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Ko vidim iskrice
v očeh

Pustni praznik
Svinjske občine

Po petih letih vodenja Mešanega pevskega
zbora Vox Carniolus se je dirigent Michele
Josia vrnil v rodno Italijo, na njegovo mesto
pa je stopila mlada, a izkušena in izjemno
raznovrstna glasbenica Eva Jelenc Drozg.

Na Španovem vrhu nad Jesenicami je
spet zaživela Svinjska občina, ki jo bo
naslednje leto vodil novi svinjski
župan Egon Kepic. Tako kot vsako
leto so se na smuku za svinjsko glavo
imeli svinjsko lepo.
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Naj športnika sta Anja
Klinar in Anže Kopitar

Najstarejša
krajanka Hrušice
Viktorija Kastelic s Hrušice je 13. februarja
dopolnila sto let.
Urša Peternel

Športna zveza Jesenice, Olimpijski komite Slovenije in Zavod za šport Jesenice so pripravili podelitev
različnih priznanj za dosežke tekmovalcev in delo trenerjev, hkrati je bil zaključek izbora najboljših
športnikov in ekip v občini Jesenice.
Janko Rabič
V dvorani gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah je v začetku meseca potekal velik
športni dogodek s kulturnim dodatkom. Športna zveza Jesenice, Olimpijski komite Slovenije in Zavod za
šport Jesenice so pripravili
podelitev različnih priznanj
za dosežke tekmovalcev in
delo trenerjev, hkrati je bil
zaključek izbora najboljših
športnikov in ekip v občini
Jesenice. Najprej sta vsem
izrekla čestitke za uspehe
podžupanja občine Jesenice
Vera Pintar in predsednik
Športne zveze Jesenice Janez Štojs. Podpredsednik
olimpijskega komiteja Slovenije Jakob Bednarik je zatem podelil statue in plakete
najboljših gorenjskim tekmovalcem v različnih športnih panogah.
Sledila je podelitev priznanj
in plaket Športne zveze Jesenice za športne dosežke in
organizacijsko delo. Po podelitvi malih priznanj so sledila najpomembnejša. Bronaste plakete so prejeli hokejista Acronija Jesenice
Dejan Varl in Boris Pretnar,

"Naj vam bodo dnevi, meseci in leta, ki so še pred vami,
predvsem zdravi!" Tako se je
glasila le ena od mnogih čestitk, izrečenih najstarejši
krajanki Hrušice Viktoriji

ce Boris Bregant ter predsednik Krajevne skupnosti
Hrušica Zoran Kramar. Stoletnici so voščili najbližji sorodniki, sosedje in številni
krajani, zapela pa ji je tudi
pevska skupina Nagelj s
Hrušice.

Viktorija Kastelic je druga najstarejša občanka
jeseniške občine. Konec lanskega leta je namreč
stoti rojstni dan praznovala najstarejša občanka
Kristina Tarman s Podmežakle.
Kastelic, ki je 13. februarja
praznovala stoti rojstni dan.
V gasilskem domu so slavljenki pripravili prisrčen
sprejem, ki so se ga udeležili tudi župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger,
podžupan in predsednik
Društva upokojencev Jeseni-

Kot je povedal predsednik
Krajevne skupnosti Hrušica
Zoran Kramar, je Viktorija
Kastelic najstarejša krajanka
sploh, saj se ne spomnijo, da
bi kakšen krajan Hrušice dočakal tako visoko starost.
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Plavalka Anja Klinar sprejema priznanje za naj športnico Jesenic.
ki sta zaključila uspešno
športno kariero, ter atlet
Jaka Muhar za lanski laskavi
naslov slovenski atlet leta
2009 pri mlajših mladincih. Zlate plakete so prejeli
tekmovalka Nika Plečnik za
dosežke na svetovnem prvenstvu v tekvandoju, športna delavca Peter Papič za
dolgoletno delo v vrstah
TVD Partizan Javornik-Ko-

roška Bela in Pavel Jezeršek
za dolgoletno delo v Strelskem društvu Triglav Javornik-Koroška Bela. Prejemnik zlate plakete je bilo
tudi Strelsko društvo Triglav
ob 60-letnici delovanja.
Športna zveza Jesenice je letos podelila prvo posebno
nagrado za življenjsko delo.
Prejel jo je dolgoletni športni pedagog Tone Šmitek z

Jesenic, ki je jeseniškemu
športu dal neprecenljiv prispevek. Kot profesor telesne
vzgoje je mladim vlival ljubezen do športa, spodbujal
jih je za igranje namiznega
tenisa, za smučanje in za atletiko. Zaradi njegovega pionirskega dela so Jesenice
postale športno mesto.
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Častna občanka bo
Stanislava Geršak

Pavle Gantar navija
za jeseniške hokejiste

Fotografsko odlikovanje
za Franca Črva

Občinski svetniki so potrdili
predloge za dobitnike letošnjih občinskih priznanj. Plakete občine bodo prejeli
Ivanka Zupančič, Valentin
Markež in Ivan Berlot.

Vabilu na hokejsko tekmo se
je odzvalo več poslancev na
čelu s predsednikom državnega zbora Pavlom Gantarjem, spremljali pa so jih tudi
nekateri gorenjski župani.

"Prijetno sem bil presenečen
ob novici, da sem dobitnik
takšnega uglednega priznanja. Še posebej zato, ker se
do njega ne pride kar tako,"
pravi dolgoletni fotograf, 80letni Franc Črv.

Deset izbranih
kandidatk za Prvi glas
Gorenjske
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V dvorani Kina Železar na Jesenicah bo 27. marca spet
Prvi glas Gorenjske v organizaciji Radia Triglav.

stran 13

Stoletnica Viktorija Kastelic z vnukom Lukom, županom
občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem in
predsednikom Krajevne skupnosti Hrušica Zoranom
Kramarjem, ki ji je podaril sliko njene rojstne hiše.
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Častna občanka bo
Stanislava Geršak

Županov kotiček
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je na zadnji seji občinskega sveta podal nekaj
aktualnih informacij. Med
drugim je povedal, da so tri
krajevne skupnosti s Plavža
dale pobudo za združitev v
eno krajevno skupnost. Trenutno pripravljajo oceno,
kaj bi takšna združitev pomenila tako z vidika financiranja kot še z nekaterih drugih vidikov.
Na Občini Jesenice so oblikovali tudi posebno strateško
skupino za novelacijo občinskega razvojnega programa,
ki jo vodi Edita Granatir, vodja oddelka za gospodarstvo,
je povedal župan.
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo je pripravil delovni načrt za leto 2010: po-

Občinski svetniki so potrdili predloge za dobitnike letošnjih občinski priznanj. Plakete občine bodo
prejeli Ivanka Zupančič, Valentin Markež in Ivan Berlot.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so se prejšnji teden sestali
na prvi letošnji redni seji.
Na dnevnem redu so imeli
trinajst točk dnevnega reda.
Med pomembnejšimi je bila
potrditev predlogov za letošnje občinske nagrajence.
Naziv častna občanka bo ob
občinskem prazniku prejela
Stanislava Geršak, kulturnica, športnica, neprecenljiva
zakladnica spominov in nasvetov ter dama, ki je od ranih let vpeta v vsa jedra jeseniškega družbenega in družabnega življenja. Plakete
občine Jesenice pa bodo prejeli Ivanka Zupančič za štiridesetletno delo v humanitarnih in drugih organizacijah, Valentin Markež za izjemne uspehe na področju
družbenega življenja in dela

bo Jesenice (GARS) dogovarjajo tudi o možnosti, da
bi v njihovem objektu prostore dobil še občinski štab
civilne zaščite ter nekatere
druge službe s področja zaščite in reševanja.
Med aktualnimi informacijami je župan omenil tudi,
da republiški stanovanjski

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da
župani zgornje Gorenjske nasprotujejo
načrtovani selitvi pisarne geodetske uprave
z Jesenic v Radovljico. Poudaril je, da tovrstna
centralizacija ni dobra za občane, zato bodo
vztrajali pri tem, da geodetska pisarna ostane
na Jesenicah.
sebno pozornost bodo namenjali posegom v prostor,
črnim odlagališčem in urejanju prometa, je dejal Tomaž Tom Mencinger.
Povedal je tudi, da postopki
za nakup nove, 42-metrske
gasilske lestve za reševanje
iz visokih stavb potekajo. Lestev bo locirana na Jesenicah, dobili pa naj bi jo konec
aprila. Pri nakupu sodeluje
več občin zgornje Gorenjske. Po županovih besedah
se z Gasilsko-reševalno služ-

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.

sklad, ki je na Prešernovi
zgradil več stanovanj, razmišlja o možnosti, da bi del
neprodanih stanovanj ponudil občini. Tako bi Občina Jesenice ta ponudila občanom
kot neprofitna stanovanja.
Občina Jesenice pa je pristopila tudi k akciji Očistimo
Slovenijo, ki bo po vsej državi potekala aprila. Župan je
povedal, da se je bo udeležil
tudi sam, in pozval tudi občinske svetnike ter vse občane, naj se je udeležijo.
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Viktorija je bila rojena na
Hrušici, v majhni hiši v starem delu kraja, nato pa jo je
življenje odpeljalo drugam,
vrsto let je živela v Mariboru,
zadnja leta pa spet živi v rojstni hiši. Zanjo pravi, da je stara že tristo let. V imenu krajevne skupnosti ji je zato Zo-

Miniaturni kipec jeseniškega železarja

Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!

VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21, JESENICE

V vseh enotah v času rednega vpisa potekajo
DNEVI ODPRTIH VRAT od 9. do 15. ure.

ran Kramar podaril tudi sliko
rojstne hiše s podpisi udeležencev srečanja. Stoletnica še
vedno živi sama, posebej ponosna pa je na vnuka Luka in
vnukinjo Majo. Na vprašanje
vnuka Luka, kaj je njen recept
za tako dolgo življenje, pa je
povedala, da predvsem zmernost. Želi pa si predvsem, da
bi ji še naprej služilo zdravje.

Irena Lačen Benedičič, dosedanja direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, je dobila soglasje jeseniškega občinskega sveta za imenovanje na mesto direktorice za še en petletni mandat. Soglasje k njenemu imenovanju je dal tudi že
svet zavoda, za dokončno potrditev pa je potrebno še soglasje občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki je soustanoviteljica muzeja. Če ga bodo kranjskogorski občinski svetniki dali, bo Lačen Benedičičeva 1. marca nastopila svoj drugi mandat. U. P.

VABIMO K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2010/11
sprejem 1. septembra 2010

DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta, ki traja 6 - 9 ur
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. leta dalje, ki traja 6 - 9 ur
POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3. leta dalje, ki traja 6 ur
(od 7. do 13. ure)
POLDNEVNI PROGRAM - POPOLDNE za otroke od 3. leta dalje
(od 13. do 19. ure)
KRAJŠI PROGRAM - POPOLDNE za otroke od 3. leta dalje
(od 15. do 19. ure)

Na seji so občinski svetniki
največ razprave namenili
predlogu o spremembah cen
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Predlog javnega komunalnega podjetja Jeko-In
so na decembrski seji zavrnili,
v tokratni ponovni obravnavi
pa po daljši razpravi vendarle
potrdili. Po novem se ne povišujejo le cene, temveč se spreminja način oziroma metodologija obračunavanja storitve,
je poudaril direktor družbe
Jeko-In Aleksander Kupljenik. Odslej so cene za vse
uporabnike, to je gospodinjstva in gospodarstvo, enotne.
V hitrem postopku so potrdili tudi predlog odloka o spre-

Soglasje k imenovanju direktorice

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:

Obvoznica mimo Lipc

Najstarejša
krajanka Hrušice

mali oglasi

Vpisujemo na upravi vrtca C. Cirila Tavčarja 21
9. in 10. marca 2010 od 9. do 18. ure.

ter Ivan Berlot za dolgoletno
umetniško udejstvovanje v
jeseniškem gledališču.

Na Jesenicah ostanke polpretekle zgodovine najdemo
na vsakem koraku, poleg
objektov nekdanje Železarne pa se nam pogled hitro
ustavi tudi v edinem krožnem križišču pri stavbi Občine Jesenice, kjer že skoraj
eno leto stoji tudi kip železarja. Avtor kipa Roman Savinšek (po ideji Dušana Thalerja) ga je sedaj izdelal tudi
v pomanjšani obliki (v višini
skoraj 18 cm) in ga bo sedaj
lahko doma imel vsakdo, ki
je bil kakorkoli povezan z
Železarno, saj se na Jesenicah že da kupiti. M. S.

membah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja. Variabilni del cene toplote, ki je
odvisen od gibanja cen energentov, bo po novem potrjevala skupščina družbe JekoIn, ki jo sestavljata župana
Jesenic in Žirovnice.
Občinski svetniki so v prvi
obravnavi potrdili tudi predlog sprememb ureditvenega
načrta Črna vas. S spremembami bodo omogočili
ureditev obvozne ceste
mimo Lipc prek Pančurja do
železnice, obenem pa investitorjem omogočili bodoči
razvoj, je pojasnila vodja oddelka za okolje in prostor
Valentina Gorišek. Kar nekaj razprave je povzročila
tudi obravnava sprememb
ureditvenega načrta Melioracija Blejska Dobrava.
Spremembe naj bi omogoči-

le postavljanje jumbo panojev za oglaševanje na območju ob avtocesti ter gradnjo enostavnih kmetijskih
objektov. Večina občinskih
svetnikov je nasprotovala
postavljanju velikih panojev
ob avtocesti, saj naj bi s tem
onesnaževali okolico in motili videz krajine. Zanje naj
bi zato našli prostor v mestnih središčih. Do naslednje
obravnave se bodo pristojne
občinske službe opredelile
do vseh pripomb.
Na seji so se občinski svetniki seznanili še s poročilom
nadzornega odbora ter s poročilom o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2010. Alenka Markun iz družbe Marbo jim je
predstavila novo strateško
karto hrupa v občini, ki so jo
na Jesenicah izdelali med
prvimi v državi.

Kulturni praznik
nekoliko drugače
Janko Rabič
Občina Jesenice že nekaj let
drugače kot marsikje drugod
počasti slovenski kulturni
praznik. Čeprav spoštuje 8.
februar v spomin na velikega
poeta, pa ta dan oziroma februarski teden ni nikdar pretirano natrpan z dogodki.
Kultura se v najrazličnejših
oblikah manifestira tako rekoč vseh 365 dni v letu. Številne prireditve vseh zvrsti,
razstave in drugi dogodki si
kar podajajo roke. Stara
Sava, Kosova graščina, Razstavni salon DOLIK, Gledališče Toneta Čufarja, številne
pevske in glasbene skupine,

različni drugi umetniki; to je
Kultura občine Jesenice, več
kot upravičeno napisana z
veliko začetnico.
Dosedanja tradicija za 8. februar je obveljala tudi letos.
Občina Jesenice je občankam in občanom za kulturni
praznik poklonila monokomitragedijo Passion De
Pressheren avtorja in obenem igralca Andreja Rozmana Roze. Lepo število gledalcev v dvorani je spremljalo predstavo, ki na podlagi
zgodovinskih dejstev drugače, v lahkotnem komedijantskem slogu govori o pesniku Francetu Prešernu, njegovemu času in viziji.
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JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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PREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

B OHINE C
Peter Bohinec s. p.
Tomšičeva 98d,
4270 Jesenice

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

Tel.: 04/583 21 31,
GSM: 031 678-763

Šivanje po meri
in popravila

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

Janez Šmitek in predsednik Športne zveze Jesenice Janez Štojs

Kogoj Breda s.p.

Vrhunec podelitve je bila
razglasitev naj športnikov in
ekip občine Jesenice po izboru poslušalcev Radia Triglav, bralcev Jeseniških novic in spletne strani Zavoda
za šport Jesenice. Skupaj je
bilo glasovalcev 186.
Naj športnik je postal hokejist Anže Kopitar, drugi po
številu glasov je ekstremni
kolesar Jure Robič in tretji
hokejist Tomaž Razingar.
Naj športnica je plavalka
Anja Klinar, druga je alpska
smučarka Maruša Ferk in
tretja tekmovalka v tekvandoju Nika Plečnik. Naj moška ekipa je Hokejski klub
Acroni Jesenice, druga je
ekipa kegljačev na ledu
TURBO HIT Jesenice in
tretja ekipa mlajših članov
Kegljaškega kluba Jesenice.
Največ glasov pri ženskih
ekipah je dobila ženska ekipa Odbojkarskega kluba
Mladi Jesenice, druga je bila
ekipa drsalk Drsalnega kluba Jesenice.
Anja Klinar se je priznanja
zelo razveselila: "Zelo sem
vesela in počaščena, da sem
že drugo leto športnica leta.
To je nagrada za trud, ki ga
vlagaš v ta šport. Veliko je
garanja na treningih in na
tekmovanjih v bazenu. Je
pa to tudi spodbuda za doseganje novih dobrih rezultatov."
Vsi najboljši se podelitve
niso mogli udeležiti zaradi
tekmovalnih obveznosti.
Anže Kopitar je sredi najbolj
napetih bojev v NHL ligi,
kjer naprej blesti in zabija
gole. Kljub napornemu urniku in divjemu ritmu najbolj elitne hokejske lige na
svetu je do njega prišlo sporočilo, da je izbran za najboljšega športnika občine
Jesenice. S pomočjo domačih, predvsem mame Marjane Katnik, nam je poslal

Andrej Oberžan s.p., Ulica Staneta Bokala 17, Jesenice

Naj športnika sta Anja
Klinar in Anže Kopitar

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

- prevozi z avtodvigalom
- nakladanje
z grabežem
in odvoz ruševin
- prevoz gramoza
- prevoz peska za malto
- izkopi na težko dostopnih
mestih z mini nakladačem

V Hrenovci "zavajanje in prevara"?
Na seji občinskega sveta je občinska svetnica Greta Tomaš
vprašala župana Tomaža Toma Mencingerja, kaj se dogaja
s stanovanjsko gradnjo v Hrenovci. Gradis Celje je tam
zgradil štiri večstanovanjske objekte, ki niso dokončani, vsa
dela pa že dalj časa stojijo. Bloki bi morali biti vseljivi že
septembra lani, vendar se danes tam nič ne dogaja.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pojasnil, da se je investitor
Gradis Celje znašel v finančnih težavah, na Občini Jesenice
pa naj bi imeli zagotovila, da se bodo gradbena dela vendarle nadaljevala. Občinski svetnik Boris Smolej je ob tem menil, da je investitor Občino Jesenice zavedel, saj naj bi bilo
podjetje Gradis Celje že ob predstavitvi projekta v nezavidljivem finančnem stanju, trenutno pa naj bi bilo celo tik pred
prisilno poravnavo oziroma stečajem. Kratko naj bi potegnili tudi podizvajalci, med njimi številni jeseniški obrtniki, ki
niso dobili plačila za opravljeno delo. Po Smolejevih besedah je pri tem šlo za čisto prevaro in zavajanje, zato naj bi
bila stvar zrela celo za kazensko ovadbo. U. P.
Dobitniki zlatih plaket Športne zveze Jesenice
sporočilo: "Zelo sem se razveselil novice od doma, da
so mi poslušalci in bralci namenili toliko glasov. Vsem
se najlepše zahvaljujem.

