipura je Žarkovce na treh tedenskih srečanjih obiskovalo pet prostovoljcev iz Makedonije, Finske in Poljske. Srečanja mladih so minila v znamenju neformalnega učenja ter
spoznavanja in povezovanja različnih jezikov, narodnosti in
kultur. Druženja ob družabnih igrah in spontani pogovori o
različnih temah, ki zanimajo mladostnike, so bili tudi priložnost za predstavitev kulturnih okolij, iz katerih prihajajo
mladi, ter za opuščanje predsodkov, razbijanje stereotipov
in premagovanje nestrpnosti do kakršnekoli drugačnosti, so
sporočili iz društva Žarek. U. P.

Medgneracijsko srečanje na Pristavi

Mlajši harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice šteje 35 članov, poleg harmonik vključuje še druge instrumente,
denimo kitaro, klavir, tolkala, v orkester pa se vsako leto vključujejo mlajše generacije. Orkester uspešno nastopa v šoli in
na prireditvah v kraju, pred dvema letoma je na mednarodnem tekmovanju v Pulju prejel drugo nagrado. Vodi ga Diana
Šimbera./ Foto: Sašo Valjavec

Na Pristavi nad Javorniškim bo v soboto, 4. maja, potekalo
medgeneracijsko srečanje, ki ga organizirajo Društvo upokojencev Jesenice in Društvo prijateljev mladine Jesenice v
sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca,
OŠ Koroška Bela, Obrtno zbornico Jesenice in Mladinskim
centrom Jesenice. Srečanje se bo začelo ob 11. uri, na njem
pa bodo na organiziranih ustvarjalnih delavnicah prikazali,
kako pomembno je sožitje med mladimi in starejšimi. Vnuki naj bi starim staršem pomagali pregnati strah pred računalniki in robotiko, stari starši pa bodo otroke učili ročnih
spretnosti, so v vabilu zapisali v Društvu upokojencev Jesenice. U. P.
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Prednostna lista
Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, štev. 14/2004
in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 5. 10. 2012 v prilogi Gorenjskega glasa za občino Jesenice; JESENICE – OBČINSKE NOVICE,
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger objavlja

PREDNOSTNO LISTO PROSILCEV A, KI NISO ZAVEZANCI
ZA PLAČILO VARŠČINE
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

IME
Dejan
Bojan
Zoran
Said
Šefika
Četiba
Šefika
Adela
Cvetanka
Adil
Dragana
Radenko
Tamara
Matej
Zvonka
Tonček
Ahmet
Nina
Jelka
Dušan
Lilijana
Anton
Matjaž
Dženita
Slavka
Vladan
Božana
Izidor
David
Jožica
Mirica
Sejad
Izet
Lijana
Elvisa

PRIIMEK
Blagojević
Lenardič
Džafić
Čučuk
Delić
Hrkić
Kličić
Osmanović
Stankova
Čajić
Radišić
Matarugić
Radišić
Kuralt
Golob
Jensterle
Hajrudinović
Boljtar
Leban
Balantič
Krajnc
Pirc
Kuralt
Hopovac Džakmić
Pretnar
Tešić
Jokić
Savkić
Reihard
Babič
Žurman
Fatkić
Musić
Ramuš
Ikanović

NASLOV
Ulica bratov Rupar 5
Blejska Dobrava 2a
Ulica heroja Verdnika 38
Aljaževa ulica 14a
Cesta revolucije 9
Cesta revolucije 6
Cesta revolucije 6
Ulica heroja Verdnika 40
Cesta Cirila Tavčarja 13
Ulica heroja Verdnika 38
Log Ivana Krivca 17
Log Ivana Krivca 17
Log Ivana Krivca 17
Ulica Staneta Bokala 19
Savska cesta 6
Cesta maršala Tita 29
Ulica bratov Rupar 5
Blejska Dobrava 50a
Cesta Cirila Tavčarja 13
Cesta maršala Tita 41
Cesta maršala Tita 13
Cesta maršala Tita 47
Ulica Staneta Bokala 19
Ulica Viktorja Kejžarja 32b
Cesta maršala Tita 71
Cesta Cirila Tavčarja 16
Cesta 1.maja 38
Cesta maršala Tita 22
Ulica Viktorja Kejžarja 8
Cesta revolucije 12
Ulica bratov Rupar 5
Ulica Franca Benedičiča 2b
Kosova ulica 13
Cesta maršala Tita 2a
Cesta maršala Tita 22

POŠTA
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
480
450
410
400
400
400
400
400
400
390
390
390
390
390
380
380
380
380
350
350
350
340
340
340
330
330
330
290
290
290
270
250
240
240
220

ŠT. ČLANOV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

IME
Sanida
Melisa
Valentina
Katarina
Milena
Elvira
Mirjana
Denis
Izeta
Jelena
Vesna
Darwin Zoki
Armina
Hamdija
Blaž
Damir
Edina
Mojca
Sabina
Darinka
Sanid
Bernarda
Simon
Silavana
Miladin
Kata
Samka
Adam
Boris

