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OBČINSKE NOVICE

Več prostora za 
večgeneracijski center
Na Jesenicah so slavnostno, 
ob prisotnosti ministrice 
Anje Kopač Mrak, predali na-
menu dvesto kvadratnih me-
trov novih prostorov večge-
neracijskega centra.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Zanimiva druženja 
podeželskih žensk
Društvo podeželskih žensk 
pod Golico in Stolom zao-
krožuje dvajset let uspešne-
ga delovanja.
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MLADI

Otroke pospremijo  
v življenje
Osnovna šola Poldeta Straži-
šarja Jesenice je postala 
eden od strokovnih centrov 
za celostno obravnavo otrok 
in mladostnikov s posebni-
mi potrebami.
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ZANIMIVOSTI

Tek na Španov vrh 
odlično uspel
Absolutni zmagovalec teka 
je postal Avstrijec Stefan 
Wernig, ki je traso premagal 
v natanko 40 minutah. Pri 
ženskah je absolutna zma-
govalka postala Ana Čufer s 
časom 47:15.
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Urša Peternel

Splošna bolnišnica Jesenice 
je skupaj z leškim centrom 
Althea dobila naziv Olimpij
ski referenčni športnomedi
cinski center. Postala je eden 
od osmih centrov v državi, ki 
bodo posebej skrbeli za 
zdravje športnikov, ko se 
bodo ti srečali s poškodbami. 
Kot je dejal direktor bolnišni
ce Janez Poklukar, je s tem 
vzpostavljen sistem, v kate
rem bodo poškodovani špor
tniki prišli do vrhunskih spe
cialističnih zdravstvenih sto
ritev hitro, brez čakalnih 
dob. Pri tem jeseniška bolni
šnica sodeluje s podjetjem 
Althea iz Lesc, ki ima dolgo
letne izkušnje na področju 
fizioterapije športnikov, po 
besedah direktorice Nene 
Veber že zdaj sodelujejo s 
številnimi olimpijci, in to 
tako na področju preventive 
kot kurative. Po besedah Ve
brove je posebej pomembno, 
da športnik ob poškodbi po
moč dobi čim prej, tudi ob 

desetih zvečer ali na praznič
ni dan. "Ko pride do poškod
be, je pomembna hitra in 
dobra oskrba," je iz svojih 
izkušenj potrdil tudi parao
limpijec, slepi maratonec 
Sandi Novak. Predsednik 
Olimpijskega komiteja Slo
venije Bogdan Gabrovec je 
dejal, da bodo v olimpijskih 
referenčnih športnomedicin
skih centrih športniki oskrb
ljeni hitro in ustrezno. Ča
kalne dobe za posamezne 
specialistične preglede so 
namreč dolge, za marsikate
rega vrhunskega športnika 
lahko to pomeni tudi konec 
tekmovalne kariere. 
Jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger je ob tem 
poudaril, da je Zgornjesav
ska dolina v zgodovini dala 
že več kot sto udeležencev 
olimpijskih iger. Športna 
dejavnost ostaja zelo razvita, 
z odprtjem centra pa se pre
pletajo znanja s področja 
medicine, zdravstva in reha
bilitacije v korist športnikov, 
je dejal.

Center za zdravljenje 
športnikov
Jeseniška bolnišnica je pridobila naziv Olimpijski 
referenčni športnomedicinski center. Poškodovani 
športniki bodo prišli do vrhunskih specialističnih 
zdravstvenih storitev hitro, brez čakalnih dob. 

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan 
Gabrovec je tablo izročil direktorju jeseniške bolnišnice 
Janezu Poklukarju. / Foto: Gorazd Kavčič

Emine 
sladke 
kreacije
Pod imenom Emazing 
Creations mlada 
Hrušičanka Ema Zupan 
ustvarja unikatne torte in 
druge slaščice.

stran 8

Nočni 
pogled  
s Stola
Avtor ene od nagrajenih 
fotografij fotografskega 
natečaja Ujemi mavrico, 
če moreš! je Jeseničan 
Aleš Krivec.
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Urša Peternel

S podelitvijo Čufarjevih pla
ket in nagrade so se v pone
deljek zvečer na odru jeseni
škega gledališča zaključili 
jubilejni, 30. Čufarjevi dne
vi. V sedmih festivalskih 
dneh se je zvrstilo šest tek
movalnih predstav, ki jih je 
izbral selektor Iztok Valič, 
ocenjevali pa strokovna žiri
ja in občinstvo, ki je vseh 
sedem dni napolnilo vse se
deže v dvorani. Žirija, ki so 
jo sestavljali Ana Ruter, Ja
nez Dolinar in Jaka Andrej 
Vojevec, je Čufarjevo plake
to za najboljšo predstavo po
delila drami Kos v režiji 
Branka Kraljeviča in v izved
bi KUD Fofite Medvode. 
Čufarjevo plaketo za najbolj
šo žensko vlogo je prejela 
Maša Kavčič za vlogo Une v 
isti predstavi, Čufarjevo pla
keto za najboljšo moško vlo
go pa Dušan Stojanovič za 
vlogo v črni komediji Tera
pija Koroškega deželnega 
teatra. Občinstvo je najbolj 
navdušila komedija Pr' Hol
zer v izvedbi gledališke sku
pine pri Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice in režiji 
Vida Klemenca.
Festival so letos nadgradili z 
mladinsko kategorijo in 
strokovna žirija je plaketo 
nova gaz podelila mladi gle

dališki skupini Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice za 
predstavo Portret planeta v 
režiji Vida Klemenca.
Ob jubileju Čufarjevih dni 
so se posebej poklonili trem 
gledališkim legendam, ki so 
v jeseniškem gledališču pu
stili neizbrisen pečat. Čas
tno Čufarjevo plaketo za živ
ljenjsko delo so tako prejeli 
Slava Maroševič, Miha Ba
loh (priznanje je v njegovem 
imenu prevzela prijateljica) 
in Stanka Geršak, ki jim je 

publika poklonila stoječe 
ovacije.
Občinstvo na zaključni slo
vesnosti pa je nagovoril 
tudi Tone Partljič, ki je 
spregovoril o manj znani 
življenjski poti Toneta Ču
farja. Sicer pa je poudaril, 
da je osupel nad napred
kom, ki ga je festival Čufar
jevi dnevi napravil v zadnjih 
treh letih. "Vsa čast, Jeseni
čani, da imate Gledališče 
Toneta Čufarja in Čufarjeve 
dneve!" je dejal.

Še en vrhunec festivala pa je 
sledil povsem na koncu: s 
premiero predstave Petelinji 
zajtrk, ki je nastala v kopro
dukciji Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice in Šentja
kobskega gledališča Ljublja
na. Mešanica melodrame in 
romantične komedije, ki je 
nastala po knjigi Ferija Lain
ščka in istoimenskem filmu 
in radijski igri, v režiji Goj
mira Lešnjaka  Gojca si je 
zaslužila stoječe ovacije.

Ovacije ob jubileju
Občinstvo Čufarjevih dni je najbolj navdušila domača komedija Pr' Holzer. Strokovna žirija je 
Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo podelila drami Kos v izvedbi KUD Fofite Medvode. Plaketo 
nova gaz za najboljšo mladinsko predstavo so prejeli jeseniški mladi gledališčniki za Portret planeta. 
Plaketi za najboljši vlogi sta šli v roke Maše Kavčič in Dušana Stojanoviča.

Nagrajenci letošnjih Čufarjevih dni skupaj na Čufarjevem odru / Foto: Gorazd Kavčič
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Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

Urša Peternel

Na območju Krajevne skup-
nosti Plavž so zaključili dela 
na priključitvi stavbe PGD 
Jesenice in Kosove graščine 
na kanalizacijsko omrežje. 
Kot je povedal župan Tomaž 
Tom Mencinger, bodo v kra-
tkem v tej krajevni skupno-
sti začeli urejati še otroško 
igrišče Pika med Cesto Ciri-
la Tavčarja in Cesto revolu-
cije. "Osnovni elementi igri-
šča so že v pripravi, z izvajal-
cem pa smo se uskladili tudi 
glede varnostnih zahtev, ki 
jih mora izpolnjevati igrišče. 
V času gradnje bo občasno 
prihajalo do motenj parkira-
nja na posameznih parkiriš-
čih in dostopa do posamez-
nih stanovanjskih stavb, 
občasno pa bo na gradbiščih 
povečan hrup. V ta namen 
se prebivalcem okoliških 
stavb že vnaprej zahvaljuje-
mo za razumevanje in potr-
pežljivost," je dejal župan.
V občini nadaljujejo tudi z 
izgradnjo kanalizacijskih (in 
vzporedno tudi vodovodnih) 
omrežij na območjih, ki 
kanalizacije še nimajo. Tik 
pred začetkom je tako druga 
faza izgradnje kanalizacije 
na območju Trebeža, pred 
dnevi pa so vložili tudi vlogo 
za izdajo gradbenega dovol-
jenja za izgradnjo kanaliza-
cijskega omrežja na Indus-
trijski ulici in na Cesti bra-
tov Stražišarjev.

Poleg občinskih investicij pa 
se na območju občine Jeseni-
ce nadaljujejo tudi državne. 
Obnova magistralne ceste 
R2 skozi Jesenice je na odse-
ku Hrušica–Splošna bolniš-
nica Jesenice praktično kon-
čana, sledi še izgradnja ploč-
nika, prav tako se dela že 
izvajajo tudi na Koroški Beli. 
V sklepni fazi je tudi izgrad-
nja krožišča na Hrušici. 
"Odsek, ki občane in občan-
ke najbrž najbolj zanima, pa 
je odsek magistralne ceste 
R2 od Splošne bolnišnice 
Jesenice do Zdravstvenega 
doma Jesenice. Še z večjim 
veseljem zato sporočam, da 
je tudi za obnovo tega odseka 
že sklican operativni sesta-
nek in se bo tudi obnova tega 
odseka začela zelo v krat-
kem," je še napovedal župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

V zadnji številki Jeseniških novic je bilo v članku z naslovom 
Na seji o proračunu narobe zapisano ime preminulega 
občinskega svetnika. Pravilno se glasi Janez Poljšak. Za 
nenamerno napako se opravičujemo.

Popravek

Urša Peternel

V drugem krogu predsedni-
ških volitev je še en petletni 
mandat prejel dosedanji 
predsednik Borut Pahor. S 
53 odstotki je premagal Mar-
jana Šarca, ki je prejel 47 
odstotkov glasov. V volilnem 

okraju Jesenice je bil izid 
izjemno tesen, saj je Pahor 
prejel 50,8 odstotka glasov, 
Marjan Šarec pa 49,2 odsto-
tka glasov. Razlika je bila le 
136 glasov. Drugega kroga 
se je v jeseniškem volilnem 
okraju udeležilo 33,9 odstot-
ka volilnih upravičencev.

Jeseničani volili  
Boruta Pahorja
V volilnem okraju Jesenice je Borut Pahor za las 
premagal Marjana Šarca, razlika je bila le sto 
šestintrideset glasov.

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je direktorica Doma 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Mojca Pavšič pred-
stavila dejavnost pomoč na 
domu, ki jo za občino Jese-
nice izvajajo od leta 2000. 
Kot je poudarila, je pogosto 
prav pomoč na domu odlo-
čilnega pomena, da ljudje 
lahko ostanejo v domačem 
okolju. Dom starostnikov 
lahko sprejema osebe, ki so 
starejše od 65 let, medtem 
ko je pomoč na domu name-
njena tudi mlajšim osebam, 
ki se zaradi invalidnosti ozi-
roma drugih zdravstvenih 
težav ne morejo oskrbovati 
sami. Trenutno tovrstno 
pomoč nudijo 123 uporabni-
kom, izvaja pa jo 28 social-
nih oskrbovalk. Potrebe po 
tovrstni pomoči se iz leta v 
leto povečujejo, na eni stra-
ni zaradi demografskih 
kazalcev in staranja prebi-
valstva, na drugi strani pa 

vse več starejših ljudi želi 
čim dlje časa ostati v doma-
čem okolju. Od leta 2012 do 
leta 2016 se je po podatkih 
Pavšičeve obseg ur pomoči 
na domu povečal kar za pet 
tisoč. 
Vsak mesec v povprečju 
dobijo pet novih uporabni-
kov, med njimi je vse več 
tudi mlajših od 65 let, ki 
zaradi nenadnih bolezni, 
poškodb, umiranja ne 
zmorejo več skrbeti sami 
zase. Kot izvajalci storitve 
se v Domu dr. Franceta 
Bergelja na stiske svojcev 
odzovejo zelo hitro. Ko 
denimo pride do odpusta 
bolnika iz bolnišnice, lah-
ko pomoč na domu zagoto-
vijo v roku 24 ur.
 "S pomočjo na domu lahko 
v veliki meri razbremenimo 
svojce, ki so zaposleni, mno-
gi so zaradi skrbi za svojca 
tudi izgoreli ... Ta pomoč je 
zelo pomembna za ohranja-
nje kakovosti življenja 
doma," je poudarila Pavšiče-

va. Ob tem pa je opozorila, 
da si mnogi uporabniki sto-
ritev težko privoščijo in 
dobesedno preštevajo cente 
za plačilo. Če uporabnik 
koristi maksimalni obseg 
ur, je mesečno doslej plače-
val 273 evrov. Po novem pa 
bo ta znesek znašal 293 
evrov, kajti zaradi višjih 
stroškov (plač socialnih 
oskrbovalk) so se cene stori-
tve povišale, za uporabnike s 
3,42 na 3,69 evra na uro. 
Občina Jesenice sicer pokri-
va več kot 80 odstotkov eko-
nomske cene te storitve s 
subvencijo. Kot je menila 
Mojca Pavšič, bo zaradi sta-
ranja prebivalstva v prihod-
nje treba namenjati še več 
sredstev za potrebe starost-
nikov. "Prav je, da sta država 
in občina pripravljeni na te 
stiske," je še opozorila in 
povedala, da v domu razmiš-
ljajo tudi o tem, da bi razvili 
dodatne programe za starej-
še in postali gerontološki 
center. 

V razpravi ob potrjevanju 
višje cene omenjene storit-
ve so občinski svetniki izra-
zili različna mnenja o tem, 
ali naj dvig cene v celoti 
prenesejo na uporabnike ali 
naj podražitev krije Občina 
Jesenice z višjo subvencijo. 
Tako je bilo na eni strani 
slišati mnenje, da so za 
starše dolžni skrbeti otroci 
in tako po potrebi tudi pla-
čevati za pomoč na domu. 
Na drugi strani pa je bilo 
slišati mnenje, da starostni-
ki ne želijo obremenjevati 
otrok in želijo čim dlje 
ohraniti svojo avtonom-
nost. Na koncu so občinski 
svetniki sprejeli sklep, s 
katerim so dvig cene razde-
lili med uporabnike in 
Občino Jesenice. Ta bo let-
no za subvencijo prispevala 
28 tisoč evrov več. So pa 
predlagali državi, naj spre-
meni zakonodajo, tako da 
se bo tudi tu upošteval soci-
alno-ekonomski status 
upravičencev.

Vse več potreb  
po pomoči na domu
"S pomočjo na domu lahko v veliki meri razbremenimo svojce, ki so zaposleni, mnogi so zaradi skrbi 
za svojca tudi izgoreli ... Ta pomoč je zelo pomembna za ohranjanje kakovosti življenja doma," pravi 
direktorica Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Mojca Pavšič.