Škoda, da nisem mogel biti
navzoč na podelitvi. Veliko
mi pomeni, da me domači
ljubitelji športa spremljajo
daleč od doma. To je velika

Gorenjski športniki, ki so prejeli priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije.

spodbuda, da bom še boljši
na ledu."
Z večerom je bil izredno zadovoljen tudi glavni organizator prireditve Brane Jeršin. Povedal je: "Mislim, da
so priznanja prišla v prave
roke, saj je to oddolžitev za
vse, ki tekmujejo in vlagajo
v šport maksimalne napore.
Tudi izbor najboljših športnikov je uspešno pod streho.
Čeprav radi poudarjamo, da
imajo "vsake oči svojega malarja, mislim, da je bil izbor,
glede na dosežke vseh, realen. Tudi vnaprejšnja nominacija posameznih športnikov in ekip se je izkazala kot
dobra poteza pri glasovanju."
Za popestritev programa ob
podelitvi priznanj je skrbel
Veteranski pevski zbor
Zgornje Gorenjske pod vodstvom Franca Podjeda, ki je
pesmi namenil posebej najboljšim športnikom. Po podelitvi so si vsi v dvorani
ogledali uspešnico jeseniških gledališčnikov Kralj Artur in sveti gral.
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Občinske novice, pisma
ENERGETSKI NASVET

Oljni tlačni gorilniki
za kurilno olje
Avrelij Ravnik,
energetski svetovalec
(Nadaljevanje
iz prejšnje številke)
Zgorevanje se kontrolira z
analizatorjem dimnih plinov, ki izpiše rezultate meritev. Te vedno primerjamo s
predhodnimi meritvami.
Napake pri servisiranju so:
izbira nepravilne šobe ali
tipa šobe. Šobe se razlikujejo po obliki razprševanja in
kapaciteti, to je moči gorilnika. Usklajeni morata biti
moč kotla in gorilnika. Pri
nastavitvi gorilnika je najpomembnejša pravilna nastavitev razmerja dovedenega
goriva in zraka.
Napaka analize pa je lahko:
nepravilna nastavitev merilne sonde in iztrošenost merilne celice v analizatorju,
kar lahko napačno analizira
dejansko stanje.
Za preverjanje sajavosti s testom po BARACHU je zelo
važen odvzem vzorca s črpalko na bel papir. Sodobni
analizatorji - avtomatski za
dimne pline imajo vgrajene
algoritme za kontrolo in kalibriranje merilnih celic, kar
zmanjša možnost nepravilne analize, s tem pa poveča
možnost za pravilno nastavitev oljnih tlačnih gorilnikov.
Pravilna nastavitev in stalna
kontrola elektronike ogrevanja je zelo pomembna. Porabo goriva zmanjša visok

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

www.gorenjskiglas.si

Vida Mihelčič s.p.

izkoristek, to je učinkovita
raba energije, imenovana
URE. Zelo važna pa je tudi
kvaliteta kurilnega olja, ki v
Sloveniji ni vedno dobra.
Zato je potreben atest - po-

Brezplačne informacije
in nasvete dobite v
Energetsko svetovalni
pisarni Jesenice,
Titova c. 7. Uradne
ure so v torek in
četrtek od 15. do 18.
ure. Ob vsakem času
deluje avtomatski
telefonski odzivnik telefonska številka
04/586 39 87.
ročilo o meritvi vzorcev.
Zelo važna pa je vsebnost
žvepla, ki se določa po metodi SIST EN ISO 145496>;
zahteva je max 0,2 % m/m.
Dobro je olje, ki ima vsebnost žvepla 0,123 % m/m.
Merilna napaka ne sme biti
večja od 0,006 odstotka.
Vsebnost žvepla v kotlu
vam pokaže rumena barva prah žvepla v kotlu pri servisiranju.
Izberite kvalitetno kurilno
olje - zahtevajte atest od dobavitelja - privatni dobavitelji vam tega skoraj ne zagotovijo.
(konec)

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Odeja je lahko
odlično darilo za
bližajoče se
valentinovo!

V mrzlih dneh
se nič ne
prileže bolj kot
crkljanje pod
toplo, pisano odejo.
Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina
Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.
Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo
pošljemo tudi po pošti.

Za vas beležimo čas

Pisma bralcev
Vprašanje direktorju
LAMETE, predsedniku
Nadzornega sveta in
članom
Kot delničar sem za 5. sejo
skupščine družbe pooblaščenke LAMETA, D. D., ki je bila
3. julija 2007, dobil PRIJAVNICO ZA SKUPŠČINO in
POOBLASTILO za pooblaščenca, ki je bil predlagan v prijavi na skupščino. Osebno sem
se skupščine udeležil in tudi
dobil notarski zapisnik.
V juliju 2008 sem dobil INFORMACIJO (verjetno tudi
drugi delničarji) o stanju v
družbi ter aktivnostih za dokončno poplačilo delničarjev.
V njej je tudi navedeno, da bi
vsak delničar predvidoma dobil okoli 2,5 evra na delnico.
Meseca oktobra (20. 10.
2009) je bil v Jeseniških novicah objavljen članek z naslovom DELNIČARJI ŠE VEDNO ČAKAJO, v katerem direktor Ludvik Bergles pojasnjuje vzroke za odpoved skupščine. Med drugim je napisano, da bo skupščina pomembna zlasti zato, ker bodo na
njej odločali o izplačilu delničarjev, ki na denar že nekaj
časa nestrpno čakajo.
Prav tako v mesecu oktobru
(30. 10. 2009) je v "Jeseničanu" članek z naslovom DENAR DELNIČARJEM ŠELE
PRIHODNJE LETO(?), v
katerem direktor Lamete navaja vzrok za odpoved skupščine. Vzrok za odpoved skupščine naj bi bila napaka pri
vpisu v register, kar se mi ob
vseh odvetnikih (tako je napisano v članku 20. 10. 2009)
zdi nerazumljivo. Prav tako je
v članku narejen izračun, koliko denarja bo namenjenega
za delnico. Skupna vsota naj
bi bila 2,48 milijona evrov,
kar znaša 2,2 evra na delnico.
V mesecu januarju (18. 1.
2010) je v "Jeseničanu" objavljen članek, v katerem direktor
LAMETE Bergles potrjuje, da
je bila 14. decembra 2009
uspešno speljana skupščina
družbe in je s tem dnem prižgana zelena luč za izplačilo
denarja delničarjem.
Vprašanja direktorju LAMETE, predsedniku Nadzornega sveta in članom:
Zakaj niste (razen v Uradnem listu RS, kar zakonu o
ZGD zadostuje) sklica skupščine objavili tudi v Jeseniških
novicah, glede na pomembnost dnevnega reda, kot ste izjavili v članku z dne 20. oktobra 2009, ampak ste jo, kot
kaže, namenoma "skrili" pred
tistimi, ki bi se skupščine radi
udeležili?
Zakaj ni bil postopek sklica
skupščine tak kot za 5. sejo
družbe?
Vzrok, zakaj je delnica namesto predvidenih 2,5 evra sedaj vredna le 2,2 evra?
Prav tako bi bilo zanimivo
izvedeti, koliko denarja je
družba Lameta "prigospodarila" od ustanovitve pa do 14.
decembra 2009?
Zakaj še do danes nisem dobil notarskega zapisnika?

Pričakujem, da boste zmogli toliko moči in nam, delničarjem, če že nismo bili vabljeni, odgovorili na postavljena
vprašanja v "Jeseničanu".
S spoštovanjem
delničar
Miran Bregar

Kam so usahnila
proračunska sredstva
za ljubiteljsko kulturo drugič in zadnjič
V Jeseniških novicah 5. februarja 2010 vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in
splošne zadeve Občine Jesenice Tea Višnar, univ. dipl. org.,
odgovarja na moj zapis v istem glasilu 24. januarja 2010
na vprašanje v naslovu.
Res je, kakor navajate, ga.
Višnarjeva, v Vašem odgovoru, da po 102. členu ZUJIK Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, župan lahko izjemoma izda
sklep o financiranju določenega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta
brez javnega poziva oziroma
razpisa. "Prezrli" pa ste določilo, da to lahko stori le iz INTERVENCIJSKIH SREDSTEV župana, ki so določena
v proračunu občine, ne pa iz
proračunsko že opredeljenih
sredstev, ki jih je sprejel s proračunom občinski svet.
Po tem nezakonitem sklepu,
ki ga ni zaznal nihče od odgovornih, pa so bila proračunsko
opredeljena sredstva za kulturne projekte ljubiteljskih kulturnih društev v višini 8293
evrov zmanjšana za 1520 evrov za županov projekt oziroma, kakor Vi navajate, celo za
2050 evrov.
Joža Varl

Razmišljanje
Park spominov
Zanesla me je pot v Park
spominov. Začutim dih minljivosti.
Sprehajam se po belih poteh, tišina me pomirja, le ptičje petje me prebudi v realnost
svobodne dežele.
Gledam znane ljudi v obliki
doprsnih kipov. Spominjajo
me na dogodke, kateri tudi
meni niso bili vedno lepi, čeprav sem bila takrat še otrok.
Tudi oni - junaki, ki so se trudili delati dobro za ljudi, so
ravno tako kot danes "veljaki"
delali nekaterim krivico in skrbi. Toda življenje nas nauči,
da moramo marsikaj pozabiti
in odpustiti in ne pogrevati
starih stvari.
Sprehajam se med nasadi
pisanih rož in grmovnic, eksotičnih dreves, za katere ne vem
imena, raznih oblik in barv,
veje, povešene do tal, kot bi žalovale nad prejšnjimi dogodki
in današnjim početjem. Vedno
so se in se bodo dogajale krivice in vedno znova nas bodo

spomini zanesli na to pot.
Vedno bo nekdo zmagovalec
in drugi poraženec, kot na
vsaki tekmi.
Ko prispem do izhoda parka, se nevede ozrem in zagledam dva stebra, ki ponazarjata življenje. Na vrhu stebrov
sta namreč peščeni uri, ki te
opomnita, da tvoj čas nenehno
polzi proti sredini ure, potem
se prevesi na iztekanje časa.
Na spodnjem delu stebra so
vklesani križi, saj vsak od nas
doživi čas, ko si ga mora naložiti na rame in preživeti tudi
težke dni.
To je del našega življenja, ki
ne glede, kakšno je, vedno izteče se.
Alenka Trampuš

Vrednote, harmonije,
mavrica
Zdravje posameznika, podjetja, občine ali države pomeni
harmonijo različnih elementov, procesov, stanj, razmerij
in odnosov. Antagonizmov
naj bi bilo toliko, da povzročajo neko ustvarjalno napetost,
tonus in potenco. Če te ni, je
ali anarhija ali pretirana, pogosto destruktivni boj, lahko
pa tudi prevelika entropija, ki
pomeni razpad sistema.
Nedavno sem se peljal z vlakom na vsakodnevni relaciji
in ob običajni uri, pa me je nekdanji sošolec, ki ga nisem videl (če se malo pošalim) že od
konca prve svetovne vojne, iz
ene od sosednjih občin povprašal o zdravju jeseniškega občinskega tkiva, o tem, kaj ga
skupaj drži, kaj napaja in kaj
oživčuje. Beseda je dala besedo, kot je to v navadi v sleherni komunikaciji. Domneval
je, da nam gre dobro, ker se
nič slabega ne sliši, pri njih
pa, da se občinarji stalno prepirajo. On v Lescah izstopi in
v nadaljnjih petnajst minutah
razmišljam v dramatičnem
sedanjiku in zaključim, da
ima prav, in da se prepirajo
pravzaprav v vseh okoliških
občinah, pri nas pa niti ne?
Pa ne, da se v vsem in vedno
strinjamo. Se pa stvari, ki
bodo koristile občanom, običajno uskladijo in optimizirajo, če že ne "na prvo žogo" pa
kmalu z "levim ali desnim volejem".
Zakaj? Latinci so bili mnenja "humani nihil a me alienum puto" (nič človeškega mi
ni tuje). Torej po tej plati Jeseničani ne moremo biti boljši.
Le kaj je potem tisti agens, ki
ohranja kri hladnejšo in sodno
dvorano redkeje obiskano? Do
doma se vzroka nisem domislil. Ker pa je bil Mesec mlad in
noč jasna, sem nekoliko dlje
bedel in končno uganil pravo.
Stari latinci so bili "kampeljci" v jedrnati kratki misli
in domislili so si tudi "omnia
mea mecum porto" (Vse svoje
nosim s seboj.) No in na Jesenicah nas je takih, ki vse svoje
nosimo s seboj, večina. Ne sicer, da bi bili reveži tako na
materialu, kot še zlasti ne na
umu. Zemlja in njeno lastništvo je tista "veriga", ki je bila
nam, Jeseničanom, redkeje in
v manjših izmerah pripeta,
najsi bo v starejših proletar-

skih kot tudi v današnjih demokratičnih turbo-šoping časih. Prebivalci sosednjih občin
so v dosti večji meri kmetje in
zemljiški posestniki, in ker
zemlje seveda ni mogoče nositi
ali peljati s seboj, ljudi priklenja nase, jim veča apetite in
tudi povzroča bistveno več prepirov in trajnih zamer kakor
pri ljudeh, ki imajo le premično lastnino in tisto (predvsem
znanje), ki je priročno kar v
glavi.
Od rojstva slepemu človeku
je nemogoče dopovedati, kaj je
na primer rdeča, zelena, modra ali rumena barva. Od rojstva gluhemu se nikakor ne da
predstaviti recimo tona A, B,
C, E-mola ali katerega koli
pač. Člani ene od političnih
opcij, ki jih pesti koalicija,
zadnje tedne zvenijo nekoliko
molovsko. So pa vse samo vibracije različnih frekvenc.
Barve so vibracije svetlobe,
zvok so vibracije zraka. In kaj
so vitamini z istimi črkami
kot omenjeni toni? Na podatomskem in atomskem nivoju
ravno tako samo vibracije, le
da so pri sobni temperaturi
trdne, vsaj zdi se tako. Vibracije kvarkov v protonih in tako
dalje.
Iz povedanega sledi kratek
zaključek. Če naj bo tkivo posameznika ali občine, v katero
je ugnezdeno, zdravo, je dobro, da na primer rdeča barva
kot ton A, oziroma A vitamin,
modro-rumena kot ton B ali
B-kompleks, zelena kot ton C
ali vitamin C in še E-mol (vitamin) za lajšanje starostnih
težav sestavljajo mavrico. Zastave naj vihrajo v vzgonskem
vetru levo in desno. Nikakor
pa ni v prid občini, če se zavozlajo in že ob jasnem dnevu
visijo kot mokre krpe na dežju.
To pa se rado zgodi v okoljih,
kjer je mnogo ljudi v prenesenem pomenu od rojstva slepih,
gluhih ali pa kar oboje.
Marjan Čufer

Orel samotar
Ko se duša moja
spustila spet bo na zemlj?,
v sebi tiho hrepenim,
da med vršaci na polici skalni,
se kot orel izvalim.
Ko razprla bi široka krila,
počasi zaplavala nad meni
znano pokrajino,
visoko nad njo uživala
v družbi samote vse njene
krasote.
Jadrala bi nad belimi vrhovi,
obžarjenimi z jutranjim
soncem,
opazovala med skalami
gosto ruševje,
ki obrašča zelene pašnike,
sredi njih pa koče planšarske.
Če želja se bo izpolnila,
vse poti, katere nekoč sem
z užitkom prehodila,
z višav svežega gorskega zraka
občudovala bom od zore
do mraka.
Alenka Trampuš
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Krajevna skupnost

Združitev krajevnih skupnosti

Predavanji ob dnevu
civilne zaščite

Krajani na Plavžu bodo v marcu odločali o eni krajevni skupnosti.

Monika Sušanj

Janko Rabič

vitev sklepčnosti. Če bodo
tudi krajani podprli pobudo
o združitvi, bodo na vrsti vsi
potrebni postopki, med dru-

čim širšega kroga vseh krajanov. Na vsakem občnem
zboru mora biti prisotnih
vsaj petdeset ljudi za zagoto-

ŠPORTNE IGRE JESENIC 2009/10

sredovati do pričetka tekmovanja po elektronski pošti. Seznam tekmovalcev je omejen na 15 oseb, igra se 5 : 5. Za prva
tri mesta ekipe prejmejo pokale. Skupno točkovanje poteka
po sistemu športnih iger Jesenic. Vsi sodelujoči morajo spoštovati načelo fair playa, v primeru hujšega prekrška, kršitve
se lahko tekmovalec ali ekipa tudi izloči iz tekmovanja. Vse
sklepe sprejema vodstvo tekmovanja.
V tekmovanju lahko sodelujejo vsi rekreativni igralci/ke, ki niso
registrirani pri Košarkarski zvezi Slovenije. Glede na število nastopajočih ekip, bo narejen tekmovalni sistem. Za sojenje in
zapisnike bodo skrbeli predstavniki jeseniškega košarkarskega kluba.

