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OBČINSKE NOVICE

Jesenice v združenju 
zgodovinskih mest
Občina Jesenice je na letni 
skupščini v Piranu tudi ura-
dno postala članica Združe-
nja zgodovinskih mest, ki 
združuje petnajst starih slo-
venskih mest. 
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Hidria generalni 
sponzor mladih 
hokejistov
Hidria je postala generalni 
sponzor vseh mladih selekcij 
Hokejskega društva (HD) Je-
senice. Društvo se je preime-
novalo v HD Hidria Jesenice.
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ZANIMIVOSTI

Gostija v deželi branja
Ob dnevu slovenskih splo-
šnih knjižnic, ki ga obeležu-
jemo 20. novembra, so v 
Občinski knjižnici Jesenice 
pripravili več aktivnosti, s 
katerimi želijo spodbujati 
branje.
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RECEPT

Božički prihajajo
V prazničnem decembru 
smo najprej pričakali Mi-
klavža, sedaj pa je na vrsti 
Božiček. Zato se lahko pri-
pravimo in mu pomagamo 
tako starši, dedki, babice kot 
otroci.
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"Predsednice" 
v pokoju
Na odru jeseniškega 
gledališča bo na ogled 
predpremiera predstave 
Predsednice, v kateri igrajo tri 
priznane, danes upokojene 
igralke: Milena Zupančič, Teja 
Glažar in Olga Grad.
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Mala Sabreen 
je stara že 
eno leto
Deklica Sabreen, ki se je 
konec oktobra lani rodila v 
jeseniški bolnišnici, je z 
mamico spet obiskala 
Jesenice.
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Urša Peternel

Iz družbe EKOGOR so prej-
šnji teden sporočili, da so z 
območja Centra za ravnanje 
z odpadki (CERO) Mala Me-
žakla odstranili vso začasno 
skladiščeno lahko frakcijo. 
"Nekaj ton lahke frakcije se 
zaradi logističnih težav sicer 
še vedno nahaja na območju 
izven centra, vendar pa je ta 
s ciljem preprečevanja izha-
janja emisij smradu prekrita 
s folijo. Vsekakor imamo 
namen tudi te količine od-
straniti v najkrajšem mo-
žnem času," so zatrdili. 
Na novo opozorilo krajanke 
Spodnjega Plavža Simone 

Demšar, da še vedno nezno-
sno smrdi, pa odgovarjajo: 
"Tako s strani zaposlenih, ki 
opravljajo operativno delo v 
CERO Mala Mežakla, kot 
tudi po lastni preverbi lahko 
zatrdimo, da je po odstranitvi 
lahke frakcije z območja cen-
tra smrad zanemarljiv. Še 
največ se občuti ob dostavi in 
iztrosu mešanih komunalnih 
odpadkov na prevzemni pla-
to znotraj objekta za mehan-
sko obdelavo odpadkov, kar 
rešujemo z doslednim zapi-
ranjem avtomatskih vrat, v 
notranjosti hale pa je vzpo-
stavljen prezračevalni sistem, 
ki je priključen na prašni fil-
ter in biofilter."

Smradu ne bi več 
smelo biti
"Lahko zatrdimo, da je po odstranitvi lahke 
frakcije z območja centra smrad zanemarljiv," 
pravijo v družbi EKOGOR. Krajanka pa ponovno 
opozarja: "Smrad je še vedno neznosen."

Urša Peternel

V torek so tudi na Jesenicah 
prižgali prvi del prazničnih 
lučk, v prihodnjih dneh 
bodo zagorele vse. Letos 
bodo na novo okrašeni dre-
vored od krožnega krožišča 
proti Gimnaziji, stavba 
Upravne enote Jesenice in 
stavba Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Jese-
nice. Kot so povedali na Ob-

čini Jesenice, zadnja leta 
praznično razsvetljavo poso-
dabljajo in "širijo", tako si 
prizadevajo, da vsako leto 
praznično osvetlijo kak nov 
del mesta. 
Pozanimali smo se tudi, kje 
bo letos potekalo osrednje 
jeseniško silvestrovanje. Or-
ganizator letošnjih novole-
tnih prireditev je Zavod za 
šport Jesenice in direktor 
Almin Gorinjac je povedal, 

da bo silvestrovanje znova 
potekalo na Čufarjevem 
trgu, za živo glasbo ob vsto-
pu v novo leto bodo poskrbe-
li Aleks Volasko, Maša Ci-
lenšek in Glasbena mineš-
tra. Prednovoletno dogaja-
nje bo sicer potekalo od pet-
ka, 29. decembra, do nede-
lje, 31. decembra. Pripravlja-
jo sprevod športnikov z luč-
kami, obisk Dedka Mraza, 
zabavni in glasbeni pro-

gram, program za najmlaj-
še, vse tri dni pa bodo poskr-
beli tudi za prednovoletno 
ponudbo na stojnicah (k so-
delovanju vabijo razstavljav-
ce). Vse prireditve se bodo 
dogajale na Čufarjevem 
trgu, pripravljajo pa jih v so-
delovanju z Občino Jeseni-
ce, Športno zvezo Jesenice, 
Društvom prijateljev mladi-
ne Jesenice in Gledališčem 
Toneta Čufarja Jesenice.

Mesto je že praznično
Osrednje jeseniško silvestrovanje bo letos spet potekalo na Čufarjevem trgu, prav tako tudi novoletni 
sejem in vse ostale prireditve. Organizator je Zavod za šport Jesenice.

Na Jesenicah so že zagorele praznične lučke. / Foto: Tina Dokl
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Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.
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Z vami že 20 let

Urša Peternel

Združenje zgodovinskih 
mest je na letni skupščini v 
Piranu Občino Jesenice še 
uradno potrdilo za članico. 
Jesenice so tako postale pet-
najsto slovensko mesto v 
združenju. Občino Jesenice 
je v odsotnosti župana na 
skupščini zastopal podžu-
pan Miha Rebolj.

Občina Jesenice je k Združe-
nju zgodovinskih mest sicer 
pristopila že konec leta 2016, 
na skupščini, prvi po pristo-
pu Jesenic k združenju, pa je 
bila končno tudi uradno 
potrjena kot članica združe-
nja. "Na skupščini, ki jo je 
kot gostitelj vodil piranski 
župan Peter Bossman, je bil 
sprejet tudi načrt dela za leto 

2018, ki med drugim, v sode-
lovanju s Slovensko turistič-
no organizacijo, obsega tudi 
izvedbo načrtne, celovite in 
odmevne promocijske kam-
panje zgodovinskih mest," 
so povedali na Občini Jeseni-
ce. Člani združenja so nekaj 
pozornosti namenili tudi 
seznanitvi z aktivnostmi, s 
katerimi se Združenje zgo-

dovinskih mest pripravlja na 
leto evropske kulturne dedi-
ščine 2018, ki ga je razglasila 
Evropska komisija, ter na leti 
kulture 2018 in 2019, ki ju je 
razglasila Slovenska turistič-
na organizacija.
Trenutno se v združenju 
povezuje petnajst starih slo-
venskih mest, poleg Jesenic 
še Idrija, Koper, Kostanjevi-

ca na Krki, Kranj, Novo 
mesto, Piran, Ptuj, Radovlji-
ca, Slovenske Konjice, Škof-
ja Loka, Tržič, Žužemberk, 
Metlika in Kamnik. Glavni 
cilj združenja je organizira-
no in povezano nastopanje 
ter delovanje zgodovinskih 
mest Slovenije, namen pa je 
razvoj in novo življenje zgo-
dovinskih mest.

Jesenice v združenju 
zgodovinskih mest
Občina Jesenice je na letni skupščini v Piranu tudi uradno postala članica Združenja zgodovinskih 
mest, ki združuje petnajst starih slovenskih mest. 

V druščini županov na skupščini v Piranu je bil tudi jeseniški podžupan Miha Rebolj. 

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske je pripravila brez-
plačno delavnico z naslo-
vom Predstavitev novosti na 
področju registracije nasta-
nitvenih obratov in poroča-
nja v turizmu. Na njej so 
predstavili novosti, ki jih 
nosilcem turistične dejavno-
sti prinaša nov register nas-
tanitvenih obratov in nov 
način sporočanja podatkov o 
gostih in prenočitvah. Ob 
rob predavanju je več o 
novostih povedala vodja 
kranjske izpostave AJPES 
Zdenka Kajdiž.
Kot je pojasnila, so s 1. 
decembrom vzpostavljali 
Register nastanitvenih obra-
tov, v katerem bodo na 
enem mestu in ustrezno 
evidentirani vsi nastanitve-
ni obrati. »V Registru nasta-
nitvenih obratov se bodo 
vodili podatki o zavezancih 
za vpis nastanitvenega obra-

ta, kot so matična številka, 
naziv, naslov in podobno, 
ter podatki o nastanitvenih 
obratih. Obstoječe nastanit-
vene obrate bodo morali 
zavezanci vpisati v register v 
treh mesecih po njegovi 
vzpostavitvi, torej najkasne-
je do 28. februarja 2018. 
Zavezanci bodo predlog za 
vpis, spremembo ali izbris 
nastanitvenega obrata v ali 
iz registra lahko predložili 
neposredno prek spletne 
aplikacije na portalu AJPES 
ali pa se bodo zglasili na 
katerikoli izpostavi AJPES, 
ki bo za zavezanca opravila 
vpis prek spletne aplikaci-
je,« je pojasnila Zdenka Kaj-
diž. V Register nastanitve-
nih obratov bodo vpisani 
gostinski obrati, ki gostom 
nudijo nastanitev (hoteli, 
moteli, penzioni, prenočiš-
ča, gostišča, hotelska in 
apartmajska naselja, planin-
ski in drugi domovi ter 
kampi), prostori za goste pri 

sobodajalcih, kmetije, ki 
gostom nudijo nastanitev, 
in marine. Register nastani-
tvenih obratov bo javen, 
podatki iz registra bodo 
brezplačno dostopni na 
spletni strani AJPES.
Nov bo tudi način poročanja 
podatkov o gostih in preno-
čitvah. Kot je pojasnila 
Zdenka Kajdiž, bodo izvajal-
ci nastanitvene dejavnosti 
po novem podatke o gostih 
in prenočitvah sporočali le 
AJPES-u prek spletne apli-
kacije eTurizem. Aplikacija 
je bila vzpostavljena s 1. 
decembrom. »Izvajalci nas-
tanitvene dejavnosti bodo 
morali dnevno sporočati 
podatke o gostih in prenoči-
tvah, in sicer najpozneje v 
dvanajstih urah po prihodu 
gosta, mesečno pa statistič-
ne podatke za pretekli 
mesec. Za oddajo podatkov 
prek spletnega portala 
AJPES bo poleg vpisa v 
Register nastanitvenih obra-

tov treba pridobiti še ustrez-
ne pravice za poročanje,« je 
pojasnila. Zavezanci, ki so 
že poročali policiji, statistič-
nemu uradu in občinam 
prek starega sistema, mora-
jo v prehodnem obdobju, ki 
bo trajalo od 1. decembra 
letos do 28. februarja pri-
hodnje leto, podatke začeti 
poročati prek spletne apli-
kacije eTurizem ali prek 
spletnega servisa AJPES s 
prvim dnem naslednjega 
meseca po vpisu v Register 
nastanitvenih obratov (torej 
s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 
1. 3. 2018). Novi zavezanci 
pa morajo s poročanjem 
AJPES-u začeti z dnem, ko 
je nastanitveni obrat vpisan 
v register. Od 1. 3. 2018 bo 
prijava gostov možna le še 
preko spletne aplikacije 
eTurizem na portalu 
AJPES, aplikacija eGost na 
spletni strani Policije pa bo 
prenehala delovati, je pove-
dala Zdenka Kajdiž.

Tudi nov način prijave gostov
Prvega decembra je bil vzpostavljen nov register nastanitvenih obratov, obenem pa bodo izvajalci 
nastanitvene dejavnosti morali podatke o gostih in prenočitvah začeti poročati na nov način. 
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Urša Peternel

Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
Občine Jesenice je objavila 
javni razpis za podelitev pri-
znanj občine Jesenice v letu 
2018. Župan vsako leto ob 
občinskem prazniku nagra-
di osebe in organizacije, ki 
so s svojim delom in uspehi 
pomembno prispevali k 
političnemu, znanstvene-
mu, gospodarskemu, šport-
nemu, kulturno-umetniške-
mu ali drugemu napredku 
ter k ugledu občine Jeseni-
ce. V skladu z odlokom lah-
ko vsako leto podeli en naziv 
častni občan in tri plakete 
občine. Pobude za prejem-

nike lahko vložijo fizične in 
pravne osebe, gospodarske 
družbe, javni in zasebni 
zavodi, organizacije, krajev-
ne skupnosti, politične 
stranke, društva ali združe-
nja. Poslati jih je treba do 8. 
januarja 2018.
Župan pa po novem podelju-
je tudi priznanja za uspehe v 
času šolanja. Javno povabilo 
je objavljeno na spletni stra-
ni Občine Jesenice, javijo pa 
se lahko dijaki, ki so dosegli 
izjemen uspeh na maturi, in 
odlični študenti, ki so zaklju-
čili študij s povprečno oceno 
vseh letnikov študija in 
diplomske naloge 9,5–10. 
Vloge morajo posredovati do 
22. decembra.

Razpis za priznanja

Včeraj je potekala 24. redna seja občinskega sveta občine 
Jesenice. Na njej so občinski svetniki med drugim potrjeva-
li proračun občine za leto 2018. Na dnevnem redu so sicer 
imeli štirinajst točk, o sklepih pa bomo poročali v naslednji 
številki Jeseniških novic.

Sinoči o proračunu 

V združenju so 
zgodovinska mesta 
Idrija, Jesenice, 
Kamnik, Koper, 
Kostanjevica na Krki, 
Kranj, Metlika, Novo 
mesto, Piran, Ptuj, 
Radovljica, Slovenske 
Konjice, Škofja Loka, 
Tržič in Žužemberk.

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger se je udeležil odprtja 
prve javne polnilnice za 
tovorna vozila na utekočin-
jen zemeljski plin (LNG) v 
Sloveniji. Polnilnica je v 
Ljubljani, na Podutiški cesti 
99, v projektu pa je sodelo-
valo tudi jeseniško podjetje 
Enos. "Uvedba LNG kot 
pogonskega goriva v tovor-
nem prometu predstavlja 
korak k zmanjšanju ogljič-
nega odtisa in emisij iz pro-
meta. Polnilnica v Ljubljani 
je del evropskega projekta 
uvajanja goriva LNG v pro-
met na območju Slovenije. 
Je slovensko-španski part-
nerski projekt družb Enos z 
Jesenic, Energetike Ljublja-
na in Ham Criogenica iz 
Španije in je sofinanciran s 
strani EU," je povedal 
župan. 
Po krajevnih skupnostih že 
pripravljajo prednovoletne 
sprejeme za starejše kraja-
ne. Župan vabi vse, ki bodo 
prejeli vabila, da se spreje-
ma udeležijo in se poveseli-
jo. V torek pa so tudi na 
Jesenicah prižgali novoletne 

lučke. "Letos bo dodatno 
osvetljena še Cesta železar-
jev. Prednovoletni dogodki 
se bodo letos odvijali v celoti 
na Trgu Toneta Čufarja, 
začeli pa se bodo 29. decem-
bra. Občani bodo lahko obi-
skali stojnice, se udeležili 
sprevoda jeseniških športni-
kov z lučkami, otroke bo 
obiskal Dedek Mraz, v nede-
ljo pa bo vstop v novo leto 
pospremljen z Aleksom 
Volaskom, Mašo Cilenšek 
in Glasbeno mineštro. Vab-
ljeni v čim večjem številu," 
je še dejal župan.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 18/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 98, ki je iz šel 8. decembra 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Obvestilo nosilcem gostinske dejavnosti 
na območju občine Jesenice

Približuje se novo koledarsko leto in skladno s Pravilnikom o do-
ločitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jese-
nice (Ur. list RS, št. 105/08, 108/09, 57/13 in 51/14), je za obrato-
vanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za 
leto 2018 treba pridobiti pisno soglasje Oddelka za gospodar-
stvo Občine Jesenice. Zato vse nosilce gostinske dejavnosti pozi-
vamo, da prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata čim prej 
vložijo v sprejemni pisarni Občine Jesenice. 