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta so določili dva dodat-
na prireditvena prostora v 
občini, in sicer vaško jedro 
na Blejski Dobravi in pros-
tor pred okrepčevalnico 
Žičnica v Planini pod Goli-

co. Doslej je bilo v občini 
petnajst prireditvenih pro-
storov, na katerih se lahko 
na javnih prireditvah izvaja 
prekomerna obremenitev 
okolja s hrupom in organi-
zatorjem ni treba vsakič 
sproti pridobiti dovoljenja 
za začasno čezmerno obre-

menjevanje s hrupom. Ti 
prostori so trg na Stari 
Savi, Čufarjev trg s parkiri-
ščem, Športni park Podme-
žakla, prireditveni prostori 
pri KD Hrušica, pri GD 
Koroška Bela, pri GD Blej-
ska Dobrava, na Pristavi, 
parkirišče pri Čopu v Plani-

ni pod Golico, tržnica s 
parkir iščem, območje 
muzeja na prostem, kopali-
šče Ukova, vadbišče ŠKD 
Fido, vadišče Kinološkega 
društva na Lipcah, baliniš-
če Baza in prostor pri stav-
bi gasilskega društva v Pla-
nini pod Golico.

Dva nova prireditvena prostora

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav-
ljeno javno povabilo za podelitev priznanj župana občine 
Jesenice za uspehe v času šolanja. Na javno povabilo se lah-
ko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v obči-
ni Jesenice in so v šolskem letu 2016/2017 dosegli izjemen 
uspeh na maturi (zlati maturanti), ter študentje, ki imajo stal-
no prebivališče v občini Jesenice in so v študijskem letu 
2016/2017 zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov 
študija in diplomske naloge 9,5–10. Rok za posredovanje vlog 
je petek, 22. 12. 2017. 
Celotno besedilo javnega povabila je objavljeno na spletni 
strani www.jesenice.si (javne objave).

Občina Jesenice
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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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. 17/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 94, ki je iz šel 24. novembra 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.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Andraž Sodja

V nekdanjih prostorih Banke 
Koper pod Ljudsko univerzo 
Jesenice v objektu Rondo na 
Jesenicah so 8. novembra 
slavnostno predali namenu 
dodatne prostore večgenera-
cijskega centra, kjer so števil-
ni uporabniki, teh na Jeseni-
cah ni malo, dobili celo pale-
to novih priložnosti. Novi 
prostori, skupno 200 kvadra-
tnih metrov, ki jih je izpra-
znila banka, ponujajo dve 
učilnici, javno dnevno sobo 
in kuhinjo, ki so jo uporabni-
ki doslej najbolj pogrešali. Po 
besedah župana Tomaža 
Toma Mencingerja so za na-
kup in ureditev namenili 
okoli 160 tisoč evrov.
Kot je povedala direktorica 
Ljudske univerze Jesenice 
Maja Radinovič Hajdič, ima-
jo Jesenice zelo veliko prebi-
valcev v ranljivih ciljnih sku-
pinah, predvsem gre za veli-
ko slabše izobraženih z niž-
jimi prihodki ter številne 
nacionalne skupine, ki se 
spopadajo s težavami pri in-
tegraciji: „Jeseničani smo 
ponosni na svojo multikul-
turnost. Pravimo, da je to 
naša prednost in v večgene-
racijskem centru to tudi de-
jansko uveljavljamo. Prise-
ljenci se vključujejo v tečaje 
slovenščine in druge progra-

me, hkrati pa nastopajo kot 
mentorji ter druge prebival-
ce učijo svojega jezika ali na 
primer tega, kako speči bu-
rek. Tako hkrati skrbimo za 
vključevanje priseljencev in 
za to, da slovensko prebival-
stvo razume multikultur-
nost in svoje sosede." Števi-
lo udeležencev na progra-
mih ljudske univerze in 
medgeneracijskega centra 
stalno raste, zato je lokalna 
skupnost pristopila k odku-
pu in adaptaciji dodanih 
prostorov v stavbi, kjer ljud-
ska univerza deluje že od 

leta 2010. Ljudska univerza 
Jesenice že od leta 1992 
opravlja dejavnost izobraže-
vanja odraslih in drugega 
izobraževanja za območje 
občin Jesenice, Žirovnica in 
Kranjska Gora ter drugih. 
Pri svojem delovanju so zelo 
uspešni na razpisih, tako so 
del projekta večgeneracij-
skega centra Gorenjske za 
občine Jesenice, Kranjska 
Gora, Žirovnica in Bohinj, 
do leta 2022 pa so tudi del 
projektov Centra za pridobi-
vanje temeljnih kompetenc 
Gorenjske in Centra za sve-

tovanje in vrednotenje zapo-
slenih Gorenjske.
Slavnostnega odprtja pro-
storov se je udeležila tudi 
ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti Anja Kopač Mrak, 
ki je poudarila, da vseh pet-
najst tovrstnih centrov do-
bro deluje: „Prva poročila 
kažejo, da je v centre vklju-
čenih več ljudi, kot je bil nji-
hov osnovni cilj. Poročila so 
izjemno pozitivna, zato da-
nes že lahko rečem, da so 
večgeneracijski centri zgod-
ba o uspehu."

Več prostora za 
večgeneracijski center
Na Jesenicah so slavnostno, ob prisotnosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Anje Kopač Mrak, predali namenu dvesto kvadratnih metrov novih prostorov 
večgeneracijskega centra za druženje z dvema učilnicama, javno dnevno sobo in kuhinjo.

S slovesnega odprtja novih prostorov večgeneracijskega centra

Urša Peternel

Občina Jesenice je pred krat-
kim zaključila z namestitvi-
jo novih usmerjevalnih tabel 
ob glavni cesti skozi Jeseni-
ce. Od Koroške Bele do Splo-
šne bolnišnice Jesenice so 
postavili 27 tako imenova-
nih lamelnih sistemov, zla-
sti pred odcepi, označujejo 
pa lokacije naravnih, kultur-
nih, turističnih znamenito-
sti in javnih storitev, kot so 
bolnišnica, občina, avtobu-
sna in železniška postaja, 
športni objekti, lekarne, par-
ki ... Kot so povedali na Ob-
čini Jesenice, so table obliko-
vane tako, da so jasno vidne, 
hitro berljive in razpoznav-
ne pri povprečni hitrosti 50 
km/h. "Predhodni elaborat, 
ki ga je pripravilo eno od 
podjetij s koncesijo, podelje-
no s strani države, in je bil 
izveden v skladu z državni-

mi predpisi, ki točno predpi-
sujejo, katere lokacije in 
objekti se ob regionalnih ce-
stah sploh smejo označiti, je 
bil pred začetkom izvedbe 

potrjen s strani države," so 
ob tem poudarili. Za izdela-
vo in postavitev je Občina 
Jesenice iz proračuna name-
nila skoraj 32 tisoč evrov. 

"Občina Jesenice se zaveda, 
da je urejenost okolja v ur-
banih naseljih eden bistve-
nih elementov, ki vplivajo 
na to, da je mesto prebival-
cu prijazno. Mesta si priza-
devajo, da so turistična, kul-
turna in druga ponudba ter 
javne storitve v mestu čim 
bolj pestre in jasno označe-
ne. Sistematično urejena 
obvestilno-usmerjevalna si-
gnalizacija povzroča zani-
manje ter dviguje privlač-
nost mesta ne le za lokalne 
prebivalce, temveč tudi za 
obiskovalce in turiste ter 
uporabnike javnih in dru-
gih storitev. Na ta način 
bodo lahko tudi naključni 
obiskovalci postali turisti, 
povečalo se bo zanimanje 
za ogled mestnih znameni-
tosti in ostale turistične po-
nudbe, s tem pa bo tudi me-
stni utrip postal živahnej-
ši," so pojasnili.

V mestu nove usmerjevalne table
Ob glavni cesti skozi Jesenice so postavili nove usmerjevalne table, ki označujejo lokacijo kulturnih, 
naravnih, turističnih znamenitosti in javnih storitev.

Od Koroške Bele do Splošne bolnišnice Jesenice so 
postavili 27 lamelnih sistemov z usmerjevalnimi tablami.

Urša Peternel

Kot je dejal predstojnik in-
ternistične službe primarij 
Igor Rus, so prenovljeni 
prostori Enote za srčno-žil-
no diagnostiko opremljeni 
s sodobno opremo, ki omo-
goča celostno obravnavo 
bolnikov s srčno-žilnimi 
obolenji. Nekaj opreme so 
kupili na novo, med dru-
gim imajo dva vrhunska ul-
trazvoka in vrhunsko na-

pravo za obremenitveno te-
stiranje srca. V enoti opra-
vljajo ultrazvok srca in vra-
tnega ožilja, 24-urno sne-
manje delovanja srca, obre-
menitveno testiranje srca ... 
Obenem jim je uspelo bi-
stveno skrajšati čakalne 
dobe, saj so pridobili enkra-
tni dodatni program. Čakal-
na doba za ultrazvočni pre-
gled srca je tako z napotni-
co redno manj kot dva me-
seca, je povedal Igor Rus.

Novi prostori enote
V jeseniški bolnišnici so dobili prenovljene 
prostore Enote za srčno-žilno diagnostiko. 

V enoti opravljajo ultrazvok srca in vratnega ožilja, 24-urno 
snemanje delovanja srca, obremenitveno testiranje srca ... 
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Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?
"Rojena sem marca 1969 na 
Jesenicah. Sem poročena in 
mati dveh odraslih otrok, 
26-letnega sina in 20-letne 
hčere. Po izobrazbi sem 
univ. dipl. organizatorka 
upravnega dela. Zaposlena 
sem pri Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije kot vodja 
izpostave Jesenice."

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinske svetnice? 
"Prav velikih izkušenj v poli-
tiki nimam. Pred leti sem se 
pridružila takratni lokalni 
stranki Narcisa, danes SMC. 
Skupna nam je bila volja in 
želja po spremembah, ki bi 
vodile k boljši prihodnosti 
naše občine."
   
Katere cilje boste v preostan-
ku mandata skušali uresni-
čiti kot občinska svetnica?
"Zavzemala se bom za nada-
ljevanje projektov, ki dvigu-
jejo kvaliteto bivanja v naši 
lokalni skupnosti: izgradnjo 
oziroma sanacijo štirih otro-

ških igrišč v KS Plavž, obno-
vo Ruardove graščine oziro-
ma muzeja, pripravo projek-
tnih nalog za obnovo bazena 
Ukova ter za nadaljevanje 
podpore naši kulturi, športu 
in socialnemu varstvu naj-
šibkejših."
    
Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Ocenjujem, da je v naši 
lokalni skupnosti pred 
nami še kar nekaj izzivov, s 
katerimi se moramo v bliž-
nji prihodnosti soočiti pred-
vsem na področju osnovne 
infrastrukture ter na podro-
čju socialnega varstva. 
Kljub vsemu menim, da je 
v tem mandatu splošno sta-
nje oziroma stanje duha ter 
nivo kvalitete bivanja v 
vzponu."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?  
"Nedavno sem prebrala 
zanimivo definicijo proste-
ga časa, ki pravi, da prosti 
čas pomeni olajšanje od 
vsakdanjih obveznosti ter 
sproščujoč počitek. Glede 
na definicijo je zame spro-
ščujoč počitek čas, ki ga 
preživim skupaj z družino, 
saj mi ta tudi največ pome-
ni. Skoraj redno pa se dru-

žim tudi s skupino dobrih 
prijateljev. Vzamem pa si 
tudi čas za rekreacijo, ki je 
po definiciji sproščujoča, 
med počitek pa ravno ne bi 
sodila."
 
Zadnja prebrana knjiga
"Na predlog hčere sem pre-
brala knjigo Grozljivi gost: 
nihilizem in mladi avtorja 
Umberta Galimbertija, ki 
se loteva enega izmed dru-
žbenih problemov sodobne 
zahodne družbe – stanja 
današnje mladine in vseh 
pojavov, ki jih povezujemo 
z njo, predvsem nihilizma, 
to je razvrednotenja vred-
not, relativizma današnjega 
sveta, čustvene nepismeno-
sti, uniformiranosti, brez-
brižnosti, drog, depresije in 
nevroz …"

Življenjsko vodilo 
"Morda bolj misel: Vaše 
misli postanejo besede in 
vaše besede imajo moč zdra-
viti ali povzročiti škodo. 
Izbira je vaša."

Misli postanejo besede, 
ki imajo moč zdraviti 
Edina Džamastagić je postala nadomestna občinska svetnica na listi 
Stranke modernega centra (SMC).

Edina Džamastagić 

Urša Peternel

Luže na parkirišču
Občinska svetnica Helena 
Razingar je dala pobudo pri-
stojnim, naj uredijo parkiri-
šče pri Zdravstvenem domu 
Jesenice, kjer so ob deževju 
luže do gležnjev.
Sašo Oblak s Komunalne 
direkcije je odgovoril, da 
stanje na parkirišču pred 
zdravstvenim domom red-
no spremljajo. "Naročena je 
izvedba dodatne požiralne 
mreže na najbolj potreb-
nem mestu. Dela bodo izve-
dena v roku enega meseca," 
je pojasnil.

Odkup objekta
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je dal pobudo glede 
objekta na naslovu Cesta 
Ivana Cankarja 15 na Koroš-
ki Beli. Neuradno je izvedel, 

da se objekt prodaja za 
17.000 evrov. "Želja vašča-
nov Koroške Bele je, da bi 
občina ta objekt odkupila in 
ga namenila v uporabo vaš-
čanom za namen, kot ima 
Javornik Kulturni dom ali 
Jesenice Kolpern," je dejal.
Vodja Oddelka za okolje in 
prostor Občine Jesenice 
Matej Smukavec je pojasnil: 
"Po stanju eZK Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije 
je stavba na naslovu Cesta 
Ivana Cankarja 15, Koroška 
Bela v solasti fizičnih oseb in 
Zadružne zveze Slovenije. V 
lasti Zadružne zveze Slove-
nije je le poslovni del omen-
jene stavbe, preostalo so last-
niška stanovanja. Etažna 
lastnina ni vzpostavljena. Po 
zemljiškoknjižnih in katastr-
skih podatkih omenjena 
stavba nima pripadajočih 
površin (dvorišča, parkirišča 
…), prav tako na sosednjih 

nepremičninah formalnop-
ravno ni ustanovljene nobe-
ne stvarne pravice, ki bi ure-
jala pravico rabe v korist 
omenjene stavbe. Po razpo-
ložljivih podatkih je bila zad-
nja raba poslovnega dela 
stavbe namenjena za gostin-
ski lokal. Glede na navedeno 
je omenjena stavba oziroma 
poslovni del omenjene stav-
be neprimeren za namen 
kulturnega doma, tudi zara-
di dejstva, da je nadstropni 
del stavbe namenjen stano-
vanjski rabi. Ne glede na 
podatek, da se objekt, tu je 
verjetno mišljen del objekta, 
prodaja za 17.000 evrov, bi 
bil finančni vložek za vzpos-
tavitev primernega stanja 
objekta (adaptacija, oprema, 
stroški rednega vzdrževanja, 
vzpostavitev etažne lastnine) 
bistveno višji od same vred-
nosti poslovnega prostora. 
Dejstvo je, da ima Občina 

Jesenice v lasti kar nekaj kul-
turnih domov, ki so (nekate-
ri) relativno slabo izkorišče-
ni, stroški vzdrževanja tak-
šnih stavb pa so visoki, zato 
menimo, da je nakup dodat-
nih stavb ali poslovnih pros-
torov za takšen namen nes-
motrn. Treba je omeniti, da 
kulturni dom na Javorniku 
ni namenjen samo prebival-
cem Slovenskega Javornika, 
temveč tudi prebivalcem 
Koroške Bele. Tudi Kolpern 
na Jesenicah ni namenjen 
samo prebivalcem mesta 
Jesenice, temveč vsem obča-
nom in občankam občine 
Jesenice."

Načrti s "stoletno šolo"
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec je postavil tudi vpraša-
nje glede stare osnovne šole 
na Koroški Beli. Po govori-
cah naj bi se ta hiša podrla 
ali pa preuredila. Sam vidi 

smisel v obeh opcijah: če se 
podre, dobi šola prepotreb-
na parkirišča, če pa se obno-
vi, se v njej lahko uredi na 
primer dom za starejše 
občane ali kaj podobnega. 
Občinsko upravo je zato 
vprašal, kakšni so načrti z 
omenjeno stavbo.
Vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti in splošne zadeve 
Občine Jesenice Petra Deč-
man je pojasnila, da je najst-
arejši del OŠ Koroška Bela 
predviden za rušenje, za 
potrebe projekta o rušitvi in 
za izvedbo rušenja pa bi bilo 
v prihodnje treba zagotoviti 
proračunska sredstva. 