RAZPIS LIGE V KOŠARKI
Zavod za šport Jesenice razpisuje ligo v košarki v okviru
športnih iger Jesenic.
Kraj igranja: telovadnica v osnovni šoli
Prežihovega Voranca Jesenice
petek od 16.30-18.30

Pričetek:

petek, 26. februarja 2010
Startnina: 90 EUR na ekipo
(stroški telovadnice, sodnikov, zapisnikarjev in nagrad)

Propozicije:
Igra se po pravilih Košarkarske zveze Slovenije. Igralni čas je
trikrat 8 minut, predviden čas izpeljave cele tekme je 1 ura. V
primeru neodločenega rezultata se igra triminutni podaljšek
oz. dokler se ne dobi zmagovalec. Ura se ustavlja samo ob
večjih prekinitvah (v zadnji minuti tekme, ob prostih metih in ob
minuti odmora). Vsaka ekipa ima na voljo 1 minuto odmora v
vsaki tretjini. Igra se po širini telovadnice, naenkrat bosta lahko potekli dve tekmi. Sezname igralcev morajo vse ekipe po-

Vodstvo tekmovanja: Gaber Šorn, predstavnik sodnikov in
predstavnik ekip
Prijave in informacije:
zsj.programi@siol.net, 051/685 240 - Gaber ŠORN
Ob prijavi je treba navesti ime ekipe, ime in priimek vodje,
telefon in elektronski naslov.

OČISTIMO SLOVENIJO

RAZPISUJEMO 5. TRADICIONALNI turnir

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je dva meseca pred 17.
aprilom v polnem razmahu.
Akcija je naletela na izjemen odziv, saj se k sodelovanju vsak teden prijavi približno petdeset novih prostovoljcev. Pridružujejo se
tudi številne vladne in nevladne organizacije. Samo v zadnjih dveh
tednih so se v projekt vključili še: Direkcija RS za ceste, Gasilska
zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Lovska
zveza Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve s Policijo in Generalno policijsko upravo, Ministrstvo za obrambo RS s Slovensko
vojsko in upravo RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za šolstvo
in šport, ki vabi vse šole, da se udeležijo čistilne akcije, Notranjsko-Kraška regionalna razvojna agencija, Olimpijski komite Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Slovenska turistična organizacija, Urad Republike Slovenije za mladino in Zavod RS za varstvo narave.
Dan čiščenja se hitro približuje. 17. aprila bo poleg čiščenja divjih
odlagališč potekalo tudi čiščenje okolice šol in vrtcev, sprehajalnih in pohodnih poti, rek, jam ... Akcijo bomo povezali tudi s čistilnimi akcijami, ki jih že tradicionalno izvajamo v marsikateri slovenski občini. Letos želimo vse akcije združiti na en dan, pri tem združiti dvesto tisoč ljudi in odstraniti dvajset tisoč ton komunalnih odpadkov.
Poteka tudi popis divjih odlagališč. Prostovoljci so prek Geopedije (www.geopedia.si) pregledali že približno petino Slovenije in odkrili 2246 potencialnih divjih odlagališč, 206 lokacij pa je tudi potrjenih in opisanih.

ODBOJKA ZA MEŠANE SKUPINE
NEDELJA, 21. FEBRUARJA 2010, ob 10. URI
TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE
REZERVNA DVORANA: PREŽIHOV VORANC
PRAVILA TEKMOVANJA:
Ekipo sestavlja največ 9 tekmovalcev (6 igralcev v polju).
Med igro morata biti v ekipi najmanj 2 igralki.
Vsaka ekipa določi sodnika, medtem ko ekipa ne igra, ta
sodi.
Igrata se dva seta. Ekipa za zmago dobi 1 točko.
V primeru neodločenega rezultata se šteje razlika v doseženih točkah.
Za prva tri mesta ekipe prejmejo pokale, priznanja ...
Startnina 20 EUR/ekipo + boni za prehrano 3 EUR/osebo,
za kar prejmete mesne ali brezmesne testenine v gostilnici
in piceriji Pastel poleg gimnazije.

WWW.JESENICE.SI

Akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se lahko pridružite na
spletnem naslovu www.ocistimo.si, kjer lahko tudi prijavite divje
odlagališče. Vključite se tudi vi, skupaj nam bo uspelo!

WWW.JESENICE.SI

Igralni dan:

Število ekip je omejeno.
PRIJAVE SPREJEMAMO NA ZAVODU ZA ŠPORT JESENICE
051/685-240 ali zsj.programi@siol.net
ROK ZA PRIJAVE: petek, 19. februar 2010

Nataša Štefelin
senicah med božičnimi prazniki 2009). O poplavah bo
predaval tudi Jernej Hudohmet, vodja izpostave Uprave za zaščito in reševanje. Sicer pa je sam namen predavanj ozaveščanje občanov,
kako ravnati v primeru naravne nesreče, izobraževanje
za samopomoč in ravno tako
izobraževanje za pripadnike
civilne zaščite za delovanje
ob naravni nesreči. Na predavanjih bodo delili tudi brošure z naslovom Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice.

4. MAREC 2010 POPLAVE ŽELEZNIKI IN KROPA 2010
18.00-18.30
Predstavitev članov OŠCZ, organiziranost,
naloge in pristojnosti štaba
18.30-18.40
Predstavitev načrta zaščite in reševanja
18.40-18.45
Ukrepi pred, med in po nesreči
18.45-19.00
Odmor
19.00-19.15
Predstavitev delovanja ReCO Kranj
in URSZR Kranj
19.15-19.30
Predstavitev delovanja ŠCZ in gasilcev
v Železnikih
19.30-19.45
Predstavitev delovanja ŠCZ in gasilcev
v Kropi
19.45-20.00
Diskusija

WWW.JESENICE.SI

Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v občini Jesenice v letu 2010 naprej uresničuje naloge, ki so povezane z delom in življenjem
ljudi v krajevnih skupnostih. Pod vodstvom predsednice Ane Marije Korošec so
se člani na februarski seji
seznanili z nadaljevanjem
postopkov za združitev treh
krajevnih skupnosti na Plavžu. Lani so člani svetov krajevnih skupnosti Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala in
Cirila Tavčarja podprli pobudo za ustanovitev enotne
krajevne skupnosti Plavž,
kot je nekoč že bila. Sedaj
bodo najprej v marcu na vrsti zbori krajanov, ki jih bo
sklical župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger.
Poseben poudarek bodo dali
dobremu obveščanju, da
bodo zagotovili udeležbo

Čez dober teden, natančneje
1. marca, praznujemo svetovni dan civilne zaščite. Na ta
dan pripravljajo tudi slavnostno sejo štaba Civilne zaščite na državni ravni, na 1.
marec pa ne bodo pozabili
niti na Jesenicah. Kot je povedala strokovna sodelavka
štaba za Civilno zaščito Nataša Štefelin, bosta na Jesenicah 4. in 9. marca predavanji
z naslovom Poplave Železniki in Kropa 2007 ter Zemeljski plaz Bohinj 2008, Jesenice 2009. Na predavanjih se
bodo predstavili člani Občinskega štaba civilne zaščite z
nalogami in pristojnostmi.
Na prvem predavanju bodo
javno predstavili Načrt zaščite in reševanja v primeru požara (za primer potresa in
poplave bo načrt pripravljen
v drugi polovici letošnjega
leta), na drugem pa v primeru zemeljskega plazu. V drugi polovici predavanj bodo
predstavljene konkretne izkušnje ravnanja sosednjih
občin v primerih naravnih
nesreč (poplave v Železnikih
in Kropi, zemeljski plaz v Bohinju leta 2008 in tudi na Je-

gim tudi sprememba Statuta občine Jesenice. Novi svet
skupne krajevne skupnosti
Plavž bo štel devet članov,
krajani pa jih bodo volili na
jesenskih lokalnih volitvah.
V nadaljevanju seje Sveta za
varstvo uporabnikov javnih
dobrin so govorili o vrtovih,
ki jih krajani prek svetov
krajevnih skupnosti lahko
najamejo na različnih površinah. Ob tem so opozorili
na nekatera neurejena lastniška razmerja, saj vrtovi
niso le na površinah v lasti
občine Jesenice. Nekateri vrtovi so neurejeni, problemi
so z odvozom odpadkov.
Zavzeli so se, da se pripravi
občinski akt, ki bo urejal to
področje. Vse lastnike so pozvali, da na spomladanskih
akcijah poskrbijo za lepe in
urejene vrtove, strinjali pa
so se tudi, da cena za najem
za letošnje leto ostane nespremenjena.

9. MAREC 2010 ZEMELJSKI PLAZ BOHINJ 2008
IN JESENICE 2009
18.00-18.30
Predstavitev članov OŠCZ, organiziranost,
naloge in pristojnosti štaba
18.30-18.40
Predstavitev načrta zaščite in reševanja
18.40-18.45
Ukrepi pred, med in po nesreči
18.45-19.00
Odmor
19.00-19.20
Predstavitev delovanja ŠCZ ter komisije
za ocenjevanje škode v občini Jesenice
19.20-19.45
Predstavitev delovanja ŠCZ v Bohinju
19.45-20.00
Diskusija
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Kultura
Z Ano v objemu domišljije
Pred slovenskim kulturnim praznikom je Gornjesavski
muzej Jesenice pripravil novo razstavo v Kosovi graščini na
Jesenicah. Z likovnimi deli z naslovom V objemu domišljije
se predstavlja slikarka Ana Mlekuž Višnar. Izhaja iz znane
slikarske družine Višnarjevih z Jesenic, sedaj pa živi v Mojstrani. Doslej je imela že več kot dvajset samostojnih razstav,
stokrat je sodelovala na skupinskih razstavah. Njene slike
krasijo stene na številnih koncih sveta. Za ustvarjanje na
platnu je prejela več priznanj in nagrad. Najbolj odmevna je
bila tretja nagrada strokovne žirije na mednarodnem extemporu v Žetalah, kjer je sodelovalo več kot sto slikarjev.
Ano strokovni krogi v slovenskem ženskem slikarstvu visoko uvrščajo ob bok tako odličnih umetnic, kot so Metka
Krašovec, Dora Plestenjak in druge. Na odprtju je slikarko in
njeno likovno ustvarjalnost predstavil organizator razstavne
dejavnosti v Gornjesavskem muzeju Jesenice Tone Konobelj. Razstava bo odprta do 26. februarja. J. R.

Sedmi javni nastop učencev
V Glasbeni šoli jesenice so pripravili že sedmi javni nastop
svojih učencev. Tokrat so nastopili štirje harmonikarji, učenka na kljunasti flavti, trije pianisti, peterica s flavto, citrarka
in saksofonist. Program so oblikovali njihovi mentorji, organizatorka prireditve pa je bila Diana Šimbera. Na sliki:
Andraž Knap na saksofonu ob klavirski spremljavi Primoža
Kerštanja. J. P.

Janez Kramar predstavlja fotografije Perzije
Februar je v Razstavnem salonu Dolik na Jesenicah namenjen ljubiteljem fotografske umetnosti. S samostojno razstavo Perzija se predstavlja Janez Kramar, član Foto kluba
Jesenice in Foto kluba Triglavski narodni park. Poudarek je
na popotniški fotografiji in predstavlja utrinke s srečanj z
oddaljenimi kraji in ljudmi, sakralnimi, kulturnimi in drugimi objekti v Perziji. Janez Kramar je doslej sodeloval na 114
domačih skupinskih razstavah in 183 mednarodnih na vseh
kontinentih sveta. Ima več uglednih nazivov. Fotografska
zveza Slovenije mu je podelila naziv mojster fotografije.
Mednarodna Fotografska zveza FIAP mu je podelila naziv
Excellence FIAP, ameriška pa naziv PPSA. Za razstavljene
fotografije je prejel številna priznanja in nagrade doma in v
svetu. Razstava bo na ogled do 3. marca. J. R.

Ko vidim iskrice v očeh
Po petih letih vodenja Mešanega pevskega zbora Vox Carniolus se je dirigent Michele Josia vrnil
v rodno Italijo, na njegovo mesto pa je stopila mlada, a izkušena in izjemno raznovrstna glasbenica
Eva Jelenc Drozg, spec. kitare. Uči kitaro, igra rog, je odlična pevka ...
Igor Kavčič
Kako je kaj na vajah?
"Fino. Gre za zelo discipliniran zbor, vsi hodijo na
vaje, nikoli ne manjkajo
brez razloga, vajeni so trdo
vaditi. Vox Carniolus je dobro uigran in nekatere stvari, ki bi jih morala razlagati
pri večini zborov, so tukaj
že jasne. Zasluge za to gredo mojemu predhodniku
Micheleju. Doslej sem z
zborom imela kakih deset
vaj in lahko rečem, da je
delo v "Voxu" pravi užitek."
Michele Josia je Vox Carniolus dvignil na precej visoko
raven, zbor je v "njegovih letih" nanizal več vidnih
uspehov na tekmovanjih
doma in po svetu, mogoče
je celo dosegel svoj vrhunec
... Se zavedate, da so čevlji,
ki ste jih obuli za bivšim dirigentom, precej veliki?
"Med nama je zagotovo kar
nekaj razlik, hkrati pa je za
zbor dobro tudi to, da sva
oba v preteklosti dobivala
enake informacije, kaj zbor
je, kako v njem delovati ...
Moj mentor v zborovstvu je
Ambrož Čopi, mislim pa,
da bi v podobnem intervjuju
tako Ambrož kot Michele
poudarila, da sta se ogromno naučila od Stojana Kureta ... Prevzeti tak zbor je poleg časti zame seveda tudi
velika odgovornost. Želim
si, da bi Vox še naprej dosegal lepe rezultate na tekmovanjih, predvsem pa, da bi
svojo kvaliteto pogosteje
predstavljal tudi v okolju, v
katerem živijo tudi pevci.
Mislim, da je bil zbor doslej
doma premalo prepoznaven. Ne le, da za nas vedo
poznavalci na Naši pesmi v
Mariboru, tudi domači koncertni publiki od Rateč do
Kranja moramo ponuditi
kvalitetne zborovske trenutke ... Skratka kombinacija
vrhunskega in petja za našo
dušo, za poslušalce iz našega kraja."
Zborovske izkušnje ste nabirali pri Ambrožu Čopiju, s
katerim ste tudi sodelovali v
dveh zborih s slovenske
obale ...
"Z njim sem sodelovala kot
pevka in korepetitorka v
Mešanem pevskem zboru
Obala Koper, kasneje pa
tudi v APZ Univerza na Primorskem, kjer sem pela in
bila tudi Ambroževa asistentka. S slednjim smo
med drugim osvojili Grand
Prix Varne in se udeležili
verjetno najtežjega zborovskega tekmovanja, finala
Grand Prix tekmovanj v
francoskem Toursu. V času
mojega petletnega bivanja v
Kopru, ko sem na tamkajšnji glasbeni šoli in umetniški gimnaziji učila kitaro,

sem imela tudi čudovito izkušnjo, ko sem dve leti vodila pihalni orkester Godbeno
društvo Prosek v Italiji."
Iz rodne Krope prek ljubljanske akademije za glasbo
na obalo? In kaj ima kitara
skupnega z zborovskim petjem, da ne rečem s pihalno
godbo?
"Glasbo. Imela sem srečo,
da sem vedno imela dobre
učitelje. Za kitaro najprej
Matejo Blaznik v radovljiški
glasbeni šoli, prof. Tomaža
Šegulo na Srednji glasbeni
šoli in prof. Andreja Grafenauerja na Akademiji za
glasbo. Vsi so zelo široki
glasbeniki in niso podpirali
samo vaj kitare, ampak so
mi nasploh odpirali vrata v
svet glasbe. V okviru Pihalnega orkestra Lesce sem se
začela učiti tudi igranja na
rog, najprej pri prof. Jožetu
Kocjančiču, v Kopru pa pri
prof. Justinu Felicijanu. Na
Glasbeni šoli Koper sem
bila hkrati učiteljica kitare
in učenka roga, kasneje pa
sem se začela učiti tudi petje pri prof. Tanji Grlica, ure
pri njej obiskujem še danes.
Vokalna tehnika je za zborovodjo ob tehniki dirigiranja in karakternih značilnostih ključnega pomena."
Naj se vrnem k zborovskem
petju: glede na to, da izhajate iz Krope, ste zborovsko
pot zagotovo začeli pri Egiju
Gašperšiču ...?
"Lahko bi rekla, da me je
zborovsko petje pričakalo že
v zibelki. Že kot otrok sem
začela spremljati Moški
pevski zbor Kropa, saj so v
njem peli oče, stari oče in
dva moja strica. Bila sem na
vseh njihovih koncertih in
nastopih. Sestra je bila v
Kropi na koru organistka,
kjer sem tudi jaz prepevala,
potem smo ustanovili Mešani pevski zbor Kropa, pela
sem pri Ženskem in Mešanem zboru Koledva ... Ko
sem bila na Srednji šoli za
glasbo in balet v Ljubljani,
sem pela v dekliškem zboru,
ki ga je vodil prof. Ambrož
Čopi, sicer moj učitelj
solfeggia in harmonije, in
prav on me je spodbudil,
da sem začela tudi "mahat'", kot radi rečemo dirigiranju."
Zdaj sicer poučujete kitaro
na Glasbeni šoli Jesenice,
ampak zdi se, kot da vas je
na Jesenicah vsa ta leta pričakoval tudi Vox Carniolus ...
"Na Jesenicah kitaro učim
drugo leto. Od vedno pa
rada delam tudi s skupinami, in tudi to je bil eden od
razlogov, da sem se odločila
prevzeti zbor. V življenju
sem si vedno želela imeti
zbor, s katerim bi lahko
ustvarjala tehten program,

"Slišati nas mora tako zborovska stroka kot občinstvo v
našem domačem okolju," je prepričana nova dirigentka
Eva Jelenc Drozg. / Foto: Tina Dokl
ki bi bil za stopnjo višje od
običajnega ljubiteljskega
zbora. In to Vox je. Imam
občutek, da pevci hočejo
peti, vidim tiste iskrice v
očeh. Želim si, da ne bi peli
le programa za tekmovanja,
ampak tudi slovensko ljudsko pesem, želim sodelovati
z mladimi gorenjskimi skladatelji. Skladatelj brez izvajalca ni nič, enako obratno.
Veliko je skladb z začetka
20. stoletja, ki opevajo naravne lepote Gorenjske, pa
jih nihče ne poje. Rada bi,
da bi bil naš repertoar nekoliko drugačen, kot je značilno za sodobne odlične zbore. Nagovarjam skladatelje,
naj pišejo skladbe z domovinsko tematiko. Kdo bo
prepeval literaturo iz naših
krajev, če ne mi?"
Nov program boste najbrž
zastavili v prihodnji sezoni?
"Tako je. Letošnji program
je bil sestavljen s pomočjo
članov zbora, na podlagi njihovih izkušenj, povezan pa
je tudi z bodočimi nastopi
na festivalu binkoštne glasbe v Nemčiji in na tekmovanju Petr Eben v Pragi letošnjo jesen. Ob tem bomo z
veseljem naredili še kakšno
ljudsko in upam, da se
bomo lahko čim prej predstavili na kakšnem koncertu. Vizija, ki jo imam v mislih, bo prišla v poštev v prihodnji sezoni. Našo pesem
bomo letos izpustili, čez dve
leti pa bomo, če bo le možno, zagotovo spet zraven.