Obenem obveščamo vse nosilce gostinske dejavnosti, ki name-
ravajo decembra obratovati dlje od prijavljenega obratovalnega 
časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za enkratno po-
daljšanje obratovalnega časa. V posamezni vlogi lahko upravi-
čenci zaprosijo za največ štiri prireditve. Vlogo za enkratno po-
daljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata je treba vložiti 
najpozneje štiri dni pred začetkom prve prireditve.

Obrazci za prijavo obratovalnega časa oz. obrazci za prijavo en-
kratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni 
pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice: 
www.jesenice.si pod rubriko Za občana – vloge in obrazci.

Za več informacij lahko pišete po e-pošti:  
metka.zalokar@jesenice.si oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Urša Peternel

Še do nedavnega močno do-
trajana glavna državna cesta 
R2 skozi občino Jesenice je 
že več tednov veliko gradbi-
šče. Država oziroma njena 
Direkcija RS za infrastruk-
turo obnavlja najbolj poško-
dovane odseke, obenem pa 
gradi tudi novo krožišče na 
Hrušici. 
Kot so pojasnili na Direkciji 
RS za infrastrukturo, so na 
odseku ceste od krožišča na 
Hrušici proti Jesenicam ob-
novili cesto, položili nov as-
falt, zgradili nov oporni zid 
in nov pločnik, ki bo pešcem 
omogočil varnejšo pešpot od 
Hrušice do Jesenic in obra-
tno. Obenem na Hrušici po-
teka gradnja novega kroži-
šča s sredinskim otokom, 
kolesarsko stezo in pločniki. 
Dela naj bi bila zaključena 
do januarja prihodnje leto. 
Zaključuje se tudi obnova 
odseka ceste od Turista do 
Petrola na Koroški Beli. Kot 
so pojasnili na direkciji, so v 
sklopu del obnovili vozišče 
in cesto na novo preplastili.
Obenem se začenja še ena 
težko pričakovana obnova, 
in sicer odseka državne ce-
ste od bolnišnice do zdra-

vstvenega doma, to je od 
potoka Jesenica do križišča s 
Cesto na Golico. Cesta je 
močno poškodovana, asfalt 
dotrajan, dotrajani so ploč-
niki, neurejeni so uvozi do 
objektov. Pri tem odseku bo-
sta moči združili država in 
Občina Jesenice; država bo 
obnovila samo cesto, občina 

pa bo pri investiciji sodelo-
vala z ureditvijo vodovoda, 
javne razsvetljave, pločnikov 
ter signalizacije. Vrednost 
del je 1,4 milijona evrov, od 
tega bo občina prispevala 
419 tisoč evrov. 
»V času izvedbe je na ob-
močju del predvidena polo-
vična zapora ceste, popolna 

zapora po trenutnem načr-
tu ni predvidena,« so poja-
snili na Občini Jesenice. 
Rok za izvedbo tega odseka 
je po pogodbi o sofinancira-
nju sicer junij 2018, vendar 
na občini predvidevajo, da 
se bo zaradi kasnejšega za-
četka del ta rok nekoliko 
podaljšal. 

Cesta skozi Jesenice 
bo obnovljena
Država obnavlja več odsekov glavne ceste skozi jeseniško občino. Obenem pa se začenja tudi obnova 
ceste od bolnišnice do zdravstvenega doma.  

Zaključuje se tudi obnova odseka ceste od Turista do Petrola na Koroški Beli. 

Urša Peternel

Hidria je v okviru projekta 
Gradimo močna partnerstva 
za bodoče zmagovalce po-
stala generalni sponzor vseh 
mladih selekcij Hokejskega 
društva Jesenice. Po novem 
se bo društvo imenovalo 
HD Hidria Jesenice. Pod 
njegovim okriljem trenira 
osem selekcij oziroma 250 
igralcev, starih od tri do 
dvajset let, poleg tega pa 
imajo tudi veteransko sekci-
jo, v kateri sodelujejo Albin 
Felc, Andrej Razinger, Mar-
jan Kozar, Dejan Varl, Boris 
Kunčič, Borut Vukčevič in 
drugi.
"Korporacija Hidria je Ho-
kejsko društvo Hidria Jese-
nice in njegove mlade člane 
podprla z zavedanjem, da 
močna lokalna skupnost in 
zadovoljni krajani po-

membno prispevajo k ra-
zvoju in krepitvi tako Slove-
nije kot lokalnih okolij. In-
teres korporacije ni le do-
bro poslovanje in doseganje 
vrhunskih rezultatov v oko-

ljih, kjer deluje in širše, 
ampak tudi zadovoljstvo lo-
kalnega prebivalstva in za-
poslenih, ki izhajajo iz nje-
ga. Predvsem pa si želijo 
podpirati mlade talente in 

njihove aktivnosti," so poja-
snili v Hidrii.
Predsednik HD Hidria Jese-
nice, dolgoletni reprezen-
tant in tudi sam jeseniški 
veteran Miha Rebolj je ob 

podpisu generalnega spon-
zorstva povedal: »V osem-
najstletni zgodovini kluba 
smo s tem podpisom pogod-
be postavili nov mejnik. Hi-
dria je nov steber, na katere-

ga se lahko opremo pri ure-
sničevanju svojih ciljev. Hi-
drii se zato za izkazano zau-
panje v naše delo in naše 
poslanstvo iskreno zahvalju-
jem in sporočam, da bomo z 
vami še močnejši!« 
Korporacija Hidria je že do-
slej vračala v lokalno okolje; 
tako je med jesenskimi poči-
tnicami za otroke svojih za-
poslenih in njihove prijate-
lje v jeseniški hokejski dvo-
rani organizirala Ledeni iz-
ziv za male junake. Več kot 
trideset otrok se je tako spo-
znalo z najhitrejšo moštve-
no igro na svetu in s pomo-
čjo svojih hokejskih vrstni-
kov zadrsalo na ledu dvora-
ne Podmežakla. Borec in 
raper Denis Porčič - Chor-
chyp pa jih je naučil osnov 
borilnih veščin in samuraj-
skih vrednot, kot so spošto-
vanje, čast, pogum in moč.

Hidria generalni sponzor 
mladih hokejistov
Hidria je postala generalni sponzor vseh mladih selekcij Hokejskega društva (HD) Jesenice. Društvo 
se je preimenovalo v HD Hidria Jesenice.

V članku Več prostora za večgeneracijski center, objavlje-
nem v prejšnji številki Jeseniških novic, smo napačno zapi-
sali, da se je Večgeneracijski center Gorenjske razširil v nek-
danje prostore Banke Koper v objektu Rondo. Gre za prosto-
re v pritličju stavbe, ki so bili včasih v lasti Hypo Alpe Adria 
Bank, medtem ko Banka Koper, zdaj Intesa SanPaolo, osta-
ja v dosedanjih prostorih na Delavski ulici 1 na Jesenicah. Za 
napako se opravičujemo.

Popravek

Hidria s projektom Gradimo močna partnerstva 
za bodoče zmagovalce poleg jeseniškega hokeja 
podpira tudi idrijsko košarko, mlade teniške 
talente in slovenski rokomet. Mladim talentom 
že v času njihovega športnega udejstvovanja 
omogočajo počitniško delo, štipendije in 
kasnejšo možnost zaposlitve v okviru Hidriinih 
potreb.
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Urša Peternel

O Rekreacijskem centru 
Kres
Občinska svetnica Maja 
Otovič (tudi predsednica 
sveta KS Slovenski Javornik 
- Koroška Bela) je povedala, 
da s strani krajanov ponov-
no prihajajo vprašanja glede 
Rekreacijskega centra Kres. 
Glede na to, da športne obje-
kte v občini, med katerimi je 
tudi RC Kres, upravlja 
Zavod za šport Jesenice, je 
vprašala, ali ta zagotavlja 
delovanje vseh objektov, ki 
jih upravljanja, ali skrbi za 
zavarovanje objektov in 
opreme ter skrbi za varnost 
na objektu in ali ima kakšne 
konkretne predloge za ta 
center. Krajani so predlaga-
li, naj bi na tem območju 
uredili otroško igrišče, odprt 
poligon za vadbo v naravi, 
večnamensko površino za 
igre z žogo, skate/bike park 
… Otovičeva je tudi vprašala, 
ali ima Občina Jesenice še 
vedno v načrtu prodajo ome-
njenega zemljišča. Predla-
gala je, da občina zemljišče 
na Kresu dokončno izvzame 
iz načrta prodaje, uredi jav-
no površino za oddih, rekre-

acijo in prosti čas, Zavod za 
šport Jesenice pa naj začne 
aktivno upravljati objekt.
Odgovor sta pripravila dire-
ktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek in vodja 
oddelka za okolje in prostor 
Matej Smukavec.
"V preteklosti je bil med jav-
ne športne objekte na podro-
čju športa uvrščen tudi 
Rekreacijski center Kres (v 
nadaljevanju RC Kres), v 
obsegu objektov in naprav 
rekreacijskega centra (poslo-
vna stavba, balinišče, košar-
karsko in teniško igrišče, 
otroško igrišče, skakalnica, 
smučišče ter komunalna 
infrastruktura – parkirišče, 
delno pa pas zelenice). Kas-
neje so bila igrala (že nerab-
na) z otroškega igrišča ods-
tranjena, naprave na smuči-
šču in skakalniške naprave 
so odstranjene oz. ne obratu-
jejo, vsa zemljišča so bila v 
denacionalizacijskih postop-
kih vrnjena novim lastni-
kom, s poslovno stavbo (bife-
jem) in bivšim baliniščem 
gospodari fizična oseba, ki je 
tudi lastnik te stavbe.
Na območju RC Kres so 
danes v lasti Občine Jeseni-
ce samo dostopna cesta do 
območja ter obstoječa teniš-

ka igrišča. Zavod za šport 
teh igrišč ne upravlja. V zve-
zi z oživitvijo teniških igrišč 
smo si že v preteklosti priza-
devali pridobiti interesente 
(potencialne investitorje), ki 
bi bili pripravljeni teniška 
igrišča prevzeti in jih uprav-
ljati. Občina Jesenice sred-
stev za obnovo in ureditev 
teniških igrišč v okviru pro-
računa za leto 2018 nima 
planiranih, žal pa tudi inte-
resentov, ki bi bili priprav-
ljeni prevzeti teniška igrišča 
v okviru zakonodaje, ki 
lokalne skupnosti zavezuje 
pri ravnanju s stvarnim pre-
moženjem, v tem trenutku 
ni. V letu 2016 je, glede na 
izkazan interes, potekala 
prodaja omenjenega igrišča, 
vendar je bila neuspešna. 
Obstajal je tudi interes za 
vzpostavitev stavbne pravice 
na zemljišču, vendar tudi ta 
posel ni bil zaključen. Zem-
ljišča, na katerih je zgrajeno 
teniško igrišče, niso vključe-
na v načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem 
Občine Jesenice za leto 2017 
niti v načrt razpolaganja za 
leto 2018. V vsem tem času 
poskušamo najti interesen-
ta, ki bi bil pripravljen teni-
ška igrišča prevzeti in z nji-

mi ustrezno gospodariti, če 
bi bil izkazan interes za 
ustrezen namen, pa tudi 
prodati."

Stranišče na "carinskem 
platoju"
Občinski svetnik Žiga Pret-
nar je dal pobudo za posta-
vitev ter redno čiščenje vsaj 
enega kemičnega WC-ja na 
»carinskem platoju« s stra-
ni Občine Jesenice ali 
morebitnega lastnika zem-
ljišča. Sedanje namreč ni za 
zgled, kajti na tem zemljiš-
ču so parkirana tovorna 
vozila in vozniki svojih pot-
reb ne morejo nikjer ureje-
no opravljati ter milo reče-
no onesnažujejo zemljišče 
ter podvoz.
Direktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek je odgo-
vorila: "Za potrebe parkiriš-
ča za tovornjake na Plav-
škem travniku I so bila ob 
njegovi izgradnji postavlje-
na tudi stranišča. V sklopu 
trženja parkirišča (parkirni-
no je pobiral Jeko, d. o. o.) je 
bila postavljena toaletna 
enota (WC in tuši), ki je 
imela skrbnika. Po upadu 
prometa na špedicijah in na 
carini ter samo še priložno-
stnem parkiranju na tem 

območju, ko parkirišče ni 
bilo več varovano, tudi toa-
letna enota ni bila več v upo-
rabi. Parkirišče je danes 
namenjeno poligonu varne 
vožnje za avtošolo, regijske-
mu poligonu za periodično 
usposabljanje gasilcev (pro-
jekti so v izdelavi, postopek 
pridobitve gradbenega dovo-
ljenja je v teku) in je izgubi-
lo prvotni pomen za parkira-
nje tovornih vozil. Sredstev 
za postavitev kemičnih 
WC-jev nismo predvideli."

Koši za smeti v Vintgarju
Občinska svetnica Branka 
Stojanović je dala pobudo 
glede postavitve košev za 
smeti v soteski Vintgar. Ob 
novem razglednem podestu, 
s katerega obiskovalci slap 
lahko občudujejo in se foto-
grafirajo, je opazila veliko 
smeti. "Očitek gre seveda 
brezvestnim obiskovalcem, 
del krivde pa je pripisati tudi 
dejstvu, da (za sedaj) v nepo-
sredni bližini in okolici ni 
koša za smeti ali kontejner-
ja, kjer bi smeti lahko odla-
gali. Glede na to, da je opazi-
ti tudi kartone od pic, papir-
ne kozarčke za kavo in podo-
bno, daje pobudo, da se 
postavijo koši za smeti večjih 

dimenzij, ki bodo delovali 
zgledno tudi na vrhuncu 
sezone, ko je obisk soteske 
Vintgar največji," je predla-
gala, obenem pa pohvalila 
postavitev lesenega podesta.
Vera Djurić Drozdek, vodja 
oddelka za gospodarstvo, je 
odgovorila: "Območje Vint-
garja v precejšnjem delu leži 
tudi v občini Jesenice, zato 
Občina Jesenice nameni vsa-
ko leto kar nekaj sredstev za 
vzdrževanje dostopne ceste, 
poti, ograje ter vsakoletno 
izvede določene izboljšave. 
Letos je bila postavljena raz-
gledna ploščad in označena 
parkirišča za avtobuse.
Konec leta pa načrtujemo 
postavitev info table s pro-
mocijskim materialom. 
Soteska Vintgar je turistič-
na zanimivost, ki jo upravlja 
TD Gorje, zato smo se že v 
letošnjem letu začeli z nji-
mi dogovarjati, da bi določe-
ne aktivnosti za bolj usmer-
jen in urejen obisk soteske 
izvajali skupaj Občina Jese-
nice in TD Gorje. Skladno s 
tem bomo v naslednjem 
letu pri dogovarjanju o sku-
pnih interesnih področjih 
izpostavili tudi problem 
smeti in poskusili najti 
ustrezno rešitev."