PRIIMEK
Brdar
Bešić
Despotović
Primožič
Gutić
Vilić
Krnjajić
Čirkić
Saletović
Gajić
Panić
Zukić
Ljubijankić
Burnić
Šebjanić
Ahmetašević
Brkić
Meglič
Erjavec
Urh
Bektašević
Vidmar
Stojanov
Malavašić
Šakić
Šmid
Havzija
Fatkić
Horn

NASLOV
Cesta Toneta Tomšiča 98a
Cesta maršala Tita 75
Cesta maršala Tita 71
Cesta Cirila Tavčarja 5
Hrušica 58
Cesta maršala Tita 39
Cesta maršala Tita 63
Cesta maršala Tita 53b
Cesta maršala Tita 3
Cesta revolucije 7
Cesta maršala Tita 41
Cesta maršala Tita 58
Delavska ulica 8
Cesta revolucije 9
Hrušica 58c
Cesta Cirila Tavčarja 1
Ulica Viktorja Kejžarja 19
Cesta Toneta Tomšiča 70b
Potoška pot 11
Ulica Staneta Bokala 13
Cesta maršala Tita 85
Cesta 1.maja 55
Cesta 1.maja 26b
Cesta Cirila Tavčarja 10
Cesta Viktorja Svetina 3a
Ulica Franca Benedičiča 2a
Ulica Viktorja Kejžarja 14
Cesta Cirila Tavčarja 8
Cesta revolucije 4

POŠTA
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
670
570
570
570
560
550
520
500
470
470
460
450
450
440
430
410
410
400
400
390
380
370
370
350
350
340
330
320
310

ŠT. ČLANOV
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IME
Mirjana
Dragana
Slobodanka
Elisa
Melisa
Miran
Enisa
Aleš
Armin
Larisa
Alen

PRIIMEK
Timić Jasharaj
Tanasić
Georgiev
Samardžić
Rekić
Mladenov
Puškar
Jereb
Kardašević
Baltić
Kalić

NASLOV
Cesta Alojza Travna 25
Hrušica 122
Ulica Viktorja Kejžarja 20
Ulica Staneta Bokala 6
Cesta 1.maja 48
Cesta v Rovte 16
Murova 11
Hrušica 107
Ulica bratov Rupar 8
Cesta Toneta Tomšiča 70d
Cesta Viktorja Svetina 17

POŠTA
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
740
650
630
630
630
580
580
580
580
570
570

ŠT. ČLANOV
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Haris
Nastija
Denis
Emil
Sanel
Denis
Nijaz
Alma
Džulijo
Alma
Alena
Denis
Suzana
Aleš
Goce
Sabina
Dragana
Karmen
Žiga
Amel
Sonja
Amer
Edisa
Sebastjan
Aldijana
Emira
Tahir
Mirnesa
Mojca
Adnan
Fadil
Davor
Danica
Nataša
Merima
Bojan
Veronika
Dražen
Melita
Edvard
Tamara
Ivo

Čordić
Bolte
Bahun
Osmančević
Ključanin
Karadža
Šabančević
Murić
Breščak
Rekić
Kapić
Hađić
Brtan
Zamida
Ivanov
Topalović
Simić
Zurc
Mavsar
Forčaković
Turčen
Skenderović
Šehić
Horn
Đokić
Jukić
Imeri
Suljanović
Koder
Kerić
Porčić
Savkić
Povirk
Zorko
Mušedinović
Vidmar
Škabar
Grgurić
Jevtić
Skumavec ml.
Sljepčević
Filipović

Cesta 1.maja 34
Cesta 1.maja 84
Cesta na Golico 10b
Cesta maršala Tita 62
Mladinska cesta 6
Blejska Dobrava 117
Ulica Staneta Bokala 1a
Cesta Borisa Kidriča 36
Cesta 1.maja 123
Cesta revolucije 9
Ulica Staneta Bokala 15
Cesta Ivana Cankarja 29
Cesta 1.maja 107
Cesta Toneta Tomšiča 19a
Cesta železarjev 13
Ulica prvoborca 1
Cesta Cirila Tavčarja 17
Cesta 1.maja 111
Cesta Cirila Tavčarja 3
Blejska Dobrava 117
Cesta maršala Tita 71
Ulica heroja Verdnika 40
Blejska Dobrava 85
Cesta revolucije 2b
Cesta železarjev 20
Cesta revolucije 1a
Cesta maršala Tita 29
Cesta maršala Tita 70
Blejska Dobrava 20
Cesta maršala Tita 45
Cesta maršala Tita 2a
Cesta maršala Tita 22
Cesta maršala Tita 63
Cesta Toneta Tomšiča 70e
Hrušica 58e
Cesta 1.maja 55
Cesta Franceta Prešerna 3c
Cesta maršala Tita 71
Cesta Borisa Kidriča 24
Cesta maršala Tita 9
Cesta Cirila Tavčarja 5
Cesta železarjev 34

Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Blejska Dobrava
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice

570
570
560
560
560
560
550
550
530
530
530
530
530
530
525
520
510
510
510
510
510
500
490
480
475
470
460
460
450
450
430
430
410
400
400
380
380
370
365
360
340
340

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

IME
Denis
Amra
Anel
Selma
Đimi
Anita
Jasmina
Mojca
Zarina
Darko
Suad
Simona
Slađana
Edvard
Goran
Nenad
Rešid