Kvaliteten zbor preprosto
mora biti zraven."
Tudi vi s seboj nosite ambicijo iz zbora potegniti kar
največ ...
"Čeprav je denarja za kulturo vse manj, se občina zaveda, da ima zelo dober zbor,
in nam zato pomaga po najboljših močeh. Mi bomo ljudem vračali z dobrimi koncerti. Moja ambicija je na Jesenicah vzpostaviti zborovsko zaledje že v mladih pevcih. Lani smo v Pevskem
zboru Glasbene šole Jesenice imeli osem otrok, letos jih
je sedemnajst, ti se morajo
kasneje zbrati v kvalitetnem
gimnazijskem zboru in nato
v odraslem zboru. Tako lahko svoje življenje dopolnjuješ s petjem, dobro družbo,
lepimi izkušnjami, nastopi
doma in po svetu ..."
Kje je trenutno Vox Carniolus?
"Želja je, da bi zbor nadaljeval kvaliteto, kot jo je zastavil Michele. Za sodelovanje
v zboru bo sicer še vedno
treba opraviti lažjo avdicijo.
Nekaj novih pevcev je že
prišlo z mano, upam pa, da
bomo dobili še kakšno novo
moč. Več nas je, več bomo
lahko peli. Kot sem rekla, pa
želim najti srednjo pot med
vrhunskim in med tistim,
ko navadni ljudje rečejo, joj,
to ste pa tako lepo zapeli ...
Slišati nas mora tako zborovska stroka kot občinstvo
v našem domačem okolju."
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VSV za jeseniške hokejiste
nočna mora
Jeseniški hokejisti so na domačem ledu izgubili z Beljačani z 0 : 5. Poraz je pač sestavni del športa,
a ta poraz ima drugačen pomen. "Železarji" so v medsebojnem dvoboju v letošnji sezoni z VSV še
šestič morali priznati premoč.
Matjaž Klemenc
Zadnje tri tekme v ligi EBEL
bi lahko različno ocenili.
Gostovanje na Madžarskem
pri Albi bi lahko ocenili s
povprečno oceno. Ocena bi
bila lahko višja, a spet so se
zgodile "slabe minute", ki
so jih gostitelji znali unovčiti. Alba je že vodila s 4 : 1.
Jeseničani so vložili veliko
truda, se približali na gol zaostanka in pri minimalnem
porazu s 4 : 3 so na koncu
ostali. Sledila je težka tekma, ko so na domačem ledu
gostili vodilni Graz. V zadnjem času so Jeseničani
"trn v peti" ekipam iz zgornjega dela. Na zadnji tekmi
v Gradcu so "železarji"
osvojili točko in poraz priznali šele po kazenskih strelih. Tokrat so jih povsem
nadigrali in jim "dopustili"
le en zadetek. Posebej je treba izpostaviti prva dva za-

detka Hafnerja in mladega
Brusa, ki sta bila dosežena z
igralcem manj. Zmaga s 4 :
1 je imela še toliko večjo
težo, saj so se z njo na lestvici izenačili z devetouvrščeno Olimpijo.
Tekma z VSV je tako imela
še večji pomen. Z zmago bi
prekinili črn niz petih zaporednih porazov v medsebojnih dvobojih, na drugi
strani pa bi prehiteli oz.
ostali v koraku z Olimpijo.
Slednji so z odhodi kar nekaj igralcev močno zdesetkani. Žal se dvoboj z Beljačani ni končal po njihovih
željah. Do 39. minute, ko
so gostje prvič povedli, je
bila pobuda na strani Jesenic. Dva prejeta zadetka na
uvodu zadnje tretjine sta
dokončno odločila zmagovalca. Končni rezultat je bil
0 : 5. Do konca sta še dve
koli. Ko boste brali te vrstice, bo že znan razplet pred-

Odsotnost poškodovanega
Mitja Robarja se pozna.
zadnjega kola, ko "železarji" gostujejo v Salzburgu,
Olimpija pa doma gosti
Graz. Do sedaj z Mozartovega mesta, ko so tam go-

stovali Jeseničani, niso prihajale dobre vesti. Jeseničani niso niti enkrat premagali Salzburga v gosteh.
V primeru ponovnega neuspeha Gorenjcev in morebitnega uspeha Olimpije bi
bilo zadnje kolo zgolj formalnost. Ljubljančani imajo v medsebojnih dvobojih
boljši izkupiček. Trikrat so
zmagali (4 : 1, 5 : 2, 8 : 7),
na drugi strani so bili Jeseničani dvakrat uspešni v
rednem delu (7 : 5, 4 : 3),
enkrat pa so zmagali po kazenskih strelih. Najbolj verjetno je, da bo o končnem
devetem mestu odločalo zadnje kolo, ki bo na sporedu
danes zvečer s pričetkom
ob 19.15. Jeseničani doma
gostijo Dunaj, Olimpija pa
gostuje v Celovcu pri KACu. Deveto mesto bo pomenilo boljše izhodišče v državnem prvenstvu, tako da
se je dobro potruditi.

Pavle Gantar navija za jeseniške hokejiste
Vabilu na hokejsko tekmo se je odzvalo več poslancev na čelu s predsednikom državnega zbora
Pavlom Gantarjem, spremljali pa so jih tudi nekateri gorenjski župani.
Janko Rabič
Tekmo 51. kroga lige EBEL
med moštvoma Acronija in
Gradca so v petek, 5. februarja, v dvorani Podmežakla na
Jesenicah spremljali tudi
ugledni gostje. Vabilu župana občine Jesenice in poslanca Tomaža Toma Mencingerja ter predsednika Hokejskega kluba Acroni Slavka
Kanalca se je odzvalo več poslancev na čelu s predsednikom državnega zbora Pavlom Gantarjem, spremljali
pa so jih tudi nekateri gorenjski župani. Pavle Gantar
je z metom ploščka označil
začetek tekme, domači hoke-

jisti pa so mu poklonili dres
s podpisi. Zatem so skupaj z
navijači na tribuni uživali v
odlični igri slovenskih državnih prvakov, ki so na veliko
veselje vseh premagali vodilno moštvo lige EBEL.
Med odmorom so se zadržali v klepetu v hokejski VIPsobi. Pavle Gantar kot Gorenjec že vrsto let navija za jeseniške moštvo. Včasih je
prihajal na ogled tekem, sedaj pa mu številne obveznosti v državnem zboru tega
skorajda ne dopuščajo. Predsednik je izmenjal več besed
tudi z legendama jeseniškega hokeja Rudijem Hitijem
in Zvonetom Šuvakom.

Da pri Hokejskem klubu Acroni Jesenice poleg hokeja
na ledu znajo obvladovati še
marsikaj drugega, so pokazali na letošnji slovenski kulturni praznik. Odzvali so se
vabilu organizatorjev osrednje praznične prireditve pri
Prešernovem spomeniku v
Vrbi, ki so želeli ta dan združiti kulturo in šport. To jim
je lepo uspelo predvsem po
zaslugi močnega zastopstva
Hokejskega kluba Acroni.

Predsednik Slavko Kanalec,
športni direktor Zvone Šuvak, predstavnik za stike z
javnostjo Zoran Račič ter hokejista Anže Terlikar in Miha
Brus so korajžno stopili pred
mikrofon in povedali Prešernovo pesnitev Podvodni
mož. Pridružila sta se jim nekdanja odlična alpska smučarja in olimpijca, Jeseničanka Alenka Dolžan in Tržičan
Bojan Križaj. Verzi velikega
pesnika jim niso delali nobenih težav in zasluženo so poželi lep aplavz publike.

Odličen dosežen mlade drsalke Anje Demšar
Pri drsalnem klubu Jesenice nadaljujejo z dobrimi nastopi
mladih tekmovalk in tekmovalca na domačih in mednarodnih tekmovanjih v umetnostnem drsanju. Anja Demšar je v
najmlajši kategoriji letnik 2002 dosegla odličen rezultat na
3. tekmi za Evropski kriterij v Feldkirchu v Avstriji. Nastopila je kot edina Slovenka in zasedla 4. mesto. Na mednarodnem tekmovanju Tivoli Cup v Ljubljani so Jeseničani dosegli
naslednje uvrstitve do 20. mesta : pri deklicah letnik 1997 je
bila Evita Čelesnik 5., Saira Čatak 9., Anja Resman 13. in
Neža Kozjek 15. Pri dečkih letnik 1998 je bil Daniil Maksimović 4. Pri deklicah letnik 2000 je bila Zemina Šabanovič 15.,
pri deklicah letnik 2001 Kaja Gril 6., in Nea Smolej 9. Pri deklicah letnik 2002 je bila Anja Demšar 18. Na mednarodnem
tekmovanju Dragan Trophy v Ljubljani je Meta Čebokli pri
mladinkah zasedla 17. mesto. J. R.

Za finale z Mariborom
Hokejisti kluba Mladi Jesenice so redni del končali na
drugem mestu, le s točko zaostanka za kranjskim
Triglavom. V nadaljevanju prvenstva so v četrtfinalu za
nasprotnika dobili drugo ekipo zagrebškega Medveščaka.
Varovanci Marjana Kozarja so si napredovanje praktično
zagotovili že na prvi tekmi v Zagrebu, ko so zmagali z rezultatom 3 : 9. Uspešni so bili tudi na povratni tekmi na Jesenicah, ko so zmagali z 2 : 1. V polfinalu se bodo srečali z
ekipo Stavbarja Maribora, ki je bil v četrtfinalu dvakrat boljši
od Blejcev. Ko boste brali te vrstice, bo znan zmagovalec
prve tekme na Jesenicah. Jutri bo na Taboru druga tekma,
morebitna tretja tekma pa bo v ponedeljek, 22. februarja, ob
18. uri v dvorani Podmežakla. M. K.

Tina tretja v Mariboru
V Mariboru je potekalo državno prvenstvo v judu za člane
in članice. Na prvenstvu je nastopilo 107 tekmovalcev iz
enaindvajsetih slovenskih klubov. Med jeseniškimi tekmovalci se je najbolje odrezala Tina Jazbec, ki je v kategoriji
nad 78 kg zasedla tretje mesto. Že v predtekmovanju so se
poslovili Maruša Kavčič, Miha Kavčič in Robi Pesjak. Tekmovali so tudi mladi tekmovalci v starostnih skupinah U-8,
U-10 in U-12. Nastopili so v Ljubljani, judoisti pa so bili iz
ljubljansko-gorenjskega območja. Tekmovalo je prek
dvesto otrok iz 22 ljubljanskih in gorenjskih šol. Pobliže si
oglejmo uvrstitve naših mladih tekmovalcev po kategorijah. Učenci in učenke 1. in 2. razreda: prvo mesto so
dosegli Filip Fartek, Jernej Razingar in Nina Jeretič. Drugo
mesto je pripadlo Marku Krajzelu in Edvinu Redžiču. Tretjega mesta se je razveselil Jan Kalibarda. Sedmo mesto so
zasedli Aleksej Zrnič, Jan Lovič in Aljaž Klinar. Pri učenkah
in učencih 3. in 4. razreda so se od naših tekmovalcev s
prvim mestom odrezali Luka Ambrožič, Kati Ambrožič in
Julija Komac. Tretje mesto sta zasedla Tia Krajzler in Samo
Simjanovski. Peto mesto so zasedli Mark Klinar, Lara Božič
in Valentina Mihajlovič. Dve mesti niže je bil Tarik Aldžič.
Pri 5. in 6. razredih so na najvišjo stopničko stopili Janja
Razingar, Tim Pahor in Ana Mohorč. Matic Kos je bil drugi,
Bianca Sovilj Stojkovič pa tretja. Pri učencih in učenkah,
ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred, sta nastopila le dva
tekmovalca z Jesenic. Lejli Hadžič je uvrstitev na četrto
mesto prinesla "vstopnico" za državno prvenstvo. Matej
Neumann je bil peti. M. K.

Kegljači na ledu nadaljujejo tekmovanja

Pavle Gantar (v sredini) v klepetu z legendama jeseniškega
hokeja Rudijem Hitijem in Zvonetom Šuvakom

Hokejisti prebirali Prešernove verze
Janko Rabič

Kratke novice

Na jeseniški ledeni ploskvi se nadaljuje tekmovalna sezona
kegljanja na ledu. Na državnem prvenstvu v metu na daljavo so nastopili tekmovalci iz štirih klubov: Rateč, Jesenic,
Maribora in Bleda. Naslov prvaka z daljavo 42 metrov je osvojil Danijel Mavrič iz mariborskega kluba. Najboljši Jeseničan med posamezniki je bil Branko Štefelin. Z daljavo
32 metrov je zasedel 9. mesto. Ekipno so Jeseničani v
postavi Branko Štefelin, Endijad Čatak, Sandi Gogala in
Marcel Vogelnik zasedli 5. mesto. V nedeljo, 21. februarja,
ob 8. uri bo na jeseniški ledeni ploskvi še državno prvenstvo kegljačev na ledu v ciljnem tekmovanju. J. R.

Poloni desetka za obvezni skok

Športni direktor Zvone Šuvak, predstavnik za stike z javnostjo
Zoran Račič, predsednik Slavko Kanalec ter hokejista Anže
Terlikar in Miha Brus so korajžno stopili pred mikrofon.

V športni hali v Kamniku je potekalo državno prvenstva osnovnih in srednjih šol v skokih z male prožne ponjave. Tega
tekmovanja se je udeležilo več kot štiristo tekmovalcev. Tudi
jeseniško občino so zastopale tri dijakinje. Polona Klinar, dijakinja Gimnazije Jesenice, je osvojila 3. mesto. Polona je
prvič dobila najvišjo možno oceno 10 točk za obvezni skok
in oceno 9,90 točke za skok s sklonjenim saltom. Tudi
Tamara Zaletelj-Kovač je prejela odlične ocene - vse prek
9,40, a kljub temu zasedla 15. mesto. Tudi Eva Gašperčič
je bila dobra pri treh skokih z ocenami med 9,15 in 9,75, a
je pri drugem skoku padla na roke, vendar se je med
štiridesetimi tekmovalkami kljub temu uvrstila na 21. mesto.
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Nasvet, šport
Nastopi mladih smučarjev z Blejske Dobrave
in Jesenic
Mladi iz Smučarskega kluba Blejska Dobrava so nastopili na
Veliki nagradi Argeta na Starem vrhu. V veleslalomu pri mlajših deklicah je bila Zala Kobentar sedma, pri mlajših dečkih
je bil Miha Štefelin dvaintrideseti. V slalomu je bila Zala Kobentar tik pod stopničkami, na četrtem mestu. Pri mlajših
dečkih je bil Gašper Trstenjak dvajseti. Mladi iz Smučarskega kluba Jesenice so nastopili na dveh tekmah cicibanov. Na
prvi državni tekmi v veleslalomu v Cerknem je bil Arnes Hadžisulejmanovič devetintrideseti, Mark Bevčič Hadžič pa šestinpetdeseti. Na 2. Pokalu Roka Petroviča, kjer so nastopili
103 mladi smučarji, je bil Arnes Hadžisulejmanovič šestinštirideseti, Mark Bevčič Hadžič pa petinsedemdeseti. M. K.

Hokejski veterani olimpijci
Še pred začetkom letošnjih zimskih olimpijskih iger v Vancouvru so se na Bledu in še v nekaterih slovenskih občinah
odvile prave zimske olimpijske igre oziroma World Winter
Masters Games, kjer so se pomerili tudi jeseniški hokejski
veterani, ki so v kategoriji nad 50 let zasedli prvo mesto brez
konkurence, v kategoriji nad 45 let pa so bili 4. (boljše so
bile ekipe iz Latvije, Kanade in Srbije). Kot je povedal Sead
Čatak, eden od članov ekipe, so tako nastopajoči kot gledalci posebno pozornost namenili Albinu Felcu, s skoraj
sedemdesetimi leti najstarejšemu članu ekipe. Igre konec
januarja pa niso bile le hokejsko obarvane, temveč so se
športniki lahko pomerili tudi v drugih športih: v alpskem
smučanju, biatlonu, smučarskih skokih, malem nogometu
(futsalu) in teku na smučeh. M. S.