Pobude občinskih svetnikov

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET T: 04 58 69 200
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, F: 04 58 69 270 
VOLITVE IN IMENOVANJA obcina.jesenice@jesenice.si
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice http://www.jesenice.si

Na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 62/2016) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2018

I.   Občina Jesenice po določilih Odloka o priznanjih enkrat letno podeljuje 
priznanja osebam in organizacijam, ki so s svojim delom in uspehi 
pomembno prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, 
športnemu, kulturno-umetniškemu ali drugemu napredku ter k ugledu 
občine Jesenice. 

II.  Občina Jesenice objavlja javni razpis za podelitev naslednjih priznanj:

1.  Podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv):
Naziv častni občan občine Jesenice se podeli fizičnim osebam, ki so s svojim 
delom in prizadevanji pomembno prispevale k blaginji občanov, k utrjevanju 
demokracije in človekovih pravic, uveljavljanju vladavine prava in pravne države, 
razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti ter so prispe-
vale k ugledu, pomenu in razvoju občine Jesenice. 

Kriterij za podelitev naziva častni občan občine Jesenice so izjemni dosežki v živ-
ljenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za blaginjo in 
pravičnost vseh ter zavzetost za prepoznavnost Jesenic v slovenskem in medna-
rodnem prostoru. 

2.  Plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete)
Plaketa občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim osebam (gospodar-
skim družbam, javnim ali zasebnim zavodom, organizacijam in skupnostim, druš-
tvom ter združenjem) za njihove dosežene uspehe na posameznih področjih 
gospodarskega in družbenega življenja in dela, s katerimi so pomembno prispe-
vali k razvoju in ugledu občine. 

Kriteriji za podelitev plakete so pomembni dosežki pri razvijanju in utrjevanju 
sodelovanja na občinski, državni in mednarodni ravni, dosežki na humanitarnem, 
znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem področju ter na 
področju trajnostnega razvoja občine Jesenice. 

III.  Predložitev pobud
Komisiji lahko predložijo pobude za podelitev naziva častni občan občine Jeseni-
ce ter za podelitev plaket občine Jesenice fizične in pravne osebe, gospodarske 
družbe, javni in zasebni zavodi, organizacije, krajevne skupnosti, politične stranke, 
društva ali združenja. 

Pobuda mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandi-
datu, kandidatovo pisno soglasje k predlogu, vrsto priznanja, za katero se pobuda 
vlaga, ter obrazložitev in utemeljitev pobude. K utemeljitvi pobude so lahko prilo-
žena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo. 

Če pobudnik ne predloži soglasja kandidata k predlogu in pobude ne dopolni s 
soglasjem kandidata tudi po pozivu komisije, se pobuda izloči iz nadaljnje obrav-
nave.

IV.  Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanja

Pobuda se šteje za pravočasno, če je predložena na naslov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja do vključno ponedeljka, 8. januarja 2018, do 
15. ure. 

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati po pošti v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«. Zaprta ovojnica se lahko v 
času uradnih ur odda tudi v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 
Jesenice.

Zaprta ovojnica mora biti jasno označena z napisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 
OBČINE JESENICE V LETU 2018«. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov 
predlagatelja. 

Pobude, poslane po pošti, morajo prispeti na naslov Komisije do zahtevanega 
datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v sprejemni pisar-
ni Občine Jesenice. Čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan 
pobudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Odpiranje ovojnic bo v sredo, 10. januarja 2018, v Kabinetu župana Občine  
Jesenice, Cesta železarjev 6 (prvo nadstropje), ob 16.30.

Nepravočasno posredovane in nepravilno opremljene pobude ter pobude, ki niso 
v skladu z določili Odloka o priznanjih občine Jesenice, bo Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja zavrgla in o tem obvestila pobudnika.

Priznanja občine Jesenice v letu 2018 bo podelil župan občine Jesenice na prire-
ditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Mojci Levstik na telefonski 
številki 04 5869 233 ali na elektronskem naslovu: mojca.levstik@jesenice.si.

Številka: 094-5/2017
Datum:   8. 12. 2017

 Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja
 Boštjan ŽIGON l.r.

Občinski svetnik Uroš Lakić 
je že na začetku mandata 
opozoril na nezadostno 
osvetljenost dela ulice Fran-
ca Benedičiča od št. 3 proti 
št. 10. Takrat predlog ni bil 
sprejet z obrazložitvijo, da ni 
predvidenih vlaganj v javno 
razsvetljavo. Kot je dejal 
Lakić, pa se je sedaj stanje na 
terenu dodatno spremenilo, 
saj je na sredini ulice zrasel 
nov stanovanjski objekt, ki je 
»vzel« še tisto malo umetne 
svetlobe, ki je prihajala s Ces-
te železarjev. Zato je ponov-
no prosil odgovorne z občin-
ske uprave in krajevne skup-
nosti, naj si po 19. uri pridejo 
ogledat "to našo črno luknjo" 
in še enkrat razmislijo o pos-
tavitvi ene, morda dveh ulič-
nih svetilk, ki bi med drugim 
tudi šolsko pot naredilo bolj 
varno. Na Komunalni direk-
ciji so odgovorili, da so vzdr-
ževalca javne razsvetljave v 
občini Jesenice zaprosili za 
ponudbo za namestitev 
dodatnih svetilk javne raz-
svetljave na omenjenem 
delu Benedičičeve ulice. 
"Ponudbo še čakamo, name-
stitev svetilk pa bomo glede 
na predvidena sredstva in 
oceno investicije uvrstili v 
plan del," so pojasnili.

Pobuda o namestitvi 
uličnih svetilk

Jutri, v soboto, ob 18.45 bo v 
župnijski cerkvi sv. Ingenuina 
in sv. Albuina umetnostnoz-
godovinsko predavanje o 
arhitekturnih, kiparskih in sli-
karskih značilnostih cerkve. 
Predaval bo Aljaž Pogačnik.

Predavanje o cerkvi
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Janko Rabič

Na Društvu upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela že šti-
ri desetletja članice krožka 
ročnih del marljivo ustvarja-
jo, vsaki dve leti na razstavi 
izdelke predstavijo širši jav-
nosti. Lotevajo se različnih 
tehnik, največ je pletenja, 
kvačkanja, klekljanja in ve-
zenja. Krožek so od ustano-
vitve naprej vodile Štefka 
Bregant, Angela Janša, Roz-
ka Troha, Simona Tarman 
in Ančka Kreuzer, sedaj ga 
sedem let vodi Marica Bla-
žič. V teh letih se je zame-
njalo veliko članic. Na začet-
ku jih je bilo dvaintrideset, 
sedaj jih je petnajst.  
Ob štiridesetletnici delovanja 
so v društvenih prostorih pri-
pravile jubilejno razstavo, 
kjer so spet predstavile del 
svoje ustvarjalnosti. Na odpr-
tju je več o delu krožka spre-
govorila vodja Marica Blažič. 
Podpredsednik Društva upo-
kojencev Javornik - Koroška 
Bela Marjan Veber je krožku 
in dolgoletni vodji Ančki 

Kreuzer izročil društveni pla-
keti, čestitkam se je pridruži-
la predsednica sveta KS Slo-
venski Javornik - Koroška 

Bela Maja Otovič. Odprtje so 
s kulturnim programom po-
pestrili učenci Osnovne šole 
Koroška Bela. Razstava je 

bila zelo dobro obiskana, po-
hvale za ustvarjalnost pa so 
za vse članice največja spod-
buda za naprej. 

Spretne in marljive 
roke članic krožka
Pri Društvu upokojencev Javornik - Koroška Bela uspešno deluje krožek ročnih del, ki je pred kratkim 
praznoval štiridesetletnico delovanja. Članice so pripravile jubilejno razstavo.

Članice krožka ročnih del pri DU Javornik - Koroška Bela

Janko Rabič

Člani sveta KS Plavž so pod 
vodstvom predsednice Ivan-
ke Zupančič na novembrski 
seji najprej obravnavali var-
nostno situacijo, s katero jih 
je seznanil področni policist 
Miroslav Volmajer. Pouda-
ril je problematiko mirujo-
čega prometa, predvsem 
glede parkiranja, ter pogo-
ste vlome v kleti zgradb. 
Kljub posameznim krši-
tvam so ocenili, da je var-
nost v krajevni skupnosti 
razmeroma dobra. 
Na seji so se seznanili s po-
ročilom o poteku izvedenih 
meritev krvnega sladkorja, 

holesterola in krvnega tlaka, 
ki so jih pripravili skupaj z 
Društvom diabetikov Jeseni-
ce. Udeležilo se jih je 71 kra-
jank in krajanov. Obravna-
vali so priprave na predno-
voletno srečanje za starejše 
krajanke in krajane, ki bo 
12. decembra v Osnovni šoli 
Toneta Čufarja. Podprli so 
usmeritve Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih površin 
Občine Jesenice, na podlagi 
katerih morajo najemniki 
vrtičkov upoštevati določila 
zakupne pogodbe. Proti kr-
šiteljem bodo izvedli ustre-
zne sankcije. Na seji so 
sprejeli tudi plan dela sveta 
KS Plavž v prihodnjem letu. 

Svet KS Plavž tudi 
o varnosti
Področni policist je poudaril problematiko 
parkiranja ter pogoste vlome v kleti.

Urša Peternel

Na Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske (RAGOR) so 
v sklopu projekta Pohodni-
štvo v občini Jesenice ure-

dili poti, ki povezujejo Blej-
sko Dobravo s sotesko 
Vintgar. "Poti, po katerih je 
iz vasi možen dostop do so-
teske, smo uredili in ustre-
zno označili, stare usmerje-

valne table pa smo zame-
njali z novimi. Te so poe-
notene z ostalimi pohodni-
škimi usmerjevalnimi ta-
blami v občini Jesenice. 
Usmeritve obiskovalca po-

peljejo z Blejske Dobrave 
po urejeni poti skozi vas ali 
mimo pokopališča," je po-
vedal Ambrož Černe z RA-
GOR-ja. Septembra so po-
stavili tudi leseno razgle-
dno ploščad pod slapom 
Šum, ki obiskovalcem 
omogoča boljši in varnejši 
ogled slapu, hkrati pa tudi 
onemogoča hojo po števil-
nih divjih stezicah v okolici 
slapu. V soglasju s Turistič-
nim društvom Gorje so 
uredili tudi pešpot skozi 
Strmo stran. Označena je z 
rumenimi markacijami. 
Poleg tega so v sodelovanju 
s TIC Jesenice in KS Blej-
ska Dobrava v središču vasi 
postavili informacijsko ta-
blo z zemljevidom, ponu-
dniki prenočišč ter naravni-
mi in kulturnimi znameni-
tostmi na tem območju.
Že drugo leto v okviru pro-
jekta deluje tudi delovna 
skupina za pohodništvo, ki 
spremlja stanje lokalnih 
pešpoti in jih vzdržuje ter 
daje predloge za nadaljnje 
delo. Skupino sestavljajo 
predstavniki različnih dru-
štev iz jeseniške občine, naj-
bolj dejavni so TD Golica, 
PD Jesenice, ŠKD Obranca, 
DU Jesenice, Projekt Natu-
ra, TIC Jesenice, Zavod za 
šport Jesenice in RAGOR. V 
skupini ugotavljajo, da zani-
manje za pohodniške poti v 
občini narašča, zato bodo z 
izboljševanjem in dopolnje-
vanjem mreže poti nadalje-
vali tudi v letu 2018.

Razgledna ploščad 
pod slapom Šum
Uredili so poti do soteske Vintgar, postavili nove usmerjevalne table in 
novo razgledno ploščad pod slapom Šum ter uredili in označili pešpot skozi 
Strmo stran.

Nova razgledna ploščad pod slapom Šum / Foto: Ambrož Černe

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Janko Rabič

Dne 30. novembra so v Raz-
stavnem salonu Viktorja Gre-
gorača na Slovenskem Javor-
niku odprli fotografsko raz-
stavo z naslovom Pet hodov. 
Vsestranski Klemen Kle-
menc z Jesenic (ukvarja se z 
računalništvom, fotografijo, 
astronomijo, je gledališki 
igralec) je skozi objektiv ujel 

kulinarične dobrote. Kot je 
dejal na odprtju, je kolekcijo 
fotografij pripravil na prošnjo 
prijateljice Alenke Bole Vra-
bec za njeno kulinarično 
potopisno knjigo Kaj je v lon-
cih. Fotografiral je pri Alenki, 
ki je vse te jedi pripravila 
doma. In ker so bile narejene, 
so jih vsi navzoči pač morali 
– pojesti! »Fotografiranje hra-
ne zahteva drugačen pristop, 

zato upam, da bodo obisko-
valci bolj »okušali« fotografi-
je, kot ocenjevali pravilno 
osvetlitev,« pravi Klemen. 
»Dodal sem še nekaj fotogra-
fij iz kuhinje svoje drage 
žene, ki skrbi, da 'izgledam 
dobro'«. Avtorja je predstavila 
Jasna Koron, za glasbo je pos-
krbel harmonikar Tone Dre-
melj. Razstava bo na ogled do 
20. decembra. 

Kulinarične dobrote  
skozi fotografski objektiv 
Pet hodov je naslov fotografske razstave Klemena Klemenca, na kateri  
so na ogled fotografije kulinaričnih mojstrovin.

Klemen Klemenc, Jasna Koron in Tone Dremelj na odprtju razstave

Urša Peternel

Kot je povedala vodja oddel-
ka za otroke v Občinski 
knjižnici Jesenice Cirila 
Leban, so v sodelovanju s 
stanovalci jeseniškega in 
kranjskogorskega doma sta-

rostnikov pripravili razstavo 
z naslovom Modrost za mla-
dost – najbolj brane knjige 
za otroke in mlade skozi 
čas. Starejši so obudili spo-
min na otroštvo in mladost 
in najljubše knjige, pisatelje 
ter revije. Njihovi najljubši 

pisatelji so bili Fran Saleški 
Finžgar, Josip Jurčič, Janez 
Jalen, Fran Levstik, France 
Bevk, Fran Erjavec, Mirko 
Kunčič, Jan Malik, Edi Der-
žaj, Tone Seliškar, Karl 
May. Radi so prebirali prav-
ljice Rdeča kapica, Janko in 

Metka, Sneguljčica, Trnulj-
čica, Snežica in Rožica. Naj-
ljubši književni junaki so 
bili Martin Krpan, Deseti 
brat, Domen, Iztok, Kekec, 
Bedanec, Mojca, Rožle, 
Kosobrin, Vinetou. Svojih 
knjig so imeli zelo malo, 
zato so večkrat prebirali šol-
ske čitanke. Radi pa so brali 
tudi revije in časnike: Pio-
nir, Ciciban, Naš rod, 
Domoljub, Jutro, Slovenec, 
Železar, Slovenski poroče-
valec. In kaj mladi bralci 
prebirajo danes? Največkrat 
izposojena knjiga na otroš-
kem oddelku jeseniške knji-
žnice je Brina Brihta, sledi-
jo ji Stare grške bajke, Zgu-
ba: Dnevnik, Maček Muri, 
Matilda, Zverjašček ...
Poleg tega so organizirali 
Rajžo po poteh triglavskih 
pravljic v izvedbi Bukovni-
ka, pastirčka Gregca ter Žili-
jeve Ance. Rajže so se udele-
žili šestošolci iz Osnovne 
šole Prežihovega Voranca 
Jesenice. "Na duhovit, šegav 
način so spoznali vaške 
posebneže Dovjega in Moj-
strane, ki so jim odstrli tan-
čico starih šeg in navad, 

domislic, pregovorov in 
vraž. Bil je prijeten dogodek, 
res gostija v deželi branja," 
je povedala Cirila Leban.
V knjižnici pa ob Dnevu slo-
venskih splošnih knjižnic 
niso pozabili niti na odrasle 
ljubitelje knjig; pripravili so 
predavanje dr. Marka 

Mugerlija Reformacija na 
Slovenskem in razstavo Dal-
matinova Biblija in Koren-
ski prehod, ki jo je predsta-
vil avtor Stane Jurca. Na 
ogled pa je bila tudi razstava 
najbolj izposojenih knjig z 
naslovom Gostija v deželi 
branja.

