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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

Zaljubljena v 
ekologijo, potovanja, 
v raznolikost sveta
Alma Nuhić je sedemindvajsetletna 
Jeseničanka, diplomirana ekologinja in 
naravovarstvenica, ki vsako leto tudi po 
šest mesecev preživi na potepanju po 
svetu.
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Čas za 
človečnost
Učenci Osnovne šole 
Toneta Čufarja 
Jesenice si v letošnjem 
šolskem letu 
prizadevajo, da bi 
vrline človečnosti 
prepojile življenja vseh.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Blejska Dobrava ostaja 
še brez pošte
Potem ko so zaprli trgovino 
in bife, bo Blejska Dobrava 
12. marca ostala še brez po-
godbene pošte. Proti zaprtju 
protestirata Krajevna sku-
pnost Blejska Dobrava in 
Občina Jesenice.
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ZANIMIVOSTI

V waldorfskem vrtcu
Jesenice so bile prva občina 
na Gorenjskem, ki je pred 
desetimi leti dobila waldorf-
ski vrtec. Ta danes deluje v 
prostorih Osnovne šole Pol-
deta Stražišarja, obiskuje pa 
ga osemnajst otrok.
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ZANIMIVOSTI

Izvrstni Danaja in 
Neža
Jeseniški akrobatki Danaja 
Osmančević in Neža Rižma-
rič Hladnik sta postali dr-
žavna prvakinja in podprva-
kinja v skokih z male prožne 
ponjave.
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Urša Peternel

Gimnazija Jesenice v torek, 
27., in v sredo, 28. februarja, 
v Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice pripravlja že sedmi 
dramski festival. Letos se 
bodo predstavili dijaki sed-
mih razredov, in sicer z av-
torskimi predstavami na 
temo kriminalka.
Dijaki 3. c v skupini Tati en 
iyi bodo odprli festival s 
predstavo Mateja Zupančiča 
Obešenci. Fantastičnih 24 iz 
2. b bo predstavilo Vročo kri 
avtorice Lize Zidarević, 
Krotke iz 3. a Skrivnost ulice 
13 avtorice Ane Krstov, sku-
pina Jaz, ti in mi iz 2. š pa 
predstavo Lee Holc z naslo-
vom Na koncu smo ostali 
samo jaz, ti in ... 
Drugi dan festivala se bodo 
predstavili Šacijini angelčki 
iz 2. a s predstavo Poroke so 
pogrebi s torto, pod katero so 
se podpisali avtorji Ena  
Maier, Teja Šapek Car, Matej 
Dražič, Urban Koložvari, 
Meggie Kalan in Anja Dolar. 
Mojtim iz 3. š bo nastopil s 
predstavo Ortodoksni Jud 
sam v krempljih kokaina av-
toric Alje Polanec in Maje 
Kerštajn. Tekmovalni del fe-

stivala pa bodo zaokrožili 
Mavrični otroci iz 3. b s pred-
stavo Preden se shladi avtoric 
Ivane Tušek in Tjaše Prezelj.
V spremljevalnem programu 
bo s predstavo Kronan norec 
nastopila združena zasedba 
dijakov in profesorjev (Gim-
nazijskega teatra in Teater, 
prof.). Predstave bo ocenje-
vala strokovna komisija, ki jo 
bodo sestavljali Bojan Emer-
šič, Peter Militarev, Renata 
Bok Zelenjak, Natalija Bo-
hinc Zaveljcina, Krištof Ma-
rij Čušin in Andraž Maier.
Mentorica Marija Palovšnik 
je o festivalu povedala: 
"Dramski festival se je rodil 
zaradi mrtvila in nedejavno-
sti dijakov. Kako jih prebudi-
ti? Kako jim prepustiti delo? 
Kako jih naučiti samostojno-
sti? Odziv: prvo leto dva ra-
zreda, drugo leto trije, tretje 
leto pet, letos sedem, vsi so 
napisali avtorska besedila na 
temo kriminalke. Potrjujejo 
ali odkrivajo se številni talen-
ti: igralski, režiserski, pevski, 
plesni, likovni, oblikovalski 
… Krepi se skupinski duh, 
sklepajo se kompromisi, ro-
jevajo se menedžerji."
Oba večera bodo spored za-
čeli ob 18. uri. 

Sedmi gimnazijski 
dramski festival
Prihodnji torek in sredo bo v jeseniškem 
gledališču potekal Dramski festival Gimnazije 
Jesenice.

Urša Peternel

Občina Jesenice se je v četr-
tek, 15. februarja, pridružila 
dnevu odprtih vrat v obči-
nah. Gre za vsakoletno sku-
pno akcijo slovenskih občin 
in Skupnosti občin Sloveni-
je, ki je tokrat potekala že 
sedmič zapored.
Letos je Občina Jesenice k so-
delovanju na dnevu odprtih 
vrat pritegnila tudi jeseniške 

javne zavode, svoja vrata jih 
je poleg Občine Jesenice obi-
skovalcem odprlo dvanajst: 
Gasilsko reševalna služba Je-
senice, Gimnazija Jesenice, 
Glasbena šola Jesenice, Gle-
dališče Toneta Čufarja Jese-
nice, Gornjesavski muzej Je-
senice, Ljudska univerza Je-
senice, Občinska knjižnica 
Jesenice, Osnovna šola Pol-
deta Stražišarja Jesenice, Ra-
zvojna agencija Zgornje Go-

renjske, Srednja šola Jeseni-
ce, Zavod za šport Jesenice in 
Zdrav stveni dom Jesenice. 
A žal je bil odziv občanov 
zelo slab, v večini javnih za-
vodov ni bilo niti enega obi-
skovalca, še največ jih je obi-
skalo Ljudsko univerzo Jese-
nice, kjer so si z zanima-
njem ogledali Večgeneracij-
ski center Gorenjske.
"Omenjeni dogodek je 
eden od načinov, da poka-

žemo svojo dostopnost, od-
prtost in javnost," so pove-
dali na Občini Jesenice. 
Vsem sodelujočim javnim 
zavodom se zahvaljujejo za 
sodelovanje, ob tem pa po-
udarjajo, da so vrata Občine 
Jesenice in njenih javnih 
zavodov za občane in drugo 
zainteresirano javnost sicer 
odprta vsak delavnik, in ne 
le ob organiziranem dnevu 
odprtih vrat.

Občina in javni 
zavodi odprli vrata
Dnevu odprtih vrat slovenskih občin se je pridružila Občina Jesenice in dvanajst jeseniških javnih 
zavodov. Odziv pa je žal zelo slab, še največ obiskovalcev so imeli na Ljudski univerzi Jesenice.

Ob dnevu odprtih vrat je bila najbolje obiskana Ljudska univerza Jesenice. / Foto: arhiv Ljudske univerze Jesenice

OBČINSKE NOVICE

Krožišče in cesta  
na Hrušici zaključena 
do aprila
Izvajalec del je zaprosil za 
podaljšanje roka, krožišče na 
Hrušici in cesta med Hruši-
co in bolnišnico naj bi bila 
dokončno zgrajena do aprila.
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Otroci in mladina uživajo v zimskih počitnicah in na Jeseni-
cah imajo več možnosti za zabavno in športno preživljanje 
prostega časa. Lahko se odpravijo na smučanje na smuči-
šče Španov vrh, kjer so v tem tednu ponudili tudi nadaljeval-
ni tečaj smučanja. V Mladinskem centru Jesenice se lahko 
družijo ob ogledu olimpijskih iger na velikem platnu ali ob 
igranju namiznih športnih in družabnih iger. Danes, v petek, 
in jutri, v soboto, se lahko udeležijo fotografske delavnice, 
nekaj zase lahko v mladinskem centru najdejo tudi ljubitelji 
joge. Več počitniških aktivnosti pripravljajo tudi v Zavodu za 
šport Jesenice, od sankanja v Savskih jamah, počitniškega 
kegljanja, igranja košarke in namiznega tenisa do plezanja 
na umetni steni, vsak dan počitnic pa poteka tudi rekreacij-
sko drsanje v dvorani Podmežakla. Zanimive zimske poči-
tnice organizirajo na Kmetiji Smolej v Planini pod Golico, 
kjer otroci spoznavajo kmečko življenje.

Teden zimskih počitnic
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Urša Peternel

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je 
novembra lani objavilo 
povabilo razvojnim svetom 
regij, v okviru katerega je 
za Slovenijo za razvoj regij 
na voljo 420 milijonov 
evrov nepovratnih sred-
stev. Usklajevanja najpo-
membnejših projektov za 
gorenjsko regijo so poteka-
la pod okriljem Razvojnega 
sveta gorenjske regije in v 
sodelovanju z gorenjskimi 
župani. Prejšnji teden so 
potrdili seznam 25 projek-
tov v skupni vrednosti 30 
milijonov evrov za vključi-
tev v dopolnjeni dogovor za 
razvoj gorenjske regije. 
Regionalna razvojna agen-

cija Gorenjske jih je že 
posredovala ministrstvu za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo. Občina Jesenice 
je prijavila pet projektov v 
skupni vrednosti skoraj 6,1 

milijona evrov. Ti projekti 
so Poslovna cona Jesenice: 
izgradnja  komunalne 
infrastrukture – 2. faza, 
Izgradnja  komunalne 
infrastrukture v naselju KS 

Sava, Izgradnja komunal-
ne infrastrukture na Cesti 
bratov Stražišarjev, Izgrad-
nja komunalne infrastruk-
ture v naselju Murova in 
Poslovna cona Jesenice, 

širitev: rekonstrukcija pro-
metne infrastrukture.
V gorenjski regiji je največ 
potreb po gradnji javne 
infrastrukture za odpadno 
vodo in oskrbo s pitno vodo 

in za gradnjo kolesarskih 
povezav. Poleg regijskih 
projektov je vključen tudi 
medregijski projekt sodelo-
vanja med gorenjsko in ljub-
ljansko urbano regijo, Oskr-
ba s pitno vodo na območju 
Zgornje Save, ter vsesloven-
ski projekt spodbujanja pod-
jetništva, poimenovan Pod-
jetno nad izzive, katerega 
nosilec je Regionalna raz-
vojna agencija Gorenjske, 
BSC Kranj. 
Dopolnjen predlog projek-
tov so prejšnji teden že pos-
redovali na ministrstvo, zdaj 
bo sledilo usklajevanje med 
regijo in državo za dokonč-
no pripravo in podpis dopol-
njenega dogovora, do kate-
rega naj bi prišlo še v prvi 
polovici letošnjega leta. 

S petimi projekti za 
evropski denar
Občina Jesenice se poteguje za 6,1 milijona evrov nepovratnih sredstev s petimi projekti.

Gorenjska regija lahko pridobi sredstva za 
sofinanciranje spodbujanja podjetništva in 
multimodalne urbane mobilnosti, naložb za 
prilagajanje podnebnim spremembam, vlaganj v 
vodni sektor ter varstvo in obnovo biotske 
raznovrstnosti.

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je občinska svetnica 
Branka Stojanović vprašala, 
kdaj bo zaključena gradnja 
krožišča na Hrušici in obno-
va ceste in gradnja pločnika 
med bolnišnico in Hrušico. 
Zanimalo jo je tudi, kdo bo 

vzdrževal omenjeni pločnik.
Direktor Komunalne direk-
cije Občine Jesenice Marko 
Markelj je odgovoril, da je 
naročnik gradnje krožišča in 
sanacije ceste Družba Repu-
blike Slovenije za infrastruk-
turo (DRSI). "Za izvedbo 
krožišča je DRSI vložil vlogo 
za podaljšanje roka, saj načr-

tujejo, da bo krožišče dokon-
čno izvedeno do konca 
meseca aprila. Po njihovi 
pogodbi potem sledi primo-
predaja in prevzem, kamor 
bo verjetno povabljena tudi 
Občina Jesenice. Tudi cesto 
od Splošne bolnišnice Jese-
nice do Hrušice bo prevzel 
DRSI neposredno od izvajal-

ca, to je Gorenjske gradbene 
družbe. Verjetno bo tudi ta 
cesta prevzeta v mesecu 
aprilu, saj še ni do konca 
izvedena krona na zidu nad 
pešpotjo," je pojasnil Mar-
kelj. Pločnik bo vzdrževal 
izvajalec rednega vzdrževan-
ja državne ceste, to je Cestno 
podjetje Kranj, je še pojasnil.

Krožišče in cesta na Hrušici 
zaključena do aprila
Izvajalec del je zaprosil za podaljšanje roka, krožišče na Hrušici in cesta med Hrušico in bolnišnico 
naj bi bila dokončno zgrajena do aprila.

Urša Peternel

"Kot je bilo možno slišati že 
v določenih medijih, Pošta 
Slovenije namerava ukiniti 
redno kontaktno točko na 
Blejski Dobravi. O tem je 
obvestila tudi Občino Jese-
nice, kjer pa smo na zaprosi-
lo Pošte za izdajo mnenja 
lokalne skupnosti o ukinitvi 
redne kontaktne točke, ki ga 
je ta dolžna pridobiti v skla-
du s Splošnim aktom o 
kakovosti izvajanja univer-
zalne poštne storitve, že juli-
ja lani podali negativno 
mnenje. Skupno stališče 
Občine Jesenice in Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 
je namreč, da s predlaganim 
preoblikovanjem pošte v 
pismonoško pošto ne bo 
dosežena vloga pošte, ki naj 
bi bila približati se potre-
bam in željam uporabnikov 
(kot so to navedli sami). Pre-
pričani smo, da gre zmanj-
šanje števila uporabnikov 
storitev in s tem zmanjšanje 

prometa na Pošti 4273 Blej-
ska Dobrava pripisati ravno 
dosedanjim izvedenim pre-
oblikovanjem poslovalnice 
pošte. S preoblikovanjem 
redne pošte v pogodbeno 
pošto in s spremembo delo-
vnega časa poslovalnice je ta 
postala manj dostopna za 
krajevno prebivalstvo in zato 
krajani opravljajo storitve 
drugje. Klasičen in stalen 
način obravnave poštnih 
storitev je za krajane nam-
reč pomemben in omogoča 
kontinuiteto uporabe pošt-
nih storitev na stalni lokaci-
ji, z dodatno okrnitvijo 
delovanja pošte pa bodo 
krajani Blejske Dobrave še 
bolj prizadeti," je o napove-
dani ukinitvi pogodbene 
pošte na Blejski Dobravi 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger. Kot je poudaril, 
se tako Občina Jesenice kot 
Krajevna skupnost Blejska 
Dobrava z ukinitvijo redne 
kontaktne točke nikakor ne 
strinjata. 
"V ta namen smo v prete-
klih dneh na Občini Jeseni-
ce tudi organizirali sesta-

nek, ki sta se ga udeležila 
tako predsednik Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 
kot predstavnika Pošte Slo-
venije. Na sestanku smo 
predstavnikom Pošte ponov-
no predstavili svoje stališče 
in jih pozvali, naj kontaktne 
točke na Blejski Dobravi ne 
ukinejo, vendar pa je konč-
na odločitev vseeno njiho-
va," je dejal.

Javno komunalno podjetje 
JEKO je začelo z izvajanjem 
projekta Zbiranje odpadne-
ga jedilnega olja iz gospo-
dinjstva. "Projekt je namen-
jen ozaveščanju uporabni-
kov v zvezi z zbiranjem 
odpadnega jedilnega olja iz 
gospodinjstev, izvajal pa se 
bo v gorenjski regiji, in sicer 
na osnovnih šolah občin 
Jesenice, Žirovnica, Kranj-
ska Gora, Tržič, Radovljica, 
Bled, Gorje in Bohinj. JEKO 
bo v sodelovanju z omenje-
nimi občinami izvedel tek-
movanje v zbiranju odpad-
nega olja v 4. razredih osno-
vnih šol. V februarju 2018 
bodo tako izvedene predsta-
vitve po šolah, nato se bo do 
začetka junija zbiralo odpa-
dno jedilno olje iz gospo-
dinjstev na zbirnih centrih, 
v juniju 2018 pa sledi slav-
nostna razglasitev rezultatov 
tekmovanja v posameznih 
razredih, zmagovalni razred 
iz vsake občine pa bo šel na 
nagradni izlet v Piran z ogle-
dom akvarija. Projekt sofi-
nancira tudi Občina Jeseni-
ce," je dejal župan.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

Župan je povedal, da so prejeli pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za novogradnjo garažne 
stavbe ob objektu GARS Jesenice. "Projekt, s 
katerim izboljšujemo pogoje za delovanje 
zavoda, je vreden okrog 170.000 evrov, od česar 
bo približno 50.000 evrov prispevala Občina 
Jesenice, ostalo pa GARS," je dejal župan.

s kuponom do 31. 3. 2018.

