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Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Andraž Sodja

Po začetku turneje sloven-
ske olimpijske bakle v Moj-
strani sta olimpijska bakla 
in olimpijski navijaški duh 
obiskala tudi Jesenice. Baklo 
je iz Mojstrane pripeljal na 
Jesenice legendarni Tomaž 
Razingar, od Kolperna do 

dvorane Podmežakla pa so 
jo pospremili jeseniški žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger, nekdanji olimpijci Edo 
Hafner, Zvone Šuvak, Dra-
go Mlinarec, Ivan Ščap, Ro-
bert Kerštajn in Alenka Do-
vžan, kot zadnji, glavni nosi-
lec bakle pa jo je v dvorani 
prevzel paraolimpijec Jernej 

Slivnik in jo slavnostno pri-
peljal na oder. 
Tudi v Podmežakli so otroci 
jeseniških šol poslali dobre 
želje slovenskim športni-
kom in športnicam, ki se 
bodo podali na olimpijske in 
paraolimpijske igre v Južno 
Korejo. Poskrbljeno pa je 
bilo tudi za športne vsebine, 

tako so obiskovalci lahko 
streljali na gol, ki sta ga bra-
nila mlada jeseniška vratar-
ja, spoznali kerling, preizku-
sili ravnotežje, ki ga najbolj 
potrebujejo umetnostne dr-
salke, in usklajenost v tan-
demski hoji na smučeh.

Olimpijsko vzdušje 
v Podmežakli
Drugi dan turneje slovenske olimpijske bakle, po začetku poti v Mojstrani, je olimpijska bakla 
obiskala svetišče slovenskega hokeja, dvorano Podmežakla, kjer jo je pričakalo tisoč ljubiteljev športa.

Nekdanji jeseniški olimpijci z županom in paraolimpijec Jernej Slivnik z olimpijsko baklo
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Prvi Jeseničan 
v kraljevem 
klubu
Šestnajstletni košarkar Žiga 
Samar od lani igra v 
slovitem španskem klubu 
Real. Je član mladinske in 
druge ekipe.
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Ob rojstvu obisk 
predsednika 
države
Na prvi dan novega leta se je na 
Gorenjskem rodilo devet otrok, 
od tega štirje v jeseniški 
porodnišnici.
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OBČINSKE NOVICE

Ekogorjeve nove 
obljube glede smradu
V družbi Ekogor so priznali, 
da so nakopičeni odpadki v 
CERO Mala Mežakla vzrok 
smradu. Zdaj so dali novo 
obljubo, da v dveh do treh 
mesecih smradu ne bo več.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Dvajseti tradicionalni 
blagoslov konj
Ob prazniku svetega Štefa-
na, 26. decembru, so na Blej-
ski Dobravi pripravili že dvaj-
seti tradicionalni blagoslov 
konj.
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KULTURA

Preplet glasbe in 
literature
Profesorica violine in viole v 
Glasbeni šoli Jesenice Nata-
lija Šimunović je predstavila 
dve svoji knjigi, zbirko krat-
kih zgodb Sotto Voce in 
mladinski roman Ajda, vila 
z obzidja.
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ZANIMIVOSTI

Mobilna enota 
programa Dora
Na Jesenicah je začela delo-
vati mobilna enota progra-
ma Dora. Na slikanje dojk 
bo povabljenih skoraj sedem 
tisoč žensk.
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V letu 2018 bo izšlo devetnajst številk Jeseniških novic, in 
sicer 19. januarja, 2. in 23. februarja, 9. in 23. marca, 6. in 26. 
aprila, 18. maja, 8. in 29. junija, 27. julija, 24. avgusta, 14. in 
28. septembra, 12. oktobra, 2. in 23. novembra ter 7. in 21. 
decembra.

Izidi Jeseniških novic v letu 2018

Janko Rabič

Med ljubitelji gorske hoje so 
vzponi na 1234 metrov visok 
Španov vrh nad Jesenicami 
vse bolj priljubljeni, postali 
so pravi hit sicer razvejane 
rekreativne dejavnosti. Za-
vod za šport Jesenice je naj-
prej začel z nočnimi pohodi 
ob polni luni, leta 2014 pa še 
z akcijo Osvajalec Španove-
ga vrha. Število vzponov se 
skokovito povečuje, prvo 
leto jih je bilo 1238, leta 2015 
2832, leta 2016 6939 in lani 
9539. Letošnji deveti pohod 
ob polni luni je bil 2. januar-
ja z nekaj več kot sto poho-
dniki. Na zaključku so naj-
bolj vztrajnim osvajalcem za 
20, 40 in 60 vzponov pode-
lili priznanja. Najprej je vse 
pohodnike in udeležence 
pozdravil direktor družbe 
Športni center Španov vrh 

Milan Klinar. Absolutni re-
korder s 452 vzponi je bil 
Martin Baš, Urška Habjan 
se je na Španov vrh povzpe-
la 429-krat, Armin Džafić 
pa 265-krat. Vsi trije so si 
prislužili posebno mesto na 
gravirani ploščici na vrhu 
Španovega vrha.
Več kot sto vzponov so ime-
li: Marjan Klinar - Mami 
(246), Marina Pogačnik 
(181), Jožica Rižnar (154), 
Jani Pšenica (153), Milorad 
Malič (130), Slavi Sotlar 
(128), Janez Rupar (120), 
Dajana Gašperin (115), Mi-
lenka Rustja (114), Urška Sa-
mar (111), Silvester Smolej 
(111), Alenka Klinar (108), 
Marjan Družovec (108), Bor 
Valič (100). 
Prva polna luna v letu 2019 
bo 21. januarja, ko bodo po-
delili priznanja za vzpone v 
letu 2018.

Osvajalci Španovega 
vrha rušijo rekorde
Absolutni rekorder s 452 vzponi je bil Martin Baš, 
Urška Habjan se je na Španov vrh povzpela 429-
krat, Armin Džafić pa 265-krat. 

Pohodniki z največ vzponi: Martin Baš, Urška Habjan in 
Armin Džafić
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Urša Peternel

Čeprav so v podjetju Eko-
gor konec novembra zago-
tovili, da je po odstranitvi 
lahke frakcije smrad s Cen-
tra za ravnanje z odpadki 
Mala Mežakla zanemarljiv, 
se je izkazalo, da to ne drži. 
Konec decembra so številni 
Jeseničani prek Facebooka 
znova opozorili, da je 
smrad neznosen, da smrdi 
vsak dan, in to celo pri 
trgovskih centrih sredi 
mesta, pri bolnišnici, na 
Hrušici. Prejšnji teden je 
zato župan občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger na 
deponiji sklical sestanek 
vseh odgovornih. Kot je 
povedal župan, se je želel na 
sami deponiji seznaniti s 
situacijo, od koncesionarja 
pa dobiti pojasnila, zakaj v 
zadnjem času prihaja do 
povečanega pojava smradu, 
ki so ga zaznali občani. 
Sestanka sta se udeležila 
direktor Ekogorja Ivan 
Hrženjak in lastnik in direk-
tor Publicusa (ki ima v lasti 
Ekogor) Slavko Hrženjak. 
Pojasnila sta, da do smradu 
trenutno prihaja zaradi 
kopičenja težke frakcije 
zunaj centra, ob objektu. Do 
tega je prišlo konec decem-
bra zaradi dvotedenskega 
zamika odlaganja na odlaga-
lišču, saj naj bi to imelo 
zapolnjene kvote. Ivan 
Hrženjak je priznal, da je 
težka frakcija dejansko vir 
smradu, ki so ga konec 

decembra zaznavali občani. 
Zagotovil je, da bodo do 
konca tega meseca stanje 
sanirali in zunaj centra tež-
ke frakcije ne bo več. Druga 
težava je lahka frakcija, ki jo 
sicer odvažajo v Publicusov 

center v Suhadole, v dveh do 
treh mesecih pa naj bi pre-
delali tudi vso nakopičeno 
frakcijo ob centru. Do marca 
smradu v hišah pod deponi-
jo ne bodo več zaznavali, sta 
zagotovila Hrženjaka.

Kot so povedali na Občini 
Jesenice, pričakujejo, da bo 
koncesionar obljubo izpol-
nil. Župan je napovedal, da 
bo po preteku danega roka 
zopet sklical sestanek na 
deponiji in od koncesionarja 
zahteval poročilo o stanju in 
opravljenem delu.
Ob tem velja omeniti, da 
ima Ekogor za CERO Mala 
Mežakla še vedno odločbo o 
poskusnem obratovanju. Če 
obratovanje tudi po pridobi-
tvi uporabnega dovoljenja 
ne bo skladno z okoljevars-
tvenim dovoljenjem, tega 
lahko tudi izgubijo.

Ekogorjeve nove 
obljube glede smradu
V družbi Ekogor so priznali, da so nakopičeni odpadki v CERO Mala Mežakla vzrok smradu, ki čedalje 
bolj moti občane Jesenic. Zdaj so dali novo obljubo, da v dveh do treh mesecih smradu ne bo več. 

Lastnik in direktor Publicusa, ki ima v lasti družbo Ekogor, Slavko Hrženjak z županom 
Tomažem Tomom Mencingerjem na ogledu CERO Mala Mežakla. Vir smradu so prav 
nakopičeni odpadki ob centru.

Urša Peternel

Pred prazniki je župan 
Občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger v sprems-
tvu podžupanje Vere Pintar 
obiskal občane Jesenic, ki 
prebivajo v domovih za sta-
rejše v Radovljici, Kranjski 
Gori in na Jesenicah. V ime-
nu Občine Jesenice sta jim 
izročila manjšo predprazni-
čno pozornost, jim prenesla 
voščilo z lepimi željami za 
novo leto ter z njimi pokra-
mljala. "Namen tovrstnih 
obiskov je predvsem tistim, 
ki nimajo svojcev ali pa se 
počutijo osamljene, polepša-
ti predpraznične dni, hkrati 
pa jim z obiskom prenesti 
zavedanje, da so, čeprav so 
starejši in v domu starejših, 
še vedno del naše občine in 
jih zato prav tako kot vse 
druge občane še vedno ceni-
mo in spoštujemo," je ob 
tem dejal župan.

Na obisku pri starejših občanih

Župan Tomaž Tom Mencinger je obiskal občane, ki živijo v domovih za starejše.

Na sestanku je bila prisotna tudi krajanka 
Nevenka Rajhman s Spodnjega Plavža, ki je 
ponovila, da smrad ostaja problem, pravila, kdaj 
je najbolj izrazit, pa ni. Odgovornim je pokazala 
tudi koledar, v katerega redno zapisuje dneve, 
ko smrad pride do njihove hiše. V takem okolju 
je res neprijetno živeti, je dejala.

Kar nekaj občin se je odzvalo na poziv Agencije RS za okolje 
in se odpovedalo ognjemetu. Med njimi je tudi Občina Jese-
nice, ki prav zaradi varstva ljudi, živali in okolja že nekaj let 
ne pripravlja več ognjemeta. Župan Tomaž Tom Mencinger 
je podprl akcijo in v decembru namestil plakat z napisom 
Petarde – ne, hvala.

Brez ognjemeta, ne petardam

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je predstavil najpomem-
bnejše investicije, ki so pred-
videne v proračunu in jih 
bodo izvedli v letu 2018. 
"Zaključili bomo obnovo 
otroškega igrišča Pika na 
Plavžu in začeli obnovo otro-
škega igrišča Biba v taisti 
krajevni skupnosti. Zaključi-
li bomo zgradnjo kanalizaci-
je na Murovi in vodovoda v 
Planini pod Golico ter začeli 
drugo fazo zgradnje kanali-
zacije na območju Cesta v 
Rovte–Trebež. Obveznost 
občine je tudi izgradnja 
komunalne infrastrukture 
(vodovod, kanalizacija, javna 
razsvetljava in vročevod) na 
odseku Zdravstveni dom 
Jesenice–Splošna bolnišnica 
Jesenice ob obnovi magis-
tralne ceste R2, za kar bomo 
namenili približno 420 tisoč 
evrov. Nadaljevali bomo tudi 
obnovo strehe na Osnovni 
šoli Toneta Čufarja in obno-
vo njene fasade ter začeli 
obnovo Ruardove graščine 
na Stari Savi, ki je eden od 
osrednjih kulturnih spome-
nikov v občini Jesenice. 
Načrtujemo tudi postavitev 
kolesarnic ob nekaterih jav-
nih objektih ter obnovo in 
modernizacijo nekaterih 
avtobusnih postajališč. Pro-
jekta smo med drugimi pri-
javili na javni razpis ministr-
stva za infrastrukturo, pri 
čemer upamo na uspešno 
kandidiranje in s tem prido-
bitev sofinanciranja določe-

nega deleža. Na Pristavi 
načrtujemo ureditev kolesar-
skega poligona in obnovo 
Kurirskega doma, na Blejski 
Dobravi izvedbo zaključne 
faze ureditve vaškega jedra. 
Načrtujemo tudi nadaljevan-
je zgradnje ceste na Malo 
Mežaklo, ki se financira iz 
okoljske dajatve za onesna-
ževanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov, ter izboljšanje 
dostopa v sotesko Vintgar in 
postavitev obvestilne signali-
zacije," je povedal župan. Kot 
je dodal, jih glede na vse 
navedeno – hkrati z zagotav-
ljanjem nemotenega delova-
nja javnih služb na številnih 
področjih ter opravljanjem 
in financiranjem zakonsko 
določenih nalog in obvez 
občin – tudi v letu 2018 čaka 
trdo delo, ki pa ga bodo tako 
kot do sedaj opravljali s cil-
jem nadaljnjega razvoja obči-
ne ter v korist in zadovoljstvo 
občanov.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

Urša Peternel

V letu 2018 se bo jeseniški 
občinski svet predvidoma 
sestal na petih rednih sejah, 
in sicer v januarju, aprilu, 
maju, juniju in septembru. 
Število sej ter datumi sklica 

sej v novem mandatu 
(2018–2022) za leto 2018 pa 
še niso določeni, ker bodo 
prilagojeni rokovniku za 
izvedbo lokalnih volitev v 
jeseni 2018 ter sklicu prve 
konstitutivne seje občinske-
ga sveta v novi sestavi.