Gostija v deželi branja
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki ga obeležujemo 20. novembra, so v Občinski knjižnici 
Jesenice pripravili več aktivnosti, s katerimi želijo spodbujati branje. 

Rajža po poteh triglavskih pravljic na otroškem oddelku jeseniške knjižnice 

Razstava najbolj branih knjig v jeseniški knjižnici

Pripravili so tudi razstavo najbolj izposojenih 
knjig z naslovom Gostija v deželi branja. V 
jeseniški knjižnici so si bralci največkrat 
izposodili knjigo Ogenj, rit in hlače niso za 
igrače, sledijo knjige Cavazza: biografski roman, 
Jezero, Otroštvo in Na tesnobi.
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PREŠERNI
DECEMBER KRANJ

2.– 31. DECEMBER 2017

www.visitkranj.si

6.– 16. 12.  KONCERTI POD BOŽIČNO
  SMREKO
10.– 30. 12. PRAVLJIČNI GOZD
21. 12.   ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT
  NINA PUŠLAR
20.– 30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI 
  NA GLAVNEM TRGU
31. 12.   SILVESTROVANJE
  S SKUPINO POP DESIGN

NAKUPUJMO V MESTU!
Pridelani lokalno, oblikovani ročno, usmerjeni 

trajnostno in oplemeniteni sodobno so 
izdelki iz ponudbe kranjskih trgovinic. 

Naj najdejo svoje mesto pod božično smrečico!
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Ne poznamo ekipe, ki v 
športu ne bi imela krize ali 
slabega trenutka. Slab tre-
nutek so imeli jeseniški ho-
kejisti na tekmi državnega 
prvenstva s kranjskim Tri-
glavom, ki so jo doma izgu-
bili z 2:1. Vsekakor je treba 
vedeti, da na takih tekmah 
trener Gaber Glavič odpoči-
je vsaj pet igralcev in da pri-
ložnost igralcem iz druge 
ekipe. Tudi v dneh, ko je 
zvečer na sporedu tekma dr-
žavnega prvenstva, dopol-
dan ne mine brez treninga 
»na visokih obratih«. Jeseni-
čani so hitro »zapakirali« 
poraz s Kranjčani in dva dni 
kasneje v gosteh do vrha na-
polnili mrežo druge ekipe 

KAC-a. Končni rezultat je 
bil kar 11:1. Dobro strelsko 
formo so nadaljevali na 
dvojnem domačem spore-
du. Najprej so s 5:1 prema-
gali neugodno Cortino, ki 
ima v svojih vrstah daleč 
najučinkovitejšega igralca 
lige Braca Rileyja Wilsona. 
Slednji je zadel tudi na Jese-
nicah. Pika na i za popoln 
konec tedna je bila zmaga s 
5:2 proti KAC 2, ki se je to-
krat pokazal za neugodnega 
nasprotnika. Na srečo jese-
niških hokejistov visoka 
zmaga v Celovcu ni uspava-
la in so srečanje vzeli maksi-
malno resno. Novembrski 
niz so zaključili z derbijem 
doma, ko so gostili ekipo 
Rittner. V trdi tekmi, z veli-
ko drsanja na obeh straneh, 

so se na koncu veselili go-
stje. Domov so se vrnili z 
zmago s 3:2. Če se je že mo-
ral zgoditi tak scenarij, je 
pomembno to, da so Jeseni-
čani »položili orožje« šele v 
podaljšku. Lahko bi bilo tudi 
obratno, saj so imeli v po-
daljšku prednost igralca več. 
Prednosti niso izkoristili in 
bili hitro kaznovani. »Priča-
kovali smo težkega naspro-
tnika, kar zgovorno kaže 
njihov položaj na lestvici. 
Na nasprotnika smo se do-
bro pripravili in menim, da 
nam je uspela dobra tekma. 
Večino tekme smo bili bolj-
ši, a ni nam uspelo, da bi se 
oddaljili na 3:1, 4:1. Pričako-
valo se je, da bodo tekmo 
odločile malenkosti, saj gre 
za dve ekipi z vrha AHL,« je 

po tekmi povedal strelec 
drugega zadetka Blaž Toma-
ževič. Kljub porazu je po-
gled na lestvico lep. Jeseni-
čani so november končali na 
vrhu lestvice s 45 točkami. 
Rittner je imel točko manj, a 
tudi tekmo manj.
Pred jeseniškimi hokejisti je 
sedaj daljši odmor, kar se 
tiče tekem v AHL, saj jih na-
slednja tekma čaka šele 16. 
decembra, ko bo v dvorani 
Tivoli na sporedu četrti der-
bi z Olimpijo, tretji v AHL. 
Osem igralcev prve ekipe je 
na reprezentančnem spisku 
selekcije U-20. Slednje čaka 
na Bledu od 9. do 15. decem-
bra svetovno prvenstvu divi-
zije 1B. Preostanek ekipe se 
bo v miru pripravljal na na-
daljevanje prvenstva.

Lep pogled na lestvico
Jeseniški hokejisti bodo v veseli december »vkorakali« na prvem mestu lani ustanovljene lige AHL.

Upanje še vedno obstaja
Kegljači SIJ Acroni Jesenice so v zadnjih štirih tekmah štirikrat 
izgubili. V gosteh so izgubili s Konstruktorjem s 6:2 in Ene-
monom z 8:0. Doma so izgubili z Gorico s 6:2 in Ljubeljem 
7:1. Na vrhu lestvice je s popolnim izkupičkom 18 točk ekipa 
Konstruktorja. Jeseničani so deseti z eno točko. 

Pokal Nagaoka 2017
Judoisti sekcije Partizan Jesenice so se v Ljubljani udeležili 
mednarodnega turnirja Pokal Nagaoka 2017. Udeležba je bila 
odlična, saj je nastopilo preko sedemsto judoistov in judoistk 
iz Avstrije, Italije, Rusije, Ukrajine, Srbije, Bosne in Hercego-
vine, Hrvaške in Slovenije. Naši tekmovalci so se domov vr-
nili s tremi stopničkami. V članski konkurenci je drugo mesto 
dosegel Tim Pahor. Med mlajšimi člani je stopil na najvišjo 
stopničko. Pri kadetinjah je Kati Ambrožič dosegla tretje me-
sto, pri kadetih pa peto mesto Mark Klinar in deveto mesto 
Luka Ambrožič. Potekala je tudi Mini Nagaoka. Na stopničke 
se je povzpel Luka Jeretič. Osvojil je tretje mesto. Peto mesto 
so osvojili Mark Krajzel, Žan Lovič in Jernej Razingar.

Jeseničani četrti
V Šenčurju je bil na sporedu »prvi polčas« Pokala Slovenije 
v prstometu. Merilo se je 67 trojk. Jeseniška prva ekipa 
(Marko Hočevar, France Šolar, Bogdan Finžgar) je na koncu 
osvojila četrto mesto. V tekmi za bron so izgubili z ljubljan-
sko ekipo Abanka. Druga jeseniška ekipa (Matjaž Koranter, 
Jože Klobučar, Andrej Šolar) se je prebila skozi kvalifikacije, 
med 16 ekip pa se jim ni uspelo uvrstiti. 

Uspešno v 1. A ligi
V Ljubljani je bila uvodna tekma 1. A lige v streljanju s puško. 
V članski konkurenci je šesto mesto osvojil Anže Presterl. 
Članska ekipa Triglav Javornik - Koroška Bela v postavi Anže 
Presterl, Matevž Pivk, Gašper Bernot je ekipno osvojila četrto 
mesto. V pionirski ligi je šesto mesto osvojil Anton Korbar, v 
kadetski ligi tretje mesto Ernest Eman Babača in pri mladin-
cih peto mesto Matevž Pivk. Druga tekma državne lige, po-
tekala je prav tako v Ljubljani, je bila še uspešnejša. V članski 
1. A ligi je Anže Presterl osvojil sedmo mesto, ekipa je bila 
osma. V pionirski ligi je bil Anton Korbar četrti. Ekipa, poleg 
Antona sta streljala še Miha Černe in Matevž Pogačnik, je 
osvojila tretje mesto. Kadeti in mladinci so stali na stopnič-
kah: Ernest Eman Babača je osvojil drugo mesto, kadetska 
ekipa je bila deveta, pri mladincih pa je tretje mesto osvojil 
Matevž Pivk. Strelci ekipe Triglav Javornik - Koroška Bela so 
se udeležili še tekme v Ormožu. Na tekmi Strelski upi 2017 
je osmo mesto osvojil Matevž Pivk. Ekipa v postavi Matevž 
Pivk, Ernest Eman Babača in Anton Korbar je osvojila peto 
mesto. Na drugem kontrolnem tekmovanju je bil pri mladin-
cih Matevž Pivk drugi, Ernest Eman Babača pa četrti. Četrto 
mesto je dosegel tudi Anže Presterl v članski konkurenci.

Že v vrhu
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice so dosegle dve za-
poredni zmagi. Najprej so doma z 88:62 visoko premagale 
ekipo Radost. Sledila je še ena visoka zmaga, tokrat v gosteh 
proti ekipi Felix s 73:52. Razred zase je ekipa Krke s popolnim 
izkupičkom – sedmimi zmagami. Sledijo ekipe Kranjska Gora 
- Jesenice, Felix in Jelsa, vse s štirimi zmagami in tremi porazi.

Doma uspešni
Košarkarji Enosa Jesenice so v zadnjem obdobju odigrali 
štiri tekme. Doma so premagali Ježico z rezultatom 77:75, 
Krvavec Meteor s 74:56 in v soboto Litijo s 96:90 po podalj-
šku. Poraz so doživeli v gosteh proti ekipi Troti – z rezulta-
tom 85:80. Jeseničani so trenutno tretji z 10 točkami.

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Kako se spominjate svojih 
teniških začetkov?
"Ko sem bila še čisto majh-
na, sem se s starši sprehaja-
la po Ankaranu in prvič vi-
dela tenis. Lahko rečem, da 
je bila to ljubezen na prvi 
pogled. Nekje pri šestih le-
tih sta me starša vpisala v 
teniško šolo. Ob tenisu sem 
trenirala balet. V določenem 
trenutku, pri dvanajstih le-
tih, ko se je videlo, da ne gre 
oboje istočasno, sem se 
usmerila samo na tenis." 

Tenis na visokem nivoju 
zahteva veliko odrekanja, saj 
se prepletajo tekme, treningi 
in potovanja iz kraja v kraj. 
"Se popolnoma strinjam. Ko 
sem teden dni prosta, ne 
grem nikamor, saj v času 
tekmovanj nenehno potu-
jem. Zdaj je moj oče Senad v 
vlogi trenerja. Tako ne potu-
jem samo po turnirjih in 
marsikaj je zaradi tega lažje." 

Se najde kaj časa, da se ob 
napornih turnirjih spozna-
vajo še mesta, kjer se tekme 
dogajajo?
"Na zadnjem turnirju v In-
diji smo imeli možnost spo-
znati življenje izven tenisa, 
saj smo imeli prijatelje, ki so 
nam pokazali še druge zani-
mive stvari. Na splošno pa 
res poznam samo letališča, 
hotele in teniška igrišča."

Vam je bilo kdaj žal, da ste 
izbrali to pot?
"Je bilo obdobje, ko sem bila 
na tem, da pustim tenis. Na 
srečo sem šla vedno preko 
ovir in ni mi žal, da sem pre-
hodila to pot, ki ni bila lah-
ka. Pri šestnajstih letih sem 

bila v Münchnu na teniški 
akademiji pri Nikoli Piliću, 
pri sedemnajstih sem šla 
med teniške profesionalke. 
Po eni strani sem nekatere 
stvari zgrešila, bo drugi pa 
doživela stvari, ki jih brez 
tenisa ne bi nikoli."

Je bila lanska sezona vaša 
najboljša?
"Lanska sezona je bila dobra 
in posledično sem bila letos 
februarja na 120. mestu na 
lestvici WTA. Poleti sem se 
malo lovila, a na srečo se je 
hitro spet obrnilo navzgor. 
Mirno lahko rečem, da vsa-
ko leto naredim korak nav-
zgor. Izbrali smo težjo pot, 
močnejše turnirje. Odločili 
smo se prav, saj le tako lah-
ko napredujem."

Nastopili ste že na vseh šti-
rih turnirjih za Grand Slam. 
Na katerem ste se počutili 
najbolje?
"Najbolje se počutim na 
uvodnem turnirju, v Melbo-
urnu v Avstraliji. Spimo pri 
prijateljih in je vzdušje bolj 

sproščeno. Všeč mi je trda 
podlaga, ki je v Melbournu, 
čeprav sem lani najboljše re-
zultate dosegala na pesku."

Letošnjo sezono si boste ver-
jetno najbolj zapomnili z 
uvrstitvijo v finale v indij-
skem Mumbaju, na turnirju 
pod okriljem WTA.
"Z uvrstitvijo v finale turnirja 
WTA v Mumbaju (Dalilo je 
premagala Belorusinja Saba-
lenko, 79. igralka na svetu, s 
6:2 in 6:3, o. p.) sem dosegla 
svoj največji uspeh. Na turnir 
sem šla nervozna, saj sem is-
kala »vstopnico« za turnir v 
Melbournu. Polfinale je bil 
najtežji. Igrala sem proti 
igralki, ki sem jo na prej-
šnjem turnirju gladko pre-
magala v dveh nizih. Vedela 
sem, da če jo tudi tokrat pre-
magam, sem zagotovo na 
turnirju v Melbournu. Prvi 
niz sem izgubila, a se na sre-
čo nisem predala in na koncu 
srečanje končala po svojih 
željah. V finalu sem bila 
sproščena, a proti odlični tek-
mici se ni dalo kaj več izvleči. 

S finalom sem naredila velik 
preskok na lestvici. Pred tur-
nirjem sem bila dvestodvain-
petdeseta, po turnirju stodva-
inosemdeseta." 

Vse višje kotirate tudi v igri 
dvojic.
"Prej sem imela igro dvojic 
kot neki dopolnilni trening. 
Resneje sem se dvojicam po-
svetila letos spomladi, bolj 
po naključju. Na turnirju v 
Mehiki je pet minut pred za-
ključkom prijave dvojic k 
meni pristopila Ukrajinka 
Nadja Kičenok, ki je po po-
škodbi sestre dvojčice Lyu-
dmile iskala novo soigralko. 
Bila sem za in na koncu sva 
se uvrstili v finale. Uspešni 
sva bili še na dveh turnirjih. 
Uspeh sem dosegla še v paru 
s Srbkinjo Nino Stojanović. 
Uspel mi je velik preskok. 
Trenutno sem na sedemde-
setem mestu. Zelo pomemb-
no je, da si v igri dvojic spro-
ščen, da se partnerja poznata 
in da ni grdih pogledov po 
izgubljeni točki. Z Irino 
Khromacevo, s katero sva bili 
v finalu Hua Hina in Mum-
baja, sva se dogovorili za dalj-
še sodelovanje in upam, da 
bo šlo še navzgor."

