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Gradnja druge cevi predora 
Karavanke se je začela. Iz-
brani izvajalec Cengiz Insa-
at ima 62-mesečni pogodbe-
ni rok graditve, pogodbena 
vrednost znaša 120,2 milijo-
na evrov z DDV. Najprej 
bodo stekla pripravljalna 
dela, potem dela na predvko-
pu, čemur bo sledil sam iz-
kop predora. Skupna dolži-
na druge cevi bo znašala 
7948 metrov, od tega bo 
slovenska stran do meje z 
Republiko Avstrijo dolga 
3546 metrov.

Ob tem Cengiz ureja vse po-
trebno, da bo na zemljišču v 
neposredni bližini predora 
postavil kamp za delavce, ki 
bodo gradili drugo cev. Gre 
za zemljišče, ki je v lasti 
Agrarne skupnosti (AS) Dov-
je - Mojstrana, na njem pa je 
Gozdno gospodarstvo (GG) 

Bled doslej imelo deponijo 
lesa. Kot je dejal direktor GG 
Bled Marko Matjašič, imajo 
zemljišče v najemu do konca 
leta 2022. »V sodelovanju 
med GG Bled, AS Dovje - 
Mojstrana in Občino Jeseni-
ce smo za skladiščenje hlo-
dovine poiskali novo površi-
no, ki je v lasti občine in nam 
jo je priprav ljena oddati v 
najem do konca 2022,« je 

pojasnil Matjašič. Na Občini 
Jesenice so to potrdili, objav-
ljena je namera o sklenitvi 
neposredne pogodbe za na-
jem občinskega zemljišča v 
bližini za začasno skladišče-
nje lesa. GG Bled bo tja pre-
peljal hlodovino, s tem pa se 
bo izpraznil prostor za potre-
be kampa za Cengiz v nepo-
sredni bližini predora. Pred-
sednik AS Dovje - Mojstrana 

Slavko Rabič je povedal, da 
gre skupaj za okrog hektar 
veliko zemljišče (del ga je v 
lasti Občine Kranjska Gora), 
ki ga bo turško podjetje vzelo 
v najem za pet let oziroma za 
čas gradnje predora. Rabič je 
dejal, da so dosedanje izkuš-
nje z vodstvom turškega po-
djetja dobre, so zelo komuni-
kativni, kamp pa želijo posta-
viti čim prej. 

Začela se je gradnja 
druge cevi predora
Turško podjetje Cengiz Insaat je uradno začelo graditi vzhodno cev predora Karavanke. Dela bodo 
trajala pet let in dva meseca.

Na zemljišču tik ob predoru bo Cengiz postavil kamp za delavce, ki bodo sodelovali pri 
gradnji. / Foto: Gorazd Kavčič

Cengiz je pred 
kratkim v Sloveniji že 
registriral podjetje, 
zdaj pa urejajo tudi 
ustrezna dovoljenja za 
delavce.

Gimnazijski 
dramski 
festival
V Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice je 
potekal Dramski festival 
Gimnazije Jesenice.
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Uresničene 
sanje 
muslimanov
Po novi džamiji v Ljubljani, 
prvi v Sloveniji, nas je 
popeljal namestnik muftija, 
Jeseničan Nevzet Porić.
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Razpisali največ mest 
za študij doslej
Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin je na voljo 
sto trideset vpisnih mest za 
študij zdravstvene nege in 
osemdeset za študij fiziote-
rapije. 
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Več tujcev s Kosova
Podatki Upravne enote Jese-
nice kažejo, da se je lani števi-
lo tujcev z začasnim prebiva-
liščem povečalo za skoraj šti-
rideset odstotkov. Največji je 
bil porast tujcev z začasnim 
prebivališčem s Kosova.
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Ob dnevu turističnih 
vodnikov
Lokalna turistična vodnika 
Aljoša Žnidar in Andraž Sod-
ja sta predstavila svoje delo 
in turistične zanimivosti Je-
senic z okolico.
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Cvetje za dame v 
domu upokojencev
Podjetje SIGR Bizjak je s cve-
tjem ob osmem marcu raz-
veselilo zaposlene in stano-
valke v jeseniškem domu 
upokojencev.
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Zaradi pojava koronavirusa 
v Sloveniji in z namenom 
preprečevanja možnosti ši-
ritve okužbe je Splošna bol-
nišnica Jesenice za obisko-
valce (razen zdravega starša 
pri otroku in zdravega par-
tnerja ob porodu) popolno-

ma zaprta. Vse obiskovalce 
prosijo, da upoštevajo obve-
stila o obveščanju ob priho-
du v bolnišnico (pokličejo, 
pozvonijo) in navodila o do-
voljenih poteh gibanja na 
območju bolnišnice.
Pred urgentnim centrom je 
postavljen zabojnik, name-
njen pregledu pacientov, ki 
izkazujejo simptome mo-
žne okužbe s korona viru-
som (povišana temperatura, 

kašelj in oteženo dihanje) in 
so bili v zadnjih dneh v Itali-
ji ali v krajih zunaj Evrope, 
kjer je potrjena epidemija 
koronavirusa. Tam bo paci-
ente pregledal triažni zdrav-
nik, pred vstopom pa je tre-
ba poklicati na številko 051 
668 651 ali pozvoniti in po-
čakati.

Tudi v Zdravstvenem domu 
Jesenice opozarjajo, naj pa-
cienti s simptomi možne 
okužbe s koronavirusom ne 
obiskujejo zdravstvenega 
doma, temveč naj najprej po 
telefonu pokličejo osebnega 
zdravnika, pri katerem bodo 
prejeli nadaljnja navodila in 
ki jih bo po potrebi napotil 
na testiranje na sprejemno 
točko pred Splošno bolni-
šnico Jesenice.

Preprečitev širjenja 
koronavirusa
Vsi, ki imajo povišano temperaturo, kašljajo ali 
težko dihajo, naj ne obiskujejo zdravstvenega 
doma, temveč naj pokličejo osebnega zdravnika.

Pred urgentnim centrom v bolnišnici je zabojnik, namenjen 
pregledu pacientov, ki izkazujejo simptome možne okužbe 
s koronavirusom.

Zaradi naraščajočega števila okuženih s 
koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja 
zdravja stanovalcev so tudi v Domu upokojencev 
dr. Franceta Bergelja sprejeli ukrep popolne 
prepovedi obiskov.
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V petek, 20. marca, bi v dvo-
rani Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice morala 
potekati osrednja proslava 
ob letošnjem občinskem 
prazniku. Zaradi pojava 
koronavirusa pa so prepove-
dani vsi javni dogodki v 
zaprtih prostorih z več kot 
sto udeleženci, zato so bili 
tudi na Občini Jesenice 
dogodek prisiljeni prestaviti. 
Odločili so se, da bodo 
občinska priznanja podelili 
na slovesnosti ob 1. avgustu, 
ko Občina Jesenice obeležu-
je spominski dan.
Najvišje priznanje, naziv 
častne občanke, bo prejela 
Rina Klinar. Kot so zapisali 
v obrazložitvi, je v preteklih 
45 letih z delom na novinar-
skem in publicističnem 
področju, na področju druž-
benih dejavnosti in gospo-
darske infrastrukture, z 
reševanjem gospodarskih 
težav in socialnih proble-
mov, s prizadevanji za mir 
ter z ozaveščanjem o raku 
dojk naredila veliko dobrega 
za ljudi v občini Jesenice in 
v Sloveniji. K ugledu in pre-
poznavnosti občine Jesenice 
v slovenskem prostoru je 
prispevala tudi s prostovolj-
nim delom v Območnem 
združenju veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, v Slovenskem 
združenju za boj proti raku 
dojk Europa Donna, več 
desetletij pa je bila tudi akti-
vna krvodajalka, za kar je 

prejela tudi priznanje Rde-
čega križa Slovenije za 70-
krat darovano kri.
Plakete občine bodo ob leto-
šnjem občinskem prazniku 
prejeli Sonja Ravnik za 

zdravstveno vzgojo, huma-
nitarnost in prostovoljstvo, 
Farno kulturno društvo 
Koroška Bela ob dvajsetlet-
nici delovanja za velik dopri-
nos k razvoju ljubiteljske 

kulture in društvenega udej-
stvovanja ter mojster foto-
grafije Fotografske zveze 
Slovenije in odličnik med-
narodne fotografske zveze 
FIAP, član Fotografskega 
društva Jesenice Aleksander 
Novak za uspehe na foto-
grafskem področju in prena-
šanje znanja na mlade foto-
grafe. Župan bo podelil tudi 
plaketo župana, ki jo bo pre-
jel predsednik Zveze druš-
tev prijateljev mladine Jese-
nice Miloš Jenkole. Vsako 
leto župan nagradi tudi odli-
čne dijake oziroma študen-
te, priznanje in denarno 
nagrado bo letos prejela Tja-
ša Prezelj.

Dvajsetega marca 
praznujejo Jesenice
Naziv častna občanka bo prejela Rina Klinar, plakete Občine Jesenice Sonja Ravnik, Farno kulturno 
društvo Koroška Bela in Aleksander Novak, plaketo župana pa Miloš Jenkole. Osrednja slovesnost je 
zaradi odpovedi večjih prireditev prestavljena na prvi avgust.

Rina Klinar bo prejela najvišje priznanje, naziv častna občanka občine Jesenice. 

Rina Klinar bo postala 21. častna občanka 
Jesenic (šele četrta ženska). Častni občani 
občine Jesenice so: Simon Sodja, prof. dr. Jože 
Mencinger, Jaka Čop, Jaka Torkar, Miha Baloh, 
dr. Božidar Brudar, Bratko Škrlj, Anton Arh, 
Albin Felc, Boris Janez Bregant, Tomaž Ertl, 
Joža Varl, Stanislava Geršak, Valentin Cundrič, 
Viktor Krevsel, Peter Kunc, dr. Breda Oblak, 
Mira Jazbinšek, Janez Pšenica in Peter Papić.
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V prihodnjih dneh bo v 
občini Jesenice zaživel sis-
tem za prevoz starejših Pro-
stofer. Gre za sistem, ki je 
bil uveljavljen v več sloven-
skih občinah. Izkušnje, ki so 
jih izvajalci prevozov prido-
bili, so ugodne, prav tako so 
s storitvami zadovoljni upo-
rabniki in, ne nazadnje, tudi 
občine. Z namenom, da 
tovrstne storitve uvedemo 
tudi v naši občini, smo se na 
uvedbo tega sistema začeli 
pripravljati že pred časom. 
Aktivnosti se zdaj zaključu-
jejo in tako čakamo le še na 
začetek izvajanja te službe, 
ki jo pričakujemo ob občin-
skem prazniku.
Sistem teh prevozov je 
namenjen predvsem starej-
šim, zlasti tistim, ki živijo 
izven urbanih območij in 
kjer so povezave javnega 
prevoza z mestnim središ-
čem slabše. Na ta način se 
pridružujemo prizadevan-
jem, da kot skupnost omo-
gočimo dodatno storitev za 
boljšo kakovost bivanja lju-
di v jeseni življenja v vseh 
lokalnih okoljih. Na ta 
način posameznikom – 
uporabnikom storitev lokal-
na skupnost (ki je plačnica 
storitev) med drugim 
pomaga krepiti njihovo 
mobilnost in s tem samos-
tojnost ter samozavest. 

Pozitivnih učinkov ukrepa je 
več in niso le individualni, 
ampak tudi kolektivni. Med 
vrednotami, ki jih na ta način 
spodbujamo in krepimo, je 
solidarnost ena najpomem-
bnejših. Levji delež k razvija-
nju in uveljavljanju te vred-
note v družbi prispevajo prav 
prostovoljci, ki imajo v siste-
mu prevozov za starejše 
(poleg lokalne skupnosti) 
zelo pomembno vlogo.
Brez prostovoljcev, ki kot 
vozniki oziroma voznice 
izvajajo dejavnost, sistem 
brezplačnih prevozov za sta-
rejše enostavno ne deluje, 
saj bi bil predrag in tako za 
marsikoga nedosegljiv. Voz-
niki pa niso le vozniki, 
ampak tudi pomočniki, dru-
žabniki, sogovorniki …
Pomena sodelovanja prosto-
voljcev se zavedamo tudi na 
Jesenicah. Naša pričakovan-
ja o številu prijavljenih so 
bila upravičena, odziv pa 
kaže, da ima dejavnost tudi 
v občini Jesenice podporo 
med prostovoljci. To je bis-
tveno. Zato izkoriščam pri-
ložnost in se zahvaljujem 
vsem, ki so se prijavili za 
opravljanje te humane deja-
vnosti in bodo v prihodnje 
prostovoljno prevažali sta-
rejše od doma do zdravnika, 
v knjižnico, v trgovino in po 
drugih opravkih. 

Pogosto rad opozorim na 
velik pomen sodelovanja v 
skupnosti. Poudarjam tudi, 
da vsi živimo v skupnosti in 
da moramo zato kot skupnost 
– torej skupaj – tudi delovati. 
Prostovoljci, ki bodo po opra-
vkih prevažali starejše obča-
ne, tako prispevajo pomem-
ben kamenček v mozaik moč-
ne in povezane skupnosti in 
jih lahko tako umestimo k 
prostovoljcem, ki delujejo v 
različnih društvih in ki 
pomembno prispevajo k 
temu, da družba kot celota 
ostaja čim bolj povezana.
V to smer, torej v smer pove-
zovanja, sodelovanja, zagota-
vljanja medsebojne pomoči 
med občani ter krepitve pro-
stovoljstva, solidarnosti in 

gradnje pozitivnih medoseb-
nih odnosov v lokalni skup-
nosti, je usmerjen tudi pred-
log, ki je bil pred dnevi pred-
stavljen ob robu zbora članov 
Turističnega društva Golica. 
Po zgledu iz tujine bi lahko 
tudi v Planini pod Golico in 
drugih naseljih v občini, kjer 
je javni prevoz omejen, na 
nekaj mestih ob cesti posta-
vili klopi in table z napisom 
»Vzemi me s sabo«. Voznik, 
ki bi se peljal proti Jeseni-
cam, bi lahko v dolino zapel-
jal tistega, ki bi stal ob ome-
njeni tabli. Predlog se mi zdi 
smiseln, pri tem pa upam in 
si želim, da bi bila zamisel 
predstavljena kot pobuda za 
vključitev v postopek za uve-
dbo participativnega prora-
čuna, ki ga bomo izvedli pri-
hodnji mesec.
Skratka, v občini razvijamo 
zavedanje o pomenu vključe-
vanja prostovoljcev v družbe-
ne aktivnosti in ga spodbuja-
mo z različnimi mehanizmi. 
Vesel sem, da te pobude 
občanke in občani prepozna-
vajo ter se vanje vključujejo. 
Na ta način dokazujejo, da 
prostovoljstvo v naši občini 
živi, da je eden od pomem-
bnih temeljev povezane dru-
žbe. V tem prepoznavam 
moč prostovoljstva, hkrati pa 
si želim, da bodo pozitivni 
zgledi navdihnili še druge.

Moč prostovoljstva

Župan Blaž Račič  
s podžupanoma  

Miho Reboljem in Miho Rezarjem,  
člani občinskega sveta  

ter sodelavci občinske uprave  
ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice,  

iskreno čestita  
vsem občanom in občankam.