Koši za pasje iztrebke
Občinska svetnica Branka 
Stojanović je dala pobudo za 
postavitev košev za pasje 
iztrebke na Blejski Dobravi. 
"Vse več lastnikov psov se 
odloči za sprehod svojih lju-
bljenčkov na Blejski Dobra-
vi. Tako krajani kot tudi last-
niki pa opažajo, da nimajo 
kje odložiti odpadkov in 
iztrebkov," je opozorila.

Sašo Oblak s Komunalne 
direkcije je pojasnil, da je 
problematika pasjih iztreb-
kov bolj kompleksna kot le 
postavitev novih dodatnih 
košev. "Ravnanje lastnikov 
psov predpisuje Odlok o jav-
nem redu in miru. Na pod-
lagi določil odloka je lastnik 
oziroma vodnik živali dol-
žan počistiti iztrebke. V ta 
namen je dolžan imeti s 
seboj ustrezen čistilni pri-
bor za pobiranje iztrebkov 
in ga ob pozivu pokazati pri-
stojnemu organu. V urba-
nem delu KS Blejska Dobra-
va sicer sta postavljena dva 
koša za pasje iztrebke. 
Dodatnih košev nismo pos-
tavili iz razloga, ker so bili 
novi koši za smeti in koši za 
pasje iztrebke ves čas tarča 
vandalizma, polomljeni in 
poškodovani. Ko smo naba-
vljali čistilni pribor (vrečke 
za pasje iztrebke), pa je v 
enem tednu izginilo iz 
košev 4000 vrečk za te pot-
rebe, zato smo ta čistilni 
pribor prenehali nabavlja-
ti," je dejal.

Pobude občinskih svetnikov

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?
"Pripadam srednji generaciji 
Slovencev, ki jim ni vseeno, 
kam plove naša mlada drža-
va. Sem poročen, mojo dru-
žino izpolnjujeta žena in 
hčerka Ana, gimnazijka, 
obsedena z risanjem in špor-
tnica. Ponosen sem na njene 
likovne dosežke in čut za 
odgovornost, ki so jo tudi 
meni privzgojili moji starši. 
Ko sem že kot najstnik tehtal 
in se odločal, kako ravnati, se 
je moj odnos za prav in dob-
ro zgodaj oblikoval in z mano 
rasel. Kot 45-letni strojni in 
ekonomski tehnik sem že 25 
let zaposlen v družinskem 
podjetju, šel sem skozi vse 
procese dela, danes oprav-
ljam dela in naloge poslovo-
dja v Salonu pohištva Acron. 
Ob permanentnem strokov-
nem izobraževanju skrbiva z 
bratom, ki je za starši prevzel 
vodenje našega podjetja, za 
dobro ime, ugled in uspeh 
našega podjetja."

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinskega svetnika?
"Ker sem aktiven državljan, 
sem vesel, da svoje mnenje 
lahko uveljavljam in aktivno 
udejanjam v svetu KS Blej-
ska Dobrava, kot novi član 
občinskega sveta pa si bom 
prizadeval za napredek in 
boljše in kvalitetnejše življe-
nje prebivalcev v celotni 
občini Jesenice." 

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Tako kot je bil po desetletju 
uspešno rešen problem obvo-
znice Lipce v IPC Črna vas, 
pričakujem, da bom lahko 
soustvarjal modre in gospo-
darne odločitve za reševanje 
najbolj perečih problemov v 
naši občini, ki so po mojem 
mnenju cestne komunikaci-
je, ki naj bi postale bolj prija-
zne uporabnikom, voznikom 
in pešcem, posebej otrokom 
in starejšim." 

Katere cilje boste v preostan-
ku mandata skušali uresni-
čiti kot občinski svetnik?
"Sem velik ljubitelj športa, 
navdušen ljubiteljski hoke-
jist. V zavedanju, kako je 
šport potreben za zdravo 
življenje, si bom prizadeval 
to miselnost utrditi na Jese-
nicah, še posebej, ker šport-
na dvorana nudi dobre 
pogoje za različne športe, 
tekmovalne in ljubiteljske. 
Seveda pa so tu tudi sanje 

po atletskem stadionu in 
primernih igriščih, saj 
morajo naši mladi hoditi na 
treninge po celotni Gorenj-
ski, od Radovljice do Kranja. 
Ob boljših pogojih v naši 
občini bi veliko jeseniške 
mladine našlo svoje veselje 
in potrditev svojih sposob-
nosti v življenju, kar je zelo 
pomembno za razvoj mlade-
ga človeka in njegovo priho-
dnost ob razvijanju pozitiv-
nih vrednot, ki jih prinaša 
šport."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas?
"Ob poklicu, ki ga z vesel-
jem opravljam in v katerega 
sem vpet praktično cel dan, 
ostaja premalo časa za bolj 
polno družinsko življenje in 
prosti čas." 

Zadnja prebrana knjiga
"Knjige, ki sem jih nazadnje 
prebiral in so mi ponovno 
potrdile krutost in nesmisel 
vojne, so pripovedovale o 
prvi svetovni vojni in krvavi 
soški fronti, o čemer ne v 
osnovni ne v srednji šoli 
nismo veliko slišali." 

Življenjsko vodilo
"Po značaju sem umirjen, 
preudaren, pošten in vztra-
jen človek, trudim se biti 
prijazen in dober. Kar me 
najbolj prizadene, je krivica. 
In ker je krivice vse preveč 
med nami, si bom prizade-
val še naprej živeti in delati 
po načelu: ne naredi ničesar 
bližnjemu in sočloveku, 
česar ne bi hotel, da drugi 
storijo tebi! Tudi v občin-
skem svetu!"

Kar me najbolj 
prizadene, je krivica
Andrej Muhar je postal nadomestni občinski svetnik na listi Stranke 
modernega centra (SMC).

Andrej Muhar 

V 28-članskem občinskem svetu je v tem 
mandatu prišlo že do menjave več kot četrtine 
občinskih svetnikov. Umrla sta Branko Bergant 
in Janez Poljšak, odstopili pa Zoran Kramar, 
Ahmed Pašić, Elvis Vukalić, Matjaž Kaše, Irena 
Micco in Zdenka Kajdiž. 
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Hitro 
  na delo

Informacije na        www.damatech.com→

¬ skladišnik/operater
¬ operater na CNC strojih
¬ komercialist/ka

prosta delovna mesta:

Janko Rabič

Društvo podeželskih žensk 
pod Golico in Stolom, ki 
združuje okoli sto članic iz 

občin Jesenice in Žirovnica, 
letos zaokrožuje dvajset let 
uspešnega delovanja. Pred 
letom 1997 je bilo najprej 
skupno društvo za celotno 

nekdanjo občino Jesenice, 
po tem letu pa so se članice 
odločile za dva: za občino 
Kranjska Gora ter za občini 
Jesenice in Žirovnica. Če-
prav so se njihove organiza-
cijske poti takrat razšle, so 
ostale povezane. Še več, v 
oktobru so se na Blejski Do-
bravi srečale na skupni pra-
znični prireditvi, s katero so 
obeležile tudi svetovni dan 
kmetic. Bogat in pester pro-
gram je vseboval recitacije 
Olge Rakovec in Darje Jako-
pič, ki je zasnovala in vodila 
program, pa igralski nastop 
Marje Jalen in pevski na-
stop zbora iz Kranjske 
Gore. Tam so bile na ogled 
umetnine Anice Stopar, ve-
zenine Ivice Gorjanc ter fo-
tografije Ivana Šenvetra o 
delu društva. Vse skupaj je 
dopolnil prijeten klepet 
obeh članic društva, za po-
vrh pa še sladke domače do-
brote, ki so jih pripravile 
članice. Udeleženke so se 
razveselile, da jih je obiskal 
župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger s so-
progo. 

Prireditve, srečanja, 
druženje ...
V letošnjem jubilejnem letu 
so članice še posebej dejav-
ne pri organizaciji prireditev 
in srečanj. V ospredju je 

druženje ter hkrati predsta-
vitev različnih dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo: od 
ročnih spretnosti do kulina-
rike, kulture, glasbe in še 
marsikaj. 
Prireditve se vrstijo v obeh 
občinah, v jeseniški in žirov-
niški, v nedeljo, 3. decem-
bra, pa jih bodo zaokrožile v 
Planini pod Golico. Društvo 
sicer deluje pod okriljem 
Kmetijsko-gozdarskega za-
voda Kranj, njihova aktivna 
kmetijska svetovalka je Ana 
Beden.

Spremembe v vodstvu
Poseben pečat uspešnemu 
delovanju društva daje pre-
dana dolgoletna predsedni-
ca Darja Jakopič. Razen 
enega mandata ga vodi že 
šestnajst let. Zna povezati 
članice med seboj, jih moti-
virati, pomemben pa je tudi 
njen pretanjen občutek za 
lepo slovensko besedo pri 
vodenju prireditev, kjer 
doda svoje verze in prozno 
besedilo.  
"Veliko smo naredile v tem 
obdobju, zgodilo se nam je 
veliko lepega," poudarja ob 
letošnjem jubileju. "Naj 
tako ostane naprej. Odločila 
sem se, da sedaj delo prepu-
stim drugim. Novemu vod-
stvu želim veliko uspeha, 
naj bodo tudi spremembe." 

Zanimiva druženja 
podeželskih žensk
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom zaokrožuje dvajset let uspešnega delovanja.

Dolgoletna predana predsednica Darja Jakopič društvo vodi 
že šestnajst let. Zna povezati članice med seboj, jih 
motivirati, pomemben je njen pretanjen občutek za lepo 
slovensko besedo pri vodenju prireditev, kjer doda svoje 
verze in prozno besedilo. / Foto: Ivan Šenveter

Urša Peternel

V vaseh pod Golico za dobr-
šen del turistične infrastruk-
ture skrbi Turistično dru-
štvo Golica. Kot je povedal 
predsednik društva Klemen 
Klinar, so v okviru letošnjih 
vzdrževalnih del obnovili 
znani steber Pri Kopišarju, 
ki je glavni smerokaz za po-
hodniške smeri iz Planine 
pod Golico. "S slikami obo-
gatene table, ki jih izdeluje 
domačin Cene Razingar, so 
bile obnovljene ali v celoti 
zamenjane, nameščene pa 
na nov, višji macesnov ste-
ber. Na novo vzpostavljeni 
lokalni pešpoti Plavški 

Rovt–Planina pod Golico so 
bili dodani novi smerokazi. 
Ob tej poti smo označili tudi 
znamenito skalo Mlinska 
peč, ki je bila v letošnji sezo-
ni s strani Alpinističnega 
odseka PD Jesenice opre-
mljena z osmimi smermi za 
športno plezanje. Obnovili 
pa smo tudi dotrajano lese-
no varovalno ograjo na par-
kirišču nasproti prireditve-
nega prostora v Planini pod 
Golico, ki je kazila videz kra-
ja," je o letos opravljenih ob-
novah povedal Klinar. 
Obnove je sofinancirala Ob-
čina Jesenice v okviru razpi-
sa, s katerim želijo spodbu-
diti razvoj turizma v občini. 

Lepši smerokazi v 
Planini pod Golico

Občina Jesenice je po ureditvi kanalizacijskega in vodovo-
dnega omrežja ter obnovi cestišča na območju Podmežakle 
v sklopu celostne ureditve območja uredila še dve avtobusni 
postajališči v bližini podjetja TPJ. "Namen investicije je za-
gotovitev večje varnosti šolarjev, ki lahko tako enostavnejše 
vstopajo na šolski avtobus in izstopajo iz njega ter varnejše 
prečkajo cesto," so pojasnili na Občini Jesenice. Izvajalec 
del je bilo podjetje JEKO-IN, v sklopu projekta sta bili ureje-
ni dve avtobusni postajališči ter hkrati tudi prehod za pešce, 
zagotovljeni pa sta bili tudi dve dodatni javni svetilki, ki ju je 
postavilo podjetje VIGRED. Vrednost vseh del je znašala 
približno 9500 evrov z DDV, investicija, ki omogoča tudi 
naknadno pokritje postajališč, pa se je zaključila konec ok-
tobra. Območje Podmežakle čaka v kratkem čaka še ena 
investicija, v fazi izvedbe je namreč že tudi ureditev avtobu-
snih postajališč in križišča pri Hermanovem mostu.

Podmežakla z dvema novima postajališčema

V sklopu projekta sta bili urejeni dve avtobusni postajališči 
ter hkrati tudi prehod za pešce, zagotovljeni pa sta bili tudi 
dve dodatni javni svetilki.
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Igorja je s Tonetom Čufarjem povezoval poklic in tudi 
hobi (zaposlen v »Čufarjevi« šoli, igralec v »Čufarjevem« 
gledališču). Na Čufarjev oder je stopil pred 46 leti, zaznal 
mamljivi vonj odrskih desk, maske, kostumov …, pravza-
prav je imel ta vonj že v genih … – stari oče France Škrlj 
je kot režiser deloval še pred vojno v takratnem delavskem 
gledališču Svoboda, stara mama Tilka pa je bila ena 
vodilnih igralk. V svojih srednješolskih letih je v gledališču 
igral tudi oče Bratko. Prva Igorjeva vloga je bila v predsta-
vi Komaj do srednjih vej avtorja Petra Ustinova, režiral je 
Jože Vozny. Obiskoval je drugi letnik gimnazije, sezona 
1971/72, ostal 30 let in segel do najvišjih vej. V tridesetih 
letih se je zvrstilo več kot šestdeset vlog in nekaj več kot 
osemsto predstav, za katere je prejel številne nagrade in 
priznanja: Čufarjevo plaketo (1989), plaketo Občine Jese-
nice za področje kulture (1999), prestižno Severjevo 
nagrado (2002), plaketo Toneta Čufarja za najboljšo 
moško vlogo in naziv gorenjski komedijant – oboje za nje-
govo zadnjo odigrano vlogo v Kardinalski večerji v izvedbi 
Gledališča Bohinjska Bistrica (2004). 
Igor je kot srednješolec sanjal, da bi postal poklicni igralec. 
Njegovo željo, da bi po gimnaziji zavil na AGRFT, je pre-
glasilo prigovarjanje staršev. Tako se je oprijel (prav tako 
dedne) slovenistike … Slovenska beseda pa je povezala nje-
gov poklic in njegov hobi. 
Za igralce ni ravno značilno, toda Igor se je pogosto in rad 
znašel v vlogi moderatorja … Vodil je Jesenske serenade 
Glasbene mladine Slovenije, za katere je pripravljal pose-
bno dovršene vsebine, ki so se razgovorile o dobi, v katero 
je sodila izvajana glasba. Recital je v največji meri izživel 
na Linhartovem odru, kamor ga je povabila Alenka Bole 
Vrabec. Igor je sam razložil, zakaj mu je prav recital pred-
stavljal poseben izziv: »Ker ima igralec na odru cel kup 
pomagal: odrski kostum, luč, šminko, soigralce … Ko reci-
tiraš, pa si sam, pod osnovno razsvetljavo, brez dodatnih 
efektov … – torej si v celoti odvisen od sebe, od svojega 
glasu in svoje interpretacije.« 
Igor je imel priložnost izkusiti tudi filmsko ustvarjanje: v 
angleški koprodukcijski nadaljevanki Hamingwayeve Pri-
če sveta, sodeloval pa je tudi v filmu Matjaža Fistrovca 
Steber, ki govori o jeseniškem alpinistu Jožu Čopu.  
»Igranje ti nudi možnost, da delaš izlete v druge svetove, 
v druge ljudi!« je hitel razlagati. »Izziv je, da si vedno 
lahko nekaj drugega.« Bolezen ga je prisilila, da je zad-
njih 16 let igral borca za svoje življenje, bolezen mu je 
vzela tisto, kar je imel in delal najraje: poklic in hobi. 
Bolezen mu je vzela »oba tako ljuba Čufarja«. Nepoza-
bni, nenadomestljivi Igor Škrlj je odigral še svojo zadnjo 
vlogo. Zastor je padel, občinstvo nemočno obnemelo. 
Igor, zdaj boš (kot velja v teatru že od vekomaj) nad 
odrom … na vseh vajah, premierah … v družbi svojih 
starih 'kameradov': VERE, PAVLIJA, REZKE, BEDI-
ČA, ČEBULJA, VOZNYJA, MIRANA, MUŽANA … 
Igor, sleherni aplavz jeseniškega občinstva, ki si ga imel 
najraje, bo tudi zate! 