PRIIMEK
Sadiković
Alagić Sarajlić
Hopovac
Duraković
Horn
Bajrić
Hafizović
Girandon
Čaušević
Šepic
Mujčić
Jotanović
Šarić
Klarić
Subotić
Stojanović
Rekić

NASLOV
Cesta 1.maja 26b
Cesta revolucije 7
Cesta revolucije 1a
Ulica Viktorja Kejžarja 36
Cesta Franceta Prešerna 3e
Cesta železarjev 30
Cesta Borisa Kidriča 36
Cesta Cirila Tavčarja 2
Cesta Franceta Prešerna 29
Ulica Viktorja Kejžarja 32b
Ulica Staneta Bokala 11
Ulica Staneta Bokala 15
Cesta talcev 8d
Hrušica 57a
Log Ivana Krivca 18
Cesta maršala Tita 53b
Cesta maršala Tita 4a

POŠTA
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Hrušica
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
620
600
600
600
570
550
550
540
530
505
490
470
405
400
365
360
270

ŠT. ČLANOV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ŠT.
1
2
3

IME
Senka
Julija
Ibrahim

PRIIMEK
Kardašević
Hudorovac
Huseinbašić

NASLOV
Cesta Viktorja Svetina 23
Cesta Franceta Prešerna 3a
Cesta talcev 15

POŠTA
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
590
430
380

ŠT. ČLANOV
5
5
5

PREDNOSTNO LISTO PROSILCEV B, KI SO ZAVEZANCI
ZA PLAČILO VARŠČINE
ŠT.
1
2
3
4
5
6

IME
Katja
Rok
Marinka
Miha
Vančo
Mitja

PRIIMEK
Stare
Tičar
Marić
Novak
Anastasov
Plahuta

NASLOV
Cesta Viktorja Svetina 8b
Cesta maršala Tita 104
Cesta maršala Tita 62
Ulica Staneta Bokala 17
Mladinska cesta 8
Cesta Toneta Tomšiča 70

POŠTA
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
430
430
400
380
350
350

ŠT. ČLANOV
1
1
1
1
1
1

ŠT.
1
2
3
4
5

IME
Tatjana
Miloš
Admir
Alma
Erika

PRIIMEK
Stečuk
Matarugić
Smajić
Kavazović
Moškon

NASLOV
Cesta maršala Tita 53b
Log Ivana Krivca 17
Cesta maršala Tita 45
Cesta maršala Tita 87
Ulica bratov Stražišarjev 8

POŠTA
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice

TOČKE
400
390
380
380
270

ŠT. ČLANOV
2
2
2
2
2

ŠT.
1

IME
Mirsad

PRIIMEK
Merdanić

NASLOV
Cesta maršala Tita 70

POŠTA
Jesenice

TOČKE
400

ŠT. ČLANOV
3

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
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Zanimivosti

Gaj sledi svojim
sanjam

Družabni večer
z družino Končnik
Janko Rabič

Gaj Trček, ki je nase opozoril v šovu X factor, se je podal na samostojno glasbeno pot. Kot pravi, želi
z glasbo poslušalcem prenašati svoja sporočila.
Ana Šubic
Čeprav je Gaj Trček v lanski
X Faktor vstopil predvsem z
željo po širitvi znanja o tourettovem sindromu, pa je
resničnostni šov simpatičnemu pevcu z Jesenic dal
velik zagon za glasbeno
ustvarjanje. Potem ko je oktobra lani razpadla vokalna
skupina 2byOne, se je 25-letni Jeseničan odločil stopiti
na samostojno glasbeno pot.
Po novem letu je izdal prvo
skladbo z naslovom Barve
po dežju. Besedilo je napisal
sam, pri tem pa je izhajal iz
lastnih izkušenj. S pesmijo
poslušalcem sporoča, da je v
svetu, polnem slabih stvari,
tudi ogromno dobrih, le najti jih je treba. Ubrati je treba
srednjo pot in slediti svojim
sanjam, poudarja Gaj. Za
glasbeno podobo njegove
prve skladbe je poskrbel
producent Matija Jašarov, v
njej pa se elementi elektronske glasbe in popa prepletajo z rapom, kar ne preseneča, saj je Gaj v preteklosti
sodeloval tudi v rapovskih
skupinah. »Vem, da nisem
vrhunski pevec, kljub temu
pa se mi zdi, da bi s svojo
drugačnostjo, besedili in
svežim glasbenim stilom
lahko marsikaj naredil na
glasbenem področju,«
pojasnjuje Gaj.