Čeprav niste z Jesenic, vam 
Jesenice veliko pomenijo. 
"Na Jesenicah imam tete, 
strice, babico. Ko sem v Slo-
veniji, če imam samo malo 
možnosti, grem tudi na Je-
senice. Lahko rečem, da so 
mi Jesenice drugi dom."

Kakšne želje imate v tenisu 
v prihodnosti?
"Prva želja je, da pridem 
med najboljših sto igralk 
na svetu in čim višje v igri 
dvojic."

Življenje s tenisom
Dalila Jakupovič je 26-letna profesionalna igralka tenisa. Pred kratkim je uspešno nastopila na 
turnirju WTA v Mumbaju v Indiji in s prebojem v finale dosegla svoj največji uspeh.

Dalila Jakupovič
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Andraž Sodja

V četrtek, 23. novembra, so 
v razstavnem salonu Dolik 
odprli samostojno razstavo 
likovnih del avtorice Marjete 
Žohar z Jesenic z naslovom 
Utrinki v času. Razstavo je 

slikarka pripravila ob svo-
jem življenjskem jubileju – 
70-letnici. 
Na ogled so slike, ki jih je 
ustvarila predvsem v lan-
skem in letošnjem letu. Pri-
kazujejo podobe iz vsakda-
njega življenja in so zelo 
različne, odvisne od razpo-
loženja umetnice v času 
nastajanja. 
Marjeta Žohar je že osem-
najst let, od leta 1999, člani-
ca jeseniškega Dolika. Sode-

lovala je na 45 skupinskih 
razstavah, udeležuje se sli-
karskih kolonij. Kot mento-
rica vodi kreativne delavnice 
pri Ljudski univerzi Jeseni-
ce, devet let je vodila likovno 
delavnico za slabovidne sli-
karje pri Medobčinskem 

društvu slepih in slabovid-
nih Kranj. 
Pozdravne besede je avtorici 
in številnim obiskovalcem 
namenil jeseniški župnik 
Matevž Mehle. V glasbe-
nem programu je nastopila 
Klapa Vita v sestavi Pavle 
Mesec, Primož Kerštanj, 
Domen Mihelič in Val 
Mihelič. 
Razstavljena dela bodo v 
likovnem salonu Dolik na 
ogled do 19. decembra.

Utrinki v času  
v slikah jubilantke
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah 
razstavlja ena najbolj prepoznavnih slikark tega 
društva, dolgoletna članica Marjeta Žohar.

Dolgoletna članica Dolika Marjeta Žohar razstavlja ob svoji 
sedemdesetletnici.

Janko Rabič

Člani Fotografskega društva 
Jesenice že nekaj let za svo-
je fotografije, za udeležbo 
na razstavah, za organizacij-
sko delo pri urejanju štirih 
fotogalerij ter za prirejanje 
pomembnih domačih in 
slovenskih fotografskih raz-
stav prejemajo ugledne 
nagrade. Letos so se spet 
razveselili posebej pomem-
bnega dosežka. Fotografska 
zveza Slovenije je na podla-
gi različnih kriterijev izbra-
la najboljša fotografska 
društva, posamezne avtorje 
in fotografije za preteklo 
leto. Člani so na podlagi 

zbranih točk za dosežke na 
razstavah in pri organizacij-
skem delu po letu 2014 že 
drugič osvojili naziv najbolj-
ših v državi. Kot društvo so 
zasedli prvo mesto pred 
fotografskima kluboma iz 
Nove Gorice in Ljubljane. 
Aleksander Čufar je bil 
izbran za najboljšega slo-
venskega avtorja, med prvi-
mi desetimi so še: Bogdan 
Bricelj na sedmem mestu, 
Jani Novak na osmem, San-
di Novak na devetem in 
Matjaž Vidmar na desetem 
mestu. Aleksander Čufar je 
na podlagi točkovanja s svo-
jimi fotografijami zasedel 
prva štiri mesta.  

Jeseniški fotografi 
najboljši v državi
Fotografsko društvo Jesenice je že drugič osvojilo 
naziv najboljšega društva v državi. Fotograf 
Aleksander Čufar pa je najboljši slovenski avtor.

Smo podjetje s 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in 
tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 
prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih 
prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 730 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

KADROVIK (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba 

kadrovske smeri
 2 leti delovnih izkušenj na kadrovskem področju
 poznavanje orodij MS Office
 poznavanje delovnopravne zakonodaje

Opis del in nalog:
 urejanje in vodenje kadrovske dokumentacije
 organiziranje izobraževanj in usposabljanj
 sodelovanje pri selekcijskem intervjuju
  izvajanje procesov zaposlovanja, premeščanja in 

odhodov iz podjetja
  pripravljanje strokovnih podlag in navodil s področja dela
  vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje 

poročil
 priprava in spremljanje kadrovskih planov
 vodenje in sodelovanje pri organizacijskih projektih

Nudimo:
  zaposlitev za daljše obdobje po uspešno opravljeni 

preizkusni dobi
  možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja
  dinamično delo s strokovnimi izzivi
  financiranje pokojninskega načrta, po katerem družba 

zaposlenim plačuje premijo prostovoljnega dodatne-
ga pokojninskega zavarovanja

Osebnostne lastnosti:
  komunikativnost
  organizacijske sposobnosti
  osebna urejenost
  natančnost in zanesljivost
  proaktivnost

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  poznajo program SAP
  poznajo sistem evidentiranja delovnega časa

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih  
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

ORODJAR NA ŠTANCAH (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
  izkušnje pri izdelavi orodij za štancanje,
  osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije,
  osnovno poznavanje tehnične dokumentacije.

Opis del in nalog:
  izdelovanje orodij in naprav,
  preizkušanje orodij na strojih,
  vzdrževanje orodij in naprav …

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  natančnost, samoiniciativnost, sistematičnost,  

zanesljivost, ročne spretnosti.
     
Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih 
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

KONSTRUKTER (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali 

nemščina).

Opis del in nalog:
  koncipiranje, razvoj in konstruiranje izdelkov/sklopov 

izdelkov,
 izdelava tehnične dokumentacije,
  sodelovanje pri uvajanju inovativnih rešitev/izdelkov v 

sklopu timskega dela,
 načrtovanje, testiranja in analize prototipov.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spo-

znavanju novosti, sposobnost timskega in samostojnega 
dela, organizacijske sposobnosti, sposobnost strateškega 
razmišljanja, sposobnost tehničnega presojanja in odlo-
čanja, sposobnost koordinacije in usmerjanja sodelavcev.

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
 imajo željo po konstruiranju,
 absolventi strojništva.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih  
timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v LIPNICI.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo 

po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, 
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 15. 12. 2017.
ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.

Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, (04) 62 03 319
www.iskra-mehanizmi.si

E-pošta: kadri@iskra-mehanizmi.si 

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Andraž Sodja

V organizaciji Mladinskega 
centra Jesenice se je v torek 
v Kinu Železar odvijalo 
Miklavževanje, na katerem 
je za zabavo najmlajših pos-
krbel tudi izjemni čarovnik 
Toni. Vrhunec večera pa je 
bil seveda obisk prvega 
izmed decembrskih dobrih 
mož, Miklavža s sprems-
tvom angelčkov in parkelj-

na. Kot je povedal vršilec 
dolžnosti vodje Mladinske-
ga centra Jesenice Mitja Bla-
žič, se je miklavževanja ude-
ležilo več kot 400 otrok, za 
prav vse pa so zagotovili tudi 
sladka darila in jim polepša-
li uvod v veseli december. 
Otroci so se z Miklavžem, 
najstarejšim izmed decem-
brskih dobrih mož, lahko 
fotografirali, za porednejše 
pa je poskrbel parkelj.

Miklavž obiskal otroke

Miklavževanja v Kinu Železar se je udeležilo več 
kot štiristo otrok.
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          IZLET // 12. DECEMBER 2017

MUZEJ JASLIC IN ADVENTNA LJUBLJANA
Vabimo vas, da se skupaj odpravimo pogledat lepote adventnega časa. Naj-
prej se bomo odpeljali na Brezje, kjer si bomo ogledali Muzej jaslic. To je edin-
stvena zbirka, ki vsebuje več kot tristo različnih eksponatov – jaslic z vseh 
koncev sveta. Nato se bomo odpeljali proti Cerkljam na Gorenjskem, kjer 
nam bodo na posebnih jaslicah pokazali najbolj zanimive stavbe tega kraja.  
Sledilo bo kosilo. V Ljubljani bomo obiskali Slovenski etnografski muzej. Ogle-
dali si bomo razstavo z naslovom Med naravo in kulturo. Spoznali bomo veliko 
zanimivega o naši dediščini, predvsem o tisti, povezani z adventnim časom. 
Po obisku muzeja se bomo peš odpravili v središče Ljubljane, ki bo tudi letos 
lepo okrašena. Lahko se boste sprehodili med stojnicami. Obiskali bomo tudi 
ljubljansko stolnico oziroma cerkev svetega Nikolaja. Z nami na izletu bo tudi  
naš novinar Jože Košnjek.

Cena izleta je 30 EUR. 
Cena vključuje: ogled Muzeja jaslic na Brezjah, ogled razstave  
jaslic v Cerkljah na Gorenjskem, ogled Slovenskega etnografskega muzeja 
v Ljubljani, voden ogled ljubljanske stolnice, kosilo, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.20,  z AP Mercator Primskovo ob 7.40
z AP Globus Kranj ob 7.50, z AP Radovljica ob 8.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  osebno  
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v petek, 8. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so letos v sklopu 
projekta Jeseničani, od kod 
in kam? posebno pozornost 
namenili tudi jeseniškim 
dramskim igralcem, ki so se 
priselili od drugod in zazna-
movali mesto ali pa so se z 
Jesenic odselili in si kariero 
ustvarili na drugih odrih. 
Mnogi med njimi so postali 
znani širše, v Sloveniji in 
tudi svetu. Med njimi so Ja-
kob Špicar, Bojan Čebulj, 
Miha Baloh, Bojan Maroše-
vič, Uroš Smolej, Urška 
Hlebec ... V sklopu nedav-
nih Čufarjevih dni so pri-
pravili tudi muzejski večer, 
ki ga je vodil Aljaž Pogačnik, 
namenjen pa je bil prav jese-
niškim dramskim igralcem.
Eden začetnikov gledališča 
na Jesenicah je bil Jakob 

Špicar, ki je bil umetniški 
vodja leta 1910 ustanovlje-
nega Gledališkega društva 
Jesenice. Uprizarjali so zah-
tevnejša dramska dela, imeli 
pa so tudi kakovostne igral-
ce in režiserje, kot so bili 
Ivan Potrato, Fedor Gradi-
šnik in Janez Ivan Cesar. 
Mednarodno filmsko in gle-
dališko slavo je doživel leta 
1928 na Jesenicah rojeni 
dramski in filmski igralec 
Miha Baloh. Igral je v več 
kot sedemdesetih domačih, 
koprodukcijskih in tujih fil-
mih, televizijskih nadalje-
vankah in dramah. Snemal 
je v vseh evropskih državah, 
igral s številnimi zvezdniki, 
je tudi dobitnik nagrade ve-
lika zlata arena za najboljšo 
moško vlogo v filmu Veseli-
ca. Upokojil se je leta 1989 
in danes živi v svoji rojstni 
hiši na Jesenicah. 

K razvoju jeseniškega gleda-
lišča je veliko prispeval tudi 
igralec in režiser Bojan Če-
bulj (1928–2013). Režiral je 
77 predstav in nastopil kar 
987-krat, največji uspeh pa 
je takratno jeseniško gledali-
šče doživelo z uprizoritvijo 
drame Dom Bernarde Alba 
v njegovi režiji. Bojan Če-
bulj se je leta 1973 preselil 
na Štajersko, kjer je v Mari-
borskem lutkovnem gledali-
šču opravljal delo direktorja, 
režiserja, igralca in sceno-
grafa vse do svoje upokojitve 
leta 1990. Umrl je leta 2013.
V Mariboru se je po uspe-
šnem filmskem obdobju 
leta 1997 nastanil tudi 
dramski igralec Slovenskega 
narodnega gledališča Mari-
bor Bojan Maroševič. Že kot 
najstnik je nastopil na de-
skah jeseniškega Gledališča 
Toneta Čufarja, v katerega 

ga je vpeljala mati, odlična 
karakterna igralka Slava Ma-
roševič. Od leta 1997 je stal-
ni član Drame SNG Mari-
bor.
Poleg štajerske prestolnice 
pa je za jeseniške dramske 
igralce nepogrešljivo gleda-
liško središče postala tudi 
Ljubljana. Z Jesenic so se 
tako v Ljubljano selili tudi 
nekateri mlajši profesional-
ni dramski igralci, kot sta 
Urška Hlebec, ki danes dela 
v Lutkovnem gledališču Lju-
bljana, in Uroš Smolej, za-
poslen v Mestnem gledali-
šču Ljubljana. Oba sta svoje 
prve gledališke korake nare-
dila na jeseniških amater-
skih odrskih deskah.
Muzejskega večera so se 
tako udeležili tudi Bojan 
Maroševič, vnukinja Jakoba 
Špicarja Mirjana Vever in 
sorodniki Bojana Čebulja.

Dramski igralci,  
od kod in kam?
V sklopu nedavnih Čufarjevih dni so v Gornjesavskem muzeju Jesenice posebno pozornost namenili 
jeseniškim dramskim igralcem. 

Dramski igralec Bojan Maroševič in kustos Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik

Udeleženci muzejskega večera, med njimi tudi sorodniki 
nekaterih žal že pokojnih jeseniških igralcev

Janko Rabič

Območna izpostava JSKD 
Jesenice je pred šestimi leti 
izvajanje programov razširi-
la še na eno področje. Na 
pobudo Fotografskega druš-
tva Jesenice so organizirali 
prvo območno razstavo, s 
katero so želeli predvsem 
zajeti ustvarjalnost vseh lju-
biteljskih fotografov na ob-
močju izpostave, dati prilo-
žnost za izmenjave idej, iz-
kušenj in znanja ter spodbu-
diti dvig kakovosti fotograf-
skega ustvarjanja. Da so na 
pravi poti, je spet pokazala 
letošnja že 6. razstava z na-
slovom Šport 2017. Na raz-
pis se je odzvalo 26 avtorjev, 
ki so skupaj prispevali 155 
fotografij za prosto temo in 
137 fotografij na temo šport. 
Ocenjevala jih je žirija v se-
stavi Vasja Doberlet, Aleš 
Fevžar in Milan Malovrh.  
V sredo, 22. novembra, so s 
sodelovanjem in ob pomoči 
Fotografskega društva Jese-
nice v Foto galeriji v avli Gle-

dališča Toneta Čufarja na 
Jesenicah odprli razstavo 
najboljših fotografij, v dvora-
ni Gledališča Toneta Čufarja 
pa pripravili projekcijo spre-
jetih fotografij. Na prosto 
temo je prvo nagrado prejel 
Sandi Novak, drugo Gaber 
Košir ter tretjo Pia Morič, 
Klemen Klemenc in Stane 
Vidmar. Diplome so prejeli 
Danila Bricelj, Marjan Debe-
lak in Aleksander Čufar. Za 
temo šport je prvo nagrado 
prejel Borut Mežan, drugo 
Marjan Debelak ter tretjo Ja-
nez Šmitek, Vinko Lavtižar 
in Edi Dobrila, diplome pa 
Sandi Novak, Jelka Mihajlo-
vska in Lojzi Avsenik. 
Razstavo najboljših fotogra-
fij, ki bodo na ogled do 20. 
decembra, je odprla podžu-
panja Občine Jesenice Vera 
Pintar, ki je vsem avtorjem 
čestitala za sodelovanje in 
prejete nagrade. Za prijetno 
glasbeno popestritev odprtja 
je poskrbel duo Acoustic Ra-
inbow – pevka Tea in kita-
rist Andraž. 