Branka Smole

In memoriam

Igor Škrlj 
(1953–2017)

Ovacije ob jubileju

Strokovna žirija je Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo 
podelila drami Kos v izvedbi KUD Fofite Medvode in v 
režiji Branka Kraljeviča. Maša Kavčič pa je za vlogo Une 
prejela tudi Čufarjevo plaketo za najboljšo žensko vlogo. 

Plaketo nova gaz za najboljšo mladinsko predstavo so prejeli mladi člani igralske skupine Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice za predstavo Portret planeta v režiji Vida Klemenca. / Vse fotografije: Gorazd Kavčič

Prejemnica častne Čufarjeve plakete za življenjsko delo 
Slava Maroševič s predsednikom organizacijskega odbora 
Čufarjevih dni Borisom Bregantom

Častno Čufarjevo plaketo za življenjsko delo je prejela tudi 
Stanka Geršak, tretji prejemnik Miha Baloh pa se 
slovesnosti ni mogel udeležiti.

Urša Peternel

Režiser Gojmir Lešnjak - 
Gojc se je lotil gledališke 
adaptacije romana Ferija 
Lainščka Petelinji zajtrk, po 
katerem je bil posnet tudi 
eden najbolj gledanih slo-
venskih filmov. Režiser se je 
srečal s kar nekaj zagatami: 
kot je dejal, so vsaj petnajst 
različnih prizorišč iz knjige 

oziroma filma morali presta-
viti na en oder, kar so skuša-
li doseči s scenografskimi 
prijemi in lučmi. Igra je 
dobila novo dimenzijo tudi s 
krajem dogajanja; dogaja se 
namreč na Jesenicah, prek-
murščino pa je zamenjala 
gorenjščina. Tudi mojster 
Gajaš iz filma je tako v pred-
stavi Gorenjec Lojz, vlogo 
jugonostalgičnega avtome-

hanika, ki ga je začarala 
Severina, pa je izvrstno obli-
koval Damijan Perne. Ostale 
vloge so si razdelili jeseniški 
in ljubljanski igralci, "meša-
ni" so tudi ostali sodelavci 
predstave. Premiero so si 
najprej lahko ogledali jeseni-
ški gledalci na zaključku 
Čufarjevih dni, drevi pa bo 
na svoj račun prišla še ljub-
ljanska publika.

Petelinji zajtrk navdušil 
jeseniško publiko
Koprodukcija Gledališča Toneta Čufarja in Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana je več kot uspela: Petelinji zajtrk je požel stoječe ovacije.

1. stran

Komedija Pr' Holzer v režiji Vida Klemenca in izvedbi 
gledališke skupine Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je 
najbolj navdušila občinstvo Čufarjevih dni. Priznanje je 
prevzel igralec v predstavi Klemen Klemenc.

PETELINJI 
ZAJTRK

IGRAJO: 

Damijan Perne
Nika Brgant
Sašo Dudič

Milan Trkulja/Tomaž Cvar
Matej Mužan/Kajetan Bajt

Aleš Rotar
Gašper Stojc

Tone Bertoncelj
Katja Ogrin

Avtor: Franc Feri Lainšček 
Režija: Gojmir Lešnjak – Gojc
Pomočnik režije: Klemen Košir

Scenografija: Ana Rahela Klopčič
Kostumografija: Zvonka Makuc

Pomočnik kostumografije: Bojan Vister
Lektura: Živa Čebulj

Avtor glasbe: Saša Lošič – Loša

Koprodukcija:
www.gledalisce-tc.si

www.sentjakobsko-gledalisce.si

Erotična igra o prijateljstvu
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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

Kaj te je pripeljalo med 
strelce?
"Ko sem bil mlajši, sem v 
Rovtah z očetovo zračno pu-
ško, seveda pod njegovim 
nadzorom, veliko streljal, in to 
mi je bilo v veselje. Zares se je 
začelo na začetku šestega ra-
zreda, ko sem prebral v šoli 
obvestilo o strelskem krožku. 
Šel sem pogledat in se že na 
prvem treningu vpisal."

Kakšni so bili prvi treningi?
"Kar nekaj časa sem zaradi 
očal treniral z začetno pu-
ško. Ko sem dobil strelska 
očala, pa sem šel na nava-
dno puško."

Na začetku si streljal z na-
slonom. Kako si se znašel, 
ko ni bilo več pomoči?
"Sprememba ni niti malo 
vplivala name, saj sem do-
bro in natančno streljal tudi 
brez pomoči naslona."

Kdo so bili tvoji dosedanji 
trenerji?
"Začel sem pri Franciju Biz-
jaku. Treniral sem še s Pa-
vlom Jezerškom in Dušanom 
Lavtarjem. Zdajšnji trener je 
Melvin Babača. Pri njem sem 
se tudi največ naučil."

Na kaj te trener največ opo-
zarja?
"Opozarjanja je bilo več, ko 
sem začel trenirati strelja-
nje. Na začetku so me naj-

več opozarjali na proženje 
ter na to, da sem postrani 
držal puško."

Za streljanje je potrebna 
tudi dobra fizična pripravlje-
nost.
"Res je, potrebna je tudi do-
bra kondicija. Pred sezono 
smo bili na morju na pripra-
vah, kar se med sezono poka-
že za zelo pozitivno. Sam naj-
več delam vaje za ravnotežje."

Koliko treningov opraviš te-
densko?
"Na teden opravim štiri do 
pet treningov, kar je dovolj. 
Ob koncu tedna so po nava-
di na sporedu tekme."

Kakšni so pogoji za trening 
na Slovenskem Javorniku?
"Pogoji za trening so kar do-
bri. Kar nam manjka, sta še 
dve ali tri elektronske tarče 
več. Trenutno imamo dve. 
Naše strelišče je premajhno, 
da bi lahko organizirali tek-
mo, tako da se je na vse tek-
me treba voziti."

Je na treningu dobra konku-
renca?
"Nastopam v kategoriji pio-
nirjev. Konkurenca na tre-
ningu je dobra, saj se nas 
kar nekaj trudi za nastop na 
ekipni tekmi. Le v močni 
konkurenci se da narediti 
korak naprej."

Si na tekmi sproščen ali je 
prisotna trema?

"Že ko sem začel s prvimi 
tekmami, se spomnim, da 
trema ni bila nikoli prisotna. 
Če naredim slab strel, se 
malo ustavim in po premoru 
spet zbrano streljam naprej." 

Kateri rezultat bi postavil v 
ospredje?
"Na državnem prvenstvu v 
Leskovcu pri Krškem, kjer 
sem postal državni prvak in 
izenačil državni rekord za 
mlajše pionirje."

Tekmuješ tudi z malokalibr-
sko puško?
"Letos sem prvič nastopil z 
malokalibrsko puško na dr-
žavnem prvenstvu in prvi 
vtis je bil pozitiven. Kljub 
vsemu na prvo mesto po-

stavljam streljanje z zračno 
puško."

Naslednje leto greš v sre-
dnjo šolo ...
"Na srednjo šolo grem v 'Is-
kro' v Kranj. Mislim, da ne 
bo težav z usklajevanjem 
šole in treninga. Plan je, da 
imam, ko pridem iz šole, pol 
ure počitka, nato sledi tre-
ning, po treningu pa nare-
dim vse za šolo."

Z uspehi narastejo tudi ape-
titi. Kaj si želiš doseči v stre-
ljanju?
"Največja želja v prihodnosti 
je nastopiti na olimpijskih 
igrah. Trenutno si želim, da 
se na tekmah uvrščam med 
prvih pet."

Treme ne pozna
V Strelskem društvu Triglav Javornik - Koroška Bela je kar nekaj perspektivnih strelcev. Mednje 
zagotovo spada 14-letni Jeseničan Anton Korbar.

Anton Korbar

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Karate klub Huda mravljica 
je na Jesenicah organiziral 
mednarodni turnir v klasič-
nem karateju. Turnirja, ki ga 
je odprl jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger, se je 
udeležilo 220 tekmovalcev iz 
Slovenije ter Bosne in Herce-
govine. Na turnirju sta poleg 
gostiteljev nastopila še dva 
jeseniška karate kluba: Mi-Ki 
in Waza-ari. Poglejmo si sto-
pničke naših treh klubov po 
posameznih kategorijah: 
Huda mravljica karate klub: 
malčki C: bron Dario Srebre-
novski; mlajši dečki D: bron 
Aleks Kujačič; mlajši dečki 
B: zlato Tarik Kolakovič, 
bron Tarik Mahmutovič – 
dvakrat; kadeti B: srebro Ur-
ban Zorman; malčice: srebro 
Ema Omejc; mlajše deklice 
C: bron Amina Čekarevič; 
kadetenje D: srebro Jasmina 
Porča; kadetinje A: bron Tia 
Grbič; mladinke A: zlato 
Lana Grbič, srebro Lana Gr-
bič, bron Lana Grbič, Iris 
Hatič – dvakrat; ekipno: mal-
čice C srebro, mlajši dečki C 
srebro in bron, starejši dečki 
B bron, starejše deklice C 

srebro. Karate klub Mi-Ki: 
mlajši dečki D: bron Tian Be-
šlagič; mlajši dečki C: srebro 
Enej Otovič, bron Almin Ka-
pič; starejši dečki A: srebro 
Adin Ibrahimovič, bron Mi-
tja Dobovišek; kadeti B: zlato 
Timotej Mlakar, bron Timo-
tej Mlakar; kadeti A: zlato 
Denis Čatak, bron Matic Pa-
njtar; mladinci A: srebro De-
nis Čatak; mlajši člani A: sre-
bro Matija Legat; mlajše de-
klice D: zlato Naja Reškovec; 
mlajše deklice C: srebro Ni-
ves Čatak, bron Neva Ristič 
in Sara Jan; starejše deklice 
C: srebro Mejrem Šehič, 
bron Mejrem Šehič; kadeti-
nje B: srebro Ajda Oražem, 
bron Ajda Oražem; mladin-
ke A: zlato Karin Pazlar, sre-
bro Karin Pazlar. Karate klub 
Waza-ari: starejši dečki D: 
srebro Sadik Muqa, bron Er-
nesto Erni Lovič; mlajše de-
klice D: srebro Zoja Kalan; 
kadetinje D: bron Kaja Ka-
lan; članice D: zlato Tanja 
Palija, srebro Jožica Starina.
Prvo mesto med ekipami je 
pripadlo koprski ekipi Tora. 
Na stopničkah sta bila še 
naša dva kluba – drugi Mi-
-Ki in tretji Huda mravljica.

Stopničke za tri 
jeseniške klube
Na Jesenicah je potekal mednarodni turnir v 
karateju.

Iršičev memorial 2017
V Mariboru je potekal mednarodni judo turnir. Nastopilo je 
110 tekmovalcev iz treh držav. Judoisti Partizan Jesenice so 
dosegli štiri stopničke. Tim Pahor je zmagal v članski kon-
kurenci do 66 kg. Mark Klinar je bil pri kadetih v kategoriji 
do 60 kg drugi. Tretje mesto sta osvojila Kati Ambrožič (ka-
detinje do 57 kg) in Luka Ambrožič (kadeti do 60 kg).

Za konec zmaga
S 14. kolom se je končal jesenski del v 3. Slovenski nogome-
tni ligi center. Podrobneje si poglejmo zadnje štiri tekme SIJ 
Acroni Jesenice. V 11. kolu so doma v sosedskem derbiju z 
2:1 (Huseinbašič, avtogol) premagali Bled. Tekma je imela 
še en pomemben dogodek, saj so si gledalci tekmo lahko 
ogledali z nove tribune. V 12. kolu so gostovali pri Kolpi in 
izgubili s 3:1 (Čamdžič). Sledili sta dve domači tekmi. V Go-
renjskem derbiju so igrali neodločeno 1:1 (Čamdžič) z ekipo 
Šenčurja. Jesenski del so zaključili z visoko in pomembno 
zmago. Trboveljski Rudar so premagali s 4:1 z goli Čirkiča, 
Bučiča, Čamdžiča in Kaziča. Spomladanski del bo na vrhu 
lestvice zaključilo Zagorje, ki je zbralo 33 točk. Jeseničani so 
na lestvici šesti s 23 točkami. Jeseni so sedemkrat zmagali, 
dvakrat remizirali in petkrat izgubili.

Matjaž Klemenc

Zadnjič smo poročali o tre-
tjem derbiju Jesenic in 
Olimpije. Ob tem, da so bili 
Jeseničani še tretjič boljši, 
velja omeniti še podatek, da 
so z zmago podaljšali niz 
neporaženosti na enajst te-
kem. Vsega lepega je enkrat 
konec in niz se je zaključil 
na naslednji tekmi v Garde-
ni. Četa Gabra Glaviča je 
odlično vstopila v tekmo in z 
goloma Tomaževiča in Kala-
na povedla z 2:0. Na koncu 
so ostali praznih rok in izgu-
bili s 3:2. Domača tekma s 
Fasso je bila priložnost za 
celjenje ran in Fasso so od-

pravili s 3:0 (Kalan, Sodja, 
Tavželj). Sledile so še tri tek-
me in pokazale manjšo kri-
zo. Izgubili so dve tekmi v 
gosteh, v derbiju z Rittner-
jem s 5:2 (Glavič, Čimžar) in 
z Vipitenom s 3:2 (Glavič, 
Jezovšek). Vmes so gostova-
li še pri Neumarktu in zma-
gali s 4:0 (Svetina 2, Kalan, 
Jezovšek). 
V sredo so gostovali pri drugi 
ekipi KAC-a (o rezultatu 
bomo poročali v naslednji 
številki). Ta konec tedna nas 
letos prvič čaka v Podmežakli 
dvojni spored. Jutri gostijo 
Cortino, v nedeljo pa KAC 2. 
S tem še ni konec domačih 
tekem v AHL, saj v sredo go-

stijo Rittner. Pogled na le-
stvico po polovici odigranih 
tekem je spodbuden. Rittner 
vodi z 39 točkami. Jeseničani 
so drugi s 35 točkami. 
V državnem prvenstvu so 
jeseniški hokejisti doživeli 
prvi poraz. Po visokih zma-
gah doma proti Celju 10:1 
in v gosteh proti Mariboru 
9:0 so doživeli hladen tuš. 
Malce nepričakovano, a po 
videnem povsem zasluženo 
jih je v Podmežakli z 2:1 
ugnal kranjski Triglav. 
»Mogoče izgleda, da smo v 
krizi, a sam se s tem ne bi 
strinjal. V reprezentančni 
pavzi smo trdno trenirali. 
Pred tekmo smo se zaveda-

li, da Triglav ni lahek na-
sprotnik. Mogoče so bile 
naše misli že na naslednjih 
tekmah,« je po ponedeljko-
vem porazu povedal napa-
dalec Luka Kalan. Luka je 
še ocenil prvo polovico re-
dnega dela v AHL. »Nihče 
pred sezono ni pričakoval 
tako uspešnega štarta. Mo-
goče smo sedaj rezultatsko 
malce padli, a po drugi stra-
ni smo naredili korak na-
prej s treningi in pripravo 
na drugi del sezone AHL. 
Zdaj nas čakajo tri tekme 
doma. Podobno bo tudi v 
drugi polovici decembra. 
Res lepa priložnost za zbi-
ranje točk.«

Jeseničani prvič "pokleknili"
V državnem prvenstvu so jeseniški hokejisti prvič "pokleknili", z 2:1 so jih odpravili hokejisti Triglava.