Jeseniške akrobatke s kolajnami
Urša Peternel
Na državnem prvenstvu v
skokih z male prožne ponjave (trampolin) 30. januarja v
Kopru so dekleta TVD Partizana Jesenice osvojila vrsto
kolajn. Kot je povedal trener
Leon Mesarič, je bilo to za
Jeseničanke najuspešnejše
državno prvenstvo doslej. Po
lanskem tretjem mestu je
ekipa cicibank tokrat posegla po srebrnem odličju.
"Kljub nekaj neprijetnim
napakam, imele so dve ničli,
so prijetno presenetile. Brez
napak bi osvojile celo prvo
mesto," je povedal Mesarič.
Med posameznicami je blestela sedemletna Maja Pavličević, učenka 2. razreda
Osnovne šole Toneta Čufarja. Drugouvrščeno je premagala kar za dve točki. Bila je
edina cicibanka med 48, ki

Uspešne jeseniške akrobatke

Med posameznicami je
blestela sedemletna Maja
Pavličević, učenka 2. razreda
OŠ Toneta Čufarja.

je izvedla stegnjeni salto s
pol obrata za oceno 9,50 točke. Čeprav je prvi obvezni
skok naredila najslabše v
ekipi, je z brezhibnimi tremi
poljubnimi skoki zbrala največ točk in osvojila naslov
državne prvakinje. Največ
športne smole je imela Laura Kogoj, ki je za zadnji
skok, stegnjeni salto, dobila
ničlo, ker se je preveč sklonila. Ob dobro izvedenem skoku bi zagotovo osvojila drugo ali tretje mesto. Pohvalo
zasluži tudi začetnica Katari-

na Klobučar. Akrobatiko trenira šele štiri mesece, zadnjo je bila to prva tekma in
tudi kolajna. Zasedla je 15.
mesto in je bila tretja v ekipi.
Uspešne so bile tudi mladinke. Ekipa: Polona Klinar,
Tadeja Kofol, Eva Gašperčič, Tamara Zaletelj-Kovač
je med devetimi ekipami zasedla tretje mesto. Uvrstitev
takoj za najboljšima ekipama v Sloveniji ŠD Moste in
Flip Piran je lep uspeh. Med
posameznicami je bila Polona Klinar šesta.

V dvanajsterico najboljših iz
skupine mladink in članic
sta se uvrstili Polona Klinar
in Tadeja Kofol. Ta skupina
deklet je še dodatno izvedla
po dva skoka, različna od tistih, ki so jih izvedle za državno prvenstvo. To je bila
prva kvalifikacijska tekma
za Pokal Slovenije. Polona
je zasedla sedmo, Tadeja pa
deseto mesto. V finalu bo
aprila nastopilo petnajst
najboljših iz dveh kvalifikacij, je še povedal trener Leon
Mesarič.

stresa. Lahko zamenjate
okolje, prijatelje, službo ...,
ampak v novih okoliščinah
se bodo pojavili novi stresorji. Stresorjem torej
sploh ne moremo ubežati.
Kaj pa zvišanje naše odpornosti na stres? To bi lahko

memb v naša življenja. Ujeli smo se torej v lastno past
vedno hitrejšega razvoja, ki
mu noben človek več ne
more v celoti slediti. Če
kdaj godrnjate nad novostmi in poskušate kaj delati
"po starem", vam pa očitajo, da ste starostno okoreli
in "vas je čas povozil".
V resnici vam ne znam svetovati, kako naj bi si pomagali pri stresu zaradi naglice
in hitrih sprememb. Morda
bo komu kaj odvrnil moj
lastni "recept". Ker vem, da
vsem spremembam niti slučajno ne zmorem slediti,
tega sploh ne poskušam, še
manj se zaradi tega sekiram. Saj nisem edina. V nekem smislu nas je vse že
davno "povozil sodobni
čas". Če in ko je treba, se
poučim o določeni stvari, sicer ne tratim časa in energije zanjo. Le redke opravke
označim kot "nujno, obvezno", druge pa obravnavam
pod "če nekoč bom ali ne".
Pri rokih zaključka del vedno vračunam rezervni čas
in se kdaj tudi odrečem zaslužku na račun prostega
časa. Pri aktivnostih v prostem času pa se ravnam po
geslu: "Samo, če se mi da in
mi je v veselje."

Hitro, hitro, še hitreje
Mag. Silvana Gasar

Ena od značilnosti sodobnega časa je, da se vsem
samo mudi, časa nikoli ni
dovolj, vse se spreminja
tako hitro, da komaj "lovimo" samo najnujnejše ali
pa tudi tega ne. Kaj nam
prinašajo ta naglica in hitre
spremembe?
V psihologiji in medicini je
že dolgo znano, da spremembe, ki so tako hitre, da
se jim naš organizem ne
zmore dovolj hitro prilagajati, povzročajo negativni
stres - tako telesni kot tudi
duševni. To pa seveda za seboj potegne neljube posledice na duševnem in telesnem zdravju ljudi. Ljudje
so vse bolj živčni, nezadovoljni, raztreseni, zbegani,
nesrečni. Vsega jim je dovolj in preveč, zato jih nič
več jih ne veseli, nič več se
jim ne da. Odpornost pade
in posledice stresa se pokažejo v raznih zdravstvenih
težavah, pa tudi resnejših
obolenjih in povečani umrljivosti. Ponavadi pravimo,
da je človek umrl zaradi te
ali one bolezni, v resnici pa
je k tej bolezni močno pripomogel stres, če ni celo
pripeljal do nje. Že dalj časa
je moderno govoriti o stresu. Za vse krivimo stres, se

izgovarjamo na stres. Obstaja gora literature s priporočili, kako naj bi se borili
proti stresu in ga zmanjšali.
Pa to res deluje?
Načini boja proti stresu, ki
jih priporočajo strokovnjaki, zares delujejo, ampak
zastavlja se vprašanje, ali in
v kakšni meri lahko sodobni človek te načine sploh
uporabi. Se izčrpan, bolan
človek, ki nima nič prostega
časa, lahko loti izvajanja avtogenega treninga, se posveti vajam joge, relaksacije, si vzame čas za branje
knjig, obisk tečajev, delavnic ipd.? Malo verjetno. Če
to stori na račun drugih
opravkov, bo pa pod stresom zato, ker ve, da ga čaka
neopravljeno delo in zapleti
zaradi prelaganja. Vse skupaj je začaran krog, iz katerega ni videti izhoda. V
boju proti stresu je najbolj
učinkovito, da se človek
umakne od dražljajev, ki ga
spravljajo v stres. Lahko je
reči, težko pa narediti. Torej bi se morali odmakniti
od ljudi, opravil in situacij,
ki nas tako ali drugače
spravljajo ob živce, nam
škodijo, nas utrujajo, obremenjujejo. Ampak takih
ljudi, opravil in situacij je

malo morje. Naj pustimo
službo in se odločimo za
puščavniško življenje v gozdu? Nam ne bi bilo preveč
dolgčas? Ne bi bili preveč
osamljeni? Predvsem pa od česa pa naj bi živeli?
Kako naj bi si zagotovili

V boju proti stresu je najbolj učinkovito, da
se človek umakne od dražljajev, ki ga spravljajo
v stres. Lahko je reči, težko pa narediti. Torej bi
se morali odmakniti od ljudi, opravil in situacij,
ki nas tako ali drugače spravljajo ob živce,
nam škodijo, nas utrujajo, obremenjujejo.
Ampak takih ljudi, opravil in situacij je malo
morje. Naj pustimo službo in se odločimo za
puščavniško življenje v gozdu? Nam ne bi bilo
preveč dolgčas? Ne bi bili preveč osamljeni?
Predvsem pa - od česa pa naj bi živeli?
najnujnejše za preživetje?
Mar ne bi bila tako velika
sprememba v načinu življenja za nas tudi močno
stresna? Koliko pomehkužencev sodobnega časa bi
sploh zmoglo preživeti? Če
ostanemo v civiliziranem
svetu, pa smo neizbežno izpostavljeni številnim stresorjem oz. povzročiteljem

naredili z omenjenimi načini boja proti stresu in s
spremembo razmišljanja,
kar pa zahteva nekaj našega
časa in energije. Ne prvega
ne drugega nimamo. Obojega nam kronično primanjkuje. Da je še slabše,
se t. i. tehnološki in družbeni razvoj odvija vse hitreje
in prinaša vedno več spre-
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Zanimivosti, podlistek

Življenjske vrednote
družine Komel

Fotografsko odlikovanje
za Franca Črva

"Skupaj smo ob nedeljah, na počitnicah in ob drugih priložnostih. Povezuje nas šport, radi zapojemo.
Da nam to uspeva, damo veliko na dobre odnose med seboj. Pri nas veliko pomeni osnovni bonton:
prosim, hvala ..."

Janko Rabič

Janko Rabič

žinskega življenja so predvsem poudarili: "Spoštujemo se med sabo. Kljub oddaljenosti in obveznostim
posameznikov se nam uspe
družiti ob različnih priložnostih, godovih, ob praznikih kot sta božič in velika
noč. Skupaj smo ob nedeljah, na počitnicah in ob
drugih priložnostih. Povezuje nas šport, radi zapojemo. Da nam to uspeva,
damo veliko na dobre odnose med seboj. Pri nas veliko
pomeni osnovni bonton:
prosim, hvala. Vsi si želimo, da bi tako ostalo tudi
naprej."
Hčerka Maja je poskrbela,
da družina postaja tudi vse
bolj glasbena. Sama je profesorica glasbe, po njeni
poti stopajo tudi vsi trije

otroci. Sin Jani, ki ima dva
otroka, se uveljavlja kot strokovnjak v znani svetovni računalniški družbi IBM.
Ob premoru ob klepetu so
se skorajda vsi, od Marjane
do hčerke Maje in otrok izkazali kot odlični glasbeniki, kar je potrdil aplavz v
polni dvorani.
Marjana in Janez tudi v pokoju ostajata polna energije,
ki jo ob družini razdajata
tudi drugim. Marjana je že
več let prostovoljka v Domu
upokojencev dr. Franceta
Berglja na Jesenicah ter včasih kar nepogrešljiva na različnih prireditvah, kjer sama
ali skupaj s pevko Melito Jelen razveseljujeta poslušalce. Janez ima več pomembnih nalog pri Društvu upokojencev Jesenice.

Franc Črv z Jesenic sodi
med osebnosti, ki so na svoji bogati življenjski poti postali prepoznavni v občini
Jesenice in širše. Več kot pol
stoletja je povezan s fotografsko dejavnostjo. Skozi

objektiv lovi najrazličnejše
motive. Močan pečat je pustil v športni in reportažni
fotografiji in z motivi na
temo Jeklo in ljudje. Doslej
je sodeloval na več kot petsto razstavah doma in po
svetu in za fotografije prejel
več kot 130 nagrad in priznanj. Delati je najprej začel
v Foto klubu Andrej Prešeren z Jesenic in nadaljeval v
Foto klubu Jesenice. Pridobil si je več uglednih fotografskih nazivov. V Sloveniji ima naziv mojster fotografije, v mednarodnem merilu
pa naziva AFIAP in EFIAP.

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

V današnjem hitrem in včasih kar preveč divjem vsakdanjem ritmu velikokrat v
ozadju ostajajo temeljne
človeške vrednote, kot so
zaupanje, ljubezen in medsebojno spoštovanje. Da vse
to še obstaja, smo se lahko
prepričali na februarskem
družabnem večeru v prostorih Društva upokojencev Jesenice. Gostiteljica Albina
Seršen je okoli mize zbrala
družino Komel z Jesenic.
Za dveurni klepet o tisoč in
eni podrobnosti iz njihovega življenjskega vsakdana
so si po šolsko zaslužili vsi
čisto petko. Za mizo je kot
zaveso na oknu odstirala
življenjske zgodbe družine,
ki je na Jesenicah znana kar

širokemu krogu ljudi. Za
uvod sta Marjana in Janez
razkrila korenine svojih rodov. Janezov izhaja iz Primorske, Marjanin iz Koroške. Spoznala sta se na sankanju v Planini pod Golico.
Iskrica, ki se je sprožila, je
prerasla v plamen, ki od poroke naprej do danes po 47
letih še zanosno gori med
njima. Zaposlena sta bila v
Železarni Jesenice, Janez je
bil kot inženir metalurgije v
Žičarni, Marjana je delala v
komerciali. Vse lepe lastnosti sta po starših povzela
hčerka Maja in sin Jani in
jih prenašata tudi na svoje
otroke. Čeprav sta se otroka
odselila in sedaj živita v
okolici Ljubljane, ostajajo
povezani kot družina. Med
številnimi modrostmi dru-

"Prijetno sem bil presenečen ob novici, da sem
dobitnik takšnega uglednega priznanja. Še
posebej zato, ker se do njega ne pride kar tako,"
pravi dolgoletni fotograf, 80-letni Franc Črv.
Poleg fotografiranja se ves
čas ukvarja z organizacijskim delom. V obeh klubih
je opravljal različne funkcije
od predsednika do tajnika
in blagajnika. Je organizator
domačih in mednarodnih
razstav, več let je bil funkcionar v Fotografski zvezi Slovenije.
Prav to delo so po mnogih
letih opazili tudi pri Mednarodni fotografski zvezi
FIAP, ki mu je letos v januarju namenila pomembno
odlikovanje, ki ga imajo sedaj le štirje v Sloveniji. Podelijo ga za dolgoletno delo
v korist in razvoj mednarodne fotografske zveze in fotografije nasploh. Francu so
ga izročili na odprtju mednarodnega fotografskega
natečaja v Kamniku.
"Prijetno sem bil presenečen ob novici, da sem dobitnik takšnega uglednega priznanja. Še posebej zato, ker
se do njega ne pride kar
tako. Zame je to veliko zadoščenje za ves trud, ki ga
desetletja vlagam v fotografijo in organizacijsko delo."
Franc Črv ima lani in letos
res dovolj razlogov za dobro
voljo. Praznoval je osemdeset let življenja in petdeset
let organiziranega fotografskega ustvarjanja. Prejel je
plaketo župana občine Jesenice, letos omenjeno odlikovanje, ob tem pa je še vedno
poln energije in novih idej.

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

Družina Komel v pogovoru z Albino Seršen

Družabno življenje na Jesenicah pred
drugo svetovno vojno (17. del)
Tjaša Rotar

17. "Jeseničani so takrat
služili lepe denarce,
peli, pili, politizirali,
se zabavali in plesali ..."
(Gostilne)
Gostinski lokali so bili priljubljeno zbirališče Jeseničanov in
s tem tudi pomembno središče
družabnega življenja. Na Jesenicah jih je bila cela vrsta,
saj so se od konca 19. stoletja
kar množili. Lastniki so se
skozi čas menjali, imena pa so
pogosto ostajala enaka. Dogajanje v gostilnah je bilo skozi

vse obdobje od konca 19. stoletja pa do druge svetovne vojne
pestro in seveda različno v
različnih lokalih. Jeseničani
so sem prihajali pit, nekateri
so bili abonirani za kosilo, tu
so iskali družbo, pogovor, lahko so zapeli ali pa se zabavali
s kako družabno igro - šahom,
biljardom, balinanjem. Občasno so gostilničarji organizirali plese ob živi ali "reproducirani" glasbi.
Število gostiln je še posebej naraslo ob gradnji Karavanškega
predora. Dopisnik Tovarniškega vestnika KID tako zapiše:

"Po cestah ... so furmani furali velike sode sladkega vinca, ki
je ob plačilnih dnevih teklo
skoraj v potokih. ... Jeseničani
so takrat služili lepe denarce,
peli, pili, politizirali, se zabavali in plesali."
Tudi med 1. svetovno vojno lokali niso izgubili gostov. Alkoholnih pijač je sicer primanjkovalo, vendar pa so se ljudje
še vedno zbirali v gostilnah.
Člani fantovskih družb so tam
debatirali in se pritoževali nad
prihodom bosanskih vojakov.
To je doseglo vrhunec na silvestrovo 1915/1916, ko so fantje v

Markotovi gostilni na Savi
skovali kar 46 kitic dolgo pesnitev o grehih jeseniških deklet, ki se vse prerade uklanjajo zapeljivim Bošnjakom.
Po vojni so bili najbolj vneti
obiskovalci gostiln "frontarji".
Ti so z opuščene fronte prinesli razno blago in ga doma prodajali. V gostilnah so zapravljali bogat zaslužek, pa tudi
prodajali blago, še posebej bakreno žico - "kadorno". "V
neki jeseniški gostilni je bila
pravcata baza za določevanje
cene "kadorni" ... V dotični
gostilni se je lahko dobilo jes-

tvin, ki so bile sicer dosegljive
le na "karte", seveda, le za visok denar. "Frontarji" so živeli kot še nikdar poprej. Predvsem se je seveda pilo, in to na
pretek. Letnik 1917 je bil izboren, zlasti štajerska vina so
bila prvovrstna, pa tudi rebula
in teran sta imela še dostop na
slovenska tla. V neki jeseniški
gostilni je vino dobesedno teklo, saj si, ako si hotel notri,
najprej stopil v vinsko povodenj. Skupina "frontarjev" si
je po vsej obleki nataknila stotake in tisočake ter se tako
dala fotografirati."
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Zanimivosti
V spomin

Sonji Rozman - Petač

Z Jesenic do samega vrha

(1934-2010)

Muzej ob slovenskem kulturnem prazniku
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Gornjesavskem
muzeju Jesenice odprli vrata muzejskih zbirk, ogled vseh je
bil brezplačen. Na Stari Savi si je Kolpern, etnološko in
železarsko zbirko ogledalo okrog sto ljudi, razstavo v Kosovi graščini pa trideset, je sporočila Nina Hribar, koordinatorka v Gornjesavskem muzeju Jesenice. U. P.