Program dela 
občinskega sveta

Z vami že 20 let
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 1/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 6, ki je iz šel 19. januarja 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
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Urša Peternel

Agencija RS za varnost pro
meta je Občini Jesenice v 
brezplačni polletni najem 
podelila prikazovalnik hitro
sti Vi vozite, ki so ga name
stili na Cesto Toneta Tomši
ča. Prikazovalnik je pred 
novim letom iz rok direktor
ja agencije Igorja Velova 
prevzel predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v ce
stnem prometu (SPV) Obči
ne Jesenice Aleš Koželj.
Na letošnji razpis agencije 
se je sicer prijavilo 52 občin, 
podelili pa bodo 31 prikazo
valnikov. Izbrane občine je 
na podlagi razpisnih kriteri
jev izbrala strokovna komi
sija, prednost pri izbiri pa so 
imele občine z nevarnimi 
mesti, kjer je visoka stopnja 
prometnih nesreč, lokacije s 
šolsko potjo ter lokacije s 
pogosto prekoračitvijo hitro
sti in visokim povprečnim 
letnim dnevnim prometom.
Občina Jesenice je prikazo
valnik namestila na drog 
javne razsvetljave na Cesti 
Toneta Tomšiča, kjer v bliži
ni stojijo Osnovna šola Pre

žihovega Voranca, Vrtec Jul
ke Pibernik in Gimnazija 
Jesenice. "S prikazovalni
kom hitrosti želimo skupaj 
z agencijo spodbuditi vozni
ke k strpnejši vožnji in s 
tem prispevati k večji varno

sti vseh udeležencev v ce
stnem prometu. Prikazoval
niki so namreč dokazano 
učinkovit kratkoročni ukrep 
za zmanjšanje povprečnih 
hitrosti v naseljih in izven 
njih, z njimi pa se tudi zbi

rajo podatki o izmerjenih 
hitrostih, na podlagi katerih 
se lahko pripravijo analize 
ter predlogi za izvedbo raz
ličnih infrastrukturnih 
ukrepov na cestah," so pove
dali na Občini Jesenice.

Nov prikazovalnik hitrosti
Na Cesti Toneta Tomšiča so namestili prikazovalnik hitrosti, ki ga je Občini Jesenice v polletni 
brezplačni najem dala Agencija RS za varnost prometa.

Direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov in predsednik SPV Jesenice Aleš Koželj ob 
podelitvi prikazovalnika / Foto: arhiv Občine Jesenice

Kot je povedal jeseniški žu
pan Tomaž Tom Mencin
ger, je zelo ponosen, da so 
tudi Jesenice med osmimi 
kraji, ki jih bo obiskala slo
venska olimpijska bakla: 
"Dogodek spodbuja navija
ški duh, še posebno pa je 
dobrodošel v Dvorani Pod
mežakla, ki je bila in je valil

nica talentov, ki so zastopali 
Jesenice na svetovnih prven
stvih in olimpijskih igrah. 
Tako ne smemo pozabiti, da 
je iz nekdanje občine Jeseni
ce, torej od Rateč do Rodin, 
na olimpijske igre odšlo več 
kot 120 vrhunskih športni
kov, kar je zagotovo poseb
nost ne le v slovenskem, 
ampak v svetovnem meri
lu," je dejal.

Paraolimpijec Jernej Slivnik, 
ki je ravno izpolnil normo za 
nastop v Pjongčangu in je na 
oder prinesel slovensko 
olimpijsko baklo, je ob tem 
dejal, da je to zanj ogromna 
čast, saj je bakla eden glav
nih simbolov olimpijskih in 
paraolimpijskih iger. 
Med nosilci bakle je bil tudi 
smučarski tekač, udeleže
nec zimskih olimpijskih 

iger v Albertvillu leta 1992, 
Robert Kerštajn, danes rav
natelj Osnovne šole Preži
hovega Voranca. "Kot olim
pijec vem, kaj je treba vse 
žrtvovati, da prideš na olim
pijske igre. Takšni dogodki 
na mlade prenašajo olimpij
ski duh, sporočajo, da je 
šport lep, da se iz njega lah
ko naučimo marsikaj koris
tnega za življenje ..."

Olimpijsko vzdušje v Podmežakli

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bo od ponedeljka, 22. januarja 
2018, dalje na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) 
pod rubriko Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis  
za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2018. 

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bosta od petka, 19. januarja 
2018, dalje na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) 
pod rubriko Javna naročila in razpisi objavljena dva javna  
razpisa na področju športa:

1.  Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja 
športa v letu 2018

2.  Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki 
izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2018

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger

1. stran
OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da je od ponedeljka, 15. januarja 
2018, na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) pod 
rubriko Javna naročila, razpisi in objave – Javni razpisi objav
ljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2018. 

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger
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Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme 
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice, 
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje 
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je 
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali 
o zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da 
smo čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem 
kosilu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in 
odhod domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 32 EUR.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,  
3urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26.  januarja 2018, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 30. januarja 2018

KOPALNI IZLET V ZREČE
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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Urša Peternel

"Prireditve, vključno s 
samim silvestrovanjem, so 
bile letos organizirane na 
Trgu Toneta Čufarja, k sreči 
pa nam je služilo tudi suho 
in ne preveč mrzlo vreme, 
zato je bil obisk prireditev 
zelo dober," je povedal 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger o letošnjem tridnevnem 
prednovoletnem dogajanju 
na Jesenicah, ki je vrhunec 
doživelo s silvestrovanjem 
na Čufarjevem trgu. 
Prvi dan prireditev so se od 
Trga Toneta Čufarja do res-

tavracije Ejga in nazaj z 
baklami in lučkami spreho-
dili jeseniški športniki, ple-
sna skupina Mojce Svetina 
je izvedla plesni nastop, 
kasneje pa je zbrane zabaval 
Gajst'n bend.
Drugi dan je bil namenjen 
predvsem otrokom, ki so 
lahko spremljali glasbeni 
nastop učenk Osnovne šole 
Koroška Bela, uživali v krat-
ki božično-novoletni pravlji-
ci za otroke v izvedbi Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jeseni-
ce, razveselil pa jih je tudi 
dedek Mraz z darilci, za 
katera so poskrbeli pri Zvezi 

društev prijateljev mladine 
Jesenice. Kasneje so na svoj 
račun prišli tudi starejši obi-
skovalci, ki jih je na odru 
zabaval Šexpir band. 
Zadnji dan leta so se na trgu 
zbrali številni Jeseničani, ki 
so se od leta poslovili v glas-
beni družbi Alexa Volaska 
in Glasbene mineštre. 
"Silvestrovanje je bilo orga-
nizirano na Trgu Toneta 
Čufarja prvič po kar nekaj 
letih, kar se je izkazalo za 
dobro odločitev, ki so jo lju-
dje sprejeli pozitivno in pri-
reditev obiskali v velikem 
številu," je ob tem dejal 
župan.

Dobro obiskane 
novoletne prireditve
Letošnje novoletno dogajanje je znova potekalo na Čufarjevem trgu. Obisk je bil zelo dober, tudi 
silvestrovanja se je udeležilo veliko ljudi.

Novoletne prireditve na Čufarjevem trgu so bile dobro obiskane. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Zbranim je opolnoči voščil župan Tomaž Tom Mencinger.

Urša Peternel

Investicije v KS Plavž
Občinski svetnik Žiga Pret-
nar je dal pobudo za sezna-
nitev ter redno obveščanje 
glede poteka investicij v KS 
Plavž, še poseben poudarek 
na časovnici izdelave igrišč, 
kanalizacije na Murovi, 
poteku rekonstrukcije R2 
ter izvedbi pločnika na 
Kopavniku.
V občinski upravi so pojas-
nili: "Skladno z Novelacijo 
Programa urejanja in vzdr-
ževanja otroških igrišč v 
lasti in upravljanju Občine 
Jesenice in na podlagi Pro-
jekta obnove štirih otroških 
igrišč na območju Plavža se 
je v letu 2017 začela obnova 
otroških igrišč v KS Plavž. 
Vrstni red obnove otroških 
igrišč je bil določen s skle-
pom sveta Krajevne skupno-
sti Plavž. Prvo igrišče, ki se 
obnavlja, je otroško igrišče 
Pika. Predviden zaključek 
del in predaja v uporabo je 
spomladi 2018. Sledi obno-
va otroškega igrišča Biba. V 

letu 2018 bo izveden posto-
pek za izbiro izvajalca ter 
izvedba del v višini razpolo-
žljivih sredstev. Zaključek 
del in predaja v uporabo je 
predvidena v letu 2019. Gle-
de na razpoložljiva sredstva 
pa potem sledi še obnova 
otroških igrišč Rožle in Tim. 
O poteku obnove otroških 
igrišč sprotno obveščamo 
KS Plavž, kar bomo nadalje-
vali tudi v prihodnje. Doda-
jamo še informacijo, da se 
bo v letu 2018 začel tudi 
postopek izdelave projekta 
za izvedbo otroškega igrišča 
ob Mladinskem centru Jese-
nice in na podlagi razpolož-
ljivih sredstev tudi začetek 
izvedbe del. Omenjeno igri-
šče se nahaja v Krajevni sku-
pnosti Sava. Za kanalizacijo 
Murova so bili v decembru 
zaključeni postopki za izbor 
izvajalca in se bo v januarju 
podpisala pogodba z izbra-
nim izvajalcem del. Glede 
na dolgotrajni postopek 
izbire izvajalca skupaj z zah-
tevkom za revizijo postopka 
izbire izvajalca se bo končni 
rok izvedbe še uskladil. 

Investicija je tudi prijavljena 
na razpis razvoj regij – dru-
go povabilo za pridobitev 
nepovratnih sredstev in bo o 
prijavi predvidoma odloče-
no v februarju 2018. Pri pri-
javi smo navedli zaključek 
investicije marca 2019. Ker 
vremenske razmere v mese-
cu decembru niso bile pri-
merne za kvalitetno izvedbo 
del, pričakujemo dokončan-
je krožišča na Hrušici in 
opornega zidu pločnika na 
Kopavniku konec aprila 
2018. Vsa dela sicer financi-
ra DRSI."

Zeleni val
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je od občanov dobil 
pobudo, ki jo je prenesel 
občinski upravi, da naj se 
pri semaforjih na Jesenicah 
vzpostavi zeleni val, kajti 
trenutno tega ni. 
"Glede na začetek del na 
regionalni cesti R2 452 Hru-
šica–Javornik, odsek 0368 
(v km od 2,530 do km 
2,740), sta izdani dovoljenji 
za delno zaporo državne 
ceste in občasno popolno 

zaporo občinske ceste (Ulica 
Stanka Bokala in Cesta Ciri-
la Tavčarja). V času izvajanja 
del delovanja tako imenova-
nega zelenega vala ni mogo-
če zagotoviti. V sklopu zak-
ljučne faze izvedbe del bodo 
vsa semaforizirana križišča 
v tem delu vzpostavljena v 
sinhrono delovanje," so 
odgovorili v občinski upravi.

Prižig lučk
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je dal tudi pobudo gle-
de prižiga lučk. Kot je dejal, 
se je udeležil prižiga lučk v 
Radovljici, kjer so iz tega 
naredili cel dogodek. Predla-
gal je, da se tak dogodek 
naslednje leto organizira 
tudi na Jesenicah.
V kabinetu župana so poja-
snili: "Občina Jesenice zara-
di neskoncentrirane postavi-
tve novoletne razsvetljave 
(kot je npr. v Ljubljani v cen-
tru ali v Radovljici na Lin-
hartovem trgu) do zdaj ni 
organizirala prireditve ob 
prižigu lučk. Zadnji dve leti 
pa posodablja in širi predno-
voletno razsvetljavo, s čimer 

bo nadaljevala tudi v prihod-
njem letu. Med drugim je za 
naslednje leto načrtovana 
tudi posodobitev oziroma 
osvežitev prednovoletne raz-
svetljave na Trgu Toneta 
Čufarja in na nekaterih dru-
gih območjih. Glede na 
podano pobudo pa bomo 
organizirali tudi prireditev 
ob prižigu lučk."

Okrasitev mesta
Občinska svetnica Elvira 
Garibović je postavila vpra-
šanje, kaj je z novoletno 
okrasitvijo dela Jesenic od 
Pekarne Karavanke 1 proti 
Plavžu in do Splošne bolni-
šnice Jesenice, ker je bilo v 
tem delu temno in je bilo 
videti zelo žalostno.
V kabinetu župana so odgo-
vorili: "Občina Jesenice že 
dve leti posodablja in širi 
prednovoletno razsvetljavo, 
s čimer bo nadaljevala tudi v 
letu 2018. V tem letu med 
drugim načrtujemo dodatno 
okrasitev območja od resta-
vracije Ejga do Kosove graš-
čine, bomo pa poskrbeli tudi 
za dodatno okrasitev oziro-
ma novoletno razsvetljavo 
na območju Plavža in naprej 
proti Splošni bolnišnici 
Jesenice, ki jo bomo v nasle-
dnjih letih – v primeru zago-
tovitve finančnih sredstev v 

proračunu Občine Jesenice 
– še nadgrajevali."

Drsališče na Čufarjevem 
trgu
Občinska svetnica Branka 
Stojanović je ponovno dala 
pobudo glede postavitve 
drsališča na prostem na 
Trgu Toneta Čufarja. "Trg s 
tem postane centralna točka 
družabnega dogajanja tudi v 
zimskem času. Lokacija je 
primerna zaradi bližine vrt-
ca, dveh osnovnih šol, gim-
nazije, srednje šole … Gos-
tinska lokala na trgu dopol-
njujeta ponudbo, vse skupaj 
pa vrača utrip mestu. Z 
drsališčem na prostem otro-
kom in staršem približamo 
športe na ledeni ploskvi, 
dolgoročno na tak način 
spodbujamo h gibanju in 
zdravemu načinu življenja 
ter pridobitvi podmladka za 
različne športe in navdušen-
ce zanj (vzgoja otrok in mla-
dostnikov v športnem duhu 
ni zanemarljiv dejavnik). 
Kot primer dobre prakse si 
lahko ogledamo odprta zim-
ska drsališča po vseh večjih 
in manjših krajih v državi.
V občinski upravi so odgo-
vorili, da bodo pobudo 
obravnavali v postopku pri-
prave predloga proračuna 
za leto 2019.