Lani je v Ženski Extra ligi v košarki ekipa Kranjska Gora - Je-
senice osvojila končno drugo mesto. Letos bo v ekipi devet 
igralk, mlajših od 16 let, a cilji ostajajo visoki. Sezono so 
začele z zmago doma. Z 79:39 so premagale ekipo KOŠ 
Primorska Koper. V drugi domači tekmi je bila z 81:62 boljša 
ekipa Jasmin Sport Ledita. Sledilo je gostovanje pri ekipi 
Pomurja in poraz s 64:51. Doma so s 64:49 premagale Vin-
di, zatem pa pri vodilni Krki izgubile s 75:35.

Cilji ostajajo visoki

Zadnje štiri tekme so odbojkarice Zgornje Gorenjske doži-
vele tri poraze in eno zmago. Doma so izgubile s Calcitom 
s 3:1 in Novo KBM Branik s 3:0. V gosteh so izgubile s For-
misom s 3:0. Prejšnjo soboto so imeli pomembno gostova-
nje z ekipo Ljubljana. Tekmo so odigrale z odliko in jo dobi-
le s 3:0. Jutri jih doma čaka še ena pomembna tekma z eki-
po Hrvatini Ankaran, ki zaseda predzadnje mesto s 3 točka-
mi. Zgornja Gorenjska je mesto pred njimi s 4 točkami.

Pomembna zmaga v Ljubljani
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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 jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
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EURKnjigo 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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

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.

Urša Peternel

Peke tort se je, pravi, lotila 
po nesreči. Za fantov rojstni 
dan je želela speči torto in 
kar je nastalo, je bilo – groz-
no. "Rekel mi je, naj se 
nikoli več ne lotim česa 
podobnega," v smehu pravi 
Ema Zupan, 26-letna Hru-
šičanka, ki jo je prva polomi-
ja s torto spodbudila k temu, 
da je poskusila še enkrat in 
še enkrat ... Iz trme in vztraj-
nosti so počasi začele nasta-
jati slastne in za nameček še 
lepe torte, s katerimi je per-
fekcionistka Ema na začetku 
razvajala le sorodnike in pri-
jatelje, danes pa njene slad-
ke umetnine navdušujejo 
ljubitelje slaščic po vsej 
Gorenjski in širše. Samo 
poldrugo leto od prvega pos-

kusa peke je danes Ema 
Zupan poklicna ustvarjalka 
tort in ostalih slaščic, ki nas-
tajajo pod imenom Emazing 
Creations.

Poslanstvo našla  
v peki tort
Ema je po zaključeni jeseni-
ški gimnaziji začela s študi-
jem kozmetike in velnesa, 
zanimale so jo masaže ... A 
ko se je lotila peke tort, je 
hitro ugotovila, da je to nje-
no pravo poslanstvo. Študij 
je pustila ob strani in pri 
samo 25 letih začela s svojo 
sladko poslovno potjo, v kle-
ti domače hiše na Hrušici 
uredila slaščičarsko delavni-
co, opravila usposabljanje za 
nacionalno poklicno kvalifi-
kacijo, odprla s. p., opravila 
vso potrebno birokracijo in 
– začela peči. Raziskovati, se 
učiti, nabirati znanje prek 
(zelo dragih) spletnih teča-
jev v tujini, eksperimentira-
ti, ustvarjati ... Hitro je ugo-
tovila, da v tem res uživa, v 
delavnici je preživela ure in 
ure, dneve in noči, presku-
šala različne kombinacije 
okusov ... 
"Na prvem mestu je še ved-
no okus. Hočem, da je torta 
tako okusna, da te njen 
okus 'odpihne' ... Ker pa 
seveda jemo z očmi, je 
pomembno tudi, kako je 
torta videti. Pri tem želim 
slediti svetovnim trendom v 
svetu slaščičarstva. V Slove-

niji za njimi žal zaostaja-
mo, sama pa bi bila rada 
drzna, drugačna, hočem 
ponuditi drugačne torte," 
pravi. V svetu so denimo v 
trendu ročno poslikane tor-
te, torte s kristali, "mirror 
glaze cakes" oziroma torte s 
svetlečo oziroma zrcalno 
glazuro, "naked cakes" ozi-
roma "gole torte" ... Ema 
navdih išče na tujih slašči-
čarskih portalih, v revijah ...

Petdeset slastnih okusov
V ponudbi ima trenutno 
kakih petdeset različnih 
okusov tort, med njimi so 
različne slastne kombinaci-
je, denimo banana-leš-
nik-nutela, limona-skuta-bo-
rovnice, trojna čokolada-sa-
dje, bela čokolada-kokos-pa-
sijonka, 'štrudl', man-

delj-konjak-suhe slive ali pa 
Emina najljubša – irska 
pravljica (čokoladni biskvit z 
Guinnessom, čokoladni 
mousse z likerjem Bailey’s 
in domača karamela z viski-
jem Jameson). Ali pa naj-
ljubši torti njenega fanta 
Žige: piškotek in borovni-
ca-grški jogurt ... Ema sledi 
sodobnim trendom in peče 
tudi veganske in brezgluten-
ske torte.
Kot pravi, uporablja samo 
najboljše sestavine, pri 
čemer ne gleda na ceno, 

zato so njene torte dražje od 
tort, ki jih lahko naročimo v 
slaščičarnah. Vsaka njena 
torta je unikat, vsako ustvar-
ja vsaj sedem ur. Kakšno 
večje naročilo, denimo veli-
ko poročno torto, ustvarja 
tudi več dni skupaj. Vrhu-
nec je bila tako poročna tor-
ta z enajstimi nadstropji, ki 
jo je ustvarjala kar 120 ur. 

Torte na palčki, makroni, 
sladki kotički
Poleg tort Ema izdelujejo 
tudi torte na palčki, mini 

tortice, v zadnjem času tudi 
makrone, sladke kotičke z 
različnimi sladicami in 
dekoracijami ... S ponudbo 
se predstavlja na spletni 
strani, Facebooku, Instagra-
mu. In zanimivo: tudi čudo-
vite fotografije predstavlje-
nih tort so njeno delo.
Ema dela sama, zato lahko na 
teden izdela le določeno šte-
vilo tort. Pravi, da se s peko 
že lahko preživlja, želi pa si, 
da bi v prihodnje zaposlila še 
koga. Potem bo omejitev 
samo še – sladko nebo ...

Emine sladke kreacije
Pod imenom Emazing Creations mlada Hrušičanka Ema Zupan ustvarja unikatne torte in druge 
slaščice, od tort na palčki do makronov. Sledi svetovnim trendom oblikovanja slaščic, obenem pa 
sestavlja nenavadne, drzne kombinacije okusov.

Ema s posebnim veseljem peče poročne torte. 
Za mladoporočence, ki se težko odločajo med 
vsemi okusi, pripravi tudi degustacijo okusov iz 
poročne kolekcije tort. To pomeni, da si lahko 
izmed vseh okusov izbereta štiri ali šest 
različnih, Ema pa jima pripravi paketek s 
testnimi torticami. In ker iz izkušenj ve, da 
nikoli ni mogoče zadovoljiti vseh gostov, parom 
vselej svetuje: "Izberita tiste okuse, ki so vama 
všeč. Na koncu je važno le to, da zadovoljita 
svoje brbončice!"
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Urša Peternel

Koliko brezdomcev je po va-
ših podatkih v jeseniški ob-
čini? 
 "Ta trenutek na CSD nima-
mo podatka o nobenem 
brezdomcu, ki bi bil dejan-
sko popolnoma brez bivali-
šča in bi živel zunaj, na ce-
sti. Imamo pa na Jesenicah 
kar nekaj oseb, ki živijo v 
neurejenih razmerah, brez 
primernega bivališča. Pri 
tem mislimo predvsem na 
osebe, ki nimajo stanovanja, 
vendar začasno bivajo pri ra-
znih sorodnikih, znancih, v 
samskem domu, zaporu, 
komuni ... V bivalniku za 
brezdomce je trenutno na-
meščen en brezdomec. Na 
CSD Jesenice ima stalno 
prebivališče prijavljenih ta 
trenutek 21 oseb, vendar to 
nikakor niso vse osebe, ki so 
na Jesenicah brez primerne-
ga bivališča. Osebe brez pri-
mernega bivališča so vseh 
starostnih skupin, od mla-
dih, ki prihajajo iz rejništva, 
zavodov, zaporov, pa nimajo 
kje živeti, do ostarelih, za 
katere urejamo namestitve v 
domove za starejše le zaradi 
bivanjske ogroženosti, ne pa 
zaradi želje po bivanju v taki 
ustanovi. Največja skupina 
oseb brez primernega bivali-
šča pa so moških srednjih 
let."

 
Je pa na Jesenicah za brez-
domce poskrbljeno z bival-
nimi zabojniki, kajne? 
"V bivalnem zabojniku je 
mogoče bivati le v primerih, 
da osebe izpolnjujejo nekaj 
osnovnih pogojev. Eden od 
pogojev je, da oseba preje-
ma denarno socialno po-
moč, ki je namenjena plači-
lu stroškov in bivanja. Brez-
domci prejmejo mesečno le 
žepnino, ki znaša trenutno 
okoli 95 evrov. Drugi pogoj 
je, da je oseba vsaj toliko sa-
mostojna in urejena, da lah-
ko biva v bivalniku, kjer ni 
stalne prisotnosti strokov-
nih ali laičnih delavcev. Pri 
skrbi za brezdomce pomaga 
upravnik, ki pa prihaja v bi-
valnik le enkrat dnevno za 
krajši čas. Zagotovljen ima-
jo en topel obrok, po katere-
ga hodijo v Dom dr. France-
ta Bergelja. Za ostalo pre-
hrano morajo poskrbeti 
sami, s prehrambnimi pake-
ti pa jim pomagajo tudi hu-
manitarna društva."

Pa brezdomci sploh želijo 
bivati v njih? 
"Brezdomci si v bivalnikih 
ne želijo bivati in je to nava-
dno zadnja možnost, ko so 
že vse druge izčrpane. Pri 
osebah, ki imajo zelo veliko 
socialnih težav, težav z za-
svojenostjo ali zdravstvene 

težave, pa tovrstna namesti-
tev ni primerna. Tudi na Je-
senicah bi potrebovali zave-
tišče za brezdomce s progra-
mom strokovne pomoči za 
tiste, ki tudi v bivalnih eno-
tah ne bi zmogli plačevati 
stroškov ali se držati pravil, 
ter za posameznike, ki se 
vračajo iz raznih institucij, 
programov, zaporov. "

Že dalj časa opozarjate, da 
bi bilo treba poskrbeti tudi 
za deložirane družine in po-
sameznike. 
"Prav deložirane družine 
in posamezniki so posebej 
ranljiva skupina, ki je v po-
rastu. Dostikrat si pred na-
stalo situacijo zatiskajo oči 
in poiščejo pomoč, ko so de-
jansko tik pred izselitvijo. 
Mnoge družine danes živijo 
v zanje cenovno predragih 
stanovanjih in ker ne zmo-
rejo poravnavati stroškov, se 
jim kopičijo dolgovi, ki po-
sledično pripeljejo do po-
stopka izvršbe in deložacije. 

Kljub temu da ne gre po-
sploševati, so to pogostokrat 
družine s kompleksnimi te-
žavami, s socialnega roba, ki 
so v preteklosti razvile in 
ponotranjile 'kulturo revšči-
ne'. Ne moremo posploševa-
ti, vendar centri pri svojem 
delu opažamo, da prostor-
ska stiska, povezana s fi-
nančnimi problemi, ne pri-
pelje samo do stresa v odno-
sih, ampak tudi do nasilja v 
družini, pojavov odvisnosti 
in drugih družbeno nespre-
jemljivih vedenj. Zato bi po-
trebovali bivalne enote za 
osebe pa tudi družine, ki so 
bile deložirane. Glede na to, 
da izguba stanovanja sproži 
eskalacijo težav in pomeni 
močan življenjski zdrs, bi 
bilo ranljivim posamezni-
kom in družinam smiselno 
nuditi pomoč tudi predho-
dno, v smislu preprečitve 
deložacije, krepitve moči, 
ohranjanja varne in dosto-
pne nastanitve, skratka, an-
tideložacijski programom. "

Ko ostaneš brez doma
O problematiki brezdomstva na Jesenicah smo se pogovarjali z direktorico Centra za socialno delo 
Jesenice Anito Bregar. Kot poudarja, problematiko vsakega brezdomca rešujejo individualno, skupaj z 
Občino Jesenice. Po pomoč na center se obrne posameznik sam ali pa center o tem obvestijo druge 
ustanove, ko posameznikom ali družinam zaradi nakopičenih računov in dolgov grozi deložacija. 

Anita Bregar, direktorica CSD Jesenice

"Brezdomstvo posameznika ali cele družine je 
ekstremna oblika revščine ter socialne 
izključenosti," poudarja Bregarjeva.

Vlomi 
Jeseniški kriminalisti so na Kurilniški ulici obravnavali vlom 
v prostore podjetja in iz njega tatvino športnih artiklov. 
Obravnavali so tudi vlom v objekt na Cesti železarjev in ta-
tvino tabličnega računalnika ter manjšega zneska denarja.

Kazenska ovadba zaradi droge
Jeseniški kriminalisti so kazensko ovadili domačina, ki je 
osumljen neupravičene proizvodnje in prometa s prepove-
danimi drogami. Osumljenec si je za proizvodnjo prepove-
dane droge konoplja uredil poseben prostor in jo proizvajal 
z namenom pridobitve večje količine. Kriminalisti so zasegli 
več sadik konoplje in predmete za proizvodnjo te droge, pri 
osumljencu pa so našli tudi manjšo količino konoplje, ki je 
bila že pripravljena za uporabo ali za promet s prepovedani-
mi drogami.

Nesreča na prehodu za pešce
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo z ude-
ležbo peške in voznika osebnega avtomobila. V nesreči so 
policisti ugotovili krivdo voznika, ki na semaforiziranem kri-
žišču ni vozil s tako hitrostjo, da bi peški omogočil varno 
prečkanje ceste, in ji je povzročil lahko telesno poškodbo. 
"Opozarjamo voznike, naj bodo na križiščih pozorni na pe-
šce in naj jim odstopijo prednost, če jo imajo. Hitrost svoje 
vožnje pa naj povsod prilagodijo razmeram na cesti in vidlji-
vosti, vozijo naj previdno, izven naselij po sredini voznega 
pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob voz-
išču," svetujejo policisti.

Nesreča na železniški progi
Na Jesenicah so policisti obravnavali nesrečo z udeležbo 
vlaka in starejšega moškega. Vlak je v moškega trčil na žele-
zniški progi in ga telesno poškodoval. Zaradi poškodb po 
podatkih policije ni v smrtni nevarnosti, okoliščine pa kaže-
jo na njegovo odgovornost za nesrečo in na kršitev predpi-
sov o varnosti v železniškem prometu.

Nadzor gostinskih obratov 
Jeseniški policisti so poostreno nadzirali gostinske obrate in 
ugotavljali kršitve Zakona o omejevanju porabe alkohola. 
Kontroliranih je bilo več obratov, v dveh so bile ugotovljene 
kršitve zakonodaje s strežbo žgane pijače osebi še pred 10. 
uro dopoldne, v enem primeru pa v prostoru ni bilo obvesti-
la glede prepovedi točenja alkohola.