Glasbeni utrip ob kulturnem prazniku
V Glasbeni šoli Jesenice so ob slovenskem kulturnem
prazniku pripravili poseben koncert svojih učencev. V
programu so sodelovali: Pevski zbor Glasbene šole
Jesenice, Trobilni kvintet Glasbene šole Jesenice, solisti,
citrarka, pet harmonikarjev, štirje pianisti, ena učenka s
kljunasto flavto, dve violinistki, štirje klarinetisti, trio
klarinetov, kitarist in flavtistka. Organizatorja programa sta
bila Alenka Grm in Franci Richter. J. P.

Mladi učenec Kristjan Komloši je na klavirju zaigral slovensko
narodno Katarina Barbara.

Nekdanji mednarodni odbojkarski sodnik Peter Končnik je priznan v svetu. Številna priznanja in veliko
mednarodnih tekem na največjih turnirjih in tekmovanjih so zgovoren dokaz.
Matjaž Klemenc
Odbojka na Jesenicah ni
med najbolj priljubljenimi športi. Ste se prej ukvarjali še s kakšnimi drugimi
športi?
"V tistih časih, kdor je imel
vsaj malo interesa za šport,
je najprej začel v TVD Partizan. Ta organizacija zdaj
zelo manjka. Tam se naučiš
telovadbe, dobiš gibalne
sposobnosti in dobiš delovno etiko. V TVD Partizan
so bile tudi druge dejavnosti. Najprej sem se poizkusil
v smučarskih skokih. Na
Hrušici sem nastopil na državnem prvenstvu, kjer se
nisem preveč odrezal. S
skoki sem hitro prenehal.
Poizkusil sem se v hokeju, a
nisem bil izbran, ker sem
preslabo drsal. S hokeja
sem presedlal na košarko. V
času, ko sem kar resno treniral košarko, me je na srednji šoli na ŽIC-u opazil odbojkarski trener Viktor
Krevsel. Odbojka je bila potem moj dokončni šport."
Kako uspešni ste bili v odbojki kot igralec?
"V odbojki sem bil član mladinske državne reprezentance bivše države. Na pripravah v Beogradu, pripravljali smo se za Balkanske
igre, mi ni uspelo priti med
dvanajsterico. Sem pa bil
stalen član slovenske mladinske reprezentance. Igral
sem za Jesenice, nastopali
pa smo v drugi zvezni ligi."
Kaj je bil glavni razlog, da
ste se odločili za sodniške
vode?
"Zelo mlad sem se oženil.
Hitro sta prišla dva otroka.

Obnoviti je bilo treba staro
hišo, delal sem še šolo in pri
24 letih sem se odločil, da
preneham trenirati odbojko. Prosili so me, če bi prevzel žensko ekipo, ki je igrala v drugi zvezni ligi. Kmalu
sem spoznal, da je tukaj še
več obveznosti, in po koncu
sezone je bilo konec mojega
trenerskega dela. Do začetka prvenstva je kar šlo, potem sem videl, da mi odbojka manjka. Srečo Strajnar
mi je predlagal, da bi postal
odbojkarski sodnik. Zdelo
se mi je zanimivo in leta
1975 sem naredil izpit. Na
začetku sem sodil mladincem, 3. liga. Šlo mi je dobro
in hitro je na vrsto prišla
slovenska liga, druga zvezna ligo, 1.B liga in kmalu
tekme prve zvezne lige. Na
takratni zvezi so mi dodelili
težke tekme. Dobro mi je
šlo in mislil sem si, zakaj ne
bi naredil izpita za mednarodnega sodnika. Na koncu
sem prišel do največjega
možnega ranga kot odbojkarski sodnik, do FIVB. Da
prideš do tega prestižnega
znaka, moraš soditi na svetovnem prvenstvu, kvalifikacijah za olimpijske igre,
Grand Prix, to je ženska svetovna liga. V dveh letih moraš zbrati sedem tekem in
moraš dobiti dobre ocene."
Se še spomnite svoje prve
tekme kot glavni sodnik
in svoje prve mednarodne
tekme?
"Spominjam se, da je bilo to
v Žirovnici, na mladinski tekmi. Bil sem drugi sodnik in v
začetku sem imel veliko tremo, a sva z glavnim sodnikom izpeljala tekmo. Prvo
mednarodno tekmo sem so-

"V spominu mi je ostal finale evropskega prvenstva v
Rusiji med gostitelji in Španijo. Tekmo so na koncu
dobili Španci. Linijski sodniki so bili globoko na strani gostiteljev in so mi zelo
oteževali delo."

Peter Končnik je kot
odbojkarski sodnik dosegel
praktično vse.
dil v Grenoblu, v ligi prvakov,
med domačo in nizozemsko
ekipo. Čeprav so gostje izgubili, kot se je kasneje izkazalo
samo za eno točko, mi je njihov trener čestital za dobro in
pošteno sojenje."
Za katero tekmo lahko rečete, da je bila vrhunec vaše
sodniške kariere? Na katerih tekmovanjih ste vse sodili?
"Mislim, da je bil vrhunec
moje kariere finale ženske
svetovne lige v Italiji med
Kitajsko in Brazilijo. Sodil
sem na evropskih prvenstvih, svetovnih prvenstvih,
v svetovni ligi, na evropskih
klubskih tekmovanjih."
Sodili ste tudi na tekmah
zunaj Evrope?
"Na Japonskem sem bil dvakrat, na Kitajskem trikrat,
po enkrat pa v Braziliji in
Kanadi."
So se kdaj pojavili tudi problemi?

Kot mednarodni sodnik ste
veliko potovali in ste bili veliko odsotni, tako z delovnega mesta kot od doma ...
"Občinska struktura in nadrejeni v JEKO-IN Branko
Noč so v zadnjih dvajsetih
letih za to imeli posluh in
me v tem podpirali. Podpirala me je tudi družina in
zaradi sojenja sem se moral
odpovedati marsikaterim
družinskim počitnicam. Žal
tega ne morem reči za
zadnje vodstvo v delovni
organizaciji, kjer sem delal.
Čeprav sem za to dajal svoj
letni dopust, je bila moja
odsotnost vedno problem.
Na srečo je v problem posegel jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in ga
uspešno rešil."
Po končani odbojkarski karieri ste tako ostali v odbojki.
"Zadnjo tekmo sem sodil
12. decembra 2007 na Dunaju v ligi prvakov med
AON hot Volley in Malorco, zunaj Evrope pa je bila
zadnja tekma na Japonskem, kjer sem sodil finale
ženske svetovne lige med
gostiteljicami in Brazilijo.
Po končani sodniški karieri
sem še vedno sodnik za sedečo odbojko, ob tem pa
sem kontrolor na domačih
in tujih tekmah. V letu
2009 sem ocenjeval sodnike v Grčiji, na Poljskem, v
Iranu in Kambodži."

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
0RGANIZACIJSKI ODBOR KURIRSKEGA SMUKA

RAZPIS 55. KURIRSKEGA SMUKA PRISTAVA 2010
Organizatorji: Športna zveza Jesenice, Občina Jesenice,
Zveza borcev in udeležencev NOB občin Jesenice in Kranjska Gora, Zavod za šport Jesenice, Krajevna skupnost
Javornik-Koroška Bela in krajani Javorniškega Rovta
Tradicionalni 55. KURIRSKI SMUK bo v NEDELJO, 28. februarja 2010, na PRISTAVI-JAVORNIŠKI ROVT OB 10. URI.
Rok za prijave je sobota, 27. februar 2010, do 12. ure, pisno z navadno pošto na naslov organizatorja ŠZ Jesenice,
Ledarska 4, po e-pošti: zsj.koordinator@siol.net; ali na GSM
041/676 554. Prijava naj vsebuje: ime, priimek, kraj bivališča, letnico rojstva tekmovalca/ke. Za vse, ki se boste prijavili do roka, štartnine ni. Za zamudnike bo možna prijava
tudi na dan tekme od 8. do 9.30, vendar s plačilom štartnine dva evra na tekmovalca/ko.
TEKMOVALCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST!
Kategorije:
Proga Ciciban:
A1: deklice, rojene 2005 in mlajše;
A2: dečki, rojeni 2005 in mlajši;
B1: deklice, rojene 2002/2001;
B2 dečki, rojeni 2002/2001.
Proga Kurir:
B3: deklice, aktivne tekmovalke smučarskih klubov,
rojene 2004, 2003, 2002, 2001

B4: dečki, aktivni tekmovalci smučarskih klubov, rojeni
2004, 2003, 2002, 2001
(V primeru večjega števila prijav klubov bomo izvedli tekmovanje v dveh kategorijah - 2004, 2003 in 2002, 2001.)
B5: starejše deklice, stare od 10 do 15 let;
B6: starejši dečki, stari od 10 do 15 let;
B7: mladinke, stare od 16 do 20 let;
B8: mladinci, stari od 16 do 20 let;
C1: ženske od 21 do 35 let;
C2: moški od 21 do 35 let;
C3: ženske od 36 do 50 let;
C4: moški od 36 do 50 let:
D1: ženske od 51 do 60 let;
D2: moški od 51 do 60 let:
D3: moški od 61 do 70 let;
D4: moški od 61 do 70 let:
E1: ženske od 71 do 79 let;
E2: moški od 71 do 79 let:
Super veterani/veteranke nad 80 let
Razglasitev rezultatov bo pol ure po končanem tekmovanju
pred prireditvenim objektom (Kurirsko kočo na Pristavi).
Datum: 9. februar 2010
Sekretar org. odbora: Branko Jeršin
Predsednik org. odbora: Branko Noč, u. d. i. s.

WWW.JESENICE.SI

Odšla je tiho, tako da se nismo mogli niti dostojno posloviti
od nje, ki je v svet športa stopila kot 13-letna deklica - po vojni vihri leta 1947, ko so se iz telovadnega doma na Jesenicah
izselili vojaki in je ta zopet pričel služiti svojemu namenu.
Neverjetno hitro je napredovala v osvajanju elementov gimnastike, saj je že naslednje leto tekmovala v vrsti jeseniških
mladink ter postala slovenska mladinska prvakinja. Leta
1951 je vrsta jeseniških mladink v Splitu osvojila državno
prvenstvo. Med posamezniki je bila prva Sonja. Naslednje
leto je prestopila v zvezni razred, postala med članicami jugoslovanska državna prvakinja in na izbirnih tekmah za
olimpijado v Helsinkih osvojila 1. mesto. Presenečenje je
bilo popolno. S prijateljico Ado sta nato tekmovali kot članici jugoslovanske reprezentance leta 1952 na olimpijadi v
Helsinkih, kjer je Sonja osvojila 8. mesto v vaji z obročem,
in leta 1954 na svetovnem prvenstvu v Rimu.
Sonja je nato dolga leta suvereno vladala v orodni telovadbi v jugoslovanskem prostoru. Več let zaporedoma je bila
kot jugoslovanska državna prvakinja nepremagljiva in še
danes jo uvrščajo med najboljše telovadke Jugoslavije in Slovenije vseh časov. To je bila tudi zlata doba jeseniške ženske
gimnastike.
Seveda pa je Sonji poleg izrednega talenta do uspehov pomagalo tudi trdo delo in njena izjemna osebnost. Bila je
ustvarjalna, izvirna in vztrajna in vedno je našla pot za
premagovanje težav.
Sonja je svoje znanje posredovala vsepovsod. V času svoje največje aktivnosti na tekmovanjih po Jugoslaviji - v Nišu, Skopju, Beogradu, Novem Sadu, Dubrovniku, Cetinju in doma v
Sloveniji. Bila je izredno priljubljena in cenjena. Izbrana je
bila, da v okviru Štafete mladosti - Titove štafete izroči štafetno palico Maršalu Jugoslavije - Titu. In izročila jo je.
Po zaključku tekmovalnega obdobja se je Sonja posvetila
družini in službi, pomagala pri vodenju in treningih deklet
v društvu in kasneje rekreaciji starejših.
Zadnja leta pa se je umaknila v mir Bohinjske doline.
Resnično - bila je izjemna. Bila je preprosta, pripravljena
vedno pomagati, odprta in direktna. Znala pa je tudi potolažiti in spodbujati.
Njen optimizem je bil že kar pregovoren. In predvsem vedno je zmagovala. Pa klub temu, draga Sonja, kljub vsem
zmagam je vsakdo enkrat premagan. Le da je to prišlo prezgodaj. Prezgodaj, ker si hotela še živeti, prezgodaj, ker bi
nas s svojim neizmernim optimizmom še navdihovala, in
prezgodaj, ker bi še naprej uživala v miru Bohinjskega kota
in nežnih jezerskih valov.
Ohranili Te bomo v trajnem in lepem spominu.
Anton Stražišar
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Mladi

"Zvezde" na fakulteti

Izberite program, ki vas
res zanima
Urša Peternel

"Za tiste ambiciozne mlade, ki hočejo v življenju nekaj doseči, je Gimnazija Jesenice prava izbira!"
pravi ravnateljica Lidija Dornig.
Urša Peternel
Tako kot na drugih slovenskih srednjih šolah in gimnazijah so tudi na Gimnaziji Jesenice prejšnji petek in
soboto pripravili informativna dneva za devetošolce, ki
se bodo kmalu morali odločiti za najbolj ustrezno srednjo
šolo. Po besedah ravnateljice
Lidije Dornig so na Gimnaziji Jesenice letos razpisali dva
splošna oddelka, enega evropskega in enega športnega.
To je enako kot lani. "Na Gorenjskem je letos v generaciji
bodočih dijakov k sreči le trideset otrok manj, tako da
upamo, da nam bo uspelo
napolniti vse oddelke," je povedala Dornigova. Po drugi
strani pa, če bi bilo zanimanje večje, upajo tudi na morebitno soglasje ministrstva
za povečan vpis.
Poleg dveh splošnih oddelkov so letos vnovič razpisali
en evropski oddelek in po
besedah ravnateljice bi bili
zelo veseli, če bi se mladi
odločali za vpis vanj. Dijaki
tega oddelka sodelujejo v narodnih in mednarodnih izmenjavah ter obiščejo evropske ustanove v Bruslju
ali Strassbourgu. Pri izbirnem delu pouka izbranega
tujega jezika se razred razdeli na pol in pri pouku sodeluje tudi tuja učiteljica.
Tako dijaki pridobijo veliko
uporabnega znanja tujega
jezika.

Vsako leto je veliko zanimanja za športni oddelek, glede
na sedanje podatke iz klubov,
je v generaciji sicer nekaj
manj športnikov, ki bi se lahko vpisali vanj, kljub vsemu
pa pričakujejo, da jim bo oddelek uspelo napolniti (za
primerjavo: zadnja leta so ob
vpisu običajno imeli od deset
do dvanajst dijakov preveč).
Kot je poudarila ravnateljica,
so se dejavno vključili v projekt posodabljanja gimnazijskega programa. Zanj so
značilne moderne metode
učenja, medpredmetna povezanost, projektni dnevi,
domače in mednarodne izmenjave, šola v naravi ... Sodelujejo v projektu Comenius, Evropa v šoli, MEPI, so
Unescova in UNICEF-ova
šola, Zdrava šola, skratka v
letošnjem šolskem letu na
šoli poteka kar 24 narodnih
in mednarodnih projektov.
"Številni projekti in dejavnosti prinašajo veliko dela, pri
tem pa ne pozabljamo na
kvaliteto rednega dela. Zavedamo se odgovornosti, da
dijake moramo veliko naučiti, da bodo lahko uspeli v
študiju in v poklicu. Doslej
nam to uspeva, kar dokazuje
uspeh na maturi. Lani le en
četrtošolec ni šel na maturo,
uspeh na maturi pa je bil
kar 97,3-odstoten. Od tega
smo imeli šest zlatih in dva
diamantna maturanta," je
poudarila Lidija Dornig. Kot
je dodala, si vsi na šoli priza-

Ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig: Imamo
sposobne in prijetne dijake ter odlične profesorje!

Prostorske razmere na Gimnaziji Jesenice
so odlične, dijaki imajo pouk le dopoldne.
A ravnateljica razmišlja že o novih
posodobitvah, tako naj bi še pred začetkom
novega šolskega leta dobili novo knjižnico,
naravoslovno in računalniško učilnico ...
devajo, da dijaki, ki se vpišejo, gimnazijo tudi zaključijo. "A brez dela ne gre, vendarle se moramo zavedati,
da je gimnazijski program
najtežji, ne zaradi mature,
ampak zato, ker dijake čaka
potem študij. Za uspešen
študij in uspešno poklicno

kariero pa je pametno iti
skozi bolj zahteven srednješolski program. Marsikdo
od naših bivših dijakov nam
pove, da je kasneje na fakulteti zaradi znanja, ki ga je
pridobil na naši šoli, prava
'zvezda'," je še poudarila
ravnateljica.