Odgovori na pobude

Urša Peternel

Še danes, 19. januarja, imajo 
pravne osebe čas, da vpišejo 
dejanske lastnike v Register 
dejanskih lastnikov, ki ga je 
vzpostavil in ga vodi AJPES. 
»Register dejanskih lastni-
kov je baza podatkov, v kateri 
se zbirajo podatki o dejan-
skih lastnikih z namenom 
zagotavljanja transparentno-
sti lastniških struktur poslov-
nih subjektov in onemogoča-
nja zlorab poslovnih subjek-
tov za pranje denarja in 
financiranje terorizma. 
Dejanski lastnik je vsaka fizi-
čna oseba, ki je končni last-
nik stranke ali jo nadzira ali 
kako drugače obvladuje, ali 
fizična oseba, v imenu katere 
se izvaja transakcija,« je 
pojasnila Zdenka Kajdiž, 
vodja kranjske izpostave 
AJPES. Dejanske lastnike 
morajo v register vpisati pra-
vne osebe, ki so vpisane v 
Poslovni register Slovenije, 
tuji skladi, tuje ustanove ali 
podobni subjekti tujega pra-

va, ki sprejemajo in upravlja-
jo ali razdeljujejo premo-
ženjska sredstva za določen 
namen in iz njihovega poslo-
vanja nastanejo davčne obve-
znosti v Republiki Sloveniji. 
Podatkov o dejanskih lastni-
kih ni treba vpisovati samos-
tojnim podjetnikom, posa-
meznikom, ki samostojno 
upravljajo dejavnost, tistim 
enoosebnim družbam, kjer 
je edini družbenik hkrati edi-
ni zastopnik družbe, in 
neposrednim in posrednim 
proračunskim uporabni-
kom. Vpis se opravi prek 
spletne aplikacije, podatki o 
dejanskih lastnikih pa bodo 
dostopni prek iskalnika na 
spletnem portalu AJPES 
(eRDL) od 19. januarja dalje. 
Nadzor nad vpisom izvaja 
Urad RS za preprečevanje 
pranja denarja, globe zaradi 
nevpisa ali napačnega vpisa 
dejanskega lastnika so za 
pravno osebo od 6000 do 
60.000 evrov in od 400 do 
2000 evrov za odgovorno 
osebo pravne osebe.

Register dejanskih 
lastnikov

Nadzorni odbor Občine Jesenice naj bi v letošnjem letu opra
vil tri redne nadzore, in sicer zaključnega računa občine, po
slovanja javnega zavoda razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
in investicije nakupa gasilskih vozil za GARS Jesenice. Obe
nem naj bi spremljal tudi poslovanje občine in drugih upora
bnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb. 

Trije redni nadzori

Na spletni strani Občine Jesenice je objavljen proračun 
občine za leto 2018. 

Proračun na spletni strani
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17 za konec

zabavne poskuse pri kemiji, fiziki, biologiji, 
športu in računalništvu. Na kemijskih delavni-
cah so raziskovali lastnosti vzorcev vode, ki so 
jih prinesli s seboj, fizikalni delavnici sta bili 
posvečeni poskusom z zrakom, na biološki 
delavnici pa so mikroskopirali celice. Druga 
biološka delavnica je bila še posebej atraktiv-
na, saj so v sodelovanju z GRS izdelali zip-line 
in merili srčni utrip pri adrenalinskem športu. 
Na računalniški delavnici so se ukvarjali s fi-
zičnim računalništvom. Na nekaterih delavni-
cah so kot asistenti in demonstratorji sodelo-
vali tudi naši dijaki, ki so se v tej vlogi odlično 
izkazali in naredili delavnice še bolj prijetne 
in sproščene. Projektnega dne so se udeležili 
tudi učenke in učenci Osnovne šole dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica.

Hvala vsem obiskovalcem in sodelujočim, 
ker ste skupaj prispevali, da je dogodek po-
novno lepo uspel! ・

126 EUR/
mesec

167EUR/
mesec

83EUR/
mesec 75 EUR/

mesec

163EUR/
mesec

94EUR/
mesec

www.kia.si

+ BREZPLAČNA LETNA VINJETA+ BREZPLAČNA LETNA VINJETA

0 % EOM
FINANCIRANJE
0 % EOM
FINANCIRANJE

SAMO DO 
RAZPRODAJE 

ZALOG!
AUSTRALIAN OPEN PONUDBA

Kombinirane porabe goriva: 1,3 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 29 – 194 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOx: 0,002-0,046 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0% velja ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o. Ponudba zajema obdobje financiranja do 72 mesecev, 35 % polog in plačilo 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR.Reprezentativni primer izračuna za KIA Sportage 1.6 GDI LX 
Active ECO iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja: 20.190 EUR; lastna udeležba (polog): 35%, 7.066 EUR; znesek financiranja: 13.123 EUR; število obrokov: 72; mesečno plačevanje: 126,19 EUR ter 
zadnji (72-i) obrok: 4.038 EUR (20%); stroški odobritve: 0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 16.152 EUR; letna obrestna mera: 0%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, efektivna obrestna mera: 0% na dan 20.12. 2017. Financiranje 
se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Cene in pogoji veljajo ob nakupu vozil: Sportage 1,6 GDI Lx Active ECO, Stonic 1,2 GAS Lx Active ECO, cee’d 1,4 GAS Urban, Rio 1,2 GAS Lx Active ECO, Optima SW 1,7 CRDi Comfort, Niro 1,6 GAS HEV Fun. Cene 
vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski 
knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar

BLEJSKA DOBRAVA: JUNIK-M, 04 581 00 02 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IVANČNA GORICA: PAN - JAN, 01 320 47 07 / 
IZOLA: JEREB, 05 616  80 11 / KOČEVJE: RANDELJ, 01 893 11 36 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA 
SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA 03 818 25 50 / 
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN - JAN, 07 34 60 718 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50
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iz naše srenje

Glas občine Naklo  september 2017

10.390  EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990  EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta  pri �nanciranju.

ZMAGOVALKA  KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990  EUR

SPORTAGE ŽE ZA

Novo na Gorenjskem

 

   

KIA - Največ avta za vaš denar
JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si

10.390 EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990 EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990 EUR

SPORTAGE ŽE ZA

DO 2.000 EUR

POPUSTA

Komb. porabe goriva: 3,3 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 86 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOx: 0,027-0,257 g/km. Cena 16.990 EUR velja ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Active Eco , cena 10.390 
EUR velja ob nakupu cee’da 1.6 GDI Gas LX Fun, cena 9.990 EUR velja ob nakupu Ria 1.2 Gas LX Active Eco. Popust do 2.000 EUR velja ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahko izkoristite nakupu 
novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška 
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v 
garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana

KIA - Največ avta za vaš denar

BLED: AMBROŽIČ, 04 574 17 84 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / 
KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MARIBOR: POTOČNIK, 02 234 40 43 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS 
AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / PTUJ: JERENKO, 02 788 53 08 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA, 03 818 25 50 / ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN JAN, 07 34 60 700 / VELENJE: KIA AS, 03 891 90 77 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50

JESENICE

Andraž Sodja

Okoli 40 konjenikov in 
vpreg se je 26. decembra 
lani udeležilo tradicionalne-
ga, tokrat že 20. organizira-
nega blagoslova konj, ob 
prazniku svetega Štefana na 
Blejski Dobravi. Sveti Šte-
fan, sicer tudi zavetnik do-
bravske cerkve, je bil diakon 
v Jeruzalemu in skrbel je za 
siromake, Judje pa so ga iz-
gnali iz mesta in ga kame-
njali do smrti, zato velja za 
prvega mučenca, običaj bla-
goslova konj ob štefanovem, 
pa je nadomestil starejši 
predkrščanski običaj. Za bla-
goslov konj je poskrbel žu-
pnik Matija Selan. Kot so 
povedali organizatorji blago-
slova, tudi slabša vremenska 

napoved ni zadržala konjeni-
kov: „Gre za 20. organizira-
ni blagoslov, pred tem smo 
ta običaj oživljali bolj prosto-
voljno, manj organizirano, a 
vseeno je preživel in postal 
ena najpomembnejših tradi-
cionalnih prireditev na Jese-
nicah. Tudi v prihodnje si 
bomo prizadevali, da bi na-
brali čim več konj in konje-
nikov, in pa seveda poskrbeli 
za obiskovalce, ki so tudi to-
krat dodobra napolnili preu-
rejeno in oživljeno vaško je-
dro Blejske Dobrave.“
Na prireditvi sta zbrane na-
govorila tudi župan Tomaž 
Tom Mencinger in predse-
dnik sveta krajevne skupno-
sti Anton Hribar, nastopil 
pa je tudi pevski zbor in 
kantri plesalke.

Dvajseti blagoslov 
konj na štefanovo
Ob prazniku svetega Štefana, 26. decembru, so 
na Blejski Dobravi pripravili že dvajseti 
tradicionalni blagoslov konj.

Za blagoslov konj je poskrbel župnik Matija Selan.

Janko Rabič

Članice sekcije ročnih del 
Vintgar na Blejski Dobravi 
so prave mojstrice v ustvarja-
nju. Desetletje se že pod 
vodstvom Tatjane Srpčič se-
stajajo, izpod marljivih rok 
nastajajo vezeni, kvačkani, 
pleteni in drugi izdelki. Sku-
pne ure so tudi priložnost za 
druženje, izmenjavo izku-
šenj pa klepet, kar tako, o 
vsakdanjih rečeh. V tem ob-
dobju so pripravile več raz-
stav, prvi so nadeli ime Iz 
babičine skrinje, tudi druge 
so vedno pritegnile širšo po-
zornost. Ker so božični in 
novoletni prazniki namenje-
ni veselju in dobri volji, so ta 
čas članice na Blejski Dobra-
vi obogatile z novo razstavo, 

ki se za takšen mali jubilej 
zagotovo spodobi. Spet se je 
v izdelkih zrcalilo znanje pa 
zavzetost, dobra volja, tudi 
izkušenj ne gre zanemariti. 
Pa še za nekaj zaslužijo po-
sebno pohvalo. Naredile so 
že več kot petsto copatk za 
dojenčke v Splošni bolnišni-
ci Jesenice. Odprtje razstave 
je bilo za vse pravi praznik. 
Za bogat in pester program 
so poskrbeli otroci iz doma-
čega vrtca in učenci podru-
žnične šole, mladi kitarist 
Jakob Kisič in citrar Miro 
Svetina. V klepetu z Albino 
Seršen so se članice predsta-
vile polni dvorani obiskoval-
cev. Vsem je čestitke za 
ustvarjalno delo izrekel 
predsednik sveta krajevne 
skupnosti Anton Hribar.

Ustvarjalnost krajank

Članice sekcije ročnih del Vintgar

Andraž Sodja

Tudi letos je dom Alojza in 
Marjane Katnik na Žerjavcu 
pod Plavškim Rovtom zasijal 
v soju več tisoč lučk in dru-
gih okraskov, za katere, tako 
kot za čudovit vrt, skrbita de-
dek in babica našega najbolj-
šega hokejista Anžeta Kopi-
tarja. Kot je povedal Alojz 
Katnik, je letos lučk kar 11 ti-
soč, med njimi tudi veliko 
število iz ZDA, ki potrebuje-
jo transformator. Za čarobno 

okrasitev vrta kljub starosti 
poskrbi Alojz sam, le pri ne-
katerih višjih drevesih potre-
buje nekaj pomoči ali pa luč-
ke napelje s pomočjo palice. 
Svetleči vrt privabi tudi šte-
vilne mimoidoče in druge 
obiskovalce. Kot pravi Alojz 
Katnik, se običajno v decem-
bru srečujejo s prijatelji in 
nekdanjimi sodelavci in so-
šolci, ki zaradi njegove okra-
sitve še raje pridejo na Žerja-
vec, vedno pa so dobrodošli 
tudi naključni obiskovalci.

Pravljica z enajst tisoč 
lučkami

Pri Katnikovih na Žerjavcu so spet zažarele lučke.

Čarobna okrasitev na Žerjavcu
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Urša Peternel

V dvorani Lorenz Glasbene 
šole Jesenice je potekal lite-
rarni večer, na katerem je 
Natalija Šimunović, profeso-
rica violine in viole, predsta-
vila del svoje literarne 
ustvarjalnosti. Nedavno sta 
namreč izšli kar dve njeni 
knjigi, najprej zbirka krat-
kih zgodb Sotto Voce in 
zatem še mladinski roman 
Ajda, vila z obzidja.
V knjigi Sotto voce je zbra-
nih devet kratkih zgodb, 
nekaj je bilo v preteklosti že 
nagrajenih ali nominiranih, 
nekaj pa jih je avtorica napi-
sala posebej za svoj knjižni 
prvenec. Izdala ga je založba 
Litera. V kratkih zgodbah 
nastopajo ljudje različnih 
poklicev, od glasbenikov do 
organizatorke porok, skozi 
večkrat tudi nepričakovane 
zaplete in zasuke pa se raz-
krivajo medčloveški odnosi, 
torej tisto, kar povezuje ljudi. 
Kmalu za izidom prvenca pa 
je pri založbi Mohorjeva dru-
žba Celovec izšel tudi mla-
dinski roman Ajda, vila z 
obzidja. "Roman pripovedu-
je o odraščanju Ajde iz Kam-
nika, o pubertetniških iskan-
jih, padcih, šolskih radostih 
in tegobah. Ajdino življenje 
je prežeto s čisto vsakdanji-
mi zgodbami o prijateljih, 
stiskah in težavah. Velika 
prednost za dekle je, da lah-
ko odrašča v družini, ki jo 
povezujejo ljubeči medseboj-
ni odnosi," je o vsebini pove-
dala avtorica.
Pravzaprav presenečena, da 
ji je tako hitro uspelo najti 

založnika za kar dve knjigi, 
ne nazadnje je po izobrazbi 
glasbenica, je Natalija Šimu-
nović dejala: "V osnovni šoli 
sem nadvse uživala v pisanju 
spisov ... Potem pa so študij 
glasbe, iskanje poklicne poti 
ter seveda družina zasedli 

ključna mesta v življenju in v 
svet knjig sem vstopala samo 
kot strastna bralka. Kot zrelo 
osebo pa so me knjige spet 
začele zelo pritegovati in 
čedalje raje sem se izgubljala 
v branju, v knjigah. Ko sem 
začela poučevati v glasbeni 

šoli, sem začela pisati otroš-
ke glasbene igrice, potem 
tudi mladinske dramske tek-
ste. Potem pa me je pisanje 
res pritegnilo in začela sem 
pisati vse več in več in to je 
zdaj moje najljubše pribeža-
lišče duha." 
Kot je dodala, je pisateljeva-
nje zanjo še vedno skok v 
neznano, medtem ko se 
napaja v svojem poklicu, v 
glasbenem svetu. 
Gost literarnega večera je bil 
Orlando Uršič, glavni ured-
nik Založbe Litera, po rodu 
Jeseničan, ki je z avtorico 
spregovoril o nastajanju 
zbirke kratkih zgodb, napo-
vedal pa je tudi izid njenega 
novega romana v letu 2018 
pri Založbi Litera. 
Odlomke iz knjig je brala 
Helena Maruško, glasbeno 
pa so večer popestrili člani 
zasedbe Trio Cart z vokalis-
tom Miho Rebernikom, Kle-
menom Smolejem s kitaro in 
Juretom Rozmanom s tolkali.

Preplet glasbe in 
literature
Profesorica violine in viole v Glasbeni šoli Jesenice Natalija Šimunović je predstavila dve svoji knjigi – 
zbirko kratkih zgodb Sotto Voce in mladinski roman Ajda, vila z obzidja.