 

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!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g
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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. 3/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 16, ki je iz šel 23. februarja 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: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

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

Dekanja Fakultete za zdra-
vstvo Angele Boškin izr. 
prof. dr. Brigita Skela Savič 
je v začetku decembra zara-
di zdravstvenih razlogov od-
stopila. Za vršilko dolžnosti 
dekanje je bila za obdobje 
šestih mesecev imenovana 
Sanela Pivač, doslej prode-
kanja za izobraževanje, pre-
davateljica pri več predme-
tih, predsednica Komisije za 
študijske in študentske za-
deve in Komisije za diplom-

ska in podiplomska zaključ-
na dela ter vabljena članica 
senata in upravnega odbora 
fakultete. Je doktorska štu-
dentka na Medicinski fakul-
teti Univerze v Ljubljani, 
smer Javno zdravje.
Na fakulteti so takoj začeli 
postopek za izvolitev novega 
dekana, ki naj bi bil imeno-
van že do sredine februarja. 
A prvi izvolitveni postopek 
ni uspel, saj volilna komisija 
v razpisanem roku ni preje-
la nobenega predloga kandi-
data za dekana. 

Dosedanja dekanja izr. prof. 
dr. Brigita Skela Savič ostaja 
na fakulteti, posvetila se bo 
raziskovanju in prenosu spo-
znanj raziskav v pedagoško 
delo, v klinična okolja in v 
zdravstveni sistem. Delovala 
bo kot znanstvena svetnica, 
nosilka projektov ter kot viso-
košolska učiteljica. Ob tem se 
ji je vršilka dolžnosti Sanela 
Pivač zahvalila za neprecen-
ljiv prispevek k ustanovitvi 
fakultete, takratne Visoke 
šole za zdravstveno nego Je-
senice, in njeno desetletno 

vodenje na položaju dekanje. 
"Pod njenim vodstvom smo 
se iz regijsko zasnovane šole 
razvili v sodobno, ambicio-
zno in dinamično fakulteto, 
katere pionirski razvojni in 
raziskovalni dosežki odmeva-
jo v nacionalnem in medna-
rodnem prostoru. S svojim 
delom in z zgledom je kot 
dekanja dala trajen pečat tako 
razvoju naše fakultete kot ra-
zvoju celotnega visokošolske-
ga izobraževanja na področju 
zdravstvenih ved v Sloveniji,« 
je povedala Sanela Pivač.

Fakulteto vodi vršilka dolžnosti
Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin izr. prof. dr. Brigita Skela je v začetku decembra lani 
odstopila, fakulteto začasno vodi Sanela Pivač.

Andraž Sodja

V petek, 16. februarja, se je v 
organizaciji Mladinskega 
sveta Jesenice, Kluba jeseni-
ških študentov in Coworkin-
ga Plavž v Kolpernu na Stari 
Savi odvijal drugi zaposlitve-
ni sejem, ki je bil v prvi vrsti 
namenjen mladim, ki se od-
ločajo za nadaljevanje šola-
nja ali iščejo prvo zaposlitev. 
Na zaposlitvenem sejmu so 
se predstavila jeseniška pod-
jetja Sumida, Nirosteel, Hi-
dria, TPJ, Damatech, Splo-
šna bolnišnica Jesenice, SIJ 
Acroni in Kovinar, z njimi 
pa so se lahko pogovorili 
tudi o njihovih željah in pri-
čakovanjih. 
Možnost samozaposlovanja 
je predstavil Plavž Cowor-
king, svoje programe je 
predstavila tudi Ljudska uni-
verza Jesenice, nabor ostalih 
zaposlitvenih priložnosti Za-
vod za zaposlovanje, med-
tem ko je pravice delavcev na 
trgu dela predstavil Sindikat 
Mladi plus. V kongresni dvo-
rani Kolperna so s Klubom 
jeseniških študentov pripra-
vili še neformalni informa-
tivni dan, kjer so lahko dijaki 
iz prve roke, torej s strani 
študentov, izvedeli več o fa-
kultetah in študijskih sme-
reh, predstavili pa sta se tudi 
Gimnazija Jesenice in Sre-
dnja šola Jesenice. 

Po besedah vodje organiza-
cije Mihe Rezarja so z ude-
ležbo na dogodku zadovolj-
ni, saj se je zaposlitvenega 
sejma udeležilo okoli 270 
obiskovalcev: „Koristno je, 
da podjetja dobijo možnost 
predstaviti se mladim. 
Tako mladi dobijo predsta-
vo, kaj je v lokalnem okolju 
na voljo, kje se lahko zapo-
slijo oziroma kam se je 
smiselno usmeriti v nadalj-
njem izobraževanju. Z obi-
skom smo zadovoljni, 

predstavljenih je bilo prak-
tično okoli 80 odstotkov za-
poslitvenih možnosti na 
Jesenicah.“ 
Kot je še dodal Stevo Ščavni-
čar iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, kjer delu-
je tudi Coworking Plavž, so 
pogrešali predvsem udeležbo 
osnovnih šol: „Velika razlika 
je, ali ti študij predstavi nek-
do, ki študira na neki šoli, ali 
to izveš na informativnem 
dnevu, kjer se hoče fakulteta 
prikazati v najlepši luči. Do-

biš tudi informacije o konku-
renčnosti na trgu dela po za-
ključenem izobraževanju. 
Predstavniki podjetij se trudi-
jo predstaviti možnosti zapo-
slitve, večji manko vidimo na 
šolski strani, kjer bi morali 
profesorji učence in dijake 
bolj organizirano pripraviti 
na tak sejem, jim povedati, da 
se morajo pozanimati, kje jih 
čakajo možnosti zaposlitve. 
Teh na Jesenicah dovolj v do-
brih visokotehnoloških pod-
jetjih, ki iščejo kadre.“ 

Uspešen tudi drugi 
zaposlitveni sejem
V Kolpernu na Jesenicah so pripravili drugi zaposlitveni sejem, kjer so se lahko bodoči dijaki in 
študenti seznanili s kadrovskimi potrebami jeseniških podjetij, kjer se odpirajo številne priložnosti.

Na sejmu so se predstavila jeseniška podjetja.

Urša Peternel

Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je 
objavil Javni razpis za dode-
litev štipendij za deficitarne 
poklice za šolsko leto 
2018/2019. Namen štipen-
dij je zagotavljanje kadra na 
trgu dela za tiste poklice, ki 
jih primanjkuje, in sicer ka-
mnosek/kamnosekinja, me-
hatronik operater/operater-
ka, izdelovalec/izdelovalka 
kovinskih konstrukcij, insta-
later/instalaterka strojnih 
instalacij, oblikovalec kovin 
orodjar/orodjarka, elektri-
kar/električarka, avtokarose-
rist/avtokaroseristka, pek/
pekarka, slaščičar/slaščičar-
ka, mesar/mesarka, tape-
tnik/tapetničarka, mizar/

mizarka, zidar/zidarka, kle-
par-krovec/kleparka-krovka, 
izvajalec/izvajalka suho 
montažne gradnje, tesar/te-
sarka, slikopleskar-črkosli-
kar/slikopleskarka-črkosli-
karka, pečar/pečarka, goz-
dar/gozdarka, dimnikar/di-
mnikarka, steklar/steklarka. 
Za štipendijo lahko zaprosi-
jo le dijaki 1. letnikov, ki 
bodo v šolskem letu 
2018/2019 prvič začeli z iz-
obraževanjem. Višina me-
sečne štipendije znaša 100 
evrov. Vlogo za dodelitev 
štipendije je mogoče vložiti 
na predpisanem obrazcu pri 
Javnem štipendijskem, ra-
zvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Re-
publike Slovenije. Rok za 
oddajo začne teči 15. 6. 2018 
in se izteče 20. 9. 2018.

Tisoč štipendij za 
deficitarne poklice

Urša Peternel

Informacijska točka Europe 
Direct Gorenjska je začela 
akcijo zbiranja fotografij 
kulturne dediščine Gorenj-
ske. Na Facebook profilu @

EuropeDirectGorenjska so 
tako odprli nov foto album 
Kulturna dediščina Gorenj-
ske v fotografiji, kamor bodo 
dodajali fotografije, ki za-
znamujejo šege, navade, 
delo, praznovanja, kulinari-

ko, oblačila, stavbe ... K so-
delovanju vabijo vse, ki raz-
polagajo s fotografijami, ka-
terih osnovno sporočilo fo-
tografije je kulturna dedišči-
na Gorenjske. Fotografije 
bodo zbirali do konca okto-

bra 2018. Cilj akcije je pove-
čati ozaveščenost o evropski 
zgodovini in vrednotah ter 
okrepiti občutek evropske 
identitete ob letošnjem 
Evropskem letu kulturne de-
diščine.

Zbiranje fotografij kulturne dediščine Gorenjske

V Zavodu za šport Jesenice k sodelovanju vabijo razstavljav-
ce na tradicionalnem Jožefovem sejmu, ki bo potekal od 16. 
do 19. marca, na Stari Savi na Jesenicah. Poleg široke po-
nudbe kvalitetnih izdelkov na prodajnih stojnicah bodo do-
gajanje popestrili tudi s kulturnim programom. Lani je na 
sejmu sodelovalo več kot petdeset podjetnikov in obrtnikov, 
sejem si je ogledalo okoli sedem tisoč obiskovalcev.

Priprave na Jožefov sejem
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V petek, 26. januarja, smo se v Brezovem gaju na pokopa-
lišču na Blejski Dobravi poslovili od našega dragega dolgo-
letnega predsednika Ota Keliha. Težko je opisati vse dobro, 
kar je v svojem polnem življenju naredil za ožjo in širšo 
skupnost. Opravljal je številne in odgovorne funkcije – tako 
v času aktivnega življenja kot tudi potem, ko je šel v pokoj. 
V Društvo diabetikov Jesenice se je včlanil 1994, že nasled-
nje leto pa je bil na občnem zboru izvoljen za predsednika 
društva in je s podporo izvršnega odbora potegnil voz delo-
vanja naprej. V času njegovega predsedovanja je društvo 
naredilo pomemben korak naprej, tudi s pridobitvijo statu-
sa humanitarne organizacije. Z razvojem spoznanj o slad-
korni bolezni se je morala spreminjati tudi organizacija 
društva, usmerilo se je v aktivnosti, katerih cilj je ozavešča-
nje o sladkorni bolezni in s tem izboljševanje kvalitete živ-
ljenja diabetikov. Velika pozornost je bila namenjena pre-
ventivi. Bil je tudi eden glavnih pobudnikov za boljše sode-
lovanje z ostalimi društvi diabetikov Gorenjske, kar je 
sčasoma preraslo v koristne in prijetne aktivnosti.  
Več kot dvajset let je svoje znanje, voljo, izkušnje, napore 
vlagal v delo društva. Pečat njegovega skrbnega, odgovorne-
ga, uspešnega dela bo ostal med nami. Bil je človek, ki je s 
svojo prizadevnostjo zaznamoval življenje mnogih diabeti-
kov v Gornjesavski dolini in v širši okolici.
Pod njegovim vodstvom je Društvo diabetikov Jesenice pre-
raslo v uspešno, prepoznavno humanitarno organizacijo 
– ne samo v naši občini, pač pa tudi v sosednjih. Aktivno 
je sodeloval tudi v Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer 
je bil član nadzornega odbora. Svoje delo je opravljal z 
veliko mero mirnosti in strpnosti. S svojim zgledom, pred-
vsem pa pozitivno energijo in optimizmom nas je spodbu-
jal k večji skrbi do soljudi in toplim medosebnim odnosom.  
Za uspešno delo in vidne dosežke je prejel številna prizna-
nja, med katerimi je posebej pomemben naziv častni član 
Zveze društev diabetikov Slovenije.
Zaradi poslabšanja bolezni se je po 21 letih umaknil s fun-
kcije predsednika. Tako je zadnji dve leti živel bolj umirje-
no, brez večjih stresov in skrbi. Na naši začrtani poti pa 
nam je še vedno stal ob strani, nas usmerjal, svetoval in 
pomagal. Hvaležni smo mu za skupna leta, za njegove 
spodbude in zglede. Pogrešali bomo njegov optimizem, kri-
tičnost, avtoriteto in njegovo življenjsko vedrino. Bolezen je 
kljub želji in naporom napredovala. Vest, da nas je naš 
Oto zapustil, je bila boleča. Težko smo doumeli, da ga ni 
več. Prepričani smo, da bo med nami veljala misel: »Dokler 
mislimo nanj, človek ne umre.« V spomin nanj in iz spoš-
tovanja do njegovih prizadevanj bomo nadaljevali njegovo 
vizijo in se trudili doseči zastavljene cilje. 

Društvo diabetikov Jesenice

IN MEMORIAM

Oto Kelih 
(1940–2018)

Urša Peternel

Na naše uredništvo se je 
obrnil bralec z informacijo, 
da naj bi Pošta Slovenije 
marca zaprla pogodbeno 
pošto na Blejski Dobravi, ki 
je od februarja 2015 delovala 
v prostorih trgovine. Tako 
naj bi vas ostala še brez poš-
te, potem ko so zaprli že 
trgovino in bife sredi vasi. 
"Tako skoraj dobesedno pos-
tajamo 'mrtva vas', ostaja 
nam samo še – pokopališče," 
je bil ogorčen domačin.
Obrnili smo se na Pošto Slo-
venije, kjer so nam potrdili, 
da 12. marca res zapirajo 
pogodbeno poslovalnico 
pošte, ki je delovala v prosto-
rih trgovine na Blejski Dob-
ravi. Razlog za zaprtje naj bi 
bil skromen obseg storitev, 
opravljenih na pošti 4273 
Blejska Dobrava, in nadaljnji 
negativni trendi. Od 12. mar-
ca naprej naj bi poštne in 
druge storitve na tem obmo-
čju zagotavljali prek pismo-
noše v tako imenovani pis-
monoški pošti 4273 Blejska 
Dobrava. S tem so že sezna-
nili tudi vsa gospodinjstva, 
so nam povedali. "V tem pri-
meru storitve opravljamo 
prek pismonoše na dostavi, 
posebnost poslovanja pa je 
ta, da lahko gospodinjstva po 
telefonu naročijo obisk pis-
monoše na svojem domu 
zaradi naročila določenih 
storitev, kot na primer: odda-
jo pošiljk (navadnih in pri-
poročenih pisem), plačilo 
UPN-obrazcev (položnic), 

vplačilo poštnih nakaznic, 
izplačilo zneskov z osebnih 
računov pri Novi KBM, 
nakup znamk, ovojnic, dopi-
snic, kar je še posebej pri-
merno za starejše in manj 
mobilne prebivalce," so poja-
snili na Pošti Slovenije. Če 
naslovnik ob poskusu vročit-
ve priporočene in vrednostne 
pošiljke ali paketa ne bo 
dosegljiv, bo lahko naročil 
brezplačno vnovično (drugo) 
dostavo pošiljke. Na Pošti 
Slovenije ob tem dodajajo, da 
se bo v prihodnje način stre-
žbe strank še spreminjal. 

"Vse manj bo situacij, ko 
bodo morale stranke fizično 
obiskati pošto, da bi opravile 
neko storitev. Pošta Slovenije 
tako odpira nove kanale, pre-
ko katerih s svojimi storitva-
mi prihaja do strank, kot so 
paketomati, samopostrežne 
pošte, samopostrežne enote 
PS 24/7 ..." so dodali.

KS in občina zaprtju 
nasprotujeta
Zaprtju pogodbene poslo-
valnice pošte na Blejski 
Dobravi pa nasprotujeta 
tako Krajevna skupnost 

Blejska Dobrava kot Občina 
Jesenice. "Občina Jesenice 
je na zaprosilo Pošte Slove-
nije za izdajo mnenja lokal-
ne skupnosti o ukinitvi 
redne kontaktne točke, ki 
ga je ta dolžna pridobiti v 
skladu s Splošnim aktom o 
kakovosti izvajanja univer-
zalne poštne storitve, že 
julija lani podala negativno 
mnenje," so povedali na 
Občini Jesenice. "S preobli-
kovanjem redne pošte v 
pogodbeno pošto in s spre-
membo delovnega časa pos-
lovalnice je ta postala manj 
dostopna za krajevno prebi-
valstvo in zato krajani opra-
vljajo storitve drugje. Z 
dodatno okrnitvijo delovan-
ja pošte pa bodo krajani 
Blejske Dobrave še bolj pri-
zadeti," so povedali na 
Občini Jesenice. 