Iz policijskih beležk

V okviru meseca požarne varnosti so gasilci PGD Blejska Do-
brava pripravili vajo reševanja in evakuacije v šoli in vrtcu na 
Blejski Dobravi. Vaja je po besedah vodje reševanja in povelj-
nika PGD Blejska Dobrava Klemena Šebata potekala tako, kot 
da je zagorelo v kurilnici, po stopnišču pa se je širil dim. 
Učiteljice drugih in tretjih razredov so evakuacijo izvedle 
same, z učenci so se rešili preko požarnih stopnic. Otroci v 
vrtcu in učenci prvega razreda pa se niso mogli rešiti sami, 
saj so imeli zadimljen hodnik, zato so čakali, da jih gasilci 
rešijo s pomočjo lestve. "Oblikovali smo dve skupini notra-
njega napada, prva je preverila, kje in kaj gori, druga pa je z 
namenom reševanja vstopila v oba spodnja razreda. Gasilca 
sta pomagala reševanim na lestev in lepo enega po enega 
smo pospremili na zbirno mesto. Prva skupina je odkrila me-
sto požara, pogasila, prezračila in pregledala prostore," je 
povedal Šebat. Na koncu so otroci, učiteljice in vzgojiteljice 
preizkusili tudi uporabo ročnih gasilnih aparatov s praktič-
nim gašenjem, predstavili so jim gasilsko vozilo in opremo, 
gasili so z vedrovko in se igrali zabavne gasilske igre. 

Vaja reševanja v šoli in vrtcu

Otroci, učiteljice in vzgojiteljice so preizkusili tudi 
uporabo ročnih gasilnih aparatov s praktičnim gašenjem.

19 aktualno

mojadežela 1

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU! Alpska 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 www.avtomony.si

Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 804, www.avtomony.si
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Urša Peternel

Po besedah ravnateljice 
Osnovne šole Poldeta Stra-
žišarja Jesenice Aleksandre 
Valančič so na šoli v začetku 
letošnjega leta dobili 
pomembno potrditev dobre-
ga strokovnega dela. Postali 
so namreč eden od strokov-
nih centrov za celostno 
obravnavo otrok in mladost-
nikov s posebnimi potreba-
mi. Šola je bila izbrana na 
razpisu ministrstva za izob-
raževanje, znanost in šport 
skupaj s konzorcijskima 
partnerjema OŠ Jela Janeži-
ča Škofja Loka in OŠ Antona 
Janše Radovljica. Projekt se 
uradno imenuje Strokovni 
center v podporo inkluziji, 
po besedah Aleksandre 
Valančič pa naj bi v desetih 
centrih v državi celostno 
obravnavali otroke in mla-
dostnike s posebnimi potre-
bami. Visoko kompetentni 
strokovnjaki naj bi pomagali 
otrokom od vrtca pa vse do 
zaposlitve. Obenem naj bi 
nudili podporo njihovim 
staršem pa tudi vrtcem in 
šolam ter drugim ustano-

vam, ki delajo z otroki in 
mladostniki s posebnimi 
potrebami.
"Na center se lahko obrnejo 
starši, ki pri svojem otroku 
opazijo, da 'nekaj ni v redu' 
oziroma se jim zdi, da otrok 
pomembno odstopa od vrst-
nikov. Usposobljeni strokov-
njaki jim bodo pomagali in 
svetovali, kako naprej," razla-
ga Valančičeva. Želijo si, da 
bi otroke s posebnimi potre-
bami diagnosticirali čim 
prej, jih čim prej tudi vključi-
li v program pomoči in jih 
nato spremljali celo življenje. 
"V sklopu projekta se je naša 
šola usmerila prav v področje 
zgodnje obravnave otrok s 
posebnimi potrebami. Neka-
teri otroci s posebnimi potre-

bami še vedno ostajajo neod-
kriti, težave se običajno pri-
pisujejo počasnejšemu dozo-
revanju. Ob vstopu v šolo pa 
se izkaže, da je veliko zamu-
jenega in da težave niso izz-
venele, temveč so se priklju-
čile še druge, zlasti vedenj-
ske in čustvene," pravi 
Valančičeva. Zato želijo dati 
še večji poudarek zgodnji 
obravnavi otrok, pri tem pa 
tesno sodelovati tudi s stro-
kovnimi delavci v vrtcu. Ti se 
namreč pogosto srečujejo z 
otroki, ki na različne načine 
odstopajo od vrstnikov, ob 
njih pa se sprašujejo, kakšne 
so otrokove sposobnosti in 
kako naj jim na primeren 
način pomagajo. Tako so že 
sklenili dogovor o sodelova-
nju z vsemi vrtci na Zgor-
njem Gorenjskem, v vrtec 
prihajata specialna pedagogi-
nja in delovna terapevtka, ki 
sodelujeta z vzgojiteljicami 
in njihovimi pomočnicami, 
vključujeta se v skupine in 
pomagata z nasveti, terapevt-
ske obravnave otrok s poseb-

nimi potrebami pa izvajata 
tako v vrtcih kot v posebej 
prilagojeni sobi sedmih 
čutov na OŠ Poldeta Straži-
šarja Jesenice. 
Ko težave pri otroku, bodisi 
razvojne čustvene ali druge, 
opazijo starši, se tudi sami 
znajdejo v stiski. Informacije 
iščejo na različnih mestih, 
napoteni so od strokovnjaka 
do strokovnjaka, na koncu pa 
imajo pogosto občutek, da so 
sami. Zato v sklopu centra 
pomagajo tudi staršem, da ti 
čim več informacij dobijo na 
enem mestu in da se strokov-
na obravnava in pomoč otro-
ku začne čim prej, pravi 
Valančičeva. Obenem v cen-

tru otroka želijo spremljati na 
ravni celotne vertikale vzgoje 
in izobraževanja, torej tudi v 
času šolanja v osnovni in sre-
dnji šoli. Z dvanajstimi stro-
kovnimi delavkami že zdaj 
nudijo dodatno strokovno 
pomoč učencem vseh osnov-
nih šol od Žirovnice do 
Kranjske Gore, obenem pa 
pripravljajo tudi izobraževa-
nja za vzgojitelje in učitelje. 
Po zaključeni osnovni šoli pa 
se pomoč mladostnikom s 
posebnimi potrebami ne zak-
ljuči. Ob prehodu v srednjo 
šolo jim skušajo pomagati in 
svetovati, povezali so se s 
srednjimi šolami, ki izvajajo 
programe, v katere se ti učen-

ci lahko vključijo. A tudi po 
končanem šolanju imajo 
mladi s posebnimi potreba-
mi težave pri iskanju službe. 
Po besedah Aleksandre 
Valančič jih veliko dela ne 
dobi ali pa so zaposleni le 
občasno, zaradi pogostih 
težav s komuniciranjem se 
težje prijavljajo na razpise za 
delovna mesta. Večinoma 
imajo možnost dobiti zapos-
litev v enostavnih delih v 
kuhinjah, pomožnih delih v 
delavnicah, v pralnicah ... V 
sklopu projekta jim želijo 
omogočiti, da bi prve izkuš-
nje z vključitvijo v delovne 
procese dobili že v času osno-
vne šole.

Otroke pospremijo v življenje
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je postala eden od strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
Nanj se lahko obrnejo starši, ki pri svojem otroku opazijo, da "nekaj ni v redu" ...

Aleksandra Valančič, ravnateljica Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice / Foto: Tina Dokl

Otrok s posebnimi potrebami je vse več, veliko 
je avtizma, motenj pozornosti, hiperaktivnosti ... 
Najbolj pomembno je zgodnje prepoznavanje 
težav in čim zgodnejša pomoč tako otrokom kot 
njihovim staršem.

Srečujejo se tudi s problematiko otrok s 
posebnimi potrebami, ki so tujci. Zaradi slabega 
znanja slovenščine (tako otrok kot njihovih 
staršev) je problematika posebnih potreb še bolj 
izrazita. Zato so zaposlili tudi prevajalko, 
družinam pa nudijo pomoč pri urejanju 
dokumentov, pridobivanju potrdil, pregledih ...

Urša Peternel

V sklopu projekta Turizmu 
pomaga lastna glava so se 
učenci sodelujočih jeseniš-
kih osnovnih šol, ki obisku-
jejo turistične krožke, 
odpravili na turistični izlet. 
Obiskali so turistično kme-
tijo Smolej - Uric v Planini 
pod Golico in Dom Pristava 

nad Javorniškim Rovtom. 
Na kmetiji Smolej - Uric 
jim je lastnik Miha Smolej 
predstavil delo na kmetiji, s 
čim se ukvarjajo in kaj pri-
delujejo, povedal je tudi več 
o slovenskih avtohtonih 
pasmah, ki jih vzrejajo, 
med njimi so haflinški 
konj, posavski konj, cikasto 
govedo, štajerska kokoš. Na 

kmetiji izdelujejo tudi mle-
čne izdelke ter pečejo kruh. 
Učenci so se nato preizku-
sili v jahanju v maneži, 
oskrbi konj, po kmetiji pa 
so se vozili tudi s kočijo, ki 
jo je vodila ena izmed 
učenk. Poskusili pa so tudi 
njihove domače piškote. 
Zatem so se odpeljali v 
Javorniški Rovt, kjer jih je v 

Domu Pristava čakalo kosi-
lo, sledil pa je sprehod po 
Zoisovem parku, ki bo pre-
ko legend in pripovedk nav-
dih za končno predstavo, ki 
jo bodo v sklopu turistične-
ga krožka organizirali in 
izvedli učenci, je povedala 
Hermina Biščević iz Raz-
vojne agencije Zgornje 
Gorenjske.

Na turističnem izletu
Učenci turističnih krožkov so se podali na turistični izlet na kmetijo Smolej - Uric in na Pristavo.

Udeleženci izleta na kmetiji Smolej - Uric v Planini pod Golico
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V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice bo v nedeljo, 
3. decembra, ob 19. uri prireditev z naslovom Biseri poseb-
ne sorte z gledališko predstavo Jasna stvar, ki jo pripravlja 
CUDV Radovljica v sodelovanju z jeseniškim gledališčem. 
Na ogled in naprodaj bodo tudi izdelki iz kolekcije Biseri.

Biseri posebne sorte
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Urša Peternel

V soboto, 4. novembra, je v 
organizaciji Woodz Social 
agencije in Projekta Natura 
potekal prvi Gorski tek na 
Španov vrh. Kot je v imenu 
organizatorjev povedal Gre-
ga Škufca, je tek uspel nad 
vsemi pričakovanji. Priprav 
so se lotili resno, vse izzive 
so športno trmasto premaga-
li, nad odzivom pa so zelo 
zadovoljni. Posebej pa jih ve-
seli, da so s teka z nasmehi 
na obrazih odšli udeleženci.
S štartnega mesta pri SKB 
banki na Jesenicah je v hrib 
zagrizlo štirideset tekačev, 
od tega petnajst članov Te-
kaške skupine Jesenice. 
Med udeleženci so bili tudi 
tekači iz Avstrije in Italije. 
Absolutni zmagovalec teka 
je postal Avstrijec Stefan 
Wernig, ki je traso premagal 
v natanko 40 minutah. Pri 
ženskah je absolutna zma-
govalka postala Ana Čufer s 
časom 47:15. 
Vzporedno s tekom je pote-
kal tudi pohod, ki je bil tek-
movalne in povezovalne na-
rave. Pohodniške skupine in 

posamezniki so se proti 
vrhu Španovega vrha odpra-
vili iz Planine pod Golico. 
Prijavljene skupine so se po-
merile med sabo za sladko 
nagrado – torto, ki jo je pri-
spevala domačinka s Hruši-
ce Ema Zupan – Emazing 
creations. Zmagala je skupi-
na deklet jeseniškega kluba 
študentov, ki si je nadela 
ime KJŠ-jeve Srne. Najboljši 
čas ekipnih pohodnikov je 
sicer uspel ekipi varovancev 
jeseniškega osebnega tre-
nerja Davida Černelča – FI-
T4LIFE. 
Udeleženci so bili nad iz-
vedbo zelo zadovoljni. Ana 
Čufer je povedala: »Ne vem, 
kdaj sem nazadnje bila na 
tako odlično organizirani 
tekmi. Vse pohvale. Z orga-
nizacijo ste že v prvo preka-
šali tekme, ki imajo že dalj-
šo tradicijo.« Marko Florja-
nič je dejal: »Moram pohva-
liti organizacijo in izvedbo 
sobotnega gorskega teka. 
Prepričan sem, da bi število 
tekačev z naslednjim letom 
lahko potrojili.« Anja Zima 
pa je vtise strnila takole: 
»Tek je bil super, lepa, raz-

gibana trasa in vzdušje na 
vrhu pristno, prijetno.«
"Povezali smo se na lokalni 
ravni, igrali pošteno in k so-
delovanju povabili tudi lokal-
ne kmetije, ki so prispevale 
dobrote za okrepčilo udele-

žencev in ekipe. Sirarna Len-
ček iz Javorniškega Rovta je 
prispevala domači jogurt, iz 
Planine pod Golico je kmeti-
ja Smolej - Uric spekla pi-
škote in domači kruh, Pr' 
Betel je družina Grgurič pri-

pravila ajdove žgance z zabe-
lo ter obaro. Hvala vsem pro-
stovoljcem na kontrolnih 
točkah, okrepčilnih posta-
jah, voznikom terenskih vo-
zil, gorskim reševalcem, je-
seniškim policistom, sne-

malni ekipi, podpornikom 
in vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli pri izvedbi. Poseb-
na zahvala pa gre vsem sode-
lujočim gorskim tekačem in 
pohodnikom," je še povedal 
Grega Škufca.

Tek na Španov vrh odlično uspel
Absolutni zmagovalec teka je postal Avstrijec Stefan Wernig, ki je traso premagal v natanko 40 minutah. Pri ženskah je absolutna zmagovalka postala 
Ana Čufer s časom 47:15. Vzporedno s tekom je potekal tudi pohod za sladko nagrado ...

Del zadovoljnih udeležencev prvega Gorskega teka na Španov vrh / Foto: arhiv organizatorjev
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Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 1.000 EUR popusta  pri �nanciranju.

ZMAGOVALKA  KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

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

16.990  EUR

SPORTAGE ŽE ZA

Novo na Gorenjskem

 

   

JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si
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Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

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

16.990 EUR

SPORTAGE ŽE ZA

DO 2.000 EUR

POPUSTA

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

KIA - Največ avta za vaš denar

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

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

TIPO family-Avto Monik-175x125.pdf   1   10/03/17   17:30
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Andraž Sodja

Na Jesenice se je po dveh 
letih vrnil nesmrtni pesnik 
Verzionar, okostnjak v 
črnem plašču, maskota pes-
niškega festivala, ki se vsaki 

dve leti odvija na Jesenicah v 
organizaciji Kulturno umet-
niškega kluba Artista pod 
vodstvom domačega mlade-
ga pesnika in kulturnika Jer-
neja Kusterla. Festival je iz 
enodnevnega letos prerasel 

v dvodnevni dogodek, pos-
tregel pa je z vrsto pravih 
literarnih poslastic, ki so 
bile namenjene vsem, od 
šolske mladine do odraslih. 
V petek, 27. oktobra, sta v 
sklopu festivala, ki sodeluje 

tudi z jeseniško Osnovno 
šolo Prežihovega Voranca, 
šolo obiskala pesnika Bina 
Štampe Žmavc in Feri Lain-
šček. Zvečer pa so pripravili 
še literarni večer z Borisom 
A. Novakom na temo njego-
vega epa Vrata nepovrata. 
Za zaključek prvega dne so 
poskrbeli še z glasbeno pos-
lastico – koncertom skupin 
Panda, Imperija in Noctife-
ria s projektom Transnatu-
ra. Drugi dan, v soboto, so 
pripravili dobro obiskane 
pesniške delavnice s Petro 
Kolmančič in pa mednaro-
dne verze, kjer so besedo 
dali vrsti pesnikov iz Slove-
nije in tujine. Za zaključni 
spektakel pa je poskrbel 
igrani recital Rodinovi gre-
hi, ki je povsem navdušil 
obiskovalce in si prislužil 
stoječe ovacije. Kot je dejal 
Jernej Kusterle, je igrani 
recital Rodinovi grehi plod 
sodelovanja med njim in 

režiserjem Vidom Klemen-
cem ter igralci Gledališča 
Toneta Čufarja. „Nastal je 
več kot igrani recital. Nasta-
la je prava poetična igra. 
Igralci so bili fantastični, 
tako da smo imeli vsi solzne 
oči. Igra bo šla na turnejo, 
videti pa jo bo mogoče še v 
okviru abonmaja v Gledali-
šču Toneta Čufarja,“ je 
povedal
Kusterle, ki je bil ob zaključ-
ku festivala zelo zadovoljen: 
„Poezija je bila tista, zaradi 
katere se je slovenski narod 
vzpostavil. Prešeren je s svo-
jo poezijo dvignil slovenski 
jezik na raven drugih evrop-
skih jezikov. Dokazal je, da 
je slovenščina speven, visok 
jezik, ki se lahko kosa z vse-
mi ostalimi. Z mednarodni-

mi verzi je bila tudi pred-
stavnikom narodov, ki živijo 
v Sloveniji, dana možnost, 
da predstavijo svojo poezijo. 
Vsak posameznik ima pravi-
co, da predstavlja tako sebe 
kot svoj narod – ne glede na 
to, kje je.“ Verzionar se bo 
po zagotovilih organizatorja 
čez dve leti znova vrnil na 
Jesenice: „Tema se bo spre-
menila, vse pa je odvisno od 
finančnih sredstev. Teh pot-
rebujemo več, saj smo vloži-
li precej lastnih sredstev. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so 
nam pri organizaciji priredi-
tve pomagali, na čelu z 
Občino Jesenice, ki je v okvi-
ru razpisa za sofinanciranje 
mladinskih programov tudi 
sofinancirala izvedbo festi-
vala.“

Vrnil se je Verzionar
Po letu premora se je na Jesenice vrnil Verzionar – dvodnevni festival poezije, ki se je odvijal v petek, 
27., in soboto, 28. oktobra, postregel pa je s srečanji z literati, mednarodnimi verzi, koncertom in 
gledališkim vrhuncem – igranim recitalom Rodinovi grehi, ki je navdušil gledalce.