Natalija Cilenšek je profesorica violine in viole, v prostem 
času pa piše knjige. / Foto: Tina Dokl

Zasedba Trio Cart je popestrila literarni večer v glasbeni šoli.

Janko Rabič

Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je s tradicio-
nalnim novoletnim koncer-
tom popestril praznična 
dogajanja v mestu. Pod vod-
stvom dirigenta Dejana Rih-
tariča je izvedel pisan spo-
red skladb različnih avtor-
jev. V prvem delu so poslu-
šalci najprej prisluhnili 
repertoarju Petra Iljiča Čaj-
kovskega, Georgesa Bizeta, 
Josefa Straussa, Johana 

Strausa mlajšega in drugih, 
v nadaljevanju so bile na 
sporedu sodobnejše skladbe 
in popevke. Posebej sta 
večer obogatila gosta, violi-
nistka Maja Horvat, doma-
činka s Koroške Bele, sedaj 
študentka londonske akade-
mije Royal College of Music, 
in pevec ter glasbenik Mitja 
Šinkovec. Na koncertu se je 
godbenikom za uspešno 
delo zahvalil župan občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger. 

Godbeniki obogatili 
praznični december

Večer sta popestrila gosta, violinistka Maja Horvat in pevec 
Mitja Šinkovec. 

Urša Peternel

"Ženske so slabše voznice, 
neprestano govorijo in so 
popolnoma nerazumne, ko 
pride 'tisti čas' v mesecu. 
Obožujejo čokolado, rdeče 
vino in petje pod tušem. Ko 
se pokvari pralni stroj, takoj 
pokličejo strokovnjaka, za 
zamenjavo žarnice pa prosi-
jo soseda ali svojega drage-
ga. So vedno urejene in v 
zadnjem stilu z modo, na 
zalogi pa imajo nešteto 
parov čevljev. Najraje na sve-
tu cele dneve pospravljajo in 
kuhajo ter v mislih načrtuje-

jo svojo sanjsko poroko. JA, 
PA KAJ ŠE!?!?" Takole so v 
Talija gledališču na pot pos-
premili monokomedijo 50 
odtenkov ženske, ki bo v pet-
ek, 26. januarja, ob 19. uri 
nasmejala občinstvo v Gle-
dališču Toneta Čufarja Jese-
nice. Avtorica in igralka Bar-

bara Vidovič oziroma Barba-
ra Šov se v komediji šali na 
lasten račun, brez dlake na 
jeziku ruši stereotipe in pove 
čisto vse! 
Vstopnice so že v prodaji na 
Eventimu, Petrolu, Pošti in 
ostalih prodajnih mestih 
sistema Eventim.si.

Zabavna resnica o ženskah
Avtorica in igralka Barbi Šov bo 26. januarja s komedijo 50 odtenkov 
ženske zabavno resnico o ženskah razkrila na Jesenicah.

Konec decembra je tradicionalni božično-novoletni koncert 
pripravila tudi Glasbena šola Jesenice. Predstavili so se 
učenci baleta in glasbe, nastopili so v različnih zasedbah, 
tudi kot člani harmonikarskega orkestra, godalnega orkes-
tra, mladinskega pihalnega orkestra, ob koncu pa je navdu-
šil še simfonični orkester glasbene šole (na sliki).

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice
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Odzivi s predstav: "Hvala za dobro uro 
proizvajanja hormona sreče!'' ''To je zagotovo 
najboljša ženska komedija. Zelo priporočam!'' 
"Barbi je gobčna, spretna z jezikom, preskakuje 
iz vloge v vlogo kot kameleon in celo poje!''

Pozdravljeni Barbara.

Oglas naj bo velik 171x143 mm - ležeč.
Besedilo, ki ga mora vsebovati je:

BARBI ŠOV - čisto zgoraj
50 ODTENKOV ŽENSKE - pod sliko, velik napis
KOMEDIJA,  KI RAZKRIVA "PRAVO" RESNICO O ŽENSKAH - pod napisom, malo na 
manjše

26. JANUAR,  ob 19:00
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - na spodnjem delu oglasa

Prodaja vstopnic: www.eventim.si, Petrol, Pošta, OMW in ostala prodajna 
mesta sistema Eventim.si. - Čisto spodaj, z manjšo velikostjo.
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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Tina Cvetkovič uspešna v Rogaški Slatini  
in Mariboru
Teniška igralka Tina Cvetkovič z Jesenic, članica Teniškega 
kluba Radovljica, je uspešno nastopila na članskem in mla-
dinskem državnem prvenstvu v tenisu. Na članskem prven-
stvu, ki je potekalo v Rogaški Slatini, je dosegla prvo in dru-
go mesto. Na najvišjo stopničko je stopila v dvojicah, sku-
paj z Lian Benedejčič. V finalu, v katerega sta se prebili z 
dvema zmagama, sta s 6:0 in 6:0 odpravili dvojico Noka 
Jurič–Kim Žižek. Posamezno je Tina klonila šele v finalu, 
kjer je izgubila s Pio Lovrič s 6:4 in 6:4. V finale se je prebila 
s štirimi zmagami. Štiri zmage so bile tudi potrebne za pre-
boj v mladinski finale, ki je potekal v Mariboru. Tu je šla Tina 
do konca. V odločilni tekmi je s 7:6 (3) in 7:5 premagala Lian 
Benedejčič.

Tretje kolo A državne lige v streljanju
V Ljubljani je potekalo 3. Kolo A državne lige v streljanju. Za 
las je deseterico zgrešil Anže Presterel, ki se je uvrstil na 
enajsto mesto. Ekipa v postavi Anže Presterel, Gašper Ber-
not in Matevž Pivk je osvojila sedmo mesto. V Ljubljani so 
se merili tudi pionirji, kadeti in mladinci. Pri pionirjih je prvo 
mesto osvojil Anton Korbar. Ekipa v postavi Anton Korbar, 
Miha Černe in Matevž Pogačnik je bila četrta. V kadetski 
konkurenci je Ernest Eman Babača osvojil osmo mesto, pri 
mladincih pa je bil Matevž Pivk četrti. 
Strelci ekipe Triglav Javornik - Koroška Bela so sodelovali še 
na mednarodnem turnirju v Mengšu – Pokal Trzina in Skir-
ca Borisa Paternostra. Na Pokalu Trzina je Anton Korbar pri 
pionirjih osvojil deveto mesto. Skupaj z Mihom Černetom 
in Matevžem Pogačnikom so bili ekipno šesti. Mladinska 
ekipa je bila tik pod stopničkami, na četrtem mestu. Pri čla-
nih je bil Anže Presterel osmi. Na turnirju Skirca Borisa Pa-
ternostra je bil pri članih Anže Presterl šesti. Ekipa v postavi 
Anže Presterel, Matevž Pivk, Ernest Eman Babača je osvoji-
la sedmo mesto.

Škoda za poraz v podaljšku
Jeseniški košarkarji so prejšnjo soboto visoko v gosteh pre-
magali ekipo Ježice z rezultatom 76:60. Žal se jim ni izšlo 
na uvodni tekmi v letu 2018. V derbiju kola v Kamniku so 
izgubili z ekipo Calcita z rezultatom 89:80. Tekma je bila 
odločena šele v podaljšku. Jeseničani so četrti s šestimi 
zmagami in štirimi porazi.

Po odmoru dve zmagi
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice so v novo leto 
vstopile z dvema zmagama. Najprej so doma premagale 
Jelšo z rezultatom 70:50. Uspeh so potrdile s še eno viso-
ko zmago. V gosteh so odpravile ekipo Koš Primorsko z 
rezultatom 67:49. Ekipa je trenutno tretja s sedmimi zma-
gami in tremi porazi.

Zmaga za spodbudo
Jeseniški kegljači so spodbudno vstopili v leto 2018. Favori-
zirano ekipo Calcita, ki je v prvem delu le enkrat izgubila, so 
premagali s 5:3. Z zmago so se na devetem mestu izenačili 
z ekipo Bresta.

Dva poraza za uvod
Namiznoteniške igralke Jesenic so leto 2018 začele z dvema 
porazoma. Najprej so doma izgubile z ekipo Muta s 5:2 
(Mojca Smolej, Nuša Bolte). Prejšnjo soboto so gostovale 
pri ekipi Logatec in izgubile s 5:1 (Nuša Bolte). Jeseničanke 
delijo osmo do deveto mesto s štirimi točkami.

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Kaj je bilo odločilno, da ste 
se odločili za namizni tenis?
"Moja športna pot se je zače-
la s tenisom. Doma smo 
imeli mizo za namizni tenis 
in sem tenisu dodala še na-
mizni tenis. To je bilo nekje 
v prvem razredu. Za svoja 
leta se mi je takrat zdel na-
mizni tenis lažje obvladljiv 
in ostala sem v njem, s tre-
niranjem tenisa pa sem za-
ključila." 

Poskusili ste se tudi izven 
Jesenic. 
"Pet let sem bila izven Jese-
nic, v Namiznoteniškem 
klubu v Križah. Tam sem se 
počutila dobro, problem pa 
je bila le vsakodnevna vo-
žnja na relaciji Jesenice–Kri-
že–Jesenice, ki mi je vzela 
kar nekaj časa. Ko je na Jese-
nicah namizni tenis spet za-
živel, sem se vrnila nazaj." 

Ženska ekipa Jesenic nasto-
pa v 1. Slovenski namiznote-
niški ligi. Ste z rezultati, ki 
ste jih dosegli do novega 
leta, zadovoljni?
"Do novega leta smo odigra-
le devet tekem (dve zmagi, 
sedem porazov, o. p.). Mo-
goče bi lahko dodale še ka-
kšno zmago. Za kakšno sto-
pničko višje nam manjka 
kakšen trening več." 

Koliko treningov opravite te-
densko?
"Sama opravim dva do tri 
treninge tedensko. Zraven 
imam najmanj eno ligo ali 
turnir, na katerem odi-
gram najmanj štiri tekme. 
Tekma je lahko tudi dober 
trening."

Kako bi ocenili vaše igre?
"S svojimi igrami sem v bi-
stvu zadovoljna. Želim si, da 
bi bila med tekmo manj ner-
vozna in bolj zaupala vase." 

Kakšne nasprotnice vam 
najbolj ustrezajo?
"Veliko lažje igram z boljši-
mi nasprotnicami. Te imajo 
pravilno, šolano igro." 

Ste močnejši na forhendu 
ali na bekhendu?
"V igri sem zagotovo boljša 
na forhendu. Podobno je 
tudi, ko serviram."

Kaj so vaše prednosti, kaj 
slabosti?
"Kot sem že omenila, mo-
ram več delati na psihološki 
pripravi. Moja prednost je 
zagotovo ta, da sem hitra in 
imam dober forhend, kar 
nasprotnicam povzroča kar 
nekaj težav."

Kje je razlika med ekipami z 
vrha in ekipami z drugega 
dela razpredelnice?
"Mislim, da je največja razli-
ka po številu opravljenih tre-
ningov."

Je 1. Slovenska ženska nami-
znoteniška liga kakovostna?
"Mirno lahko rečem, da je. 
Veliko je mladih, kvalitetnih 
igralk."

Ste bili do sedaj članica ka-
kšne reprezentančne selek-
cije?
"Bila sem članica reprezen-
tance v času, ko sem bila 
mlajša kadetinja in kadeti-
nja. V tistem obdobju sem 
dvakrat nastopila v Franciji, 
potem na Madžarskem in 
kar nekajkrat na Hrvaškem 

in v Sloveniji. Res prijetna 
izkušnja, ki se jo rada spo-
minjam. Spoznaš nove 
igralke, različne igre teh 
igralk."

Ste imeli kaj težav s presko-
kom zadnje ovire, presto-
pom iz mladinske v člansko 
vrsto?
"Meni to ni predstavljalo te-
žave, saj v članski ligi po ve-
čini nastopajo mladinke. 
Tako prestopa praktično ni-
sem občutila."

Kdo vas je treniral do sedaj?
"Na Jesenicah sem začela 
pri Sandiju Vovku. V Križah 
sta me trenirala Klemen in 
Uroš Mrak. Sedaj je moj tre-
ner Jaka Veber."

Kako se znajdete v igri dvo-
jic?
"Igra dvojic mi zelo ustre-
za, posebej če je v paru pri-
sotna volja, spodbuda in 
energija. Zelo pomembno 
je tudi, da se par igralsko 
zelo dobro pozna. V igri 

dvojic sem bila na držav-
nem nivoju tretja do četrta 
s sestro Anjo, z Ljubljan-
čanko Špelo Trelec, prav 
tako tretja do četrta z Lju-
bljančanom Rokom Trtni-
kom. Na turnirju v Varaždi-
nu sva bili z Ano Tofant 
drugi ekipno."

Hodite še v Srednjo šolo. Jo 
težko usklajujete z nami-
znim tenisom?
"Hodim v Srednjo zdra-
vstveno šolo na Jesenicah. 
Za zdaj z usklajevanjem ni 
težav. Po šoli naredim nalo-
go in se učim, zvečer grem 
na trening. V zdravstvu že-
lim nadaljevati. Nagibam se 
k študiju farmacije ali fizio-
terapije v Ljubljani." 

Kakšne cilje ste si postavili v 
namiznem tenisu?
"Želim priti čim večkrat 
med najboljše tri na turnir-
jih in s tem čim višje na ja-
kostni lestvici. Upam, na še 
več nastopov za reprezen-
tanco v prihodnosti."

Tekma je hkrati tudi 
dober trening
Kljub temu da ima Jeseničanka Nuša Bolte, članica Namiznoteniškega kluba Jesenice, šele 
sedemnajst let, ima že kar nekaj izkušenj v članski kategoriji.