Blejska Dobrava 
ostaja še brez pošte
Potem ko so zaprli trgovino in bife, bo Blejska Dobrava 12. marca ostala še brez pogodbene pošte. 
Proti zaprtju protestirata Krajevna skupnost Blejska Dobrava in Občina Jesenice. Na Pošti Slovenije 
pravijo, da je razlog skromen obseg opravljenih storitev, uvajajo pa "pismonoško pošto".

Trgovina in bife sta že zaprta, 12. marca zapirajo še pogodbeno poslovalnico pošte.

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, Jesenice

Številka: 352-14/2017
Datum: 16. 2. 2018

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010 in 
spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 
612. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 
objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1.  Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 

 Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2.  Predmet prodaje je:

 1.   Stanovanje z ID oznako 2175-2874-4, v skupni izmeri 
42,20 m2, na naslovu Cesta Franceta Prešerna 36, 4270 
Jesenice. Izhodiščna cena znaša 29.230,00 EUR. Številka 
energetske izkaznice: 2017-167-173-51420, veljavna do 
16. 8. 2027. Energetski razred C (57 kWh/m2a). 

3.   Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je v 
lasti Občine Jesenice. 

4.  Pogoji za udeležbo na razpisu: 

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo pre-
vzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predlo-
žijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – 
PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO 
NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče Občine Jesenice 
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, Jesenice. Na zaprti ovojnici naj ponudniki navedejo tudi ime, 
točen naslov, telefonsko številko, ter elektronsko pošto pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo 
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponud-
be. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za 
nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni 
ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18  75400-
2001004-00000018 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z 
navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina 
vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

5.  Potek razpisa:  

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o sta-
novanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter 

posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, 
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpi-
sne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevza-
mejo na Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni dan, 
od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 12. 3. 2018, do 15. ure. O 
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki 
obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do 
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 12. 3. 2018 
po 15. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega 
zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb ozi-
roma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Ces-
ta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10, 
Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:
Marija Lah, mag. jav. upr.

 Občina Jesenice
 Župan
 Tomaž Tom Mencinger

Tako Občina Jesenice kot Krajevna skupnost 
Blejska Dobrava se z ukinitvijo pogodbene pošte 
nikakor ne strinjata. Žal pa na končno odločitev 
Pošte Slovenije občina ne more vplivati.
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Andraž Sodja

Gornjesavski muzej Jeseni-
ce je tudi letos pripravil že 
osmi tradicionalni poročni 
sejem na Jesenicah, kljub 
vrsti odpovedi tovrstnih sej-
mov v sosednjih krajih. Od-
ločitev se je izkazala za do-
bro, saj so se kljub majhne-
mu zanimanju nekaterih 
domačih ponudnikov odzva-
li ponudniki iz sosednjih 
krajev. 
Kot je povedala koordinator-
ka dogodka Nina Hribar iz 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, se je predstavilo 11 
razstavljavcev, to je najmanj 
v vseh letih. Prvotno je bilo 
planirano večje število raz-
stavljavcev, vendar so neka-
teri zadnji trenutek odpove-
dali. Želeli bi si predvsem 
večje udeležbe lokalnih po-
nudnikov. Manjkali so po-
nudniki s področja frizer-
stva, domači zlatarji, kozme-
tičarji in drugi ponudniki, ki 
pridejo v poštev za poroke in 
podobna slavja. Ker so se le-
tos odločili za drugačno 
obliko informiranja, z letaki 
po pošti, pa so z obiskom za-
dovoljni. Prvi dan si je se-
jem ogledalo okoli sedemde-
set obiskovalcev. Petnajst 
parov je iskalo informacije o 
poročni ponudbi, nekateri 
pa so se s prisotnimi ponu-

dniki tudi že dogovorili. Se-
jem se je letos odvijal preko 
celega konca tedna, kar se je 
izkazalo za odlično odloči-
tev, saj si je ponudbo tudi v 
nedeljo ogledalo veliko obi-
skovalcev.
Stara Sava je v preteklih le-
tih že postala priljubljena 
poročna lokacija. Ker pa je 
sprememba zakonodaje, s 
katero je država obdavčila 
poročne lokacije, ki niso 
uradno določene, civilne po-

roke od tam odgnala, so lani 
zabeležili le eno poroko. 
Kljub temu je dvorana Kol-
pern gostila kar deset poroč-

nih pogostitev in zabav, tudi 
na tokratnem poročnem sej-
mu pa je požela veliko zani-
manja. 

Osmi poročni sejem 
navdušil obiskovalce
Malo zanimanja med Jeseničani, toliko več iz drugih krajev, saj so se sejma udeležili pari iz vse Gorenjske.

Na poročnem sejmu v Kolpernu se je letos predstavljalo enajst razstavljavcev.

Urša Peternel

Na seji sveta Krajevne sku-
pnosti (KS) Plavž so obrav-
navali poročilo o aktivno-
stih krajevne skupnosti v 
letu 2017. Ugotovili so, da 
je bilo kar veliko opravlje-
nega, od stalnih akcij, kot 
so organiziranje srečanja 
starejših krajanov, akcija 
ocvetličevanja, praznovanje 
krajevnega praznika, do ak-
tivnosti na področju pre-
ventivnih dejavnosti, kot so 
meritve krvnega sladkorja, 
holesterola, krvnega tlaka 
in kostne gostote. Na po-
dročju komunalne dejavno-
sti so se izvajala redna vzdr-
ževalna dela in sanacija 
opornih zidov na Murovi. 
Začelo se je tudi urejanje 
otroškega Pika. Celotno po-
ročilo je objavljeno na sple-
tni strani Občine Jesenice.

Člani sveta so se seznanili 
tudi z informacijo o zaključ-
nem računu krajevne sku-
pnosti za leto 2017. Dogovo-
rili so se za ogled vrtičkov na 
»bivšem smetišču«, kjer bo 
treba urediti stanje zaradi 
nekontrolirane postavitve 
objektov na vrtičkih. Dogo-
vorili so se tudi, da bodo v 
marcu organizirali brezplač-
ne meritve kostne gostote. 
Podana je bila še pobuda, 
naj strokovno službo Obči-
ne Jesenice zaprosijo za in-
formacijo o aktivnostih, ki 
potekajo v zvezi z zmanjša-
njem smradu z deponije 
Mala Mežakla.
Svet KS je sprejel tudi ugo-
tovitveni sklep, da so ostali 
brez enega člana, preminil 
je namreč Miroslav Harej, 
sprejeli pa so tudi sklep, da 
ne bodo začeli s postopkom 
nadomestnih volitev.

O delu Krajevne 
skupnosti Plavž
Strokovno službo Občine Jesenice bodo zaprosili 
za informacijo o aktivnostih, ki potekajo v zvezi z 
zmanjšanjem smradu z deponije Mala Mežakla.

Gornjesavski muzej Jesenice omogoča 
organizacijo civilne poroke na Stari Savi na 
Jesenicah, poročno slavje v prelepi banketni 
dvorani Kolperna, pari pa lahko izberejo tudi 
zanimiv spremljevalni program na temo 
železarstva, ki je atraktiven zlasti za najmlajše.

Bliža za mednarodni dan žensk osmi marec. Tudi letos bo 
na ulicah Jesenic potekala ulična akcija – obdaritev žensk z 
majhno pozornostjo. Akcija se bo začela ob 12. uri. Organi-
zator je Mladinski center Jesenice. 

Ulična akcija ob osmem marcu

Občina Jesenice je v lanskem letu po zaključku akcije Najlepša 
cvetlična zasaditev v občini Jesenice izvedla anketo, s katero je 
želela pridobiti mnenje ter morebitne predloge občanov za iz-
boljšanje akcije. Z vprašanji oziroma odgovori smo želeli izve-
deti, kakšen je vpliv akcije na občane, dobiti odgovore glede 
ustreznosti ocenjevalnih kategorij in izbora nagrajencev, glede 
splošnega vtisa zaključne prireditve in nagrad ter morebitnih 
predlogov ali sprememb v prihodnje. 
Večina anketirancev je na vprašanje, ali akcija spodbuja občane 
oziroma njih osebno, da še bolj skrbijo za ocvetličenost doma 
in vrtov, odgovorilo, da samo na nekatere to vpliva oziroma da 
za lepo urejeno okolico svojega domovanja skrbijo ne glede na 
akcijo. Nekateri pa so odgovorili, da nanje pozitivno vpliva. Prav 
tako se večini vprašanih ocenjevalne kategorije zdijo dovolj 
smiselne. 
Anketiranci menijo, da je izbor nagrajencev po oceni komisije 
strokoven in utemeljen, nekateri pa so izrazili mnenje, da se 
nagrajenci preveč ponavljajo. Nekateri so tudi zapisali, da se 
vsak, ki želi imeti lepe cvetlice, trudi po svoje.
Na zaključno prireditev, kjer se predstavijo najbolje ocenjene 
zasaditve, se jih večina odzove, manjši delež pa le občasno.
Večini anketirancev je spremljajoči program na prireditvi všeč. 
Z nagradami, ki jih dobijo lastniki najlepših cvetličnih zasadi-
tev, je večina anketirancev zadovoljna.
Vsi anketiranci pa so odgovorili, naj se akcija še nadaljuje.
Na koncu pa so lahko anketiranci dali tudi svoje predloge in 
pripombe. Mnenja so se nanašala na to, da si nekateri občani 
stroškov, ki nastanejo pri vzdrževanju rož, ne morejo privo-
ščiti in bi si želeli nagrad v obliki sadik rož. Eden od anketiran-
cev je tudi pripomnil, da se marsikatera zasaditev spregleda, 
saj je balkon ali vrt na manj vidni lokaciji. Nekaj anketirancev 
pa je pohvalilo organizatorje in se zahvalilo za organizacijo 
prireditve.
Anketo so prejeli dobitniki priznanj na lanski zaključni prire-
ditvi. Na Občini Jesenice si želimo, da bi na anketo odgovo-
rilo več občanov, zato lahko tisti, ki jo želi izpolniti, pokliče 
na tel. št. 04 586 92 60 ali piše na elektronski naslov metka.
zalokar@jesenice.si in mu jo bomo z veseljem poslali.

Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice

Anketa o akciji  
Najlepša cvetlična zasaditev
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Urša Peternel

Na Glasbeni šoli Jesenice je 
v začetku meseca potekalo 
srečanje flavtistov gorenj-
skih glasbenih šol. "Ideja o 
tovrstnih srečanjih se je 
porodila gorenjskim učitel-
jem flavte na seminarjih, ko 
so ugotovili, da bi bilo lepo, 
če bi se redno srečevali, si 
izmenjali ideje, repertoar … 
Prvo srečanje je lani poteka-
lo na Glasbeni šoli Kranj, 
letošnje drugo smo gostili 
na Jesenicah," je povedala 
Klavdija Jarc Bezlaj, pomoč-
nica ravnateljice Glasbene 
šole Jesenice. Nastopilo je 

23 učencev flavte, in sicer v 
solističnih in komornih toč-
kah (od dua do okteta flavt) 
ter ob spremljavi različnih 
inštrumentov, kot so citre, 
kitare, klavir, violina, violon-
čelo. Poleg virtuoznega flav-
tističnega repertoarja so 
večer popestrile tudi zani-
mive priredbe znanih melo-
dij – vse od ljudskih, klasič-
nih do popularnih.
Po koncertu je bila prilož-
nost za druženje nastopajo-
čih, mentorjev in poslušal-
cev, jeseniški flavtisti pa se 
že veselijo naslednjega sre-
čanja, je še povedala Klavdi-
ja Jarc Bezlaj.

Srečanje učencev 
flavte Gorenjske
Glasbena šola Jesenice je gostila srečanje 
flavtistov vseh gorenjskih glasbenih šol. 
Nastopilo je triindvajset učencev flavte v 
solističnih in komornih točkah.

Komorna skupina flavt in kitar Glasbene šole Jesenice s 
priredbo Cvetja v jeseni. Nastopili so: Mojca Možina, Anika 
Reškovac, Ema Babič, Nuša Kočevar, Blažka Sedovšek, Maj 
Borič, Marko Tolar in Urban Sedlar. / Foto: Sašo Valjavec

Danes, v petek, 23. marca, ob 18. uri bo v konferenčni dvo-
rani Kolperna potekal prvi polfinale Pesniškega turnirja 2018 
v organizaciji založbe Pivec. Pesniški turnir je natečaj za 
izbor najboljše neobjavljene slovenske pesmi v tekočem 
letu, na prvem polfinalu se bo dvanajst izbranih pesnikov s 
svojimi pesmimi potegovalo za šest mest v finalu. Štiri fina-
liste bo izbrala strokovna žirija, dva pa občinstvo z glasova-
njem. Partnerja prvega polfinalnega srečanja sta Kulturno 
umetniški klub Artista in Mladinski center Jesenice. Dva-
najst izbranih pesnikov bo 21. aprila s svojimi pesmimi, ki 
jih bodo sami interpretirali, sodelovalo na 18. Pesniškem 
turnirju v Mariboru. Strokovna komisija bo izbrala viteza 
oziroma vitezinjo Pesniškega turnirja 2018, svojega nagra-
jenca pa bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.

Prvi polfinale pesniškega turnirja na Jesenicah

Janko Rabič

V dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah je bila 
8. februarja osrednja prire-
ditev v Občini Jesenice v 
počastitev slovenskega kul-
turnega praznika. Podžupa-
nja Občine Jesenice Vera 
Pintar je v govoru poudarila 
pomen kulture in njenih 
vrednot v najširšem družbe-
nem pomenu. Priznanje je 
izrazila vsem kulturnim 
ustvarjalcem, posebej ljubi-
teljskim, ter prizadevanjem 
občine, da iz občinskega 
proračuna zagotavlja sreds-
tva za izvajanje programov 
vsem ustvarjalcem. Ne 
manjka tudi težav, predv-
sem so povezane s sredstvi 
za kulturne projekte. Na 
Jesenicah, na stičišču naro-
dov in kulture, ima vsak 
možnost za različno kultur-
no ustvarjanje. 
Zveza kulturnih organizacij 
Jesenice je na prireditvi 
podelila tri priznanja za dol-
goletno uspešno delo na 
področju ljubiteljske kultu-

re. Prejeli so jih: Ivan Šenve-
ter iz Fotografskega društva 
Jesenice, Franc Rožič, član 
Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora, in člani lut-
kovne skupine Ringo raja 
pri DPD Svoboda France 
Mencinger Javornik - Koro-
ška Bela. 
V kulturnem programu, 
obarvanem s spomini na 

največjega slovenskega pes-
nika dr. Franceta Prešerna, 
so nastopili pevci ljudskih 
pesmi in godci ljudskih viž 
Kulturnega društva Jerbas iz 
Tržiča pod vodstvom Metke 
Knific Zaletel. Z nastopom 
na balkonu gledališke dvora-
ne so ga dopolnili člani 
Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora v čast njiho-

vemu nagrajencu Francu 
Rožiču, ki se že 60 let ukvar-
ja z godbeno dejavnostjo. 
Prijetno in kvalitetno praz-
nično prireditev (škoda, da 
ob skromni publiki) so sku-
paj organizirali: Zveza kul-
turnih društev Jesenice, 
Območna izpostava JSKD 
Jesenice in Gledališče Tone-
ta Čufarja Jesenice. 

Priznanja ob 
kulturnem prazniku
Priznanja za dolgoletno uspešno delo na področju ljubiteljske kulture so prejeli Ivan Šenveter iz 
Fotografskega društva Jesenice, Franc Rožič, član Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, in 
člani lutkovne skupine Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela.