Urša Peternel

Od četrtka, 19., do nedelje, 
22. marca, bi na pokritem 
prireditvenem prostoru na 
Stari Savi (v muzeju na pro-
stem) moral potekati letoš-
nji Jožefov sejem. Gre za 
tradicionalno prireditev ob 
občinskem prazniku. A kot 
je tik pred zaključkom reda-
kcije v imenu organizator-
jev sporočil direktor Zavoda 
za šport Jesenice Almin 
Gorinjac, so sprejeli odloči-
tev, da iz preventivnih raz-
logov sejem odpovejo. Tve-
ganje je preveliko in ne 
želijo, da bi bili obiskovalci 

izpostavljeni nevarnosti 
okužbe s koronavirusom.
V soboto, 21. marca, bi v 
sklopu praznovanja občin-
skega praznika moral pote-
kati tudi športni dogodek, 
13. Pomladni tek – Jesenice 
2020. Tudi tu so sprejeli 
odločitev, da teka ne bo, sku-
šali ga bodo prestaviti na 
drug, kasnejši termin, naj-
verjetneje v juliju.
Odpovedan pa je tudi kviz o 
poznavanju zgodovine 
mesta Jesenice, na katerem 
se vsako leto pred občin-
skim praznikom pomerijo 
jeseniški osnovnošolci in 
srednješolci.

Jožefov sejem in 
tek odpadeta
Jožefov sejem je odpovedan, Pomladni tek pa 
prestavljen na kasnejši termin.

Župan Blaž Račič
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Med vrednotami, ki jih na ta način spodbujamo 
in krepimo, je solidarnost ena 
najpomembnejših. Levji delež k razvijanju in 
uveljavljanju te vrednote v družbi prispevajo 
prav prostovoljci, ki imajo v sistemu prevozov za 
starejše (poleg lokalne skupnosti) zelo 
pomembno vlogo.
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Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin so za priho-
dnje študijsko leto na 1. bo-
lonjski stopnji razpisali 210 
vpisnih mest, kar je največ 
doslej. Na voljo je 130 vpi-
snih mest za visokostrokov-
ni študijski program Zdra-
vstvena nega (redni in izre-
dni študij) in 80 vpisnih 
mest za študijski program 
Fizioterapija (prav tako re-
dni in izredni študij). 
"S povečanjem števila vpi-
snih mest se odzivamo na 
potrebe na trgu dela, saj 
vemo, da gre za deficitarna 
poklica, naši diplomanti pa 
so pri delodajalcih zelo ce-
njeni in iskani," ob tem pra-
vi v. d. dekanje Sanela Pivač.
V  š tud i j skem le tu 
2020/2021 uvajajo novost, 
program Zdravstvena nega 
bodo ob zadostnem vpisu 
prvič izvajali tudi v Ljublja-
ni, in sicer v obliki izredne-
ga študija. "Želimo pred-
vsem olajšati odločitev za 
našo fakulteto tistim, ki reci-
mo delajo v Ljubljani in oko-
lici ter si želijo ob delu nad-
graditi svojo izobrazbo. S 
tem bodo lažje usklajevali 
svoje delovne in študijske 
obveznosti. Študij bomo iz-
vajali v svojem Študijskem 

središču Ljubljana, manjši 
delež kabinetnih vaj pa bo 
zaradi uporabe opreme izve-
den tudi na Jesenicah," je 
pojasnila Pivačeva.
Ob tem pa je poudarila, da 
gre za razširitev dejavnosti, 
in ne za selitev programov z 
Jesenic. "Ostajamo trdno za-
sidrani na Jesenicah, kar 
kaže tudi to, da smo na Jese-
nice pripeljali študij fiziotera-

pije in tako dali svoj prispe-
vek k reševanju problematike 
pomanjkanja diplomiranih 
fizioterapevtov na Gorenj-
skem. Ne nazadnje je naša 
ustanoviteljica Občina Jese-
nice, s katero odlično sodelu-
jemo. Verjamem, da so Jese-
ničani ponosni na svojo fa-
kulteto, in trudili se bomo, da 
to zaupanje upravičimo tudi 
skozi svoje prihodnje delo."

Z najemom dodatnih pro-
storov v neposredni bližini 
fakultete so lani rešili tudi 
prostorsko stisko. "Prostori 
nam omogočajo nemoteno 
organizacijo pedagoškega 
procesa, ki bi ga bilo v obsto-
ječih prostorih glede na šte-
vilo študentov nemogoče iz-
peljati v celoti. Izjemno nas 
veseli, da smo z novimi pro-
stori pridobili tudi manjši 
prostor za Študentski svet, 
ki jim omogoča nemoteno 
delovanje, saj jih do zdaj 
niso imeli," je dodala.
Bo pa verjetno še ta mesec 
objavljen nov razpis za de-
kanjo oziroma dekana. "Se-
veda bi si vsi želeli, da bi 
dobili dekana ali dekanjo s 
polnimi pooblastili čim 
prej, a smo morali predho-
dno izvesti še nekaj nujnih 
postopkov. V januarju je bil 
tako v uradnem listu obja-
vljen dopolnjen statut fa-
kultete, ki je zahteval kar 
nekaj obravnav na občin-
skem svetu in pri odgovor-
nih komisijah. Šele po obja-
vi statuta je lahko senat fa-
kultete sprejel tudi Pravil-
nik o volitvah, kar se je 
zgodilo v februarju. Sedaj 
so vsi ti postopki za nami in 
lahko nadaljujemo pripravo 
razpisa," je še povedala Sa-
nela Pivač.

Razpisali največ mest 
za študij doslej
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je na voljo sto trideset vpisnih mest za študij zdravstvene 
nege in osemdeset za študij fizioterapije. Še ta mesec bo objavljen nov razpis za dekana.

Sanela Pivač, v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin
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Irena Lačen Benedičič, dosedanja direktorica Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice, od 1. marca muzej vodi kot vršilka dol-
žnosti direktorice. To funkcijo bo opravljala do izbire novega 
direktorja oziroma največ leto dni. Čeprav se je na razpis za 
mesto direktorja prijavila kot edina kandidatka in je soglasje 
k imenovanju dobila na Jesenicah, pa so v drugi občini usta-
noviteljici, Kranjski Gori, soglasje zavrnili. Tako je bilo po-
trebno imenovanje vršilca oziroma vršilke dolžnosti, o če-
mer so jeseniški občinski svetniki odločali na prvi dopisni 
seji v tem mandatu. Strinjali so se, da funkcijo vršilke dol-
žnosti direktorice opravlja Irena Lačen Benedičič, razpis za 
izbiro direktorja pa bodo ponovili. Soglasje k "vedejevstvu" 
je Lačen Benedičičeva dobila tudi v Kranjski Gori.

Prva dopisna seja občinskega sveta

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
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Urša Peternel

Na spletni strani Občine Je-
senice je objavljen zaključ-
ni račun proračuna za leto 
2019. Kot izhaja iz doku-
menta, so v letu 2019 v bi-
lanci prihodkov in odhod-
kov realizirali 18,1 milijona 
evrov prihodkov, kar je 2,3 
milijona manj od načrtova-
nih (88,8 odstotka od spre-
jetega plana). Na drugi 
strani so realizirali 17,8 mi-
lijona evrov odhodkov, kar 
je 6,7 milijona manj od na-
črtovanega (72,7 odstotka 
od sprejetega plana). Glav-
ni razlog za manjšo realiza-
cijo je zamik nekaterih pro-

jektov v letošnje leto, med 
drugim obnova prometne 
infrastrukture v Poslovni 
coni Jesenice, izgradnja ka-
nalizacije Lipce – čistilna 
naprava, modernizacija av-
tobusnih postajališč, uredi-
tev kolesarnic ob javnih 
objektih ...
Občina Jesenice se je v letu 
2019 pri poslovnih bankah 
na novo zadolžila za dva mi-
lijona evrov in odplačala za 
dobrih 682 tisoč evrov dolga 
po že sklenjenih kreditnih 
pogodbah.
V rezervnem skladu je bilo 
konec lanskega leta nekaj 
manj kot 290 tisoč evrov 
sredstev.

Zaključni račun 
proračuna
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Po vsem svetu 22. marca 
obeležujemo svetovni dan 
voda. Letošnjega so Združe
ni narodi pospremili s sloga
nom VODA IN PODNEBNE 
SPREMEMBE. 
Meritve in izračuni povpreč
ne temperature zemeljskega 
površja kažejo, da se ozračje 
segreva. Vpliv podnebnih 
sprememb se odraža v krče
nju ledenikov, naraščanju 
morske gladine, v zadnjih 
letih so vse bolj pogoste ze
lene zime, daljša sušna ob
močja ter neenakomerno 
porazdeljene padavine. Slo
venija ni izjema, zadnja leta 
nam ravno vremenske ujme 
in neurja povzročajo veliko 
škode. Vpliv podnebnih 
sprememb pa se odraža tako 
na površinskih kot na podze
mnih vodah.  
Evropa je začela sprejemati 
predpise, s katerimi bi izbolj
šali upravljanje z vodami že 
v drugi polovici sedemdese
tih let prejšnjega stoletja. 
Razvejana zakonodaja se 

osredotoča na več različnih 
področij, od urejanja vodo
tokov, poplavne varnosti, ke
mijskega stanja površinskih, 
podzemnih in obalnih voda, 
kot tudi zaščite vodnih eko
sistemov in zagotavljanja pi
tne vode.
Podnebne spremembe na 
področju oskrbe s pitno vodo 
vplivajo predvsem na razpo
ložljivost in kakovost vodnih 
virov. Ravno zaradi pogostej
ših suš in neenakomerno po
razdeljenih padavin lahko 
pričakujemo padec ravni 
podtalnice, kar pomeni teža
vo z oskrbo s pitno vodo.
V zaledju zajetja Peričnik že 
nekaj let spremljamo napre
dovanje erozije, ki se ob vsa
kem večjem nalivu poglab
lja. Vedno večji površinski 
vpliv zaznamo kot povečano 
onesnaženje in poslabšanje 
obnavljanja zalog podze
mne vode. Na preskrbljenost 
vodonosnikov močno vpliva 
tudi količina snežnih pada
vin, ki iz leta v leto upada.  

Poleg naravnih procesov 
tudi človeške dejavnosti po
membno vplivajo na pod
nebne spremembe. Vsak po
sameznik ima možnost vpli
vati na količino izpustov, ki 
jih povzroča. Dr. Darja Piciga 
v knjigi Integralna Zelena 
Slovenija svetuje, kako lahko 
s preprostimi spremembami 
svojih navad preprečimo nji
hov nastanek, ne da bi pri 
tem poslabšali kakovost živ
ljenja:
  kupuj lokalno pridelano in 

sezonsko hrano, 
  uporabljaj javni promet, 
  varčuj z vodo, 
  kupuj manj; kadar moraš, 

se odloči za stvari in dobri
ne, ki porabijo manj ener
gije, 

  porabi vsaj 30 odstotkov 
manj električne energije, 
30 odstotkov manj energije 
za ogrevanje in 30 odstot
kov manj goriva na leto z 
ukrepi, kot so pametno 
uravnavanje ogrevanja in 
hlajenja, varčna in učinko
vita uporaba različnih elek
tričnih naprav in osvetljave, 
zamenjava klasičnih žarnic 
z varčnimi ... 

  poskrbi za dobro izolacijo 
doma in zamenjaj stara 

okna s takimi, ki zmanjšajo 
izgubo energije, 

 nehaj uporabljati ali vsaj 
strogo zmanjšaj rabo okolju 
neprijaznih izdelkov, storitev 
in tehnologij, 
 kupuj izdelke in storitve, ki 
pomenijo manj odpadkov, 
  pokvarjeno popravi, name

sto da to zavržeš, 
 odvečno podari, 
  neuporabno recikliraj.

Premalokrat se zavedamo, 
kako pomembna je voda za 
človeški obstoj in da na po
dnebne spremembe vpliva 
naše neodgovorno ravnanje 
z okoljem. Slovenija je z 
vodo bogata država, vendar 
to ne pomeni, da nam bo ka
kovostna pitna voda vedno 
na razpolago. Zato je prav, 
da že danes naredimo vse, 
kar je v naši moči, da bo še 
naprej ostala takšna, kakršna 
mora biti: čista in nam vsem 
dostopna naravna dobrina. 
V prihodnosti lahko pričaku
jemo pogostejše omejitvene 
ukrepe, varčevanje s pitno 
vodo pa naj postane naša 
stalnica in ne, ko je to nujno 
potrebno. 

Pripravila: Maja Kržišnik
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Urša Peternel

V letu 2019 so na Upravni 
enoti Jesenice v reševanje 
prejeli 13.079 upravnih 
zadev, kar je 7,9 odstotka 
več kot v letu 2018. Z ena-
kim številom zaposlenih, to 
je 33, so po besedah načelni-
ce Alenke Burnik rešili 
13.094 upravnih zadev, kar 
8,5 odstotka več kot v letu 
2018. "To tudi pomeni, da 
smo kljub povečanemu pri-
padu v leto 2020 prenesli 
manj nerešenih zadev, kot 
smo jih prenesli v leto 
2019," je pojasnila. Obrav-
navali so tudi 35.392 drugih 
upravnih in prekrškovnih 
nalog, kar je 6,7 odstotka 
manj kot v letu 2018.

Več zadev na področju 
tujcev
Med značilnostmi dela v 
letu 2019 izstopa zlasti pre-
cejšnje povečanje števila 
obravnavanih zadev na pod-
ročju tujcev. Prejeli so 786 
vlog za izdajo enotnega 
dovoljenja za prebivanje in 
delo. Za primerjavo: v letu 
2018 so prejeli 565 vlog, v 
letu 2017 361, še v letu 2016 
pa zgolj 208. 
Po podatkih je na dan 31. 
12. 2019 na območju Upra-
vne enote Jesenice 1808 
tujcev imelo prijavljeno 
stalno prebivališče in 1686 
tujcev začasno prebivališče. 
Največ je bilo tujcev iz Bos-
ne in Hercegovine (1955), 
sledijo tujci s Kosova (610), 
iz Srbije (249) in Severne 
Makedonije (211). Število 
vseh tujcev s stalnim prebi-
vališčem se je v enem letu 
povečalo za 6,3 odstotka, 

tujcev z začasnim prebivali-
ščem pa kar za 39 odstot-
kov. Najbolj se je povečalo 
število začasno prijavljenih 
tujcev s Kosova, in sicer s 
171 na 341, torej se je podvo-
jilo.

Manj porok
Število sklenjenih zakon-
skih zvez je v primerjavi z 
letom 2018, ko jih je bilo 
sklenjenih 80, manjše za 11 
odstotkov (v letu 2019 jih je 
bilo sklenjenih 71). "Izkaza-
lo se je, da je bila v letu 2018 

sprejeta odločitev, da se kot 
uraden prostor za sklepanje 
zakonskih zvez v času urad-
nih ur določi tudi konferen-
čna soba v Upravnem cen-
tru Jesenice, pravilna, saj je 
v letu 2019 v tem prostoru 
zakonsko zvezo sklenilo 27 
parov," je povedala Alenka 
Burnik.