Nuša Bolte

Matjaž Klemenc

Zadnji mesec ni bil za ho-
kejiste HDD Jesenice prav 
nič prazničen, saj so od 16. 
decembra do 16. januarja 
odigrali kar enajst tekem v 
AHL in zadnji dve tekmi v 
rednem delu v državnem 
prvenstvu. Število, ki se ga 
ne bi sramovale ekipe iz 
močnejših lig. »Ritem te-
kem je bil res naporen. V 
prazničnih dneh decembra 
smo imeli tekme in ob tem 
še trenirali na polno. Trud 
nam je bil povrnjen z do-
bro obiskanimi tekmami. 
Zadovoljni smo tudi s ti-

stim, kar smo postorili na 
tekmah,« je naporen ritem 
tekem ocenil strelec dveh 
zadetkov na zadnjem der-
biju z Olimpijo Tadej Čim-
žar. Pobližje poglejmo, kaj 
so »železarji« postorili v 
tem mesecu dni v AHL. Se-
dem tekem so dobili (doma 
Neumarkt 6:5, KAC 2 7:1, 
Olimpija 7:2, v gosteh 
Olimpija 3:0, KAC 2 7:2, 
Salzburg 3:0, Olimpija 
6:2), eno doma so dobili po 
kazenskih strelih (Puster-
tal 2:1) in tri izgubili (doma 
Salzburgom 2 1:3 in Olim-
pijo 2:4 in v gosteh s Salz-
burgom 4:6). Posebej pade 

v oči prvi derbi v letu 2018, 
6. januarja v Tivoliju, ki so 
ga dobili s 6:2. Prav na ta 
dan so pred 70 leti na Jese-
nicah uradno ustanovili 
hokejski klub.
Državno prvenstvo so jese-
niški hokejisti zaključili z 
dvema zmagama. Doma so 
premagali Bled s 7:2, v go-
steh pa Celje s 6:2. Z enaj-
stimi zmagami in enim po-
razom so zaključili uradni 
del in končali na vrhu lestvi-
ce. Prvo mesto jim je prine-
slo počitek v četrtfinalu. 
Zdaj je že jasno, katera eki-
pa jim bo stala nasproti v 
polfinalu. To je ekipa Celja, 

ki je bila v obeh tekmah bolj-
ša od Bleda. 
Do konca rednega dela v AHL 
jih čaka še devet tekem. Dru-
gi del januarja bo spet napo-
ren. Če v ta del vključimo še 
tekmo s Fasso, ki bo 3. febru-
arja, bodo kar petkrat gosto-
vali (Lustenau, Feldkirch, 
Asiago, Zell am See, Fassa) 
in le enkrat igrali doma (31. 
januarja Zell am See). 
Po torkovi tekmi so kljub 
porazu z neugodnim Salz-
burgom Jeseničani trdno na 
tretjem mestu z 68 točkami. 
Prvi je Rittner s 75 točkami, 
drugi Asiago, 74, in četrti 
Pustertal s 60 točkami.

Ob jubileju visoka zmaga
V soboto so jeseniški hokejisti v AHL še petič premagali Olimpijo. V tej sezoni so izgubili le enkrat.
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Po težki bolezni nas je v 83. letu zapustil neumorni špor-
tni delavec Branko Šuvak st. Komaj štirinajstletni fantič 
je na Jesenice prišel leta 1949. Vojna mu je vzela toplino 
doma, otroci Kozare so bili odtrgani od staršev, ki so umr-
li v taborišču. Slutil je priložnost v šolanju, čutil, da se 
odpirajo poti v prijaznejšo prihodnost. V internatu je 
spoznal jeseniško športno življenje, in kot je sam dejal, 
mu je nogomet vlil dodatnih moči. Jeseniškega nogometa 
ni zapustil nikoli. Družina, naporno delo v Železarni 
Jesenice in nogomet so bili njegovo življenje. V jeseniškem 
nogometnem klubu je bil praktično vse. Na začetku igra-
lec, trener, tehnični vodja, predsednik, sekretar. S svojim 
poštenim delom in organizacijskimi sposobnostmi je bil 
desetletja motor in rdeča nit jeseniškega nogometa. Ko je 
klub doživljal uspehe, je bil običajno v ozadju, ko je klub 
doživljal krize, ki jih v bogati zgodovini ni bilo malo, pa 
je bil vedno tisti, ki se ni umaknil, temveč je delal in iskal 
rešitve. Bil je tisti, ki je znal potegniti voz iz krize. Zato 
ni nič presenetljivo, da je dolga leta deloval kot predstav-
nik jeseniškega nogometa v Medobčinski gorenjski nogo-
metni zvezi in v različnih odborih in komisijah Nogo-
metne zveze Slovenije. Tudi v matičnem Športnem druš-
tvu Jesenice je bil dolga leta član Upravnega odbora. 
Izjemno je cenil tudi ostale športe dejavnosti na Jeseni-
cah. Rad je obiskoval tekme ostalih jeseniških klubov, 
posebej tudi hokej, kjer je s ponosom spremljal športno pot 
svojih sinov Zvoneta in Branka. 
Zaradi poznavanja športa in športne problematike je bil 
kar štiri mandate član Izvršnega odbora Športne zveze 
Jesenice, v tekočem mandatu pa še vedno član Nadzorne-
ga odbora. Prav v Športni zvezi Jesenice sta še posebej 
prišla do izraza njegova odprtost in razumevanje športa. 
Skromen, kot je bil, se nikoli ni izpostavljal, vendar je bilo 
njegovo delo vseeno opaženo. Tako je prejel priznanja 
Nogometne zveze Slovenije, Medobčinske gorenjske nogo-
metne zveze, različna društvena priznanja in zlato pla-
keto Športne zveze Jesenice. Prejel je tudi visoko prizna-
nje Mednarodnega olimpijskega komiteja za prostovoljno 
delo v športu in plaketo župana občine Jesenice za živ-
ljenjsko delo v športu.
Kot je zapisal Kant: "Kdor živi v spominih drugih, ni 
mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo." 
Branko Šuvak ne bo pozabljen. Ostal bo v srcih številnih 
generacij nogometašev in tistih, ki smo imeli čast sodelo-
vati z njim. 

Branko Jeršin

IN MEMORIAM

Branko  
Šuvak st. 
(1935–2017)

Urša Peternel

Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske vsako leto 
podeli priznanja najbolj zas-
lužnim članicam oziroma 
članom. Med prejemnicami 
srebrnega znaka za leto 
2017 je tudi Jeseničanka 
Mateja Bahun, do nedavne-
ga zaposlena v Splošni bol-
nišnici Jesenice, od decem-
bra lani pa na Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin na 
Jesenicah. Bahunova je 
magistrica zdravstvene 
nege, ki je v jeseniški bolni-
šnici vrsto let delala kot stro-
kovna sodelavka za pedago-
ško področje, posvetila se je 
zlasti izobraževanju oseb s 
sladkorno boleznijo.
Kako pa je sploh začela svo-
jo poklicno pot? Kot pravi, 
je kot deklica sicer želela 
postati veterinarka, a je 
kmalu ugotovila, da bi bila 
raje medicinska sestra. 
Tako je zaključila Srednjo 
zdravstveno šolo na Jeseni-
cah, nato pa v Ljubljani na 
takratni Visoki šoli za zdrav-
stvo in Pedagoški fakulteti 
pridobila naziv profesorica 
zdravstvene vzgoje. "Ta štu-
dij je združeval dve meni 
ljubi področji, zdravstveno 
nego in pedagogiko. Ob 
zaključku študija sem bila 
že zaposlena v Splošni bol-
nišnici Jesenice, najprej v 
centralni intenzivni enoti. 
Leta 2004 se je pokazala 
možnost, da začnem delati 
kot strokovna sodelavka za 

pedagoško področje, ker 
sem z veseljem sprejela, saj 
sem lahko izkoristila svoja 

znanja in tako sem predv-
sem začela z edukacijo oseb 
s sladkorno boleznijo," je 

povedala. Kot je dodala, ima 
prav v izobraževanju bolni-
kov, zlasti tistih s kronično 
boleznijo, medicinska ses-
tra lahko izredno pomem-
bno vlogo. "Cilj edukacije je 
dobro izobražen in usposo-
bljen posameznik, ki svojo 
kronično bolezen obvlada, 
zna prilagajati zdravljenje 
in svoje življenjske odločit-
ve različnim vsakodnevnim 
situacijam. Na ta način je 
posameznik zadovoljen, 
ima občutek, da obvladuje 
svojo bolezen, in ne obrat-
no," je poudarila nagrajen-
ka, ki je svoje znanje nad-
gradila še z magistrskim 
študijem zdravstvene nege 
na takratni Fakulteti za 
zdravstvo Jesenice. Prav na 
fakulteti, ki se zdaj imenuje 
Fakulteta za zdravstvo 
Angele Boškin, se je prejš-
nji mesec tudi zaposlila, 
začela je s pedagoško-razis-
kovalnim delom. "S fakulte-
to sem sodelovala že od 
samega začetka pred deseti-
mi leti, delo s študenti me 
veseli," je dejala o novem 
poklicnem izzivu ta mama 
dveh otrok, štirinajstletnega 
sina in enajstletne hčerke. 
"Partner je poklicni gasilec, 
in če se le da, čas preživlja-
mo skupaj. Nam je pa zad-
nji dve leti veliko časa vzela 
prenova stare hiše in selitev. 
Pred tem sem veliko potova-
la po svetu, zadnji dve leti 
pa prosti čas bolj namenjam 
domačemu vrtu," je o tem, 
kaj ji izpolnjuje prosti čas, 
povedala nagrajenka.

Srebrni znak društva 
medicinskih sester
Magistrica zdravstvene nege Mateja Bahun, do nedavnega zaposlena v jeseniški bolnišnici, je 
prejemnica cehovskega priznanja, srebrnega znaka gorenjskega društva medicinskih sester. 

Mateja Bahun, prejemnica srebrnega znaka

"Občutek največjega zadovoljstva so mi dale lepe 
zgodbe in zadovoljni obrazi ljudi, ki so odšli 
pomirjeni, usposobljeni za vsakodnevno 
soočanje z boleznijo, z občutkom, da ni konec 
sveta, da se bodo znašli. Po drugi strani pa so 
bile najtežje zgodbe ljudi, ki so jim socialne, 
družinske, zdravstvene ali kakšne druge tegobe 
preprečile uspešno obvladovanje bolezni ..."

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v  
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali  
eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka  
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  
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MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik



Zanimivosti

9Jeseniške novice, petek, 19. januarja 2018

Urša Peternel

Na Jesenicah je prejšnji te-
den začela delovati mobilna 
enota državnega programa 
za zgodnje odkrivanje raka 
dojk Dora. Avtobus enote, ki 
deluje pod okriljem Onkolo-
škega inštituta Ljubljana, je 
postavljen na zgornjem par-
kirišču Splošne bolnišnice 
Jesenice (ob upravni stavbi). 
Na slikanje dojk oziroma 
mamografijo bodo povabili 
vse ženske v starosti med 50 
in 69 let iz občin Jesenice, 
Kranjska Gora, Gorje, Žirov-
nica, Bohinj in Bled. Kot so 
povedali na predstavitvi de-
lovanja mobilne enote, bodo 
ženske dobile pisno vabilo, 
slikanje bo potekalo vse dni 
v tednu med 8.45 in 14.15. 
Pregled traja okrog pol ure, 
ženske so naročene na toč-
no uro. Kot je povedal vodja 
programa Maksimiljan Ka-
divec, mamografija pomeni 
slikanje dojk z rentgenskimi 
žarki. To je najbolj zaneslji-
va in natančna metoda za 
ugotavljanje začetnih spre-

memb tkiva. "Vabimo zdra-
ve ženske, ki začetnih spre-
memb v dojki še niti ne zati-
pajo. Sliko ocenita dva izku-
šena zdravnika radiologa, 
ženska prejme izvid na dom 
v dveh do desetih dneh. Na 
dodatne preiskave na Onko-
loški inštitut v Ljubljano je 
povabljenih do sedem od-
stotkov žensk," je povedal 
Kadivec. V primeru, da se 
izkaže, da so spremembe ra-
kave, je ženska operirana v 

treh do štirih tednih. A kot 
je poudaril Kadivec, je v ve-
čini primerov rak odkrit do-
volj zgodaj, da je potrebno le 
obsevanje, brez kemoterapi-
je. 
Od leta 2008, kar v državi de-
luje program Dora, so odkrili 
nekaj več kot 1800 rakov doj-
ke, večino še v zgodnji, nein-
vazivni fazi. Lani so sicer sli-
kali 70 tisoč žensk, letos naj 
bi jih 100 tisoč. Odzivnost 
žensk je okrog 70-odstotna.

Na slikanje dojk v mobilno 
enoto na Jesenicah bodo po-
vabili okrog sedem tisoč 
žensk, želijo si čim večjega 

odziva, predvidoma pa bo 
mobilna enota na Jesenicah 
ostala sedem mesecev. V 
tem času naj bi pregledali 

vse ženske, ki se bodo od-
zvale na vabilo, zatem pa naj 
bi enota na Jesenice znova 
prišla čez dve leti. 

Mobilna enota programa Dora
Na Jesenicah je začela delovati mobilna enota programa Dora. Na slikanje dojk bo povabljenih skoraj sedem tisoč žensk med 50. in 69. letom starosti iz 
občin Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj in Jesenice.

Mobilna enota državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora deluje na 
zgornjem parkirišču jeseniške bolnišnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Trak ob začetku delovanja so prerezali župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger, strokovna 
direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj in vodja državnega 
programa Dora Maksimiljan Kadivec.

Mobilna enota je opremljena z najsodobnejšim mamografom, s katerim rentgensko slikajo 
dojke in odkrijejo že začetne rakave spremembe.

Ženske bodo na dom dobile pisno vabilo 
Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na 
katerem bosta določena datum in ura pregleda v 
mobilni enoti na Jesenicah. V primeru, da jim 
termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na 
brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak 
dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, 
ali pišejo na elektronski naslov dora@onko-i.si. 
Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo 
same. Za presejalno mamografijo v programu 
Dora ne potrebujejo napotnic, pregled je 
brezplačen. 

Urša Peternel

Konec decembra so v družbi 
SIJ Acroni podelili Pantzevo 
priznanje za leto 2017. Pri-
znanje, ki ga od leta 1973 
podeljujejo za življenjsko 
delo pri razvoju podjetja SIJ 
Acroni, je prejela glavna me-
talurginja mag. Erika Bri-

celj, sicer doma iz Mojstra-
ne. Je prva ženska, ki je pre-
jela to prestižno stanovsko 
nagrado. 
V obrazložitvi so jo imeno-
vali za "starosto in gurujko 
na področju razvojno razi-
skovalnega dela znotraj 
Acronija in Razvojnega cen-
tra Jesenice. Pooseblja mar-

kantno in nezamenljivo 
osebnost tako po strokovni 
kot osebni človeški plati." 
Za priznanje so jo predlagali 
sodelavci Razvoja in tehno-
logije ter Razvojnega centra 
Jesenice.
Pantzevo priznanje nosi 
ime po tehničnem ravnate-
lju Kranjske industrijske 

družbe inženirju Lampretu 
Pantzu, ki je bil vrhunski 
metalurg in izumitelj, cenili 
pa so ga tudi kot velikega 
človeka. Leta 1973 je minilo 
sto let od izuma postopka 
pridobivanja feromangana v 
plavžih, kar je njegov najve-
čji izum, znan pa je tudi po 
patentu za žičnice. 

Pantzevo priznanje  
prvi ženski
Pantzevo priznanje za življenjsko delo pri razvoju podjetja SIJ Acroni je prejela glavna metalurginja  
Erika Bricelj. Je prva ženska s tem prestižnim stanovskim priznanjem.