Pred kratkim je predstavil
tudi svoj debitantski videospot, večji del ga je posnel
na Jesenicah. V njem se prepletajo zgodbe osmih ljudi,
ki se spopadajo z različnimi
problemi v sodobni družbi.
»Prikazati sem želel zgodbe
vsakdanjih ljudi in kaj sem
jim dejansko dogaja v življenju. Brez olepšav, to, kar vidim, ko grem po ulici,« je
razložil Gaj.
Pripravljenih ima že nekaj
novih skladb, izid naslednje
napoveduje v kratkem. Načrtuje tudi duet s sotekmovalko iz X factorja, s katero
bosta posnela rokovsko balado. Na osnovi odziva, ki ga
bodo požele njegove prve
skladbe, se bo Gaj odločil,
kako bo nadaljeval kariero:
»Če ne bo pravega odziva,
bom ustvarjal zase, če pa me
bodo ljudje začutili , se
bom pa lotil izdaje plošče.
Imam ful idej, kakšna bi
bila, bila bi kakor moja knjiga . Se pa zavedam, da so v
svetu glasbe pri koritu eni in
isti, zato je težko priti zraven.« Gaj sicer poudarja, da
zanj ni uspeh, da bi se nekoč preživljal z glasbo, temveč želi z njo poslušalcem
prenašati svoja sporočila.
Petje Gaja spremlja že od
malih nog, kot osnovnošolec je pel v šolskem zboru,
kasneje tudi v nekaj glasbe-

Osmega aprila je bil gost 44.
družabnih srečanj z znanimi
ljudmi iz našega okolja v
prostorih Društva upokojencev Jesenice Peter Končnik z
družino s Slovenskega Javornika. V pogovoru z voditeljico Albino Seršen je povedal
veliko zanimivosti o svoji bogati športni poti, ki je desetletja neločljivo povezana z
odbojko. Je zagotovo športna
osebnost svetovnega formata. Njegove velike vrline
odličnega in poštenega odbojkarskega sodnika poznajo
v številnih državah in skorajda na vseh kontinentih. Po
prenehanju sojenja ostaja
kontrolor sojenja in se udeležuje tekmovanj po svetu.
Številne zgodbe iz družinskega življenja so Petru na
srečanju pomagale odstirati

Gaj Trček / Foto: Tina Dokl
nih skupinah. Poleg tega je
njegovo življenje močno zaznamovala ljubezen do
športa, ki ga je pripeljala
tudi na športno fakulteto, ta
čas obiskuje tretji letnik. Kar
štirinajst let je treniral smučarske skoke; po triletnem
premoru pa Gaj razmišlja,

da bi spet začel skakati, saj
pogreša adrenalin. Veliko
pozornosti posveča tudi širjenju znanja o tourettovem
sindromu, ki ga ima tudi
sam, s prijatelji pa je pred
meseci ustanovil društvo za
pomoč otrokom s tem sindromom.

Družina Končnik v klepetu z Albino Seršen

Skrb za ekologijo
na postojankah
Janko Rabič

Spletna dražba dresov
Fikret Avdič je 19. aprila odprl spletno dražbo 19. športnih dresov, med katerimi so tudi dresi Ivice
Kosteliča, Gregorja Schlierenzauerja, Petra Prevca in drugih, izkupiček dražbe pa bo namenjen
letovanju socialno ogroženih otrok.
Andraž Sodja
Eden najbolj znanih in najzvestejših navijačev jeseniškega hokeja Fikret Avdič –
Fičo v sodelovanju z Zvezo
društev prijateljev mladine
Jesenice pripravlja že tretjo
dobrodelno dražbo športnih
dresov pod geslom Pomagajmo otrokom na morje.
Dražba, ki bo potekala prek
spletne strani fotografa Mira
Podgorška www.mphoto.si,
se je začela 19. aprila in bo
trajala do 19. maja 2013, celoten izkupiček pa je namenjen letovanju otrok iz socialno ogroženih družin v letovišču Zveze društev prijateljev mladine Jesenice Pinea v Pineti pri Novigradu.
Na dražbi je 19 dresov in sicer dresi Roberta Kristana,
Marcela Rodmana, Roka Pa-

žena Cita ter hčerki Petra in
Sergeja. Za nekaj časa se jim
je pridružil še najmlajši družinski član, sedemmesečni
Filip, sin hčerke Sergeje.
Za vse, kar je Peter dosegel
in doživel v odbojkarskem
športu, je predvsem hvaležen ženi in celotni družini
za razumevanje, predvsem
zaradi pogoste odsotnosti. V
klepetu je povedal marsikaj
o svojih življenjskih izkušnjah. Najbolj ga zaboli krivica. Če jo zazna, se na vso
moč bori proti njej. Peter je
na srečanje prinesel več priznanj, ki jih je za delo v odbojkarskem športu prejel v
dolgoletni karieri.
Družabno srečanje so popestrile mlada pevka Maša Kocjančič ter literarne ustvarjalke
pri Društvu upokojencev Jesenice Francka Leskovar, Sonja
Frelih in Alenka Trampuš.

Fikret Avdič letos organizira že tretjo dobrodelno dražbo
športnih dresov pod geslom Pomagajmo otrokom na
morje.

jiča, Luke Gračnerja, Roberta Saboliča, Davida Rodmana, Roka Tičarja, Aleša
Kranjca, Ivice Kosteliča, Jakova Faka, Gregorja Schlierenzauerja, Petra Prevca,
Roberta Kranjca, Jurija Tepeša, Toma Hildeja, Andersa Bardala, Petra Mankoča,
Maruše Ferk in originalni
srebrnik NZS. Kot je še poudaril Avdič, je akcijo letos
zastavil drugače, saj je skozi
dražbo predstavil tudi različne poklice na Jesenicah.
"Predvsem si želim, da ljudje ne bodo gledali na to,
kako bodo kupili drese, ampak na to, da je izkupiček
namenjen otrokom, upamo
pa, da bomo z njim kar največjemu številu socialno
ogroženih otrok omogočili
letovanje na morju,” zaključuje Fikret Avdič.

Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela ima v svojih
vrstah 471 članov. Različne
dejavnosti potekajo v mladinskem, vodniškem in
markacijskem odseku ter
odseku za varstvo narave.
Posebej obsežno je delo na
gospodarskem področju, saj
ima društvo v upravljanju tri
postojanke: Prešernovo
kočo na Stolu, Staničev dom
pod Triglavom in Kovinarsko kočo v Krmi. Na letošnjem občnem zboru je predsednik društva Vinko Alič
izpostavil zahtevne naloge
na področju ekologije. Že
sedaj si prizadevajo, da čim

Staničev dom pod Triglavom

manj onesnažujejo okolje,
predvsem na obeh visokogorskih postojankah, ki stojita na občutljivem gorskem
območju. V prihodnje za še
več varovanja okolja društvo
čaka velik delovni in finančni zalogaj z gradnjo čistilnih
naprav na vseh treh postojankah. Med novimi nalogami so si zastavili povečanje
članstva. Markacisti bodo
naprej skrbeli za vzdrževanje
in obnovo 120 kilometrov
poti. Program članov odseka
za varstvo narave za letos obsega fotografski večer, botanični izlet ter druge aktivnosti, s katerimi ozaveščajo
javnost o pomenu ustreznega odnosa do narave.
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Sudoku s končno rešitvijo
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7
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Posejmo novozelandsko
plazečo špinačo
Jelka Koselj

8 5
3
3

8 3

5 7
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=A, 3=F 4=J, 5=G, 6=E, 7=N, 8=I, 9=U), od leve
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz
prejšnje številke je PLESKARJI.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo se glasi STROKOVNO UGODNO KVALITETNO. Sponzor križanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s.
p., iz Ulice Staneta Bokala 19 na Jesenicah, GSM 040/833
787. Nagrajenci so: nakup materiala v Trgovini Mavrica na
Jesenicah v vrednosti 25 evrov: Doroteja Poljanec, Dovje;
nakup v vrednosti 15 evrov: Kristina Sirc, Jesenice, in nakup
v vrednosti 10 evrov: Marija Oblak, Hrušica. Čestitamo, za
nagrade pokličite Marka Kepica.

Novozelandska plazeča špinača (Tetragonia tetragonides) je zeleni čudež narave z
veliko vitamini in klorofila.
Špinačne liste in poganjke
milega okusa lahko režemo
vse poletje in jeseni do pozebe. Jaz jo aprila posejem v
lonček, nato presadim v vrt
ali zabojčke na balkonu.
Včasih se v vrtu tudi sama
zaseje. Iz kuhane špinače
pripravljamo različne jedi:
juhe, omake, solato, palačinke, narastke, razne nadeve
in pico. Iz svežih listov pripravljamo zeliščne napitke.
Liste in poganjke lahko tudi
zamrznemo, tako da jih eno
minuto blanširamo.

Pica s špinačo, sirom in
jajcem
Potrebujemo: Za testo: 40–45
dag moke, 3 dag svežega kvasa
ali 1 zavitek suhega kvasa, 1
žličko soli, 1 žličko sladkorja,
pol dl olivnega olja, 2–3 dl
mlačne vode.
Za namaz: 70 dag sveže špinače (listi, vršički in mehka
stebla) ali 50 dag zamrznjene

Zeliščni napitek iz svežih
listov rastlin za več
klorofila

špinače, za oreh masla, glavico česna, sol, poper, muškatni
orešček, 5 dag naribanega parmezana, 20 dag mocarele in 2
jajci.
Priprava testa: kvas razmočimo v nekaj žlicah tople
vode. Na desko damo moko
in vanjo vmešamo: olje,
sladkor, sol in razmočen
kvas. Prilijemo še mlačno
vodo in zgnetemo gladko testo. Testo v obliki kepe postavimo v pomokano posodo, posodo pa v topel prostor
za 20 minut, da vzhaja.
Medtem pripravimo namaz.
Svežo špinačo operemo in

Sponzor križanke je Salon keramike in kopalniške opreme Tapro Grosist Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 34, tel. 05
908 57 35. Za reševalce so pripravili nagrade: 1. kuhinjska armatura, 2. WC-kotliček, 3. kopalniški dodatek, sedem nagrad pa prispeva firma Unihem z blagovno znamko Codex, katere izdelke dobite v trgovini Tapro na Jesenicah.