Več prireditev
Nadaljuje se trend povečeva-
nja števila vlog za izdajo 

dovoljenj za izvedbo priredi-
tev, v letu 2019 so jih v pri-
merjavi z letom 2018 prejeli 
skoraj za petino več (159 
vlog).  

Gradbena in uporabna 
dovoljenja
Se je pa nekako ustalilo šte-
vilo vlog za izdajo gradbenih 
dovoljenj. "Lansko leto je 
bilo precej več vlog za izdajo 
uporabnih dovoljenj, nekoli-
ko pa nas preseneča manjše 
število vlog za nezahtevne 
objekte, v letu 2019 je bilo 

teh vlog le 31. Na podlagi 
nove gradbene zakonodaje, 
ki se je začela uporabljati 1. 
6. 2018, je možno legalizira-
ti nekatere starejše objekte, 
ki so bili zgrajeni bodisi 
brez ustreznega dovoljenja 
bodisi drugače od dovoljen-
ja. Vlog, s katerimi ustrezna 
dovoljenja dobijo taki objek-
ti in objekti, ki so starejšega 
datuma, smo v letu 2019 
prejeli kar 121," je povedala 
načelnica.

Odškodnina zaradi 
izbrisa
Lani so izplačali 67.724 evrov 
denarne odškodnine za ško-
do, povzročeno zaradi izbrisa 
iz registra stalnega prebivals-
tva. "Od leta 2014 naprej smo 
sicer tako odškodnino priz-
nali 462 osebam oziroma 
izdali toliko odločb. Le pet 
upravnih enot je izdalo več 
takih odločb oziroma prizna-
lo odškodnino več osebam," 
je povedala Burnikova.

Nerešena 
denacionalizacije
Še vedno pa jim ni uspelo 
zaključiti vseh postopkov 
denacionalizacije. Nereše-
nih je ostalo pet primerov, 
tudi primer Kranjske indus-
trijske družbe, kjer je ocen-
jena vrednost zahtevka več 
kot šest milijonov ameriških 
dolarjev.

Pritožbe
Po besedah načelnice so 
lani prejeli 27 pritožb. "V 
štirih primerih pristojna 
ministrstva še niso odločila, 
od preostalih 23 pritožb pa 
je bila v 14 primerih pritož-
ba zavrnjena, v dveh prime-
rih umaknjena, v treh pri-
merih smo pritožbo sami 
rešili, le v štirih primerih 
pa je bilo pritožbi ugodeno 
in smo zadevo dobili v 
ponovno reševanje. Druga-
če povedano: od vseh reše-
nih upravnih zadev smo 
pritožbo prejeli v 0,2 odsto-
tka zadev, stranke so s pri-
tožbo uspele v 0,03 odstot-
ka zadev. To nedvomno 
kaže na visoko strokovnost 
našega dela," je še dejala.

Več tujcev s Kosova
Podatki Upravne enote Jesenice kažejo, da se je lani število tujcev z začasnim prebivališčem povečalo 
za skoraj štirideset odstotkov. Največji je bil porast tujcev z začasnim prebivališčem s Kosova, 
njihovo število se je podvojilo.

V letu 2019 so na Upravni enoti Jesenice:

 izdali 3349 osebnih izkaznic in 1168 potnih listov

  1194 osebam izdali vozniško dovoljenje, 444 oseb 
se je priglasilo k opravljanju vozniškega izpita,  
43 kandidatom za voznika so dovolili vožnjo s 
spremljevalcem že pred opravljanjem vozniškega 
izpita

  vlogo za spremembo osebnega imena je vložilo  
36 oseb 

  za nabavo orožja so prejeli 119 vlog, kar je 35 
odstotkov več kot v letu 2018

  na novo je bilo registriranih devet društev, osem 
jih je prenehalo delovati.

Urša Peternel

Občinski svetnik Marko Ple-
čnik je postavil vprašanje gle-
de električnih polnilnic za 
vozila, ki da jih je na Jeseni-
cah premalo. Lastnike elek-
tričnih vozil zanima, ali je 
možno na Jesenicah postavi-
ti še kakšno polnilnico za 
električne avtomobile, deni-
mo pred trgovinskimi centri, 
v športnem parku ... 
Z Občine Jesenice so odgovo-
rili: "S porastom električnih 
vozil je moč zaznati tudi 
porast potreb po električnih 
polnilnicah. To velja tudi za 
občino Jesenice. Po razpolo-
žljivih podatkih je na območ-
ju občine trenutno ena pol-
nilna postaja (trgovski center 
Merkur). Ob izpolnjevanju 
tehničnih pogojev in ob izka-
zanem interesu subjektov, ki 
izvajajo energetsko dejav-

nost, je možno postaviti 
dodatne polnilne postaje. 
Občina Jesenice trenutno ne 
načrtuje postavitve električ-
nih polnilnic, seveda pa pos-
kuša spodbuditi distributerje 
električne energije, da se 
odločijo in na lastne stroške 
postavijo in upravljajo elek-
trične polnilnice. S tem 
namenom so v preteklosti že 
potekali pogovori o možnosti 
sodelovanja pri postavitvi 
električnih polnilnic, in sicer 
na način, da občina ponudi 
lokacije za postavitev. Lokaci-
je so možne na javnih parki-
riščih v lasti Občine Jesenice, 
ki so opremljena s potrebno 
komunalno infrastrukturo. 
E-polnilnice pa prispeva dis-
tributer (dobava in postavi-
tev), ki polnilnico nato tudi 
upravlja na svoje stroške. Za 
zdaj do takšne oblike sodelo-
vanja še ni prišlo."

Polnilnice 
električnih vozil

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske za občane Jesenic v letu 
2020 pripravlja projekt Uporabna zelišča. "V sklopu projekta 
bomo organizirali več različnih srečanj na temo zelišč, za 
udeležence pa bomo organizirali tudi strokovno ekskurzijo na 
eno od slovenskih zeliščarskih kmetij," je v imenu organiza-
torjev povedala Urška Luks. Prvo predavanje z naslovom Moj 
čaj iz mojih rok – kako začeti? pripravljajo v sodelovanju z 
znano zeliščarko Jožico Bajc Pivec. Potekalo bo v petek, 20. 
marca, ob 17. uri v konferenčni dvorani Kolperna na Jeseni-
cah. Udeleženci bodo spoznali osnove zeliščarstva – kje in 
kako zelišča nabirati, sušiti, shranjevati in kako jih uporabljati. 
Predavanje bo primerno tudi za začetnike. Izvedbo projekta 
sofinancira Občina Jesenice, udeležba je brezplačna in v prvi 
vrsti namenjena občanom Jesenic. Število mest je omejeno, 
zato so prijave obvezne. Sprejemajo jih po telefonu 04 581 34 
17 (Urška Luks) ali elektronski pošti urska.luks@ragor.si. 

Uporabna zelišča

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani
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Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Nazorjeva ulica 1,  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

5
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Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot vodilni partner, Inšti-
tut Ekosemena in občine zgornje Gorenjske sodelujejo v pro-
jektu Semenjalnica, v sklopu katerega želijo vzpostaviti pride-
lavo ekoloških semen in s tem ohranjati biodiverziteto. K 
sodelovanju vabijo ekološke kmete, ki pri pridelavi ekoloških 
semen in žlahtnjenju rastlin igrajo najpomembnejšo vlogo.

Semenjalnica
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Janko Rabič

Na Blejski Dobravi se že ne-
kaj časa v glavni poletni sezo-
ni srečujejo s perečimi pro-
blemi, ki zadevajo množični 
obisk turistov znane soteske 
Vintgar. Predvsem gre za po-
večan promet in parkiranje 
vozil. Na Turističnem dru-
štvu Gorje, upravljavcu sote-
ske, so se prav zaradi tega 
odločili za spremenjen re-
žim obiskovalcev. Sedaj bo 
možen le ogled soteske eno-
smerno iz Podhoma, nazaj 
pa se bodo obiskovalci vračali 
po drugih poteh. To po-
membno zadeva tudi Blejsko 
Dobravo, zato so člani sveta 
KS Blejska Dobrava na 8. seji 
3. marca glavno pozornost 
namenili predlaganim reši-
tvam. Navzoči so bili tudi 
predstavniki Občine Jeseni-
ce, RAGOR-ja in Turistične-
ga društva Gorje. Predsta-
vljene so bile dosedanje in 
nadaljnje aktivnosti. Predse-
dnik sveta Anton Hribar je 
po seji povedal: "Zaradi po-
večanega obiska v zadnjih 
letih je predvideno, da bodo 
turisti vstopali v sotesko 
Vintgar na vstopni točki v 
Podhomu in izstopali na sla-
pu Šum. Od tam so označe-
ne pešpoti, ki vodijo skozi 
Hom v Zasip ali na Blejsko 
Dobravo. Odpravili se bodo 
lahko po pešpoti mimo vah-
tnice do križišča pri Svetinu, 

levo čez strmo stran v Pod-
hom ali desno mimo vaške-
ga jedra do železniške posta-
je ali po makadamski cesti 
mimo pokopališča, skozi že-
lezniški podhod in mimo va-
škega jedra do železniške 
postaje.
Za prevoz turistov z Blejske 
Dobrave do Jesenic in v dru-
go smer do Bleda bodo vozili 
okrepljeni redni vlaki. Če bo 
treba, bodo prevozi turistov 

organizirani tudi z avtobusi.
Pričakujemo, da bo večina 
turistov hodila peš. Tisti, ki 
bodo vozila parkirali na par-
kirnem prostoru pri pokopa-
lišču na Blejski Dobravi, 
bodo usmerjeni na vstopno 
točko v Podhom po navede-
nih poteh. Vračali se bodo 
skozi sotesko Vintgar mimo 
slapa Šum nazaj na parkirni 
prostor pri pokopališču po 
makadamski cesti ali po peš-

poti do vahtnice in nato čez 
polje do lokalne ceste Jurč–
pokopališče."
Po besedah Antona Hribarja 
sedaj z Občino Jesenice po-
tekajo dogovori za spreme-
njen prometni režim od Su-
mide do pokopališča in na-
zaj. Te novosti naj bi v pri-
hodnje prinesle več reda in 
pomembno prispevale h 
kvalitetnejšemu bivanju kra-
janov. 

Spremenjen ogled 
soteske Vintgar
Zaradi povečanega obiska v zadnjih letih je predvideno, da bodo turisti vstopali v sotesko Vintgar na 
vstopni točki v Podhomu in izstopali pri slapu Šum. Od tam so označene pešpoti, ki vodijo čez Hom 
v Zasip ali na Blejsko Dobravo.

Predvideno je, da bodo turisti vstopali v sotesko Vintgar v Podhomu in izstopali pri slapu 
Šum. Od tam so označene pešpoti, ki vodijo skozi Hom v Zasip ali na Blejsko Dobravo. 

Janko Rabič

Razvoj turizma v Planini 
pod Golico je v veliki meri 
odvisen od delovanja in pri-
zadevnosti članov domače-
ga Turističnega društva Go-
lica. Že večkrat so se znašli 
na preizkušnjah, kako na-
prej. Ponovne težave so se 
pojavile letos v januarju, ko 
je predsednik Miha Smolej 
zaradi pomanjkanja časa in 
obremenjenosti napovedal 

svoj odstop. Ker funkcije ni 
želel prevzeti noben drug, 
je bilo pričakovati kar vroč 
občni zbor društva v sobo-
to, 7. marca. To se ni zgodi-
lo, saj so člani upravnega 
odbora s predsednikom in 
ostali akterji našli skupni 
jezik in vsaj za letos rešili to 
težavo. V kraju in širše v 
javnosti je predvsem iz tega 
razloga v zraku visela izved-
ba letošnje prireditve Miss 
narcis. Zbor je potekal v po-
mirjajočem tonu, optimi-
stično, tudi navzoči župan 
Občine Jesenice Blaž Račič 
se je zavzel, da društvo de-
luje, da vsi v kraju strnejo 
vrste in odpravijo morebi-
tne razrahljane vezi. 
"Moja odločitev je, da v letu 
2020 ostajam predsednik 
do izteka mandata," je pou-
daril Miha Smolej. "Na no-
vih volitvah ne bom kandi-
diral, zato že danes članom 
in članicam turističnega 
društva in vsem, ki ste pri-
šli kot obiskovalci, ponu-

jam možnost, da drugo leto 
prevzamete funkcijo pred-
sednika društva. Sprejmite 
izziv in prevzemite vodstvo. 
Vsi bomo veseli novega ve-
tra in novih idej, s tem pa 
tudi promocije našega lepe-
ga kraja."
Predsednik je v poročilu o 
delu v lanskem letu med 
drugim poudaril dobro delo 
turističnega podmladka in 
skupno izdajo zloženke 
Sprehod po vasi skozi otro-

ške oči, sodelovanje s TIC 
Jesenice, izvedbo prireditve 
Miss narcis in sodelovanje z 
drugimi društvi v kraju. Čla-
ni so na občnem zboru spre-
jeli nov program nalog.  
Po rešitvi zagate s predse-
dnikom bo sedaj zagotovo 
lažje glede priprav in iz-
vedbe osrednje prireditve 
Miss narcis 23. maja in 
drugih majskih dogodkov v 
sodelovanju z drugimi dru-
štvi. Obnovili bodo pano-
ramski tabli v Plavškem 
Rovtu in Planini pod Goli-
co in pripravili srečanje z 
oddajalci sob.

Predsednik ostaja, 
Miss narcis bo
Miha Smolej bo vendarle še eno leto vodil 
Turistično društvo Golica.

Z občnega zbora društva

Po rešitvi zagate s 
predsednikom bo 
sedaj zagotovo lažje 
glede priprav in 
izvedbe osrednje 
prireditve Miss narcis 
23. maja.

Z vami že 25 let

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
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Življenje je igra, 
ki jo vsi igramo, 
po najboljših močeh, 
kakor vemo in znamo.

Včasih odvija se 
komedija smešna, 
drugič obrne se, 
zdaj drama je grešna.

Življenje je igra 
brez skupnih pravil, 
vsak svoj scenarij ima 
in nič navodil.

Igraj svojo igro 
iskreno in iz srca, 
ljubezen naj vodi te 
skozi vse vloge življenja.

Eva Pirih

Življenje je igra

Janko Rabič

Pri izvajanju programov 
Univerze za starejše pri 
Ljudski univerzi Jesenice 
med najbolj dejavne sodi 
sekcija Kreativnost. Že deset 
let združuje ljubitelje umet-
nosti, predvsem slikarstva 
in različnih drugih kreativ-
nosti. Vsak mesec se pod 
vodstvom mentorice Marje-
te Žohar srečujejo, ustvarja-
jo, izmenjujemo mnenja, 
čas pa si vzamejo tudi za 
prijetna druženja. V sekciji 
so predvsem ženske, nekaj 
je tudi moških. 
V februarju so v Likovnem 
salonu Dolik na Jesenicah 
pripravili tretjo skupinsko 
likovno razstavo. Na ogled je 
štirideset del, predvsem iz 
preteklih dveh let, prevladu-
jejo krajinski motivi. Za raz-
stavo jih je izbral umetnost-
ni zgodovinar in kustos za 
galerijsko dejavnost Gornje-
savskega muzeja Jesenice 
Aljaž Pogačnik. Izbor je bil 
kar zahteven, saj je imel na 
voljo okoli šestdeset del. 