Erika Bricelj, prejemnica Pantzevega priznanja za leto 2017 
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Andraž Sodja

Otroke, ki so praznične dni 
preživljali v Splošni bolnišnici 
Jesenice, so 21. decembra na 
otroškem oddelku obiskali šti-
rinožni policisti z vodniki iz 
enot vodnikov službenih psov 
policijskih uprav Kranj in Lju-
bljana. Za pravo predstavo sta 
poskrbela petletni škotski 
mejni ovčar Kori in enoletna 
Korijeva nečakinja Dina, ki 
sta otrokom z vragolijami, 
skoki skozi obroče, plesom 
med nogami, prinašanjem 
žogic, pospravljanjem odpad-
kov in vsestransko ljubezni-
vostjo pod budnim očesom 
vodnika policijskih psov Jane-
za Tonejca močno polepšala 
dan, o čemer so pričali nas-
mejani obrazi in sijoče oči.

Otrokom so na zabaven 
način predstavili poklic poli-
cista in delo vodnika policij-
skega psa, tako tistih, ki so 
jim pokazali svoje spretnosti, 
kot tistih, ki so stali bolj ob 
strani, saj so njihove naloge 
namenjene iskanju mamil, 
eksplozivov in orožja. Polici-
sti so ob obisku razdelili tudi 
priložnostna darila, za dosta-
vo po sobah tistim malim 
bolnikom, ki zaradi zdravs-
tvenih razlogov niso mogli v 
avlo, pa je poskrbel kar kuža 
Kori, ki je darilne vrečke raz-
nosil po sobah.
Kot je povedala Tina Ahačič, 
namestnica predstojnika 
pediatričnega oddelka Sploš-
ne bolnišnice Jesenice, je bil 
obisk policijskih psov zelo 
dobrodošel: „Še tisti mladi 

bolniki, ki jih je kaj bolelo, 
jih je prenehalo in so pozabi-
li, da je kaj narobe. Še dekli-
ca, ki je tu zaradi poškodbe, 
ko jo je prevrnil pes, ni imela 
nobenih težav. Želeli bi si 
več takšnih obiskov.“ 
Kot je dodal vodnik službe-
nega psa Janez Tonejc, je 
posebno zadovoljstvo, če 
otrokom lahko skupaj s šti-
rinožnim spremljevalcem 
polepšata tistih pet ali deset 
minut: „Tudi moj dan je lep-
ši in tudi jaz s tem rastem. 
Sreča je tam, kjer jo delimo, 
in tega se je treba zavedati. 
Obiščemo tudi vrtce, šole, 
domove za ostarele, tako kot 
gre življenje, in tako znamo 
kakšen dan še posebej ceni-
ti. Takšno delo je način živ-
ljenja.“

Bolne otroke obiskali policijski psi
Ob koncu leta je otroke na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice obiskala policijska pasja delegacija in jim polepšala praznične dni.

Otrokom so na zabaven način predstavili poklic policista in delo vodnika policijskega psa.

Andraž Sodja

Drsalke Drsalnega kluba 
Jesenice, ki trenirajo pod 
vodstvom izkušenih trenerk 
Kaje in Anje Otovič, so ob 
koncu lanskega leta zabeleži-
le tudi vrsto odličnih rezulta-
tov, tako so z državnega 
prvenstva v umetnostnem 
drsanju prinesle dve srebrni, 
dve bronasti medalji, dve 
četrti mesti ter 5., 9. in 11. 
mesto, odlične rezultate pa 
so beležili tudi na odprtem 
prvenstvu Slovenije. Že tra-
dicionalno pa so tudi ob kon-
cu leta 2017 pripravile pravi 
drsalni spektakel v obliki 
novoletne drsalne revije. 
Enkraten dogodek za ljubite-
lje drsanja si je ogledalo kar 
okoli 500 obiskovalcev, ki so 
bili nad predstavo mladih 
jeseniških drsalk več kot nav-
dušeni, saj so po individual-
nih revijalnih nastopih na 
ledu dvorane Podmežakla 
znova uprizorile tudi pravo 
predstavo na ledu, letos s 
povestjo Knjiga o džungli.
Drsalci so z lansko sezono 

zadovoljni, tudi z delom s 
podmladkom, ki ga črpajo iz 
tradicionalne drsalne šole, 
ki jo z Zavodom za šport 
Jesenice pripravljajo v dvo-
rani Podmežakla. Kot so 
povedali v Drsalnem klubu 
Jesenice, so se za takšen 
revialni nastop odločili, ker 
tako predstavijo svojo dejav-
nost, drsalke dobijo mož-
nost, da se predstavijo v bolj 

sproščenem vzdušju in v 
nekoliko drugačni vlogi v 
obliki predstave na ledu, 
klub pa dobi tudi nekaj nuj-
no potrebnih sredstev, saj 
ob dogodku pripravijo tudi 
srečelov. Drsalke pa so pos-
tale tudi sestavni del vzdušja 
ob premorih med tretjinami 
na hokejskih tekmah, kjer 
so ravno tako izjemno pozi-
tivno sprejete.

Knjiga iz džungle na ledu

Novoletna drsalna revija v dvorani Podmežakla s povestjo 
Knjiga o džungli

Urša Peternel

V decembru dijaki Gimnazi-
je Jesenice že tradicionalno 
obiščejo starejše občane, ki 
bivajo v domovih starostni-
kov na Jesenicah, v Kranjski 
Gori in v Srednji vasi pri 
Bohinju. Tudi konec lanske-
ga leta je bilo tako, gimnazij-
ci so pripravili kulturni pro-
gram in simpatična darilca. 
Martin Jakopič in Matija 
Jošt Čušin sta zaigrala na 
harmoniko, Pia Omovšek, 
Hana Langus, Julija Amon 
in Petja Murnik pa so zape-
li. Starejše občane so obdari-
li z domačimi piškoti, ki so 
jih spekli sami. 

Dijaki obiskali starejše

Dijaki so pripravili kulturni program. 

V torek, 23. januarja, ob 18. uri bo v dvorani Gledališča Tone-
ta Čufarja Jesenice potekal tradicionalni dobrodelni koncert 
Gimnazije Jesenice z naslovom Sprostite dobroto v sebi! 
Nastopili bodo dijaki Gimnazije Jesenice in "dijaki po srcu".

Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice

Vsako soboto in nedeljo 
popoldne, ob praznikih in v 
času šolskih počitnic v Šport-
ni dvorani Podmežakla pote-
ka rekreacijsko drsanje. 
Točen urnik je objavljen na 
spletni strani Zavoda za šport 
Jesenice.

Drsanje v dvorani 
Podmežakla

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce I www.avtomony.si
T: 04 53 53 800 I 04 53 53 805

V nedeljo, 21. januarja, bo ob 10. uri v sklopu Vaše naše 
matineje v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice na ogled 
čarovniška predstava za otroke, ki jo pripravlja Čarodej Toni.

Čarovniška predstava za otroke



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 19. januarja 2018

Janko Rabič

Tekmovanje v kegljanju na 
asfaltu za 24. pokal mesta 
Jesenice in 13. memorial 
Vojka Mikuliča je spet po-
streglo z vrhunskimi nasto-
pi. Sodelovalo je 144 tekmo-
valcev iz slovenskih klubov 
v različnih kategorijah. 
Predvsem v skupini katego-
riziranih tekmovalcev so 
dosegali odlične rezultate. 
Prvič je na tekmovanju 
zmagal domači tekmovalec, 
član KK Sij Acroni Jesenice, 
Aleš Mavsar, ki je podrl 
662 kegljev. S tem rezulta-
tom je izenačil dosedanji 
rekord jeseniškega keglji-
šča. Za največ podrtih ke-
gljev je osvojil tudi pokal za 
memorial Vojka Mikoliča. 
Tretje mesto je zasedel član 
KK SIJ Acroni Igor Čosič 

(640 podrtih kegljev). Pri 
ženskah je zmagala Marija 
Ahačič, KK Ljubelj, tretja je 
bila domača tekmovalka 
Anja Jeršin Grilc, ki tekmu-
je za KK Ljubelj. Pri rekrea-
tivnih tekmovalcih je zma-
gal Branko Bakič (Vzdrže-
vanje Grilc), drugi je bil 
Igor Čosič in četrti Marjan 
Žebre. Pri rekreativnih tek-
movalkah je bila od doma-
čink najboljša Tončka Sa-
bolič na drugem mestu, če-
trta je bila Francka Jelševar 
(obe ekipa Mavrica DU Ja-
vornik - Koroška Bela). Le-
tos so drugič izvedli tudi 
tekmovanje Mali memorial 
Vojka Mikuliča. Pri dečkih 
je zmagal član domačega 
kluba Sij Acroni Jesenice 
David Otovič, Erik Šulc, 
prav tako SIJ Acroni, je za-
sedel tretje mesto. 

Izenačil rekord 
kegljišča
Aleš Mavsar je bil najboljši na jeseniškem 
kegljaškem tekmovanju.

Najboljši udeleženci tekmovanja kegljanja na asfaltu

Planinsko društvo Jesenice vstopa v nov štiriletni mandat. 
Na občnem zboru 2. marca bodo člani izvolili predsednika, 
člane upravnega in nadzornega odbora ter člane disciplinske 
komisije. Nekateri dosedanji člani so potrdili, da bodo posa-
mezne funkcije opravljali še en mandat. Vabijo tudi druge 
člane, da se aktivno vključijo v delo društva, ki je zelo razve-
jano in pestro, tako v odsekih kot na gospodarskem podro-
čju. Vse, ki se bodo odločili za delo in sodelovanje, prosijo, 
da podpišejo soglasje za opravljanje posamezne funkcije, in 
sicer do 5. februarja v pisarni društva na Jesenicah. K sode-
lovanju vabijo tudi vse, ki jih zanima delo na gospodarskem 
področju. Društvo ima v upravljanju pet postojank in vsako 
leto je treba opraviti obsežna vzdrževanja in obnovitvena 
dela, so sporočili iz Planinskega društva Jesenice.

Planinci vabijo k sodelovanju

Kazenska ovadba zaradi preprodaje droge
Jeseniški policisti so v povezavi s prepovedanimi drogami 
zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja kazensko ova-
dili domačina, ki je v zadnjih nekaj mesecih na javnem kraju 
eni osebi najmanj enkrat, drugi pa večkrat preprodal prepo-
vedano drogo konopljo. V preiskavi so manjšo količino pre-
povedane droge konoplja in amfetaminov tudi zasegli.

Preiskana poskus vloma in vlom
Na območju Jesenic so kriminalisti preiskali poskus vloma 
v gostinski lokal iz maja lani in vlom v skladiščni prostor iz 
lanskega novembra. Obeh kaznivih dejanj je osumljena ena 
oseba. Pri vlamljanju v gostinski lokal je osumljenec sprožil 
alarm in je zato od dejanja odstopil, pri vlomu v skladišče 
pa si je prilastil različne športne predmete.

Poostrena nadzora
Gorenjski prometni policisti so v kratkem poostrenem nad-
zoru preverjali hitrost vožnje voznikov na avtocesti med 
Vrbo in Karavankami. Na omejitvi 110 km/h so ugotovili 
dvanajst prekoračitev hitrosti nad 160 km/h. Najvišja izmer-
jena hitrost je bila 184 km/h, kar se kaznuje z globo 1200 
evrov in sankcijo devet kazenskih točk. 
Poostreno pa so nadzirali tudi tovorni promet. Pri Lipcah so 
kontrolirali 36 tovornih vozil in pri njih ugotovili štiri preko-
račitve hitrosti vožnje, dve kršitvi uporabe varnostnega 
pasu, po eno kršitev neupoštevanje prometne signalizacije 
za prepoved prehitevanja, nepravilno naložen tovor ter po 
eno vožnjo brez uporabe voznikove kartice in kršitev časa 
počitka. 

Iz policijskih zapisnikov

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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Jesenice, ki so znane po 
vrhunskih športnikih, uvel-
javljenih doma in v svetu, 
imajo novega aduta. Na kar 
sanjsko pot se je lani jeseni 
podal 16-letni košarkar Žiga 
Samar, ki izhaja iz znane 
jeseniške športne družine. 
Po uspešnih začetkih v 
domačem klubu in ljubljan-
ski Olimpiji so se mu lani 
odprla vrata v sloviti španski 
klub Real. Vse svoje delo 
sedaj podreja profesionaliz-
mu na najvišjem nivoju in 
kot prvi Jeseničan v kralje-
vem klubu ima vse možno-
sti, da v tem popularnem 
športu uresniči svoj talent, 
želje in ambicije. Je član 
mladinske ekipe in druge 
ekipe Reala. Pa začetnih 
»uvajanjih« v klubu je boži-
čne in novoletne praznike 
preživel v krogu svoje druži-
ne in prijateljev. Ni bil pa 
povsem prost, saj je po klub-
skem programu treniral na 
igrišču in pridobival moč v 
fitnesu. 
Kot je dejal v kratkem klepe-
tu, je sedaj njegov urnik pol-
no zaseden. Poleg treningov 
in tekem se je najprej učil 

uradnega klubskega jezika 
španščine, ki ga sedaj že 
dobro obvlada. 
V novem letu 2018 so njego-
ve največje želje, da bi kvali-
tetno napredoval ter posegel 
v vrh španskega prvenstva 

in evrolige z ekipama, v 
katerih nastopa. Prav tako 
želi v poletnem premoru kar 
največ prispevati v dresu 
slovenske reprezentance na 
evropskem mladinskem 
prvenstvu.  

Prvi Jeseničan v 
kraljevem klubu
Šestnajstletni košarkar Žiga Samar od lani igra v slovitem španskem klubu 
Real. Je član mladinske in druge ekipe. Božične in novoletne praznike je 
preživel v krogu svoje družine in prijateljev.

Žiga Samar, šestnajstletni košarkarski up

Med 3. in 10. januarjem je v Lohji na Finskem potekalo sve-
tovno mladinsko prvenstvo skupine B v kerlingu. Slovenijo 
sta zastopali ženska in moška reprezentanca, obe iz Curling 
kluba Jesenice. Moško so sestavljali Štefan Sever, Aljaž Sto-
par, Noel Gregori in Simon Langus, žensko pa Nika Černe, 
Ana Smolej, Lea Žemlja in Liza Gregori. Vodila sta jih Eva 
Sever in Robert Sušanj. Gre za drugo kakovostno skupino 
svetovnega mladinskega kerlinga, kjer konkurenca iz leta v 
leto postaja močnejša. Na prvenstvu so dekleta osvojila 
končno šestnajsto mesto, fantje pa sedemnajsto. Dekleta so 
premagala Poljakinje in Španke, fantje pa Avstralce. Prvo 
mesto sta v obeh kategorijah osvojili reprezentanci Kitajske. 
Jeseniški tekmovalci z rezultati v celoti niso bili zadovoljni, 
se pa nedvomno kaže kakovostna razlika glede na pogoje za 
trening, ki jih reprezentance imajo. So pa prepričani, da se 
na naslednje prvenstvo, ki bo znova na Finskem, vrnejo še 
bolje pripravljeni.