Prejemniki priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice

Urša Peternel

Leta 2003 je Iztok Valič na 
oder Gledališča Toneta 
Čufarja pripeljal Pepelko, 
dve leti kasneje pa je povabil 
še Trnuljčico. "Grimmovo 
besedilo je vedno nekoliko 
posodobil, mu dodal hudo-
mušen pridih in včasih je 
bila kakšna opazka namen-
jena in razumljiva samo 
odraslim. S svojimi sodelav-
ci: kostumografi, scenogra-
fi, glasbeniki, domačimi 
mojstri, ki so vse to izdelali, 
igralci, ki so se vrhunsko 
znašli v svojih vlogah, mu je 
uspelo pred oči mladega in 
tudi manj mladega občins-
tva priklicati nepozaben gle-
dališki dogodek. Pa čeprav 
je bila predstava tehnično 
zahtevna in so bila gostova-
nja dokaj zahteven projekt 
in izziv hkrati, sta obe prin-
ceski prepotovali dobršen 
kos Slovenije," je povedala 

direktorica Gledališča Tone-
ta Čufarja Jesenice Branka 
Smole. In zdaj je na jeseni-
škem odru zaživela še Sne-

guljčica, šestdeset minut 
dolga predstava v priredbi in 
režiji Iztoka Valiča, namen-
jena tako otrokom kot otro-

kom po srcu. Premierno 
(kot 374. premiera) je bila na 
ogled 16. februarja.
In kakšna je Valičeva Snegu-
ljčica (igra jo Manca Berton-
celj)? Malce manj princeska-
sta in bolj muhasta ter jezika-
va od tiste iz pravljice bratov 
Grimm. V sedmerici palčkov 
je združen zanimiv sindikal-
ni zbor posebnežev: Ivan 
Berlot, Luka Bergant, Bojan 
Dornik, Klemen Klemenc, 
Franci Koražija, Klemen 
Košir, Borut Verovšek in 
Franci Žnidaršič. Mačeha je 
Jasna Koron, kostume princa 
je oblekel Gregor Robič, ogle-
dalo je zaživelo s pomočjo 
Darke Rebolj. Vloge skrbne 
služinčadi so prevzeli Eliza-
beta Žnidaršič, Luka Bergant 
in Klemen Klemenc.
In vsebina? "Sneguljčica je 
pravljica za vse čase in za 
vse družbe. Povsod in vedno 
se najdejo dobri in zlobni. V 
njej sta prisotna strah in 
upanje. In čim bolj je priso-
ten prvi, več bo drugega. 
Najprej je v naši pravljici vse 
lepo, nato grdo, nato lepo in 
spet grdo, na koncu pa spet 
vse tako lepo. In zakaj se vse 
pravljice končajo vedno in 
raje lepo? Ker v življenju ni 
tako! Ni vse samo grdo in ni 
vse samo lepo. A če kdo, 
imajo otroci pravico do upa-
nja, da je bolj lepo kot grdo. 
In to jim pravljica bratov 
Grimm in tudi naša Snegu-
ljčica povedati zna!" pravijo 
v jeseniškem gledališču.

Malce drugačna, pa 
vendar Sneguljčica
Po Pepelki in Trnuljčici je Iztok Valič na oder jeseniškega gledališča zdaj 
pripeljal še Sneguljčico. Ta je malce manj princeskasta in bolj muhasta ter 
jezikava od tiste iz pravljice bratov Grimm, tudi sedmerica jeseniških 
palčkov je zanimiv sindikalni zbor posebnežev ...

Jeseniška Sneguljčica / Foto: Aleš Košir

V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je potekala 
območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih 
skupin pod naslovom Eno pesem č'mo zapet. Na pregledni 
tradicionalni reviji se je predstavilo deset zborov in skupin, 
ki delujejo na območju občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska 
Gora. Vsak se je predstavil s po tremi skladbami: s sloven-
sko ljudsko pesmijo, z umetno pesmijo slovenskega avtorja 
in s skladbo po lastni izbiri. Nastopili so Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Jesenice, Ženski pevski zbor Večerna 
zarja, Mešani pevski zbor Kranjska Gora, Moška pevska 
skupina Sosedje, Ženski pevski zbor Mavrica, Kvintet Vint-
gar, Ženski pevski zbor Vox Carniola, Mešana pevska skupi-
na Dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica, Triglavski zvo-
novi in Mešani pevski zbor Vox Carniola. Organizator revije 
je bil Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), območna 
izpostava Jesenice, ki pevcem omogoči tudi strokovno spre-
mljanje revije in s tem povratno informacijo o kakovosti nji-
hovega dela ter vsakoletnega napredka. Strokovni spremlje-
valec zbore in skupine razporedi na območni, regijski in 
državni nivo. Letošnji strokovni spremljevalec revije je bil 
Primož Kerštanj.

Deset zborov in malih pevskih skupin na 
območni reviji
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se prvič srečali c 
curlingom?
"Začelo se je leta 2010, na 
povabilo prijatelja, našega 
zdajšnjega predsednika Ro-
berta Sušnja. Zanimalo me 
je, kako je videti ta nova di-
sciplina in sem poskusil."  

Prvi treningi so bili verjetno 
po svoje zanimivi, saj je bil 
curling vsem novost?
"Pošteno povedano, nismo 
dosti vedeli o tem športu, saj 
smo bili čisti začetniki. Pra-
vila nam niso bila poznana. 
S klubom smo odšli v Kitz-
bühel, kjer smo se učili pod 
mentorstvom avstrijskega 
trenerja. Počasi smo osvojili 
mete, prepotrebno taktiko. 
V primerjavi z začetkom je 
stvar veliko bolj resna in na 
višjem nivoju."

Kateri je bil vaš prvi uspeh, 
ki je dal spodbudo za na-
prej?
"Prvo leto sem z ekipo, bili 
smo še brez imena, osvojil 
tretje mesto na državnem 
prvenstvu in to nam je dalo 
velik zagon za naprej. Ekipa 
je dobila ime Svizci, njen 
član sem bil vse do leta 
2016. Z njimi sem bil v pr-
vih treh letih trikrat bronast 
na državnem prvenstvu. Bil 
sem še rezerva na evrop-
skem prvenstvu na Dan-
skem leta 2011 v ekipi Ma-
muti, ki so tisto leto osvojili 
državni naslov."

Pred kratkim ste nastopili v 
skupini B članskega evrop-
skega prvenstva v Švici. Ste 
bili s tistim, kar ste dosegli 
na prvenstvu, zadovoljni?
"Jedro ekipe so bili jeseniški 
mladinci ekipe Mamuti, ki 
so bili državni prvaki. Na po-
bude trenerke Eve Sever 

sem bil zraven kot rezerva, 
saj bi bil s svojimi izkušnja-
mi lahko dobro zamenjava 
na vseh pozicijah. Igral sem 
proti močni ekipi Češke. 
Osnovni cilj, obstanek v 
skupini B, smo dosegli."

Kateri uspeh vam največ po-
meni?
"Uspeh, ki bi ga postavil na 
prvo mesto, je bila tekma z 
mešano ekipo v Bratislavi, 
kjer smo v izboru za repre-
zentanco v zadnjem metu 
izgubili prvo mesto."

Tekmujete v vseh kombina-
cijah ...
"Sem edini od jeseniških 
igralcev, ki nastopam tudi v 
mešanih dvojicah, s soigral-
ko Majo Kremžar iz Ljublja-
ne. Tu še ni bilo nekega ve-
čjega uspeha. Igra je malo 
drugačna. Sam sem zago-
vornik, da je vsaka tekma 
odličen trening."

Kako je z ligo pri nas?
"Pred ligo so se igrali turnir-
ji, ki so služili za sestavo re-
prezentance. Slovenska liga 
se igra šele tri leta, a tiste 
začetne težave smo že preb-
rodili. Sam nastopam v eki-
pi Seniorji, ki je sestavljena 
iz veteranov. S tekmami na-
domestimo kakšen manjka-
joči trening." 

Jeseniška ekipa je močna, 
kar zagotavlja kakovostne 
treninge ...
"Na Jesenicah imamo deset 
ekip. Sedem članskih, dve 
moški mladinski ekipi in 
eno žensko mladinsko eki-
po. Ekipe so kvalitetne, tako 
da imamo že na treningih 
dobre primerjave." 

Ste zadovoljni s pogoji za 
trening?
"Pri nas še nimamo dvorane 
za curling. Na veliko se go-
vori, da bo nastala v Ljublja-

ni. Tako opravimo tudi ka-
kšen trening v tujini. Treni-
ramo v Bratislavi, Kitzbühlu 
in zadnje čase tudi nam naj-
bližje, v Claudu v Italiji. Gle-
de na pogoje, ki jih imamo, 
so rezultati dobri."

Katera vloga v igri vam naj-
bolj odgovarja: metalec, po-
metač ali skip (ki skrbi za 
taktiko)?
"Najbolj mi odgovarja vloga 
skipa, kjer moraš biti vse-
skozi v igri in moraš v vsaki 
situaciji najti pravo odloči-
tev. V principu mi nobena 
vloga ni tuja. Le tako si lah-
ko uspešen."

Kako je z mladimi v klubu?
"Letos smo dobili štiri mla-
de igralce. Dobro delo z mla-
dimi igralci je prioriteta za 
vnaprej. Curling promovira-
mo skozi dan odprtih vrat, 
ko se vsak lahko poskusi, in 
skozi dobrodelni nočni cur-
ling. Preko televizije so 
olimpijske igre dobra pro-
mocija za naš šport."

Letos vas na Švedskem čaka 
svetovno veteransko prven-
stvo. Kaj pričakujete od pr-
venstva?
"Veteransko svetovno pr-
venstvo (vsi štirje igralci sta-
rejši od 50 let – op. a.) je na 
sporedu konec aprila. Tri 
leta nazaj smo že hoteli so-
delovati v Sočiju, v Rusiji, a 
se je izkazalo, da moraš že 
leto pred prvenstvom dopol-
niti starost 50 let, trije pa 
niso izpolnjevali teh pogo-
jev. Premiero smo imeli 
pred dvema letoma na Šved-
skem. Letos si želimo uvrsti-
tve med deseterico. Nastopi-
le bodo zelo močne ekipe, 
saj nekateri igralci že imajo 
izkušnje z olimpijskih iger 
in svetovnih prvenstev, a pu-
stimo se presenetiti."

Na začetku igral  
za ekipo brez imena
Mitja Resmana, 59-letnega člana Curling kluba Jesenice s Hrušice, lahko mirno štejemo med pionirje 
te olimpijske discipline v Sloveniji.

Mitja Resman

Srebro za Nino Rupnik
Slovenska reprezentanca tradicionalnega karateja se je ude-
ležila mednarodnega turnirja Ruše 2018. Poleg slovenske 
reprezentance so nastopile še reprezentance Ukrajine, Ro-
munije, Portugaljske in Srbije. Iz jeseniškega Karate kluba 
MI-KI je nastopilo pet članov: Sara Ravnik, Denis Čatak, 
Nina Rupnik, Ajda Oražen in Matija Legat. Edino Nina Ru-
pnik je stopila na stopničke. Druga je bila v disciplini Kumi-
te (prosta borba).

Na vrhu Dali sport
Z 18. kolom se je zaključila medobčinska kegljaška rekreacij-
ska liga. Med seboj se je merilo devet ekip. Vsaka se je z 
vsako ekipo pomerila dvakrat. Končni vrstni red je naslednji: 
1. Dali sport, 24 točk, 2. Odpisani, 24, 3. DU Javornik, 22, 4. 
Vzdrževanje Grilc, 18. 5. DU Lesce, 18, 6. Fasade Prima, 17, 
7. DU Jesenice, 15, 8. Mavrice, 6, 9. Murke, 0 točk.

Po rednem delu tretji
Prvi del so košarkarji Enos Jesenice v 3. ligi center zaključili 
na tretjem mestu s 23 točkami (devet zmag, pet porazov). 
Na vrhu je ekipa Troti s 27 točkami. Drugo mesto je pripa-
dlo ekipi Calcit Basketball s 25 točkami.

Jeseniški kegljači še naprej navdušujejo
Kegljači SIJ Acroni so v spomladanskem delu, v primerjavi z 
jesenskim delom, več kot odlični. V zadnjih dveh tekmah so 
dosegli zmago in neodločen rezultat. Doma so premagali 
Calcit s 5:3, na neugodnem gostovanju pri Konjicah pa so 
iztržili rezultat 4:4.

Po zmagi dva poraza
Po zmagi nad Pomurjem z rezultatom 80:75 so košarkarice 
ekipe Kranjska Gora - Jesenice, doživele dva poraza, oba v 
gosteh. Z ekipo Vindi so izgubile z 61:50, z Ledito pa s 73:44. 
Na vrhu je Krka s trinajstimi zmagami. Ekipa Kranjska Gora 
- Jesenice deli tretje mesto z osmimi zmagami in petimi 
porazi.

Pomembna zmaga proti Ljubljani
Po treh porazih, v gosteh proti Calcitu s 3:0 in novi KBM 
Branik 3:0 ter doma z ekipo Formula Formis s 3:0, so odboj-
karice Zgornje Gorenjske prekinile niz porazov. Doma so v 
zelo pomembni tekmi premagale ekipo Ljubljane, neposre-
dnega tekmeca v boju za obstanek, s 3:1 (16, -21, 16, 22). 
Trenutno si delijo sedmo mesto in imajo sedem točk pred-
nosti pred devetouvrščeno ekipo Ankaran-Hrvatini.

Člani Športnoplezalnega odseka pri Planinskem društvu Je-
senice so v soboto, 3. februarja, uspešno organizirali drugo 
tekmo Zahodne lige v hitrostnem plezanju. V različnih sta-
rostnih kategorijah od kadetov do cicibanov je nastopilo 199 
tekmovalcev in tekmovalk iz dvaindvajsetih klubov. V pripra-
ve in izvedbo so vložili veliko dela in truda. Vsem, ki so po-
magali, se zahvaljujejo za pomoč. Izkazali so se tudi tekmo-
valci odseka. Nastopilo jih je kar 33, z osmimi uvrstitvami na 
zmagovalne stopničke so dosegli lep ekipni uspeh. Pri kade-
tinjah je Laura Radman zmagala, Jana Ravnik je bila druga, 
pri kadetih je Jaka Jan zasedel tretje mesto. Pri starejših deč-
kih je bil Miha Torkar drugi, prav tako Ajdin Dautovič pri 
mlajših dečkih. Pri mlajših deklicah je Rosa Rekar zmagala, 
Tjaša Korbar je bila tretja. Pri starejših cicibankah je Tinka 
Rakar zasedla tretje mesto.

Lepi dosežki mladih športnih plezalcev 

Matjaž Klemenc

Dan pred odhodom izbrane 
vrste na olimpijske igre v 
Južno Korejo, v ekipi sta 
bila od HDD SIJ Acroni Je-
senice člana strokovnega 
štaba Gaber Glavič in Aleš 
Burnik, smo dobili finalista 
državnega prvenstva. Po 
pričakovanju se bosta za na-
slov pomerila branilec na-
slova Jesenice in ljubljanska 
Olimpija. Jeseničani so se v 
finale prebili preko Celja. 
Obe tekmi so dobili – go-
steh s 4:2 in doma 5:1. »Na-
redili smo, kar smo morali, 

a ni bilo lahko. Sistem tek-
movanja je zelo čuden. Pre-
pričan sem, da bi se lahko 
našel še kakšen termin za 
tekmo. V normalnem siste-
mu se polfinale igra na tri 
ali vsaj na dve zmagi. V tek-
mi s Celjem bi lahko izgubi-
li samo mi. Lahko se zgodi, 
da slabša ekipa kdaj zmaga, 
ne more pa zmagati tri-
krat,« je bil po drugi polfi-
nalni tekmi nad sistemom 
tekmovanja polfinalnih te-
kem ogorčen trener Gaber 
Glavič. Točni datum začetka 
finala še ni znan. Vse je od-
visno, kako se bosta ekipi 

Jesenic in Olimpije odrezali 
v AHL. V AHL so Jeseniča-
ni v času olimpijskih iger 
počivali. Odigrali so prija-
teljsko tekmo v gosteh proti 
ekipi Kapfenberg in zmaga-
li s 5:1. Kljub odsotnosti Ga-
bra Glaviča in Aleša Burni-
ka so trdno trenirali. Gabra 
Glaviča smo pred odhodom 
še povprašali, kako je zado-
voljen z do sedaj odigranimi 
37 tekmami. »S tem, kar 
smo v 37 tekmah opravili v 
AHL, smo popolnoma za-
dovoljni, saj trdno držimo 
tretje mesto in imamo vse v 
svojih rokah. Zdaj sledi tri-

tedenski odmor in po od-
moru si želim, da obdržimo 
oz. čim prej pridemo na 
nivo, kjer smo trenutno. Po 
treh tekmah rednega dela 
bo hitro sledila končnica in 
takrat bo potrebno, da bomo 
pravi.« Prva trojica v ligi 
AHL je znana. Po torkovih 
tekmah je na vrhu naslednji 
vrstni red: 1. Asiago 89 (37 
tekem), 2. Rittner 85 (36), 3. 
Jesenice 80 (37). Teoretično 
so Jesenice lahko še druge, 
po drugi strani pa lahko tre-
nutno drugouvrščeni Rit-
tner zasede vrh lestvice po 
rednem delu.