TAPRO GROSIST JESENICE - PC JESENICE
Ulica Viktorja Kejžarja 34, 4270 Jesenice
tel. 031 622 763, jesenice@tapro-grosist.si

mažemo špinačo, nato posujemo parmezan in položimo
še mocarelo, narezano na lističe. Pico postavimo v ogreto pečico in jo pečemo približno 25 minut. Nato pico prelijemo z razžvrkljanima jajcema in pečemo še 5 minut,
da jajci zakrkneta. Postrežemo toplo. Pica je lahko glavna jed za kosilo ali pa samostojna jed. Poleg pice lahko
ponudimo še kečap, tabasco
in tanko narezan pršut za tiste, ki niso tako vegetarijanski, ter pijače.

jo nekaj minut vremo odkrito, da obdrži barvo. Nato jo
odcedimo. Zamrznjeno špinačo odtalimo. Česen sesekljamo in malo popražimo na
maslu. Nato dodamo še špinačo, jo dobro premešamo
in odstavimo s štedilnika.
Špinačo po okusu solimo,
popramo in dodamo nariban muškatni orešček. Vse
dobro premešamo in ohladimo. Vzhajano testo še malo
pregnetemo in razvaljamo
oziroma razvlečemo v velikosti pekača. Testo damo na
pekač, pokrit s papirjem za
peko. Pečico prižgemo na
200 stopinj C. Na testo na-

Klorofil daje zelenim rastlinam barvo. Z vnašanjem klorofila dobi telo velike količine
kisika. Dobro vpliva na jetra,
kožo, debelo črevo in še
mnogo dobrih vplivov pripisujejo klorofilu. Zaradi klorofila pravijo špinači tudi utekočinjena sončna energija.
Liste rastlin, kot so: špinača,
blitva, zelena solata, jagode,
malina, robida, trpotec,
rman, loboda, regačica in
druge narežemo v skodelico, dodamo malo limoninega soka, medu, mletega cimeta in malo vode. Vse
damo v sekljalnik in drobno
zmeljemo. Zmes mora biti
tekoče gostljata, da jo lahko
pijemo. Čez dan jo večkrat
popijemo kakšno žličko.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 6. maja 2013, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Aprilsko-majske prireditve

Petek, 3. maja
TVD PARTIZAN JESENICE ob 8.30

Petek, 10. maja
PRED ZDRAVSTVENIM DOMOM JESENICE ob 8. uri

Joga za razstrupljanje s sproščanjem

Pohod na Črni Vrh – lasten prevoz
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, g. Andrej, 031 720 586

Petek, 26. aprila
TVD PARTIZAN JESENICE ob 8.30
Joga za razstrupljanje s sproščanjem. Info: Društvo Prvi korak,
040 888 028, andreja@prvikorak.si, www.prvikorak.si

MLADINSKI CENTER JESENICE od 19. ure dalje
LOUNGE CLUB MCJ: tematski večeri za mlade

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Koncert MANCE IN BENJAMINA IZMAJLOV iz sklopa »100 srčnih
koncertov« za izven

MLADINSKI CENTER JESENICE od 17. ure dalje

TVD PARTIZAN JESENICE ob 8.30

Magic The Gathering – promocijski turnir

Joga za razstrupljanje s sproščanjem

Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice, Žiga, 040 912 618

DOM PRISTAVA od 13. ure dalje
Sobota, 4. maja
MLADINSKI CENTER JESENICE od 10. ure dalje
LAN PARTY – Lol (Leaque of Legends). Obvezne prijave do torka, 30.
aprila, na tel.: 040 223 276, Anže

Gorski tek (gor pa dol po rotah). Info: ZDPM Jesenice,
www.zdpm-jesenice.si, zdpmjesenice@gmail.com

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 20. uri
ZADNJA TEKMA, tribuna v izvedbi GTČ za abonma petek in izven

Nedelja, 5. maja
KINODVORANA JESENICE ob 11. uri

Prireditve za osnovnošolce in mlade nad 15 let

KRUDOVI, animirana komična pustolovščina

KINODVORANA JESENICE ob 20. uri
V počastitev dneva upora proti okupatorju film BALADA O TROBENTI IN OBLAKU, slavnostni govornik dr. Aleksander Klinar

Mladinska točka Center II, Titova 41
29., 30. 4. in 3. 5. od 11. do 13. ure – Razmigaj se v Centru II

Ponedeljek, 6. maja
MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri

Pridruži se in se pozabavaj na različnih aktivnostih in igrah, med
drugim ob izdelavi okvirjev za slike, na tekmovanju v prostih metih na
koš, na štafetnih in drugih igrah na prostem

Joga za razstrupljanje s sproščanjem

Ponedeljek, 29. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE od 14. do 16. ure
MCJ DNEVNI KLUB: brezplačno igranje biljarda, namiznega nogometa in namiznega tenisa. Info: ZŠJ – Mladinski center Jesenice

Torek, 7. maja
GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30

Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, info: 051 685 240, zsj.
programi@siol.net, www.zsport-jesenice.si

Zaključni koncert harmonikarjev

27., 28., 29. in 30. 4., 1., 2. in 4. 5. od 10. do 12. ure – Športni park
Podmežakla, igrišče z umetno travo – Brezplačna uporaba igrišča v
sklopu počitniških aktivnosti za mlade do 18. leta

MLADINSKI CENTER JESENICE od 16.30 do 20. ure
Delavnica PRIPRAVA KOLES NA SEZONO

DOM DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 17. uri
Predavanje z digitalno fotografijo, avtorja Pavla Smoleja z naslovom
Krupa – planinska pot. Info: DU Javornik-Koroška Bela, (04) 583 10 14