Mladinci na svetovnem prvenstvu v kerlingu

8
FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja Prešernovi recitali  
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti / Vlado Kreslin

 
Dan

veselih
ust

10
FEBRU

AR

SOBOTA

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

 www.visitkranj.com

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in 
otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupi-
ne najkasneje do 8.2.2018. 
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Čustveno, ob pesmi, glasbi 
in z izbranimi besedami je 
12. januarja v Domu upoko-
jencev dr. Franceta Berglja 
na Jesenicah izzvenel spo-
minski koncert za lani umrlo 
Marjano Komel z Jesenic. 
Bila je med ustanovitelji 
domskega pevskega zbora 
Večerni zvon, spremljala ga 
je s harmoniko in vedno po-
magala pri delovanju. Marja-
no so krasile najlepše lastno-

sti in vrline, ki niso dane 
vsakomur. Iz nje je izžareva-
la velika ljubezen do glasbe 
in petja. Koliko lepih trenut-
kov je pričarala številnim po-
slušalcem s svojo harmoni-
ko, kjer koli je nastopala. 
Imela je tudi izjemen čut za 
pomoč drugim. Skupaj z 
možem Janezom sta bila leta 
2015 v slovenski akciji Ljudje 
odprtih rok izbrana za dobro-
tnika leta. Polna dvorana sta-
novalcev, prijateljev in dru-
gih se je ob pesmih zbora 

poklonila Marjaninim ple-
menitim dejanjem. Pod vod-
stvom Marte Rebolj in ob 
spremljavi Marjaninega na-
slednika s harmoniko Mar-
sela Gomboca so zadonele 
tiste lepe pesmi, ki jih je toli-
kokrat prepevala, igrala in so 
bile med njenimi najljubši-
mi. Program je s skladbami 
na klavirju obogatila Marja-
nina hčerka Maja. Za scena-
rij je poskrbela Karmen Pirih 
skupaj z voditeljem Bojanom 
Pogačnikom.  

Spominski koncert 
za Marjano
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so pripravili spominski koncert 
za lani umrlo Marjano Komel.

Pod vodstvom Marte Rebolj in ob spremljavi Marjaninega naslednika s harmoniko 
Marsela Gomboca so zadonele lepe pesmi ...

Andraž Sodja

Trideset sankačev iz šestih 
društev, med njimi tudi iz 
hrvaškega kluba Prepnek 
Delnice, se je v soboto spopa-
dlo z dobro urejeno progo v 
Savskih jamah nad Jesenica-

mi, ki so jo kljub težkim raz-
meram zaradi visokih tem-
peratur pripravili jeseniški 
sankači. Tradicionalna tek-
ma sankaškega memoriala v 
spomin na pokojne jeseni-
ške sankače, ki odpira sezo-
no domačih sankaških tek-

movanj, je postregla z dobri-
mi časi in izenačeno tekmo. 
V kategoriji šolarjev je slavil 
Žiga Kralj iz ŠD Podljubelj, 
pri deklicah domačinka Meta 
Mekina, pri dečkih Vid Kralj 
iz ŠD Podljubelj, pri mladin-
kah Tina Velikanje iz Sanka-
škega kluba (SAK) Idrija, pri 
članicah samostojna tekmo-
valka Nina Plaznik in pri ve-
terankah Mojca Petrač iz 
SAK Jesenice. Pri starejših 
veteranih je slavil Vinko Lav-
tižar iz SAK Jesenice, pri ve-
teranih Stanko Koler iz SAK 
Idrija, pri starejših članih 
Miha Klinar, pri članih Kle-
men Rev, pri mladincih Kli-
nar Simon in v dvosedih dvo-
jec Simon Klinar, Klemen 
Rev, vsi SAK Jesenice.
Kot je povedal predsednik 
Sankaškega kluba Jesenice 
Klemen Rev, je s prvo doma-
čo tekmo letošnje sezone 
zelo zadovoljen, saj jim jo se 
kljub zahtevnim razmeram 
uspelo izpeljati z dobrimi 
časi in brez poškodb.

Sankaški memorial 
Sankačem Sankaškega kluba Jesenice je kljub odjugi in težkim razmeram 
uspelo izpeljati tradicionalni memorial v spomin jeseniškim sankačem.

Nastopilo je trideset sankačev iz šestih društev.

PO TEKMI VAS ČAKA ŠE ZABAVA V BARU JOKER.
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ŽELEZARJI NADIGRALI 
HOKEJISTE OLIMPIJE
HDD SIJ ACRONI JESENICE – HK SŽ OLIMPIJA 7 : 2, Dvorana Podmežakla, gledalcev 3300

Strelci: 0:1 Zajc (Selan, Hebar, 12'), 1:1 Čimžar (Magovac, Bašič, 22'), 2:1 Sodja J. (Svetina, Seršen, 27'), 
3:1 Brus (Kalan, Piispanen, PP1, 29'), 4:1 Logar (Svetina, J. Sodja, 30'), 4:2 Koren (35'), 5:2 Čimžar (Bašič, 
Tavželj, 35'), 6:2 Glavič (Tavželj, Bašič, PP1, 38'), 7:2 Jezovšek (Alagič, U. Sodja, 52')

RAZPORED DOMAČIH TEKEM DO KONCA 
REDNEGA DELA
Dvorana Podmežakla, 31. 1. 2018 ob 19.uri Sij Acroni Jesenice – Zell am See
Dvorana Podmežakla, 27. 2. 2018 ob 19. uri Sij Acroni Jesenice – WSV Sterzing
Dvorana Podmežakla, 1. 3. 2018 ob 19. uri Sij Acroni Jesenice – HC Gardeina

OBVESTILO ZA VSE NAVIJAČE
S tekmo, ki bo 31. 1. 2018, začenjamo s studijskim programom pred tekmo in 
prenosom v živo vseh naših domačih tekem.
Tekme boste lahko spremljali preko YouTube kanala uporabnika video2go.live. 
Za oglaševanje vašega podjetja preko prenosov v živo pokličite na 040 165 782 ali 
nam pišite na marketing@hddjesenice.si
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Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 29. januarja 
2018, na Go renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali 
vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

MANJŠA
SKLEDA

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA 

CERKVENA
TKANINA ZA
POKRIVANJE

HOSTIJ

UŽIVALKA
TOBAČNIH
IZDELKOV

ALJA
TKAČEV

VABLJENI 
V PUB NA 

ŽELEZNIŠKO
POSTAJO
JESENICE

ŽELEZO
PRI UZDI

GOROVJE V 
JUŽNI

AMERIKI,
KORDILJERI

BRANE
OBLAK

PREKRI-
VANJE 

CESTE Z 
ASFALTOM

VELIK 
GORSKI

VRH

VLJUDNO
VABLJENI

V #STATION

8

NENARAVNE 
POTEZE

OBRAZA,
NAKAZA

5 KDOR LOVI
ŽABE

KRAJ V 
OBČINI 

DOMŽALE

3 1 11

USTVAR-
JALNOST

2 5

NASLOV ZA 
VIŠJEGA 

PLEMIČA V
ANGLIJI

10 GR. MITOLOŠ.
PODZEMLJE
NEKDANJA
PAPEŽEVA

KRONA

FRAN ILEŠIČ

VELIK 
OKUSEN 

MORSKI RAK

3 12

EDO
MOHORKO

PREBIVALEC 
SOSEDNE
DRŽAVE
KAREL

ALPOIGER

11 4 10

DORASLA 
MLADA 

ŽENSKA, 
KI ŠE NI 

POROČENA

KRILO RIM-
SKE LEGIJE
ZEVSOV SIN

V GRŠKI
MITOLOGIJI

5 8

GRŠKI OTOK
ODISEJEVA
DOMOVINA

6
PREBIVALKA

OTOKA

ESTONEC

NAŠA NEK.
SMUČARKA

(TINA)

MADŽARSKI 
POLITIK,

MINISTER
(MIKLOS,

1887 - 1967)

6 4

CENA BREZ
VOKALOV
KRAJ OB 

BLEJSKEM
JEZERU

9 PRIJETNO
NASLADILO

GOLDINAR
(ZASTAR.)

5 6

VABLJENI, 
DA NAS 

OBIŠČETE 
TUDI V LETU

2018

PROSTOR
ZA VZREJO

PSOV

MOSTOVŽ,
ZAPRT

BALKON
KDOR SPI
(REDKO)

GLAVNO 
MESTO

ALBANIJE
OSEBNI 
ZAIMEK

ČRTA,
POTEZA

IME ŠVEDSKE
PISATELJICE

PIKE 
NOGAVIČKE,

LINDGREN

LEV
TOLSTOJ

NEK. IME ZA
DR  KONGO
HEBREJSKI

SATIR. PISEC
TUDI KIŠON

300 KM DOL-
GO HRIBOVJE 

V ZAHODNI
AFRIKI

MIRO UNGAR

7 13

PASTORALNA
TEOLOGIJA

1 13 PREŠERNOVA
PESEM

NENADEN,
VOJAŠKI
NASKOK

OLGA ZUPAN

KULTURNA
RASTLINA,
VRSTA ŽITA 

NEKDANJA
ENOTA ZA
POSPEŠEK

SAMICA
GOVEDA

8 14

VZPENJANJE
NA VISOKE
VRHOVE,

PLANINSTVO

4 UŽITNA GOBA
IME BOLIVIJ.

PREDSED-
NIKA 

MORALESA

2 NATAŠA
LAČEN

ANNA MOFO

9 1

POZNA 
ŽIVLJENSKA

DOBA

LAHKA LES-
KETAJOČA
TKANINA,

VOLOVSKA
VPREGA

15 ZADNJA IN
PRVA ČRKA
ABECEDE

GRŠKI BOG
VETROV

REVNI,
BREZPRAVNI

LJUDJE
DELEC Z EL. 

NABOJEM

10 14

OTOK V 
INDONEZIJI,
GL. MESTO
DŽAKARTA

NAŠ PISEC 
(ROK) PRAVO 
IME DRAGO
DRUŠKOVIČ
DIR BREZ I

8 NESPAMETNE
ŽENSKE

RIKO
DEBELJAK

GLAVNO
MESTO
NIGRA

ŠTEFAN
ERŽEN

1 15

INDIJSKI
PISATELJ

(MULK RAJ)

SRB. KOŠAR
SELEKTOR

NAŠE REPRE-
ZENTANCE V

LETU 2017

7

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  1 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

LOVILEC
NA KAČE

12
VELIKKO

NERODNO
DEKLE

IME OPERNE
PEVKE 

BRATUŽ 
KACJANOVE

14

SLOVARČEK: KALLAY: madžarski politik (Miklos),     KISHON: hebrejski pisec, Kišon,     ASTRID: ime pisateljice Lindgren,     AROMATIK: prijetno nasladilo,
RAJNŠKI: goldinar (zastar.),     ANAND: indijski pisatelj,     NIAMEY: glavno mesto Nigra,     ATAKORA: 300 km dolgo hribovje v Zahodni Afriki

             SUDOKU jn 01_2018 

                         
    9 7   6     8   

                  
2 4   5 7 1       
9 6         2 5   
  5       3       
    4       9 7   
4     8   5   9   
          4 1   8 
            6     

Pravilno geslo je FRIZERSKI SALON TANJA IN DANI. Spon-
zor križanke je Frizerski salon Tanja in Dani v pritličju stav-
be nekdanjega hotela Korotan na Titovi 29 na Jesenicah. 
Modne pričeske, novi trendi, strokovno delo in zmerne 
cene. Nagrajenci so: ženska fen frizura s striženjem: Draga 
Turk, Žirovnica; moško striženje: Anže Dežman, Bled; Luka 
Milonik, Mojstrana; Andrej Žibrek, Jesenice. Čestitamo, za 
nagrade se oglasite v Frizerskem salonu Tanja in Dani. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=R, 2=I, 3=M, 4=N 5=O, 6=P, 7=K, 8=T, 9=E), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PRISTAVEK.

Sponzor križanke je STATION PUB na jeseniški železniški postaji, Cesta maršala Tita 19. Vabijo vas na jutranjo kavico ob 5.30 
po 0,80 e do osme ure, točeno pivo Heineken, televizijske športne prenose na večjem ekranu ... in seveda klepet v dobri dru-
žbi. Za reševalce križanke so pripravili pet enakovrednih nagrad, zapitek v višini 10 e, postrežen v prostorih Station Puba. 

Jelka Koselj

Pomarančne kocke
Potrebujemo: 15 dag masla 
sobne temperature, 5 jajc, šče-
pec soli, 20 dag sladkorja, 1 
limonin sladkor, sok ene 
pomaranče, 1,5 dl mleka ali 
sladke smetane, 30 dag bele 
moke, tri četrtine pecilnega 
praška, maslo za pekač, poma-
rančne krhlje in sladko smeta-
no za okras; premaz: poma-
rančna ali marelična marme-
lada; preliv: 10 dag čokolade 
za kuhanje, za oreh masla in 
žlica olja. Sestavine so za 
velikost pekača 20 x 35 cm. 
Priprava: Rumenjake loči-
mo od beljakov. Iz beljakov 
in ščepca soli stepemo trd 
sneg. Z istim mešalcem v 
drugi posodi penasto zme-
šamo maslo, rumenjake in 
sladkorja. Masi nato po žlič-
kah med mešanjem dodaja-
mo pomarančni sok in nato 
mleko ali smetano. S kuhal-
nico vmešamo polovico 
moke, nato sneg in na kon-

cu narahlo vmešamo še pre-
ostalo polovico moke z vme-
šanim pecilnim praškom. 
Maso vlijemo na pomaščen 
pekač za 2 prsta visoko in jo 
svetlo rumeno spečemo pri 
180 stopinjah C. Ohlajeno 
pecivo po sredini prereže-
mo, namažemo z marmela-
do in pokrijemo z drugo 
polovico. Po vrhu peciva 
namažemo čokoladni preliv, 
ki smo ga pripravili z vsemi 
sestavinami za preliv v vod-
ni kopeli. Pecivo zrežemo 
na kocke in okrasimo. 