Pohvalil je njihovo zavzeto 
delo in pri večini tudi napre-
dek. Veliko pohvalnih besed 
jim je namenila mentorica 
Marjeta Žohar. Na odprtju 
so ob prisotnosti številnih 

obiskovalcev poskrbeli za 
pester glasbeni in pevski 
program. Nastopili so Lucija 
Marija Mesec (čelo), Zala 
Zarja Mesec (harmonika) in 
Vita Mesec (klavir) ter pevca 

Pavle Mesec in Domen 
Mihelčič. Program je pove-
zovala Darja Jakopič, ki ga je 
obogatila s svojo pesmijo.
Razstavljena dela bodo na 
ogled do 17. marca.

Tretja skupinska razstava 
sekcije Kreativnost

Avtorji, ki sodelujejo na skupinski razstavi v Doliku

Urša Peternel

V jeseniškem gledališču je v 
koprodukciji JSKD Območ-
ne izpostave Jesenice in Gle-
dališča Toneta Čufarja Jese-
nice potekalo območno sre-
čanje lutkovnih in otroških 
gledaliških skupin, imeno-
vano 4. Čufarjev maraton-
ček. Predstavilo se je osem 
otroških gledaliških skupin, 
ki delujejo na območju 
občin Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica.
Iz jeseniške občine so se 
predstavile štiri skupine: 
Gledališka šola pri GTČ 
Jesenice s priredbo pravljice 
Kako je Ali Baba našel 40 
razbojnikov, ki so ji dali 
naslov Bal Lander in njego-
vi razbojniki, mentorja sta 
Nika Brgant in Gašper Sto-
jc. Pod okriljem Gledališke 
šole pri GTČ Jesenice in 
mentorice Nike Brgant je 
nastala tudi priredba ljud-
ske pravljice Trije prašički. 
Na maratončku sta nastopili 
tudi Otroška gledališka sku-
pina Farnega kulturnega 
društva Koroška Bela (men-
torici Ana Palovšnik in 
Meta Šavli) z rezijsko ljud-
sko pravljico Tri botre lisiči-
ce in Otroška gledališka 

skupina DPD Svoboda 
France Mencinger Javornik 
- Koroška Bela, ki je pod 
mentorstvom Francija 
Tušarja pripravila Veselo 
igro o žalostni princezinji 
avtorja Frana Milčinskega. 
Nastopile so še Gledališka 
šola KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora z avtorskim 
delom gledališke šole Skriv-
nost koče pod mrzlim 
vrhom (mentorica Leona 
Gomboc), Gledališka skupi-

na Nova generacija žnj OŠ 
Žirovnica s predstavo Jako-
bine Bračič Vse, razen hote-
la (mentorica Lidija Skopo-
rec Knafelj), Gledališka sku-
pina Mucki OŠ Žirovnica s 
predstavo Neže Kovačič 
Mačke s posluhom (mento-
rici Lidija Skoporec in Saša 
Eržen), Gledališka skupina 
KPD Josip Lavtižar Kranjska 
Gora s predstavo Boš Leš-
nik? avtorice in režiserke 
Metke Frelih. 

Srečanje si je ogledala regij-
ska selektorica za otroške 
gledališke skupine Gorenj-
ske Ana Ruter, ki je po ogle-
du vseh predstav dejala: 
"Tudi letos se je pokazalo, 
da je otroška produkcija v 
jeseniški izpostavi številna, 
raznolika in visoka kvalitet-
na. Želim si le, da bi se jim 
naslednje leto pridružila še 
kakšna skupina z vrtčevski-
mi otroki in najmlajšimi 
osnovnošolci."

Otroško gledališče  
na maratončku
Na Čufarjevem maratončku se je predstavilo osem otroških gledaliških skupin.

Produkcija gledališke šole: Bal Lander in njegovi razbojniki / Foto: Nik Bertoncelj
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Janko Rabič

V razstavnem salonu v Kul-
turnem domu na Sloven-
skem Javorniku nadaljujejo 
organizacijo likovnih in dru-
gih razstav. Dne 28. februar-

ja so odprli likovno razstavo 
upokojene diplomirane 
defektologinje logopedinje 
Darinke Cuznar z Jesenic z 
naslovom Svobodno ustvar-
janje. Deset let obiskuje šolo 
Brine Torkar in del njenega 
ustvarjanja je sedaj na ogled 
na razstavi. To so motivi iz 
vsakdanjega življenja; kar ji 
ni uspelo izraziti s sliko, je 
dopolnila z besedami.
"Slikanje je po upokojitvi 
moj hobi. Ne kompliciram, 
narišem, kar se mi zahoče. 
To svobodno ustvarjanje me 

sprosti. To je tudi oblika te 
šole, da vsak dela po svojih 
vzgibih, Brina mi pri tem 
pomaga. Razstavo sem pri-
pravila za spodbudo vsem, 
ki bi radi slikali in risali," je 
povedala Darinka. 

Na odprtju ji je čestital pred-
sednik DPD Svoboda Javor-
nik - Koroška Bela Janko 
Pirc, ob tej priložnosti se je 
vsem zahvalila za pomoč. 
Vodja slikarske šole Brina 
Torkar je v spremnih bese-
dah zapisala, da so Darinki-
na dela izrednega pomena 
za njeno terapevtsko delo in 
dobro počutje. Skozi slikar-
ske procese sama lahko veli-
ko razčisti in prelije na plat-
no ali papir tisto, kar ji leži 
na duši. Razstava bo na 
ogled do 19. marca.

Slikanje je njen 
hobi po upokojitvi
Svobodno ustvarjanje je naslov razstave Darinke 
Cuznar, ki je na ogled na Slovenskem Javorniku.

Z odprtja razstave / Foto: Jože Hribar

V Kulturnem hramu na Koro-
ški Beli se je premierno pred-
stavil Gimnazijski teater 
Gimnazije Jesenice s predsta-
vo Šel je popotnik skozi 
atomski vek. Predstava je 
nastala po motivih cikla pes-
mi Mateja Bora: Šel je popot-
nik skozi atomski vek. Idejna 
vodja projekta je Marija 
Palovšnik, za režijo je poskr-
bel Vid Klemenc, za drama-
turgijo Gašper Stojc, luč 
Matevž Tonejc, oblikovanje 
Natalija Šmitran, spremno 
besedilo pa Jan Čelesnik. 
Igrajo dijaki Anja Dolar, Man-
ca Bertoncelj, Natalija Šmit-
ran, Živa Pintar, Emma Duša-
nić, Urban Koložvari, Krištof 
Marij Čušin in Jan Čelesnik. 

Premiera 
Gimnazijskega teatra
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Hokej mladi

Hokejisti Hidria Jesenice končali sezono
V zadnji tekmi rednega dela Mednarodne hokejske lige je 
ekipa Hidria Jesenice doma gostila Slavijo Junior in tekmo 
izgubila s 3 : 1. Slavija je na vrhu končala s 54 točkami. Sle-
dijo 2. Triglav, 52, 3. Crvena zvezda, 51, 4. Mladost, 28, 5. 
Vojvodina, 28, 6. Hidria Jesenice, 25 in 7. True Celje, 14 točk. 
Slavija Junior kot vodilna ekipa je že v polfinalu. Za polfinale 
se je ekipa Hidria Jesenice pomerila s Crveno zvezdo. V prvi 
tekmi na gostovanju so izgubili z 12 : 1. Nič bolje se jim ni 
godilo doma. Beograjčani so tekmo dobili z 8 : 2. S tem je 
članska ekipa Hidria Jesenice končala letošnjo sezono.

Košarka 

Dva poraza za uvod
Jeseniški košarkarji so v ligi za prvaka v 3. Slovenski ligi odi-
grali dve tekmi in obe izgubili. Na uvodni tekmi so doma 
gostili Gorico. Začetek je bil izenačen (21:20), druga in tretja 
četrtina pa je pripadla gostom (18 : 26, 15 : 23). Na koncu so 
tekmo dobili s 75 : 88. Na gostovanju pri Braniku so imeli spet 
dve slabi četrtini (22 : 15 v prvi in 25 : 17 v tretji). Končni rezul-
tat je bil 86 : 72. Jutri Jeseničani igrajo doma z ekipo Nazarje.

Odbojka

Zmaga v gorenjskem derbiju
V 17. kolu so bile odbojkarice ekipe Mladi Jesenice proste. 
Prejšnjo soboto so igrale gorenjski derbi. Doma so gostile 
drugo ekipo Triglava in zmagale s 3 : 0 (15, 17, 16). Na lestvi-
ci 3. Slovenske odbojkarske lige zahod so se z 18 točkami 
povzpele na četrto mesto. Jutri gostujejo pri drugi ekipi 
Luke Koper. Na prvem mestu je druga ekipa Ankarana s 46 
točkami. 

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se prvič srečali s ka-
ratejem? 
Začelo se je pred osmimi 
leti, ko sem Alena, zdaj svo-
jega moža, predsednika in 
trenerja pri Karate klubu 
Waza-ari, spremljala na tre-
ningu. Nisem trenirala, opa-
zovala sem samo s strani. 
Pred štirimi leti sem naredi-
la korak naprej in se tudi 
sama pridružila treningom. 

Ste trenirali kakšen šport že 
prej?
Eno leto sem trenirala ko-
šarko, tri leta pa sem inten-
zivno vadila v fitnesu.

Zakaj karate?
Glavni razlog je bilo neko 
dekle z rjavim pasom, ki je 
predano treniralo. To mi je 
dalo voljo in moč, da tudi 
sama pokusim vadbo kara-
teja.

Kateri pas imate trenutno?
Trenutno imam modri pas 
2KYU. Dolgoročni cilj je, da 
dosežem vsaj črni pas. Za 
vsak pas se moraš dobro pri-
praviti in pridno delati na 
treningu. To se mi zdi prav, 
saj v nasprotnem primeru bi 
se vsak hitro ponašal s čr-
nim pasom.

Katera disciplina pri karate-
ju vam je najbolj všeč?
Najbolj so mi všeč kate, ki 
jih je pred tekmami treba 
dobro preštudirati, da so po-
tem pravilno izvedene. Bor-
be so mi všeč, a v njih za 
zdaj še ne tekmujem. 

Uspeh na tekmovanju, ki bi 
ga postavili na prvo mesto?
Zagotovo mi največ pomeni 
zlata medalja z mednarodne-
ga prvenstva 2017 v Kopru. 
To je bila prva zlata mednaro-
dna medalja za klub.

Poleg tega, da sami trenira-
te, trenirate tudi najmlajše. 
Od kdaj in s koliko mladimi 
delate?
Z najmlajšimi delamo že tri 
leta. V karate vrtcu število 
otrok z leti narašča trenutno 
jih je kar 28. Ugotovili smo, 
da otrokom bolj odgovarja, 
da jih treniram jaz, zato sem 
z veseljem sprejela izziv. 
Tako da jih treniram že dru-
go leto. Otroci so stari od 
štiri do osem let. 

Je kakšen pogoj, da se vam 
otroci pridružijo?
Nobeno predznanje ni po-
trebno. Pomembno je, da so 
otroci lahko zbrani skozi celo-
tni trening. Treninge imamo 
dvakrat na teden, in sicer ob 
torkih in četrtkih na Osnovni 
šoli Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Trening traja od 15.30 do 
16.20. Nimamo cele ure, prav 
s tem namenom, da lahko 
ostanejo zbrani do konca. Če 
bi trening trajal uro ali več, bi 
jim po izkušnjah sodeč precej 
upadla koncentracija. 

Jasno je, da vsi ne bodo po-
stali državni prvaki. Kaj jih 
poleg karateja še učite? 
Se popolnoma strinjam. 
Karate je veliko več, kot so 

medalje in priznanja. Kara-
te se učimo dostikrat tudi 
skozi igro. Želim, da je tre-
ning zanimiv in da z vese-
ljem pridejo na naslednje-
ga. Zelo pomembno nam 
je, da se otroci naučijo di-
scipline, spoštovanja starej-
ših in vrstnikov, da ne upo-
rabljajo grdih besed, da iz-
boljšajo motorične sposob-
nosti, da ne skačejo v bese-
do itd. Nekateri starši se 
kar ne morejo načuditi vi-
dnega napredka pri disci-
plini svojih otrok. Otroci 
pridobijo samokontrolo in 
postanejo bolj samozave-
stni. Otrok se med četrtim 
in sedmim letom starosti 
razvija, vzgaja in kreira 
svoj karakter. Mi se trudi-

mo, da jim na tej poti čim 
bolj pomagamo.

Imate kakšne posebne prije-
me, da je disciplina na viso-
kem nivoju?
Od začetka, ko prevzamem 
otroke, do konca treninga 
jim poskušam biti vzor in 
jim s svojim obnašanjem in 
odnosom, nepopuščanjem 
in odgovornostjo prikazati 
disciplino. Med drugim pa 
za dodatno motivacijo upo-
rabljam tri štampiljke. Ena 
je za tiste, ki so bili na tre-
ningu zelo pridni, druga za 
tiste, ki so bili srednje pri-
dni, tretja pa za tiste, ki so 
na treningu nagajali. Otroci 
si želijo prvo štampiljko in 
na ta način nekako med se-

boj tekmujejo in se trudijo, 
da bi bili v vseh pogledih 
najboljši.

Kaj je vaš osnovni poklic?
Dve leti nazaj sem na Bledu 
diplomirala na Višji strokov-
ni šoli za gostinstvo, velnes 
in turizem. Sem tudi in-
štruktorica matematike, an-
gleščine in fizike v podjetju, 
ki sva ga z možem Alenom 
pred kratkim odprla. 

Kaj si želite doseči v kara-
teju?
Zame karate nima omejitev. 
Želim si biti res dobra trener-
ka, otrokom vzor. Vsak tre-
ning vidim, kako lahko s pra-
vim obnašanjem za seboj po-
tegneš tudi otroke. 

Otroci se karateja učijo skozi igro
Tanja Škrbo z Jesenic, stara 25 let, trenira tradicionalni karate (shotokan) in hkrati poučuje najmlajše v Karate klubu Waza-ari.

Trenerka Tanja Škrbo z najmlajšimi karateisti. Treninge imajo dvakrat na teden.