Pesniški večer z Borisom A. Novakom

Izjemna poetična igra Rodinovi grehi na odru Gledališča Toneta Čufarja je povsem 
navdušila obiskovalce. / Foto: Aleš Košir

Urša Peternel

V petek, 17. novembra, ob 
dnevu slovenske hrane, so 
tudi na jeseniških šolah in v 
vrtcih otroci jedli tradicio-
nalni slovenski zajtrk. Ena 
od sodelujočih šol je bila 
Osnovna šola Koroška Bela, 
kjer je bil zajtrk sestavljen iz 
ekoloških in lokalno pridela-
nih živil: pirinega kruha, 
jabolk topaz, meda, masla in 
mleka. Učencem so se pred-
stavili tudi lokalni dobavite-
lji, ki so prikazali, kako 
naredijo določene izdelke. 
Predsednik Čebelarskega 

društva Jesenice Julij Cvek 
je predstavil čebelarstvo, v 
gospodinjski učilnici so 
učenci pripravljali različne 
zdrave namaze in pekli 
žemlje, iz lesa so izdelali 
podstavke za kozarce. Sed-
mošolci pa so odšli v čebe-
larski izobraževalni center 
Lesce, kjer so se seznanili s 
čebelarstvom in izdelali svo-
je svečke iz voska. Učenci so 
bili nad zajtrkom navduše-
ni. Povedali so, da so bila 
ekološka živila zelo okusna. 
Na naši šoli želimo učen-
cem zagotoviti čim več živil 
ekološkega porekla od lokal-

nih dobaviteljev, taki projek-
ti pa to prav spodbujajo," je 
povedala Manca Martinčič.
Zajtrku se je v 1. a razredu 
pridružil jeseniški podžu-
pan Miha Rebolj, v 7. a raz-
redu pa jeseniški hokejist 
Miha Brus. 
Podžupanja Občine Jeseni-
ce Vera Pintar je na ta dan 
obiskala otroke iz vrtca na 
Blejski Dobravi. 
"S tem se je Občina Jesenice 
tudi letos simbolno vključila 
v projekt, ki ga sicer podpre 
vsako leto že od njegovega 
začetka," so povedali na 
Občini Jesenice.

Jedli so domači zajtrk
Ob dnevu slovenske hrane so tudi jeseniški otroci za zajtrk jedli kruh z 
maslom in medom, slovenska jabolka in pili mleko. Zajtrka sta se udeležila 
tudi oba podžupana – Vera Pintar in Miha Rebolj.

Z učenci na Koroški Beli je zajtrkoval tudi hokejist Miha Brus.

PREŠERNI
DECEMBER

KRANJ, 2.– 31. DECEMBER 2017

2. DECEMBER  PRIŽIG LUČI
5. DECEMBER  SPREVOD MIKLAVŽA
6.– 17. DECEMBER  KONCERTI POD BOŽIČNO   
 SMREKO
10.– 31. DECEMBER  PRAVLJIČNI GOZD
21. DECEMBER,  ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT,  
 NINA PUŠLAR
20.– 30. DECEMBER PRAZNIČNI KONCERTI NA   
 GLAVNEM TRGU
 (CARMEN MANET, TUBA   
 BOŽIČKI, THE
 HARLEM VOICE…)
31. DECEMBER  SILVESTROVANJE S    
 SKUPINO POP DESIGN

www.visitkranj.si
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Urša Peternel

Nova tehnologija nam daje 
ogromno možnosti, a obe-
nem prinaša veliko pasti. 
Zato ni treba reči NE novi 
tehnologiji, ampak se jo je 
treba naučiti odgovorno 
uporabljati, je med drugim 
dejal Miha Kramli, vodja 
centra za bolezni odvisnosti 
v Novi Gorici, ki je v okviru 
meseca boja proti odvisnosti 
v Kolpernu pripravil preda-
vanje z naslovom Radosti in 
pasti sodobne tehnologije. 
Na povabilo Lokalne akcij-
ske skupine za preprečeva-
nje odvisnosti občine Jeseni-
ce je staršem (predavanja se 
jih je udeležilo okrog štiride-
set) spregovoril o nevarno-
stih, ki jih prinaša prevelika 
uporaba sodobne tehnologi-
je. 
Če že enoletni ali dvoletni 
otrok uporablja tablico ali 
računalnik, se njegovi mož-
gani adaptirajo na intenziv-
ne barve in zvoke, zato mu 
kasneje naravni zvoki in 
barve ne zadoščajo več. Po 

Kramlijevem mnenju so še 
deset, petnajst let nazaj otro-
ci ob večernem branju pra-
vljic, petju in tudi molitvi 
dobili zametke za razvoj ab-
straktnega razmišljanja in 
avtonomne vesti. Danes pa 
so prek računalniških igric 
izpostavljeni intenzivnim 
impulzom in dražljajem, 
proizvajalci igric pa ustvar-
jajo sprogramiranega člove-
ka in v igrice vključujejo 
podtalna sporočila, s kateri-
mi umetno ustvarjajo dolo-
čene potrebe. Zato je zelo 
pomembno, da starši pozna-
jo računalniške igrice, ki jih 
otrok igra, predvsem pa je 
pomembno, da otroku pro-
storsko in časovno omejijo 
uporabo tablic, računalni-
kov oziroma mobilnih tele-
fonov. Po Kramlijevem 
mnenju osnovnošolec nika-
kor ne sme biti lastnik pa-
metnega telefona, tablice ali 
računalnika, lahko pa to teh-
nologijo uporablja, in še to 
ob prostorski in časovni 
omejitvi. "To ne pomeni, da 
otroku ne bomo dovolili 

uporabljati novih tehnologij; 
lahko, vendar v kuhinji, 
dnevni sobi, kjer smo vsi 
skupaj, in časovno omeje-
no," je poudaril. V terapiji 
ima ogromno mladih, ki so 
"prazne škatle", brez avto-
nomne vesti, obenem pa z 
izjemno močnimi umetno 
ustvarjenimi potrebami, je 
dejal. 
Starši morajo prepoznati, 
kdaj je otrok prepogosto vi-
soko aktiven na računalni-
ških igricah, in mu to mora-
jo tudi onemogočiti. Ob 
igranju nasilnih računalni-
ških igric se otrokovi mož-
gani adaptirajo na nasilje in 
kasneje v življenju lahko ob 
določenih okoliščinah tak 
mladostnik tudi zares "ek-
splodira" v nasilnem vede-
nju. Kot je dejal, v njegovo 
ambulanto zaradi nekemič-
nih zasvojenosti prihaja vse 
več ljudi, tudi z Jesenic. Ob 
tem je poudaril, da je lažje 
zdraviti ljudi, ki imajo teža-
ve s kemičnimi odvisnost-
mi, kot tiste z nekemičnimi 
zasvojenostmi. 

Radosti in pasti 
sodobne tehnologije
V okviru meseca boja proti odvisnosti je v Kolpernu predaval Miha Kramli, 
vodja centra za bolezni odvisnosti v Novi Gorici.

Predavatelj Miha Kramli in jeseniški podžupan Miha Rebolj v Kolpernu

Janko Rabič

Člani alpinističnega odseka 
pri Planinskem društvu Je-
senice so ob letošnjem se-
demdesetletnem jubileju iz-
dali bogat zbornik, v kate-
rem se na štiristo straneh 
zrcali bogastvo dejavnosti 
vseh generacij alpinistov, ki 
so se od leta 1947 naprej za-
pisali goram, previsnim ste-
nam in vrhovom. Člani se-
danjega odseka so pri pri-
pravi zbornika opravili veli-
ko in naporno delo. Podatke 

so zbrali iz kronike, ki so jo 
do leta 1980 zelo zvesto vo-
dili. Za kasnejše obdobje so 
morali podatke izbrskati iz 
različnih zapisnikov in po-
ročil občnih zborov. Vsebi-
no so obogatili s "prostimi 
spisi" članov, ki so opisali 
svoje spomine na podvige v 
domačih in tujih stenah ter 
na odpravah.   
Zbornik, bogato opremljen 
s številnimi fotografijami, 
sta uredila Maja Perko in 
Rafael Kolbl. Poleg zbornika 
so ob jubileju izdali tudi vo-

dič preplezanih alpinistič-
nih prvenstvenih smeri. 
Zbral jih je Matic Košir, ski-
ce smeri je narisal Rafael 
Kolbl, fotografije so prispe-
vali člani odseka.  
Obe publikaciji sta pomem-
ben prispevek k zgodovini 
in razvoju alpinizma na Je-
senicah. Ponujata branje za 
vse generacije ljudi, ki so 
kakorkoli povezani z alpi-
nizmom in gorništvom. Za-
interesirani jih lahko dobijo 
na sedežu Planinskega 
druš tva Jesenice. 

Zbornik alpinistov
Po tekmi vabljeni v HDD Bar Joker!
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PRIHAJAJOČE DOMAČE TEKME V NOVEMBRU:
25. 11. 2017 ob 18. uri: HDD Jesenice – Cortina Hafro
26. 11. 2017 ob 19. uri: HDD Jesenice – KAC II
29. 11. 2017 ob 19. uri: HDD Jesenice – Rittner Buam

Veliko srce
Jeseniški hokejisti so že velikokrat pokazali, da imajo poleg hokejskega znanja tudi veliko srce. Tokrat 
so na enem izmed svojih treningov gostili otroke Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 
Langusa Radovljica (CUDV Radovljica). Otroci in njihovi spremljevalci so že takoj ob prihodu lahko 
videli, kako poteka trening profesionalnih hokejistov, pozneje pa so na led stopili še sami. Nekateri z 
drsalkami, nekateri pa brez. Ob pomoči naših hokejistov so drsali, si podajali plošček in streljali na gol. 
Nasmeh in veselje otrok ob drsanju z našimi hokejisti je bilo nepopisno, čas, preživet z otroki na ledu, 
pa je minil kar prehitro. Po napornem treningu se je seveda treba okrepčati, zato smo jim postregli še 
s skupnim kosilom. Kapetan Andrej Tavželj je vsakemu izmed njih podaril majico v spomin na današnje 
druženje, po skupnem fotografiranju pa smo se poslovili z željo po ponovnem srečanju.
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 4. 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.

Sudoku s končno rešitvijo

Sponzor križanke je Altteater Sarajevo, ki na Jesenice prihaja z gledališkim hitom 
Dame izbirajo. Izžrebanim reševalcem podarjajo tri plakate s podpisi igralcev.

Pravilno geslo je LEP KOTIČEK ZA KAVO IN NAPITEK. 
Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., 
Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Za naše zve-
ste reševalce so namenili pet nagrad: zapitek v vrednosti 
deset evrov v lokalu. Nagrajenci so: Urška Taler, Krnica; Ani 
Iskra, Jesenice; Danica Vovk, Jesenice; Marjana Fabjan, Blej-
ska Dobrava in Ana Gartnar, Radovljica. Čestitamo, za 
nagrade se oglasite v Baru Zvonček.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

             SUDOKU jn 17 

                         

   7 4    9 
2  3    4   
 9   6  8   
 2    8 7  4 
         

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

Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec 
in vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob 
pravilni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate šte-
vilke s črkami (1=K, 2=O, 3=Č, 4=R, 5=R, 6=Z, 7=P, 8=E, 
9=I), od leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v 
označeno mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje 
številke je MARTINČEK.
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SLOVARČEK: BORN: nemški fizik (Max),     OJETTI: ital. pisatelj (Ugo),     IČIKAVA: jap. revolucionar, voditelj KP (Seiči),     AZA: strjen mlečni sok zarez.kobulnic,
ČANAK: naš čarodej (Miran),     AINO: ime finske sopran. Ackte,     TRATAR: naš šahist in novinar (Marko),     ALDA: italijansko žensko ime

največji regionalni gledališki hit v izvedbi Altteatra Sarajevo
JESENICE 27.11.2017 
Gledališče Toneta Čufarja ob 20. uri
Prodaja vstopnic: Eventim.si

DAME IZBIRAJO

Jelka Koselj

Doma je govnač s porom, 
ohrovtom ali zeljem v jesen-
sko-zimskem času tedenska 
stalnica. Spominja me na 
šolska leta v Ljubljani, pred 
več kot 50 leti, ko sva s sošol-
ko radi zahajali v mlečno 
restavracijo poleg šole, ki je 
imela za kosilo vedno pripra-
vljeno okusno porovo eno-
lončnico ali sirove štruklje.

Govnač s porom
Za 4 osebe potrebujemo: 2 
žlici zaseke ali olja, 1 debelo 
čebulo, 4 stroke česna, 1 žlico 
moke, 30 dag pora (ohrovta ali 
zelja), 4 debele krompirje, 1–2 
suhi klobasi ali kos dimljenega 
mesa, 1 narezan korenček, 
lovorov list, majaron, timijan, 
mleto kumino, 1 žlico paradiž-
nikove mezge, 2 žlici kisa, 1,5 
do 2 l vode, sol in mlet poper.
Priprava: Por operemo, pre-
režemo po dolgem in ga 
nato narežemo na nekaj 

centimetrov debela prame-
na. Klobaso olupimo in ods-
tranimo dimljeno črevo in 
jo narežemo na kolobarje. 
Če imamo dimljeno meso, 
ga narežemo na debelejše 
kose. Krompir olupimo in 
narežemo na kocke. Na 
zaseki ali olju prepražimo 
sesekljano čebulo in česen. 
Dodamo moko, malo pre-
mešamo, zalijemo z vodo in 
dodamo preostale sestavine. 
Kuhamo toliko časa, da se 
zelenjava zmehča. Nato s 
tolkačem za pire krompir 
kar v loncu obdelamo vso 
zelenjavo in krompir, da se 
razpustita, nekaj pa naj je 
ostane še v kosih. Govnač 
ponudimo s kruhom. Za 
poobedek morda skuhamo 
še puding ali postrežemo s 
pecivom.
Namig: Govnač ima še bolj 
poln okus, če mu tik pred 
serviranjem dodamo na 
vsak krožnik še žlico kisle 
smetane, brizg bučnega olja 
ali posujemo malo s kurku-

mo, sesekljanim peteršiljem 
ali drobnjakom.   