Pred končnico še trikrat
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Urša Peternel

"Kraje, ki jih obiščem, sprej-
mem v celoti take, kot so, ne 
želim jih krojiti po evrop-
skih standardih ... Všeč mi 
je vse, kar vidim, pogrešam 
le družino in prijatelje, saj si 
želim, da bi lahko določene 
trenutke delila z njimi." 
Tako pravi Alma Nuhić, 
27-letna Jeseničanka, ekolo-

ginja, naravovarstvenica, v 
zadnjem času tudi odlična 
barmanka, predvsem pa sve-
tovna popotnica. Argentina, 
Brazilija, Čile, Peru, Bolivi-
ja, Maldivi, Šrilanka, Gana, 
Malezija, Tajska, Kambod-
ža, Filipini, Kuba, Jamajka, 
Turčija, Sardinija, Maroko, 
Havaji, Kostarika in trenut-
no Panama – to so države, ki 
jih je obiskala v zadnjih 

nekaj letih – ne zgolj kot 
turistka, temveč kot predana 
naravovarstvenica in prosto-
voljka, saj dela na organskih 
farmah, poučuje ekologijo, 
vodi delavnice recikliranja ... 
Kot prostovoljka dobi zas-
tonj prenočišče in hrano, v 
zameno pa pomaga pri delu 
na farmah, plantažah ... 
Tako vsako leto preživi na 
tujem tudi po pol leta; denar 
za letalske vozovnice pa zas-
luži poleti – kot barmanka v 
Sloveniji ... 
Alma je trenutno v Panami, 
na otočju Bocas del Toro, 
kjer dela kot prostovoljka v 
kampingu YGriega. Na pol-
letno potepanje po svetu se 
je odpravila sredi septem-
bra, domov se vrača v začet-
ku marca. "Pot sem začela v 
Maroku, preletela Atlantik 
in obiskale Havaje, otok 
Maui. Želja po obisku kav-
nih plantaž me je vodila do 
Kostarike in nato na otočje 
Bocas del Toro v Panamo," 
nam je prek spleta sporočila 
Alma. "Otočje ima raznoli-
ko floro in favno in je pravi 
raj za deskarje. Otok Basti-

mento pa je tudi raj za ljubi-
telje organskih izdelkov, saj 
lastnik največje organske 
farme gospod Javier z odpr-
timi rokami sprejme vsako-
gar, ki želi izvedeti več o 
proizvodnji kave, kakava, 
naravnih mazilih in kokoso-
vem olju. Na otoku dvakrat 
na teden obiščem tropsko 
raziskovalno biološko posta-
jo Smithsonian, kjer razis-
kujejo in razmnožujejo raz-
lične vrste koral," pravi 
Alma, ki je navdušena pred-
vsem nad preprostostjo lju-
di, lepoto narave in smarag-
dnimi barvami oceana. 
Ekologija je sicer Almina 
velika ljubezen. Žal pa po 
diplomi na Fakulteti za 
naravoslovje in matematiko 
v Mariboru ni dobila dela v 
svojem poklicu, zato zad-
njih nekaj let med poletjem 
dela v gostinstvu, kot bar-
manka na Bledu. "V Kavarni 
Park delam že pet poletnih 
sezon, delo mi je všeč, saj 
sem v stiku z ljudmi, hkrati 
pa sem lahko ustvarjalna, ko 
pripravljam koktajle. Ker 
sama verjamem, da se naše 

učenje ne ustavi, ko zapusti-
mo šolsko ustanovo, ampak 
nam je cel svet učilnica, sem 
se za barmanko izobraževa-
la na Hrvaškem, nato sem 
dodatno znanje poiskala na 
Bols Academy v Amsterda-
mu," razlaga. A to še ni vse, 
ker jo je pritegnila tudi bari-
stika, to je veda o pripravi 
kave, je trening za baristko 

opravila na Filipinih na Asia 
Coffee Academy v Manili ... 
In kakšni so Almini načrti 
po vrnitvi domov? "Vpraša-
nje: ostati v Sloveniji ali ne, 
je zame vedno odprto. Alter-
nativni poklic barmanke me 
je navdušil, bolj razvite loka-
le in bolj odprte lastnike za 
nove ideje pa vidim izven 
Bleda ..." 

Zaljubljena v ekologijo, 
potovanja, v raznolikost sveta
Alma Nuhić je sedemindvajsetletna Jeseničanka, diplomirana ekologinja in naravovarstvenica, ki vsako leto tudi po šest mesecev preživi na potepanju 
po svetu.

Alma je predana naravovarstvenica in prostovoljka.
Polletno potepanje po svetu je tokrat začela v Maroku, kjer 
je nekaj časa delala tudi kot barmanka.

Alma je kot prostovoljka delala na organskih 
farmah v Afriki, Evropi, Južni Ameriki, 
sodelovala pri raziskovalnih projektih za koralne 
grebene na Maldivih, pri razvoju permakulture v 
Aziji, se učila organskega čebelarjenja na 
Sardiniji ... "Tako lahko združim ljubezen do 
ekologije in potovanj," pravi. 

Republika Panama, z glavnim mestom Panama, 
je gospodarsko in ekonomsko druga najbolj 
razvita država v centralni Ameriki, prav na 
račun izgradnje Panamskega prekopa. Uradni 
jezik je španščina, povprečna temperatura skozi 
celo leto je 26 stopinj Celzija. Ker se nahaja v 
tropskem pasu, se izmenjujeta deževna in sušna 
doba. Država je zelo varna, pravi Alma.

Jože Košnjek

Sedemnajstletni harmoni-
kar Martin Jakopič s Sloven-
skega Javornika je tudi leto-
šnje mednarodno tekmova-
nje harmonikarjev za nagra-
do Avsenik pri Avseniku v 
Begunjah sklenil z zmago 
in zlatim priznanjem. Z 99 
doseženimi točkami od sto 
mogočih je bil najboljši 
med tekmovalci na klavir-
ski harmoniki. Tako je 
ponovil uspeh iz leta 2017, 
ko je prav tako zmagal pri 
Avseniku. Martin se je naj-
prej učil igranja na harmo-
niko v Glasbeni šoli Jeseni-
ce, nato pa v Glasbeni šoli 
Avsenik, kjer je bil njegov 
mentor Tomaž Cilenšek. 
Martin se drži načela dob-

rega glasbenika: skladba 
mora biti zaigrana tako, da 
izpove neko celovito zgod-
bo. Tako se je pisanja in 
igranja svojih viž loteval 
pokojni Slavko Avsenik. 

Martin med zmagovalci
Na mednarodnem tekmovanju za nagrado 
Avsenik je na klavirsko harmoniko najboljše 
zaigral Martin Jakopič.

Martin Jakopič
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VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019  

z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2018 ali kasneje 

Vpis bo potekal v enoti Angelce Ocepek  
na Cesti Cirila Tavčarja 21, Jesenice,
v torek, 6. 3. 2018, od 8. do 18. ure, 
v sredo, 7. 3. 2018, od 8. do 14.30, 
v četrtek, 8. 3. 2018, od 8. do 14.30, 
v petek, 9. 3. 2018, od 8. do 12. ure.

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;

POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne  

(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldne  
(od 13. do 20. ure).

Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec 
lahko dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si 

ali na telefonski številki 04 58 36 740.

V času rednega vpisa bodo po posameznih  
enotah našega vrtca potekali  

DNEVI ODPRTIH VRAT med 9. in 11. uro:
v torek, 6. 3. 2018, v enoti Cilke Zupančič (Koroška 

Bela) in DO Ivanke Krničar (Blejska Dobrava),
v sredo, 7. 3. 2018, v enoti Julke Pibernik (Tomšičeva 3),

v četrtek, 8. 3. 2018, v enoti Angelce Ocepek  
(C. C. Tavčarja 3a),

v petek, 9. 3. 2018, v enoti Angelce Ocepek  
(C. C. Tavčarja 21) in DO Frančiške Ambrožič (Hrušica).

SPOŠTOVANI STARŠI IN DRAGI OTROCI,  
Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!

Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jesenice • vrtecjesenice.si • tel: 04 583 67 40

Urša Peternel

Leta 2008 so na Hrušici od-
prli prvi waldorfski vrtec na 
Gorenjskem. Konec leta 
2012 se je vrtec, ki se imenu-
je Sončnica, preselil na Jese-
nice in zdaj ima prostore v 
pritličju stavbe Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja. Obisku-
je ga osemnajst otrok, starih 
od enega do šest let, za kate-
re skrbijo vzgojiteljica, so-
vzgojiteljica in študentka. 
Kot je povedala vodja gorenj-
skega waldorfskega vrtca (vr-
tec deluje tudi v Radovljici) 
Klementina Jakopič, je wal-
dorfska pedagogika drugač-
na od pedagogike v javnih 
vrtcih. "Nikoli ne govorimo, 
da je naša pedagogika boljša, 
je pa vsekakor drugačna. Bi-
stvo je v tem, da je naš pri-
stop do otroka individualen, 
v prvi vrsti spodbujamo nje-
gove potenciale, pri primanj-
kljajih pa se trudimo, da jih 
preseže. Vse igrače so izde-
lane iz naravnih materialov, 

prav tako stvari, iz katerih 
ustvarjajo otroci. Lutke, de-
nimo, nimajo definiranih 
obrazov, otrok si sam ustvari 
predstavo, ali bo lik poziti-
ven ali negativen, žalosten 
ali vesel, moškega ali žen-
skega spola ... Pri tem seve-

da uporablja svojo domišlji-
jo. Zelo pomemben v wal-
dorfskem vrtcu je tudi ritem 
in povezanost z naravo. Pra-
znujemo praznike, poveza-
ne z letnimi časi v naravi. 
Imamo dnevni, tedenski in 
mesečni ritem," razlaga Ja-
kopičeva. Velik poudarek da-
jejo prosti igri, v katero vzgo-
jiteljice ne posegajo, temveč 
jo budno in zavestno spre-
mljajo. Otroci tako ustvarja-
jo močno domišljijo in se 
učijo socialnih odnosov. 
Prav tako otrokom pustijo, 
da sami izrazijo željo in po-

trebo, s čim bi se igrali. Velik 
poudarek je na umetniških 
dejavnostih, otroci prosto ri-
šejo in slikajo z naravnimi 
barvami. Zelo pomembne so 
pravljice, ki jih vzgojiteljice 
pripovedujejo in igrajo z lut-
kami.

Vegetarijanska prehrana
Sami tudi pečejo kruh, a 
tako, da otroci spoznajo ce-
loten proces, od sejanja žita 
naprej. Posebnost waldorf-
skih vrtcev je tudi v tem, da 
je prehrana vegetarijanska, 

lokalna in večinoma ekolo-
ška. Za oba gorenjska wal-
dorfska vrtca (na Jesenicah 
in v Radovljici) jim jo pri-
pravljajo v Medvodah.
Kot pravi Klementina Jako-
pič, je eden od predsodkov o 
waldorfski pedagogiki ta, da 
otroke "zavijajo v vato". "To 
nikakor ne drži. Otrok je 
otrok, s svojimi lastnostmi 
in razvojem in k nam ne pri-
hajajo čisto nič drugačni 
otroci kot v javne vrtce. V 
našem vrtcu so meje zelo ja-
sno postavljene in te meje 
dajejo otroku varnost in obe-
nem svobodo," poudarja so-
govornica in dodaja: "Otro-
ka želimo opremiti z vešči-
nami za življenje, mu poka-
zati, da je svet lep, da bo 
imel v kriznih trenutkih 
moč in voljo, da bo lahko čr-
pal iz sebe in se v življenju 
dobro znašel. Predvsem pa 
skrbimo, da otroci živijo v 
realnem, in ne virtualnem 
svetu."

Vpis poteka vse leto
Obe gorenjski enoti waldorf-
skega vrtca sodita pod okri-
lje Waldorfske šole Ljublja-
na. Vpis v vrtec poteka vse 
leto, v jeseniškem vrtcu ima-
jo še nekaj prostora. "Starši 
na spletni strani najdejo vpi-
sni list, ki ga izpolnijo in po-
šljejo, zatem pa jih povabi-
mo na razgovor. Starši za-

tem podpišejo pogodbo, na 
centru za socialno delo pa 
dobijo izračun za razvrstitev 
v plačilni razred," pojasnju-
je Jakopičeva. Kot poudarja, 
želijo razbliniti strah, da so 
vrtec za višje sloje. So zaseb-
ni vrtec, a prav tako sofinan-
ciran s strani občine. "Želi-
mo, da je waldorfski vrtec 
dostopen vsem, osnovna 
cena vrtca na Jesenicah je 
celo nižja od cene v javnem 
vrtcu. A ker občina sofinan-
cira 85 odstotkov naše cene, 
starši še vedno morajo nekaj 
doplačati. Smo pa javno pri-
znani in neprofitni, delamo 
v javnem interesu," poudar-
ja sogovornica.
 

Pomoč Občine Jesenice
Kot dodaja, je bila Občina 
Jesenice prva, ki jih je pred 
desetimi leti podprla, zato 
so prvi gorenjski waldorfski 
vrtec lahko odprli prav v je-
seniški občini. "Občina nam 
vsa ta leta stoji ob strani in 
nas podpira, za kar smo ji 
res hvaležni. Hvaležni pa 
smo tudi Osnovni šoli Pol-
deta Stražišarja z ravnatelji-
co, da lahko najemamo nji-
hove prostore."
Na Gorenjskem deluje tudi 
waldorfska šola, in sicer v 
Naklem, za otroke z Jesenic 
in iz Radovljice je organizi-
ran prevoz v šolo s sprem-
stvom.

V waldorfskem vrtcu
Jesenice so bile prva občina na Gorenjskem, ki je pred desetimi leti dobila waldorfski vrtec. Ta danes 
deluje v prostorih Osnovne šole Poldeta Stražišarja, obiskuje pa ga osemnajst otrok.

Velik poudarek dajejo prosti igri, v katero vzgojiteljice ne posegajo, temveč jo budno in 
zavestno spremljajo.

"Prosta igra, neposeganje, domišljija, ritem, 
posnemanje, umetniške dejavnosti," v nekaj 
besedah bistvo waldorfskega vrtca ponazori 
sogovornica.

V Waldorfskem vrtcu Sončnica pripravljajo 
igralne urice, ki potekajo vsako sredo ob 16.30. 
Namenjene so vsem otrokom in njihovim 
staršem, ne glede na to, ali otroka nameravajo 
vpisati v vrtec ali ne. 

Urša Peternel

Redni vpis v Vrtec Jesenice 
za šolsko leto 2018/2019 bo 
potekal med 6. in 9. mar-
cem, in sicer v enoti na Cesti 
Cirila Tavčarja 21. V torek, 6. 

marca, bo potekal med 8. in 
18. uro, v sredo, 7. marca, in 
četrtek, 8. marca, med 8. uro 
in 14.30 in v petek, 9. marca, 
med 8. in 12. uro.
Kot je povedala ravnateljica 
Vrtca Jesenice Vanja Kra-
mar, bodo v istem tednu po-
tekali tudi dnevi odprtih vrat 
po posameznih enotah, in 
sicer med 9. in 11. uro, raz-
pored je objavljen na spletni 
strani.
Kot že v preteklosti bo tudi 
letos vpis centralen, kar po-
meni, da starši otroka vpiše-

jo v Vrtec Jesenice, in ne v 
posamezno enoto. Če bo 
mogoče, pa bodo želje star-
šev o vključitvi v posamezno 
enoto upoštevali, je dejala 
ravnateljica. 
Za novo šolsko leto so razpi-

sani dnevni, poldnevni in 
izmenični program, ki pote-
ka en teden dopoldne in en 
teden popoldne.
Po besedah ravnateljice si 
želijo, da bo dovolj prostora, 
da bodo lahko sprejeli vse 
vpisane otroke. V primeru, 
da bo vpisanih otrok preveč, 
pa bo o vstopu v vrtec odlo-
čala posebna komisija. V no-
vem šolskem letu sicer po 
besedah Kramarjeve ni pri-
čakovati večjih sprememb 
glede programov in glede 
prostorov.

Redni vpis v vrtec 
bo potekal štiri dni
Med 6. in 9. marcem bo potekal redni vpis v 
Vrtec Jesenice za šolsko leto 2018/2019.