Na ogled najboljše 
fotografije
V Fotogaleriji v avli gledališča so na ogled 
najboljše fotografije prve območne razstave.

Sandi Novak: Skrivnost (prva nagrada na prosto temo)

Borut Mežan: Po prašni cesti (prva nagrada na temo šport)

V galeriji Kosove graščine je do 5. januarja 2018 na ogled raz-
stava z naslovom Arhitekton in nove razsežnosti smeri B. Raz-
stavlja dr. Peter Marolt, docent, doktor arhitekturnih znanosti, 
zaposlen na Fakulteti za arhitekturo. Sodeluje na arhitekturnih 
in slikarskih natečajih – ex temporih, doslej je pripravil že več 
samostojnih razstav, za svoja dela je prejel že vrsto nagrad.

Arhitekton in nove razsežnosti smeri B

V torek, 12. decembra, bo ob 18. uri v konferenčni dvorani 
Kolperna predstavitev knjige in projekta Kako so se na Jese-
nice včasih priseljevali, sledilo pa bo vodstvo po razstavi 
Jeseničani, od kod in kam? Zgodbe železarskega mesta, ki je 
na ogled v Železarskem muzeju.

Kako so se na Jesenice včasih priseljevali



10

Mladi

Jeseniške novice, petek, 8. decembra 2017

Urša Peternel

"Pa kaj zato, če sem druga-
čen!" vzklikne eden od igral-
cev, varovancev CUDV 
Matevža Langusa Radovlji-
ca, ob koncu navdihujoče 
predstave Jasna stvar, ki je 
bila na ogled v nedeljo zve-
čer na odru Gledališča Tone-
ta Čufarja. V njej skupaj 
igrajo varovanci s posebni-
mi potrebami in uveljavljeni 
igralci Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice.
 

Igralci s posebnimi – 
prednostmi
Režiserka Nika Brgant je 
kratko zgodbo ameriškega 
avtorja Davida Ivesa Jasna 
stvar sicer priredila in neko-
liko prilagodila, a kot je 
dejala, se je dela lotila tako 
kot pri vsaki drugi predsta-
vi. "Vsak od nas ima svoje 
meje, ki jih hoče preseči," 
je poudarila in dodala, da so 
v predstavi vsi igralci ena-
kovredni, vsi zelo predani, 
skupaj, na odru in tudi v 
družbi drug drugega pa nei-
zmerno uživajo, se zabava-
jo, smejijo. "Predstavo je 
bilo užitek delati!" je pove-
dala. V predstavo je vključi-
la veliko gibanja, dotikanja, 
kar je za osebe s posebnimi 
potrebami pogosto svojevr-
sten izziv. Gibalni del vaj je 

vodil Gašper Stojc, ki pa je 
hitro ugotovil, da igralci 
CUDV Matevža Langusa 
niso ljudje s posebnimi pot-
rebami, ampak ljudje s 
posebnimi – prednostmi. 
Tako so vsako vajo začeli 
kar z objemanjem, kar je 
bilo nekaj novega tudi za 
bolj izkušene igralce jeseni-
škega gledališča. 

Velika potrditev za igralce
Vaditi so začeli septembra, 
skupne vaje so potekale 
enkrat tedensko, za pripra-
vo igralcev CUDV Matevža 
Langusa pa je posebej pos-
krbela njihova mentorica 
Darja Horvat Uršič. Kot je 
povedala, so gledališko sku-
pino Biseri osnovali pred 
skoraj desetletjem. Začeli 
so z enostavnimi recitali in 
krajšimi prizori, varovanci 
pa so iz leta v leto pridobi-
vali več izkušenj z učenjem 
besedila na pamet, nastopa-

njem na odru ... Pred dve-
ma letoma so na oder pos-
tavili prvo odmevnejšo 
predstavo Mala princesa in 
z njo nastopili tudi na Lin-
hartovem maratonu ter na 
regijskem srečanju gledali-
ških skupin. V skupini sicer 
sodeluje deset varovancev, v 
predstavi Jasna stvar jih 
nastopa šest. Po besedah 
Horvat Uršičeve je sodelo-

vanje z bolj izkušenimi 
igralci jeseniškega gledališ-
ča za varovance odlična 

izkušnja. "Naši igralci so 
dokaz, da se osebe z motnjo 
lahko vključujejo v vse vidi-
ke življenja. Zanje je to veli-
ka potrditev, da na odru 
lahko enakovredno stojijo s 
'pravimi' igralci. Gledalci 
pa se ob predstavi lahko 
vprašajo, kako lahko vsak 
od nas izkoristi svoje talen-
te, koliko je vsak od nas pri-
pravljen vložiti v izpolnitev 
svojih sanj ..." 

Postali prijatelji-sogralci

In kako predstavo doživljajo 
igralci? Na začetku jih je 
bilo strah, ali bodo dovolj 
dobri, a so kmalu ugotovili, 
da so na odru vsi enakovre-
dni, so povedali. Ugotovili 
so tudi, da je predstava dru-
gačna od tistih, ki so jih 
delali doslej, da je "bolj 

umetniška". Irena Pintar je 
dejala: »Imamo veliko vaj, 
na katerih trdo delamo, uči-
mo se tudi doma. Veliko 
smo pripravljeni vložiti, ker 
nam je stati na odru v vesel-
je.« Blaž Mužan pa je dodal: 
»Na začetku, ko se še nismo 
poznali, nam je bilo nerod-
no. Strah nas je bilo, da ne 
bomo dovolj dobri. Ko smo 
se spoznali, smo postali pri-
jatelji-soigralci. Pomagajo 
nam tudi z nasveti. Večkrat 
nas pohvalijo, če kaj dobro 
naredimo.« 
Predstavo Jasna stvar so 
doslej odigrali na dveh Praz-
ničnih bazarjih, 1. decembra 
v Radovljici in 3. decembra 
na Jesenicah. Na obeh 
dogodkih, tako v Radovljici 
kot na Jesenicah, so predsta-
vili tudi unikatna darila bla-
govne znamke Biseri.

Biseri posebne sorte 
zablesteli na odru
V nedeljo je bila na odru jeseniškega gledališča na ogled zelo posebna predstava: v njej skupaj 
nastopajo varovanci CUDV Matevža Langusa Radovljica in igralci Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. 

Predstava Jasna stvar na odru Gledališča Toneta Čufarja Jesenice / Foto: Tina Dokl

V predstavi igrajo Tadej Kramberger, Irena 
Pintar, Teja Prevec, Blaž Mužan, Matjaž Tibola 
in Dominik Vončina iz CUDV Matevža Langusa 
Radovljica ter igralci Gašper Stojc, Olja Šest, 
Danila Koselj in Ivan Berlot iz GTČ Jesenice.

Urša Peternel 

Dijaki Gimnazije Jesenice 
so zaključili zelo uspešen 
jesenski del šolske atletske 
sezone. Kot je sporočila pro-
fesorica športa Marija Med-
ja, so odlične nastope začeli 
z državnim šolskim prvens-
tvom v gorskem teku na 
Smledniku, na katerem je 
med mlajšimi dijaki zmagal 
Nejc Jan, drugo zmago pa je 
pritekla Anja Mandeljc v 
kategoriji starejših dijakinj.
V Kranju so nastopili na eki-
pnem področnem prvenstvu 
v atletiki. Gimnazijo Jeseni-
ce je zastopalo 40 dijakov, ki 
so nastopili v vseh atletskih 
disciplinah, na koncu pa 
dosegli ekipno zmago v 
kategoriji dijakinj in dija-
kov. Dijaki so žal ostali tik 

pod državnim finalom na 13. 
mestu, dijakinje pa so se s 
svojim rezultatom uvrstile 
med 12 najboljših srednjih 
šol v Sloveniji. Zatem so 
dijakinje uspešno nastopile 
v Ljubljani na finalu ekipne-
ga šolskega atletskega 
prvenstva. Dosegle so najve-
čji uspeh za Gimnazijo Jese-
nice, zasedle so tretje mesto. 
Uspešno sezono pa so zak-
ljučili na Ljubljanskem 
maratonu. Gimnazijo Jese-
nice je v kategoriji srednje-
šolski tek (dolžina proge je 
bila 3150 metrov) zastopalo 
kar osemdeset dijakinj in 
dijakov, najbolje so se uvrs-
tili Nika Pristavec na 15. 
mesto, Živa Rus na 16. mes-
to, Žan Žiga Lešnjak na 18. 
mesto, Sara Slamnik na 23. 
mesto ... 

Športni uspehi

Bronaste jeseniške gimnazijke na finalu ekipnega šolskega 
atletskega prvenstva

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice so 
izvedli že tradicionalni Dan 
mladih raziskovalcev – nara-
voslovne eksperimentalne 
delavnice za učence 8. in 9. 
razredov osnovnih šol. Dela-
vnic se je udeležilo kar 105 
učencev, ki so izvajali zani-
mive in zabavne poskuse pri 
kemiji, fiziki, biologiji, špor-
tu in računalništvu.
Na kemijskih delavnicah so 
raziskovali lastnosti vzorcev 
vode, ki so jih prinesli s 
seboj, fizikalni delavnici sta 
bili posvečeni poskusom z 

zrakom, na biološki delavni-
ci pa so mikroskopirali celi-
ce. Druga biološka delavnica 
je bila še posebej atraktivna, 
saj so v sodelovanju z gor-
skimi reševalci iz Mojstrane 
izdelali t. i. zip-line in merili 
srčni utrip pri adrenalin-
skem športu. Na računalni-
ški delavnici so se ukvarjali 
s fizičnim računalništvom. 
Na nekaterih delavnicah so 
kot asistenti in demonstra-
torji sodelovali tudi dijaki, ki 
so naredili delavnice še bolj 
prijetne in sproščene, so 
povedali na Gimnaziji Jese-
nice.

Zabavni poskusi 
na gimnaziji
Na Gimnaziji Jesenice so ponovno pripravili Dan 
za mlade raziskovalce.

Osmošolci in devetošolci so izvajali zabavne poskuse pri 
kemiji, fiziki, biologiji, športu in računalništvu. 
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Na Prazničnem bazarju na Jesenicah so predstavili tudi čudovita unikatna darila blagovne 
znamke Biseri.
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OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

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

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

AMIGO   4,99 EUR  

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

KUL   14,99 EUR 

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

ČETVORČEK  15,00 EUR 

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

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček

          

Na državni praznik, dan Rudolfa Maistra, so učenci Osnov-
ne šole Poldeta Stražišarja Jesenice pod okriljem Večgenera-
cijskega centra Gorenjske na Ljudski univerzi Jesenice obi-
skali predsedniško palačo. Ob tej priložnosti so se fotogra-
firali s predsednikom države Borutom Pahorjem in ga tudi 
povabili k sodelovanju v prostovoljski akciji Podari uro na 
dan, mesec, leto. Namen akcije je pridobivanje prostovolj-
cev, ki starejšim, priseljencem, invalidom, osebam s poseb-
nimi potrebami, mladim in otrokom, ki živijo na robu druž-
be, pomagajo premagovati ovire, s katerimi se srečujejo v 
vsakdanjem življenju. Vabilu k sodelovanju se je predsednik 
z veseljem odzval in se odločil, da bo svojo uro v začetku 
prihodnjega leta podaril prav učencem Osnovne šole Polde-
ta Stražišarja Jesenice. 

Učenci na obisku v predsedniški palači

Navdušenje otrok ob obisku predsedniške palače in 
srečanju s predsednikom je bilo veliko.

Vlomi
Na Mežakli so jeseniški policisti obravnavali vlom v delovne 
stroje in iz teh vozil tatvino akumulatorjev. Na Mencingerje-
vi ulici na Jesenicah je bilo vlomljeno v objekt, iz katerega 
storilec ni odtujil predmetov. Na Cesti 1. maja je bila pri 
vlomu v pritlično stanovanje odtujena gotovina. Na Cesti 
maršala Tita na Jesenicah je bilo vlomljeno v kombi in gara-
žo. Iz vozila je bila izvršena tatvina orodja. Na Cesti marša-
la Tita je bila pri vlomu v kombi izvedena tatvina orodja.

Prometna nesreča
Na Jesenicah se je zgodila prometna nesreča, v njej pa so 
udeleženci utrpeli telesne poškodbe. Okoliščine kažejo, da
je prometno nesrečo povzročila voznica, ki na križišču ni 
upoštevala pravil o prednosti.

Nevarna hoja pešca 
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo o pešcu, ki je na 
Blejski Dobravi pod vplivom alkohola nevarno hodil po ce-
sti. Ko so ga policisti izsledili, je pešec zaradi pijanosti že 
ležal na cesti, v postopku pa je v nadaljevanju kršil tudi jav-
ni red in mir in je bil zaradi neupoštevanja ukrepov polici-
stov še pridržan do streznitve.

Iz policijskih beležk

Ob zaključku sezone so v avtokampu Perun na Lipcah pri-
pravili prijateljski piknik, namenjen predstavnikom okoliških 
avtokampov, ki so ob prezasedenosti goste usmerjali tudi v 
Kamp Perun, ki je tako zaključil že četrto uspešno sezono 
delovanja. Kot je povedal lastnik kampa Branko Pirc, je s 
sezono izjemno zadovoljen, še bolj pa s sodelovanjem, ki 
mu ga je uspelo vzpostaviti z okoliškimi kampi. "V preteklih 
letih smo že večkrat poskušali organizirati jeseniški turistič-
ni sejem, kjer bi se lahko predstavili vsi, ki želimo ali delamo 
v jeseniškem turizmu, pa se z izjemo mene kot pobudnika, 
TIC Jesenice in Društva za razvoj turizma nihče ni odzval, 
kar je žalostno, saj imamo marsikaj za ponuditi, in prav bi 
bilo, da se med seboj poznamo in sodelujemo," pa je ob 
tem dejal Pirc.

Piknik v zahvalo za dobro sodelovanje

Potem ko so v Gornjesavskem muzeju Jesenice vrsto let v 
času pred adventom pripravljali delavnice izdelovanja ad-
ventnih venčkov, so se letos odločili za spremembo. Tako 
so tokrat v Kolpernu izvedli medgeneracijsko delavnico iz-
delovanja voščilnic, svoje kreativne ideje in slikarsko znanje 
pa je med udeležence širila Milena Petek, ki se je s svojimi 
voščilnicami na Jesenicah predstavila že v okviru projekta 
Ustvarjalni podjetnik.  