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE ob 18. uri
Proslava praznika Dneva upora proti okupatorju in Praznik dela.
Info: DU Jesenice, (04) 583 26 70 oz. dujesenice@gmail.com

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19. uri
Joga za razstrupljanje s sproščanjem

Torek, 30. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE od 14. do 16. ure
MCJ DNEVNI KLUB: brezplačno igranje biljarda, namiznega nogometa in namiznega tenisa

Info: Projekt natura, Aljoša Žnidar: 041 694 217, aljosa.znidar@gmail.
com, www.projektnatura.si

KINODVORANA JESENICE ob 18. uri
KRUDOVI, animirana komična pustolovščina

Sobota, 27. aprila
DOM PRISTAVA ob 11. uri

Ta podoba raja sredi maja - Srečanje osnovnošolcev v Javorniškem
Rovtu, okoljevarstveni kviz za osnovnošolce, tekmovanje za pokal
Slovenije v gorskem kolesarstvu, pohod po okoliških planinah

KINODVORANA JESENICE ob 20. uri
Koncert PERPETUUM JAZZILE, vocal ecstasy. Info: Dežela zabave, Elizabeta Kejžar, s. p.: 041 455 541, info@dezela-zabave.si, www.dezela-zabave.si

29., 30. 4., 3., 5. 5. od 12. do 13. ure – Športni park Podmežakla,
kegljišče Podmežakla – Brezplačno kegljanje v sklopu počitniških aktivnosti za mlade do 18. leta
29. 4. od 15. do 18. ure – Športni park Podmežakla – Turnir trojk v
košarki – ob 15. uri zbor na zunanjem igrišču Podmežakla; v primeru
slabega vremena je turnir na OŠ Prežihovega Voranca.

Sreda, 8. maja
SOSESKA CENTER II pred Mladinsko točko na Titovi 41 od
17. ure dalje
GREMO NA SPREHOD PO EVROPI, spoznavanje Evropske unije
skozi različne igre za vse generacije (ob 9. maju, dnevu Evrope).

30. 4. od 10. do 13. ure – Športni park Podmežakla – Voden kolesarski
izlet do Mojstrane z možnostjo podaljšanja do slapa Peričnik; zbor ob
10. uri pred dvorano Podmežakla.
3. 5. od 10. do 12. ure – Športni park Podmežakla, igrišče z umetno
travo – Turnir v nogometu za mlade s pričetkom ob 10. uri.

GIMNAZIJA JESENICE ob 19.30
Meditacija s tematskimi pogovori

Občinska knjižnica Jesenice – oddelek za otroke,
04/583 42 01; info@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 9. maja
HRUŠICA ob 7.50
Pohod: Soteska Čepa. Info: Društvo upokojencev Jesenice – sekcija za
pohodništvo, (04) 583 26 70, dujesenice@gmail.com

26. 4., 3., 10. 5. ob 10. uri – Brihtina pravljična dežela
29. 4., 6., 8. 5. ob 17. uri – Ustvarjalna delavnica
7. 5. ob 16. uri – Angleške urice

MLADINSKI CENTER JESENICE od 17. do 19. ure
Delavnica SPOZNAJ IN OKUSI PREDNOSTI PRESNE HRANE za
mlade od 15 do 30 let. Zaželene prijave do vključno petka, 26. aprila,
na tel.: 068 172 403 (Vladimir)

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri
Kekčeva pesem – revija najmlajših pevskih zborčkov. Info: JSKD,
Območna izpostava Jesenice, (04) 586 67 40, www.jskd.si

Sprejem članov pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora – prvomajska budnica. Info: DU Javornik-Koroška Bela, (04) 583 10 14

Turnir v badmintonu v sklopu športnih iger Jesenic

Prvomajska proslava. Info: Občina Jesenice in ZDPM Jesenice:
www.zdpm-jesenice.si, zdpmjesenice@gmail.com

MLADINSKI CENTER JESENICE ob 19.30
Meditacija s tematskimi pogovori

Občinska knjižnica Hrušica, 04/583 42 12
9. 5. ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica

GLASBENA ŠOLA JESENICE ob 18.30
Nastop godalnega oddelka

DOM PRISTAVA ob 11. uri

Občinska knjižnica Javornik-Koroška Bela, 04/583 42 11
7. 5. ob 15. uri – Družabne igre

OSNOVNA ŠOLA TONE ČUFAR JESENICE od 18. do 21. ure
Sreda, 1. maja
DOM DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 7. uri

9. 5. ob 17. uri – Ura pravljic

KOSOVA GRAŠČINA ob 19. uri
Odprtje razstave, diplomirane slikarke Lučke Šperovec

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
ZADNJA TEKMA, tribuna v izvedbi GTČ za abonma četrtek in izven

Vsak delovni dan od ponedeljka do petka
DRUŠTVO ŽAREK (Titova 78 a) pon.–pet. od 16. do 21. ure
Druženje z otroki in mladostniki, različne ustvarjalne delavnice,
družabne igre, športne dejavnosti, medsebojni pogovori itd. Info:
Društvo Žarek Jesenice, 040 790 345
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice, tel.: 04 586 31 78,
http://turizem.jesenice.si , E-pošta: tic.jesenice@siol.net.