Urša Peternel

V Vrtcu Jesenice so strokov-
ne delavke v sodelovanju s 
prevajalko iz albanskega je-
zika Resnijo Redžepi prvič 
pripravile srečanje s starši 
albanske narodnosti. "Vabi-
lu so se vsi starši z veseljem 
odzvali. Možnost organizi-
ranega varstva v času sreča-
nja za otroke, ki so vključeni 
v vrtec, pa tudi njihove sta-
rejše bratce ali sestrice, je 
marsikoga še dodatno spod-
budila. Na srečanju so starši 
v maternem jeziku dobili 

informacije o načinu življe-
nja in dela v vrtcu, poteku 
dneva, ciljih predšolske 
vzgoje v slovenskem vzgoj-
no-izobraževalnem sistemu, 
načrtovanju dejavnosti, pre-
hodu otrok v šolo ... Starši so 
imeli priložnost vprašati 
strokovne delavce, kar jih je 
zanimalo, pa tudi obratno," 
je povedala Neža Ajdišek iz 
Vrtca Jesenice in dodala, da 
so sproščeno vzdušje, na-
smejani obrazi in pohvale 
staršev, da so zadovoljni z 
delom vrtca, zaposlenim 
dali veliko spodbudo. 

Mirë se vjen – 
dobrodošli v vrtcu
V Vrtcu Jesenice so s pomočjo prevajalke 
pripravili srečanje za starše albanske narodnosti.

Starši so v albanskem jeziku dobili informacije o delu v 
vrtcu, poteku dneva ... / Foto: Vrtec Jesenice

Kot je povedala ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja 
Kramar, vrtec v tem šolskem letu obiskuje 665 
otrok. Upajo, da bodo v novem šolskem letu 
lahko sprejeli vse vpisane otroke.
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Urša Peternel

Na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja Jesenice v tem šol-
skem letu poteka mednaro-
dni projekt Čas za čaj (Time 
for tea), ki sodi pod okrilje 
Erasmus+. Vodja projekta je 
učiteljica Urška Willewaldt, 
ki je povedala, da tema govo-
ri o tem, kaj moramo nare-
diti in kakšni postati, da bo 
svet preživel. "Na naši šoli 
že od septembra potekajo 
različne delavnice na to 
temo in delavnice, povezane 
s čajem kot napitkom, ki 
krepi naše zdravje, pomirja 
in vabi zbrane k radoživemu 
klepetu ali globoki razpravi. 
Učenci od prvega do devete-
ga razreda se skupaj z razre-
dničarkami, učitelji posa-
meznih predmetov in drugi-
mi delavci šole sprašujejo o 
tem, kakšna naj bo naša 
domovina, o svojem videnju 
današnjega dne in prihod-
nosti, o srčnosti družbe, o 
pasteh sodobne tehnologije, 
o teminah potrošništva, o 
hladnosti individualizma in 
o vsem tistem, kar po njiho-
vem mnenju spreminja pra-
vo podobo sveta. Svoje misli 
upodabljajo v slikah, drugih 
praktičnih izdelkih in bese-
dah," je povedala Urška Wil-
lewaldt. 

Kocka človečnosti

Skupina učencev predmet-
ne stopnje pa je stopila še 
korak dlje. V delavnicah raz-
mišljajo o tem, kako družbo 
nagovoriti k temu, da bo člo-
večnost sprejela za svoje 
temeljno poslanstvo. Sesta-
vili so izzivalna vprašanja in 
oblikovali Kocko človečnos-
ti, ki na svojih ploskvah nosi 
zapisane vrline človeka 21. 
stoletja. Na šestih ploskvah 
je zapisano: Bodi delaven, 

Bodi pošten, Bodi spoštljiv 
do ljudi in okolja, Bodi 
miroljuben, Podari prijazno 
besedo, Podari nasmeh. 
In kako poteka igra? "Vsak 
teden pri razredni uri izžre-
bani učenec vrže kocko. 
Vrlina, napisana na zgornji 
ploskvi, postane razredno 
vodilo celega tedna. Pred 
metanjem kocke v nasled-
njem tednu razred oceni, 
kako se mu je uspelo držati 
tedenskega vodila, in to 
zapiše v Razredni zvezek 
Človečnosti. Igra se nikoli 

ne konča ..." je o igri poveda-
la mentorica in dodala, da si 
na spletni strani šole lahko 
prav vsakdo poišče načrt za 
izdelavo kocke in pravila 
igre. Uredili so tudi zvezek 
človečnosti in steno človeč-
nosti, tako da bodo pozitiv-
na vodila lahko brali vsi, ki 
so v šoli ali jo obiščejo. Cilj 
namreč je, da vrline človeč-
nosti prepojijo življenja 
vseh. 
Pod okriljem društva Jasa 
sicer na to temo poteka vse-
slovenski projekt.

Čas za človečnost
Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice si v letošnjem šolskem letu prizadevajo, da bi vrline 
človečnosti prepojile življenja vseh.

Učenci se nameravajo na skodelico čaja povabiti 
k predsedniku države, da bo njihovo sporočilo 
človečnosti posredoval širše v javnost. Med 
drugim ga bodo vprašali: Ste kdaj pomislili, da 
bi ustanovili ministrstvo za človeške vrednote?

Katere pozitivne lastnosti naj bi imel človek  
v 21. stoletju? Učenci so zapisali, da naj bi bil: 
vljuden, dobrodelen, zabaven, razmišljujoč, 
varčen, kulturen, spoštljiv, optimističen, 
delaven, pošten, pameten, miroljuben, 
ozaveščen o onesnaževanju ...

Urša Peternel

Potem ko je novembra lani 
dolgoletna vodja Mladinske-
ga centra Jesenice Lili Tka-
lec zapustila to delovno 
mesto, je vodenje centra v 
začetku februarja prevzela 
Ana Kozamernik. Kranjčan-
ka je po izobrazbi univerzi-
tetna diplomirana organiza-
torka, stara je 31 let, že v 
študentskih časih pa se je 
seznanila tudi z mladinskim 
delom in nabirala izkušnje s 
projektnim delom z mladi-
mi. Veliko časa je preživela 
tudi na tujem, zlasti v Nem-
čiji in Grčiji, tako da tekoče 
govori angleško, nemško in 
grško. Doslej je delala na 
različnih projektih, tudi v 
gospodarstvu, rdeča nit 
dosedanjega dela pa je bilo 
delo z ljudmi, je dejala. Naj-
bolj jo veseli delo z otroki in 

mladostniki, zato se je tudi 
prijavila na razpis za vodjo 
Mladinskega centra Jeseni-
ce. "Želim ohraniti stvari, ki 

so dobro sprejete, seveda pa 
prinašam svojo energijo, 
skušala bom najti nove pri-
ložnosti za razvoj oziroma 

spremembe," je povedala. 
Glede na to, da so prostori, v 
katerih deluje center, dokaj 
dotrajani, bi v prvi vrsti žele-
la spodbuditi mlade, da bi 
prostore uredili in polepšali 
po njihovih željah. Do kon-
ca leta bodo opravili tudi 
novo raziskavo med mladi-
mi na Jesenicah, kaj si želi-
jo, kaj jih zanima in kaj 
potrebujejo. "Glavno pos-
lanstvo mladinskega centra 
je slediti željam in potrebam 
mladih in jih pri tem podpi-
rati. Mladim je treba dati 
orodja in nabor možnosti, 
da potem sami razvijajo svo-
je kompetence. Veseli smo 
vsake ideje, pobude, ki jo 
bomo z veseljem podprli, 
zato vabim mlade, da pride-
jo, z nami kontaktirajo prek 
Facebooka, spletne strani," 
je še dodala Ana Kozamer-
nik.

Nova vodja centra
Mladinski center Jesenice od začetka februarja vodi Ana Kozamernik.

Ana Kozamernik, nova vodja Mladinskega centra Jesenice
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Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
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in skupne  
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Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon
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Urša Peternel

Televizijski voditelj in ko-
mik Vid Valič je osmega fe-
bruarja začel akcijo Prešer-
no po Sloveniji in v dveh 
dneh obiskal vse bolnišnice, 
v katerih se zdravijo otroci. 
Tako je v petek popestril dan 
tudi malim bolnikom v 
Splošni bolnišnici Jesenice. 
Prebral jim je pravljico Tri 
miške, ki jo je napisala nje-
gova mama Amanda Mla-
kar, bolnišnici pa je v sode-
lovanju z založbo Lepa bese-
da podaril paket desetih 
otroških in mladinskih 
knjig, s katerimi si bodo bol-
niki lahko krajšali čas med 
zdravljenjem. 
»Želim spodbujati bralno 
kulturo pri mladih in apeli-
rati na starejše, naj otrokom 
letos namesto tablic, plastič-
nih igrač ali česa drugega 
podarijo knjige. Odrasel 
sem v časih pred internetom 
in pametnimi telefoni, ko 

smo se veliko igrali na pro-
stem ter odkrivali nove sve-
tove ob branju zgodb. Knji-
ge so me oblikovale v razmi-

šljujočega in ustvarjalnega 
človeka ter pripomogle k 
temu, da sem to, kar sem, je 
dejal Vid, ki v začetku marca 

na Jesenice prihaja še en-
krat, tokrat na oder jeseni-
škega gledališča s komedijo 
Tvoj bodoči bivši mož.

Vid Valič bral pravljice 
malim bolnikom
Televizijski voditelj in komik Vid Valič je obiskal otroke, ki se zdravijo v jeseniški bolnišnici.

Vid je z malimi bolniki in njihovimi starši naredil tudi selfi ... / Foto: Vid Valič

Janko Rabič

Na Jesenicah od leta 1993 
deluje KŠD Bošnjakov Bi-
ser. Člani skrbijo za ohra-
njanje, negovanje in razvi-
janje bošnjaške kulture. 
Dejavnosti potekajo v štirih 
sekcijah: folklorni, glasbe-
ni, literarni in dramski. Po-
sebej so ponosni na velik 
podmladek, od otrok do 
mladostnikov. Organizirajo 
različne prireditve, sodelu-
jejo s slovenskimi društvi 
in društvi drugih narodno-
sti v občini Jesenice in šir-
še. Tako spoznavajo druge 
kulture, širijo sodelovanje, 
veliko jim pomenijo sku-
pna druženja. Udeležujejo 
se Kulturne mavrice, Multi-
kulinarike in drugih prire-
ditev v občini Jesenice, so-
delujejo in povezujejo se 
širše z bošnjaškimi društvi. 
Sodelujejo v kulturnih pro-
jektih, preko katerih prido-
bijo finančna sredstva. Od 
leta 2004 delujejo v svojih 
prostorih na Ledarski 4, ki 
so jih uredili ob veliki po-

moči in donaciji Rasima 
Sujkanoviča, opravili so 
okoli sedem tisoč prosto-
voljnih ur. Od ustanovitve 
se je zvrstilo več predsedni-
kov in članov vodstva. Prvi 

je bil Mujo Talić, sedanji je 
Muhamed Dizdarević. 
Petindvajsetletnico delova-
nja so zaokrožili z dnevom 
odprtih vrat v svojih prosto-
rih. Poleg članov so bili ve-
seli obiska predstavnikov 
Občine Jesenice s podžupa-
njo Vero Pintar ter predstav-
nikov Območne izpostave 
JSKD Jesenice in Zveze kul-

turnih društev Jesenice. V 
pogovorih so ugotovili, da 
skupne cilje uspešno ure-
sničujejo, želijo jih še razši-
riti. Na ogled so bile različne 
noše, prikazali so film o de-
javnostih ter predstavili pri-
znanja in zahvale, ki so jih 
dobili ob različnih priložno-
stih, ter osvojene pokale na 
športnih tekmovanjih. 

Srebrni jubilej 
društva Bošnjakov
Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser je petindvajsetletnico zaokrožilo z dnevom odprtih vrat. 

Društvo Bošnjakov uspešno deluje že četrt stoletja. / Foto: Gregor Vidmar

K sodelovanju vabijo nove člane, saj želijo 
dejavnosti obogatiti in razširiti.

V enoti Občinske knjižnice Jesenice na Hrušici je domačinka 
Mojca Gubanc predstavila novo knjigo z naslovom Zmagovita 
smučina. Opisuje zgodbo o vrhunski smučarki, ki zaide v tek-
movalno krizo. Sprašuje se o svojih življenjskih smislih in ci-
ljih, z duhovno pomočjo pa premaga težave. To je tretja knjiga 
avtorice s športno vsebino. Leta 2013 je napisala knjigo z na-
slovom Jaz, košarkar, leta 2014 pa knjigo Nogometno srce. 
Kot je povedala na predstavitvi, se za to tematiko odloča, ker 
želi, da bi bilo v slovenskem literarnem prostoru več knjig s 
športno tematiko, in ne le zgolj biografije športnikov. Vse tri 
knjige so izšle pri Mohorjevi založbi v Celovcu. 

Nova knjiga Mojce Gubanc Zmagovita smučina

Mojca Gubanc na predstavitvi svoje nove knjige

Ob dnevu žena bo v sredo, 7. marca, v Gledališču Toneta Ču-
farja Jesenice potekal koncert citrarke Tanje Zajc Zupan z go-
sti: Danielom Popovićem, Rokom Ferengjo, Tejo Saksida in 
Stenom Vrbekom. Večer bo vodila Ana Zupan. "Nastopajoči 
vam bomo ob dnevu žena poklonili čudovit večer brezčasnih 
uspešnic, večer nostalgične in evrovizijske glasbe ter duetov: 
Prisluhni mi, Med iskrenimi ljudmi, Vrača se pomlad, Tretji 
človek, Se še spomniš, kje je najina pomlad, Jagode in čokola-
da, Ostani še minuto, Džuli (Eurosong 1983), Dženi nosi keč-
ke, Suze i smijeh, Gardelin iz filma Petelinji zajtrk (v izvirniku 
poje Severina), My Way, Malo miru (Nicole), O sole mio, Love 
me tender (Elvis Presley) … Nekaj posebnega je nastop Tanje 
in Roka, ki je poznan kot pevec in ustanovitelj skupine 
Rok'n'band. Skupaj zvenita čarobno. Ob citrah izvrstno v du-
etu zvenita tudi Teja in Rok. Daniel pa vas bo spomnil na 
svoje največje hite in uspešnico Džuli. Vrhunec koncerta bo 
harmoničen preplet vseh nastopajočih. Večer bo ganljiv, poln 
emocij, nostalgije in presežkov," obljubljajo organizatorji.

Citrarka Tanja Zajc Zupan z gosti

Ob dnevu žena vas vabimo na

koncert TANJE ZAJC  
ZUPAN z gosti

SREDA, 7. marec 2018, ob 19.30

VSTOPNICE: Gledališče Toneta Čufarja, Eventim, 
Petrol, Pošta, info 041 250 480.

citrarka TANJA ZAJC ZUPAN 
pevec DANIEL POPOVIĆ – leta 1983 na Evroviziji
pevec ROK FERENGJA iz skupine Rok 'n' Band
kitarist in pevec STEN VRBEK
pevka TEJA SAKSIDA
voditeljica ANA ZUPAN

GLEDALIŠČE 
TONETA ČUFARJA
JESENICE

Medijski pokrovitelj:
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Urša Peternel

Vsako leto 28. februarja obe-
ležujemo svetovni dan redkih 
bolezni. Pred tem dnevom v 
Društvu pljučnih in alergij-
skih bolnikov Slovenije želijo 
javnost seznaniti z idiopatsko 
pljučno fibrozo, redko bolez-
nijo pljuč.
Idiopatska pljučna fibroza 
(IPF) je redka bolezen pljuč, 
po odkritju katere bolnikom 
ostane v povprečju le od dve 
do pet let življenja. Za bole-
zen predvsem starejših ljudi 
je značilno brazgotinjenje 
pljučnega tkiva, zaradi katere-
ga bolnik vse težje diha. Vzro-
ka za IPF še ne poznamo, 
dejavniki tveganja pa so kaje-
nje, delo ali bivanje v umaza-
nem okolju in genetika. Zna-
ki IPF so neznačilni – suh 
kašelj, težka sapa, pokanje v 
pljučih in betičasti prsti. Zato 
je pot do diagnoze pogosto 
dolgotrajna. Čeprav je, kot 
opozarja prim. Katarina Osol-
nik, dr. med. s Klinike Gol-
nik, za bolnike z idiopatsko 
pljučno fibrozo najbolj 

pomembno prav pravočasno 
odkritje bolezni. "Če bolezen 
odkrijemo v zgodnejši fazi, je 
možnost zdravljenja boljša. 
Ko zdravnik posumi na IPF, 
mora bolnika takoj napotiti k 
specialistu za pljučne bolez-
ni," dodaja Osolnikova.
"Prosite za dodatne preiska-
ve, če težave z zadihanostjo in 
kašljem ne pojenjajo," svetuje 
predsednik Društva pljučnih 
in alergijskih bolnikov Mirko 
Triller, ki bolnike poziva, naj 
svojemu zdravniku vedno 
povedo, kako se zares počuti-
jo.   
Možnosti zdravljenja IPF so 
omejene. Ena od možnosti je 
transplantacija pljuč, ki je pri-
merna le za nekatere bolnike, 
večino pa po obravnavi na 
posebnem konziliju Klinike 
Golnik zdravijo z antifibroti-
ki, ki upočasnijo upad pljuč-
ne funkcije. V napredovali 
fazi bolezni bolnike zdravijo s 
kisikom, zdraviti morajo tudi 
pridruženo srčno popuščanje 
in lajšati hud kašelj. Na kon-
cu bolnikom z IPF omogočijo 
paliativno obravnavo. 