Košarice z mandarinami 
(za 10 košaric)

Potrebujemo: 20 dag bele 
moke (pol ostre, pol gladke), 
10 dag masla sobne tempera-
ture, 1 jajce, 3 žlice sladkorja, 
1–2 žlici kakava, ščep karda-
moma in maslo za pekač. 
Potrebujemo pekač z vdolbi-
nami za mini kolačke in okro-
gel modelček za piškote ali 
krofe, premera 9–10 cm. 
Nadev: 3 mandarine, 10 dag 
sladkorja, 1 dl vode, 1 dl 
pomarančnega soka, 10 dag 

kremnega sira Mascarpone, 
1,25 dl sladke smetane za ste-
panje, 1 trdilec za smetano in 
1 vaniljev sladkor. 
Priprava: Iz sestavin za testo 
zamesimo krhko testo. Zavi-
jemo ga v prozorno folijo in 
za 1 uro postavimo v hladilnik. 
Nato ga razvaljamo 4 mm 
debelo in izrežemo kroge ali 
rožice. Te izreze namestimo v 
namaščene vdolbine na peka-
ču. Košarice pečemo približ-
no 20 minut pri 180 stopinjah 
C v prej ogreti pečici. 
Nadev: Mandarine olupimo, 
razdelimo na krhlje in jim 
odstranimo bele kožice. Vodo 
in sladkor vremo 10 minut, 
dodamo pomarančni sok in 
kuhamo še 5 minut. Vroč 
sirup vlijemo po mandari-
nah. Sladko smetano s trdil-
cem stepemo, dodamo vanil-
jev sladkor in Mascarpone ter 
zmešamo. S to smetanovo 
zmesjo napolnimo košarice. 
Na vsako košarico damo 2–3 
krhlje mandarin iz sirupa in 
na napolnjene košarice po 
vrhu vlijemo sirup.

Pomaranče za pecivo
Pomaranče nas v tem času varujejo pred gripo in prehladom. Vitamin C nam daje vitalnost, krepi 
duhovne sposobnosti, poživlja delovanje žlez in nas ohranja vitke. Žal lupine vsebujejo strupene 
snovi, zato jih ne uporabljajmo. 
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni  
spomin izrazite z objavo zahvale 
v Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si. w
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Petek, 19. januarja
TEA-TER BAR JESENICE, ob 20. uri

Glasbeni koncert: Glasbena mineštra; nastop zasedbe iz Konservato-
rija za glasbo in balet Ljubljana in open mic

Sobota, 20. januarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17.30

Potopisno predavanje Andraža Pavliča GRUZIJA IN ARMENIJA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
MOŠKA COPATA, komedija za izven, Špas Teater

Nedelja, 21. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 17. ure

Tekmovanje v drsanju na ledu

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Vaša naša matineja, ČARODEJ TONI, čarovniška predstava za otroke

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Nedeljski kalejdoskop: predavanje Marko in Dragi Bedina TAJI – VE-
ŠČINA GIBANJA

Ponedeljek, 22. januarja 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

ZDA – Zlati zahod – potopisno predavanje Jaka in Mirele Kleč

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop pianistov Glasbene šole Jesenice in Glasbene šole Kranj

Torek, 23. januarja 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice Sprostite dobroto v sebi

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop klarinetistov Glasbene šole Jesenice in Glasbene šole Kranj

Sreda, 24. januarja   
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri

Nastop tekmovalcev

Četrtek 25. januarja 
KOSOVA GRAŠČINA, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Generacija za generacijo – predračunalniške knjižnice na Gorenj-
skem, gostujoča razstava

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop pihalcev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
RODINOVI GREHI, igrani recital za abonma in izven

KINO DVORANA ŽELEZAR
Predstave filmov v sklopu ponudbe Moj kino, od 15. ure dalje

Petek, 26. januarja  
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri

BARBI ŠOV – 50 ODTENKOV ŽENSKE, komedija za izven

Sobota, 27. januarja   
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Koncert ženskega pevskega zbora CARMEN MANET, za glasbeni abo-
nma in izven

Nedelja, 28. januarja 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Franc Feri Lanišček, PETELINJI ZAJTRK, erotična igra o prijateljstvu, 
za izven, vstopnina 10 evrov

Ponedeljek, 29. januarja 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja, ČRNA GORA, 
II. del

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop tekmovalcev

Sreda, 31. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 19. ure dalje

Hokejska tekma AHL HDD Jesenice – EK Zeller Eisbären

Dogodki od 19. januarja  
do 1. februarja

Četrtek, 1. februarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri

Nastop posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Generacija za generacijo – predračunalniške knjižnice na Gorenj-
skem, muzejski večer s soavtorico razstave Natašo Kokošinek

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Srečanje gorenjskih flavtistov

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Pod-
mežakla, Jutranja vadba za starejše

Vsak ponedeljek in petek od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla, 
Rekreacijska liga v kegljanju

Vsak ponedeljek od 18. do 21. ure, Namiznoteniška dvorana Podme-
žakla, Rekreacijska liga v namiznem tenisu

Vsak torek od 19. do 21. ure, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v 
odbojki

Vsak četrtek od 17.30 dalje, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v 
košarki

Vsako soboto in nedeljo popoldne, ob praznikih in šolskih počitnicah, 
Športna dvorana Podmežakla, Rekreacijsko drsanje – urnik je obja-
vljen na spletni strani Zavoda za šport Jesenice

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure

DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, informiranje 
o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobu-
dam 

Ob petkih od 19. do 21. ure: ACROYOGA – potrebne prijave. Več na 
FB Acroyoga na Jesenicah.

Ob nedeljah od 19. ure dalje: NEDELJSKI KALEJDOSKOP – pobuda 
mladih! Več informacij na spletni strani MCJ.

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK, od 18. do 20. ure

Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, dru-
ženje za mladostnike, starejše od 15 let

Od 18. do 20. ure – vzgojno-učna pomoč za otroke in mladostnike.

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, vsak torek 
ob 16. uri

Cirkuška šola klovna Jaka – več informacij na e-pošti jaka.srpcic@
gmail.com ali 040 635 549

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo od 14.30 do 16.00 
Pripravimo se na nov šolski dan

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK od 16. do 18. ure

Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, dru-
ženje za mladostnike, mlajše od 15 let

Od 14. do 16. ure – vzgojno-učna pomoč za otroke in mladostnike

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, 

Vsak ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.55 Angleške urice

Vsak torek v mesecu od 17.00 do 18.35 Nemške urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ure pravljic

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 Brihtina pravljična dežela 

Prvi četrtek v mesecu ob 13.30 Modri kviz

Zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 18.45 Lepo je biti bralec 

Razstave
Do 19. 01. 2018, Kosova graščina, Peter Marolt: Arhitekton in nove 
razsežnosti smeri »B«, likovna razstava

Do nadaljnjega, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Do nadaljnjega, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, Ogled 
razstave POSLIKANO TELO fotografa Nika Bertonclja (F3 FZS)

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik  
po Stari Savi

2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.
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Urša Peternel

Carmen manet (lat. pesem 
ostane) je ženski pevski zbor 
nekdanjih dijakinj Gimnazi-
je Kranj, ki se redno udele-
žuje domačih in tujih tek-
movanj in za svoje izvedbe 
prejema najvišje nagrade. 

Lani so bili tudi zmagovalci 
tekmovanja za zborovske 
pevce Evrovizijski zbor leta. 
V zboru poje 33 pevk različ-
nih starosti, povprečna je 25 
let, in študijskih smeri. 
Zbor od ustanovitve leta 
2011 vodi Primož Kerštanj 
in dekleta v šali pravijo, da 

se lahko pohvalijo z najviš-
jim slovenskim dirigentom, 
zborovodja namreč v višino 
meri dvesto dva centimetra. 
Na Jesenicah se bodo s celo-
večernim koncertom pred-
stavili v soboto, 27. januarja, 
ob 19.30 v Gledališču Tone-
ta Čufarja Jesenice. 

Zbor deklet z najvišjim 
zborovodjem
V soboto, 27. januarja, bo ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice 
nastopil ženski pevski zbor Carmen manet.

Marjana Ahačič

V dveh gorenjskih porodni-
šnicah se je na prvi dan v 
novem letu rodilo kar devet 
otrok: pet v Kranju in štirje 
na Jesenicah. Silvestrska 
noč je bila v jeseniški poro-
dnišnici mirna: zadnji novo-

rojenček, ki se je lani rodil 
na Jesenicah, je bil Emil 
Medić, ki ga je mamica 
Sabina Crnkič Miedić iz Lju-
bljane rodila malo čez pol 
deveto zvečer.
Na silvestrovo zjutraj je v 
porodnišnico prišla tudi 
Tamara Azinovć z Blejske 
Dobrave. "Se mi je kar zde-
lo, da bo pohitel; rok sem 
imela šele sedmega januar-

ja," je nasmejana povedala 
mlada mamica, ki ima doma 
še komaj leto in pol starega 
Drejca. Njen Tine se je tako 
kot prvi letošnji novorojen-
ček na Jesenicah rodil 1. 
januarja, nekaj minut pred 
poldnevom. 
Komaj dobro uro je bil star, 

ko je na Jesenice na pred 
tem napovedani obisk prišel 
predsednik države Borut 
Pahor in mamici, ki je bila 
takrat še v porodni sobi, a v 
odlični kondiciji, čestital s 
šopkom rož. »Na novoletni 
dan nič ni bolj novega od 
rojstva otroka, ki je vedno 
povezano z upanjem,« je 
dejal predsednik republike 
in staršema malega Tineta, 

Tamari Azinović in Anžetu 
Babiču, čestital z željo, da bi 
živel v mirnem svetu, v kate-
rem bi lahko razvijal vse 
talente, ki bi mu omogočali 
dobro in srečno življenje.
Na Jesenicah so prvega janu-
arja zabeležili še tri rojstva: 
okoli dveh popoldne se je 

mamici Ireni iz Ljubljane 
rodila Živa Petrič, Karmen 
Vavtar iz Mojstrane pa Leona 
Teraž Vavtar, nekaj kasneje pa 
je Petra Presterl z Jesenic rodi-
la še sina Anžeta Brudarja. 

Število porodov 
konstantno
Na Jesenicah so sicer v vsem 
lanskem letu zabeležili 858 
porodov, od tega je bilo 
sedem parov dvojčkov. V pri-
merjavi z letom 2016 so ime-
li 24 porodov manj. Sicer pa 
zdravnica Katarina Dražič, ki 
je na silvestrovo in novo leto 
vodila dežurno ekipo, pou-
darja, da imajo na Jesenicah 
dobro urejeno porodnišnico. 
"Ob tem smo tudi zelo fleksi-
bilni in se lahko, kljub temu 
da imamo majhen porodni 
blok – le tri porodne sobe, 
hitro prilagodimo še četrti 

porodnici, tako kot se je to 
zgodilo na prvi dan v letoš-
njem letu, ko so se na Jeseni-
cah rodili štirje otroci."
Povedala je še, da si želijo, da 
bi se pri njih tudi v prihod-
njih letih rojevalo toliko 
otrok, kot se jih je v zadnjih 
letih – morda nekaj več kot 
lani, a ne več kot leto poprej, 
kar bi bilo za velikost porod-
nišnice in število zaposlenih 
skoraj malo preveč, kot je 
dejala. "Številka nekaj čez 
osemsto porodov na leto je 
tisto, kar si želimo tudi v pri-
hodnje. Želimo si tudi več 
kadra, tako pri medicinskih 
sestrah kot pri zdravnikih, 
ker smo precej obremenjeni 
s tekočim delom. Zelo se 
pozna, če kdo zboli … pravza-
prav ne smemo zboleti. Tudi 
takrat, ko kdo vzame dopust, 
smo zelo na tesnem." 
Pravi še, da se pohval – in 
teh ni malo – zelo razveseli-
jo. "Pohvale so tisto, kar nas 
drži pokonci, znak, po kate-
rem vemo, da smo na pravi 
poti. Vsi skupaj na oddelku 
namreč delamo z istim 
namenom: čim bolj strokov-
no in kar se le da v skladu z 
željami porodnic. To niti ni 
težko, temu sledimo sponta-
no, zato je tudi zadovoljstvo 
mam veliko."

Predsednik obiskal tudi 
urgenco
Predsednik države je na praz-
nični dan obiskal tudi urgen-
tni center jeseniške bolnišni-
ce in pozdravil dežurno eki-
po. Ta med prazniki ni imela 
pretirano natrpanega urnika, 
je povedal vodja urgentnega 
centra dr. Robert Carotta, 
zadovoljen, da tokrat niso 
obravnavali niti poškodb 
zaradi uporabe pirotehnike 
niti opitih mladoletnikov. 
Kot je v pogovoru s Pahor-
jem poudaril direktor bolni-

šnice Janez Poklukar, obisk 
za bolnišnico pomeni čast in 
priznanje. »Pred nami so 
veliki izzivi; vemo, da je glav-
ni razlog za umrljivost postal 
rak, zato bo v prihodnosti 
treba še krepiti paliativno 
oskrbo in mobilne time, ki 
bodo težkim kroničnim paci-
entom pomagali doma. Po 
drugi strani nas kot izziv 
čaka tudi obvladovanje bak-
terij, ki so odporne proti anti-

biotikom; problema se v naši 
bolnišnici dobro zavedamo, 
že vrsto let na tem področju 
vodimo strogo politiko. Izziv 
do leta 2030 nam predstav-
ljajo tudi napovedana demo-
grafska gibanja,« je dodal 
Poklukar in ob tem poudaril 
svoje prepričanje, da imamo 
v Sloveniji glede na vložena 
sredstva enega najboljših 
zdravstvenih sistemov na 
svetu. 

Ob rojstvu obisk 
predsednika države
Na prvi dan novega leta se je na Gorenjskem rodilo devet otrok, od tega štirje v jeseniški 
porodnišnici. Prvega, Tineta, je pozdravil predsednik države Borut Pahor.

Mamica Tamara Azinović z malim Tinetom, ki se je kot 
prvi novorojenček na Jesenicah rodil prvega januarja 
opoldne. / Foto: Tina Dokl

Le dobro uro po rojstvu je mlado mlado družinico za nekaj 
minut obiskal predsednik države Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl

Kot vsa leta doslej so babice tudi lani skrbno 
beležile, kakšna imena dajejo starši 
novorojenčkom, ki so na svet prišli v jeseniški 
porodnišnici. Tako je bilo lani najbolj pogosto 
ime za dečke Filip, za deklice pa Julija, na 
drugem mestu sta Mark za dečke in Zoja za 
deklice, na tretjem mestu po pogostosti pa Jakob 
in Lovro pri dečkih ter Zala pri deklicah.

Dežurna ekipa v porodnišnici: Barbara Sfiligoj, Barbara Žbogar, Breda Sodja in zdravnica 
Katarina Dražić s predsednikom Pahorjem in direktorjem SBJ Janezom Poklukarjem 
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Predsednik je obiskal tudi prostore nove urgence. Na 
fotografiji skupaj z vodjo urgentnega centra Robertom 
Carotto ter direktorjem SBJ Janezom Poklukarjem. 
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ŽENSKI PEVSKI ZBOR CARMEN MANET

sobota, 27. januar 2018, ob 19.30 
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