Šola za poklicno uspešnost

Tudi na Srednji šoli Jesenice so ob informativnem
dnevu odprli vrata devetošolcem in njihovim staršem.
Po besedah ravnatelja Staneta Vidmarja so letos razpisali štiri oddelke na področju strojništva v programih
strojni tehnik, izdelovalec
kovinskih konstrukcij, mehatronik operater in pomočnik v tehnološkem procesu;
tri oddelke s področja zdravstvene nege v programu
srednja medicinska sestra;
po en oddelek administrator
in ekonomski tehnik PTI s
področja ekonomije in dva
oddelka v programu vzgojitelj predšolskih otrok s področja predšolske vzgoje.
Kot že zadnjih nekaj let največ zanimanja pričakujejo
za poklic vzgojitelj predšolskih otrok in srednja medicinska sestra. V programu
predšolska vzgoja so zaradi
velikega zanimanja doslej že

morali omejevati vpis, in sicer s številom točk iz osnovne šole. Za sprejemne izpite
se doslej niso odločali in
tudi letos bo tako, je povedal
ravnatelj.
Na področju strojništva prav
tako pričakujejo dober vpis,
zadnja leta jim uspe napolniti en oddelek v programu
strojni tehnik in en združen
oddelek v programih izdelovalec kovinskih konstrukcij
in mehatronik operater. V
nižjem poklicnem programu pomočnik v tehnološkem procesu pa je zanimanje običajno nekoliko manjše, v oddelku imajo od osem
do deset dijakov. Prav na področju strojništva imajo dijaki tudi največ možnosti za
pridobitev kadrovske štipendije, kar je zanje dobra priložnost tudi za počitniško
delo in kasnejšo zagotovljeno prvo zaposlitev.
Po besedah ravnatelja imajo
na šoli dobre razmere za
delo, potekajo pa tudi inten-

Azira Kozjek
Sama vedno svetujem: če sta
v programu med strokovnimi predmeti dve tretjini
takšnih, ki te zanimajo, je izbira prava in boš tudi tisto
tretjino, ki te morda zanima
malo manj, uspešno presegel ... Ne moremo namreč
pričakovati, da bo učence zanimal celoten predmetnik
posameznega srednješolskega programa. Prisluhnejo
naj svojemu srcu in se odločijo, saj kot pravi kitajski pregovor: Preden začneš slikati,
moraš imeti v konici čopiča
srce, roko in misli."

Igralne urice v waldorfskem vrtcu
V waldorfskem vrtcu Sončnica na Hrušici bodo 23. februarja pričeli pripravljati igralne urice, ki so namenjene otrokom,
starim od tri do šest let. Vabljeni so tudi mlajši otroci, a le v
spremstvu staršev. Urice bodo potekale vsak torek od 16.30
do 18. ure, skupaj bo devet srečanj, ki se bodo zvrstila do
aprila. In kaj bodo malčki počeli na igralnih uricah? Kot je
povedala waldorfska vzgojiteljica Andreja Palčič, bodo igralno urico začeli s pesmico, sledil bo uvodni pozdrav in rokovanje ob mizici letnih časov, nato bosta sledili dve prstni
igri, prosta igra, malica (sadje in čaj, sok ali voda), nato pa
še lutkovna predstava in zaključni pozdrav. Cena za obisk
devetih igralnih uric je 45 evrov. U. P.

Izšla knjiga Ta stare Jesenice

"Na Srednji šoli Jesenice si prizadevamo, da bi dijaki razvili svoje potenciale, in jih pripravljamo
na poklicno uspešnost," pravi ravnatelj Stane Vidmar.
Urša Peternel

Aziro Kozjek, svetovalno delavko na Srednji šoli Jesenice, smo ob informativnem
dnevu vprašali, kako naj se
devetošolci pravilno odločijo
za najbolj primerno srednjo
šolo. Povedala je: "Odločitev
devetošolcev za srednjo šolo
in bodoči poklic je zahtevna.
Učencem zato priporočam,
naj se najprej vprašajo, kaj
jih zanima, kaj imajo radi, v
čem uživajo. Ali imajo radi
delo z ljudmi, ali radi obdelujejo podatke in številke,
morda jih zanima delovanje
strojev ali pa so srečni, ko
ustvarjajo, muzicirajo, rišejo, plešejo ... Mnogi namreč
z izbiro srednje šole ustrežejo pričakovanjem staršev ali
pa se odločijo za šolo, kamor
se vpišejo tudi prijatelji.
Slednje vpliva na zmanjšano
motivacijo za šolsko delo in
učenje. Zato naj si pridobijo
čim več realnih informacij,
kaj določen program zajema, kakšne so vsebine, pogledajo pa naj tudi, kaj oseba
s tem poklicem kasneje tudi
v resnici dela. Pozanimajo
naj se tudi, ali in kje lahko
nadaljujejo izobraževanje.

Prejšnji teden je izšla knjiga z naslovom Ta stare Jesenice ali
Murova in Plavž, ki jo je v okviru občinskega kviza za jeseniške šolarje in dijake - za tekmovanja v poznavanju zgodovine mesta Jesenic - pripravila Zdenka Torkar Tahir iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Avtorica na 72 straneh piše o razvoju in rasti naselij, zanimivostih, hišnih imenih in spominih Jeseničanov. Vse to je dopolnjeno s fotografskim gradivom. Kot je povedala Nina Hribar, koordinatorka iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, bo letos tekmovanje o poznavanju zgodovine Jesenic potekalo v tednu pred občinskim
praznikom, in sicer 15. marca ob 17. uri v dvorani jeseniškega kina. Gornjesavski muzej Jesenice za vse tekmovalce občinskega kviza pripravlja tudi slikovno in vsebinsko predstavitev letošnje teme, ki bo v sredo, 3. marca, ob 16. uri v dvorani Kasarne na Stari Savi. U. P.

AS SUHA MONTAŽA

Sadet Agić, s. p.

Ravnatelj Srednje šole Jesenice Stane Vidmar
zivne priprave na začetek celovite obnove šolske stavbe.
"Na Srednji šoli Jesenice si
prizadevamo, da bi dijaki
razvili svoje potenciale, in
jih pripravljamo na poklicno
uspešnost," je še povedal

ravnatelj. Marsikateri dijak,
ki je iz osnovne šole prišel z
dobrim uspehom, se je "našel" v izbranem programu
in Srednjo šolo Jesenice zaključil celo kot zlati maturant ...

Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896
■ mansarde
■ predelne stene
■ spuščeni stropi
■ stenske obloge

Montaža s KNAUF
sistemi

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p.,
Cesta železarjev 8, Jesenice
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Avtomobilizem, zanimivosti
Z Audijem A1 ponovno mešanje kart

Legenda bo še živela
Premiera jubilejne različice Mazde MX-5 ob dvajseti obletnici dvoseda na salonu v Ženevi
Matjaž Gregorič

Audi po neuspešnem modelu A2 in po nekajletni odsotnosti med majhnimi avtomobili za poletje z novim modelom
A1 napoveduje velikega malčka v razredu kompaktnih vozil,
za katerega v Ingolstadtu trdijo, da bo najbolj športen med
neposrednimi tekmeci. Za novinca so pripravili novo serijo
štirivaljnih motorjev, dva sta dizelska in dva bencinska,
vsem pomagajo turbinski polnilniki. Razpon zmogljivosti
bencinskih motorjev sega od 63 kW (86 KM) do 90 kW (122
KM). Vsi motorji imajo sistem start-stop in rekuperacijski sistem, ki v fazi zaviranja oziroma vožnje brez dodajanja plina regenerira zavorno energijo. Na slovenskem trgu bo Audijev novinec naprodaj predvidoma v septembru. M. G.

Inovativni športni terenec Nissan Juke

Japonski Nissan je postavil na ogled prve fotografije novega
malega športnega terenca z imenom Juke. Odločitev, da
bodo kot prvi ponudili takšen avtomobil v nižjem avtomobilskem razredu, izhaja iz Nissanove filozofije odzivnega
sledenja spremembam pričakovanj kupcev v Evropi. Juke
bodo izdelovali v Evropi, v Nissanovi tovarni v Sunderlandu
v Angliji in v Oppami na Japonskem. Izbirati bo mogoče
med tremi motorji, dva bosta 1,6-litrska bencinska, šibkejši
razvije 86 kilovatov (117 KM), močnejši s pomočjo turbinskega polnilnika 140 kilovatov (190 KM). Dizelsko različico
bo zastopal turbinsko podprti 1,5-litrski štirivaljnik, ki bo iztisnil iz sebe 81 kilovatov (110 KM). Juke bo najprej naprodaj
poleti na Japonskem. Jeseni ga bodo začeli prodajati v Evropi in Severni Ameriki. V Sloveniji bo na voljo predvidoma od
novembra dalje. M. G.

Mazda praznuje dve desetletji uspehov s predstavitvijo posebne izdaje kultnega dvosedežnika Mazde MX-5 na
mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi. Poseben model Mazda MX-5 Anniversary bo v omejenem številu dva tisoč primerkov na voljo ljubiteljem športnih vozil
in užitkov vožnje z vetrom v
laseh le na evropskem trgu.
Opremljen bo s posebnimi oblogami pragov iz nerjavečega
jekla z vgravirano evropsko serijsko številko.
Mazda MX-5 Anniversary bo
imela pod motornim pokrovom 1.8-litrski motor in mehko streho, odlikuje jo posebej
slog zunanjosti s kromiranimi
zaščitnimi letvami, vratnimi
kljukami in obrobami prednjih žarometov ter meglenk.
Posebnost so tudi 17-palčna
platišča iz lahke litine in logotipi 20. obletnice. Barvna paleta obsega tri odtenke - rdečo,
belo, ki je posebna barva te izdaje, in novo modro. Dekorativni elementi notranjosti se
ujemajo z barvo zunanjosti.
Motorni pokrov skriva prečno
vez med kupolama obeh sprednjih koles, dodatno ojačitev
za zagotavljanje še bolj vznemirljive in športne vožnje.
Najbolj priljubljeni odprti dvosed na svetu je Mazda prvič
poslala na ceste leta 1989 in v
tovarni takrat niso niti približno slutili, da se jim obeta velikanski uspeh. Mali dvosed so
namreč izdelali v več kot tričetrt milijona primerkih, ne na-

zadnje si je prislužil mesto v
sloviti Guinessovi knjigi rekordov, tovarna pa ji je v čast namenila tudi debelo knjigo z
vsemi podatki in dejstvi.
Prvi generaciji je šele po devetih letih sledila druga, a še ta le
z manjšimi lepotnimi in tehničnimi popravki, saj so poševnooki možje očitno že s prvim poskusom zadeli v črno.
Ljubiteljev vožnje na prepihu
ni motilo, da je v notranjosti
prostora le za dva, da mora biti
prtljaga omejena le na najnujnejšo in da je platnena streha
pred dežjem bolj zasilna rešitev. Dovolj močan motor za
poigravanje z zadnjim pogonom, veter v laseh in vožnja
pod modro jasnino so bili dovolj, da navdušenje še vedno
traja.
Na novo ukrojenemu dvosedu
tretje generacije iz leta 2005
so že v razvojni fazi posvečali
veliko pozornosti in v določeni
meri so skušali tudi upoštevati mnenja in izkušnje tistih, ki
so sedeli za volanoma dosedanjih modelov. Med glavnimi
novostmi so bili bolje izkoriščen notranji prostor, armaturna plošča v kombinaciji nostalgije iz najboljših časov odprtih
dvosedov in modernih oblik,
začinjenih z vsem, kar premorejo sodobni avtomobili. No,
streha je še vedno platnena in
najlepše se je z mazdo MX-5
voziti takrat, ko je zložena za
sedežema, za hladnejše dni si
je mogoče za doplačilo omisliti tudi trdo plastično streho.
Pri Mazdi so bili očitno tudi
mnenja, da mora biti njihov
dvosed bolj športen, zato so

Začelo se je leta 1989, ko pri Mazdi še niso slutili, da se
jim z MX-5 obeta nepojmljiv uspeh.

Jubilejna Mazda MX-5 Anniversary bo na voljo v samo dva
tisoč primerkih in v treh barvah.
poskrbeli za močnejša motorja, 1,8-litrski bencinski štirivaljnik s 93 kilovati (126 KM),
ki vso svojo moč pokaže pri
6500 vrtljajih v minuti in požene avtomobil do hitrosti 196
kilometrov na uro. Njegova
moč se na pogonski kolesi
prenaša s pomočjo petstopenjskega menjalnika, medtem ko
je pri večjem 2,0-litrskem še
dodatna šesta prestava. Ta pogonski stroj razvije kar 118 ki-

lovatov (160 KM) pri že dovolj
glasnih 6700 vrtljajih v minuti. Končna hitrost 210 kilometrov na uro se zdi že precej
vrtoglava, saj je dvosed lahek
in zaradi pogona na zadnji kolesi precej igriv. Da se užitek
med vožnjo ne bi prehitro
končal z izletom s ceste, skrbi
polovična porazdelitev teže na
sprednjo in zadnjo os, nekaj
pa prispeva tudi nadzorna
elektronika.

Pustni utrip na Jesenicah

Ljubljenčki iščejo dom

Na pustno soboto smo srečali več prikupnih maškar.

V princesko in tigrčka spremenjeni Nina in Ema.

Prikupni vražički iz Druge pomoči iz avle bolnišnice

Grozljiva ekipa Teater bara I Foto: Janez Pipan

K&D d.o.o., Cesta Maršala Tita 22a, Jesenice

Sem temna pisana mucka, stara pet mesecev. Sem zdrava,
brez bolh ali drugih nadležnih bolezni. Iščem nov, ljubeč
dom. Tel.: 051/358-234

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663
Vida Mihelčič s.p.
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Deset izbranih kandidatk
za Prvi glas Gorenjske

Ocvirek

Janko Rabič
V dvorani Kina Železar na
Jesenicah bo 27. marca spet
Prvi glas Gorenjske v organizaciji Radia Triglav. Gre za
eno najstarejših glasbenih
prireditev pri nas, na kateri se
predstavljajo mladi glasbeni
talenti. V 39 letih je bila to pomembna odskočna deska za
lepo število pevk in pevcev, ki
so kasneje posegli v sam vrh
slovenske popularne glasbe.
Letos se je na razpis prijavilo
24 mladih pevk, po mnogih
letih pa med njimi ni bilo fantov.
Avdicija je bila prvo "sito" za
kasnejši nastop na prireditvi.
Pevke so zapele pred strokovno komisijo, ki so jo sestavljali Katja Pavlič Josifov, Andrej
Račič in Franci Rebernik.
Odločili so se, da bodo na prireditvi nastopile: Lea Grilc z
Blejske Dobrave, Tina Orejaš
z Dovjega, Ajda Stina Turek
iz Domžal, Flora Ema Lotrič
iz Kamne Gorice, Nadica Petrova z Jesenic, Maja Kozjek iz
Škofje Loke, Ana Mengeš iz
Lesc, Nastja Špendal iz Zgornje Besnice, Senida Hajdar-

Na križišču pri Splošni bolnišnici Jesenice so pred
nedavnim postavili nove semaforje, a so se jih že lotili
vandali in tipko za prehod čez cesto povsem uničili.

Velika nagrada Plavškega Rovta v sankanju
Zavod za šport Jesenice je že v lanskem letu skupaj s Krajevno
skupnostjo Planina pod Golico in Športno zvezo Jesenice
pripravil rekreacijsko tekmo v sankanju z navadnimi sankami.
Druga nagrada Plavškega Rovta bo v nedeljo, 21. februarja, s
pričetkom ob 10. uri na cesti pri Zakamniku v Plavškem Rovtu. Proga ni preveč zahtevna, kajti gre za rekreacijsko tekmovanje in druženje v prelepem naravnem okolju. Organizatorji so se odločili za sledeče kategorije: dečki/deklice do 15
let; dekleta/fantje od 16 do 30 let; ženske/moški nad 31 let.
Tekmovalo se bo tudi v dvojicah, in sicer v kategoriji dvojic do
100 kg in v kategoriji dvojic nad 101 kg. Od 9. ure do 9.45 se
lahko prijavite za tekmovanje na ciljnem prostoru pri Zakamniku. Štartnina je dva evra za posameznika ali dvojico. Najboljši v vsaki kategoriji prejmejo medalje, tekmovalci, ki bodo
imeli srečo pri žrebu, pa bodo prejeli lahko tudi kakšno praktično nagrado. Tudi letošnje tekmovanje bo potekalo pod geslom: Važno je sodelovati in preživeti lepo in zabavno nedeljo.
Torej nasvidenje v Plavškem Rovtu. B. J.

Del prijavljenih deklet za Prvi glas Gorenjske pred avdicijo
pašič iz Ljubljane in Adrijana
Lorber iz Brežic.
Po besedah vodje prireditve
Eve Stare je letos strokovna

komisija imela res težko in
nehvaležno delo, saj je bilo
odličnih pevk res veliko.
Izbrane bodo na prireditvi

zapele pesmi predvsem
znanih slovenskih pevk ob
spremljavi orkestra Bid
Bang.

Kaja med prvimi štirimi
Tekmovalci teniškega kluba Jesenice so v mesecu januarju
uspešno nastopali na zimskem državnem prvenstvu, ki ga
je Teniška zveza Slovenije letos organizirala v Rogaški Slatini. Odmeven rezultat je v kategoriji do 16 let dosegla Kaja
Mrgole, ki ji je uspel preboj med najboljše štiri. Tretje do
četrto mesto na državnem prvenstvu je lep uspeh za mlado
Jeseničanko, ki je z dobrimi igrami pokazala, da sodi v sam
vrh slovenskega tenisa v svoji kategoriji. M. S.

Rekreacijsko umetnostno
drsanje - uspešnica
Na prvih urah vadbe se je zbralo skoraj sedemdeset ljubiteljev drsanja različnih starosti.
Branko Jeršin,
Zavod za šport Jesenice
Odziv na novo ponudbo na
področju rekreacije v občini
Jesenice: umetnostno rekreacijsko drsanje je prijetno presenetil tudi organizatorje. Zavod za šport Jesenice in Drsalni klub Jesenice sta očitno

pri izbiri programa imela
srečno roko. Na prvih urah
vadbe se je zbralo skoraj sedemdeset ljubiteljev drsanja
različnih starosti. Vadba je
zanimiva in razgibana. Velikemu številu vadečih na ledeni ploskvi je bila prilagojena
tudi vadba. Do konca letošnje
drsalne sezone bo vadba pote-

kala tako, kot je na prvih uricah. Pri Zavodu za šport Jesenice se bomo potrudili, da
bomo našli čim več terminov
ob primernih urah in dnevih.
Drsališče v dvorani Podmežakla je zelo zasedeno, kljub
temu pa bomo zagotovo našli
vsaj dva termina v tednu. Vse,
ki že vadite, pa tudi tiste, ki bi

se radi še priključili skupini
za rekreacijsko umetnostno
drsanje, opozarjamo, da je urnik dvorane vsak torek objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice. Poglejte, kdaj je termin za rekreacijsko umetnostno drsanje,
da ne boste zamudili prijetne rekreacije.