Redka in težka 
bolezen pljuč
Idiopatska pljučna fibroza je redka bolezen pljuč, 
na katero opozarjajo v Društvu pljučnih in 
alergijskih bolnikov pred svetovnim dnevom 
redkih bolezni.

Vlomi
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo vloma v stanovanj-
sko hišo na Ulici heroja Verdnika, iz katere je bila odtujena 
zlatnina. Na Cesti maršala Tita na Jesenicah je storilec iz 
izložbe prodajalne odtujil očala. Na Cesti maršala Tita je bil 
prav tako prijavljen vlom v zlatarno in tatvina nekaj kosov 
zlatnine, dan kasneje pa vlom v klet v stanovanjskem bloku 
in tatvina orodja. Na Ulici Viktorja Kejžarja na Jesenicah je 
neznani storilec vlomil v pomožni objekt in iz njega odtujil 
orodje, vlomljeno pa je bilo tudi v urarno.

Med prevračanjem po pobočju padel iz vozila 
Jeseniški policisti so na območju Plavškega Rovta obravna-
vali prevrnitev terenskega vozila po strmem pobočju in tele-
sne poškodbe pri dveh udeležencih. Vozilo je po pobočju 
zdrsnilo z gozdne vlake in se več deset metrov prevračalo. 
Eden od udeležencev je med prevračanjem tudi padel iz 
vozila. Oba sta utrpela telesne poškodbe, eden od njiju huj-
še. Gozdna vlaka nima statusa ceste, zato policisti nesrečo 
obravnavajo kot dogodek, in ne kot prometno nesrečo.

Iskala srečo in ostala brez denarja
Na avtocestnem počivališču je potnica med postankom 
tujega avtobusa pristopila k igri na srečo, kjer bi iskala, pod 
katero škatlico se skriva kroglica. A še preden se je igra 
sploh začela, je že ostala brez denarja. Ko je želela položiti 
denar za stavo, ji je neznani storilec iz denarnice odtujil 
nekaj denarja in s še dvema moškima z osebnim avtomobi-
lom s kraja pobegnil. "V tovrstnih igrah sreča običajno ni na 
strani igralcev, storilci pa korist pridobivajo bodisi z goljufa-
njem ali drzno tatvino. Pri goljufanju v začetku igre vsi navi-
dezno dobivajo, ko pa se igra razvije, igralci izgubijo ves 
svoj vloženi denar, pri tatvini pa storilci izkoristijo njihovo 
nepazljivost in jim že med polaganjem stav ali pa potem 
med samo igro odtujijo denar," opozarjajo policisti.

Odkrito ukradeno vozilo
Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so na 
Hrušici ustavili in obravnavali tujca, državljana Cipra, ki je 
vozil odtujen osebni avtomobil Audi Q7. Policisti so vozilo 
zasegli in o dejanju vodijo postopek.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

Program Pum je v osem-
najstih letih obiskovalo tudi 
več kot štirideset mladih iz 
jeseniške občine, saj delova-
nje sofinancira tudi Občina 
Jesenice. Prisrčnega prazno-
vanja polnoletnosti z baloni, 
torto, lutkovno predstavo v 
izvedbi udeležencev in pre-
rezom traku na novi tabli na 
stavbi na Ljubljanski cesti v 
Radovljici se je med drugim 
udeležila tudi jeseniška pod-
županja Vera Pintar.
Kot je povedala Mateja Roz-
man Amon, direktorica 
Ljudske univerze Radovlji-
ca, pod okriljem katere delu-
je Pum, mladim pomagajo 
reševati težave s šolo in ose-
bne stiske. Poleg učenja – 
cilj je dokončanje šolanja – 
so udeležencem na voljo 
različne delavnice, ukvarjajo 
se s športom, v teh letih so 
naredili več filmov, videos-
potov, gledaliških iger, mod-
no revijo, lutkovno igrico, 
fotografsko in plesno pred-
stavo, PUMopis ... »Mlado-
stniki imajo zelo različne 
težave, veliko jih je poveza-
nih z odraščanjem, kot je 
uporništvo, ne zdržijo v šoli, 
'špricajo'. Veliko jih je v sti-
ski zaradi problemov v dru-
žini, nasilja, alkoholizma, 
tudi spolnih zlorab. Težave 

velikokrat rešujejo neustrez-
no, tudi z zlorabo drog in 
alkohola. Nekateri zaidejo v 
kriminal, drugim se razvije-
jo težave v duševnem zdra-
vju, kot so depresija, psiho-
tična stanja, motnje prehra-
njevanja, samopoškodovan-
je. Nekateri resno razmišlja-
jo o samomoru, ne vidijo 
smisla v življenju. Zato so 
pogovori zelo pomembni, 
da skupaj z njimi poiščemo 

rešitve in jih tudi napotimo 
v ustrezne oblike pomoči,« 
je povedala Rozman Amo-
nova. »Glavni poudarek pri 
delu z mladimi je v tem, da 
jih mentorji spoštujemo, jih 
jemljemo kot enakovredne 
in jih imamo radi. Vedno 

jim stojimo ob strani, nikoli 
jim ne očitamo spodrsljajev, 
spodbujamo jih k pozitiv-
nim odločitvam. Veliko situ-
acij, ki so res hude, reši to, 
da se znamo pošaliti, jih 
objeti, se z njimi smejati in 
jih potolažiti ..."

Mlade spodbujajo k 
pozitivnim odločitvam
V Radovljici od leta 2000 deluje program Projektno učenje za mlajše odrasle, krajše kar Pum,  
ki je namenjen mladim od 15. do 25. leta starosti, ki so zapustili šolo in so brez dela. 

Mladostniki v Pumu najdejo sebe in svoje mesto v življenju. / Foto: Gorazd Kavčič

»Najlepše je videti bivše pumovce, nekateri 
imajo sedaj že svoje družine, da jim gre dobro v 
življenju,« je dejala Mateja Rozman Amon.

V Pum se lahko vključijo mladi, ki so stari od 15 
do 25 let, nimajo statusa učenca, dijaka ali 
študenta, niso zaposleni, niso pridobili izobrazbe, 
a želijo dokončati šolanje ali najti zaposlitev. Vpis 
in vključitev potekata celo leto. Pum ima prostore 
na Ljubljanski cesti v Radovljici.
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

nizira Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Na tem koncertu se 
vsako leto predstavijo najpomembnejši pevski zbori iz Koroške in 
tudi Slovenije. Na letošnji prireditvi bodo nastopili: MePZ J. P. Gallus 
iz Celovca, Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije, Kvintet Donét iz 
Podjune, New Times Jazz Combo iz Šmihela, Tamburaški ansambel 
Loče, Gabriel Lipuš (tenor) in Elisabeth Väth-Schadler (klavir), DePZ 
Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane in MePZ F. B. Sedej iz Števerjana. 
Mi se bomo najprej odpeljali v Železno Kaplo in se sprehodili po 
mestu. Kdor bo želel, bo šel k maši. Po kosilu se bomo odpeljali v 
Celovec, kjer se bomo predali uživanju v poslušanju petja koroških 
pevskih zborov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek.

Cena vključuje: prevoz, kosilo, vstopnico za prireditev Koroška 
poje v Celovcu in DDV. 

Koroška poje
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina 
Kranj ob 6.50, z AP Mercator Primskovo ob 7.00, z AP 
Škofja Loka ob 7.25.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
izletom, zaračunamo potne stroške. 

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)
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GLEDALIŠKI HIT
 LJUBLJANA, 16. 3. 2018, Festivalna dvorana, ob 20. uri

JESENICE, 17. 3. 2018, Gledališče Toneta Čufarja, ob 20. uri

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in na blagajni uro pred predstavo.

M
AN

IF
E

S
TA

C
IJ

A 
J.

 D
.O

.O
.,

 T
R

O
N

D
H

E
IM

S
K

A 
U

LI
C

A 
5

, 
S

P
LI

T

Urša Peternel

V Novem mestu je potekalo 
državno prvenstvo v skokih z 
male prožne ponjave. Jeseni-
ški akrobati so se spet izkaza-
li. Zablestele so mlajše dekli-
ce in ekipa v sestavi Danaja 
Osmančević, Neža Rižmarič 
Hladnik, Zala Biček, Agata 
Petrič, Ela Lokovšek, Ema 
Omejc Kravanja je osvojila 
drugo mesto med sedemnaj-
stimi ekipami. Med posame-
znicami je v konkurenci de-
vetdesetih tekmovalk Danaja 

Osmančević postala državna 
prvakinja, srebrno kolajno pa 
je osvojila Neža Rižmarič 
Hladnik. Dvanajsta je bila 
Zala Biček. Med cicibankami 
sta tekmovali Žana Žagar, ki 
je zasedla peto mesto, in 
Neža Klobučar, ki je bila 21. 
Med cicibani je 3. mesto in 
bronasto kolajno osvojil Da-
vid Benjamin Vavtar, Nik Ve-
skovič je bil 14. Pri mlajših 
dečkih je bil Mojstrančan Ja-
kob Košir sedmi. Ekipa sta-
rejših deklic je osvojila 9. 
mesto, najuspešnejša posa-

meznica je bila Katja Stoja-
novič na 28. mestu med 68 
tekmovalkami. Pohvalen je 
nastop Sare Žvan med mla-
dinkami. Po nekajletni odso-
tnosti spet vadi in pomaga 
pri vadbi najmlajše skupine. 
Na tekmi je osvojila 18. me-
sto in za najtežji skok izvedla 
dvojni skrčeni salto. Pri člani-
cah se je po osmih letih v 
vadbo ponovno vključila Eva 
Gašperčič. Z lahkimi skoki 
se je uvrstila v drugo polovico 
tekmovalk, je sporočil trener 
Leon Mesarič.

Izvrstni Danaja in Neža
Jeseniški akrobatki Danaja Osmančević in Neža Rižmarič Hladnik sta 
postali državna prvakinja in podprvakinja v skokih z male prožne ponjave.

Ekipa jeseniških akrobatk in akrobatov se je odlično odrezala na državnem prvenstvu. 
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Jeseniški hokejisti so 
pripravljeni na končnico!
Železarje po reprezentančnem premoru ča-
kajo še tri tekme v rednem delu Alpske ho-
kejske lige. V svoji drugi sezoni v omenjeni 
ligi bodo po vsej verjetnosti po rednem delu 
zasedli visoko tretje mesto. Kljub temu da jih 
je pred sezono malokdo uvrščal med favori-
te, pa so z napadalno in domiselno igro mar-
sikateremu izmed bogatejših klubov uspeli 
mešati štrene. Na dosedaj odigranih 37 tek-
mah so zabeležili kar 27 zmag. Trener Gaber 
Glavič je pred začetkom sezone ekipi priklju-
čil kar nekaj golobradih mladeničev, ki so s 
svojo igro in hokejskim znanjem dokazali, da 
se lahko povsem enakovredno kosajo z vsa-
kim nasprotnikom v ligi. Eden izmed ključnih 
mož jeseniške zasedbe je zagotovo tudi vra-
tar Clarke Saunders, ki je trenutno na viso-
kem 3. mestu po odstotku obranjenih stre-
lov. Jedro obrambe sestavljajo izkušeni ob-
časni slovenski reprezentant Andrej Tavželj 

in vedno zanesljiva Aleksandar Magovac in 
Miha Logar. Odlično sezono imata tudi napa-
dalca Tadej Čimžar in Luka Kalan, skupaj sta 
dosegla kar 34 zadetkov. Da se jeseniški ho-
kej v prihodnosti lahko zanese na kar nekaj 
odličnih, mladih hokejistov, so v letošnji se-
zoni dokazali Jaka Sodja, Nejc Stojan, Lan 
Brun Rauh, Erik Svetina, Blaž Tomaževič, Žiga 
Urukalo, Gašper Korošec, Gašper Seršen in 
Jaka Šturm. V povprečju ti mladeniči štejejo 
šele 18 let. Z lepo, kombinatorno igro na 
ledu in z dobrodelnostjo so si jeseniški hoke-
jisti v zadnjem času pridobili kar nekaj novih 
privržencev. Zagotovo vam ne bo žal, če jih 
boste v živo spremljali v dvorani Podmeža-
kla. Njihova borbenost in pripadnost rdeče-
mu dresu naj bo poplačana z vašim obiskom 
v dvorani. Pokažimo, da nam je mar za slo-
venski in jeseniški hokej! 
Ena ekipa, eno srce!

PO TEKMI VAS ČAKA ŠE ZABAVA V BARU JOKER.

NOVO!
Naše domače tekme lahko spremljate tudi preko YouTube kanala uporabnika 
Video2go.live. Za podjetja, ki bi se na omenjenih prenosih rada predstavila z reklamo, 
smo pripravili ugodne cene. Za več informacij nas lahko kontaktirate na +386 40 165 
782 ali marketing@hddjesenice.si.

PRIHAJAJOČE DOMAČE TEKME
Torek, 27. 2. 2018, ob 19. uri: HDD JESENICE – WSV STERZING
Četrtek, 1. 3. 2018, ob 19. uri: HDD JESENICE – GARDEINA
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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, 5. marca 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

ODŠKODNINA
DOLOČENA
OB SPRAVI

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

VODNE 
ŽIVALI ENIGMA MARJANA

LIPOVŠEK
BAHAVO

VEDENJE
STARO-

ŽIDOVSKI
VLADAR

STROKOVNA
POSTREŽBA
V TRGOVINI

ARO NA 
JESENICAH

SLOG OČESNA
MREŽNICA

ORODJE
ZA 

KVAČKANJE G E S L O

SKRUNITEV

12 KRATEK
POŽIREK

SOSEDA
IRAKA

2 1 10

PRIJAVA
K ČEMU

2 11

UPORABA

13 GR. BOGINJA
LJUBKOSTI

AVST. ZGOD.
(ROBERT
ADOLF)

3 12

IME POLI-
TIČARKE

BRATUŠEK

1 SL.GLASBE-
NIK (VANJA)

JAP.REVOLU.
VODJA KP

(SEIČI)

4 13

VIDA 
JERAJ

IME NEM.
DRSALKE

ENKE
RDEČECVET.-

NI PLEVEL

NOGOMETNI
KLUB

RADIKALEC

5 10

REVEŽ,
SIROMAK

EGIP. BOG
SONCA

POJAV NA 
VODI

6 11

HUMORIST-
KA ???
PUTRIH

VRSTA TIS-
KARSKIH ČRK

ORANICA

VELIKA ŽELJA 
PO ČEM

4
AFRIŠKA
VIRUSNA
MRZLICA

MIŠJI
SAMEC

7 6

BOGATA IZ-
BIRA HRANE 
IN OPREME

ZA VAŠE
ŽIVALI

LOTERIJSKI
LISTIČ

MINERALNA
VOLNA ZA
TOPLOTNO
IN ZVOČNO
IZOLACIJO

ČEBELI 
PODOBNA
PIKAJOČA
ŽUŽELKA

RADO
NAKRST

ITALIJANSKI
CESTNI 

KOLESAR
(VINCENZO)

ATA

OGLEJTE 
SI TUDI 

SPLETNO
TRGOVINO

WWW.ARO.SI

NERODNA
ŽENSKA

DODATEK K
POGODBI

UROŠ
SLOKAR

5 STAROGRŠKI 
JUNAK

NEMŠKO
MOŠKO IME

1 14

PREKLIC
NAROČILA

HRABER BO-
REC, HEROJ

KRAJ PRI
BJELOVARU

HRVAŠKA

8 LENČA
FERENČAK

NEDA
ARNERIĆ

ODSOTNOST 
S KRAJA
ZLOČINA

ZVEZDA V 
OZVE. ORLA

4 15

KAR 
RESNIČNO
OBSTAJA

15 IME AMER.
KEMIKA,

NOBELOVCA
ONSAGERJA

ČUD, 
NARAVA

VRELA
VODA

14
ZADETEK

 PRI
KOŠARKI

9 1 8

VEK,
STOLETJE

OPERNA PEV-
KA (IRENA)

ŠPANSKI MA-
RATONEC
(MARTIN)

IME 
SMUČARKE

ŠTUHEC
UDAREC S

SEKIRO

10 ?*?? RINA
KRAVANJA

GOSTIJA,
SVATOVANJE

KRIO RIMSKE
LEGIJE

POLDRAG
KAMEN ZELE-

NE BARVE

9 6

ZAČETEK
ČVEKANJA

FRED 
ASTAIRE

PRIMOŽ
ULAGA

VRSTA
OBLIČA

OTO
JUGOVEC

STVARNIK
SVETA PRI

EGIPČ.ANIH
VIKTOR
AVBELJ

POŠKODBA, 
RANA

JANEZ
OMAHEN

6 TRGOVINA
ARO MER-

CATOR
CENTER

JESENICE

POMOČNIK
PILOTA

SKUPNOST 
EVROPSKIH
TELEVIZIJ-

SKIH POSTAJ

6 7

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  3 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

PRIKRITO
MERJENJE 

NA KAJ,
NAMIGO-

VANJE

11 NEMŠKO 
MOŠKO IME

IZ ČRK
PRASKA

KRVNO
SORODSTVO

3

SLOVARČEK: STORNO: preklic naročila,   NARTA: kraj pri Bjelovaru,    FIZ: španski maratonec,   IČIKAVA: jap. revolucionar,    RETINA: očesna mrežnica
PTA: stvarnik sveta pri Egipčanih,     NIBALI: ital. kolesar,     ANTIKVA: tiskarske črke,    KANN: avstrijski zgodovinar,       EBOLA: afriška mrzlica

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 črka-
mi (1=Č, 2=J 3=K 4=L 5=I, 6=A, 7=K, 8=E, 9=R), od leve pro-
ti desni prebrali rešitev uganke in jo vpišite v križanko.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je NOSTALGIK.