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

STUDIO OREH, d.o.o., KRANJ, SREDNJE BITNJE 99, ŽABNICA

O
O

Nova kolekcija sončnih očal
2013, tudi 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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jeseniške novice
Afriški ritmi na Jesenicah

Poklonili rojstvu zlat spomin

V društvu UP na Spodnjem Plavžu so gostili afriškega bobnarja Issiako Sanouja iz Burkine Faso, ki je s skupino prijateljev obiskovalce zazibal v afriške ritme. Issiaka sicer že vrsto
let živi v Sloveniji in tudi poučuje igranje na afriške inštrumente. Na Jesenice so ga povabili v sklopu projekta Medkulturni dialog v slovenskih šolah, namen takšnih dogodkov pa
je ustvarjanje odprte, strpne in raznolike družbe. "Medkulturna komunikacija ni le vprašanje politike ali političnih inštitucij, temveč jo ustvarjamo vsi, vsak dan. Zelo pomembno
je, da jo predstavljamo ljudje, ki imamo medkulturno ozadje," je povedala Faila Pašić Bišić iz društva UP. U. P.

Abanka je v okviru akcije Poklonite rojstvu zlat spomin donirala sredstva kranjski in jeseniški porodnišnici, novorojenčka Luka Bjelanovič in Ava Košec, ki sta se rodila 13. aprila v obeh porodnišnicah, sta prejela dragoceno popotnico
Abanke – zlatnik z motivom bele štorklje. Abanka ima namreč od konca januarja 2013 v ponudbi zlatnik z motivom
bele štorklje, ki je v Sloveniji od nekdaj simbol rojstva. Poslovni dosežek banka praznuje s poklonom zlatega kovanca
mamicam, ki bodo v času trajanja akcije Poklonite rojstvu
zlat spomin rodile v slovenskih porodnišnicah 13. dne v mesecu, hkrati pa porodnišnicam namenja po tisoč evrov donacijskih sredstev. Zlatnik z motivom bele štorklje so za
Abanko izdali Cookovi otoki, kjer je kovanec uradno plačilno
sredstvo. Zlatnik čistine 999,9 tisočink je izdan v omejeni
seriji pet tisoč kovancev. S. K.

Vodja poslovalnice Abanke na Jesenicah Mojca Mrak je
zlatnik podarila mamici Aleksandri Beronja. Njen sin Luka
Bjelanovič se je rodil 13. aprila ob 9.18 v Splošni bolnišnici
Jesenice. / Foto: Tina Dokl

OKNO V SVET
Koča na Golici bo odprta po prvomajskih praznikih
Pri Planinskem društvu Jesenice so sredi priprav na novo
poletno sezono na petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Trenti in pod Jalovcem. Zaradi obilnega snega v visokogorju bodo nekatere odprli nekoliko kasneje. Kočo na Golici bodo maja odprli takoj, ko bodo vremenske razmere
omogočale varen pristop na Golico. Ta postojanka je najbolj
obiskana prav maja, ko se planinci množično podajo na ta
priljubljeni vrh v Karavankah. Pred prvomajskimi prazniki
bodo najprej odprli kočo pri izviru Soče v Trenti, Erjavčeva
koča na Vršiču pa je aprila že odprta ob vikendih. J. R.

Koča na Golici prejšnjo nedeljo / Foto: Janko Rabič

Srčni koncert Mance Izmajlove
Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov, mednarodno uveljavljen zakonski in glasbeni par, v sklopu Sto srčnih koncertov prihaja tudi na Jesenice. Na odru jeseniškega gledališča
bosta nastopila drevi ob 19.30. Sto srčnih koncertov je serija
koncertov po malih kulturnih domovih in dvoranah z željo
napolniti srce čim večjemu številu poslušalcev – v živo, je
povedala Manca. "Slogan koncertne turneje bi lahko bil vrhunska glasba, dostopna za vse ljudi . Dostopna tako v smislu izvedbe – koncerti so polni emocij, zvenijo prepoznavne
najlepše slovenske in slovanske melodije, obenem pa je
cena vstopnice za polovico nižja od običajne," je povedala
Manca. Doslej sta v sklopu turneje z Benjaminom izvedla že
28 koncertov pred navdušeno publiko po Sloveniji. U. P.

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

TELESAT JESENICE - OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
195 digitalnih televizijskih programov
65 digitalnih radijskih programov
Internetne povezave s hitrostmi od 2 do 50 Mbit/sek
IP telefonija z brezplačnimi klici v telefonsko omrežje DETEL

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

PROGRAMI ZA NAJMLAJŠE:
(sinhronizirani oz. slovensko podnaslovljeni):
- CARTOON/TCM
- MINIMAX
- JIM JAM
- BABY TV
- POP OTO
- BOMERANG

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

POLJUDNOZNANSTVENE VSEBINE:
(slovenski podnapisi)
- VIASAT NATURE
- VIASAT HISTORY
- VIASAT EXPLORER
- ANIMAL PLANET
- NATIONAL GE0GRAPHIC
- DA VINCI
- ID DISCOVEY
- SCI FI
- HISTORY CHANNEL
- WORLD DISCOVERY
- TRAVEL CHANNEL

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