Matjaž Klemenc

Dobro se spomnim intervju-
ja z Mitjem Šivicem, ko je 
prevzel ekipo HDD SIJ 
Acroni Jesenice. Ko je videl, 
s kakšnimi igralci se bo lah-
ko spopadel v Alpski ligi, je 
bil popolnoma prepričan, da 
ima ekipo – ta je bila še mlaj-
ša od tiste v sezoni 2018/19 
–, ki se lahko uvrsti v končni-
co. Šivic je že v močni fran-
coski ligi pokazal, da lahko z 
mladimi igralci dosega uspe-
šne rezultate. Jeseničani so 
redni del Alpske lige odigrali 
spremenljivo, s prisotnostjo 
obilice smole, saj so kar ne-
kaj tekem izgubili v končni-
ci, v podaljšku ali po kazen-
skih strelih. V večini redne-
ga dela so bili daleč od šeste-
ga mesta, ki še omogoča ne-
posredno uvrstitev v končni-
co. Roko na srce, le malo je 

bilo tistih, ki so po domačem 
porazu z 0 : 7 z ljubljansko 
Olimpijo tik pred božičem 
še verjeli v končnico. Kot 
kaže, so tisti glavni, strokov-
ni štab in igralci, verjeli. 
Zadnjih trinajst tekem za Je-
senice ni bilo nesrečnih, saj 
so dosegli osem zmag, po 
dve zmagi po podaljšku in 
po kazenskih strelih, in do-
živeli le en poraz. »Drseči 
voz« so vztrajno potiskali 
proti vrhu in ga prav v za-
dnjem kolu, s pomočjo Lu-
stenaua, porinili v končnico. 
Sedmič zapored. V razigra-
vanju od prvega do šestega 
mesta, v katero so vstopili 
brez točk, prvouvrščena 
Olimpija s 4 točkami, so na-
daljevali v visokem ritmu. 
Olimpija je letos padla prvič 
(3 : 2), in to v Tivoliju. Sledi-
lo je pet ne preveč uspešnih 
predstav, ko so od možnih 

15 točk osvojili le 2. Pustertal 
jih je doma premagal z 2 : 4, 
z Asiagom so izgubili v go-
steh s 4 : 5 po podaljšku, če-
prav so že vodili s 4 : 2. Sle-
dila sta dva domača poraza z 
Rittnerjem z 0 : 2 in Cortino 
s 3 : 5 ter z istim tekmecem 

v gosteh s 4 : 5 po podaljšku 
in uvrstitev med prve štiri, ki 
v četrtffinalu pomeni odlo-
čilno tekmo doma, se je 
močno izmikala. A še enkrat 
sta na plan vskočili jeseniška 
trma in nepopustljivost. Sle-
dile so štiri zmage. V gosteh 
so z nogometnim izidom 1 : 
0 premagali Rittner, pa Asi-
ago s 4 : 1 doma, v tekmi, 

polni adrenalina, z 1 : 0 
Olimpijo in za piko na i v 
gosteh še s 4 : 3 Pustertal. 
Kar naenkrat so se s šestega 
mesta pomaknili na tretje 
mesto in s tem dobili mo-
žnost izbiranja tekmeca v 
četrtfinalu. Na razpolago so 
imeli Rittner ali Asiago. Od-
ločili so se za Asiago. Z nji-
mi so v rednem delu izgubi-
li doma z 2 : 3 in zmagali v 
gosteh z 2 : 1 po kazenskih 
strelih. V končnici so izgubi-
li v gosteh s 4 : 5 po podalj-
šku in zmagali doma s 4 : 1. 
V soboto bi morala biti na 
sporedu že prva tekma z Asi-
agom na Jesenicah, a je vod-
stvo lige odpovedalo vse tek-
me. Škoda, če vemo, v kako 
dobri formi so bili v zadnjem 
obdobju »železarji«. Kako 
bo s četrtfinalom naprej, se 
bo vodstvo Alpske lige odlo-
čilo danes.

Kdaj z Asiagom za polfinale
Prejšnjo soboto bi se moralo začeti četrtfinale v Alpski ligi, a je igranje preprečil koronavirus. Vodstvo 
lige je odpovedalo vse tekme, kako naprej, pa bo znano danes.

Zadnjih trinajst tekem 
za Jesenice ni bilo 
nesrečnih.
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Po raziskavi Z zdravjem 
povezan vedenjski slog 
(Nacionalni inštitut za javno 
zdravje – NIJZ, 2016) se 
polovica prebivalcev Slove-
nije prehranjuje pretežno 
nezdravo, od tega največ 
moški, mlajši odrasli, nižje 
izobraženi, nižji družbeni 
sloj; zadostno telesno dejav-
nih je le polovica odraslih 
Slovenije, vsak deseti čez-
merno pije alkohol, kadi 
skoraj vsak četrti odrasli 
prebivalec, četrtina odraslih 
vsakodnevno doživlja stres 
ali ima težave z obvladovan-
jem stresa, povečan je delež 
tistih, ki ga doživljajo zaradi 
službe, več kot sedemdeset 
odstotkov prebivalcev, starih 
nad 55 let, ima prekomerno 
telesno težo. 
Zdravstveno-vzgojni centri 
(ZVC) so samostojne enote v 
zdravstvenih domovih, ki so 

bili po sklepu Ministrstva za 
zdravje leta 2002 vzpostavlje-
ni v okviru Nacionalnega pro-
grama primarne preventive 
srčno-žilnih bolezni. Strokov-
njaki v ZVC posameznikom 
pomagamo pridobiti potreb-
na znanja, oblikovati stališča, 
usvojiti veščine in vedenjske 
vzorce za zdrav način življe-
nja in krepitev duševnega 
zdravja ter pri spreminjanju 
z zdravjem povezanih tvega-
nih vedenj. Programi sveto-
vanja za zdravje potekajo v 
obliki skupinskih delavnic 
(temeljne – kratke in poglob-
ljene – dolge) in individual-
nih svetovanj. Dolge – poglo-
bljene delavnice, ki jih izvaja-
mo, so tako imenovane sveto-
valnice za zdrav življenjski 
slog: Zdravo jem (traja en 
mesec), Gibam se (traja štiri 
mesece) in Zdravo hujšanje 
(traja pet mesecev). Za poglo-

bljene delavnice potrebujete 
napotnico medicinske sestre 
iz (referenčne) ambulante 
družinske medicine ali oseb-
nega zdravnika, sicer pa so 
brezplačne (plačnik je 
ZZZS). Delavnici Zdravo 
jem in Gibam se potekata 
nekajkrat letno, medtem ko 
delavnica Zdravo hujšanje 
poteka spomladi (takoj po 
novem letu) in jeseni (zače-
tek že konec avgusta). Izvaja-
mo tudi poglobljene svetoval-
nice za duševno zdravje: Pod-
pora pri spoprijemanju z 
depresijo, Podpora pri spop-
rijemanju s tesnobo, Podpo-
ra pri spoprijemanju s stre-
som, ki trajajo približno en 
mesec in so v zadnjih letih 
postale zelo zaželene, zato ste 
ob prijavi uvrščeni v čakalno 
vrsto. 
Kratke – temeljne delavnice 
in svetovanja so namenjena 

splošni populaciji. Posamez-
ne delavnice se lahko odlič-
no vklopijo tudi v promocijo 
zdravja na delovnem mestu: 
Delavnica za zdrav življenj-
ski slog – osnovna motivacij-
ska delavnica, Stres in tehni-
ke sproščanja, Dejavniki tve-
ganja z meritvami krvnega 
tlaka in krvnega sladkorja, 
delavnica DA, OPUŠČAM 
KAJENJE (skupinsko oz. 
individualno) in program 
SVIT – svetovanje. Izvajamo 
tudi delavnico Ali sem fit?, 
preizkus telesne zmogljivos-
ti s 6-minutnim testom hoje 
ali testom hoje na dva kilo-
metra. Glavni cilji vseh 
naših programov so: zmanj-
šanje zgodnje umrljivosti, 
obolevnosti ter invalidnosti, 
izboljšanje duševnega zdra-
vja in vzpostavitev mreže 
deležnikov iz lokalnega oko-
lja, ki posameznika podpira-

jo pri vzdrževanju zdravega 
življenjskega sloga oz. pri 
samooskrbi kroničnih nena-
lezljivih bolezni, kot so srč-
no-žilna obolenja, različni 
raki, sladkorna bolezen tipa 
2 in druge bolezni, povezane 
z nezdravim življenjskim 
slogom.
S krepitvijo pomena preven-
tivnih programov se je v slo-
venskem prostoru v osnov-
nem zdravstvu prepoznal 
pomen preventive. ZVC 
Jesenice smo s promocijo 
zdravja in preventivnim 
delovanjem v lokalni skup-
nosti postali nepogrešljiva 
stalnica tako v društvih kot v 
različnih delovnih organiza-
cijah, vzgojno varstvenih 
ustanovah, šolah ter nevlad-
nih organizacijah. 
Ne čakajte, da vas poišče 
bolezen. Že danes lahko 
naredite nekaj zase. 

Bolje preprečiti kot zdraviti
Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege, 
Zdravstvenovzgojni 
center Jesenice

Urša Peternel

Svetniška skupina Levica 
Jesenice – Jeseniška alter-
nativa je pred časom dala 
pobudo, da v Občinski knji-
žnici Jesenice uredijo bral-
ni kotiček za slabovidne 
osebe, tako kot imajo to 
urejene druge knjižnice v 
Sloveniji, tudi v Radovljici 
in Kranju.
Direktorica Občinske knji-
žnice Jesenice Veronika 
Osredkar je pobudo poz-
dravila in v odgovor zapisa-
la: "Že dolgo razmišljamo o 
tem, kako v ponudbo vklju-
čiti storitve za različno ovi-
rane ljudi, tudi za slepe in 
slabovidne. K temu nas je 
že večkrat spodbudil tudi 
predstavnik Medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj. V pogovorih 
z njim pa so se potrdila 
naša dolgoletna opozorila, 
da knjižnica zaradi prostor-
skih razmer ni primerna za 
gibalno ovirane in da bral-
nega kotička za slepe in sla-
bovidne z vsemi potrebni-
mi napravami, kakršne 
imajo večje knjižnice, nika-
kor ni mogoče urediti. Jese-
niške knjižnice ni mogoče 
primerjati z novima v Kra-
nju in Radovljici, kjer pro-
stor omogoča, da sta knjiž-
nici prijazni tudi do slepih 
in slabovidnih ter gibalno 
oviranih oseb. Obe novi 
knjižnici sta lahko dostop-
ni, v obeh sta dvigali in tak-
tilne oznake za slepe in sla-
bovidne. Kranjska knjižni-
ca ima odlično urejen 
oddelek za slepe in slabovi-
dne, opremljen z vrhunski-
mi pripomočki. V Radovlji-
ci namenski oddelek še 
urejajo (nakup pripomoč-
kov), za zdaj je v njem 
posebna zbirka ustreznega 
knjižničnega gradiva (zvoč-

ne knjige, knjige v brajlici). 
Na Jesenicah imamo (tudi) 
za slepe in slabovidne zbir-
ko zvočnih knjig v sloven-
ščini, pravzaprav vse, ki so 
bile na tržišču (zadnja leta 
ne izhajajo več), knjige z 
večjim tiskom, nekaj je 
tudi knjig v brajlici. Knjiž-
nično gradivo za slepe in 
slabovidne torej imamo, ni 
pa posebej izpostavljeno. 
Najbolje bi bilo, če bi to 
knjižnično gradivo lahko 
postavili v pritličje, saj je 
stopnišče do oddelka za 
odrasle za slabovidne veli-
ka ovira. Žal to ni mogoče. 
Ena od možnosti je, da v 
časopisno čitalnico names-
timo mizo z dodatno svetil-
ko in s predali, v katere bi 
shranili posebne bralne 
lupe. Vendar je časopisna 
čitalnica jeseniške knjižni-
ce prehoden prostor med 
avlo in oddelkom za otroke. 
Potrebnega miru in tišine 
ni mogoče zagotoviti, saj se 
nenehno sliši otroški diren-
daj. Poleg tega bi posegli v 
prostor že tako premajhne 
časopisne čitalnice. Rešitev 
bi bila torej bolj simbolna 
kot res učinkovita. Bi pa na 
tak način opozorili na pro-
blematiko slepih in slabovi-
dnih, kar je morda tudi 
smiselno. Zagotovo pa 
bomo dohod v knjižnico 
opremili z ustreznimi 
označevalnimi trakovi za 
slabovidne. Ob tej prilož-
nosti vse svetnike prijazno 
vabim v knjižnico, da spoz-
najo njeno prostorsko stis-
ko, na katero že dolgo opo-
zarjamo. V preteklih letih 
je Občina Jesenice nekaj-
krat organizirala dan odpr-
tih vrat občinskih javnih 
zavodov, a zanimanja za 
knjižnico med svetniki žal 
ni bilo. Upam, da bo v pri-
hodnje drugače."

Bralni kotiček za 
slepe in slabovidne

Maša Likosar

Delavnica kvačkanja se izva-
ja v okviru projekta Večge-
neracijski center Gorenjska. 
"Delavnica je brezplačna in 
je poleg izobraževanja 
namenjena tudi socialnemu 
vključevanju ter medkultur-
nemu in medgeneracijske-
mu povezovanju," je pojas-
nila strokovna delavka cen-
tra Katarina Bertoncelj. 
Izvajajo jo že od leta 2017, 
poteka pa od oktobra do sre-
dine decembra in z vmes-
nim premorom še od druge 
polovice januarja vse do 
aprila. Običajno jo obišče 
deset udeležencev oziroma 
predvsem udeleženk, ki tri 
šolske ure, z začetkom ob 
15. uri, združujejo prijetno s 
koristnim. 
Potrebščine, kot sta volna in 
kvačka, si udeleženci priskr-
bijo sami, potrebno znanje 
pa jim preda mentorica 
Marja Jalen. "Dobrodošli so 
vsi. Tisti, ki nimajo znanja, 

in tisti, ki so že nekoliko 
poučeni. S prvimi se uvaja-
mo z osnovnimi zavoji ter 
zankami in tako naredimo 
verižico. Poleg zank pa se 
postopno učimo tudi branja 

opisnih in narisanih vzorcev 
iz knjig. Že vešči pa lahko v 
prijetni družbi izdelujejo 
kvačkane izdelke in prena-
šajo svoje znanje na druge," 
je povedala Jalnova in doda-
la: "Veseli smo, da se nam je 
nedavno pridružil devetletni 
Lovro, a želeli bi si še več 
mladih. Zato so vsi, ki bi se 
želeli naučiti kvačkanja, vab-
ljeni, da nas obiščejo kadar-
koli v šolskem letu." 
Mladi Lovro Goričar, ki 
dokazuje, da kvačkanje ni le 
za dekleta, temveč tudi za 
fante, zelo rad izdeluje z 
rokami. S kvačkanjem se je 
seznanil v šoli in takoj mu je 
postalo zanimivo. "Na začet-
ku je nekoliko težko, a z vsa-
kim zavojem postaja lažje," 
je povedal Lovro, ki bi si 
nekoč rad sam izdelal kvač-
kani šal. 
Kvačkanje, ki zahteva potrp-
ljenje in voljo do sedenja, je 

po besedah udeležencev roč-
na spretnost, ki izredno 
pomirja in sprošča. "Deluje 
tudi terapevtsko. Ko usvojiš 
zavoje, tedaj se resnično 
potopiš v delo, ne razmišljaš 
in kvačkaš nezavedno. Kot 
bi meditiral in odmislil vse 
probleme sveta," je povedala 
Jalnova in še dodala, da 
poleg uporabnih stvari, kot 
so puloverji, šali, kape, izde-
lujejo tudi okrasne izdelke. 
Udeleženci se lahko pohva-
lijo tudi z dejstvom, da od 
samega začetka izvajanja 
delavnice prispevajo kvačka-
ne narcise, ki so del šopkov, 
podarjenih jeseniškim 
občinskim nagrajencem. 
"Narcise so vsako leto lepše, 
saj imajo izdelovalci vedno 
več znanja in natančnosti," 
je poudarila Katarina Ber-
toncelj in za konec še zaupa-
la, da delavnico ob torkih 
izvajajo tudi v Žirovnici. 

Kvačkanje pomirja       
V prostorih Ljudske univerze Jesenice vsako sredo poteka delavnica kvačkanja. Udeleženci dokazujejo, 
da tovrstna ročna spretnost ni le za starejše gospe, temveč tudi za mladenke in mladeniče.