Jelka Koselj

Za zloženke zelenjavo prej 
pripravimo. Narezano zele-
njavo skuhamo v slanem 
kropu (krompir, korenje, 
gomoljno zelenjavo) ali pa 
malo prepražimo na maslu 
s sesekljano čebulo in čes-
nom (sveže ali kislo zelje, 
ohrovt, brokoli, cvetačo, 
bučke, grah), nato pa še 

malo podušimo z malo 
vode. Listnato zelenjavo, na 
primer blitvo in špinačo, 
nekaj minut vremo v slani 
vodi, odcedimo, narežemo, 
pokapljamo z oljčnim oljem 
in začinimo. Ta zelenjava je 
zelo primerna za zloženke v 
kombinaciji s skuto. 
Po ajurvedi – stari indijski 
medicini je najbolje, da zele-
njavo počasi pražimo na 

olju ali ghiju – prekuhanem 
maslu skupaj z začimbami. 
Pravijo, da je surova zelenja-
va težka, groba in težko pre-
bavljiva.  

Zelenjavna zloženka  
po domače
Za osnovo potrebujemo:  
1 zavitek vlečenega testa iz 
trgovine ali pa testo sami pri-
pravimo iz pol kg bele moke, 4 
žlic oljčnega olja, malo soli, 1 
jajca, 1 žlice kisa in tople vode. 
Testo naj 2 uri počiva, nato ga 
razvaljamo. Testo nalagamo v 
pekač za narastke (20 x 35 
cm), pomaščen z maslom in 
malo posut z drobtinami. 
Razvaljamo testo za plasti z 
obliki pekača ali pa ga nareže-
mo na krpe, ki jih v slanem 
kropu kuhamo 7 minut. Krpe 
potem zlagamo med zelenja-
vo.  

Nadev: 30 dag rdečega zelja, 
20 dag druge zelenjave, 50 
dag kuhanega krompirja, 
narezanega na lističe ali pa 
surovega, zmletega v multi-

praktiku z malo čebule, čes-
na in muškatnega oreščka, 
in prepraženo mleto meso z 
začimbami po želji. Names-
to mletega mesa lahko upo-
rabimo narezano pečenico, 
ki smo ji odstranili ovoj. 
Zelje in zelenjavo prej prep-
ražimo na sesekljani čebuli 
in česnu ter malo poduši-
mo. Zelenjavi dodamo 
začimbe: sol, poper, mleto 
kumino, muškatni orešček 
in kurkumo.  
Preliv: 2 jajci, 1–2 kisli sme-
tani (3 dl) in 10 dag nariba-
nega sira.
Priprava: Spodnja plast v 
pekaču naj bo ena plast testa 
ali pa krpe, nato prepraženo 
zelje, spet plast testa ali 
krpe, nato narezan krompir, 
testo, zelenjava, mleto meso 
itd. Vsako plast posebej poli-
jemo s prelivom iz razžvrk-
ljanega jajca, smetane in 
sira. Spečemo v pečici pri 
180 stopinjah C. Zloženko 
ponudimo kot samostojno 
jed z jogurtom, zloženko 
brez mesa pa tudi kot pred-
jed ali prilogo.

Zelenjavne zloženke
V tem času našemu telesu najbrž primanjkuje vitaminov. Zato uživajmo sadje, iz zelenjave pa lahko 
pripravimo okusne jedi: zloženke, narastke, pogače; z mletim mesom ali brez mesa, s skuto in siri. 

Sponzor križanke je ARO – TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI, Mercator center, Spodnji Plavž 5, tel. 04/583 11 87, info-jesenice@aro.si, 
oglejte si tudi spletno trgovino www.aro.si. Za reševalce križanke so pripravili štiri nagrade: prvo v vrednosti 20 evrov in tri 
nagrade v vrednosti 10 evrov za nakup v Trgovini za male živali v Mercator centru na Jesenicah.

Pravilno geslo je bilo STROKOVNA SERVISNA STORITEV. 
Sponzor križanke je Servis gospodinjskih strojev Mirko Kav-
čič, s. p., Cesta v Rovte 14, Jesenice, GSM 030 999 180, 
mirko.kavcic@gmail.com – strokovna popravila, nasveti, 
dostava, montaža in odvoz dotrajanih naprav. Nagrajenci 
so: 1. nagrada – set čistil za pomivalni stroj: Stanko Sekardi, 
Jesenice; 2. – set čistil za pralni stroj: Irena Meglič, Križe; 3.  
– prašek v tabletah za pomivalni stroj: Miran Kristan, Jese-
nice. Čestitamo, za nagrade pokličite Mirka Kavčiča.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

 
             SUDOKU jn 0318 
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TRGOVINA ARO  
Mercator center, Spodnji plavž 5, Jesenice
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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.
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Petek, 23. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 14. uri

Fotografska delavnica, vodi Nik Bertoncelj; obvezne prijave na  
nik.bertoncelj@gmail.com

Nedelja, 25. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30 

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

Ponedeljek, 26. februarja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Predstavitev Ecosynergy Systema

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Delavnica: Filcana jajca

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK – KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Črna gora – 
tretji del

Torek, 27. februarja 
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 9.30

Delavnica: Uspešna poslovna pogajanja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Delavnica kvačkanja

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri
7. Dramski festival Gimnazije Jesenice – 1. večer

Sreda, 28. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

7. Dramski festival Gimnazije Jesenice – 2. večer

Četrtek 1. marca 
DOMSKA DVORANA DOM UPOKOJENCEV  
DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 16. uri

Nastop mešanega pevskega zbora Anton Tomaž Linhart iz Radovljice

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Začetni tečaj italijanskega jezika

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop tekmovalcev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Brata Grimm/Iztok Valič: SNEGULJČICA, pravljica za abonma in 
izven

Petek, 2. marca   
DOMSKA DVORANA DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.30

Sveta maša

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Zbor članov DU Jesenice

Sobota, 3. marca    
PROSTORI CP, Kurilniška 10a, Jesenice, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ, Vid Valič v avtorski komediji, 15 evrov

Nedelja, 4. marca 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

VAŠA NAŠA MATINEJA – UGRABLJENI ZAJČEK, predstava za otroke, 
KD Jožef Virk Dob

Ponedeljek, 5. marca  
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 9. uri

Delavnica: Javno nastopanje

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA 
BELA, ob 17. uri

Proslava v počastitev dneva žena v izvedbi članic ženskega pevskega 
zbora Večerna zarja

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop tekmovalcev

Dogodki od 23. februarja  
do 8. marca 2018

Torek, 6. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

Podelitev priznanj športnikom za dosežke v letu 2017 (s kulturno-za-
bavnim programom)

Sreda, 7. marca 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Tanja Zajc Zupan z gosti, koncert

Četrtek, 8. marca 
ULICE MESTA JESENICE, ob 12. uri

8. marca – mednarodni dan žensk – ulična akcija; obdaritev Jeseni-
čank z majhno pozornostjo

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Zgodovina šolstva na Jesenicah – muzejska razstava

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri
Revija pevskih zborov gorenjskih srednjih šol

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave Hrtji svet

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 
SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice: 

–  ponedeljek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00 – 21.00 KICKFIT (Kbv 
Samurai)

– torek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI) 

– sreda: 19.00–20.00 KICKFIT (Kbv Samurai)

– četrtek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI) 

–  petek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00 – 21.00 KICKFIT (Kbv Samurai)

–  sobota: 19.00–20.30 karate (Fight club), 19.00–21.00 Orientalski 
plesi (Tanja)

– nedelja: 19.00–20.30 karate (Fight club)

Aktivnosti za osnovnošolce 
SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice: 

– ponedeljek: 17.30–18.30 KICKBOX

– torek: 17.00–19.00 Hiphop/brakdance (Motoric Movement), 18.30 
– 19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI)

– sreda: 17.00–19.00 hip hop (MIKI PŠ plesna šola)

– četrtek: 18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI) 

– petek: 17.30–18.30 KICKBOX

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure, DNEVNI KLUB MCJ – na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam 

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 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, vsak torek ob 16. uri

Cirkuška šola klovna Jaka – več informacij po 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. ure do 18.35 Nemške urice

Vsaka sreda v mesecu od 17. ure do 18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45 Ure pravljic

Vsak petek v mesecu od 10. ure do 10.45 Brihtina pravljična dežela 

Prvi četrtek v mesecu ob 13.30 Modri kviz

Zadnji četrtek v mesecu od 18. ure do 18.45 Lepo je biti bralec 

Aktivnosti za vrtce

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA NA JESENICAH
Vsako sredo od 16.30 do 18. ure – igralne urice za otroke od 1. do 6. 
leta starosti. Mlajši otroci na uricah so v prisotnosti staršev.

 

Razstave
Do 2. 3. 2018, Kosova graščina, Generacija za generacijo – Predraču-
nalniške knjižnice na Gorenjskem, gostujoča 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

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Kegljaški klub na ledu Jesenice je organiziral državno prven-
stvo v disciplinah ciljno tekmovanje in met na daljavo. V cilj-
nem tekmovanju se je od jeseniških tekmovalcev tik za dese-
terico, na enajsto mesto, uvrstil Zoran Kramar. V metu na 
daljavo so se merile ekipe. Prva jeseniška ekipa v postavi Kle-
men Noč, Gregor Čop in Boštjan Fon je med sedmimi ekipa-
mi osvojila drugo mesto. Druga jeseniška ekipa v postavi 
Zoran Kramar, Tomaž Vilman in Robi Tarman je bila peta.

Drugo mesto za prvo jeseniško ekipo

Seniorji Curling kluba Jesenice, ki bodo aprila zastopali Slo-
venijo na svetovnem seniorskem prvenstvu v curlingu na 
Švedskem, so se udeležili Senior turnirja v Bratislavi. Ude-
ležba je sodila v sklop priprav na prvenstvo, ki so jih začeli 
že pred časom. Na njem se bodo pomerili z najboljšimi eki-
pami na svetu, zato so se na njem odločili pokazati v naj-
boljši luči. Treningov je zato vedno več, postajajo pa tudi 
vse zahtevnejši. Na seniorskem turnirju v Bratislavi so suve-
reno zmagali in s tem dokazali dobro pripravljenost ter ui-
granost. Ekipo so sestavljali Matjaž Prezelj, Mitja Resman, 
Marko Štravs, Silvo Praprotnik, Robert Sušanj in trener Ma-
tej Šmuc. S pripravami bodo nadaljevali vse do sredine apri-
la, ko jih čaka pot na sever Švedske. 

Seniorji na turnirju v Bratislavi
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Andraž Sodja

Z letošnjo 52. izvedbo tradici-
onalnega Smuka za trofejo 
svinjska glava na smučišču 
Španov vrh se je tudi za to pri-
reditev, kot nedavno že za 
smučišče, začelo novo obdob-
je. Kot je v slovesnem nagovo-
ru povedal novi "tazgornji 
župan" svinjske občine v Špa-
novem vrhu, sicer direktor 
novega športnega centra 
Milan Klinar, se svinjski obči-
ni obeta pravi gospodarski 
razcvet, saj je napovedal celo 
ponovno odprtje rudnika v 
Savskih jamah za potrebe 
industrije baterij za električne 
avtomobile. Ob visokoletečih 
napovedih župana tudi udele-
žba na prireditvi kaže, da je 
prireditev dobro usidrana v 
srcih Jeseničanov in Jeseni-
čank, nekoliko bolj med naj-
mlajšimi, kjer se je tekmova-
nja za sladko svinjsko glavo 
udeležilo več kot 40 otrok. 
Nekatere maske so bile izje-
mno domiselne, med njimi 
tudi zmagovalec robot. Neko-
liko slabša je bila udeležba 
med odraslimi maskami, kjer 
se je tekmovanja udeležilo le 

devet tekmovalcev v vseh treh 
kategorijah, a kljub temu so 
se vsi prav svinjsko zabavali. 
Med posamičnimi maskami 
je zmagal dvorni norček, med 
pari snežaka, ki sta ušla z dvo-
rišč v Planini pod Golico, 
med skupinskimi maskami 
pa je dvojna zmaga pripadla 
Kmetiji Smolej – družini fara-
onov in dobrih vil na konjih, 
ki so se tudi najbolj približale 
srednjemu času in tako posta-
le velike zmagovalke 52. Smu-
ka za trofejo svinjska glava. 

Ob zaključku so dosedanjim 
organizatorjem podelili 
zahvalno plaketo, ki jo je pre-
vzela Irena Lah. Kot je pou-
daril direktor Športnega cen-
tra Španov vrh in "tazgornji 
župan" Milan Klinar, si želi-
jo, da bi smuk za svinjsko 
glavo spet našel svoje nekda-
nje mesto, da bi udeležba 
postala "obvezna", predvsem 
pa, da bi se vrnile zabavne in 
kritične skupinske maske, ki 
so nekdaj poskrbele za prave 
predstave.

Svinjska glava z 
novo komando
Ena najstarejših pustnih prireditev pri nas, tradicionalni Smuk za trofejo 
svinjska glava, je z letošnjo izvedbo prešla pod novo komando, iz rok 
dosedanjih organizatorjev iz Sekcije za svinjsko glavo pri Turističnem 
društvu Golica jo je namreč prevzel Športni center Španov vrh.

Dobre vile na konjih s Kmetije Smolej so se najbolj približale srednjemu času in tako 
postale velike zmagovalke 52. Smuka za trofejo svinjska glava. 

Med posamičnimi maskami je zmagal dvorni norček. Med pari sta slavila pobegla snežaka. Zmagovalec robotek v družbi ostalih otroških mask

Skupinski zmagovalci družina faraonov in dobre vile na konjih s Kmetije Smolej

Novi "tazgornji župan" svinjske občine v Španovem vrhu, 
sicer direktor novega Športnega centra Španov vrh Milan 
Klinar se je zahvalil dosedanjim organizatorjem prireditve.

Andraž Sodja

Tudi letos je Mladinski cen-
ter Jesenice na pustno sobo-
to pripravil tradicionalno 
pustovanje za male in malo 
večje maske v Osnovni šoli 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. 
Kot sta povedala Mitja Bla-
žič in Ana Kozamernik iz 
Mladinskega centra Jeseni-
ce, so tudi letos z odzivom 
zelo zadovoljni, saj se je 
veselega pustovanja udeleži-
lo več kot štiristo maškar 
vseh starosti. Za veselo 
vzdušje in animacijo je pos-
krbel animator Marjan 

Uljan - mali BU iz aktualne 
glasbene skupine Malibu. 
Prav vsem maškaram pa so 

na koncu pustnega rajanja 
postregli tudi s pravimi pus-
tnimi krofi.

Veselo pustovanje
PETELINJI ZAJTRK
Franc Feri Lainšček

erotična igra o prijateljstvu

Režija: Gojmir Lešnjak - Gojc

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

ned., 25. feb., ob 19.30
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