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Blagoslov sveč v cerkvi na Stari Savi
Janko Rabič
Svečnico, ki jo Katoliška cerkev praznuje 2. februarja, v
cerkvi Marijinega vnebovzetja na Stari Savi blagoslavljajo sveče. Tudi letos se je
zbralo kar lepo število ljudi.
Lahko so opazili, da Občina
Jesenice nadaljuje obnovo
cerkve, ki bo v prihodnje zaokrožila dogajanja v tem
muzejskem
kompleksu.
Lani so izvajalci obnovili
kamnite portale, vhodna
vrata in vitražna okna.
Po blagoslovu je Gornjesavski muzej Jesenice vsem odprl vrata za ogled novosti in
drugih zbirk. Jeseniški skavti so v mrzlem večeru vsem
postregli s čajem in domačini dobrotami.

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si
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SUDOKU
Navodilo za reševanje: Mrežo izpolnite tako, da bo vsaka
vrstica, vsak stolpec in vsak manjši kvadrat vseboval številke
od 1 do 9. Ob pravilni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=Š, 2=E, 3=R, 4=T, 5=U, 6=C,
7=J, 8=L, 9=K), od leve proti desni prebrali rešitev uganke,
le-to pa vpišite v ustrezna polja v križanko.

Prigrizki ali grižljajčki
Iz knjige Prigrizki Andreja Goljata povzemamo nekaj receptov za prigrizke. To so jedi, ki jih jemo
z rokami, njihova glavna značilnost pa je, da ne presegajo velikosti enega grižljaja.
Urša Peternel
Gorenjska suha klobasa z
ementalskim sirom

Sestavil: Cveto Erman

Nagrajenci križanke in rešitev sudokuja
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi PIZZERIJA
VENEZIA JESENICE. Sponzor križanke je Pizzerija Venezia,
Kidričeva 26/b, Slovenski Javornik, GSM 031/866 357, ki prispeva
naslednje nagrade (postrežene v lokalu): 1. gril plošča za dve osebi: Samo Nedič, Jesenice; 2. pica po izbiri: Branka Macuh, Bled; 3.
čevapčiči (veliki): Anja Korošec, Krnica; 4. čevapčiči (mali): Jožica
Ravnik, Blejska Dobrava. Čestitamo! Za nagrade se oglasite v
Pizzeriji Venezia.Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je zaradi
tiskarskega škrata samo v številkah od zgoraj navzdol: 6, 2, 1, 9, 7,
5, 8, 4, 3. In še popravek: pravilna rešitev sudokuja iz druge januarske številke se glasi FLOMASTER.

Potrebujemo: suho klobaso,
ementalski sir, ostružke svežega hrena, gorenjsko zaseko za
namaz, kisli kruh.
Priprava: rezinice kislega
kruha namažemo z zaseko,
nanjo polagamo ploščice
ementalskega sira, kolute
suhe klobase in ostružke
svežega hrena. Poljubno
okrasimo in z nabodalcem
prebodemo do dna, če so rezine samostoječe, oziroma
tako, da gleda konica nabodalca toliko čez, da jih lahko
zabodemo.

Ogrska salama z
orehovim sirom
Potrebujemo: ogrsko salamo,
topljeni sir z orehi, kislo kumarico, liptovski sirni namaz,
opečenec.
Priprava: na narezane kolute salame položimo kocke
sira tako, da sprednja stran
ni pokrita. Na vrh položimo
polovičko mini kisle kuma-

rice. Na nekoliko daljše nabodalo nabodemo na kroge
narezane rezine opečenca,
premazane z liptovskim sirom, nato salamo s sirom,
končamo pa s kislo kumarico. Konica nabodalca naj ne
gleda skozi. Nabodala zabadamo na podlago tako, da so
živila na vrhu in jih gostje
primejo spodaj, lahko pa jih
postavimo v kozarce.

Slani nadevani rogljički
Potrebujemo: 500 g maslenega
listnatega testa, za nadev: 20
kosov šunke, narezane na kocke 1 krat 1 cm, 1 jajce za premaz.
Priprava: testo razvaljamo in
izrežemo trikotnike z dvema stranicama, dolgima 10
cm, in eno stranico, dolgo 6
cm. Robove premažemo z
razžvrkljanim jajcem. Trikotnike na krajši strani po
sredini zarežemo, na vsakega položimo kocko šunke in
zavijemo rogljičke tako, da
je na vrhu špica testa. Premažemo z razžvrkljanim
jajcem, lahko jih tudi potresemo s kumino ali različni-

Sponzor današnje križanke je Trgovina z ekološkimi izdelki SEMENA SONCA, ki posluje na novi lokaciji
na Tomšičevi 4, na Jesenicah, nasproti Osnovne šole Prežihov Voranc, tel.: 040/545 583. Za pravilno rešene
križanke prispeva štiri nagrade v vrednosti 10 evrov za nakup izdelkov v trgovini SEMENA SONCA.

mi semeni. Pečemo jih 15
minut v pečici, ogreti na 185
stopinj Celzija.

Sadna nabodalca
s čokolado
Potrebujemo: melono, jagode,
banane, kivi; temni čokoladni
obliv.

Priprava: oprano, olupljeno,
očiščeno, osušeno in na primerno velike koščke narezane sveže sadje do polovice
namočimo v stopljeno čokolado. Počakamo, da se čokolada strdi, in v vsak kos sadja posebej zabodemo okrasno nabodalce.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 1. marca 2010, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni
nabiralnik.
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Koledar prireditev
Februarske prireditve
KOSOVA GRAŠČINA
Razstava likovnih del Ane Mlekuž Višnar; do 26. februarja. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE
Razstava umetniške fotografije mojstra fotografije FZS Janeza Kramarja, člana FK Jesenice; do 3. marca. Info: Razstavni salon DOLIK,
04/583 25 06

FOTOGALERIJA JESENICE
Fotografska razstava SVETLOBA IN LED; Roy Clark član FD Jesenice; do
17. marca. Info: FD Jesenice, 040/422 088, elica.tavcar@gmail.com

Petek, 19. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. do 10.45
Brihtina pravljična dežela. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583
42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

Športni park Podmežakla (Kegljišče Podmežakla)
od 15. do 20. ure
REKREACIJSKA LIGA V KEGLJANJU.
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 18.45
Angleške urice.

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od 18. do 20. ure
Občni zbor članov PD Jesenice. Info: PD Jesenice, 04/586 60 70,
plan.drustvo@siol.net

DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE od
19.30 do 21.45
Komedija Toneta Partljiča v izvedbi igralcev Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Info: Gledališče Toneta Čufarja, 04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si,
gtc@gledalisce-tc.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 20. ure dalje
Punk rock koncert: skupina BROTHERS OF CHUCK NORRIS
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sobota, 20. februarja
PLAVŠKI ROVT od 10. do 13. ure
Velika nagrada Plavškega Rovta v sankanju. Prestavljeno s 6. februarja.
Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

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

TVŽU DOM DR. FRANCETA BERGLJA JESENICE (BOKALOVA 4) od 15. do 17. ure
Ustvarjalnica. Info: Gordana Trokič, 04/583 38 03, gordana.trokic@siol.net

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA od 16. do 16.45
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42
11, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje
Present electronic music: House, Techno. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Sreda, 24. februarja
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Počitniški program, vodi Snežana Radić
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 17.
do 18. ure
Izdelava žogic za žongliranje, žonglerske veščine, vodi Aljoša Žnidar
Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681,
www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 18. ure dalje
Turnir v biljardu, vodi Aljoša Žnidar. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice,
04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 18. do 18.45
Računalniška delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA ob 18. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z naslovom
DOLOMITI - TRE CIME ITALIJA. Info: DU Javornik-Koroška Bela,
04/583 10 14

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19.30
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora vabi na koncert z gosti (godbeniki in klapa SOL z otoka Paga); vstopnice po 8 EUR. Info: Pihalni
orkester Jesenice-Kranjska Gora, Andrej Noč, 031/386 706

DVORANA NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 20. uri
Predstava: Stand-up komedija; nastopajo: Marko Kumer, Perica
Jerkovič in Klemen Bučan. Info: DPD Svoboda - Franci Tušar,
dpd.svoboda@gmail.com

Nedelja, 21. februarja
DVORANA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE od
10. do 10.45
Vaša naša matineja s predstavo Od kdaj kače nosijo očala v izvedbi
Lutkovnega gledališča Ringo Raja.

GIMNAZIJA JESENICE od 10. do 18. ure
5. tradicionalni turnir v odbojki za mešane ekipe. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Ponedeljek, 22. februarja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, SMUČIŠČE ŠPANOV VRH
od 10. do 16. ure
Pričetek aktivnosti v času zimskih počitnic. Več informacij na spletni
strani Zavoda za šport Jesenice.

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Počitniški program, vodi Snežana Radić.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42
01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 17. ure dalje
Zabavni večer za mlade.

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
18. do 20.30
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685
240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MALA DVORANA NA SLOVENSKEM JAVORNIKU ob 18. uri
Občni zbor Foto kluba Jesenice. Info: DPD Svoboda - Franci Tušar,
dpd.svoboda@gmail.com

Torek, 23. februarja
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 11. do 13. ure
Počitniški program, vodi Snežana Radić. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

Klepet staršev predšolskih otrok: NOČE POSPRAVITI IGRAČ!, vodi
Zinka Ručigaj.

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla)
od 18. do 20.30
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685
240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Torek, 2. marca
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Vodene dejavnosti za osnovnošolce, vodi Snežana Radić. Info: ZŠJ -

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 16. do 16.45
Ustvarjalna delavnica. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 11,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

KOSOVA GRAŠČINA ob 18. uri
Odprtje razstave fotografij Vinka Lavtižarja Jesenice danes. Info:
Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornjesavskimuzej.si,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

Sreda, 3. marca
KASARNA NA STARI SAVI ob 16. uri
Zgodovina mesta Jesenic - slikovna in vsebinska predstavitev letošnje teme za občinski kviz. Info: Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35
00, www.gornjesavskimuzej.si, tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45
Ustvarjalne delavnice. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42
01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA BLEJSKA DOBRAVA (Gasilski dom na
Blejski Dobravi) od 17. do 19. ure
Pevski zborček in plesno-pevska skupina (za otroke nad 6 let), Tjaša
Srnec in Ana Abram.

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 19. do 20. ure
VEČerNI ČVEK, pogovori z mladimi +15; vodi Pavla Klinar.

Četrtek, 4. marca
Četrtek, 25. februarja
MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 18. ure
Za mlade +15: družabne igre, pobude mladih ..., vodi Sanja Despotović. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884
681, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. do 17.45
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorana
Podmežakla) od 18. do 22. ure
Občinska liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA
JESENICE ob 8. uri
Pohod: Stara Fužina (546 m)-Vogar (990 m). Info: DU Jesenice - Sekcija za pohodništvo, 041/402 739 ali 031/235 824

PROSTORI OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE od
10. do 12. ure
Medobčinski otroški parlament; zaključna predstavitev sklepov
posameznih šol jeseniške upravne enote, razprava in oblikovanje
skupnih sporočil za republiški otroški parlament v Lubljani. Info:
ZDPM Jesenice, Albina Seršen, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, Zora
Kos, ŠSD, 04/583 41 51

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 16. do 19. ure

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 19. ure dalje
sLOVEnia for AFRICA človekoljubna akcija, predavanje

MLADINSKA TOČKA CENTER II (Titova 41) od 17. ure dalje

Petek, 26. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 10. do 10.45
Brihtina pravljična dežela. Info: Občinska knjižnica Jesenice,
04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Kegljišče Podmežakla) od
15. do 20. ure
Rekreacijska liga v kegljanju. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

MLADINSKI CENTER JESENICE (Kejžarjeva 22) od 16. ure dalje
Turnir v namiznem nogometu, vodi Simon Zorman. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, 04/5884 680, 04/5884 681, www.mc-jesenice.si,
mcj-info@siol.net

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE od
16.30 do 18.30
Pričetek lige v košarki - občinske športne igre. Prijave možne do začetka
lige.Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si,
zsj.programi@siol.net

Za mlade +15: družbene igre, pobude mladih ..., vodi Sanja Despotović.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 17. do 17.45
Ura pravljic. Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01, www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

MLADINSKA TOČKA JAVORNIK-KOROŠKA BELA od 18. ure dalje
Gledališka igra in improvizacije: delavnice za mlade nad 15 let; vodi
Raf Kolbl. Info: ZŠJ - Mladinski center Jesenice, DPD Svoboda "France
Mencinger" Javornik-Koroška Bela, 04/5884 680, 04/5884 681,
041/603 173, www.mc-jesenice.si, mcj-info@siol.net

KOSOVA GRAŠČINA ob 13. uri
Muzejska razstava TA STARE JESENICE - Murova in Plavž, do 30. aprila. Info:
Gornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00, www.gornj savskimuzej.si,
tajnistvo@gornjesavskimuzej.si

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA (Namiznoteniška dvorana
Podmežakla) od 18. do 22. ure
Občinska liga v namiznem tenisu. Info: Zavod za šport Jesenice,
051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

KINO ŽELEZAR od 20. do 21.50
Predstava Ženske&Moški.com v izvedbi Špas Teatra. Info: Gledališče
Toneta Čufarja, 04/583 31 00, www.gledalisce-tc.si, gtc@gledalisce-tc.si

DVORANA GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE Jesenice (Cesta
železarjev 35) od 18. do 20. ure

Sobota, 27. februarja,
PROSTORI DESIGN DAMJAN, D. O. O. (Cesta v Rovte 12a)
od 9. do 12. ure

Predstavitev nalog in pristojnosti štaba za civilno zaščito občine Jesenice ter delovanje reševalnih služb ob poplavi v Železnikih in Kropi
l. 2007. Info: Občinski štab za civilno zaščito, Katja Novak, 04/586 92
94 in Nataša Štefelin, 04/586 92 35, katja.novak@jesenice.si in
natasa.stefelin@jesenice.si

Tečaj risanja (cena: 130 EUR); 7 zaporednih sobot. Info: Design Damjan,
04/584 00 30, www.design-damjan.si, komerciala@design-damjan.si

VADBIŠČE KD JESENICE (Blejska Dobrava 160) od 18. do 19. ure
Sestanek za spomladanski tečaj šolanja psov
Info: Kinološko društvo Jesenice, Branko Pirc, 041/666 187

Nedelja, 28. februarja
JAVORNIŠKI ROVT - PRISTAVA od 10. do 15. ure
Kurirski smuk na Pristavi. Info: Športna zveza Jesenice in Zavod za šport
Jesenice, 051/685 240, www.zsport-jesenice.si, zsj.programi@siol.net

Marčevske prireditve
Ponedeljek, 1. marca
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE od 16. do 17.45
Ustvarjalne delavnice.Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01,
www.knjiznica-jesenice.si, info@knjiznica-jesenice.si

DVORANA GLASBENE ŠOLE JESENICE ob 18.30
Koncert baritonista Dejana Herakoviča in pianista Primoža Kerštanja.
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30, http://g-jesenice.kr.edus.si/,
glasbena.sola.jesenice@siol.net

Petek, 5. marca
DOM DU JESENICE (Pod gozdom 13) ob 17. uri
Letni zbor članov društva (prestavljeno s 26. februarja). Info: DU Jesenice, 04/583 26 70
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: TIC Turistično informacijski center Jesenice. Tel.: 04/586 31
78, faks: 04/581 34 11, http://www.jesenice-tourism.net. e-naslov:
tic@ragor.si, tic.jesenice@siol.net. Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih javili organizatorji prireditev in s
tem tudi odgovarjajo za pravilnost podatkov. Organizatorji morajo
spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih.
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Pustni praznik Svinjske občine
V Španovem vrhu nad Jesenicami je spet zaživela Svinjska občina, ki jo bo naslednje leto vodil novi svinjski župan Egon Kepic. Tako kot vsako leto
so se na smuku za svinjsko glavo imeli svinjsko lepo.

Novi svinjski župan Egon Kepic je bil na občnem zboru izvoljen s 105 odstotki glasov.
"Tako kot vsi politiki sem veliko obljubil, pa nič ne bom izpolnil," je zagotovil. Ob njem
"ta spodni" podžupan Boris Bregant z dolgim nosom ...

Prehodni pokal za najboljšo skupinsko masko je prejela ekipa Tea-ter bara z masko
Top Shop.

Zmagovalka v kategoriji
posamičnih mask La Toya
čez dvajset let. Menda bo
še vedno vesela in debela,
a brez Arturja. Obline so
bile menda čisto prave ...

Ladja zaljubljencev z
Jadranko in Borutom, ki
sta razdelila Španov zaliv,
spremljali pa so ju
reporterji SNN (Swina
Nyus Network).

Pravo svinjsko glavo si je za najboljši srednji čas priborila
Pehta z volkom.

Sladko svinjsko glavo za najboljši srednji čas 47 sekund in 71 stotink sta med 65 otroškimi
maskami dobila klovn in hudiček.

Med dvojicami je slavila maska Krokodil Dundee (vanj so
oblekli pravega psa).

Še ena odlična skupinska maska so bile Kranjske čebelice. Besedilo Urša Peternel,
fotografije Anka Bulovec