Udeleženci delavnice kvačkanja na Jesenicah združujejo prijetno s koristnim. / Foto: Tina Dokl

Kvačkane narcise bodo del šopkov, ki jih bodo podarili 
jeseniškim občinskim nagrajencem. / Foto: Tina Dokl
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U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 26 .  d e l )

Janko Rabič

Milan in Ivana Kejžar:  
življenje med urnimi kazalci

Opravljata poklic, ki izgu-
blja svojo veljavo in po-
membnost. Življenjskega 
vsakdana si sicer ni mogoče 
predstavljati brez ur, ki nam 
odmerjajo čas, vendar je na-
predek tudi tukaj prinesel 
bistvene spremembe. Kljub 
prevladi pametnih telefonov 
sicer ure pri marsikom osta-
jajo nepogrešljive na rokah, 
v stanovanju ali avtu. Prav 
na rokah so statusni simbol 
posameznika ali modni do-
datek. S tem se poudarja 
osebnost človeka, daje vtis 
urejenosti in natančnosti. 
Zgodba 74-letnega urarske-
ga mojstra Milana Kejžarja 
in njegove žene Ivane je za-
nimiva vsaj iz dveh zornih 
kotov. Le kdo ne pozna nju-
nega lokala v Balohovi hiši 
na Plavžu na Jesenicah. 
Dne 26. aprila bo minilo 
natanko 48 let, ko je Milan 
tam začel samostojno opra-
vljanje urarskega poklica. 
»Tradicija urarstva je v moji 
družini,« pravi Milan, ki je 
po rodu iz Škofje Loke. 
»Oče je imel svojo delavnico 
v Škofji Loki. Spodbujal in 
nagovarjal me je, da ko bo 
on prenehal s tem delom, 
naj jaz nadaljujem. Naredil 
sem triletno obrtno šolo za 

urarja in si potem pri dru-
gih urarjih nabiral izkušnje. 
Leta 1972 sem se odločil, da 
začnem na svoje, in to poč-
nem še danes.« 
Obrtniki menda niso bili 
ravno upoštevani v takra-
tnem družbenem sistemu? 
»Imel sem občutek, kot da 
smo neko odvečno kolo. 
Vztrajal sem, imel sem pri-
dobljene izkušnje. Vedel 
sem, da sem sposoben, svo-
jega potenciala nisem želel 
zanemariti. Mlad sem bil, 
ustvarjalen, zagnan. Takrat 
smo bili na Jesenicah trije 
urarji, dva sta kmalu odne-
hala.« Je bilo pa včasih biti 
urar drugače? »To je bil 
spoštovanja vreden poklic, 
danes ni več tako. Spomi-
njam se, ko sem odprl lo-
kal, je prvo minuto prišla 
stranka, potem pa jih je bilo 
čedalje več. Kar vrste so bile 
včasih, tudi iz sosednje Av-
strije so prišli. Raznih po-
pravil je bilo toliko, da sva z 
ženo delala tudi po osem-
najst ur na dan. To so bila 
predvsem mehanska popra-
vila ur, čiščenja, potem so 
prišle kvarčne in digitalne 
ure. S sodobnimi tehnolo-
gijami se je vse spreminja-
lo. Je pa tudi v tem poklicu 

treba ves čas slediti novo-
stim.«
Z Ivano sta se spoznala v 
rosnih mladih letih in do 
danes sta skupaj, kar šest 
desetletij je že to. »Oba sva 
začela skupaj obiskovati 
obrtno šolo, to je bilo v Ce-
lju, jaz za optika, Milan za 
urarja. Takrat je bila to sku-
pna šola,« spomine obuja 
Ivana. »Potem sem začela 
nabirati izkušnje v Optiki 
Mesec na Jesenicah, delala 
še drugje, tri leta tudi v fir-
mi v Ljubljani.« 
Stanovala sta pri Ivani na 
Koroški Beli in na Jeseni-

cah. Potem sta si v Zabre-
znici sezidala svojo hišo in 
od takrat sta iz dneva v dan 
na relaciji do Jesenic in na-
zaj. S poroko, družino in 
poklicem so se obveznosti 
kopičile in po tako začrtani 
poti ni šlo več naprej. Milan 
je predlagal, naj še Ivana 
začne delati pri njem. »Nau-
čila sem se, da če imaš voljo 
pa spretnosti v rokah, se da 
vse obvladati,« pravi Ivana. 
Z Milanom je zanimivo kra-
mljati, resnično ve vse o 
urarstvu, znamkah, tudi 
prestižu nošenja ur. So sta-
tusni simbol in koliko? »Za-

gotovo. Tisti, ki se cenijo, 
dajo nekaj tudi na dobro 
uro. So takšne, ki dosegajo 
ceno dvajset tisoč evrov, že 
dobre in kvalitetne ure pa 
stanejo od petsto evrov na-
prej. Zanimivo je, da kar 
podzavestno, ko nekoga sre-
čam, pogledam, kakšno uro 
nosi. Po tem si nekako 
ustvarim vtis, koliko mu je 
do ure, kako jo spoštuje.« In 
kaj ima vsak dan na roki Mi-
lan? »To je srednje kvalite-
tna ura znamke Lorens. 
Žena mi jo je kupila za 
mojo šestdesetletnico. Sicer 
se jim doslej zamenjal že 
kakih deset.« 
Milan in Ivana imata tri od-
rasle otroke, dva sinova in 
hčerko, družinska urarska 
tradicija pa se skoraj zagoto-
vo za zdaj ne bo nadaljevala. 
»Sam sem jim to celo od-
svetoval, tako da so si izbrali 
druge poklicne poti. Se ra-
zumemo med seboj in nam 
je lepo,« pravi Milan. 
Kaj pa prosti čas, morda ko-
njički? »Kar sva ves čas vpe-
ta v delo, na to niti ne pomi-
sliva, še največje razvedrilo 
so nedeljski sprehodi. Sva 
kar z vsem zadovoljna, sva 
skromna in nezahtevna,« 
dodajata. 

Milan in Ivana Kejžar

Urša Peternel

Ob mednarodnem dnevu 
turističnih vodnikov je Turi-
stično-informacijski center 
(TIC) Jesenice v Kolpernu 
pripravil dogodek, na kate-
rem so na zanimiv način 
predstavili poklic turistični 
vodnik ter naravne in kul-
turne znamenitosti Jesenic. 
Kot je v imenu organizator-
jev dejala Nena Koljanin, 
turistična informatorka iz 
TIC Jesenice, želijo tudi s 
tovrstnimi dogodki pokaza-
ti, da Jesenice niso več me-
sto rdečega prahu, temveč 
imajo marsikaj pokazati 
tudi na turističnem podro-
čju. 
Ob tej priložnosti na obisk 
vsako leto povabijo razred 
dijakov Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica ter 
ponudnike turističnih na-
mestitev v občini, da bi ti 
svojim gostom lahko pred-
stavili celotno turistično po-
nudbo Jesenic z okolico in 
morda tudi manj znane, 

skrite, a zanimive kotičke 
mesta.
Svoje delo sta obiskovalcem 
predstavila dva lokalna turi-
stična vodnika, Aljoša Žni-
dar in Andraž Sodja. Aljoša 
Žnidar je vodnik že trinajst 
let, deluje predvsem kot ko-
lesarski vodnik, kolesarske 
navdušence pa vodi po raz-
ličnih zanimivih kolesarskih 
turah, največ v okolici Bleda, 
v Posočju ... V prihodnje se 
odpirajo tudi možnosti ra-
zvoja kolesarskega turizma 
na Pristavi, v novem gorsko-
kolesarskem učnem centru 
Pristava, mimo katerega pe-
lje tudi turnokolesarska pot 
Trans Karavanke.

Andraž Sodja pa je turistični 
vodnik pet let, za seboj ima 
okrog petsto vodenj, zlasti 
po Planici. Na Jesenicah je, 
kot je dejal, najbolj prilju-
bljen program, ki vključuje 
ogled Stare rudne poti, ki ga 
popestrijo z obiskom zgodo-
vinskih likov. Sodja veliko 
neizkoriščeno priložnost 
vidi v Mežakli, ki po njego-
vem ponuja ogromno turi-
stičnih in rekreacijskih mo-
žnosti, v Spominskem par-
ku, Murovi oziroma starih 
Jesenicah ...
Obiskovalci so si v sklopu 
srečanja ogledali tudi dela-
vsko stanovanje v Kasarni 
na Stari Savi.

Ob dnevu turističnih 
vodnikov
Lokalna turistična vodnika Aljoša Žnidar in Andraž Sodja sta predstavila svoje delo in turistične 
zanimivosti Jesenic z okolico.

Lokalna turistična vodnika Aljoša Žnidar (levo) in Andraž 
Sodja ter Nena Koljanin, turistična informatorka s TIC 
Jesenice

Srečanja so se udeležili tudi dijaki tretjega letnika turizma na Srednji gostinski in turistični 
šoli Radovljica.

Na območju občine Jesenice je registriranih 
sedemnajst lokalnih turističnih vodnikov.
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Urša Peternel

S štirimi avtorskimi predsta-
vami in dvema priredbama 
se je v dveh večerih predsta-

vilo šest razredov, kar je sko-
raj polovica vseh in skupaj 
skoraj sedemdeset dijakov. 
Nastopili so Dratšponarji iz 
1. b, Soleils iz 2. a, Amater-

ski kaos dijakov iz 2. c, Navi-
hanci iz 3. a, Lubice Bubice 
iz 3. b in Šacijini Angelčki iz 
4. a. Trije razredi so na festi-
valu sodelovali prvič, pose-

ben aplavz pa so si prislužili 
Šacijini angelčki, ki so bili 
tokrat na odru že četrto leto 
zapored. V netekmovalnem 
delu festivala vsako leto nav-
duši tudi profesorska skupi-
na Teater, prof., letos so pri-
pravili predstavo Smešna 
zgodba o čarovniku Faustu. 
»Namen festivala je prikaza-
ti in nagraditi najbolj kako-
vostne gledališke predstave 
in s tem spodbuditi razvoj 
in rast gledališke dejavnosti 
na gimnaziji,« je povedala 
idejna vodja festivala in 
mentorica Marija Palovšnik.
Komisija festivala, v kateri 
so bili igralec in režiser Jaša 
Jamnik, restavratorka in 
konservatorka Martina 
Kikelj Lesar, profesorici 
Tina Mulec in Darja Svetina 
ter dijaka Jan Čelesnik in 
Urban Koložvari, je ob kon-
cu nagradila najboljše v raz-
ličnih kategorijah. Najboljša 
predstava po mnenju gledal-
cev (1. večer): Kdaj smo 

zdej? (3. b); najboljša pred-
stava po mnenju gledalcev 
(2. večer): Iz devete simfoni-
je (4. a); najboljša predstava 
po mnenju komisije: Kdaj 
smo zdej?; najboljša igralka: 
Vida Leskovar (Iz devete 
simfonije); najboljši igralec: 
Anan Sušić (Hodnik, 2. c); 
najboljša igralka v stranski 
vlogi: Barbara Klinar (Sum, 
2. a); najboljši igralec v 
stranski vlogi: Janez Cerkov-
nik (Roman in Julka, 1. b); 
najboljše avtorsko besedilo: 
Zoja Šporn, Roman in Julka 

(1. b); najboljša scena: Kdaj 
smo zdej?; najboljša kostu-
mografija: Iz devete simfo-
nije; najboljši gledališki list: 
Iz devete simfonije; najbolj-
ša koreografija: Kdaj smo 
zdej? in posebna nagrada 
žirije: Zadnja večerja (3. a).
Prvi večer se je festivala ude-
ležil tudi jeseniški župan 
Blaž Račič, ki je čestital 
vsem ustvarjalcem in dejal, 
da ga veseli, da mladi tudi 
na ta način bolje spoznajo in 
vzljubijo kulturo in umet-
nost.

Gimnazijski 
dramski festival
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je potekal Dramski festival Gimnazije 
Jesenice. Že devetič zapored so na oder stopili dijaki, ki se z avtorskimi 
predstavami oziroma priredbami pomerijo na medrazrednem tekmovanju 
gledaliških predstav. 

Kdaj smo zdej? / Foto: Urša Peternel

Iz devete simfonije / Foto: Tina Dokl

Hodnik / Foto: Urša PeternelSum / Foto: Urša Peternel

Roman in Julka / Foto: Urša Peternel

Zadnja večerja / Foto: Tina Dokl

Teater, prof.: Smešna zgodba o čarovniku Faustu / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar

Aleš Krivec se je s fotografi-
jo začel ukvarjati pred pribli-
žno petimi leti. "Fotografira-
nja sem se lotil z druge stra-
ni kot večina fotografov, saj 
sem se v svet fotografije po-
dal zaradi narave svojega 
dela, ko sem potreboval raz-
lične tematske fotografije," 
pojasnjuje in nadaljuje: 
"Tako sem se odločil, da jih 
bom skušal nekaj posneti 
kar sam, ker sem sam znal 
najbolje oceniti, kakšne sve-
tlobne učinke in kontraste 
na fotografiji potrebujem." 
Studijska fotografija, moda 
ali portreti ga niso pritegni-
li, ga je pa vleklo v naravo, 
kjer je tudi sicer izjemno 
rad. "Ko sem enkrat začel 
fotografirati, se nisem mo-
gel ustaviti. V nekaj mesecih 
je to preraslo v pravo obse-
denost," je zaupal. Do sedaj 
beleži že lepo zakladnico na-
grad. Bil je fotograf leta 
2017 po izboru revije Digi-
talna kamera, skupni zma-
govalec natečaja Narava 

2018, IPA 2017 zmagovalec 
v kategoriji Professional Na-
ture, prejemnik zlate meda-
lje na Epson Pano awards in 
mnogih drugih. 
Na mednarodnem fotograf-
skem natečaju Sony World 
Photography Awards, najve-
čjem tovrstnem tekmovanju 
na svetu, je postal nacional-
ni zmagovalec. Tekmovanje 
nacionalnih nagrad (Natio-
nal Awards) je sicer skupna 
pobuda Svetovne fotograf-
ske organizacije in podjetja 
Sony, ki podpira lokalne fo-
tografske skupnosti v 63 dr-
žavah po vsem svetu. Pobu-
da izbranega fotografa ali 
fotografinjo iz vsake države 
nagradi za posamezen po-
snetek ter jim obenem nji-
hova dela omogoča predsta-
viti globalni javnosti na pri-
znani razstavi Sony World 
Photography Awards 2020, 
ki bo v londonski galeriji So-
merset House potekala od 
17. aprila do 4. maja. 
Na tekmovanje Sony World 
Photography Awards 2020 
je prispelo več kot 345.000 

fotografij. Žirija je Aleša 
Krivca, ki je kot zmagovalec 
nacionalne nagrade slavil že 
leta 2018 s fotografijo Blej-
skega jezera, anonimno iz-
brala na podlagi fotografije 
"Ledeni prstan", ki je bila 
prijavljena v kategorijo Na-
rava odprtega tekmovanja. 
"Vesel sem, da je izbrana fo-
tografija kot tudi tisti, ki sta 
bili izbrani leta 2018, ponov-
no nastala v Sloveniji. Sam 
trenutek je bil resnično ne-
kaj posebnega in že opazo-
vati ta pojav je neke vrste 
privilegij. Fotografija tudi 
krasi mesec januar v kole-
darju za leto 2020 in je 
moja najljubša fotografija, 
nastala v preteklem letu. Na-
stala je v okolici Rateč v zelo 
mrzlem jutru. V zraku je 
bilo polno ledenih kristalov, 
ki so v ranem jutru ustvarili 
unikatno vzdušje. Opazil 
sem, da nad enim izmed 
dreves nastaja optični pojav 
halo, ki je ustvaril mistične 
razmere. Povzroči ga lom 
svetlobe, ko ta prehaja skozi 
ledene kristale." 