Letos izdelovali voščilnice

Del voščilnic, ki so nastale na delavnici.
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Urša Peternel

V sklopu praznovanja 
sedemdesetletnice Glasbene 
šole Jesenice so posebno 
pozornost namenili jeseniš
kim skladateljem. Praznični 
abonma so sklenili s še zad
njim koncertom, in sicer 
uveljavljene skladateljice, 
nagrajenke Prešernovega 
sklada in profesorice na aka
demiji za glasbo Urške 
Pompe, ki prihaja z Jesenic. 
"Redkeje imamo priložnost 
cel večer poslušati sodobno 
klasično glasbo, kar zna biti 
izziv tudi za publiko. Ven
dar je bil večer izjemno 
zanimiv in prijeten, pro
gram pa skrbno izbran z 
mislijo na občinstvo," je po 
koncertu povedala Klavdija 

Jarc Bezlaj z Glasbene šole 
Jesenice. Ob tej priložnosti 
se je zbral štiridesetčlanski 
otroški pevski zbor učencev 
Glasbene šole Jesenice pod 
vodstvom Eve Jelenc Drozg, 
ki je koncert začel s šestimi 
otroškimi skladbicami ob 
klavirski spremljavi Saše 
Golob. Skladateljičina dela 
so predstavili odlični gostu
joči glasbeniki, tudi z Aka
demije za glasbo Ljubljana, 
skladateljica pa je v kratkih 
vmesnih intervjujih osvetli
la posamezna dela in njihov 
nastanek. K besedi pa je 
povabila tudi Igorja Maroše
viča, tedanjega profesorja na 
glasbeni šoli, ki je povedal 
zanimivo anekdoto o spreje
mu mlade Urške v glasbeno 
šolo.

Večer skladb 
jeseniške skladateljice
V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili Večer skladb skladateljice Urške Pompe. 

Urška Pompe / Foto: Sašo Valjavec

Štiridesetčlanski otroški pevski zbor pod vodstvom Eve Jelenc Drozg

Urša Peternel

Do zadnjega kotička so dvora
no Lorenz Glasbene šole Jese
nice napolnili navdušeni obis
kovalci tradicionalnega kon
certa učiteljev šole. Ti so pono

vno poskrbeli za izjemno pes
ter program, od klasične glas
be, etno glasbe (od Irske do 
Balkana) do popularne in 
filmske glasbe ter džeza. Nas
topilo je kar osemnajst učitel
jev v različnih zasedbah, od 

solističnih točk, duetov do 
kvinteta. Na odru so svoje kon
certno znanje prikazali učitelji 
Klavdija Jarc Bezlaj, Eva Jelenc 
Drozg, Monika Korbar, Moni
ka Toman, Saša Golob, Blan
ka Piotrovska, Simon Krajn

čan Fojkar, Damjana Praprot
nik, Urška Rihtaršič, Barbara 
Volčič, Nika Selak, Jan Ulčnik, 
Darko Šimbera, Diana Šimbe
ra, Gašper Breznik, Boštjan 
Gradišek, Miloš Jovanič in 
Drejc Pogačnik.

Učitelji napolnili dvorano

Nastopajoči učitelji na odru / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Ustvarjalci satirične kome
dije Pr' Hostar so filmsko 
zgodbo zdaj pretopili še v 
glasbeni format. Sestavili 
so Ansambel Pr' Hostar in 
se predstavili z narodno
prebudno vižo Ne dam!, za 
katero upajo, da bo v prvi 
vrsti delovala povezovalno 
in med ljudmi prebudila 
zdravo narodno zavest. 
Idejni vodja ter avtor bese
dila in melodije je Goran 
Hrvaćanin, izid pesmi pa 
spremlja tudi videospot, ki 
ga je, tako kot filmsko 

uspešnico, režiral Luka 
Marčetič. Avtor skladbe je 
Drejc Pogačnik, kitaro in 
bas igra Janez Šter, frajto
narico Lenart Šter, klarinet 
Tadej Tomšič, glavni voka
list je Niko Zagode, sprem
ni vokalist pa je Marko 
Zemljič.

Pr' Hostar zdaj še 
z vižo Ne dam!
Filmska uspešnica Pr' Hostar je zdaj dobila še 
svojo skladbo: narodnoprebudno vižo Ne dam!

Pri Zvezi kulturnih društev Jesenice so v novembru objavili 
razpis za priznanja posameznikom in skupinam, ki na pod-
ročju ljubiteljskega kulturnega dela in ustvarjanja z marlji-
vim delom dosegajo pomembne rezultate in uspehe. Kultur-
na društva, klube, krajevne skupnosti, podjetja, javne zavo-
de in druge organizacije pozivajo, da predlagajo kandidate 
za podelitev priznanj za leto 2017. Predloge z referencami 
kandidatov sprejemajo na sedežu Zveze kulturnih društev 
Jesenice, Tavčarjeva 3b, Jesenice, ali po elektronski pošti 
milos.mozina@gmail.com do 17. januarja 2018. Priznanja 
bodo podelili na prireditvi ob kulturnem prazniku. 

Razpis za priznanja ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem

Ne dam dežele vam,  
vam, ki ste brez duše. 
Če treba, se borim, 
borim še izpod ruše. 
(refren skladbe)

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

www.gorenjskiglas.si
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Urša Peternel

Petelinji zajtrk je sočna, za-
bavna, romantična, erotič-
na, naelektrena zgodba o 
prijateljstvu s ščepcem jugo-
nostalgije ... Takole so pred-
stavo Petelinji zajtrk opisali 
njeni snovalci, člani Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice 
in Šentjakobskega gledali-
šča Ljubljana, ki so prvič 
združili moči v koprodukciji 
in nastala je – uspešnica. 
Občinstvo na premierni 
uprizoritvi na Jesenicah je 
bilo nad »zajtrkom« navdu-
šeno, predstavo so pospre-
mili s stoječimi ovacijami. 
Zatem so jo premierno upri-
zorili še na odru Šentjakob-
skega gledališča v Ljubljani, 
sledijo ponovitve, na Jeseni-
cah naslednja 14. decembra. 
Predstava je nastala po knji-
gi Ferija Lainščka in po ra-
dijski igri ter filmu, režiral 
jo je Gojmir Lešnjak - Gojc. 
Kot je dejal, so drobce iz 
knjige, filma in radijske 
igre sestavili v novo, gleda-
liško govorico. Vlogo moj-
stra Lojza je izvrstno odi-
gral Damijan Perne, Bronja 
je Nika Brgant, Djuro Sašo 
Dudič. Vlogo Malačiča bo-
sta v alternaciji igrala Milan 
Trkulja in Tomaž Cvar, Ci-
kute Matej Mužan in Kaje-
tan Bajt. Pavlica je Aleš Ro-
tar, Lepec Gašper Stojc, 
Zobar Tone Bertoncelj. Kar 
tri vloge v predstavi ima Ka-
tja Ogrin: je natakarica, ple-
salka in »Severina«. Upora-
bljena je izvirna popevka 
Gardelin iz filma Petelinji 
zajtrk, ki jo izvaja Severina 
Vučković. 
Zgodba predstave je večini 
znana: mlad fant, znan po 
vzdevku Djuro, se kot vaje-
nec zaposli pri mojstru Loj-
zu, lastniku avtomehanične 
delavnice. Med njima se 
počasi vzpostavi prijatelj-

stvo, polno mojstrovih mo-
drosti in napotkov za življe-
nje. Pri Lojzu na taroku se 
dobiva kvartopirska klapa: 
Cikuta, Pavlica, Zobar, Ma-
lačič in Lepec. Prav med 
Lepčevo ženo Bronjo in va-
jencem Djurom se vname 
prepovedana ljubezen. Moj-
ster Lojz pa odkrije hrvaško 
zvezdnico Severino, ki ga 
povsem prevzame. In ko se 
pop ikona na svoji glasbeni 
turneji po Sloveniji ustavi 
tudi na Belc' pod Kepo, se 
zgodi ...

Kot sta povedala Branka 
Smole, direktorica Gledali-
šča Toneta Čufarja Jeseni-
ce, in Boris Kobal, direktor 
Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana, gledališči uspe-
šno sodelujeta že trideset 
let, a prvič prek koproduk-
cijske predstave. Sodelova-
nje je omogočilo finančno 
zahtevnejšo scenografijo, 
kostumografijo, glasbo ... 
Kot sta napovedala, je to 
tudi korak k tesnejšemu 
sodelovanju vseh sloven-
skih ljubiteljskih gledališč.

Petelinji zajtrk
Uspešnica Petelinji zajtrk, ki je bil eden najbolj gledanih slovenskih filmov, 
je zdaj dobila tudi gledališko verzijo. Na oder so jo s skupnimi močmi 
postavili člani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobskega 
gledališča Ljubljana. Na Jesenicah jo je publika pospremila s stoječimi 
ovacijami.

Moči v predstavi sta združili ekipi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobskega 
gledališča Ljubljana. / Foto: arhiv GTČ in ŠGL, Aleš Košir

Izvrstni Damijan Perne kot avtomehanik Lojz z Jesenic  
(v originalu Prekmurec Gajaš) je še vedno očaran nad 
Severino.

Bronja (Nika Brgant) in Djuro (Sašo Dudič): prepovedana 
ljubezen vajenca do poročene ženske ima srečno 
nadaljevanje ...

Po tekmi vabljeni v HDD Bar Joker!
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RAZPORED DOMAČIH TEKEM V DECEMBRU:
20. 12. 2017 ob 19h – HDD Sij Acroni Jesenice : HC Pustertal Wolfe
23. 12. 2017 ob 18h – HDD Sij Acroni Jesenice : HC Neumarkt Riwega
26. 12. 2017 ob 19h – HDD Sij Acroni Jesenice : Red Bull Salzburg II
28. 12. 2017 ob 19h – HDD Sij Acroni Jesenice : KAC II
30. 12. 2017 ob 18h – HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija

Železarji  
za boljši jutri
December naj bi bil mesec, poln veselja, radosti in brezskrbnega uživanja z ljudmi, ki jih 
imamo radi. Za marsikatero družino na žalost ni tako, marsikdo se že danes s težkim srcem 
ozira proti praznikom, ker se zaveda, da si bo le stežka privoščil, da bi otrokom kupil darilo 
ali pa mizo napolnil z dobrotami.
Ker se hokejisti in uprava HDD Jesenice zavedamo, da so razmere za marsikoga izredno 
težke, vsako leto organiziramo dobrodelno akcijo, s katero zbiramo denarna sredstva za 
družine in posameznike z Jesenic in okolice, ki se iz meseca v mesec težko preživljajo. Tudi 
letos bo tako. Danes smo tako tudi uradno začeli z zbiranjem denarnih sredstev, ki bodo 
marsikomu pomagala lažje preživeti prihajajoče praznike.
Akcijo bomo izvedli skupaj z Rdečim križem Jesenice, Centrom za socialno delo Jesenice 
in družbama TELEKOM Slovenije in A1 Slovenija, d. d.

Kako lahko pomagate?
–  uporabniki TELEKOMA in A1 lahko pošljete sms s ključno besedo HOKEJ5 na 1919  

(z vsakim poslanim sms-om boste darovali 5 €)
–  s sodelovanjem na dražbi originalnih dresov na našem FB-profilu  

(dražba se začne v ponedeljek, 4. 12. 2017)
–  z nakazilom na TRR-račun Rdečega križa Jesenice, št. SI56 0510 0801 0106 034,  

sklic 111

Vse ljubitelje hokeja in seveda vse ostale vabimo k sodelovanju v akciji, še tako majhen 
prispevek lahko nekomu polepša praznične dni! Dobrodelno akcijo bomo zaključili v 
torek, 26. 12. 2017, vsa zbrana denarna sredstva pa bomo predali na večnem derbiju, ki bo 
v soboto, 30. 12. 2017.
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Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 
18. decembra 2017, na Go renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 
Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Pravilno geslo je GLEDALIŠKI HIT DAME IZBIRAJO. Spon
zor križanke je Altteater Sarajevo, ki je na Jesenicah gostoval 
z gledališkim hitom Dame izbirajo. Izžrebanim reševalcem 
podarjajo tri plakate s podpisi igralcev. Nagrajenci so: Danica 
Mertelj, Mojstrana; Magda Pogačnik, Jesenice; Frančiška 
Iglič, Kranj. Čestitamo, nagrade boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Doma narejene igrače, okra-
ski, venčki so lepši in drago-
cenejši, pecivo pa bolj slast-
no in zdravo kot tisto iz trgo-
vine. Tile Božički so kot 
nalašč za to, ker so tako pre-
prosti za izdelavo, da lahko 
sodelujejo otroci. Navdušeni 
bodo, pecivo pa bo okusno, 
lepo, primerno za darilca in 
nasploh unikatno.  

Božički iz medenega testa
Za 6 Božičkov velikosti 25 
cm oziroma za 2 pekača pot-
rebujemo: 50 dag bele moke, 
1 žličko sode bikarbone, 3 žlice 
medu, segretega na 40 stopinj 
C in nato malo ohlajenega, 15 
dag masla, 15 dag sladkorja, 2 
jajci, 2 žlici dišav za medenja-
ke (mleti: janež, klinčki, 
cimet, kardamom), ostro 
moko za pregnetanje, jajce z 
mlekom za premaz in belja-
kov sladkorni led za okrasitev. 
Ostalo: iz šeleshamerja izre-
žemo šablono Božička. Viši-
na je 25 cm, širina spodaj je 

12 cm, zgoraj na vrhu glave 
pa 6 cm (za obliko glej foto-
grafijo). Iz rdečega papirja 
izrežemo kapo, škornje in 
rokavice. Za gumbe potre-
bujemo pisane bombone, za 
oči pa suhe borovnice ali 
aronijo ali brinove jagode. 
Priprava: V dvolitrski ponvi 
segrejemo med, mu doda-
mo maslo, da se raztopi, 
nato pa še sladkor, jajci in 
dišave. Vse dobro zmeša-
mo, nato pa vmešamo še 
moko in sodo. Ponev pokri-
jemo in testo pustimo poči-
vati čez noč ali en dan. Tes-
to damo iz ponve na pomo-
kano mizo, ga dobro preg-
netemo in razvaljamo 5 mm 
debelo. Šablono damo na 
razvaljano testo in z ostrim 
nožkom izrežemo Božička. 
Ostanke testa spet razvalja-
mo za Božičke ali druge 
medenjake. Izdelke damo 
na pekač, pogrnjen s papir-
jem za peko, in jih dvakrat 
premažemo z razžvrklja-
nim jajcem in mlekom. 
Pečemo jih pri 170 stopin-
jah C toliko časa, da se sve-

tlo rjavo zapečejo. Ohlajene 
Božičke okrasimo s pisalko 
za torte z gostim ledom. 
Kapo, rokavice, škornje in 
oči položimo na črte in kup-
čke z ledom, da se prilepijo. 
Otroke še opozorimo, da 
papirnata kapa, rokavice in 
škornji niso za pojesti. 

Beljakov sladkorni led
Potrebujemo: 1 beljak, 20–25 
dag sladkorja v prahu, 1 žlico 

limoninega soka, malo citron-
ske kisline in jedilno barvo po 
želji. 
Priprava: Beljak in sladkor 
stepemo v gosto, gladko 
zmes. Dodamo še limonin 
sok in citronsko kislino. 
Nanašamo lahko s pisalko 
za torte ali dresirno vrečko. 
Če želimo barvasti led, ga 
pobarvamo s kančkom jedil-
ne barve. Led je primeren za 
okrasitev vseh vrst medenja-
kov in drugih piškotov.