Porove priloge 
Por narežemo podolgem in 
nato še počez na par centi-
metrov debele pramene. 
Skuhamo ga v vreli slani vodi 
od 10 do 15 minut in nato 
odcedimo. Pokapamo ga z 
limoninim sokom, dodamo 

oljčno olje in sesekljana 
kuhana jajca. Priloga se pri-
leže poleg mesnih jedi (bift-
ka), zraven pa ponudimo še 
ocvrt ali pečen krompir. 
Odcejen in kuhan por lahko 
zabelimo s prepraženimi 
drobtinami na maslu in 
takoj postrežemo. Namesto 
drobtin lahko popražimo 
por z narezano šunko, slani-
no ali pršutom.

Por je priljubljen ...
... za pripravo svežih ali kuhanih solat, juh, prilog, narastkov ... Skrbi za zdravo črevesje in želodec, 
ker je naravno orožje zoper bakterije in glive. Da boste v vrtu imeli jeseni in pozimi por vedno na 
razpolago, priporočam, da posadite dolgi por, ki ga ne napade porova muha in je prezimen. 
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 24. novembra
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert skladb skladateljice Urške Pompe

DVORANA KINA ŽELEZAR, ob 19.30
Muzikal Mama Mia!

Sobota, 25. novembra
DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA NA 
BLEJSKI DOBRAVI, ob 18. uri

Koncert veteranskega pevskega zbora v spomin Rudolfu Maistru in 
njegovim soborcem

Nedelja, 26. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Dino in čarobni toni, predstava za otroke, gledališče KU KUC

Ponedeljek, 27. novembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16.30

Energija ženske

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kreativna delavnica: Smreke iz filca na lesenih podstavkih

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Po Črni gori

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Dame izbirajo, komedija v bosanskem jeziku

Torek, 28. novembra 
GIMNAZIJA JESENICE, od 8. ure do 12.15

Projektni dan za učence 8. in 9. razreda osnovnih šol

Dan mladih raziskovalcev za učence 8. in 9. razreda osnovnih šol

VEČNAMENSKA DVORANA V PLANINI POD GOLICO,  
ob 17. uri

Delavnica – izdelava mazila za prehladna obolenja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalnica: Kvačkanje

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri
IGRAJMO SE, medgeneracijska adventna ustvarjalna delavnica

Sreda, 29. novembra  
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri

Križemkražem

VEČNAMENSKA DVORANA V PLANINI POD GOLICO,  
ob 16. uri

Delavnica – izdelava adventnih venčkov

KOSOVA GRAŠČINA, ob 16. uri
Razgovor in srečanje z Radovanom Hrastom

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Predavanje – razumevanje možganske poškodbe

Četrtek, 30. novembra  
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Peter Marolt: Arhitekton in nove razsežnosti smeri »B«, odprtje likov-
ne razstave

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop harmonikarjev

Petek, 1. decembra  
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri

Potopisno predavanje Izidorja Furjana: Odločitev je padla – grem v 
Severno Korejo

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 16.30
Jeseničani, od kod in kam? Železarji, muzejski večer (program pred 
praznikom sv. Barbare)

Sobota, 2. decembra 
PROSTORI SŽJ, Kurilniška 10, III. nadstropje, od 14. do 18. 
ure

Dan odprtih vrat – ogled največje modulne makete v Sloveniji

Prireditve od 24. novembra  
do 7. decembra 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Umetniška konstelacija Sneguljčica in sedem grehov v organizaciji 
Kluba Artista

Nedelja, 3. decembra 
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Nedeljski kalejdoskop: predavanje Andreje Koprivec: Delovanje za 
ravnovesje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Biseri posebne sorte s predstavo Prava stvar, predstava CUDV Rado-
vljica v sodelovanju z GTČ Jesenice

Ponedeljek, 4. decembra  
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop tekmovalcev

Torek, 5. decembra  
MALA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE,  
od 16. do 18. ure

Dobrodelni bazar

KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri
Veselo miklavževanje za otroke Mladinskega centra Jesenice in Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jesenice

Sreda, 6. decembra  
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri

Petje ljudskih pesmi

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,  
ob 16. uri

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Sava

OTROŠKI ODDELEK OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE,  
ob 19.30

Ciklus ruskega filma: Pustolovska komedija Diamantna roka

Četrtek, 7. decembra  
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 16. uri

Srečanje s pogostitvijo vseh članov in članic društva, ki so letos do-
polnili 70, 80, 90 let

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop učencev

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Petelinji zajtrk, za abonma in izven, GTČ Jesenice in Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana

Športni dogodki in prireditve

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

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

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

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

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

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

Aktivnosti za mlade do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure DNEVNI KLUB MCJ 

Ob petkih od 19. do 21. ure: ACROYOGA 

Ob nedeljah od 17. ure dalje: NEDELJSKI KALEJDOSKOP 

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

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

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

Aktivnosti za osnovnošolce

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

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

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

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

Vsak torek v mesecu od 17.00 do 18.35: Nemške urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30: Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45: Ure pravljic

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45: Brihtina pravljična dežela 

Prvi četrtek v mesecu ob 13.30: Modri kviz

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

Razstave

Do 30. 11. 2017, od ponedeljka do petka, od 12. ure do 15. 30, Mladin-
ski center Jesenice, ˝Poslikano telo˝ fotografa Nika Bertonclja (F3 
FZS)

Do 24. 11. 2017, Kosova graščina, Dare Birsa, Message = Massage, 
likovna razstava

Do 19. 12. 2017, Razstavni salon Dolik, Marjeta Žohar, Utrinki v času, 
razstava likovnih del

Do 31. 12. 2017, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

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

Do 20. 1. 2018, Kosova graščina, Peter Marolt: Arhitekton in nove 
razsežnosti smeri »B«, likovna razstava

V Razstavnem salonu Dolik na Jesenicah je bila na ogled 
samostojna razstava likovnih del Marka Rolca, slikarja s 
Hrušice, ki je že trideset let vidni član Dolika Jesenice, za 
seboj pa ima bogato ustvarjalno pot. Do sedaj se lahko po-
hvali že s kar 26 samostojnimi razstavami po Sloveniji, so-
deloval je tudi na 140 skupinskih razstavah. Dela v različnih 
tehnikah: akvarelu, gvažu, akrilu ter mešani tehniki in grafi-
ki. Njegov slikarski opus je širok, obsega figuraliko, upoda-
bljanje ženskega akta in krajino. Na razstavo na Jesenicah je 
uvrstil tudi motive gorskega sveta. 

Marko Rolc razstavljal v Doliku



16 Jeseniške novice, petek, 24. novembra 2017

jeseniške novice

Urša Peternel

V Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani so lani 
razpisali natečaj Ujemi 
mavrico, če moreš! Na »foto-
lov na vremenske pojave« so 
povabili fotografe, ki radi 
pohajkujejo po planinskih 
poteh in v objektiv lovijo 
nenavadne pojave v gorah, 
od mavrice, toče, igre svetlo-
be, megle, snega, ledu, Elije-
vega ognja ... Na natečaj je 
prispelo 136 fotografij 41 
avtorjev. Med tremi nagraje-
nimi fotografijami pa je tudi 
ena, ki jo je posnel jeseniški 
fotograf Aleš Krivec. Foto-
grafija nosi naslov Nočni 
pogled s Stola. Avtorja smo 
vprašali, kako je fotografija 
sploh nastala.
"Lani avgusta sem se z 
namenom fotografiranja 
Rimske ceste nad Julijci 
odpravil na najvišji vrh Kara-
vank, Stol. Lokacija fotografi-
ranja je sicer malo pod kočo 
na Stolu, saj se tam odpre 
najlepši razgled proti dolini. 
Dobro se vidijo vasi okoli 
Žirovnice, Bled in Radovlji-
ca. Na zahod seže pogled glo-
boko v Zgornjesavsko dolino 
proti Kranjski Gori, na vzhod 
pa vidimo skoraj do ljubljan-

ske kotline. Idealna lokacija 
torej za širokokotni nočni 
posnetek. Malo sem bil v 
dvomih, da bi svetlobna one-
snaženost lahko bila prehu-
da in Rimska cesta ne bi bila 
dobro vidna. Na srečo je bila 
vsa skepsa odveč in slabi dve 
uri po sončnem zahodu so se 
zvezde prikazale v polnem 
sijaju. Že pred zahodom se 

je začela v nižinah formirati 
nizka oblačnost in vedel 
sem, da če ostane tako še v 
nočnih urah, da bodo posne-
tki odlični. Ponoči se megla v 
nižinah zaradi svetlobe mest 
obarva v raznorazne barve in 
prizori so enkratni. Na foto-
grafiji lahko na desni opazi-
mo Jesenice in gorenjsko 
avtocesto, ki nas mimo Žiro-

vnice in Vrbe popelje do 
Radovljice. Iz meglic nekje 
na sredini izstopajo tudi Bled 
in okoliške vasice. V daljavi 
pa kraljuje Triglav in preos-
tanek Julijcev," je razložil.
Dvajset najboljših fotografij z 
natečaja, tudi Aleševa, je v 
Slovenskem planinskem 
muzeju na ogled do 31. maja 
2018. 

Nočni pogled s Stola
Avtor ene od nagrajenih fotografij fotografskega natečaja Ujemi mavrico, če moreš! je Jeseničan Aleš 
Krivec. V lanski poletni noči je s Stola fotografiral Rimsko cesto nad Julijci.

Aleš Krivec: Mlečna cesta nad Triglavom in Jesenicami ter Bledom

Urša Peternel

Najuspešnejša komedija 
Altteatra Sarajevo Dame 
izbirajo prihaja na Jesenice. 
Na odru jeseniškega gledali-
šča bo na ogled v ponedel-
jek, 27. novembra, ob 20. 
uri. V komediji, ki je v dveh 
letih doživela več kot tristo 
ponovitev, igra sedem naj-
bolj iskanih sarajevskih 

igralcev. Gre za uprizoritev 
hita Do nazga (The Full 
Monty). Nezaposleni mlade-
niči, ki skušajo rešiti svoje 
finančne težave, preberejo 
oglas striptiz kluba in sprej-
mejo izziv. Predstava nepre-
stano prinaša napete situaci-
je, smeh do solz ter sočne 
plesne točke, ki začinijo 
vzdušje. Vrhunec predstave 
je končna koreografija, kjer 

se igralci na zadovoljstvo 
publike znajdejo pred dejs-
tvom slačenja »do nazga«. 
Režiser je Admir Glamočak, 
predstava pa je prejela števil-
ne nagrade na gledaliških 
festivalih. Igrajo: Nancy 
Abdel Sakhi, Enes Salković, 
Emir Fajzić, Adnan Goro, 
Davor Sabo, Damir Kustura 
in Mirza Dervišić/Sanjin 
Arnautović.

Dame izbirajo
V Gledališče Toneta Čufarja Jesenice v ponedeljek, 27. novembra, prihaja 
Altteater iz Sarajeva z uspešnico Dame izbirajo.

Urša Peternel

Svet za preventivo in vzgojo 
(SPV) v cestnem prometu 
občine Jesenice je v sodelova-
nju s Policijsko postajo Jese-
nice, Junikom M in Petrolom 
15. novembra pripravil akcijo 
Pripravljeni v zimo. Na ben-
cinskem servisu Petrola na 
Cesti železarjev so vozniki 
lahko brezplačno preverili 
tehnično brezhibnost svojih 

vozil in jih ob pomoči stro-
kovnjakov pripravili na zimo. 
Kot je povedal predsednik 
SPV Jesenice Aleš Koželj, je 
preventivna akcija več kot 
uspela, saj so pregledali več 
kot tristo vozil. "Večina voz-
nikov in njihovih jeklenih 
konjičkov je odlično priprav-
ljenih na zimske razmere. 
Seveda pa so med njimi tudi 
izjeme, in sicer smo pri pre-
gledih ugotovili, da so bile na 

štirih vozilih nameščene tako 
izrabljene pnevmatike, da so 
bile neprimerne za vožnjo 
pozimi, šest voznikov pa je 
imelo še pogojno dobre pnev-
matike. Predvsem so imeli 
vsi ti vozniki nameščene zelo 
stare zimske pnevmatike, ki 
ne nudijo več oprijemljivosti, 
ki naj bi jo zimska pnevmati-
ka nudila," je povedal Koželj. 
Poleg tega v nekaterih vozilih 
hladilna tekočina ni bila pri-

merna za zimske razmere, v 
dveh vozilih pa je bila posoda 
za hladilno tekočino celo pov-
sem prazna. Prav vsi udele-
ženci akcije pa so za darilo 
prejeli brezplačno tekočino 
proti zmrzovanju. V preven-
tivni akciji so sodelovali tudi 
jeseniški policisti. Vozni-
kov, ki 15. novembra nimajo 
zimske opreme ali so njiho-
va vozila v slabem stanju, ni 
veliko, je povedal Miro Vol-

majer s Policijske postaje 
Jesenice. Kljub temu pa so 
takšne akcije dobrodošle, je 

dejal, saj voznike vendarle 
spomnijo, da pred zimo pre-
verijo stanje vozila. 

Pripravljeni v zimo
Preventivne akcije se je udeležilo več kot tristo voznikov, le peščica pa ni bila dobro pripravljena na 
vožnjo v zimskih razmerah.

Prva se je akcije udeležila podžupanja Vera Pintar; njeno 
vozilo je bilo brezhibno pripravljeno na zimo.

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jese-
nice so tudi letos pripravili 
Cikel ruskega filma 2017. 
Dva v ciklu štirih filmov sta 
bila že na sporedu, in sicer 
drama Puškin – zadnji dvo-
boj in vojna drama Dvajset 
dni brez vojne. V sredo, 6. 
decembra, bo na vrsti pus-
tolovska komedija Diaman-
tna roka, v sredo, 20. 

decembra, pa novoletna 
komedija Nenavaden božič. 
Filmi so na ogled v prosto-
rih otroške knjižnice, zače-
njali se bodo ob 19.30, 
ogledi pa so brezplačni. 
Cikel pripravlja Občinska 
knjižnica Jesenice v sodelo-
vanju z Mednarodnim klu-
bom slovanskih rojakov 
Ruslo in Mestno knjižnico 
Ljubljana, Slovansko knjiž-
nico.

Cikel ruskega filma 
na Jesenicah
Jeseničani si v knjižnici lahko brezplačno 
ogledajo izbrane ruske filme.

Smučarski klub Blejska Dobrava tudi letos pripravlja tradici-
onalni sejem rabljene smučarske opreme. Sejem bo trajal tri 
dni, začel se bo v petek, 1. decembra, ko bo odprt od 15. do 
19. ure, v soboto, 2. decembra, bo odprt od 9. do 19. ure, v 
nedeljo, 3. decembra, pa od 9. do 17. ure. Potekal bo v pro-
storih Osnovne šole Koroška Bela.

Sejem rabljene smučarske opreme v osnovni šoli 
na Koroški Beli

V Dvorani kulturnega in gasilskega doma na Blejski Dobravi 
se bo v soboto, 2. decembra, ob 19. uri predstavil Kvintet 
Vintgar, ki deluje pod umetniškim vodstvom Luke Černeta. 
Pevci bodo na koncertu nanizali pesmi različnih obdobij in 
glasbenih zvrsti, zagotovo se bo za vsakega poslušalca naš-
lo nekaj. Po uvodni pesmi Vintgarju bodo sledile tako ljud-
ske različnih narodov kot popevke in narodno-zabavne pes-
mi. Med dvema deloma koncerta bosta nastopila Vesna 
Marion s kamišibaj lutkami, dve ali tri skladbe pa bo zapel 
Tomaž Plahutnik.

Kvintet Vintgar z gostoma

JESENICE, 27. 11. 2017 
Gledališče Toneta Čufarja, ob 20. uri

Vstopnice so na voljo na  
Eventimovih prodajnih mestih in  

na blagajni uro pred predstavo.

GLEDALIŠKI HIT
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