Ledeni prstan
Jeseničan Aleš Krivec je že drugič prejemnik slovenske nacionalne nagrade 
Sony World Photography Award 2020. Izbrana fotografija, ki nosi naslov 
Ledeni prstan, prikazuje optični pojav halo nad drevesom.

Izbrana fotografija Ledeni prstan, ki je Alešu Krivcu prinesla naziv nacionalnega zmagovalca 
mednarodnega fotografskega natečaja Sony World Photography Awards 2020 / Foto: Aleš Krivec 
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Urša Peternel

Čeprav bo Muslimanski 
kulturni center Ljubljana 
uradno odprt šele junija, 
po zaključku ramadana, pa 
molitve v novi džamiji, prvi 
v Sloveniji, že potekajo. 
Med tistimi, ki prihajajo, 
zlasti na petkovo molitev, 
so tudi številni muslimani 
z Jesenic, nam je povedal 
namestnik muftija, 42-let-
ni Nevzet Porić. Porić je 

magister islamske teologi-
je, Jeseničan, ki zdaj že 
vrsto let z družino živi v 
Ljubljani. A kot pravi, je še 
vedno tesno povezan z 
Gorenjsko, zlasti z Jeseni-
cami, kjer živijo njegovi 
starši in kjer je nekaj časa 
kot imam deloval tudi seda-
nji mufti dr. Nedžad Gra-
bus. Grabus je tudi pouče-
val Porića pri verouku na 
Jesenicah, kasneje je bil 
njegov profesor na Fakulte-

ti islamskih znanosti v 
Sarajevu. 
Porić nas je prijazno pope-
ljal po centru, ki so ga gra-
dili sedem let, stal pa je več 
kot 34 milijonov evrov. Z 
izgradnjo so se uresničile 
sanje številnih slovenskih 
muslimanov, center pa je 
že na pogled arhitekturna 
mojstrovina. Arhitekturna 
zasnova in notranja opre-
ma sta delo studia Bevk 
Perović arhitekti. Center 

sestavlja šest objektov v 
beli barvi, narejeni so iz 
betona, stekla in lesa, obda-
ni pa so z belo železno kon-
strukcijo. Srce centra je 
džamija, ki je v obliki koc-
ke, po vzoru kaabe, črne 
kocke iz Meke. Ob njej 
samostojno stoji štirideset 
metrov visok minaret, v 
sklopu centra so še upravni 
objekt, kjer deluje muftijev 
urad, izobraževalni objekt z 
učilnicami, večnamensko 

dvorano in knjižnico, sta-
novanjski objekt, kjer bodo 
bivali imami, restavracija s 
ponudbo bosanske kulina-
rike (od burekov, zeljanice, 
čevapčičev do baklave in 
bosanske kave). V kleti je 
parkirišče za 120 vozil, 
športna dvorana in telovad-
nica z garderobami.
Džamija sprejme od 1400 
do 1500 ljudi; poleti bodo 
odprli velika vrata in bo 
molitev mogoče spremljati 
tudi z dvorišča. Notranji 
prostor je velik, svetel, nad 
njim se pne kupola iz mod-
rega blaga, ki simbolizira 
nebo oziroma bližino boga. 
Na tleh je siva molitvena 
preproga, ki so jo izdelali v 
Turčiji, vsa ostala oprema je 
delo slovenskih izvajalcev, 
ogromno dela je bila oprav-
ljenega ročno. 
Prostor je zelo enostavno 
okrašen, na stenah ni nobe-
nih podob ljudi ali živali, 
temveč zgolj napisi v arab-
ščini. V desnem krogu je 
napis Allah (Bog), v levem 
Mohammed, v središču pa 
verz iz Korana, v katerem je 
strnjeno muslimansko vero-
vanje. V središču džamije je 
mihrab, to je niša, obrnjena 
proti Meki, kjer stoji imam, 
ko vodi molitev. Ob petkih 
pa imam vernike nagovori s 
prižnice, imenovane min-
ber. Moški verniki so v času 
molitve na sivi preprogi, 
ženskam pa je namenjena 
galerija džamije. Ob osred-
njem prostoru je tudi umi-
valnica, kjer verniki pred 
molitvijo opravijo obredno 
umivanje. Kot je dejal Porić, 
ga zelo veseli, da so odzivi 
na novi center pozitivni, da 
ga ljudje doživljajo kot arhi-
tekturni presežek in prido-
bitev za mesto Ljubljana. Za 
zdaj je najbolj zaživela prav 
džamija, prva molitev v njej 
je potekala sedmega febru-
arja, udeležilo pa se je je 
ogromno muslimanov iz 
vse Slovenije, tudi z Jesenic. 

Uresničene sanje muslimanov
Po novi džamiji v Ljubljani, prvi v Sloveniji, nas je popeljal namestnik muftija, Jeseničan Nevzet Porić.

Magister islamske teologije Nevzet Porić je namestnik muftija, prihaja z Jesenic, kjer je 
zaključil tudi osnovno šolo. Čeprav od zaključka študija z družino živi v Ljubljani, se na 
Jesenice, kjer živijo njegovi starši, rad vrača. / Foto: Gorazd Kavčič

Džamija je zasnovana po vzoru kaabe, črne kocke iz Meke, ob njej samostojno stoji 
minaret. V sklopu centra je sicer šest objektov, vsi so bele barve, narejeni iz betona, stekla 
in lesa, obdani so z belo železno konstrukcijo.

Notranji prostor džamije je velik, svetel, s sivo preprogo in modro kupolo iz blaga,  
ki simbolizira nebo oziroma bližino boga. 

V džamiji je tudi umivalnica, kjer poteka obredno umivanje vernikov pred molitvijo. Tudi 
tu prevladujeta beton in les.

Mufti dr. Nedžad Grabus je bil nekaj časa imam 
na Jesenicah, zato ima poseben odnos do tega 
mesta in Gorenjske nasploh. Prek Nevzeta 
Porića je zato poslal posebne pozdrave vsem 
gorenjskim muslimanom.

V sklopu centra so uredili tudi predavalnico.
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Zagorel pomožni objekt
Na Jesenicah je zagorel lesen pomožni objekt. Okoliščine 
kažejo, da je zagorelo zaradi neprevidno odloženega pepela 
v posodi ob objektu. Tuja krivda je glede na zbrana obvesti-
la izključena. Policisti so na Jesenicah obravnavali tudi di-
mniški požar, vnele so se saje v dimniku, ogrožen ni bil 
nihče.

Kriminaliteta
Na Koroški Beli je storilec ponoči iz tovornega vozila odtujil 
gorivo. Kriminalisti so obravnavali tudi vlom v bencinski ser-
vis na Jesenicah.

Varnostni pas
Policisti so na območju Jesenic in Radovljice v okviru vseslo-
venske akcije poostreno nadzirali uporabo varnostnih pasov 
pri udeležencih v vozilih. Osem udeležencev ni uporabljalo 
varnostnega pasu, trije so telefonirali med vožnjo, v štirih 
primerih pa so vozniki prevozili rdečo luč. Nadzore bodo 
policisti še nadaljevali, so napovedali.

Iz policijskih zapisnikov

V Mladinskem centru Jesenice začenjajo nov projekt, ki so 
ga poimenovali MLADiMLAD. Želijo najti študente oziroma 
ustvarjalce, ki bi bili pripravljeni voditi delavnice s področij 
njihovega študija oziroma ustvarjanja. Delavnice bodo na-
menjene mladim. "MLADiMLAD je projekt povezovanja 
mladih z namenom širjenja idej, znanja, izkušenj, ki lahko 
odpirajo vrata novim idejam ali celo karieri," pravijo v Mla-
dinskem centru Jesenice, kjer obljubljajo tudi pomoč pri iz-
vedbi delavnic in finančno podporo. V projektu lahko sode-
lujejo mladi do 29. leta starosti, pri čemer ni nujno, da pri-
hajajo iz jeseniške občine.

Projekt MLADiMLAD

Janko Rabič

Člani Sankaškega kluba Je-
senice so v nedeljo, 8. mar-
ca, na progi v Savskih jamah 
v Planini pod Golico izvedli 
59. tekmovanje v sankanju 
na naravnih progah za Pokal 
mesta Jesenice. Snežka po-
šiljka nekaj dni prej je omo-
gočila, da so ob nizkih noč-
nih temperaturah dobro 
pripravili progo za izvedbo 
edinega tekmovanja v tej 
zimi in z zares dolgoletno 
tradicijo. Nastopili so tek-
movalci in tekmovalke iz 
sankaških in športnih klu-
bov Idrija, Podljubelj, Jelen-
dol, Lom, Rokovnjači, Lokve 
(Hrvaška) in Jesenice. Iz do-
mačega kluba so najboljše 
rezultate dosegli: Klemen 
Rev, Irma Klinar in Mojca 
Petač so zasedli prvo mesto 
v kategorijah starejših čla-
nov in veteranov, pri člani-

cah je Klavdija Klinar zase-
dla drugo mesto, Petra Dra-
gičevič četrto mesto, pri 
mladincih Bine Mekina dru-

go mesto in Blaž Mekina 
tretje mesto, pri šolarjih 
Nejc Petač prvo mesto, pri 
deklicah Meta Mekina tretje 

mesto. Pokal mesta Jesenice 
je osvojila ekipa sankačev iz 
Idrije pred Podljubeljem in 
Jesenicami. 

Sankaška tekma  
v Savskih jamah
Snežna pošiljka je omogočila izvedbo tekmovanja v sankanju na naravnih progah v Savskih jamah.

Najboljše ekipe sankačev

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Avgust 2019 ...
Mesec, ko se je na pripravah 
zbrala pomlajena jeseniška 
ekipa. Clarke Saunders, Matt 
Climie, Mathieu Gagnon, Phi-
lippe Paradis, Nik Pem, Miha 
Pesjak, Luka Bašič, Tadej Čim-
žar, Luka Kalan, Eric Pance in 
David Rodman so hokejisti, 
ki so po koncu sezone zapu-
stili Jesenice in se odpravili 
novim izzivom naproti. V že-
lezarsko mesto so se prišli 
dokazovat hokejisti, za kate-
re marsikdo še slišal ni. Pod 
budnim očesom glavnega 
trenerja Šivica, ki nikoli ni od-
stopal od svoje filozofije, ki 
temelji na trdnem delu, je 
ekipa iz dneva v dan rasla. 
Ob koncu avgusta in začetku 
septembra je imel trenerski 
štab možnost ekipo videti 
tudi na ledu. Poletna liga na 
Bledu je bila prvi resnejši test 
za železarje. Tam so se pome-
rili z mlado reprezentanco 
Slovenije, Olimpijo in Sapo 
Fehervar ter zabeležili eno 
zmago in dva poraza. Prilo-
žnost za osvojitev prve lovo-
rike v sezoni so imeli Železar-
ji v pokalu Slovenije, ki so ga 
organizirali v Kranju. V finalu 
je bila Olimpija premočna, 
Jeseničani pa so prejeli kar 
osem zadetkov. Poraz v fina-
lu pokala je bilo treba hitro 
pozabiti, saj se je začetek 

MLADA JESENIŠKA EKIPA 
PREHODILA POT OD PEKLA DO RAJA!

nove sezone Alpske lige hi-
tro bližal. Na prvih dveh tek-
mah je železarjem uspelo 
zmagati, na tretji pa je sledil 
najhujši poraz, odkar so se 
Jesenice pridružile Alpski ligi. 
Na gostovanju v Zell am See-
ju so izgubili kar z 10 : 3.
Tudi v nadaljevanju je mlada 
jeseniška ekipa igrala toplo-
-hladno, kar nekajkrat se je 
zgodilo, da so nasprotniki v 
zadnjih minutah tekme po 
napakah železarjev prišli do 
izenačenja ali celo zmage. 
Mitja Šivic je kljub porazom 
ostajal pozitiven, vztrajal je 
pri svojih metodah dela in 
potihoma verjel, da se bo 
forma njegovih varovancev 
kmalu dvignila. Po nekaj ne-
prepričljivih predstavah 
obeh vratarjev se je vodstvo 
kluba v mesecu oktobru od-

ločilo, da poišče okrepitev 
na mestu vratarja. Na Jeseni-
ce je takrat prišel Antoine 
Bonvalot. Svojo prvo tekmo 
v rdečem dresu je odigral na 
gostovanju v Salzburgu, ko 
so Jeseničani izgubili po po-
daljšku. Tudi Antoine je po-
treboval kar nekaj tekem, da 
je našel svojo formo. Vsi se 
spominjamo tistega derbija, 
ki je bil 20. decembra odi-
gran v Podmežakli. Nihče ni 
pričakoval, da bodo hokejisti 
Olimpije pred polno Podme-
žaklo tako nadigrali domačo 
ekipo. Vzdušje po tistem po-
razu je bilo na dnu… Vrata 
garderobe so bila po tekmi 
zaprta dlje kot običajno.

CELOTEN PRISPEVEK  
SI PREBERITE NA WWW.
HDDJESENICE.SI.

“Italijanski design, nemška natančnost, 
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”

Peter Pograjc, Škofja Loka

“Italijanski design, nemška natančnost, 
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”

Peter Pograjc, Škofja Loka
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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, 23. marca 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Pravilno geslo prejšnje križanke je: GLASBENI POZDRAV Z 
OTOKA PAGA. Sponzor tokratne križanke je Pihalni orkes-
ter Jesenice - Kranjska Gora, ki v goste vsako leto povabi 
prijatelje glasbenike z otoka Paga. Orkester podarja tri 
nagrade, ki jih bodo izžrebani reševalci prejeli po pošti. 
Nagrajenci so: Jelka Mihajlovska, Jesenice; Rafko Penič, 
Blejska Dobrava; Jana Dvoršak, Radovljica. Čestitamo!