Božički prihajajo
V prazničnem decembru smo najprej pričakali Miklavža, sedaj pa je na vrsti Božiček.  
Zato se lahko pripravimo in mu pomagamo tako starši, dedki, babice kot otroci.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s 
črkami (1=G 2=B, 3=A, 4=E, 5=N, 6=S, 7=L, 8=I, 9=K), od 
leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno 
mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je 
PRIZORČEK.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV 
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1 3 3
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2 8
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DELU
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DEJANJE
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8 5 10
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GOVEDA

13 SKOPLJEN
SAMEC
GOVEDI
FRANCE
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DIRIGENT
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POSLEDICA
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LIVADA OB
HIŠI

6 11 NEM. NACIST.
GENERAL
(ALFRED)
ŽENSKE

PRSI 

3
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PREKLADEK
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PLESALKA
IN PEVKA

IME ČRNSKE
PEVKE CARA
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VULKANSKI
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VRANJI
SAMEC
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HRVAŠKEGA
KOŠARKARJA

TVRDIĆA

HERCE
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PIEMONTU JV
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14
IME PIANISTA
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ZADETEK PRI
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SERVIETA
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TURŠKI
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ANIKA
HORVAT

11 15

DENARNI
POLOM,
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KROŽNA
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GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  18 / 2017 

PP. 124, 4001  KRANJ

AUGUST
ŠENOA

12
VILA V 

ROMANSKI
MITOLOGIJI

VERA, KI JO
JE OSNOVAL

MOHAMED

MESTO SEV-
ERNO OD

SOLINGENA V 
NEMČIJI

4

SLOVARČEK: NIKOTIN: alkaloid v tobaku,     KIZILKUM: velika peščenna puščava na jugu Kazahstanu,     DRAGAŠ: naša mikrobiologinja (Ana Zlata),     
BONI: ime slikarja Čeha,    RILO: slonji rilec,   AMALA: praoče Amelungov,     HAAN: mesto sev. od Solingena,     PIEROT: šaljiva gledališka oseba

Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Tudi letos vas vabijo na novoletni koncert v Kinodvorano Železar na 
Jesenice. V novo leto vas bodo popeljali s skrbno izbranimi melodijami in dvema gostoma. Koncert bo 28. decembra ob 19.30. Vsto
pnice bodo v predprodaji pri blagajni kina Železar od 18. decembra naprej. Za naše zveste reševalce križanke so prispevali trikrat po 
dve vstopnici. Izžrebani reševalci bodo vstopnice dobili po pošti na dom. 
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Sobota, 9. decembra
CERKEV SV. INGENUINA IN ALBUINA NA KOROŠKI BELI, 
ob 18.45

Predavanje umetnostnega zgodovinarja Aljaža Pogačnika, kustosa 
GMJ 

Nedelja, 10. decembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

VAŠA NAŠA MATINEJA – OMARA STARA ŠARA, predstava za otroke 
z obiskom Miklavža

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 11. uri
Prednovoletno srečanje članov društva SOŽITJE

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,  
ob 18. uri

Nedeljski kalejdoskop: Predavanje Andreja Pešca »ZMAGOVALNE 
NAVADE«

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Giuseppe Verdi, DAMA S KAMELIJAMI, balet v dveh dejanjih,  
Društvo baletnih umetnikov, za abonma glasbeni in izven

Ponedeljek, 11. decembra 
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, Jesenice, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 12. decembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri

Križem Kražem

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, Železarski muzej 
ob 18. uri

Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Predstavitev projekta in 
knjige; 

sledi vodstvo po razstavi Jeseničani, od kod in kam? Zgodbe iz žele-
zarskega mesta.

Sreda, 13. decembra  
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 16. uri

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Podmežakla

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, Jesenice, ob 17. uri

Brezplačna delavnica MOŽGANSKA AEROBIKA, voditeljica Ana Samsa

VEČNAMENSKA DVORANA OŠ TONETA ČUFARJA 
JESENICE

ob 17. uri – Božično-novoletni koncert: menjalnica igrač v učilnici JV

ob 17.30 in po koncertu – Božično-novoletni koncert: bazar

ob 18. uri – Božično-novoletni koncert: koncert in nastop plesnih sku-
pin

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje: GRUZIJA, ARMENIJA

Četrtek, 14. decembra  
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop pianistov

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Feri Lainšček, PETELINJI ZAJTRK, erotična igra o prijateljstvu, kopro-
dukcija GTČ Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana, za abo-
nma gledališki in izven

Sobota, 16. decembra 
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE,  
od 10. do 18. ure

Tradicionalno Božično-novoletno tekmovanje v hitrostnem plezanju

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16. uri
Multikultinarika, festival hrane ali svetovne kuhinje doma (v organiza-
ciji Društva UP, GMJ in partnerjev projekta)

Nedelja, 17. decembra 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri

Feri Lainšček, PETELINJI ZAJTRK, erotična igra o prijateljstvu, kopro-
dukcija GTČ Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana, za izven

Ponedeljek, 18. decembra  
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, Jesenice, ob 17. uri

Potopisno predavanje ARMENIJA in GRUZIJA, predavatelj Miro Ko-
der

Prireditve od 8. do 21. decembra 
Torek, 19. decembra 
VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 17. uri

Prižiganje lučk v vaškem jedru 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Božično-novoletni koncert Gimnazije Jesenice

FOTOGALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA 
JESENICE, ob 19. uri

Odprtje fotografske razstave naravoslovnega fotografa Mirana Krape-
ža MF FZS, EFIAP/g z naslovom NARAVI UKRADENE PODOBE

Sreda, 20. decembra  
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri

Petje ljudskih pesmi

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Cikel ruskega filma: Nenavaden božič, novoletna komedija

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Werner Schwab, PREDSEDNICE, komedija z Olgo Grad, Tejo Glajžar 
in Mileno Zupančič v glavni vlogi, predpremiera Gledališča med zvez-
dami, za izven

Četrtek, 21. decembra 
KINO DVORANA ŽELEZAR – prireditve MOJ KINO

15.00  KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, animirana družinska pustolo-
vščina

17.15 MEDVEDEK PADDINGTON 2, družinska komedija

19.00 OČKA PROTI FOTRU 2, komedija

21.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU, misteriozna kriminalka

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Rodoslovna delavnica

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Ddr. Verena Perko »Po poti Aleksandra Velikega ali 
dober dan, Samarkand«

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30
Božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice

Športni dogodki in prireditve

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

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

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

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

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

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

Aktivnosti za mladino

MLADINSKI CENTER JESENICE 
Vsak torek ob 16. uri Cirkuška šola klovna Jaka 

Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure Dnevni klub MCJ 

Ob petkih od 19. do 21. ure: ACROYOGA – potrebne prijave

Ob nedeljah od 17. ure dalje: NEDELJSKI KALEJDOSKOP 

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

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
Od 14. do 16. ure vzgojno-učna pomoč za otroke in mladostnike, 

Od 16. do 18. ure ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delav-
nice, pogovori, druženje (za mlajše od 15 let), 

Od 18. do 20. ure ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delav-
nice, pogovori, druženje (za starejše od 15 let)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, 
Vsak ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 18.55 Angleške urice

Vsak torek v mesecu od 17.00 do 18.35 Nemške urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45 Ure pravljic

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 Brihtina pravljična dežela 

Prvi četrtek v mesecu ob 13.30 Modri kviz

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

Razstave
Do 19. 12. 2017, Razstavni salon Dolik, Marjeta Žohar, UTRINKI V 
ČASU, razstava likovnih del

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!

Do 5. 1. 2018, Kosova graščina, Peter Marolt: Arhitekton in nove raz-
sežnosti smeri »B«, likovna razstava

Do 20. 1. 2018, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

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

Urša Peternel

Sestavine
Kvašeno testo: 500 g pšenične 
bele moke, 70 g sladkorja, 30 g 
kvasa, 60 g masla, 4–5 jajčnih 
rumenjakov, 2–3 dl mlačnega 
mleka, ščep soli, 1 jušna žlica 
sladkorja, 1 jušna žlica tekoče-
ga medu; medeno-orehov na-
dev: 150 g tekočega medu, 600 
g mletih orehov, 1–2 dl mlač-
nega mleka, 2 jajci, ščep mlete-
ga cimeta, ščep mletih klinčk-
ov, ščep stolčenih nageljnovih 
žbic, vaniljev sladkor, nariba-
na limonina lupina, pol dl 
ruma za aromo; premaz: 
mleko in jajce.

Priprava
Testo: Moki, ki smo jo hra-
nili na sobni temperaturi, 
dodamo rumenjake, slad-
kor, stopljen med in rum. 
Mleko segrejemo in raztopi-
mo maslo. Dodamo mešani-
co soli, mleka in kvasa. 
Zmešamo srednje gosto te-
sto, ga zgnetemo, pokrijemo 
in pustimo vzhajati čez noč. 
Nadev: Med zelo počasi sto-
pimo v vodni kopeli. Ko je 
stopljen, ga odstavimo, pri-
mešamo maslo in približno 

polovico mletih orehov. Vse 
skupaj zalijemo z mlekom. 
Na koncu dodamo še začim-
be in jajci. Priprava na peko: 
Tradicionalno se je potica pe-
kla v okroglih lončenih mo-
delih. Dolžino razvaljanega 
testa določimo tako, da izme-
rimo premer modela in po-
množimo z dva. Testo, ki je 
počivalo čez noč, zjutraj še 
enkrat premesimo, tanko 
razvaljamo, nanj namažemo 
medeni nadev in potresemo 
s preostankom mletih ore-
hov. Testo tesno zvijemo, po-
ložimo v namaščen model-
ček in ga postavimo na toplo, 
da še enkrat vzhaja. Medena 
potica je težja in vzhaja poča-
sneje. Pred peko kolač pre-
mažemo z zmesjo mleka in 
jajc. Pečemo v pečici, ogreti 
na 175 °C, pribl. 45 min.
Avtorica recepta je Urška In-
tihar.

Medena potica
Na Čebelarski zvezi Slovenije so pripravili recept 
za medeno potico za božič.

www.gorenjskiglas.si
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Urša Peternel

Pred dobrim letom dni je 
mlada Somalka Firdews v 
jeseniški bolnišnici rodila 
deklico Sabreen, potem ko so 
jo s popadki našli domačini v 
Ratečah in ji priskrbeli 
pomoč. Prejšnji teden sta obe 
obiskali ginekološko-porodni-
ški oddelek Splošne bolnišni-
ce Jesenice, kjer ju je pričaka-
lo osebje s predstojnico oddel-
ka Evo Macun na čelu. »Vese-
li in zadovoljni smo, da se 
deklica dobro razvija in da sta 
obe z mamico zdravi,« je 
povedala Sandra Jerebic iz 
bolnišnične službe za odnose 
z javnostmi. Jeseničani spre-
mljajo, kaj se z deklico dogaja; 
ta z mamico še vedno biva v 
azilnem domu, njun status pa 
še ni rešen. Pomoč jima še 

naprej nudi Človekoljubno 
društvo Up z Jesenic, kjer so 
prostovoljci v Hiši sreče pri-
pravili tudi praznovanje 

prvega rojstnega dneva male 
Sabreen. Manjkala niso niti 
rojstnodnevna torta in darila 
za slavljenko.

Mala Sabreen je 
dopolnila eno leto
Deklica Sabreen, ki se je oktobra lani rodila v jeseniški bolnišnici,  
je z mamico spet obiskala Jesenice.

Mala Sabreen v maminem naročju

Deklica je praznovala prvi rojstni dan.

Cena vstopnic: 12 EUR
Predprodaja v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice, od PO. do PE., od 8. do 13. ure

Rezervacije in informacije 04 5833 100, karmen.svetina@gledalisce-tc.si

Režiser: Nick Upper 

Predpremiera: 
sreda, 20. decembra 2017, ob 19.30

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

PREDSEDNICE�l��a�išč�  �med zvez�ami
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Urša Peternel

V sredo, 20. decembra, bo 
na Jesenicah, v Gledališču 
Toneta Čufarja predpremie-
ra komedije Predsednice, v 
kateri nastopajo tri prizna-
ne, danes že upokojene gle-
dališke zvezde: Milena 
Zupančič, Teja Glažar in 
Olga Grad. Čeprav upoko-
jenke, pa nadaljujejo svoje 
ustvarjalno poslanstvo pod 
okriljem novoustanovljene-
ga Gledališča med zvezda-
mi. Prva predstava, ki jo 
bodo ponudile občinstvu, bo 
predpremierno na ogled 

prav na Jesenicah (premiera 
bo v Cankarjevem domu v 
Ljubljani). Gre za mednaro-
dno uspešnico Predsednice 
avstrijskega dramatika Wer-
nerja Schwaba v režiji Nicka 

Upperja, kar je režijski psev-
donim igralca Nika Goršiča. 
In o čem govori komedija? 
Tri prijateljice, upokojene 
čistilke, se srečajo na praz-
novanju rojstnega dne v 
majhni utesnjeni kuhinji. 
Kot tragikomične figure tek-
mujejo druga z drugo in se 
dokazujejo s preteklimi 
uspehi ter druga drugi 
mečejo polena pod noge, da 
bi potlačile lastne travme. Pa 
ne zato, ker bi hotele, kot je 
navada pri nas, tri čisto nava-
dne čistilke s čistilnimi nap-
ravami v rokah, nekoč naj bi 
bile celo čarovniške, postati 
čisto prave predsednice – 
ampak zato, ker bi bile rade 
vsaj enkrat v življenju čisto 
resnično ljubljene ...

"Predsednice" v pokoju
Na odru jeseniškega gledališča bo na ogled predpremiera predstave 
Predsednice, v kateri igrajo tri priznane, danes upokojene igralke: Milena 
Zupančič, Teja Glažar in Olga Grad.

Milena Zupančič: "Danes gledališča, kakor hitro 
je mogoče, upokojijo igralce in potem je zelo 
zelo redko, da jih institucionalna gledališča še 
kdaj povabijo k delu. S Tejo in Olgo sem v svoji 
dolgoletni karieri stala na odru v isti predstavi 
morda enkrat, dvakrat. Zdaj imamo končno 
priložnost, da v neodvisni skupini "upokojenke" 
nastopamo kot partnerice v Predsednicah."

Teja Glažar: "Pokoj je smisel življenja in 
življenje je smisel človeštva!" (citat iz komedije)

Olga Grad: "Tri trnove rožice so šle skozi solzno 
dolino življenja. Njihove sanje so vedno bile – 
biti predsednice. Moja Mariča, ki jo igram, je 
ubožica, njen gospodar so gole roke, s katerimi 
čisti zamašena stranišča. Gre za grotesko, s 
katero bi želeli opozoriti na pereč problem 
prikrajšanih upokojencev."

Urša Peternel

Curling klub Jesenice v 
sodelovanju z Zavodom za 
šport Jesenice in HK Rušev-
ci tudi letos vabi na Noč 
dobrodelnega curlinga, ki 

bo nocoj, v petek, z začet-
kom ob 20. uri v dvorani 
Podmežakla. Za udeležence 
bodo pripravili uvodni pri-
kaz tega športa z usposoblje-
nimi inštruktorji kluba, 
zatem pa se bodo sodelujoči 

lahko pomerili med seboj na 
tekmi. 
Prireditev je dobrodelnega 
značaja, zbirali bodo denar 
za otroke iz socialno ogrože-
nih družin ene izmed jese-
niških osnovnih šol. 

Noč dobrodelnega kerlinga

Urša Peternel

V Zavodu za šport Jesenice 
so ponovno odprli plezalno 
steno na tržnici na Stari 
Savi. Kot so povedali, je 

odprta vsak ponedeljek, sre-
do in soboto med 17. in 21. 
uro oziroma po predhod-
nem dogovoru. Vstopnica za 
plezanje stane pet evrov, za 
mladino štiri evre, mlajši od 

šest let pa imajo brezplačen 
vstop. 
Kot novost vsem ljubiteljem 
športnega plezanja ponujajo 
tudi možnost nakupa sezon-
ske vstopnice.

Plezalna stena na tržnici 
je spet odprta
Plezati je mogoče vsak ponedeljek, sredo in soboto med 17. in 21. uro.