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Za pripravo teh sladic mora-
mo imeti kovinske modelč-
ke; votle stožce oz. tulce za 
škrniclje ali pa votle valjčke 
za šamrole. Predlagam, da 
nabavite dva kompleta po 
šest kosov. Na modelčke 
navijemo testo, da dobimo 
škrniclje ali rolice iz testa. 
Ohlajene napolnimo z nade-
vom.
Potrebujemo masleno list-
nato testo iz trgovine, 2 
paketa, v katerem sta 2 zavi-
tka po pol kg v enem zavit-
ku. 
Priprava: Testo odtajamo 
(kar traja 2 uri), nato ga raz-
valjamo v kvadrat velikosti 
40 x 40 cm (dvakrat). Kva-
drat narežemo na trakove 
širine 5–7 cm. Trakove navi-
jemo na modelčke tako, da 
začnemo navijati na najbolj 
koničastem koncu in nato 
proti debelejšemu koncu 
stožca. Pri konici malo testa 
upognemo čeznjo, da ne bo 
luknje in nam nadev ne bo 

stekel ven. Na vrhu stožca 
navito testo ne sme gledati 
čez kovinski del, ker druga-
če ne bomo mogli po peče-
nju izvleči stožca iz testa. 
Tudi navitje testa naj ne bo 
pretrdo, ker med peko nara-
ste. Navito testo pečemo v 
pečici na rešetki, pokriti s 
papirjem, in sicer več kosov 
naenkrat pri temperatuti 
220 stopinj C, približno 10 
minut. Po pečenju izvleče-
mo stožce iz testa. Nastale 
škrniclje iz testa in ohlajene 
napolnimo s kremami, ste-
peno smetano, pudingi, sla-
doledi, želeji ... Enako pos-
topamo pri rolicah, le da 
testo navijemo bolj po sre-
dini valjčkov in tako, da 
ostanejo odprtine na obeh 
straneh.

Vaniljeva krema
Potrebujemo: 2 jajci, 5 žlic 
sladkorja, 2 žlici ostre moke, 1 
vaniljev sladkor (ali še bolje 
vaniljev strok, ki ga po kuha-
nju odstranimo), pol litra mle-

ka, 25 dag masla in 15 dag 
mletega sladkorja.
Priprava: Jajca in sladkor 
penasto zmešamo. Nato 
vmešamo moko in mleko, 
postavimo na štedilnik, vse 
skupaj naj na malem ognju 
vre 10 minut. Vmes dobro 
mešamo, najbolje z leseno 
kuhalnico ali z lopatico (spa-
tulo). Maso nato ohladimo 
in ji dodamo še razmehčano 
maslo in mlet sladkor. Vse 
zmešamo z mešalcem, da 

nastane gosta krema. S kre-
mo napolnimo škrniclje s 
pomočjo žličke ali dresirne 
vrečke. Izdelke položimo na 
pladenj in čim prej postre-
žemo, najbolje še isti dan.
Enako nadevamo tudi rolice, 
ki jih napolnimo z masleno 
kremo ali še bolje s t. i. šam-
kremo, ker smo bolj navaje-
ni belih šamrol. Preprosto 
polnilo je tudi šlag pena iz 
trgovine, pripravljena po 
navodilu na vrečki.

Škrniclji in šamrole
Pripravljamo jih za večje praznike. Napolnimo jih z vaniljevo kremo ali drugimi polnili.  
Sladica je nekaj posebnega in pri pogostitvi hitro izgine s pladnjev.
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JESENIŠKE NOVICE  5 / 2020

PP. 124, 4001  KRANJ

GRŠKI 
MITOLOŠKI

VELIKAN

12
RIBIČ, KI
LOVI NA
TRNEK

7 OKRAS NA
ANTIČNIH
STEBRIH V 

OBLIKI
LISTOV

SLOVARČEK: BODI: vrsta oblačila, oprijetnik,     OMARSKA: kraj severno od Banja Luke,     DESEN: vzorec na tkanini,     DURAK: igra s kartami,
SITAR: perzijsko brenkalo, RANT: naš nabožni pisec (Gvido), KARIZMA: izreden dar za službo, ETEN: brezbarvni plin,  EKARIT: acetatna celuloza

Sponzor križanke je Gostilna pri Jurču, Blejska Dobrava 117 a. Vabljeni ste na dobro hrano, kosila, malice s prijazno postre-
žbo. V njihovih prostorih vsako leto v marcu poteka že tradicionalni turnir v Križemkražmu z mojstri postavljanja besed iz 
cele Slovenije. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 1. kosili za dve osebi, 2. malici za dve osebi, 3. malici za dve 
osebi, postreženo v Gostilni Jurč.

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=R, 2=G, 3=N, 4=C, 5=E, 6=B, 7=Z, 8=I, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz 
prejšnje številke je  GLASBENIK.

Sestavil: Cveto Erman
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Petek, 13. marec
Brezplačno dvodnevno usposabljanje za ponudnike 
namestitev: »AIRBNB, BOOKING.COM, EXPEDIA 
HOMEAWAY IN TRIPADVISOR POSLOVANJE«

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, od 9. do 13. ure 

(obvezne prijave)

Občni zbor Planinskega društva Jesenice
KOLPERN, ob 18. uri

Bralni klub – srečanje bo vodila Monika Sušanj
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Ponedeljek, 16. marec 
Potopisno predavanje Marko Rolc: Bolivija in Čile 2018

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: 
ALI NAJ OTROKA KAZNUJEM

PROSTORI V MLADINSKEM CENTRU JESENICE, ob 17. uri

Kreativna delavnica z Mojco: Cvetlični lončki – reciklaža
Ljudska univerza Jesenice, ob 17. uri

Torek, 17. marec
Kulinarična delavnica »Indijančki«

Ljudska univerza Jesenice, ob 16. uri

Sreda, 18. marec
Brezplačna delavnica »Želite pridobiti ključna znanja in 
tehnike za izboljšanje zasebnih in poslovnih odnosov«

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ob 9. uri

Četrtek, 19. marec  
Hitri tečaj samoobrambe za ženske, od 15. do 17. ure

Dvorana Podmežakla, SAMURAI gym, Jesenice

Ples v krogu
Ljudska univerza Jesenice, ob 17. uri

Občni zbor Muzejskega društva Jesenice
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA, ob 17.30

Rodoslovna delavnica
Ljudska univerza Jesenice, ob 18. uri

Koncert dijakov in študentov glasbe
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: ddr. Verena 
Perko: »Jeruzalem«

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri

Torek, 24. marec
Popoldan z glasbo Johanna Sebastiana Bacha

CERKEV SV. LENARTA, ob 15. uri

Kako so se na Jesenicah včasih zabavali?, domoznanska 
razstava in predstavitev knjige

AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, ob 19. uri

Sreda, 25. marec
Čustva – predavanje Helene Maruško

Ljudska univerza Jesenice, ob 17. uri

Skupina za samopomoč 
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER JESENICE (ZD), ob 18. uri

Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 17.30 in ob 18.30

Pogovor z Gregorjem Čušinom – z njim se bo pogovarjala 
Monika Sušanj

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 26. marec
Pomladna ustvarjalna delavnica za odrasle – vodila jo bo 
Mojca Ahčin Rozman

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 17. uri

Šola boljšega življenja, brezplačno predavanje 
POLNOVREDNA PREHRANA ALI ZAKAJ ZBOLIMO 

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

Dogodki od 13. do 27. marca

V sredo, 25. marca, bo v Občinski knjižnici Jesenice 
pogovor z Gregorjem Čušinom. / Foto: osebni arhiv Gregorja Čušina

Petek, 27. marec
Občni zbor Planinskega društva Javornik Koroška Bela 
Prostori Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice

Torki ob 10. uri – Črkovna igra Križemkražem  

Srede ob 15. uri – Kvačkanje z Marjo 

Četrtki ob 17. uri – Glasbene urice s kitaro

Petki ob 10. uri – Pogovorne urice z Leo

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska 
liga v kegljanju

Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvora-
ni Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu

Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana 
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja na www.zsport-jese-
nice.si

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice
Vsak ponedeljek v mesecu od 16.30 Angleške igralne urice

Vsak torek v mesecu od 17.00 Nemške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ure pravljic; pravljico prvi 
četrtek v mesecu pripoveduje grofica

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

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu ob 17.00 Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu ob 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA 
Prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti za osnovnošolce

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –  
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih ob 16. uri

Ustvarjalni četrtki ob 16. uri

Pogovorne urice ob sredah ob 17. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak petek ob 18. uri: MCJOGA vodena vadba z Ano Pirih 

Vsaka nedelja ob 18. uri: JOGA Z NADICO

Vsaka druga sreda v mesecu ob 18. uri: STIK Jesenice – Podporna 
skupina za LGBT-osebe

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

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Do 17. 4. 2020, od torka do petka, med 10. in 12. ter 16. in 18. uro: 
Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic, muzejska razstava

V skladu z uredbo in priporočili v zvezi z novim koronavirusom si 
razstavo posamezniki in manjše skupine vseeno lahko ogledajo v od-
piralnem času:

v petek, 13. marca, med 10. in 12. ter 16. in 18. uro, od prihodnjega 
tedna dalje pa po urniku Muzeja Kosova graščina.

KOLPERN V FUŽINARSKEM NASELJU STARA SAVA
Do nadaljnjega, od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure in v času 
javnih prireditev v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 92: 
UJETI POGLEDI: Kozolci, gostujoča regijska fotografska razstava

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak dan od 11. do 15. ure: fotografska razstava »PORTRET« mladih 
fotografov, ki so sodelovali v mladinskem fotografskem natečaju

Pripravil: TIC JESENICE, Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice
T: 04 586 31 78, info@turizem.jesenice.s
http://www.turizem.jesenice.si

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

V knjigi je 
opisana zanimiva 
življenjska 
zgodba dr. 
Franca Kosela, 
od rojstva 
na Mišačah 
do življenja 
v Ljubljani in 
vrnitve v rojstni 
kraj, ter tudi 
njegovo bogato 
znanstveno 
delo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.
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Urša Peternel

Mladinski center Jesenice je 
tudi letos s pomočjo dijakinj 
in dijakov Srednje šole Jese-
nice pripravil osmomarčev-
sko presenečenje za ženske 
na jeseniških ulicah. Pred 
dnevom žena so jih v ulični 
akciji razveselili z rdečimi 
nageljčki in jim tako polep-
šali dan. Na ustvarjalnih 

delavnicah pa so izdelali 
tudi rože iz krep papirja in z 
njimi obdarili profesorice, 
obiskali pa so tudi Osnovno 
šolo Poldeta Stražišarja Jese-
nice. 
Kot so ob tem poudarili v 
Mladinskem centru Jeseni-
ce, dan žena praznujemo v 
okrog sto državah po svetu 
in je simbol boja za žensko 
enakopravnost.

Osmi marec na 
jeseniških ulicah

Dekleta, ki so sodelovala v ulični akciji / Foto: arhiv MCJ

Urša Peternel

V družinskem transport-
nem in logističnem podjetju 
SIGR, ki ima sedež na Jese-
nicah, so se ob letošnjem 
prazniku žensk odločili, da v 
lokalnem okolju pripravijo 
prav posebno presenečenje. 
S cvetjem so razveselili dela-
vke in stanovalke Doma dr. 
Franceta Bergelja Jesenice.
»Od nekdaj si prizadevamo, 
da smo del lokalne skupno-
sti. Ravno zato smo ob dne-
vu žena izbrali jeseniški 
dom upokojencev. V podjet-
ju verjamemo, da so zapos-
leni naše največje bogastvo, 
zato je bila odločitev, da se 
ob dnevu žena na ta način 
zahvalimo ženskam, ki vsa-
kodnevno naredijo toliko za 
sočloveka, preprosta. Obe-
nem smo veseli, da smo lah-
ko s cvetjem obdarili tudi 
stanovalke doma. Upamo, 
da smo jim resnično polep-
šali dan,« je povedal Grega 
Bizjak, direktor podjetja 
SIGR, v katerem vsak dan v 
številne države Evropske 

unije in Balkana prepeljejo 
različne vrste cvetja, šopkov, 
sadik, čebulic, okrasnih ras-
tlin in drevja.
Mojca Pavšič, direktorica 
Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice, 

se je zahvalila za pozornost 
in dejala: »Cvetje je resnič-
no čudovita pozornost za 
naše delavke in socialne 
oskrbovalke, ki vsak dan in 
vse dni v letu nudijo pomoč 
in predano skrbijo za naše 

stanovalke in stanovalce ter 
tiste, ki živijo v domačem 
okolju. Z barvitim cvetjem 
so prav tako razveselili sta-
novalke našega doma in pri 
njih nedvomno vzbudili pri-
jetne spomine."

Cvetje za dame v 
domu upokojencev
Podjetje SIGR Bizjak je s cvetjem ob osmem marcu razveselilo zaposlene in stanovalke v jeseniškem 
domu upokojencev.

Direktor podjetja SIGR Bizjak Gregor Bizjak je razveselil zaposlene in stanovalke doma. 
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Urša Peternel

Zaradi pojava koronavirusa 
je minister za zdravje izdal 
odredbo, s katero so od 
minulega torka prepovedane 
javne prireditve v javnih pro-
storih zaprtega tipa, kjer se 
zbira več kot sto ljudi. Ukrep 
bo veljal, dokler ne preneha 
nevarnost širjenja nalezljive 
bolezni, ki jo povzroča koro-
navirus. 
Poleg tega je svet za nacio-
nalno varnost sklenil, da se 
vse športne prireditve z več 
kot 500 udeleženci izvedejo 
brez občinstva oziroma gle-
dalcev, tudi tekmovanji 
Pokal Vitranc ta konec tedna 
in svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih v Planici 
prihodnji konec tedna. 
Tako je tudi na Jesenicah 
kar nekaj prireditev odpove-
danih, med drugih nocojšnji 
koncert Gradske glazbe Pag 
in klape SOL. Vse marčev-
ske prireditve je odpovedalo 
tudi Gledališče Toneta 
Čufarja Jesenice, prav tako 

ne bo osrednje proslave ob 
občinskem prazniku. Pre-
stavljen je dobrodelni kon-

cert za nova okna za Osnov-
no šolo Koroška Bela. Bral-
cem svetujemo, da sprem-

ljajo aktualne objave o 
morebitnih dodatnih odpo-
vedih dogodkov.

Odpovedi prireditev zaradi 
pojava koronavirusa
Zaradi pojava koronavirusa je minister izdal odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih 
prostorih z več kot sto ljudmi. Tudi na Jesenicah je cela vrsta prireditev odpovedanih ali prestavljenih, 
med drugim vse prireditve v Gledališču Toneta Čufarja, tudi osrednja občinska proslava.

Z nageljčki so razveselili ženske.

Zaradi koronavirusa je na Jesenicah odpovedanih tudi precej prireditev.

Urša Peternel

Kljub temu da so morali 
odpovedati vse marčevske 
prireditve, pa v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice 
potekajo priprave na še tri 
premiere, ki jih čakajo do 
konca sezone. To so lutkov-
na predstava avtorice Moji-
ceje Podgoršek O volku, ki 
je iskal pravljico v izvedbi 
skupine Lutkovna razisko-
vanja. Za priredbo, scenarij, 
dramaturgijo, režijo, izbor 
glasbe in izdelavo lutk je 
poskrbela Elizabeta - Erži 
Žnidaršič Stefanciosa.

Znova so se zbrale tudi 
seniorke, ki so navduševale 
s predstavo Najlepše, naj-
boljše, najbolj slečene, 
tokrat pa pripravljajo kome-
dijo Bolj stare, bolj skegla-
ne. Avtorica besedila je 
Nika Brgant, ki skrbi tudi 
za režijo. Predstava naj bi 
bila premierno uprizorjena 
aprila.
Mladinci pod okriljem sku-
pine Vi2 pa ustvarjajo grote-
skno komedijo Matjaža 
Zupančiča Slastni mrlič v 
režiji Gašperja Stojca in pod 
mentorstvom Vida Klemen-
ca.

Še tri premiere v 
jeseniškem gledališču


